
وقت : 60   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. در عبارت زیر چند غلط امالیی و رسم الخطی وجود دارد؟

چون به بثره رسیدیم، از برهنه گی و عاجزي به دیوانگان ماننده بودیم و سه ماه بود که موي سر باز نکرده بودیم  و می خواستم که در
گرمابه َروم باشد که گرم شوم که هوا سرد بود و جامع نبود و من و برادرم هر یک لُنگی کهنه پوشیده بودیم و پالص پاره اي در پشت

 
بسته از سرما.

 (1 (2 (3 (4

 
2. عبارت «این شکست او را از میدان قهرمانی به منجالب فساد کشید.» با کدام بیت قرابت معنایی کم تري دارد؟

شد گرگ و روبه را مکان شد کوف و کرکس را وطن  آن جا که بود آن دلستان با دوستان در بوستان   (1

 
 دي ماه و خزان بهارم افسرد 

 
دمسردي روزگارم افسرد   (2

گویی خزان در آمد گلزار خّرمی را  از شاخ عیش ما را برگی نماند بر جا   (3

 
هرکسی پنج روز نوبت اوست  دور مجنون گذشت و نوبت ماست   (4

3. کدام بیت با مصراع «من گوش استماع ندارم لَِمن َتقول» قرابت معنایی دارد؟

 
در حضورش نیز می گویم نه غیبت می کنم  واعظ ما بوي حق نشنید بشنو کاین سخن   (1
که با جام و قدح هر دم ندیم ماه و پروینم  رموز مستی و رندي ز من بشنو نه از واعظ  (2

شاد آنکه در جوانی پند پدر شنید  خوش آن که در صباوت (طفولیت) قدر پدر شناخت             (3
سخن به خاك میفکن چرا که من مستم  اگر ز مردم هشیاري اي نصیحتگو  (4

4. کدام گزینه با بیت «من آزاده از خاك آزادگانم  /  گل صبر می پرورد دامن من» تقابل معنایی دارد؟
1)  که وراي تو هیچ نعمت نیست  اي قناعت توانگرم گردان

2)  تو صبر از من توانی کرد من صبر از تو نتوانمچنانت دوست می دارم که گر روزي فراق افتد     
3)  هر که را صبر نیست حکمت نیست کنج صبر اختیار لقمان است

 
4)  دل نهادم به صبوري که جز این چاره ندانم نه مرا طاقت غربت نه تو را خاطر قربت    

5. توضیح روبه روي کدام بیت درست است؟
1) پیاده مرا زان فرستاد، طوس / که تا اسپ بستانم از اشکبوس (دو جملۀ ساده دارد).

2) سزد گر بداري، سرش در کنار / زمانی برآسایی از کارزار (شیوة بالغی دیده نمی شود).
3) همی تاخت اندر فراز و نشیب / همی زد به گرز و به تیغ و رکیب (کلمۀ مشخص شده «ُممال» است).

4) ز فتراك بگشاد پیچان کمند / بینداخت و آمد میانش به بند (نقش دستوري «پیچان» قید است).

 
6. نقش دستوري واژگان مشخص شده را بنویسید.

 
«زن تناردیه گفت: دهه! اینکه آب ندارد. سپس یک لحظه ساکت ماند.»

2) نهاد - مفعول - قید - قید1) نهاد - نهاد - قید - قید
4) فاعل - نهاد - نهاد - مفعول3) فاعل - مفعول - نهاد - مفعول

 
7. شاعر در بیت «دمی آب خوردن پس از بدسگال / به از عمر هفتاد و هشتاد سال» چه چیزي را طلب می کند؟ 

2) خوردن آب گوارا پس از تشنگی فراوان1) رفاه و نعمت پس از فقر و نداري
4) لحظه اي آسایش پس از دفع دشمنان بدخواه3) عمر طوالنی بعد از شکست دشمنان

 
8. در همۀ گزینه ها، آرایۀ مشترکی به کار رفته است، به جز گزینۀ .................. 

