
وقت : 80   دقیقهتاریخ :

تعداد سواالت: 80نام و نام خانوادگی :

موضوع 1.ادبیات فارسی 2:2.زبان فارسی 3:3.زبان و ادبیات فارسی پیش دانشگاھی:4.عربی جامع(انسانی):5.دین و زندگی 2:6.دین و زندگی پیش

دانشگاھی:7.انگلیسی پیش دانشگاھی

مرکز مشاوره تحصیلی دکتر
علیرضا افشار

1. «کلبه ي عمو تم»  از کیست؟
4) پابلو نرودا3) جبرا ابراهیم جبرا2) اثل مانین1) هریت بیچراستو

2. با توّجه به مفهوم بیت «از مه او مه شکافت ، دیدن او برنتافت / ماه چنان بخت یافت ، او که کمینه گداست .» کدام گزینه درست است
؟

1) کل بیت به معراج پیامبر گرامی اسالم اشاره می کند .
2) مرجع ضمیر«او» در مصراع دوم پیامبر اسالم (ص) است .

3) منظور از«مه» در ابتداي مصراع اول ، چهره ي مبارك پیامبر اسالم (ص) است .
4) مرجع ضمیر«او» در مصراع دوم ، ماه مبارك رمضان است .

3. آیه ي ال یُحبَّ هللاّ الجھَر بالّسوِء من القوِل اِالّ َمن ُظِلَم بر کدام مفهوم تأکید دارد ؟
4) ظلم ستیزي3) صداي آهسته2) ظلم کردن1) گفتار نیک

 
4. در کدام گزینه غلط امالیی وجود دارد؟

1) اگر این حاجت به قضا مقرون گردد، عّز دنیا و آخرت به هم پیوندد و ثواب و ثناي ایّام میمون ملک را اندوخته گردد.
2) بعضی از این دولت صاحب نصاب بودند و در این طریق بر جاّده ي صواب، در ذّمت خویش واجب شناختند، از سرچشمۀ تشنگان

بادیۀ طلب را شربتی چشانیدن.
3) الحق پشت و پناه سپاه و روي بازار اتباع من بود. در دیده ي دشمنان خوار و بر روي دوستان خال.

4) خردمند به سخن دشمن التفات ننماید و شعبدة او در ضمیر نگذارد و هر چه از دشمن دانا تلّطف بیش بیند، در خویشتن داري
زیادت کند.

5. مفهوم بیت زیر با کدام بیت تناسب دارد؟
باز همان جا رویم جمله، که آن شهر ماست»  «ما به فلک بوده ایم یار ملک بوده ایم

که خاك معرکه باشد عبیر و عنبر او فلک مشام کسی خوش کند به بوي مراد  (1
گوي ز میدان درون می برد هر که سر از عرش برون می برد  (2

هفت بحر آن قطره را گردد اسیر قطره اي کز بحر وحدت شد سفیر  (3
هر دمش می رسد از کنگره عرش صفیر  طایر جان که در این دامگه افتاده اسیر  (4

6. جمله ي «چوپانان، آسمان آبی را رسید.» چند اشکال ـ از نظر فارسی نوستاري معیار ـ دارد؟
4) سه3) چهار2) دو1) یک

7. همه ي گزینه ها به جز گزینه ي .................. نیاز به ویرایش دارد.
1) درویشی را دوست داشت. حتی آن را مرادف بی نیازي می شمرد و به هر حال، تا آن جا که انسان را از منزلت عالی انسانی فرو

نیندازد، آن را مایه ي سبک باري و تعالی روح می یافت.
2) توصیفات تخیلی، وصف هایی است که گوینده، واقعه با منظره اي را پس از گذشت سال ها به خاطر می آورد و بر اثاث سایه روشنی

که در حافظه ي وي برجا مانده به نگارگري می پردازد.
3) گاه خاطره نویس، حوادث عصر خویش و حتی افکار و احوال درونی خویش را آن چنان با صمیمت و صداقت به تصویر می کشند که

اثر وي به اعتراف گونه اي ماندنی و با ارزش تبدیل می شود.
4) وقتی هم اهل خانه از این تنگ عیشی که بر آن ها تحمیل شده بود نزد وي شکایت می کردند، به جد با مزاح به ایشان این تسلی را

می داد که دنیا را وي از ایشان دریغ نمی دارد، بلکه ایشان را از دنیا دریغ می دارد.
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8. عبارت «همسنگی آوایی و معنایی در شعر شکلی پویا و بسیار هنرمندانه ایجاد می کند و در تقویت موسیقی زبان مؤثر است» چند
تکواژ دارد؟

1) سی و شش
 
4) سی و سه3) سی و چهار2) سی و پنج  

 
9. در همه ي گزینه ها به جز گزینه ي .................. غلط نگارشی یافت می شود.

1) در سال  م. لشکریان امپراتور روم، بر علهی پادشاه، قیام کردند.
2) از سخنرانی هاي گردهمایی زبان فارسی، محظوظ و مشتاق شدم.

3) کتاب هایی که امسال خواندم را به ترتیب الفبا فهرست کردم.
4) تأکید بر اجراي این تمرین، باعث تقویت مهارت هاي نگارشی می گردد.

 
10. تعداد واژه هاي کدام عبارت، درست آمده است؟

1) مادرش زنی کدبانو و شیرین زبان بود. ( واژه)
2) من پنجاه و دو کتاب برایش خریده بودم. ( واژه)

3) در این سال ها جلوه اش را از دست داده بود. ( واژه)
4) میرزا از ابتداي صدارت وزیرالوزرا خوانده می شد. ( واژه)

 
11. کدام گزینه با بیت زیر تناسب مفهومی دارد؟

 
 «حسنت به ازل نظر چو در کارم کرد 

 
بنمود جمال و عاشق زارم کرد»

 
  در ازل داده است ما را ساقی لعل لبت

 
جرعۀ جامی که من مدهوش آن جامم هنوز  (1

 
  آتش عشق است کاندر نی فتاد

 
جوشش عشق است کاندر می فتاد   (2

 
  چه فتنه بود که حُسن تو در جهان انداخت

 
که یک دم از تو نظر بر نمی توان انداخت   (3

 
  ناامیدم مکن از سابقۀ لطف ازل

 
تو چه دانی که پس پرده که خوب است و که زشت   (4

12.  در کدام گزینه مسند وجود ندارد؟
2) نسبت به مالهی و مناهی بی پروا باشم.1) طاعت اندك خویش را بسیار بینم.

4) بنمود جمال و عاشق زارم کرد.3) خداوندا ! مگذار سر به دنبال هوس بگذارم.

 
13. بیت زیر وجود چه جامعه اي را بیان می کند؟ 

 
 نهان، راستی، آشکارا گزند»  «هنر خوار شد، جادویی ارجمند       

4) جامعۀ اهریمنان3) جامعۀ دینی2) جامعۀ استبداد زده1) جامعۀ اهریمن خو
14. « سمک عیّار » از کیست؟ داراي چه موضوعی است؟

4) آرتیمانی – عاشقانه3) سمرقندي – حماسی2) اّرجانی – غنایی1) دقایقی – عاشقانه

 
15. کدام بیت با نظر گوته در عبارت زیر مطابقت ندارد؟ 

«حافظ، می خواهم هیچ کالمی را دوبار در قافیه نیاورم مگر آن که با ظاهري یکسان معنایی جداگانه داشته باشد.»

 
1)  بی روان مرد چون روان باشد  یار در راه چون روان باشد             

 
2)  همچو افعی زده می پیچم از اندیشۀ دوش  دوش دیدم شنل انداخته سردار به دوش        

 
3)  بارك اهللا، چشم بد زان روي زیبا دور دار  اي چراغ جانم از شمع جمالت نور دار        

 
4)  چو میل خاطر خسرو به شیرین  دلم مشتاق توست اي جان شیرین           

 
16. مفهوم مقابل بیت زیر در کدام گزینه وجود دارد؟                

 
  روزها با سوزها همراه شد»  «در غم ما روزها بی گاه شد 

1)  خواب خوش مستیش همه عین نماز است  مستی که خراب ره عشق است درین ره
  زان شعله که از روي بتان حسن برافروخت

 
2)  قسم دل عشاق همه سوز و گداز است

3)  در کسوت معشوق چو آید همه ساز است   در صورت عاشق چو درآید همه سوز است
4)  هر ره که جز این است همه دور و دراز است   راهی است ره عشق به غایت خوش و نزدیک
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17. کدام دو بیت تمامًا با مفهوم بیت «درنیابد حال پخته هیچ خام/ پس سخن کوتاه باید، والّسالم» تناسب دارد؟

 
 الف) عقل کجا پی برد شیوة سوداي عشق

ب) گفتم از شرح حدیث عشق، زاهد را چه سود؟

 
ج) بیگانه را ز راز دل ما چه آگهی

د) از سعی راه عشق به پایان نمی رسد

 
 
 بازنیابی به عقل سّر معماي عشق

 
بی اثر گویا غلط بانگی به گوش کر زدم
با آشناي دوست توان گفت حال دوست

در ترك کوشش است طریق نجات ما
4) الف، د3) ب، د2) الف، ب1) ب، ج

18. در کدام گزینه غلط امالیی وجود دارد؟
1)  ورنه آن چهره مستور ندیده است کسی نقش بندان خیالند نظربازانش

2)  به پستی متهم هرگز نمی داند زمین خود را به افسون دناعت غافلی از ننگ پامالی
3)  اقبال تو خوش باد به اصحاب مالهی کودك نیم اي چرخ که بازد به تو لعبت

4)  کرد تقدیر ابد را به ازل در تضمین  صورت دولت تو چون ز ازل رایت ساخت
19. کدام گزینه فاقد غلط امالیی است؟

 
1)  وز قناعت ریزه خوار روضۀ مینو مباش از مناعت زیر بار گنبد مینا نرو    

2)  اگر هزار جفا آید از سپهر کبود گمان مبر که یکی چون فراغ دوست بود
3)  اقبال تو خوش باد به اصحاب مالحی کودك نیم اي چرخ که بازم به تو لعبت

4)  سینۀ کیست که گنجینۀ اسرار تو نیست گرچه در ظرف صدف بحر نگردد مسطور
20. همۀ ابیات با بیت زیر تناسب مفهومی دارند، به جز:

 
 بنمود جمال و عاشق زارم کرد» «حسنت به ازل نظر چو در کارم کرد 

1)  سال ها شد این سمندر، شیر مست آتش است ربط ما با داغ عالم سوز عشق امروز نیست
2)  چه شد هماي مرا استخوان میّسر نیست سعادت ازلی مغز جمله نعمت هاست

در ازل معمار، دیوار مرا مایل گذاشت  میل من با طاق ابروي بتان امروز نیست  (3
4)  چون الله ما ز صبوح ازل داغ دیده ایم امروز نیست سینۀ ما داغدار عشق

21. کدام گزینه دربرگیرنده ي مضارع مجزوم است؟
2)  أنا أتعلم اللغة العربیة کي أفھم لغة عالمیة حیَّة.1)  لن تنالوا البرَّ حتي تنفقوا مّما تحبون.

4)  ما تفعلوا من خیر یعلمھ هللا.3)  أرید أن أذھب الي المکتبة ألستعیر بعض الکتب.
22. عیّن الفعل المجزوم:

1) ال تُبِد رأیک ما دمت لست مطمئنًا به!
2) یا بنتی؛ لماذا ال تسعین فی سبیل تربیه ولدك األخالقیۀ!

3) إذا تُحاولن لتهذیب أنفسکّن الیوم فال ترون إلّا تقّدم أوالدکّن!
4) َسعی أخی لیُرضی أبی و لیعفوعن خطئه!

23.  عیّن الصحیح في المبني للمجھول:
أعطیتُھا ثمن الکتاب

4)   أعَطْت ثمُن الکتاب.3)   أعطیُت ثمن الکتاب.2)   أعطیَْت ثمن الکتاب.1)   أعطَي ثمُن الکتاب.
24. کدام گزینه صحیح است؟

4) لم تکتبین3) لم تکتبا2) لم یکتبون1) لم یکتبان

 
25. غیّر المبنی للمعلوم للمجهول.

 یَْعِرُف النّاُس األصدقاَء األوفیاَء ِعندَ الشَّدائِد.
2)    یُْعَرُف األصدقاُء األوفیاُء ِعندَ الشَّدائِد.1)  تُعَرُف األصدقاُء األوفیاُء ِعندَ الشَّدائِد.

4)   تُعَرُف األصدقاَء األوفیاَء ِعندَ الشَّدائِد.3)    یُْعَرُف األصدقاُء األوفیاَء عند الشَّدائِد.

26.  اُُکتُب العدد و المعدود الصحیح في الفراغ
لقد اتَْینا موسي  ..................   (9 نشانه)  
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4)  تِْسُع ایاٍت3)  تْسعَةَ ایٍة2)  تسعةَ ایة1َ)   تسَع ایاٍت
27. انتخب الصحیَح

2)  قراُْت الکتاَب ثَالَث اَیّاٍم1)   قراُْت الکتاَب ثالثةَ اَیّاٍم
ً 3ً)   قراُْت الکتاَب ثالثةُ یوما 4)  طالَْعُت ثالَث یوما

28. عین الصحیح فی المبنی للمجهول  «ال یھدي هللا القوم الظالمین»
2)  ال یُھدَي القوُم الظالمون1)  ال یُھدي القوُم الّظالمون
4)  ال یُھدَي القوُم الظالمین3)  ال یُھِدي القوم الظالمین

29.  عیّن «َمن» جازمة :
2)  من نادانی عندما کنت أتکلّم معک.1)  ساِعد من یسألک أمراً ملتمساًٌ.

4)  سّرنی من أخبرنی بإنتصار المجاھدین.3)  من یھدنی فی حیاتی یر ثمرة عملھ.

30. «عیّن الم األمر:»
2) تسبقون غیرکم للحصول علی الخیر!1) ِلیَتَعَّود المؤمن الی الصبر للوصول إلی المجد!