2) تویی خلّاق هر دانا و نادان1) تویی رّزاق هر پیدا و پنهان
4) تویی هم آشکارا هم نهانم3) زهی گویا ز تو کام و زبانم

9. در عبارت «گفتم: اکنون که ما را در حمام گذارد؟» واژة «گذارد» به چه معناست؟
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صفحه 2

4) اجازة ورود دادن3) به جا آوردن2) نهادن1) قرار دادن

 
10. بیت زیر با کدام گزینه از سرودة حافظ ارتباط مفهومی دارد؟

 هر زمان، حال وي از شکل دگر خواهد شد  غم و شادي جهان را نبود هیچ ثبات
1)  گفت اگر بدانی هم اوت رهبر آید  گفتم که بوي زلفت گمراه عالمم کرد

2)  گفتا تو بندگی کن کاو بنده پرور آید  گفتم که نوِش لعلت ما را به آرزو ُکشت
3)  گفتا مگوي با کس تا وقت آن درآید  گفتم دل رحیمت کی عزم صلح دارد

4)  گفتا خموش حافظ کاین ُغّصه هم سر آید  گفتم زمان عشرت دیدي که چون سر آمد
11. معنی رساتر مصراع «هرکه بی روزي است روزش دیر شد» در کدام گزینه آمده است؟

1) هر کس از عشق بی بهره گردد، دیر معنی محبت ها را در  می یابد.
2) هر کسی از عشق اطالع داشته باشد، دائمًا سرگردان می شود.

3) هر کس عشق را خوب دریابد، چه زود به کمال می رسد.
4) هر کسی از عشق بی بهره باشد.

12. منظور از «تو» در مصراع «تو بمان، اي آن که چون تو پاك نیست» کیست؟
4) عاشق3) خدا2) مجنون1) لیلی

 
13. معنی واژگان همه گزینه ها به جز  .................. درست است.

1) نفیر- فراق- شرحه: فریاد و زاري به آواز بلند- دوري- پاره گوشتی که از درازا بریده باشند.
2) مستور- دستور- پرده: نوشته شده- وزیر- آهنگ و نغمه هاي مرتب

3) تریاق- بی روزي- ظن: ضد زهر- درویش- گمان
4) فضل- جالل- جود: احسان- بزرگ قدر- بخشش

 
14. در متن زیر کدام آرایۀ ادبی یافت نمی شود؟

«من می دانم که کار دستمان می دهد. از چشمانش شرارت و حیله گري می بارد. اگر جلوي دشمن مین گذاري کرده بودیم، حاال خیالمان

 
راحت تر بود.»

4) کنایه3) تشبیه2) استعاره1) مجاز

 
15. مضمون مصراع «جوشش عشق است کاندر می فتاد» در کدام بیت یافت نمی شود؟

1)  خاك را چون فلک از شوق تو آرامی نیست  همه ذرات جهان مضطرب از عشق تو اند
2)  ز اشتیاق روي تو جوشد چنان  باده کاندر ُخنب (ُخم) می جوشد نهان

3)  چنان که در ُخم سر بسته می به جوش آید  ز خامشی دِل افسرده گرم می گردد
4)  جهان را شوق تو در شیون آورد  َفلک را عشِق تو در گردش انداخت

 
16. مفهوم کدام گزینه با سایر گزینه ها متفاوت است؟ 

 
1)  بهشت می طلبی ازسِر دَرم برخیز  کلید گلشن فردوس دست احسان است

2) در عشق قدم نهادن کسی را مسلّم شود که با خود نباشد و ترك خود بکند و خود را ایثار عشق کند.

 
3)  هم از گبران یکی باشی چو خود را در میان بینی  اگر صد بار در روزي شهید راه حق گردي

4) اگر خواهی که به ما رسی، خود را بر در بگذار و در آي.

 
17. در کدام گزینه اجزاي جمله با الگوي (نهاد + مفعول + مسند + فعل) آمده است؟ 

2) عشق آتش است.1) مردم به او دهقان فداکار می گفتند.
4) آن را عشق خوانند.3) هر که عاشق نیست، خودبین و پرکین باشد.
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صفحه 3

18. نقش دستوري مقابل کدام گزینه درست است؟ 

 
  چه نیکو گفت با جمشید دستور

 
1)  که با نادان نه شیون باد نه سور (مفعول) 

2)  بگوید سخن پیش تو رهنمون (مسند)  گر ایدونک دستور باشد کنون
3)  غنچه خاموش بلبل را به گفتار آورد (صفت)  مستمع صاحب سخن را بر سر کار آورد

4)  آشنایان را در ایام پریشانی بپرس (متمم)  شانه می آید به کار زلف در آشفتگی

 
19. در کدام گزینه «جهش ضمیر» وجود دارد؟ 

1)  روزگارش برد و روزش دیر شد  مکر او معکوس و او سرزیر شد
2)  پرده هایش پرده هاي ما درید  نی حریف هر که از یاري برید

3)  بگو بسوز که بر من به برگ کاهی نیست  زمانه گر بزند آتشم به خرمن عمر
4)  فریادها برانگیخت از سنگ کوهساران  باز آ که در هوایت خاموشی جنونم

 
20. آرایه هاي بیت زیر در کدام گزینه یافت می شود؟ 

 مر زبان را مشتري جز گوش نیست»  «محرم این هوش جز بی هوش نیست
2) تضاد – اسلوب معادله – تناسب1) تضاد – جناس – تناسب

4) تکرار – اسلوب معادله – تضاد3) پارادوکس – جناس – تناسب
21. حضرت امام حسین (ع) از پدر گرامی خود نقل می کند که رسول خدا(ص) در منزل، اوقات خود را به سه قسمت  تقسیم می کردند.