4) للتعاون علی البّر یجھد المؤمنون!3) الیوم حاِولوا لتطھیر أنفسکم من الدنایا!

 
31. عیّن الخطأ فی إعراب المضارع: 

2) التلمیذات یکّررن الدرس بارشاد معلّمتھّن لیتعلّمنھ!1) إن خرجت الغیبة من فمک سبّبت نقمتک فی الحیاة!
4) یا مریم! التعاشرین فی حیاتک من تمدح نفسھا کثیرا!3) أستعمل البصل فی طعامی کی یطّھر فمی من الجراثیم!

 
32.  «تُکتَسب المعالی بقدر الکدّ!». عیّن الخطأ فی المبنی للمعلوم:

2)  یکتسب کّل إنسان المعالی بقدر الکدّ.1)  یکتسب الطالبات المعالی بقدر الکدّ.
4)  نکتسب نحن المعالی بقدر الکدّ.3)  یکتسب اإلنسان المعالی بقدر الکدّ.

33.  عیّن ما الیمکن البناء للمجھول منھ:
2)  ھی مھندسة تَصنع البناءات تحت األرض1)  ال تَنظر إلی النّملة و صغرھا

4)  و ھکذا تُصبح نموذجاً لالستقامة فی العمل!3)  و تنتخب مسکنھا فی باطن األرض بدقّة

34.  عیّن الفعل المبنی للمجھول:
2)  اُخبر جمیع الناس للمشارکة فی الجھاد.1)  ھم یُساعدون المساکین إیماناً با�.

ل االمتحان إلی یوٍم آخر. 4)  جاءت التّلمیذات لیُھنّئن الناجحات فی المسابقة.3)  ال یُمکن لنا أن نُحّوِ

 
35. عیّن الخطأ للفراغین: إن  .................. علی الحسنات  .................. إلی اهللا!

4) یحرصان/ یتقّربان3) تحرصوا/ تتقّربوا2) تحرصا/ تتقّربا1) تحرصن/ تتقّربن

36.  عیّن الجملھ الّتی فیھا نائب الفاعل: 
2) لی ُخّطھ ال یُدرکھا أحد! 1) ال نُؤیّد کالمک قبل أن نتأّمل فیھ!
4)  تُعرف األشیاء بأضدادھا! 3) إنتشر ھذا الخبر فی المدینھ!      

37. عیّن االسم الظاھر و الضمیر المستتر نائبیِن عن الفاعل معاً:
2)  أکِرم في حفلة غظیمة فائزون قد نجحوا فی المسابقات!1)  ال تُقبل أمور تسبِّب غضب اآلخرین!

4) قُذفت بعیدا قالدة قد علِّقت في العنق!3)  إن یُختَبَر مقدار اإلخالص تُؤیَّد األقوال!

 
38.  عیّن المناسب للجواب عن األسئلة: 

ُسل .................. لھدایة النّاس!» عیّن المناسب للفراغ: «إّن الرُّ
4)  بَعثوھم هللا 3)  یبعثھم هللاُ 2)  یبعُث1)  قد بَعثوا 

39.  عیّن ما لیس فیھ المضارع المجزوم: 
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ل فی التّاریخ ما یکون فَْخراً لشعبناً! 1)  من یَذُکر األصدقاء یذُکروه!  2)  من یَُسّجِ

 
ع و الشَّثم! 3)  تََجنَِّب الشّر تَشعُر باألمن!  4)  لَم یُبَن الّسیادة علی التّسرُّ

 
40.  عیّن المبني للمجھول: 

 
1)  إّن الکالم العبث ال یؤید أبداً! 

2)  المؤمن ال یُشرک بربّھ ما لیس لھ بھ علم! 

 
3)  المجاھدون سلبوا قدرة أعدائھم! 

 
4)  النّاس لن یُدرکوا خّطة الّشیطان في حیاتھم! 

41.  پندار بد بهترین عملکرد مادي پرستان را، کدام آیه ترسیم می کند؟
1)  یعلموَن ظاھراً من الحیاة الدّنیا و ھم عن اآلخرة ھم غافلون ...

2)  اِّن الّذیَن ال یرجوَن لقاءنا و رضوا بالحیاة الدّنیا و اطمانّو بِھا...
نیا فالیوم ننساُھم ... 3)  والّذیَن اتّخذوا دینھم لھوا و لعباً و غّرتھم الحیاِۀ الدِّ

4)  والّذین ضلَّ سعیھم فی الحیاة الدّنیا و ھم یحسبوَن انّھم یحسنوَن ُصنعا..
42.  چرا خداوند می فرماید آفرینش این جهان جز بر پایه ي حق نیست و کدام آیه بیانگر این موضوع است؟ و چه کسانی روي

گردانند؟
ـ ُ السََّماَواِت َواألَرَض بِالَحّقِ َوِلتُجَزى ُكلُّ نَفٍس بَِما َكَسبَت َوُھم َال یظلَُموَن 1) چون جهان سرآمد معین و آینده روشن دارد ـ َوَخلََق �َّ

جاهالن
ى   ـ کافران 2) چون جهان سرآمد معین و آینده روشن دارد ـ  َما َخلَقنَا السََّماَواِت َواألَرَض َوَما بَینَُھَما إِالَّ بِالَحّقِ َوأََجٍل ُمَسم�

ـ ُ السََّماَواِت َواألَرَض بِالَحّقِ َوِلتُجَزى ُكلُّ نَفٍس بَِما َكَسبَت َوُھم َال یظلَُموَن 3) چون جزاي هر کس در این دنیا داده می شود ـ  َوَخلََق �َّ
جاهالن

ى   ـ کافران 4) چون جزاي هر کس در این دنیا داده می شود ـ  َما َخلَقنَا السََّماَواِت َواألَرَض َوَما بَینَُھَما إِالَّ بِالَحّقِ َوأََجٍل ُمَسم�

43.  آیه ي شریفه ي و قال المال ..... الذین کفروا و کذبوا بلقاء االخره و اترفنا فی الحیاه الدنیا ما ھذا اال بشر مثلکم یأکل مما  تأکلون .... به
ترتیب موضوع  .................. می باشد.
2) امکان – توحید – معاد – نبوت1) امکان – توحید – نبوت – معاد
4) انکار – توحید – معاد – نبوت3) انکار – توحید – نبوت – معاد

44. از دقت در کدام آیه ي شریفه "انحصار زندگی در دنیاي ماّدي و عدم وجود معاد" مستفاد می گردد؟
1)  فارسلنا فیھم رسوالً منھم ان اعبدوا هللا ما لکم من الھ غیرهُ ... 

2)  ایعد کم انّکم اذا متّم و کنتم تراباً و عظاماً انّکم مخرجون
3)  اِن ھی اّال حیاتنا الدّنیا نموت و نحیا و ما نحن بمبعوثین

4)  و قال المالء من قومھ الّذین کفروا و کذّبوا بلقاء اآلخرة ... 
45. پیام کدام آیه، حاکی از «بی توجهی کافران در برابر هشدارهاي الهی» است؟

 
1)   قل ھل نُنبّئکم باألخسرین اعماالً الّذین ضّل سعیھم فی الحیاة الدّنیا 

 
2)   اولئک الذین کفروا بآیات ربّھم و لقائھ فحبطت اعمالھم فال نقیم لھم یوم القیامة وزناً 

3)   و ما خلقناالّسماوات واالرَض و ما بینھما اّال بالحق و اجل مسّمًی و الّذین کفروا عّما انذروا معرضون 

 
4)   اّن الّذین ال یرجون لقاءنا و رضوا بالحیاة الدنیا و اطمأنّوا بھا و الّذین ھم عن آیاتنا غافلون 

46. خداي متعال در قرآن کریم پس از بیان عبارت  «أنّی خالق بشراًمن طین»  خطاب به فرشتگان به کدام یک مراحل وجودي خلقت
انسان اشاره می فرمایند؟

 
«ثّم انشأناه خلقاً آخر» (1

 
2)  «فاذا سّویتھ»

«فتبارک هللا احسن الخالقین» «و صّورکم فأحسن صورکم»3) (4
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47. به پشتوانۀ کدام یک، انسان می گوید: «گذشته آن گونه بودم و اکنون این گونه هستم»؟
1) تغییراتی که در جسم و در واقع در «من» و شخصیت او پدید می آید.

2) قوانین و مقررات جامعه که بر پایۀ پذیرش من متغیّر بنا شده اند.

 
3) یک محور ثابت و حقیقتی تغییر ناپذیر

 
4) فطرت، قوة تفکر و اندیشه، قدرت اختیار و احساسات

 
48. مطایق آیات قرآن، «فتبارک احسن الخالقین» بازتاب چیست؟

«نفخت فیھ من روحی» «ثّم هللا ینشی نشأة اآلخره»1) (2

 
«کیف بدأ الخلق» (3

 
«ثّم انشأناه خلقاً آخر» (4

 
49. آیۀ شریفۀ  «ان ھی اّال حیاتنا الدنیا نموت و نحیا و ما نحن بمبعوثین»  بیانگر .................. 

 
1) اعتقاد کسانی است که نمی توانند خود را از اندیشۀ مرگ و نابودي پس از آن نجات دهند.

2) اعتقاد کسانی است که راه غفلت از مرگ را در پیش گرفته اند و امیدي به حیات مجدد ندارند.

 
3) عدم اعتقاد کفار به آخرت و منحصر کردن زندگی به همین زندگی دنیایی است.

 
4) انکار مالقات پروردگار و رضایت دادن و قناعت کردن به زندگی دنیایی است.

50. با توجه به آیۀ شریفۀ « قُل ِسیُروا فِی األرِض فَانُظُروا ...»  خردمندان پس از اینکه فهمیدند خداوند چگونه آفرینش را آغاز کرد،

 
چه چیزي را درك خواهند کرد؟

1)  «فَال َخوٌف َعلَیِھم َو َال ُھم یَحَزنُوَن»

 
ُ یُنِشیُء النَّشأَةَ اآلِخَرةَ»  2)  «ثُمَّ �َّ

 
3)  «َرُضوا بِالَحیَاةِ الدُّنیَا َو اطَمأنُّوا بَِھا» 

 
4)  «فََحبَِطت أَعَمالُُھم فََال نُِقیُم لَُھم یَوَم الِقیَاَمة َوزناً» 

51. موجودات .................. به خداوند نیازمند می باشند و ارتباط وجود ما با خداوند مانند رابطه ي  .................. با .................. است.

 
2) در پدیدار شدن- دهنده ي  شئ– دیگري1) در تمام مراحل هستی و زندگی- پرتو نور- منبع آن

4) پدیدار شدن و بقا- شئ – پرتو نور3) در تمام مراحل هستی و زندگی- شئ- پرتو نور
52. بنا بر فرمایش پیشوایان دین تکرار  .................. سبب می شود تا  ..................

1) الحمد�   -  حقیقت آن دروجود ما نفوذ یابد و با جان ما عجین شود.
2) الحمد�   – علم و حکمت انسان به مراتب باالتري برسد.

3) ال الھ اال هللا   – علم و حکمت انسان به مراتب باالتري برسد.
4) ال الھ اال هللا   – حقیقت آن دروجود ما نفوذ یابد و با جان ما عجین شود.

53. از توجه دربیت: "ذات نایافته از هستی بخش/ کی تواند که شود هستی بخش" کدام دیدگاه درباره ي پیدایش مخلوقات این جهان

 
مفهوم می گردد؟

1) نیازمند به وجودي برتر و متعالی اند، چون در بقاي خود بی نیاز از علت اند.
2) نیازمند به دیگري می باشند، چون وجودشان از خودشان نیست.

3) نیازمند به وجودي برتر و متعالی اند، چرا که منحصراً در پیدایش به دیگري نیازمندند.
4) نیازمند به دیگري می باشند، چرا که وجود آن ها مساوي با موجود بودن است.

54. خدا فراموشی و جایگاه نیافتن ذات اقدس الهی در دل آدمیان، مولود نامبارك .................. است و دوري بیش تر از گناهان در
حضور خداوند عدم سرپیچی از راهنمایی هاي او زائیده ي .................. می باشد.

1) دل مشغولی به ظواهر فریبنده ي دنیوي - درك باال و ایمان حقیقی به کلمه ي توحید
2) خروج دین و دستورات الهی از زندگی - درك باال و ایمان حقیقی به کلمه ي توحید

3) دل مشغولی به ظواهر فریبنده ي دنیوي - کنترل غرایز و امیال درونی و شهوانی
4) خروج دین و دستورات الهی از زندگی - کنترل غرایز و امیال درونی و شهوانی
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55. اگر بگوییم که خداوند در کوچک ترین حوادث عالم حضور دارد و چرخ خلقت با تدبیر و قدرت او می چرخد در حقیقت به مرتبه ي
توحید در ... از مراتب توحید اشاره نموده ایم که تجلّی آن در اعتقاد فرد متوکل براي قبول کفایت الهی در آیه ي شریفه ي ... نمود دارد.

 
1) ربوبیّت - «و سبّح بحمده و کفی بھ بذنوب عباده خبیراً» 

 
2) عبودیّت - «و سبّح بحمده و کفی بھ بذنوب عباده خبیراً» 

 
3) ربوبیّت - «ان ارادنی هللا بُضّرٍ ھل ھّن کاشفات ضّره» 

 
4) عبودیّت - «ان ارادنی هللا بُضّرٍ ھل ھّن کاشفات ضّره» 

56. از دقت در پیام آیات شریفه ي  یا ایّھا الناس انتم الفقراء الی هللا و هللا ھو الغنی الحمید إن یشأ یذھبکم و یأت بخلق جدید و ما ذلک علی

 
هللا بعزیز کدام مفهوم دریافت نمی شود؟

2) آسان بودن آفرینش مجدد انسان1) قائم به ذات بودن خداوند
4) نیازمندي جهان به خدا در مرحله ي بقا3) وابستگی مطلق مخلوقات به اراده ي الهی

57. از دقت در کدام عبارت می توانیم به علت «دژ محکم» بودن کلمه «ال الھ اّال هللا» پی ببریم و نیز کدام آیه ي شریفه ارتباط معنایی
نزدیک تري با این عبارت دارد؟

1) محافظت انسان ها از گناهان - «و لقد بعثنا فی کّل اّمِھ رسوالً ان اعبدوا هللا و اجتنبوا الّطاغوت»
2) صیانت از شرك در عقیده و عمل - «و ما امروا اّال لیعبدوا الھاً واحداً»

3) صیانت از شرك در عقیده و عمل - «و لقد بعثنا فی کّل اّمِھ رسوالً ان اعبدوا هللا و اجتنبوا الّطاغوت»
4) محافظت انسان ها از گناهان - «و ما امروا اّال لیعبدوا الھاً واحداً»

58. روح پیکره ي معارف و احکام دین و حیات بخش به آن کدام آیه ي شریفه است و اعتقاد به بازگشت جهان به اصل هاي متعدد،

 
کدام مرتبه از شرك است؟

 
2) «َو لَم َیُکْن لَُه ُکُفواً اََحٍد» - مالکیت1) «َو لَم َیُکْن لَُه ُکُفواً اََحٍد» - خالقیت    

 
4)  «دعوا اهللا مخلصین له الّدین» - مالکیت3)  «دعوا اهللا مخلصین له الّدین» - خالقیت 

59. در کدام یک از عبارات  زیر عملکرد غالب انسان ها پس از رهایی از گرفتاري از تنگناهاي سهمگین و خطرناك زندگی، ترسیم

 
شده است؟

2)  «اذا ھم یبغون فی األرض بغیر الحّق» 1)  «یا ایّھا النّاس انّما بغیکم علی انفسکم» 
4)  «لئن انجیتنا من ھذه لنکونّن من الّشاکرین» 3)  «دعوهللا مخلصین لھ الدّین» 

60. از آیۀ شرفۀ  «اتََّخذُوا أحباَرُھم و ُرھبانَُھم أربَاباً من دُوِن هللاِ و الَمِسیَح ابَن َمریََم...» کدام مفهوم مستفاد می گردد؟

 
1) دانشمندان و راهبان، مسیح بن مریم را به جاي خدا رّب خود گرفتند و قابل به الوهیت او شدند.

2) اطاعت بی قید و شرط از هرکس در حکم رّب دانستن اوست که شرك عبادي محسوب می شود.

3) خداوند، بی توجهی به دعوت احبار و رهبان و مسیح بن مریم به توحید ربوبی را نکوهش می کند.

 
4) به یهود و نصاري امر شده بود جز اهللا، خدایی دیگر را رّب خود نگیرند که دچار شرك پنهان شوند.

61. He has not seen his old friends .................. he arrived here last week.
1) when 2) so that 3) since 4) so as to

62. The government is to take new .................. to reduce prices.
1) abilities 2) functions 3) measures 4) services

63. A good teacher should be ..................
1) impatient 2) reliable 3) disorganized 4) moody

64. I can't remember .................. which passenger car I was in,but it was near the front of the train.
1) exactly 2) flexibly 3) regularly 4) silently

65. I spent the evening working on my library project .................. it was easier for me.
1) when 2) whether 3) before 4) since

66. They let me .................. to bed very early.
1) not go 2) don't go 3) didn't go 4) not to go
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67. The police seem to .................. their search in the area where the child was last seen.
1) concentrate 2) project 3) embarrass 4) distract

68. He .................. his belief that the system should be allowed enough time to work.
1) restated 2) observed 3) interested 4) researched

69. His book has reached an even wider  .................. when it was made into a movie.
1) laborer 2) comedian 3) audience 4) apprentice

70. It is more practical to speak using well-known words and  .................. .
1) expressions 2) instructions 3) conclusions 4) observations

71. I ..................  believe that Mr. Alavi should be given another chance in this particular case.
1) personally 2) commonly 3) powerfully 4) economically

72.  The scholarship, I mean the amount of money given by the university, is awarded on the of ..................  the
students' degrees.

 1) habit 2) basis 3) skill 4) effect

73.  Plant these flowers where they will get full sun and .................. water.
 1) rapid 

 
2) even 3) possible  

 
4) regular

74. I gave him another chance, but I am not sure  .................. to use it. 
 1) as         2) while         3) whether         4) because

75.  My brother made me ..................  my little sister .................. her new bike.
1) help - ride 2) to help - to ride 3) to help  - ride 4) help  - riding

76. He has no respect of anyone's  .................. . He can easily make anybody embarrassed and upset by his
words.

 1) feature 2) reality 
 

3) feeling 4) gesture

77. Because he did not have enough confidence, she never .................. any eye contact at any time during the
interview.

 1) did 2) got 3) made
 

4) took
78. You can see me whenever you have free time. My working hours are .................. .

1) flexible 2) straight 3) reasonable 4) efficient

79. You'll enjoy good health .................. you do suitable exercise either on your own or with a group.
 1) when

 
2) whether 3) since 4) because

80. Some people believe that if we try to  .................. our feelings openly, it can enhance our health.
1) express 2) involve 3) lower 4) state



وقت : 180   دقیقهتاریخ :

تعداد سواالت: 170نام و نام خانوادگی :

موضوع 1.عربی جامع(انسانی):2.تاریخ ایران و جھان 1:3.جغرافیا :4.ریاضی سال اول:5.ریاضی سال چھارم:6.آرایھ ھای ادبی (قالب ھای شعر،بیان وبدیع):7.اقتصاد کنکور:8.تاریخ ادبیات ایران و

جھان 1:9.تاریخ ادبیات ایران و جھان 2:10. (قافیھ،عروض ،سبک شناسی و نقد ادبی) پیش دانشگاھی:11.آمار و مدل سازی:12.تاریخ شناسی:13.جغرافیا پیش دانشگاھی علوم انسانی:14.جامعھ شناسی

1:15.جامعھ شناسی پیش دانشگاھی:16.فلسفھ پیش دانشگاھی:17.فلسفھ سوم:18.منطق:19.روانشناسی

مرکز
مشاوره
تحصیلی
دکتر
علیرضا
افشار

81. عیّن الخطأ (عن الضمیر العائد):

 
؛ أظھر علینا حکمة األعمال الّتی تعملُھ لنا،  2) حتّی ال نُفلق األبواب الّتی تفتحھا علینا بدون علم، 1) یا ربَّ

4) و ھذا ھو الّذی یریده کُل إنسان فی کل األحوال! 3) و ال نفتح األبواب الّتی تُغلقھا علینا باإلصرار، 

 
82. عیّن ما لیس عائد الصلة مذکوراً:

 
1) أعرف بعض التلمیذات الّالتی قد شارکن فی ھذه الندوة! 

 
2) أّن ھذا الموضوع الّذی قلتُھ لک ھو أحد آمالی فی اآلتیة! 

 
3) أّن ھذه التلمیذة أعادت علی معلّمتھا ما قالت لھا جیّداً! 

4) ھذا من سبق اآلخرین باإلیمان و اإلیمان و اإلجتھاد و التّقوی! 

83.  عیّن عدد الجموع المکّسرة أکثر من الباقي:
رت آسیة بأربعة مسامیر و رفعت فوقھا حجر الّرخام! 1)  سّمِ
2)  إّن علماء العلوم اإلنسانیّة مھندسو الحضارات اإلنسانیّة!

3)  في صفّنا نماذج عالیة من الّطلبة الُمجدّین و األذکیاء!
4)  إّن الجموع المکّسرة في الکتب الدّراسیّة کثیرة و لیس لَھا قاعدة خاّصة!

84.  عیّن ما فیھ المعارف أکثر تنّوعاً:
1)  «إّن ھذه أّمتکم واحدة و أنا ربّکم»

2)  «اِنَّ ھذا القرآن یھدی للّتی ِھَی اَْقوم»
3)  و هللا یَْعلَم ما فی الّسماوات و ما فی االرض»

4)  «المؤمن ھو الّذی آَمَن با� و َرسولھ!

85.  عیّن العبارة الّتي جاء فیھا إسم مؤنّث:
1)  شعبنا یدافع عن المظلومین و یھجم علی الظَّلَمة!

2)  في الّشارع سمعنا أصواتاً تحذّر النّاس!
3)  سمعت نداَء صدیقي في الھواء الحاّر!

4)  مشي الثّعلب في األرض ینصح!

ر َعن فاعلھ: 86.  عیِّن الفعل الّذی تتغیَّر صیغتُھ إن یتأخَّ
2)  یَری شمس الحقیقة کّل من لھ فطرة سلیمة!1)  یُقّوی اإلیمان إرادة اإلنسان لإلجتناب عن الذّنوب! 
4)  ال یَبلغ الّسؤل رجل دون الصبر علی الّصعاب!3)  یتأثّر النّفس بمن حولھا مدی الحیاة و ال شّک فیھ! 

87.  عیّن المناسب للجواب.
 عیّن الّصحیح في إیجاد أسلوب إسم التّفضیل: 

 
2)  إسوداد  أسَود 1)  إعالم  أعلَم 

 
3)  فِقاھة  أشدُّ تَفقُّھاً 

 
4)  ِکْبر  أکبَر 

 
88.  عیّن معرفة التکون في العبارة التّالیة: «ما تفعلي من خیر تجدي ذلک عند هللا!» 

4) معّرف باإلضافۀ3) اسم العلم2) اسم اإلشارة1) اسم الموصول
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صفحه 2

 
89. عیّن فعالً تأنیثھ جائز: 

 
1) رائحة ورد الیاسمن تفوح فی الحدیقة صباح کّل یوم! 

 
2) تقّوی الّطالبات القیم األخالقیّة بعملھّن ال بأقوالھّن! 

 
3) المعلّمة الحنون تربّی تلمیذات بالدھا علی الفضائل اإلنسانیّة القیّمة! 

 
4) صباح الیوم حضرت فی المدرسة الّطالبات المجتھدات إّال أثنتین منھّن! 

 
90.  عیّن المناسب فی الجواب عن األسئلة التالیة:

 
عیّن تأنیث الفعل لیس واجباً: 

 
1)  تُسقی األشجار الخضراء فی السماء دائماً 

 
2)  إحترمت الطالبتاِن معلّماتھما خارج المدرسِة! 

 
3)  البیوت الجدیده بُنیت فوق التالل الّصغیرة! 

 
4)  ھذ ه البئر ُحِفرت بمساعدة فّالحی المدینة! 

91. سال هاي امامت امام .................. معاصر با دوره هاي استیالي ترکان و خالفت  .................. و از سخت ترین روزهاي زندگی
شیعیان بود.

4) هادي (ع)- معتصم3) جواد (ع)- متوکل2) هادي (ع)- متوکل1) جواد (ع)- معتز

 
92. در کدام غزوه، پیامبر (ص) براي جذب نومسلمانان مکی اجازه داد تا آن حضرت را در جنگ همراهی کنند؟

4) تبوك3) حنین2) موته1) خیبر

 
93. مورخان اوج عظمت و شکوفایی خالفت عباسی را عصر کدام خلیفه می دانند؟

4) معتصم3) منصور2) مأمون1) هارون
94.  .................. پسر  .................. با کمک  .................. تمامی مدعیان خالفت را از میان برداشت و اقتدار و حاکمیت امویان را بر

سرتاسر سرزمین هاي اسالمی دوباره برقرار کرد.
2) عبدالملک- معاویه- حجاج بن یوسف1) عبدالعزیز- مروان- عبدالملک

4) عبدالعزیز- معاویه- عبدالملک3) عبدالملک- مروان- حجاج بن یوسف
95. کدام عامل سبب شد فرزندان ابوسفیان در نگاه مردم شام، مسلمانانی راستین شناخته شوند؟

1) سابقه ي مسلمانی و نقش داشتن در توسعه و گسترش اسالم
2) نا آگاهی نومسلمانان شامی از محتواي واقعی دین و پیشینه ي پیشرفت اسالم

3) استفاده از افراد حیله گر که با تحریف تاریخ سعی در مسلمان جلوه دادن ابوسفیان داشتند.
4) تبلیغ و اقناع افکار عمومی

 
96. سپاهیان کدام خلیفه ي اموي، مسجدالحرام و کعبه را ویران کردند؟

4) مروان3) یزید2) معاویه1) معاویه ي دوم

 
97. کدام مورد از دالیل انحطاط خالفت پانصد ساله ي عباسیان در جهان اسالم نمی باشد؟

 
2) سلطه ي غالمان ترك در دربار خالفت1) حمله ي هالکوخان به بغداد 

4) پدید آمدن حکومت خوارزمشاهیان و مقابله با خلفا3) وقوع جنگ هاي صلیبی بین مسلمانان و مسیحیان

 
98. کدام یک از اشراف اعراب با تکیه بر پشتیبانی موالی (مسلمان ایرانی) بر حجاج بن یوسف ستمگر و سفاك عراق شورش کرد؟

4) عبداهللا بن زبیر3) زیاد بن ابیه2) یوسف بن عمر1) عبدالرحمان بن اشعث
99. کدام مورد، از ویژگی هاي شورش هایی است که ایرانیان معتقد و مسلمان در سده هاي دوم و سوم هجري علیه خالفت عباسی به

 
راه انداختند؟ 

 
1) به بهانۀ خونخواهی ابومسلم به وقوع پیوستند.

 
2) تمامی این حرکت ها سرکوب شدند و راه به جایی نبردند.

 
3) تلفیقی از افکار و عقاید زردشتی، مزدکی، بودایی و حتی اسالمی داشتند.

 
4) تأثیر اساسی بر شکل گیري حکومت هاي ایرانی در سده هاي سوم تا پنجم هجري داشتند.