 
قسمتی براي .................. ، قسمتی براي .................. و قسمتی براي .................. .

1) عبادت  - رسیدگی به امور دیگران – اهل خانه
2) عبادت – اهل خانه – رسیدگی به کارهاي شخصی

3) رسیدگی به امور دیگران – رسیدگی به کارهاي شخصی – اهل خانه
4) رسیدگی به محرومان – عبادت و کارهاي شخصی – رسیدگی ویژه به یتیمان

 
22. مطابق فرمایش امام صادق(ع)، نتیجۀ نگاه از روي خشم به پدر و مادر چیست؟
1) نمازش از سوي خدا پذیرفته نیست، مگر والدین در حق او کوتاهی کرده باشند.

2) روزه اش قبول نمی شود، هر چند والدین او را ببخشند.
3) روزه اش قبول نمی شود، مگر والدین او را ببخشند.

4) نمازش از سوي خدا پذیرفته نیست، هر چند والدین در حق او کوتاهی کرده باشند.

 
23. چه چیز موجب شد مسلمانان در اندك مدتی به آراسته ترین و پاکیزه ترین ملت ها تبدیل شوند؟

2) آراستگی باطنی رسول خدا(ص) و پیشوایان دین.1) آراستگی ظاهري رسول خدا (ص) و پیشوایان دین.
4) آراستگی و عفاف حضرت رسول(ص) و امامان.3) عفاف و خلق نیکوي حضرت رسول(ص) و امامان.

24. پاسخ قطعی .................. به دوزخیانی که تقاضاي بازگشت به دنیا را دارند تا عمل صالح انجام دهند، این است که .................. و

 
باالترین نعمت بهشت .................. است.

1) خداوند – آیا در دنیا به اندازة کافی به شما عمر ندادیم – مقام خشنودي خدا
2) فرشتگان الهی – آیا در دنیا به اندازة کافی  به شما عمر ندادیم – القاء و دیدار الهی

3) خداوند – مگر پیامبران براي شما دالیل روشنی نیاوردند – مقام خشنودي خدا
4) فرشتگان الهی – مگر پیامبران براي شما دالیل روشنی نیاوردند – لقاء و دیدار الهی

25. آیه ي شریفه ي: «َو ما َخلَقنَا السَّماواِت َو االَرَض َو ما بَینَُھما الِعبیَن ...» بیانگر .................. بوده و دست یافتن به پاسخ سؤال «

 
.................. » بسیار مهم و حیاتی است.

1) هدفمندي جهان - انسان ها براي چه آفریده شده اند؟
2) علم و حکمت خداوند - چه چیزي روح جاودان انسان را سیراب می کند؟

3) هدفمندي جهان - چه چیزي روح جاودان انسان را سیراب می کند؟
4) علم و حکمت خداوند - انسان ها براي چه آفریده شده اند؟

26. آن جا که قرآن کریم «انسان هاي زیرك را که به دنبال اهداف جامع تر هستند»، تصویر کرده است، کدام آیه ي شریفه را مورد توجه

 
قرار داده ایم؟
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1)  «قُل اِنَّ َصالتی و نُُسکی َو َمحیاَی َو َمماتی ِ�ِ َرّبِ العالَمیَن» 
2)  « َو ما َخلَقنا السَّماواِت َو االَرَض و ما بَینَُھما الِعبیَن» 

3)  «َمن کاَن یُریدُ ثَواَب الدُّنیا فَِعندَ هللاِ ثَواُب الدُّنیا َو االِخَرةِ» 
4)  «اِنّا َھدَیناهُ السَّبیَل اِّما شاِکراً َو اِّما َکفوراً» 

 
27. با توجه به قانون عقلی «دفع خطر احتمالی، الزم است» می توان به اهمیت .................. پی برد.

 
1) دالیلی که بر امکان معاد داللت دارند.

 
2) دالیلی که بر ضرورت معاد داللت دارند.