صفحه 3

 
100. مهم ترین رویداد عصر خلیفۀ دوم چه بود؟

 
1) تقویت روحیۀ رفاه طلبی و تضعیف ارزش هاي اسالمی

 
2) درگیري با مدعیان دروغین و شورش هاي داخلی

 
3) پیروزي هاي گسترده در نبرد با ایران و روم

 
4) بروز خصلت هاي اخالقی و آداب و رسوم عصر جاهلی
101. نازك شدن الیه ي ازن از اثرات کدام مورد است؟

2) آلودگی هوا1) باران اسیدي
4) کاهش وسعت جنگل هاي آمازون3) گرم شدن کره زمین

102. اولین شرط مقابله با هر خطري چیست؟
2) انتخاب روش مقابله با آن1) تهیه نقشه ي محل هاي خطر

4) شناخت جزئیات دقیق و پیش بینی رفتار آن خطر3) آماده نمودن مردم براي مقابله با خطر
103. عامل آلودگی آب هاي باقی مانده در مناطق خشِک خشکسالی زده، کدام است؟

2) فزونی امالح باقی مانده در آب ها1) پوشش گیاهی خشک شده
4) خاك فرسایش یافته توسط باد3) آتش سوزي هاي جنگل هاي اطراف

 
104. عامل آلودگی آب هاي باقی مانده در مناطق خشک خشک سالی زده، کدام است؟

2) فزونی امالح باقی مانده در آب ها1) پوشش گیاهی خشک شده
4) خاك فرسایش یافته توسط باد3) آتش سوزي هاي جنگل هاي اطراف

 
105. بیشترین درصد گازهاي مهم گلخانه اي به کدام مورد تعلق دارد؟

4) دي اکسید نیتروژن3) دي اکسید کربن2) بخار آب1) متان
106. شدت ویرانی ناشی از زلزله در کدام عمق کانونی بیشتر است؟

4)  کیلومتر3)  کیلومتر2)  کیلومتر1)  کیلومتر
107. بین افزایش درجۀ حرارت زمین و  .................. ارتباط وجود دارد و در هنگام  .................. افراد مبتال به آسم و کودکان نباید از

 
خانه خارج شوند.

1) افزایش گازهاي گلخانه اي در جو – وارونگی دما
2) افزایش گازهاي گلخانه اي در جو – وقوع خشکسالی

3) افزایش میزان تراکم دي اکسید کربن در جو – وارونگی دما
4) افزایش میزان تراکم دي اکسید کربن در جو – وقوع خشکسالی

 
108. کدام گزینه در رابطه با «خشک سالی و پیامدهاي آن» درست است؟

 
الف) در نواحی قطبی و گرم و مرطوب حاره اي و معتدل امکان بروز خشک سالی وجود ندارد.

 
ب) خاك هاي رسی ترك برمی دارند و بخشی از خاك مرغوب به وسیلۀ باد از دست می رود.

 
ج) سبب افزایش شوري آب و به خطر افتادن زندگی گیاهان و جانوران می شود.

 
د) خطر خشک سالی قابل پیش بینی است و با ایجاد سد و دریاچۀ مصنوعی می توان خطر را کم کرد.

 
هـ) در حوالی مدار رأس السرطان و رأس الجدي احتمال بروز خشک سالی کمتر است.

 
1) الف و ب

 
2) ب و ج

 
3) ج و هـ

 
4) الف و هـ
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صفحه 4

 
109. هر کدام از عبارت هاي زیر مربوط به کدام مخاطرة طبیعی است؟

الف) منشأ خشک سالی است که در ایجاد آتش سوزي جنگل ها و به خصوص انتشار دودهاي خفقان آور در آسیاي جنوب شرقی نقش

 
دارد.

 
ب) تجزیۀ مواد پرتوزا در داخل زمین و آزاد شدن آن سبب می شود پوستۀ زمین به صورت موجی شکل باال و پایین رود.

ج) جغرافی دانان عامل مهم وقوع آن را قطع درختان و نابودي جنگل ها می دانند.
1) الف) لکۀ خورشیدي             ب) سقوط بهمن           ج) خشک سالی

 
2) الف) ال نینو                           ب) زلزله                         ج سیل

 
3) الف) خشک سالی                  ب) النینو                       ج) بهمن

4) الف) آتش فشان                     ب) سونامی                    ج) خشک سالی

 
110. کدام منطقه از جهان بیشتر تحت تأثیر باران اسیدي است؟ وارونگی دما در کدام الیه اتفاق می افتد؟

 
1) شبه جزیرة ایبري - استراتوسفر

 
2) شبه جزیرة اسکاندیناوي - تروپوسفر

 
3) شبه جزیرة ایبري - یونوسفر

 
4) شبه جزیرة اسکاندیناوي - ماگنتوسفر

111. شخصی در ماه اول  تومان پس انداز کرده و در هر ماه به اندازه ي  بیشتر از ماه قبل پس انداز می کند تا مقدار پس 

انداز یک ماه آن به دو برابر پس انداز ماه اول برسد. اگر در این زمان، مجموع پس انداز وي  تومان باشد، اولین پس انداز وي

 
چه قدر بوده است؟

 (1 (2 (3 (4
، مقدار  کدام است؟ 112. در تساوي 

 (1 (2 (3 (4
113. مجموع چند جمله از دنباله ي حسابی  برابر  است؟

 (1 (2 (3 (4
114. یک شرکت تولیدي تا پایان سال اول  واحد کاال تولید می کند و در نظر دارد که پس از گذشت هر سال، به طور مرتب 

واحد کاال به تولید سال قبل خود اضافه کند. پس از گذشت  سال، جمعًا چند واحد کاال می تواند تولید کند؟
 (1 (2 (3 (4

 
115. درستی کدام گزینه با مثال نقض رد می شود؟

1) اگر  و  دو عدد طبیعی دلخواه باشند،  همواره گویاست.

2) اگر  و  دو عدد صحیح دلخواه باشند،  همواره صحیح است.

3) اگر  عددي گویا و  عددي گنگ باشد،  همواره گنگ است.
4) اگر  و  دو عدد گنگ باشند،  همواره گنگ است.

 
116. با توجه به الگوي زیر، چه عبارتی را می توان به عنوان حاصل سطر دهم حدس زد؟

 (1 (2 (3 (4
117. در قدیم باور مردم بر این بوده است که «زمین مرکز عالم است و تمام اجرام حول آن می چرخند» این باور بر مبناي کدام استدالل

 
بوده است؟

4) استدالل استنتاجی3) درك شهودي2) استدالل استقرایی1) استدالل تمثیلی
118. در یک دنباله ي حسابی، مجموع  جمله ي اول سه برابر جمله ي هفتم است. نسبت جمله ي اول به اختالف مشترك کدام است؟

 (1 (2 (3 (4

A( A)
1

20
63000

1600200022002400
1 + 3 + 5 + ⋯ + 59 = xx

841592900961
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⎧
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صفحه 5

، رابطه ي   برقرار است. اگر جمله ي هفتم این دنباله برابر  باشد، 119. در یک دنباله به ازاي هر عدد طبیعی 
جمله ي چندم آن برابر صفر است؟

 
1) هفتم

 
2) هشتم 

 
4) دهم3) نهم 

 
120. کدام روش براي بررسی درستی یا نادرستی حکم زیر مناسب است؟

، عددي گویاست.» «هر عدد گنگ به توان 

 
1) مثال نقض

 
2) استدالل استقرایی

 
3) استدالل استنتاجی

 
4) استدالل تمثیلی

 
121. در کدام بیت، هر دو آرایۀ استعاره و تشبیه، وجود دارد؟     

 
یکی نیز بگرفت خنیاگري را اگر شاعري را تو پیشه گرفتی   (1

سزد گر ببري زبان جري را تو برپایی آن جا که مطرب نشیند  (2
مرا این قیمتی ُدر لفظ دري را من آنم که در پاي خوکان نریزم  (3

 
4)  نشاید ز دانا نکوهش بري را بري دان از افعال چرخ برین را  

 
122. در همۀ ابیات به استثناي بیت  ..................  استعاره مکنیه (تشخیص) هم دارد.

 
 هر کو نکاشت مهر و ز خوبی گلی نچید 

 
در رهگذر باد نگهبان الله بود   (1

 
 سحر بلبل حکایت با صبا کرد  

 
که عشق روي گل با ما چه ها کرد   (2

 
3)  شد سوي محتسب و کار به دستوري کرد دوستان دختر رز توبه ز مستوري کرد 

 
4)  چهرة خندان شمع آفت پروانه شد آتش رخسار گل خرمن بسوخت   

 
123. در کدام بیت، آرایه هاي استعاره ي مکنیه و استعاره ي مصرحه، وجود دارد؟

 
از خروش و ناله ي مرغ سحرخوان چاره نیست صبحدم چون گل به شّکر خنده بگشاید دهن  (1

 
زان که شمعی چون رخش در مجلس اصحاب نیست پیش رویش ز آتش دل سوختم پروانه وار  (2

 
بلبل خوش نغمه آهنگ هزار آوا گرفت چون گل صد برگ بزم خسروانی ساز کرد  (3

 
بس که از چشمم به دامن لؤلوي الال گرفت ابر را بنگر که الف در فشانی می زند  (4

 
124. هر دو آرایه ي مقابل همه ي ابیات درست است، به جز:

1)  سال ها زان لعل نوشین کامران بودیم و اکنون / باري از آن تیر مژگان گر که نیش آید خوش آید (تشبیه، استعاره)
2)  عشق باز آي که جانی به تنم باز آید / دل نیازار که دلبر به سر ناز آید (جناس تام، استعاره)

3)  شمع لرزان شبانگاهم و جانم به سر دست /  تا نسیم سحرم بال و پرافشان به برآید (تشبیه، کنایه)
4)  ماه کنعان چو به تلخی به دل چاه کند جان / کاروان گو همه با بار گالب و شکر آید (استعاره، کنایه)

125. در همه ي ابیات به جز بیت گزینه ي .................. «استعاره ي مصرحه» به کار رفته است.
1)  به روي تو ِز هر روي طربناك تر است سرو من، سرو نه از قّد تو چاالك تر است

2)  بیدار کسی نیست که گیرم به گواهی  آن لحظه که ریزم چو فلک از مژه کوکب
3)  چشم تو به هر گوشه صد فتنه برانگیزد  لعل تو به هر خنده صد شور پدید آرد

4)  طلبکار وصال ُدّر شهوار معانی را لبی خامش تر از گوش صدف آماده می باید

 
126. در کدام گزینه، هر دو آرایه ي «تشبیه» و «استعاره» دیده می شود؟

 
1)  ز فکر آنان که در تدبیر درمانند، در مانند  دواي درد عاشق را کسی کو سهل پندارد 

2)  نهال شوق در خاطر چو برخیزند، بنشانند  به عمري یک نفس با ما چو بنشینند، برخیزند
3)  پري رویان قرار از دل چو بستیزند، بستانند  سمن بویان غبار غم چو بنشینند، بنشانند

4)  ز رویم راز پنهانی چو می بینند، می خوانند  ز چشمم لعل رّمانی چو می خندند، می بارند

n= − 5an+1 an10
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127. در کدام بیت هر سه آرایه ي « تشبیه، استعاره ي مصرحه و استعاره ي مکنیه » وجود دارد؟

 
1)  چنان کشید که زنجیر صد عالقه گسستم  کمند زلف بتی گردنم ببست به مویی 
2)  گل خزان شد نا گه و خارم به پاي جان خلید  سال ها نالیدم از عشق گلی چون بلبلی

3)  ستاره خون شود از چشم آسمان بچکد  ز شرم چهره ي چون آفتابت اندر صبح

 
4)  جان در سر آن گوهر یک دانه نهادیم  چون می رود این کشتی سر گشته که آخر 

128. کدام بیت داراي دو تشبیه و فاقد استعاره است؟

 
1)     دل بر وفاي عهد جهان چون توان نهاد  اي جان من! جهان لطافت تویی ولیک 

 
2)     طاقت کوهی چنان تا کی بود این کاه را؟  بار هجران تو کوه است این تن الغر چو کاه 

 
3)     که خار راه او در زیر پا ریحانه می آید  چنان با باده ي عشق تو سرگرمم در این گلشن 

 
4)     چون آب به جویبار و چون باد به دشت  این یک دو سه روز نوبت عمر گذشت 

 
129. در کدام گزینه «استعاره ي مکنیّه و مصرحه» به کار رفته است؟ 

 
  تمام عمر نیاید به هم ز خنده لبش 

 
1)  پیاله اي که ز لعل تو کامیاب شده 

 
  اگر تو پرده بر این زلف و رخ نمی پوشی 

 
2)  به هتک پرده ي صاحب دالن همی کوشی 

 
  ماه و پروین از خجالت رخ فرو پوشد اگر 

 
3)  آفتاب آسا کند در شب تجلی روي تو 

 
4)  گل آورند از بوستان من گل به بستان می برم  من خود ندانم وصف او گفتن سزاي قدر او 

 
130. در کدام گزینه «استعاره ي مصّرحه و مکنیّه» به کار رفته است؟

 
1)  تو هم به سایه ي آن سرو پایدار مخسب  ز عشق سرو چمن خواب نیست فاخته را    

 
2)  تا کافري غمزه ي جادوي تو دانست  عاشق ز دل و دین نظر عقل بپوشید    

 
3)  کاي سر حق ناشناسان گوي چوگان شما  اي صبا با ساکنان شهر یزد از ما بگو    

 
4)  به ادب باش که دل هاي پریشان آنجاست  اي صبا در حرم زلف چو محرم شده اي    

131. مؤسسه ي تولیدي  با  کارگر و  دستگاه ماشین اقدام به تولید کاالي خاصی می کند، به علت افزایش تولید، مقداري از
محصوالتش به فروش نمی رسد، جهت افزایش درآمد این واحد در کوتاه مدت، کدام راه را پیشنهاد می کنید؟

2) افزایش کیفیت محصوالت1) اخراج  از کارگران

 
4) بررسی و کاهش هزینه هاي اضافی3) به کارگیري روش هاي مدرندر بازاریابی

132. شکل زیر، منحنی تقاضا براي کاالي خاصی را نشان می دهد. اگر  واحد تقاضا براي کاالي مورد نظر وجود داشته باشد قیمت
چند ریال است؟

2) صفر1) 
 (3 (4

133. هنگامی که در بازار کمبود وجود دارد کدام گروه باعث افزایش قیمت کاال می شوند؟
2) تولیدکنندگان1) خریداران

4) دولت3) هم خریداران و هم فروشندگان
134. در کدام قیمت مازاد عرضه و تقاضا وجود ندارد؟

3) تعادل2) پایین تر از تعادل1) باالتر از تعادل
 
4) در شرایط رکودي
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135. در مطالعه ي بازار یک کاال عناصر الزم براي مطالعه کدامند؟
1) وضعیت خریداران و فروشندگان

2) منطق حاکم بر رفتار خریداران و فروشندگان
3) انتظارات خریداران و فروشندگان از قیمت کاال در آینده

4) موارد  و 

 
136. پاسخ درست پرسش هاي زیر کدام است؟

 
الف) افزایش قیمت یک کاال چه تأثیري در ورود و خروج تولید کنندگان جدید دارد؟

ب) همکاري بین تولید کنندگان و عدم رقابت بین آنان به ضرر چه کسانی است؟

 
پ) وضعیت رقابت و انحصار، خاص کدام دسته است؟

ت) در چه حالتی فروشندگان، مجبور به فروش کاالیشان به قیمت مورد نظر خریدار می شوند؟
1) الف) مانع ورود آنان به عرصه ي تولید می شود.   ب) تولید کنندگان   پ) فروشندگان   ت) انحصار خرید

2) الف) سبب ورود آنان به عرصه ي تولید می شود.   ب) تولید کنندگان   پ) خریداران و فروشندگان   ت) انحصار فروش
3) الف) سبب ورود آنان به عرصه ي تولید می شود.   ب) خریداران   پ) خریداران و فروشندگان   ت) انحصار خرید

4) الف) مانع ورود آنان به عرصه ي تولید می شود.   ب) خریداران   ب) فروشندگان   ت) انحصار فروش
137. چنانچه قیمت یک کاال در بازار افزایش یابد، کدام گزینه نمی تواند پیامد منطقی این افزایش قیمت باشد؟

1) افزایش تقاضا براي خرید کاال از سوي مصرف کنندگان
2) ورود تولید کنندگان جدید به بازار تولید و عرضه ي این کاال

3) افزایش تقاضا براي خرید کاالهاي مشابه که قیمت آن ها تغییري نداشته است.
4) افزایش انگیزه تولید کنندگان براي تولید و عرضه بیشتر با هدف کسب سود بیشتر

 
138. کدام گزینه پاسخ درست سؤاالت زیر است؟

الف) اگر در قیمت تعادلی  تومان مقدار عرضه و تقاضا،  واحد کاال باشد در کدام قیمت امکان دارد مقدار تقاضا به 

 
واحد برسد؟

 
ب) کاهش قیمت کاال، چه تغییري در منحنی عرضه ایجاد می کند؟

1) الف)  تومان    ب) منحنی عرصه به سمت چپ جابه جا می شود.
2) الف)  تومان    ب) نقطۀ عرضه به سمت راست و باال جابه جا می شود.

3) الف)  تومان    ب) منحنی عرضه به سمت راست جابه جا می شود.
4) الف)  تومان    ب) نقطۀ عرضه به سمت چپ و پایین جابه جا می شود.

139. در یک جامعۀ فرضی، کل ظرفیت تولید برق کشور برابر  مگاوات است. دولت اعالم کرده تمام مبالغی که از صرفه جویی
خانوارها در انرژي برق حاصل شود. صرف تأمین هزینه هاي درمانی بیماران بی بضاعت خواهد شد. اگر جعیت کشور  میلیون نفر و

 
تعداد افراد خانوار را به طور متوسط  نفر در نظر بیگریم:

% خانوارهاي کشور که از این طرح حمایت کرده اند و سه المپ  وات از مصرف الف) میزان انرژي صرفه جویی شده توسط 

 
خود کاسته اند، چند مگاوات است؟

 
ب) میزان انرژي صرفه جویی شده چه نسبتی از کل تولید برق کشور می باشد؟

ج) اگر بهاي هر وات برق را  دالر و جمعیت بیماران بی بضاعت را  میلیون نفر در نظر بگیریم، سهم هر بیمار از میزان صرفه جویی
چند دالر می شود؟

دالر دالر1) الف)  ب)        ج)  2) الف)  ب)        ج) 

دالر دالر3) الف)  ب)        ج)  4) الف)  ب)        ج) 
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140. با توجه به جدول و نمودار زیر که مربوط به عرضه و تقاضاي یک کاالي خاص است و پرسش هاي زیر پاسخ دهید.  
بھ لایرقیمتمقدار (به کیلو)قیمت (به ریال) ))

بھ کیلوقیمت ))

 
ریال حداکثر درآمد تولید کنندگان چند ریال می باشد؟ الف) در سطح قیمت 

 
ب) قیمت تعادلی و درآمد تولید کنندگان در حالت تعادل به ترتیب چند ریال است؟

ریال باشد چه تغییري در بازار باید رخ بدهد تا تعدل در بازار برقرار شود؟ ج) اگر قیمت کاال 
(1

،  ج) مصرف کنندگان از مصرف خود بکاهند. - ، ب)  الف) 
(2

،  ج) تولید کنندگان میزان تولید خود را افزایش دهند. - ، ب)  الف) 
(3

،  ج) مصرف کنندگان از مصرف خود بکاهند. - ، ب)  الف) 
(4

،  ج) تولید کنندگان کاالي خود را با قیمتی پایین تر به فروش برسانند. - ، ب)  الف) 
141. عبارت«او قالب مّسمط را براي اولین بار در شعر فارسی پدید آورد و در سرودن آن سرآمد شد.» در باره ي چه کسی صدق

می کند؟
4) منوچهري دامغانی3) عنصري2) فّرخی سیستانی1) رودکی

142. کدام شعر از پدیدآورنده ي قالب مسمط است؟ موضوع مسمط هاي وي عمومًا چیست؟
2) با کاروان حلّه– وصف و خمریّه و ستایش1) لغز شمع– وصف و خمریّه و ستایش

4) سرخ بت و خنگ بت– مدح و وصف طبیعت3) بوي جوي مولیان– مدح و وصف طبیعت 

 
143. کدام گزینه صحیح است؟

1) منوچهري قالب مسمط را براي اولین بار در شعر فارسی پدید آورده و در میان همۀ گویندگان پارسی زبان، در سرودن مسمط

 
سرآمد شده است. 

 
2) عنصري براي جلب حمایت منوچهري، قصیدة معروف لغز شمع را سرود. 

3) قالب مسمط عبارت است از چندین بند و هر بند مرکب از چهار تا هشت بیت هم وزن و مردف که آخرین مصراع در هر بند با
مصراع هاي آخر بندهاي دیگر قافیه اي یکسان دارد.

4) منوچهري عالوه بر تازي دانی، از دانش هاي زمان خود آگاه بود، اما ترجیح می داد اصطالحات خاص آن علوم را در شعر خود به کار
نبرد.

 
144. کدام  موارد از لحاظ تاریخ ادبیّات، «کامًال» درست است؟

 
الف) عنصري حدود سال  هجري در بلخ زاده شد و در  هـ.ق وفات یافت.

 
ب) عنصري در شعر خود بیشتر از منطق و برهان الهام می گیرد تا از ذوق و هیجان.

 
ج) قسمت عمدة اشعار بازمانده از عنصري که به حدود پنج هزار بیت می رسد، قصاید اوست.

د) اصل کتاب وامق و عذرا در دست نیست؛ اما حدود پانصد بیت از آن را از البه الي کتاب ها یافته  اند.
4) الف، د3) الف، ب2) ب، د1) ج، د
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100200
150300
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145. ویژگی هاي شعر و شاعري با توجه به «عصر عنصري»، در همۀ موارد «کامًال» درست است؛ به جز:

 
1) تنّوع معانی و مضامین شعري این دوره، از عصر سامانیان بیشتر است و به طبع پختگی شعر دورة قبل را ندارد.

 
2) زبان شعر این دوره از استواري و استحکام ویژه اي برخوردار است. درصد لغات عربی در آن رو به افزونی است.

3) شاعران به جاي آن که تجربیّات و اندیشه هاي خود را در شعر بیاورند، پسند و سلیقۀ ممدوحان خود را در نظر می گرفتند.
4) از میان شاعران دربار، آن که معموًال شعري برتر و مهارتی تمام تر داشت، عنوان امیرالشعرا پیدا می کرد و دیگران به نظریّات او در

مورد شعر خویش توجه می کردند.
146. کدام شاعر از اعضاي انجمن ادبی مشتاق نبوده است؟

4) هاتف اصفهانی3) آذر بیگدلی2) سید محمد شعله1) غالب دهلوي

 
147. متن زیر کدام نویسنده را معرفی می کند؟

وي در سال 1193 متولد شد. پدرش وزیر عباس میرزا بود و خود نیز به مقام وزارت رسید. او شعر خوب می گفت و نیز نیکو می نوشت
و مهم ترین نوشته هایش که بیش تر شامل نامه و مکتوبات اوست به شیوه ي سعدي در گلستان است.

4) قائم مقام3) یغماي جندقی2) قاآنی1) ادیب الممالک فرهانی
148. سیاحت نامه ي ابراهیم بیک از رمان هاي ..................  است و شرح زندگانی من اثري  .................. در عهد  ..................  است.

2) اجتماعی – تاریخی – پهلوي1) تاریخی – اجتماعی – قاجار
4) سیاسی – تاریخی – پهلوي3) سیاسی – اجتماعی – قاجار

149. کدام گزینه نمونه اثري از آثار ساده و سرمشق ساده-نویسی دوره ي قائم مقام نیست؟

 
1) جهان گشاي نادري 

 
2) مسالک المحسنین 

 
4) شرح زندگانی من3) سیاحت نامه ي ابراهیم بیک 

 
150. کدام یک از گزینه هاي زیر از عوامل تحول نثر فارسی و رواج ساده نویسی در دوره ي قائم مقام نیست؟

2) گسترش سواد خواندن و نوشتن در بین مردم1) رواج سفرنامه نویسی
3) در دسترس عامه قرار گرفتن نثر فارسی

 
4) تأسیس مدرسۀ دارالفنون به کوشش امیرکبیر 

151. قافیه ي همه ي ابیات زیر به غیر از بیت .................. ، حروف الحاقی دارد.       (سنجش انسانی 87)

 
 بی جان چه ُکنی رمیده اي را  

 
جانی است هر آفریده اي را   (1

 
 قصه اي یاد دارم از پدران  

 
زان جهان دیدگان پرهنران   (2

 
 یکی بنده ي خویش پنداشتش 

 
زبون دید و در کار گل داشتش   (3

  ما به روي دوستان از بوستان آسوده ایم
 
گر بهار آید و گر باد خزان ،آسوده ایم  (4

152. خط عروضی و تقطیع ارکان یک مصراع از بیت زیر، در کدام گزینه، درست نشان داده شده است؟      (آزمایشی سنجش ـ انسانی

 
(77

 
 عشق تو بگرداند در کوه و بیابانم  اي خوب تر از لیلی بیم است که چون مجنون 

 (1 (2
 (3 (4

 
» نیست؟ 153. قافیه در کدام بیت طبق قاعده ي «

1)  اي زبان هم رنج بی درمان تویی  اي زبان هم گنج بی پایان تویی
2)  از تن بی جان و دل افغان شنو  اي جهان کهنه را تو جان نو

3)  در صبوحی با می منصور تو  تافت نور صبح و ما از نور تو
4)  ما و من کو آن طرف کان یار ماست   آستانه و صدر در معنی کجاست

154. تبصره ي کدام گزینه متفاوت است؟
1)  هست دشمن ز پس و پیش و چپ و راست مرا  زلف مشکین تو سرمایه و سوداست مرا

 
2)  ز آن سببش اندرون دود معتبر گرفت  باد صبا چون نقاب از رخ گل برگرفت 

 
3)  خلقی به هواي دل در پات سراندازند  از روي تو اي مهوش گر پرده براندازند 

 
4)  ز تار هر مژه چشمم هزاران گوهر آویزد  دل دیوانه سار من چو از زلفش درآویزد 

−U − −/UU − −/ − U − −/UU − −−U − −/U − −/UU − −/U − −

U − −U/U − −/U − −U/U − −– – – /UU– – /– – – /UU– –

2
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155. قافیه در کدام بیت نادرست است؟

 
1)  غلط غلطان در خم چوگان عشق گوي شو، می گرد بر پهلوي صدق 

2)  از پی تکمیل فعل و کار خویش هر یکی خواهان دگر را هم چو خویش

 
3)  جانشان شاگرد شیطانان شده کافران هم جنس شیطان آمده  

 
4)  آتشم را چون که دامن می کشد بگذر اي مؤمن که نورت می ُکشد 

 
156. کدام بیت «ذوقافیتین» نیست؟

1)  دیو هم خود را سیه رو دید شکر مکر شیطان هم در او پیچید شکر
2)  من نیز دل به باد دهم هرچه باد باد دوش آگهی ز یار سفر کرده داد باد

3)  بر سر ریگ روان بنیاد کردن مشکل است خانۀ تن را به جان آباد کردن مشکل است
4)  تا شوي با روح صالح خواجه تاش ناقه جسم ولی را بنده باش

157. نام وزن همۀ ابیات به جز بیت .................. در کمانک مقابل آن درست آمده است.