 
3) ضرورت بحث از معاد

 
4) ضرورت بحث از توحید

28. از دقت در کدام قسمت از آیۀ شریفۀ «َحتَّى إِذَا َجاَء أََحدَُھُم اْلَمْوُت قَاَل رَ ّبِ ارْ ِجعُوِن ، لَعَلِّی أَْعَمُل َصاِلًحا فِیَما تَرَ ْکُت َکالَّ إِنََّھا َکِلَمةٌ ُھَو
قَائِلَُھا َوِمن َورَ ائِِھم بَرْ َزٌخ إِلَى یَْوِم یُْبعَثُوَن» عدم امکان جبران گذشته پس از مرگ، مستفاد می گردد؟

 
1)  «رَ ّبِ ارْ ِجعُوِن لَعَلِّی أَْعَمُل َصاِلًحا فِیَما تَرَ ْکُت»  

 
2)  «َوِمن َورَ ائِِھم بَرْ َزٌخ إِلَى یَْوِم یُْبعَثُوَن»  

 
3)  «َحتَّى إِذَا َجاَء أََحدَُھُم اْلَمْوُت»  

 
4)  «َکالَّ إِنََّھا َکِلَمةٌ ُھَو قَائِلَُھا»  

29. امیر مؤمنان علی (ع) رسیدن به سعادت را نتیجۀ مبارك چه چیزي می دانستند؟
4) روزه3) عزم و اراده2) محاسبه1) مراقبت

30. بنا بر نظر امام صادق (ع) نشان دادن سستی و ضعف در دین در گرو چیست و مصداق زیبایی هاي درونی مخصوص زنان کدام

 
است؟

 
1) آراستن خود براي جلب توجه دیگران – عفاف

 
2) پوشیدن لباس نازك و بدن نما – عفاف

 
3) آراستن خود براي جلب توجه دیگران – احساسات لطیف

 
4) پوشیدن لباس نازك و بدن نما – احساسات لطیف

31.  علّو درجه ي جایگاه انسان در بهشت و مقامش نزد پروردگار معلول  .................. است که مبیّن توحید در  .................. بوده که با
آیه ي  .................. قرابت مفهومی دارد.

1) فزونی درجه ي اخالص ـ عبادت ـ أِن عبُدُونی َھذا ِصراٌط ُمستَقیٌم
2) فزونی درجه ي اخالص ـ خالقیت ـ أِن عبُدُونی َھذا ِصراٌط ُمستَقیٌم

3) همراهی ُحسن فاعلی و فعلی در عمل ـ خالقیت ـ  قُِل هللاُ خاِلُق ُکّلِ َشیٍء َو ُھَو الَواِحدُ القَّھاُر
4) همراهی ُحسن فاعلی و فعلی در عمل ـ عبادت ـ  قُِل هللاُ خاِلُق ُکّلِ َشیٍء َو ُھَو الَواِحدُ القَّھاُر  

32. اخالص در بندگی یعنی:
2) یگانه شدن انسان براي خدا1) یگانه شدن خدا براي انسان

4) انجام کارها براي رضاي خدا و تقرب به بهشت3) یگانگی و یکپارچگی تمام ابعاد وجود انسان

33. از حدیث شریف «نیّةُ الُمؤِمُن َخْیٌر ِمْن َعَمِلِھ» به کدام پیام و مقصود پی می بریم؟
2) تأخر حسن فعلی از حسن فاعلی1) تقدم حسن فعلی بر حسن فاعلی

4) اصالت بخشی بر شکل و اجراي عمل3) حفظ پاکی و صفاي فطري قلب و دل
34. اگر بخواهیم براي یک کار «روح و جسمی» قایل شویم به ترتیب حسن .................. و حسن .................. را ترسیم کرده ایم که

.................. مقدم بر .................. است.
2) فعلی - فاعلی اولی - دومی1) فاعل - فعلی - اولی - دومی

4) فعلی - فاعلی - دومی - اولی3) فاعلی - فعلی - دومی - اولی
35. سر سپردگی در برابر خداوند مربوط به کدام توحید است و اگر انسان در کنار تصرف خدا در جهان، براي خود حسابی جداگانه باز

 
کند، به چه شرکی دچار شده است؟

2) عبادي- مالکیت1) ربوبیت- مالکیت
4) عبادي- والیت3) ربوبیت- والیت
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36. پذیرش خداوند به عنوان یگانه رب العالمین، منتهی به کدام ثمره می گردد؟

 
1)  «اِتََّخذوا احبارھم َو َرْھبانَُھم» 

 
2) فاَْعبَدوه َھذا ِصراٌط ُمْستَقیم»

 
3) َمثْنی و فُرادی ثُمَّ تَتَفَکَّروا» 