 
1) هر که به مرهم گرفت رخنۀ دل را /  راه برون شد ازین حصار ندارد (منسرح مثمن مطّوي منحور)

2) چشمت به خون بی گنهان می زند رقم /  بر قتل عاشقان ز چه انکار می کنی (مضارع مثمن اخرب مکفوف محذوف)

 
3) همه دیو کردار و دیوانه خوي /  خروشان و جوشان و دشنام گوي (متقارب مثمن محذوف)

4) هر که به مرهم گرفت رخنۀ دل را /  راه برون شد ازین حصار ندارد (منسرح مثمن مطّوي منحور)

 
» تقطیع هجایی کدام بیت است؟ 158. الگوي «

1)  که به پیمانه کشی شهره شدم روز الست مطلب طاعت و پیمان و صالح از من مست
2)  وز می عشق تو چون بی خبرم خبرت هست که خون شد جگرم

3)  حذر از تیر خدنگم که خدایی است کمانم نه زبونم نه زرنگم نه ز نامم نه ز ننگم
4)  که هنوز من نبودم که تو در دلم نشستی همه عمر بر ندارم سر از این خمار مستی

159. بیت کدام گزینه از نظر تعداد حروف اصلی قافیه با سایر ابیات متفاوت است؟
1)  بیداري ستاره در چشم جویباران اي مهربان تر از برگ در بوسه هاي باران

2)  هر جا چراغ دیده گمان کرده خانه است درگیر ظلمتم که پی یک نشانه است
3)  از جدایی ها شکایت می کند بشنو از نی چون حکایت می کند

4)  بی گمان در دل من جاي کسی هست که نیست نفسم بند نفس هاي کسی هست که نیست

 
160. الگوي حروف اصلی قافیه در چند بیت «مصّوت + صامت + صامت» است؟

 
الف) به اندك خرده از راه بزرگی

 
ب) که گر فرزانه هست این است الغیر

 
ج) رحم به جان من دل خسته کن

د) نگارندة چهرة ماه و مهر

 
 
مکن با مردم دانا سترگی

 
ز شر ببریده و پیوسته با خیر

 
هر چه بود غیر تو وارسته کن

برازندة سقف گردان سپهر
4) چهار3) سه2) دو1) یک

161. به داده هاي  و و و کدام داده را اضافه کنیم تا میانگین داده هاي حاصل یک واحد اضافه گردد؟
 (1 (2 (3 (4

،  و  ، از بین آن  162. در  داده ي آماري میانگین و انحراف معیار به ترتیب  و  می باشد. اگر داده هاي ناجور  ، 
ها حذف شوند، واریانس داده هاي یاقی مانده، کدام است؟

 (1 (2 (3 (4
163. واریانس داده هاي آماري  کدام است؟

 (1 (2 (3 (4

− − ∪ − ∪ − ∪ ∪ − − ∪ − ∪ − ∪∪

8763
891011

2530810154550

14٫7214٫8115٫3316٫66
76, 70, 82, 73, 79

18161412
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164. در جدول زیر انحراف از میانگین تعدادي داده ي آماري دسته بندي شده، مشخص شده است. فراوانی مطلق دسته ي چهارم چقدر
است؟ 

 (1 (2 (3(4

 
165. کدام گزینه درست نیست؟

1) اگر دادههاي آماري در عددي ضرب شوند، میانه در آن عدد ضرب میشود.
2) میانهي تعدادي دادهي آماري، لزومًا در میانه دادهها قرار ندارد.

3) میانگین تعدادي دادهي آماري، منحصر به فرد است.
4) اگر از دادههاي آماري مقداري کم کنیم، مد تغییر نمیکند.

166. در نمودار جعبه اي  داده ي آماري، میانگین دنباله هاي سمت چپ و سمت راست به ترتیب  و  و میانگین داده هاي
می باشد. میانگین کل این داده ها کدام است؟ داخل و روي جعبه 

 (1 (2 (3 (4
167. در تعدادي داده ي آماري، واریانس و میانگین به ترتیب برابر  و  است. اگر داده ها را  برابر کرده و با عدد  جمع کنیم،

ضریب تغییرات چه مقدار کاهش می یابد؟
 (1 (2 (3 (4

168. اگر میانگین داده هاي  برابر  باشد، میانگین داده هاي 

 کدام است؟

 (1 (2 (3 (4
169. انحراف معیار داده هاي  برابر صفر است. ضریب تغییرات داده هاي  کدام است؟

 (1 (2 (3 (4

170. شش داده ي آماري با میانگین  و واریانس  با  داده ي دیگر با میانگین  و واریانس  ترکیب شده اند. انحراف معیار
گروه جدید، کدام است؟

 (1 (2 (3 (4
171. با ورود اسالم به ایران و رایج شدن تقویم .................. و عدم اجراي کبیسه در تقویم .................. نوروز از نقطه اعتدال بهاري

خارج شده بود.
2) هجري قمري - اوستایی1) جاللی - یزدگردي

4) اوستایی - دوازده حیوانی3) هجري قمري - یزدگردي
172. در علم تاریخ بیشتر با چه روشی به مطالعه پدیده ها پرداخته می شود؟

4) مشاهده ي غیرمستقیم3) تجربه ي عقلی2) میدانی مستقیم1) مشاهده ي مستقیم
173. در میان دو رود چه نوع تقویمی مرسوم بوده است؟

4) اوستایی3) خورشیدي قمري2) رومی1) بابلی
174. برخی از جغرافیدانان و مورخان، کدام مورد را با ظهور تمدن هاي باستانی مصر، یونان، روم و ایران باستان به نوعی مرتبط می 

 
دانند؟

2) باورها و اعتقادات مردمان این سرزمین ها1) پیشرفت علم و دانش بشر
4) تسهیل ارتباطات بین جوامع3) وضعیت آب و هوایی این سرزمین ها

( − xiانحراف از میانگین( x̄

فراوانی مطلق
−5
4

−3
5

−2
3

1
a

4
2

6
5 236

9

2321٫633
25

25٫82626٫126٫2
4824

0٫50٫30٫030٫05

3 − 2, 3 − 2, … , 3 − 2x1 x2 xn13

+ 6, + 6, … , + 6
x1
5

x2
5

xn

5
7654

( , , ⋯ , , 12)x1 x2 x10( , , , 4)x1 x2 x3
3−−√

2
3−−√

5
3−−√

4
3
−−

√

1269144

2٫22٫32٫42٫5
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175. یکی از راه هاي درك بصري رویدادهاي تاریخی استفاده از  .................. است و اطالعات موجود درنقشه هاي تاریخی بیش تر

 
کمیت هاي .................. و .................. است.

2) کتاب هاي مستند تاریخی- سیاسی – نظامی1) نقشه هاي تاریخی- اقتصادي – فرهنگی
4) کتاب هاي مستند تاریخی- اقتصادي – فرهنگی3) نقشه هاي تاریخی- سیاسی – نظامی

 
176. هر یک از موارد زیر به ترتیب به کدام یک از مراحل انجام پژوهش تاریخی اشاره کرد؟

 
«کنار گذاشتن اخبار غلط و دروغ - استفاده از معقوالت - انجام کار براساس تنظیم زمانی وقایع»

 
1) تنظیم مطالب - بررسی و تفسیر - گزینش اخبار 

 
2) نگارش - جمع آوري منابع - تنظیم مطالب 

 
3) گزینش اخبار - بررسی و تفسیر - تنظیم مطالب

 
4) نگارش - بررسی و تفسیر - جمع آوري منابع 

 
177. مهم ترین نتیجه ي توجه به تاریخ چه بود؟

 
1) نوشتن شرح رخدادها 

 
2) سنت گرایی

 
3) حفظ حوادث گذشته

 
4) فراموش نشدن وقایع تاریخی 

 
178. تا قبل از اختراع خط مهم ترین عامل حفظ و توجه انسان به تاریخ کدام مورد بود؟

 
1) آثار واقعه نویسان 

 
2) حافظه ي نقاالن

 
3) تغییرات زندگی اجتماعی 

 
4) سنت گرایی عامه ي مردم

 
179. در کدام تقویم اسامی ماه ها برگرفته از ماه هاي ایرانی اوستایی است و مبدأ این تقویم داراي چه ویژگی است؟

 
1) هجري شمسی - در میان بسیاري از مردم و ملت هاي جهان پذیرفته شده است.

 
2) جاللی - به اعتقاد منجمان این تقویم از مقبولیت عام برخوردار است.

 
3) هجري شمسی - به اعتقاد منجمان این تقویم از مقبولیت عام برخوردار است.

 
4) جاللی - در میان بسیاري از مردم و ملت هاي جهان پذیرفته شده است.

180. تصویر زیر با کدام یک از مبدأهاي تقویم مرتبط است و این وسیله در گذشته براي چه مواردي مورد استفاده قرار می گرفت؟ 
1) مبدأ ارضی - اندازه گیري زمان و جهت گیري
2) مبدأ نجومی - اندازه گیري زمان و جهت یابی

 
3) مبدأ ارضی - تعیین زمان هاي سعد و نحس و حوادث کیهانی

 
4) مبدأ نجومی - تعیین زمان هاي سعد و نحس و حوادث کیهانی

181. جغرافیدانان با بررسی .................. ، .................. و .................. آینده ي یک سیستم فضایی را پیش بینی می کنند.
1) نیازهاي پژوهش علل یا عوامل بروز یک رویداد شناخت ویژگی هاي پدیده هاي تأثیرگذار

2) دقیق و عمیق متغیر هاي مهم قوانین کلی حاکم بر روابط پدیده ها نحوه ي پراکندگی پدیده هاي مکانی
3) وضع موجود و ویژگی پدیده ها چگونگی تأثیر تغییرات بر شرایط موجود شناخت مسائل و مشکالت گذشته

4) وضعیت گذشته ي پدیده ها ارتباط یک پدیده با سایر پدیده ها شناخت نوع کارکرد هریک از پدیده هاي پیرامونی
182. در مرحله ي .................. محقق متوجه می شود که ناشناخته و مجهول او چیست و در مرحله ي .................. محقق می تواند به

 
اهداف پژوهش دست یابد.

2) بیان مسأله - اهداف تحقیق1) بیان مسأله - مدل تحلیلی تحقیق
4) طرح پرسش - اهداف تحقیق3) طرح پرسش - مدل تحلیلی تحقیق
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183. چرا امروزه جغرافیا مانند سایر علوم، پژوهش درباره ي سیستم را وظیفه ي خود می داند و منظور از «فقدان تعادل در سیستم هاي

 
باز و بسته» چیست؟

1) زیرا جهان عینی است و اجزاي آن مانند سیستمی تودرتو هستند – انرژي موجود در آن به صورت پایان ناپذیر تکرار می شود.
2)  چون دو عامل اصلی یعنی محیط و انسان را بررسی می کند – ورودي بیشتر از خروجی است.
3) چون دو عامل اصلی یعنی محیط و انسان را بررسی می کند – خروجی بیشتر از ورودي است.

4) زیرا جهان عینی است و اجزاي آن مانند سیستمی تودرتو هستند – نامناسب بودن پسخوراند در سیستم
184. کدام یک از موارد زیر در مورد «سیستم بسته» نادرست است؟

2) مواد به صورت پایان ناپذیر تکرار می شوند.1) ارتباط متقابل سیستم و محیط دیده می شود.
4) ماده ي جدید وارد سیستم نمی شود.3) چرخه ي آب و چرخه ي کربن از انواع سیستم بسته است.

 
185. هر کدام از موارد زیر (به ترتیب) جزو کدام یک از انواع شناخت هاي جغرافیایی است؟

 
- بررسی نحوه ي شکل گیري و پیدایش شهر تهران

 
- بررسی عواملی که در ارتباط با هم سبب توسعه ي شهر تهران شدند.

 
- دربرگیرنده ي سایر شناخت ها است و براي آمایش سرزمین به کار گرفته می شود.

2) کل نگر – کارکردي – ساختاري1) تکوینی – ساختاري – آینده نگر
4) آینده نگر – ساختاري – تکوینی3) ساختاري – تکوینی – کارکردي

186. تحول در رویکرد به جغرافیا مربوط به چه دوره اي است و تعدادي از جغرافی دانانی چون ابن حوقل، ابن بطوطه، ابن خردادبه و
اصطخري اقدام به تألیف مجموعه هایی تحت عنوان .................. نمودند.

2) پس از جنگ جهانی اول - المسالک و الممالک1) پس از جنگ جهانی اول - معجم البلدان
4) پس از جنگ جهانی دوم - المسالک و الممالک3) پس از جنگ جهانی دوم - معجم البلدان

 
187. هر یک از عبارات زیر بیانگر کدام یک از مراحل پژوهش جغرافیایی است؟

 
الف)انتخاب نوع محصول در باال رفتن میزان عملکرد تولید تأثیر دارد.

 
ب)چگونگی پراکندگی مزارع نشان داده شود و عوامل مؤثر در انتخاب نوع کشت و فعالیت هاي کشاورزي این روستا مشخص گردند.

2) تدوین فرضیه - اهداف تحقیق1) تدوین فرضیه - بیان مسئله
4) اهداف تحقیق - بیان مسئله3) اهداف تحقیق - اهداف تحقیق

188. مبناي تقسیم جغرافیا به سه شاخه ي اصلی جغرافیاي طبیعی، جغرافیاي انسانی و فنون جغرافیایی چیست؟
1) پیشرفت در نرم  افزار و فنون جغرافیایی و لزوم اعمال آن بر اطالعات جغرافیایی

2) تکامل و شاخه  دوانی علوم پس از جنگ جهانی دوم و نیاز به بررسی میان رشته اي وقایع
3) شناخت و درك مکان زندگی و تحول در سیستم  هاي جغرافیایی

 
4) وجوه و زمینه  هاي مشترك دانش جغرافیا با علوم طبیعی و انسانی و استفاده از فنون در تحلیل سیستم  هاي جغرافیایی 

 
189. کدام جغرافی دان مسلمان در پایه ریزي جغرافیاي ریاضی بی رقیب بوده است؟

 
4) یاقوت حموي3) اصطخري2) ابن حوقل1) ابوریحان بیرونی 

190. شکل زیر، تأثیر رشد سریع شهرنشینی را بر توسعه فیزیکی شهر اهواز طی سال هاي 
 - نشان می دهد. این بررسی در قالب کدام یک از شیوه هاي شناخت جغرافیایی، قرار

می گیرد؟
2) کارکردي1) آینده نگر
4) تکوینی3) ساختاري

191. از نماد براي .................. استفاده می کند.
4) حفظ فرهنگ جامعه3) انتقال معانی2) تعامل بین افراد1) نوعی وسیله ي ارتباطی

651325
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192. کدام یک از نمادها از آشکارترین و سطحی ترین پدیده هاي اجتماعی اند؟
4) هنجارها و آرمان ها3) عقاید وارزش ها2) هویت فردي و جمعی1) زبان گفتاري و نوشتاري

193. کدام یک از معانی، در حکم بنیان ها و سنگرهاي اصلی یک فرهنگ هستند؟
4) زبان و نژاد3) ذهنی و عینی2) عمیق و سطحی1) عمیق و بنیادین

194. عضویت اعضاي موجودات زنده و روابط و ساختار آن ها چگونه است. بر چه اساسی ایجاد می شود و تغییرات آن ها چگونه است؟
1) تکوینی است، براساس آگاهی و اراده ي اعضا به وجود نمی آیند و با اراده اعضا تغییر نمی یابند.

2) تکوینی نیست، براساس اراده ي اعضا به وجود نمی آیند و با اراده اعضا تغییر می کنند.
3) تکوینی است، براساس آگاهی و اراده ي اعضا به وجود می آیند و به همین دلیل با اراده اعضا تغییر می کنند.

4) تکوینی نیست، براساس آگاهی و اراده ي افراد به وجود می آیند و با اراده اعضا تغییر نمی یابند.
195. به ترتیب، تفاوت هایی که به «عناصر ثابت و محوري»، «الیه هاي سطحی جهان اجتماعی» و «ارزش هاي کالن» مربوط می شود، چه

تأثیري در جهان اجتماعی ایجاد می کند؟
1) یک جهان اجتماعی را به جهان اجتماعی دیگر تبدیل می کند - در درون یک جهان اجتماعی واحد واقع می شود - تفاوت هاي میان

جهان هاي اجتماعی مختلف را به وجود می آورد.
2) در درون یک جهان اجتماعی واحد واقع می شوند - یک جهان اجتماعی را به جهان اجتماعی دیگر تبدیل می کند - موجب تفاوت

میان جهان هاي اجتماعی مختلف می شود.
3) یک جهان اجتماعی را به جهان اجتماعی دیگر تبدیل می کند - تفاوت هاي میان جهان اجتماعی مختلف را به وجود می آورد - در

درون یک جهان اجتماعی واحد واقع می شود.
4) تفاوت هاي میان جهان هاي اجتماعی مختلف را ایجاد می کند - در درون یک جهان اجتماعی واحد واقع می شود - یک جهان اجتماعی

را به جهان اجتماعی دیگر تبدیل می کند.
196. انسان ها از نمادها اغلب براي  ..................  استفاده می کنند، هیچ جامعه اي بی نیاز از  ..................  نمادین نیست ولی نمادها

 
برحسب  ..................  قابل تغییرند و تغییر آن ها به خودي خود  .................. 

1) انتقال معانی- هنجارهاي- باورها و اعتقادات- موجب تغییر در رفتارها و هنجارها می شود.
2) تأثیرگذاري بر کنش دیگران- انتقال معانی- تغییر آرمان ها و ارزش ها- منجر به تحول در جهان اجتماعی می شود.

3) انتقال معانی- کنش ها و رفتارهاي- شرایط در زمینه هاي مختلف- موجب تحول جهان اجتماعی نمی شود.
4) نظم بخشی به کنش ها- کنش هاي- عمیق یا سطحی بودن باورها- موجب تحول در الیه هاي عمیق جهان اجتماعی می شود.

 
197. کدام گزینه در ارتباط با تغییر جهان اجتماعی درست است؟

1) تفاوت هایی که در الیه هاي سطحی جهان اجتماعی رخ می دهد از نوع تفاوت هاي میان جهان هاي اجتماعی مختلف محسوب می گردد

 
و جهان اجتماعی با حفظ هویت خود دگرگون می شود.

2) رشد و افول اقتصاد، کاهش و افزایش جمعیت، تغییر زبان و لهجه از جمله دگرگونی هایی است که منجربه تغییر جهان اجتماعی شده

 
و گاه به ظهور جهان اجتماعی جدید منجر می شود

3) هر نوع تغییر در زندگی اجتماعی را می توان از نوع تغییر جهان اجتماعی دانست و تفاوت هایی که به حوزه هاي ارزش ها، هنجارها و

 
نمادها مربوط می شود از نوع تفاوت هاي میان جهان هاي اجتماعی است.

4) یک جهان اجتماعی واحد، تحوالت و صورت هاي مختلفی را در دورن خود می پذیرد و تفاوت هایی که به ارزش ها و آرمان ها مربوط

 
می شود از نوع تفاوت هاي میان جهان اجتماعی مختلف است.
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198. موارد زیر به ترتیب با چه هدفی تحقق یافته اند؟
 بسط و توسعۀ عقالنیت ابزاري

 
 جامعه شناسی پوزیتیویسمتی

 
 وابستگی قدرت حاکمان سکوالر به قدرت جهانی استعمار

1) رسیدن به اهداف دنیوي با استفاده از علوم تجربی - داوري ارزشی و انتقادي نسبت به ارزش ها - اصالح رفتار دولت هاي کشورهاي

 
مسلمان

2) پیش بینی و پیش گیري حوادث و مسائل طبیعی - شناخت پدیده هاي اجتماعی براي پیش بینی و پیش گیري آن ها - از بین بردن

 
مظاهر دینی و اسالمی و حذف ساختارهاي اجتماعی پیشین

3) تسلط بر این جهان - اعالم توصیه هاي خود جهت گذار از نظام موجود به سوي نظام مطلوب با داوري نسبت به ارزش ها و هنجارها -

 
ایجاد ساختارهاي اجتماعی استعماري جدید

4) پیش بینی و پیش گیري حوادث و مسائل طبیعی - داوري ارزشی و انتقادي نسبت به ارزش ها - اصالح رفتار دولت هاي کشورهاي

 
مسلمان

 
199. هر یک از عبارات به ترتیب با کدام موضوع مرتبط است؟

 
 انسان از تدبیر زندگی خود و از شناخت ارزش ها و آرمان هایی که باید دنبال نماید، باز می ماند.

 دانشی که با داوري نسبت به ارزش ها و هنجارها، توصیه هاي خود را جهت گذار از نظام موجود به سوي نظام مطلوب انجام می دهد.
 فرهنگ ها و تمدن ها بر اساس آرمان ها و ارزش هاي خود، تحوالتی را دنبال می کنند.

1) زمانی که علوم انسانی گرفتار مشکل شود - هدف جامعه شناسی انتقادي - جهان هاي اجتماعی در عرض یکدیگر

 
2) گرفتار شدن انسان به بحران گمراهی - روش جامعه شناسی انتقادي - تحوالت فرهنگی

3) قرار نگرفتن علوم طبیعی در مسیر ارزش ها و فضیلت هاي انسانی - ویژگی علوم اجتماعی عقلی - جهان هاي اجتماعی در طول

 
یکدیگر

4) عدم استفادة علوم طبیعی از علوم انسانی - روش جامعه شناسی تفهمی - تعامل بین دو بخش فردي و اجتماعی جهان فرهنگی

 
200. نتیجۀ هریک از عبارات زیر، به ترتیب کدام است؟

- محیط هاي جغرافیایی مختلف در مناسبات اجتماعی، تأثیر می گذارند.

 
- بعد ثابت هویت

 
- هر جهان اجتماعی با نوعی خاص از هویت اخالقی و روانی افراد سازگار است.

1) کنش هاي اجتماعی انسان ها ممکن است نه تنها شرایط زیستی دیگر موجودات بلکه شرایط زیست و زندگی انسان ها را نیز در
معرض خطر و نابودي قرار دهد. - تحول و دگرگونی هویت فرد - در جهان معنوي اسالم، طبیعت به عنوان موجود زنده، آیت و نشانۀ

 
خداند است و انسان خلیفۀ خداوند در طبیعت است.

2) جهان اجتماعی، امکان رشد برخی از فضایل و رذایل را از بین می برد یا زمینۀ رشد آن ها را فراهم می آورد. - استمرار هویت فرد -
انسان در جهان متجدد هر نوع تصرفی را براي بهره وري بیش تر از طبیعت انجام می دهد.

3) در شرایط اقلیمی مختلف فرهنگ هاي متفاوتی پدید می آید. - استمرار هویت فرد - هویت الهی انسان نمی تواند با هویت دنیوي

 
جهان متجدد سازگار باشد.

4) در جامعۀ قبیله اي، هویت جمعی افراد در جایگاه قبیله اي آن ها مشخص می شود. - تحول و دگرگونی هویت فرد - بعضی از انسان 
ها به دلیل شایستگی هاي روحی و روانی خود مسیر زندگی اجتماعی انسان ها را دگرگون می سازد.

201. در تعابیر قرآنی، از عوالم .................. با عناوینی مانند دنیا و آخرت و ملک و ملکوت یاد می شود و در نگاه قرآن، جهان
.................. محدود به جهان طبیعت نیست و ادراك و آگاهی نیز محدود به .................. نمی باشد.

2) عینی و ذهنی ـ فرهنگی ـ حیات انسانی1) عینی و انسانی ـ ذهنی ـ هویت طبیعی و مادي
4) ذهنی و فرهنگی ـ انسانی ـ ذهن افراد و فرهنگ جامعه3) عینی و تکوینی ـ عینی ـ حیات انسانی

202. جهان اجتماعی بخشی از .................. است و .................. محصول زندگی انسان است و هرچه با اندیشه و عمل انسان پدید می 

 
آید، مربوط به جهان  .................. است.

2) جهان فرهنگی - جهان انسانی - جهان فرهنگی1) جهان انسانی – جهان انسانی – جهان فرهنگی
4) جهان فرهنگی – جهان فرهنگی – جهان فرهنگی3) جهان انسانی - جهان انسانی - جهان انسانی

■

■

■

■

■

■
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203. به ترتیب در صورتی که کدام یک از ارزش هاي متعلق به یک فرهنگ مطلوب جهانی تحقق نیابد، این نتایج حاصل می شود؟

«از بین رفتن قدرت مقاومت یک فرهنگ»، «گرفتاري انسانیت در بحران هاي روحی و روانی» و «نداشتن معیار و میزانی براي سنجش
عقاید و ارزش هاي مختلف»

2) مسئولیت و تعهد - معنویت - عقالنیت1) عقالنیت - حقیقت - معنویت
4) عدالت و قسط - معنویت - عقالنیت3) مسئولیت و تعهد - معنویت - حقیقت

204. به ترتیب هریک از این عبارات، بیان کننده ي چیست؟

 
- اعمال قدرت سازمان یافته براي هدفی معین

 
- عدم تداوم روش معرفتی استدالل عقلی

 
- استبداد استعماري در کشورهاي اسالمی

1) حکومت – نادیده گرفتن جایگاه وحی و شهود در شناخت علمی – روش حاکمان سکوالر در کشورهاي مسلمان
2) تعریف سیاست – نتیجه ي رویکرد دنیوي انسان مدرن – عملکرد منورالفکران غرب زده در کشورهاي اسالمی

3) اقتدار – پرسش از مبانی غیرتجربی علم مدرن – روش جریان هاي فراماسونري
4) مشروعیت – آثار محدودیت هاي علم حسی تجربی – تفکر روشنفکران غرب زده

 
205. رابطۀ دو عبارت زیر چیست؟

«فرهنگی که ظرفیت جهانی شدن ندارد» و «گونۀ نخست فرهنگی که به سوي جهانی شدن حرکت می کند»
1) هر دو در این که نگاهی سلطه جویانه نسبت به دیگر اقوام دارند، مشترك هستند.

2) هر دو در این که ارزش ها و عقاید آن ها ناظر به قوم و منطقۀ خاصی است، مشترك هستند.
3) از این جهت که اولی، از عقاید مشترك انسانی سخن می گوید و دیگري نگاهی سلطه جویانه دارد، متفاوت هستند.

4) از این جهت که اولی، عقاید و ارزش هایش ناظر به قوم و منطقۀ خاصی است و دیگري نگاهی سلطه جویانه نسبت به دیگر اقوام
ندارد، متفاوت هستند.

 
206. عبارت زیر را به ترتیب از حیث صحیح یا غلط بودن مشخص کنید.

- استبداد ایلی به رغم هویت اسالمی خود به دلیل این که عقبه اي خارج از جغرافیاي جهان اسالم نداشت، از رویارویی مستقیم با حضور

 
قوي و توانمند فرهنگ اسالم دوري می کرد.

 
- استعمار فرانو، گسترش و سلطه ي فرهنگ غرب بر همۀ جهان و غربی کردن جهان را در پوشش نام غربی شدن، پیگیري می کند.
- ارزش هاي جاهلیت در دوران خالفت به تدریج اقتدار جامعۀ اسالمی را در چارچوب مناسبات قبیله اي و عشیره اي سازمان بخشید.

4) غ - غ - ص3) ص - ص - غ2) غ - ص - ص1) ض - غ - غ
207. در نگاه قرآنی، جهان  ..................  محدود به جهان طبیعت نیست و ادراك و آگاهی نیز محدود به  ..................  نمی باشد و در

تعابیر قرآنی، از عوام  ..................  با عناوینی مانند دنیا و آخرت و ملک و ملکوت یاد می شود.
2) عینی- حیات انسانی- عینی و تکوینی1) فرهنگی- حیات انسانی- عینی و ذهنی

4) ذهنی- هویت طبیعی و مادي- عینی و انسانی3) انسانی- ذهن افراد و فرهنگ جامعه- ذهنی و فرهنگی
208. کدام یک در رابطه با موضوع گوناگونی تاریخ فرهنگ ها درست نیست؟

1) فرهنگ هایی که در طول زمان در یک سرزمین واحد پدید آمده اند، زندگی و تاریخ یکسانی دارند.
2) فرهنگ هایی که در زمان واحد در سرزمین هاي متعدد به وجود آمده اند، زندگی و تاریخ یکسانی ندارند.

3) عناصر و اجزاي مختلف درون فرهنگ ها یکسان است و برخی قابلیت تداوم از یک منطقۀ جغرافیایی به مناطق دیگر را دارند و برخی
چنین ظرفیت هایی را ندارند.

4) زندگی اخالقی و فرهنگی بشر در طول تاریخ و در جوامع مختلف شکل یکسانی ندارد. تفاوت اخالق ها و فرهنگ ها از سنخ
تفاوت هایی نیست که در انواع مختلف موجودات است.
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209. کدام گروه بین علوم طبیعی و علوم انسانی و اجتماعی تفاوتی قائل نیستند و نزد متفکران مسلمان، جهان طبیعت بخشی از چه

 
جهانی است؟

 
1) جهان عینی را مهم تر از جهان ذهنی و جهان فرهنگی می دانند - عینی و تکوینی

 
2) هر دو جهان فرهنگی و عینی را مهم تر و در تعامل با یکدیگر می دانند - عینی و تکوینی

 
3) جهان فرهنگی را مهم تر از جهان ذهنی و جهان طبیعی و عینی می دانند - عینی و تکوینی

 
4) جهان فرهنگی را مهم تر از جهان ذهنی و جهان طبیعی و عینی می دانند - ذهنی و فردي

210. کدام گزینه دربارة گوناگونی تاریخی فرهنگ ها، نادرست است؟

 
1) امتداد تاریخی و گسترة جغرافیایی فرهنگ  هاي گوناگون یکسان نیست.

 
2) فرهنگ هایی که در طول زمان در یک سرزمین واحد پدید آمده اند، زندگی و تاریخ یکسانی ندارند.

 
3) همۀ عناصر فرهنگی، قابلیت تداوم و انتقال از یک منطقۀ جغرافیایی و فرهنگی به مناطق دیگر را دارند.

 
4) فرهنگ هایی که در زمان واحد در سرزمین هاي متعدد به وجود می  آیند، زندگی و تاریخ یکسانی ندارند.

211. مقصود فالسفه از حالت عادي ما در برخورد با مسائل زندگی و رسیدن به اهداف و مقاصدي که همگان درصدد دست یافتن به آن 
ها هستند و یا فارغ شدن از قید عقل معاش و دچار حیرت و شگفتی شدن به ترتیب چیست؟

4) فطرت ثانی ـ فطرت اول3) فطرت ثانی ـ فطرت ثانی2) فطرت اول ـ فطرت اول1) فطرت اول ـ فطرت ثانی
212. بیان پرسش هایی مثل حقیقت زندگی چیست؟ برخاسته از .................. است، زیرا بشر ذاتًا .................. است و ..................

انسان را به گوهر و حقیقت وجود خویش نزدیک می کند.
2) بیماري یا جنون ـ منطقی ـ فطرت ثانی1) اقتضاي ذات بشر است ـ منطقی ـ فطرت اول
4) بیماري یا جنون ـ متفکر ـ فطرت اول3) اقتضاي ذات بشر است ـ متفکر ـ فطرت ثانی

213. کدام یک از گزینه هاي زیر مربوط به شرایط حکومت بنی امیه نیست؟
2) تجدید حکومت قومی و جاهلی1) آمیختگی ظلم و ستم

4) پیشرفت فرهنگ اسالمی3) تعطیلی فعالیت هاي فکري و فرهنگی
214. کدام عبارت در مورد فطرت ثانی درست نیست؟

1) آدمی را از مناسبات زندگی هر روزه می گسلد و به تأمل در مورد آن ها وا می دارد.
2) مسائلی براي انسان ایجاد می کند، که در نظر بسیاري از مردم فاقد اهمیت است.

3) بدون کنار گذاشتن امور و مسائل روزمره ي زندگی، نمی توان به آن رسید.
4) بیدار شدن آن در آدمی ، حساب سود و زیان هاي مادي را در هم می ریزد.

 
215. کتاب شعر ارسطو توسط چه کسی ترجمه شد؟

2) ابن ناعمه که مصّحح کتب فلسفی بود.1) ابوبشر متّی بن یونس که استاد فارابی بود.
4) اسکندر افرودیسی که شارح آثار ارسطو بود.3) شیخ یونانی که اولین فیلسوف مسلمان بود.

 
216. هیچ موجودي نمی تواند به واسطۀ علت، ذاتًا .................. شود.

4) موجود3) ممتنع الوجود2) ممکن الوجود1) واجب الوجود
217. متون اسالمی از یک طرف  .................. به خصوصی را عرضه می کند که با معرفت فلسفی سازگار  .................. و از طرف دیگر

تفکر و اندیشه در این معارف را از  .................. می شمارد که حاصل آن  .................. است که روش  .................. در برخورد با مباحث

 
مابعدالطبیعه دینی محسوب می شود.

1) طبیعت شناسی – است – واجبات شرعی – معارف اسالمی – رسول اکرم (ص) و مسلمانان
2)  طبیعت شناسی – نیست – واجبات عقلی – فلسفه ي اسالمی – رسول اکرم (ص) و اهل بیت (ع)

3) جهان شناسی – است – واجبات شرعی – فلسفه ي اسالمی – رسول اکرم (ص) و اهل بیت (ع)
4) جهان شناسی – نیست – واجبات عقلی – معارف اسالمی – رسول اکرم (ص) و مسلمانان
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218. در نظر فیلسوف، موجودات نسبت به هستی به منزله ي .................. 
2) کلمات اند و هستی معناي آن هاست.1) حروف اند و هستی در حکم کلمات است.

4) جمالت و معانی یک کتاب به کل کتاب اند.3) خوانندگان یک کتاب به خوِد کتاب اند.
219. دربارة عبارت زیر چه می توان گفت؟

 
«سگ ها در آسمان پرواز می کنند.»

2) یک قضیه نیست؛ زیرا از چیزي خبر نمی دهد.1) یک قضیه است و لزومًا صادق می باشد.

 
3) یک قضیه است، اما منطبق با واقعیت نیست.

 
4) یک قضیه نیست؛ زیرا جمله اي با معنی نیست.

220. این عبارت از حضرت زهرا (س) که «... (خداوند) همه چیز را از هیچ پدید آورد ...»، در تضاد با کدام نظر فلسفی است؟

 
2) جغرافیاي عرفانی  در نظر سهروردي1) حرکت جوهري در نظر مالصدرا

 
3) علت مادي در نظر ارسطو

 
4) امکان ذاتی در نظر ابن سینا

221. وجه مشترك همه ي اشیاء و حقایق .................. است و علم به احوال پدیده ها (از جهت وجود داشتن آن ها) به عهده ي
.................. و«فهم همانندي ها» و«امتیاز حقایق از یکدیگر» به ترتیب، در گرو .................. و .................. است.

2) موجودیت - فلسفه ي اولی - وحدت - کثرت1) ماهیت - فلسفه ي اولی - وحدت - کثرت
4) موجودیت - متافیزیک - کثرت - وحدت3) ماهیت - متافیزیک - کثرت - وحدت

222. به ترتیب کار جست و جوي خصوصیت معینی از موجود و قواعد وجود مربوط به حوزه ي .................. و .................. است.
2) علوم مختلف - علوم مختلف1) فلسفه - فلسفه ي اولی

4) فلسفه - علوم مختلف3) علوم مختلف - فلسفه ي اولی

 
223. کدام مسئله در فلسفه ي اولی مطرح می گردد و چرا تشخیص همسانی ممکن است؟

2) ثابت و متغیر - وجود وحدت1) علیت - وجود کثرت
4) تغییرات مشهود موجودات - وجود کثرت3) حرکت و سکون - وجود وحدت

 
224. موضوع فلسفه نمی تواند .................. باشد، .................. 

1) علوم تجربی - زیرا روش این علوم روش تجربی است.
2) خود وجود - زیرا وجود در هیچ دانشی قابل بررسی نیست.

3) علوم انسانی - زیرا این علوم انسان را مورد مطالعه قرار می دهند.
4) پدیده هاي طبیعی - مگر این که از حیث وجودشان در نظر گرفته شوند.

225. «کثرت» در فلسفۀ اولی یعنی .................. 
1) فراوانی موجودات در دامن هستی

 
2) تفاوت و اختالف موجودات

 
4) عدم وجود شباهت بین اشیا3) تمیز بین اشیا و موجودات

 
226. این عبارت از ابن سینا با کدام یک از گزینه هاي زیر کامل می شود؟

 
«همچنان که شیء واحد را دو ذات نیست، همچنان آن را دو .................. . نیست.»

1) حد تام
 
4) رسم ناقص3) رسم تام2)  حد ناقص 

227. کامل ترین قسم تعریف و تعریفی که حقیقی نیست به ترتیب کدام اند؟ و کدام مفهوم در رسم ناقص «حیوان» به کار می رود؟

 
2) رسم تام – شرح لفظ – جسم1) حد تام – شرح االسم – رونده 

4) رسم تام – شرح االسم – حساس3) حد تام – شرح لفظ – جسم نامی
228. تعریف «انسان» به «جسمی که می اندیشد» و «آب» به «جسم بی رنگ، بی بو و بی طعم» به ترتیب کدام یک از اقسام تعریف است؟

2) حد ناقص – حد ناقص1) رسم تام – رسم ناقص
4)  رسم تام – رسم تام3) حد ناقص – رسم ناقص
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229. کدام یک از قضایاي زیر، «سالبه ي کلی» محسوب می شود؟

 
2) هر گردي، گردو نیست.1) فلز عایق نیست.

 
4) زمین ستاره نیست.3) همه ي ایران، فارس زبان نیست.

 
230. تفاوت اصلی «حد تام» با «حد ناقص» در چیست؟

4) قوت3) وضوح2) مانعیت1) جامعیت
231. مطابق تصویر زیر، هر پدر و مادري می توانند چهار ترکیب احتمالی از کروموزوم هاي جنسی را به وجود آورند. این چهار ترکیب

 
به ترتیب (از چپ به راست) کدام است؟

 (1
 (2
 (3
 (4

232. در آزمون باالنس وزنه ها توسط پیاژه، کودك  ساله به چه تشخیصی می رسد؟
1) هماهنگی و توازن بین وزنه ها و فاصله آنها از مرکز را با آزمایش و خطا پیدا می کند.

2) از راه استدالل قیاسی توازن را برقرار می کند.
3) وزنه ها را به طور تصادفی در جاهاي مختلف میله قرار داده و توازن را برقرار می کند.

4) با آزمایش منظم و به درستی بین فاصله و وزن رابطه اي پیدا می کند.
233. منحنی خطر مرگ نوزادان برحسب سّن مادر به چه شکل است؟

4)  وارونه 3) منحنی دونمایی2) منحنی بهنجار1)  انگلیسی

 
234. کدام یک جزو عوامل محیطی تاثیر گذار روي رشد قبل از تولد نمی باشد؟

4) حالت هیجانی مادر3) سن مادر2) مصرف هر نوع دارویی1) پرتونگاري
235. هر پدر مادري می توانند چند ترکیب احتمالی از کروموزوم هاي جنسی را به وجود آورند؟ آن کدام است؟

1) دو ترکیب  و 
2) دو ترکیب  و 

3) چهار ترکیب  و  و  و 
4) چهار ترکیب  و  و  و 

236. زمانی که کودك می تواند بدون کمک دیگران راه برود، در رشد شناختی او چه تحولی ایجاد می شود؟
2) اداي یک یا دو کلمه1) صحبت کردن با جمالت کوتاه

 
4) کاهش زمان خواب3) شکل گیري دلبستگی

237. چه زمانی کودك توانایی چنگ زدن به اشیا را به دست می آورد؟
1) حدود شش ماهگی به بعد، زمانی که بین حرکات دست و چشم او هماهنگی به وجود می آید.

2) حدود سه ماهگی به بعد، زمانی که بین حرکات دست و چشم او هماهنگی به وجود می آید.

 
3) حدود سه ماهگی به بعد، زمانی که بتواند سر خود را راست نگه دارد.

4) حدود شش ماهگی به بعد، زمانی که بتواند سر خود را راست نگه دارد.

44 + yy − 44 + xy − 44 + xy − 44xx

44 + xy − 44 + yy − 44 + xy − 44xx

44 + yy − 44 + yy − 44 + xx − 44 + xx

44 + xy − 44 + xy − 44 + xx − 44 + xx

10

UU(∩)

44 + xx44 + xy

44 + xx44 + yy

44 + yy44 + yy44 + xy44 + xy

44 + xx44 + xx44 + xy44 + xy



صفحه 20

238. منظور از «تفکر انتزاعی» چیست و معموًال هنگامی که افراد این توانایی را به دست می آورند، در حال تجربۀ کدام یک از بحران 
هاي زندگی می باشند؟

1) نشان دادن عملیات شناختی در رفتارها - هویت در برابر بی هویتی
2) نشان دادن عملیات شناختی در رفتارها - وحدت در برابر نا امیدي

3) فکر کردن دربارة عملیات شناختی - وحدت در برابر نا امیدي
4) فکر کردن دربارة عملیات شناختی - هویت در برابر بی هویتی

239. در دورة حسی - حرکتی در نظریۀ ژان پیاژه، کدام بحران در نظریۀ اریکسون مطرح می شود و شباهت هاي رشدي انسان ها مبین

 
نقش  .................. هستند.

 
1) هویت در برابر بی هویتی - رسش

 
2) اعتماد در برابر بی اعتمادي - رسش

 
4) اعتماد در برابر بی اعتمادي - یادگیري3) هویت در برابر بی هویتی - یادگیري

 
240. کودکان در چه سنی قادرند با جمالت کوتاه صحبت کنند؟

4)  سالگی3)  سالگی2)  ماهگی1)  ماهگی

241. مقدار  در عبارت  کدام است؟

 (1 (2 (3 (4

242. حاصل عبارت  کدام است؟

 (1 (2 (3 (4

243. حاصل عبارت  کدام است؟

 (1 (2 (3 (4

244. ساده شده ي عبارت  کدام است؟

 (1 (2 (3 (4

245. اگر   و   باشد، حاصل   کدام است؟
 (1 (2 (3 (4

246. حاصل عبارت  کدام است؟

 (1 (2 (3 (4

247. حاصل عبارت  کدام است؟

 (1 (2 (3 (4

248. حاصل عبارت  کدام است؟

 (1 (2 (3 (4
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249. حاصل عبارت  کدام است؟

 (1 (2 (3 (4

250. حاصل عبارت   کدام است؟

 (1 (2 (3 (4
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