 
4)  «َوُھَو الواِحدُ القَّھار» 

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

 
1) اعتقادات خویش - رفتار

 
2) سالیق خویش - رفتار

 
3) اعتقادات خویش -  تفکر

 
4) سالیق خویش - تفکر

...» خداوند چه عاملی را سبب زیان کاري در دنیا و آخرت َ َعلَى َحْرٍف فَإِْن أََصابَھُ َخْیٌر اْطَمأَنَّ 38. مطابقه با آیه «َوِمَن النَّاِس َمْن یَْعبُدُ �َّ
بیان می کند؟

 
1) اینکه انسان در شرایطی مطلوب اهل بندگی بوده و در شرایط نامطلوب رویگردان

 
2) اینکه انسان براي خدا شرکائی در نظر گرفته و توحید عملی را از دست بدهد.

 
3) اینکه انسان در زندگی با توجه بیش از اندازه به دنیا، از خداوند غفلت داشته باشد.

 
4) اینکه انسان، عالم را ملک خویش بداند و به خود اجازه دهد در آن تصرف نماید.

 
39. کدام گزینه در باب حسن فعلی و فاعلی یک عمل به نکتۀ صحیحی اشاره کرده است؟

1) حسن فعلی به این معناست که جهات افعال ما خدایی باشد.
2) حسن فاعلی مرتبط با نیت و معرفت انجام دهندة عمل است.

3) حسن فعلی نمی تواند بدون حسن فاعلی صورت پذیرد.
4) حسن فاعلی در مرتبۀ پایین تر ارزش نسبت به حسن فعلی است.

 
40. در کدام گزینه توصیف مناسبی از دو گروه  «فَمن أبَصَر فَِلنَفِسھ» «َو َمن َعِمَی، فَعَلَیھا» بیان شده است؟

 
1) کسی که از اختیاري که خدا به او داده بهره برده و یا آن را کنار گذارد.

 
2) کسی که از راهنمایی خدا بهره برده و یا به آن بی توجهی نماید.

 
3) آن کس که اختیار را پذیرفته و یا با اعتقاد به جبر در پی مسئولیت ناپذیري است.

4) آن کس که به نظام قضا قدر ایمان داشته و یا آنکه عالم را بی قانون می پندارد.
41. When the number of people on Earth increases, they need  .................. for living.

 1) fewer places 2) a few places  
 

3) more places 
 

4) some places

42. They are  .................. to see Persian zebra, Iranian cheetah, Persian leopard and gazelle in this area.
 1) hopeful 2) interested 

 
3) helpful 

 
4) boring

43. She cares a lot more for her dogs than she .................. for me.
 1) has 2) is 3) did 4) does

44. I tried  .................. not to laugh when my older brother fell off his bicycle.
1) myself 2) my best 3) my worst 4) mine

45. Recent  .................. shows that human language is much older than we thought before.
1) belief 2) history 3) behavior 4) research

46. My grandfather was .................. when the children behaved so .................. today.
 1) happy / good 

 
2) happily / well 

 
3) happy / well 4) happily / good

47. She tried to stop the children  .................. jumping  .................. the river. 
 1) on / into 2) about / in 3) from / on 4) from / into

48. In my hometown the shops are opened early .................. the morning.
 1) at 

 
2) on 3) for 4) in

49. "Why did you buy rice and meat?
 "I .................. a delicious dinner for tonight."
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1) make
 

2) will not make
3) am making

 
4) am going to make

50. We had no other ... but to stay in our host’s house for the whole night.  
 1) plain 2) choice 3) attraction 

 
4) culture

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

52. Hafez's poems are part of our national .................. .
 1) principal 2) moral 3) heritage 4) tool

53. Fatemeh couldn't study her lessons carefully and she got terrible .................. in her exam.
 1) income 2) duty 3) result 4) fridge

54. As a matter of course, the Turkish government is trying to, though it can’t, control the .................. in the
currency exchange rates.

1) creation 2) variation 3) foundation 4) reception

55. The mechanic .................. the car was Ali’s friend.
1) who was fixed 2) which he fixed 3) who fixed 4) which was fixed

56. Please don’t make photocopies of copyrighted material without the permission of the .................. . 
 1) reader 2) publisher 3) browser 4) passenger

57. Don't let the children jump .................. I paid good money for that.
1) on the chair 2) on the sofa 3) at the sofa 4) in the sofa

58. She was angry because her boss increased her .................. in her job, but he didn't increase her salary.
1) duties 2) feelings 3) values 4) inspirations

59. Everyone can hear me at the back of the room, .................. 
 1) Can you? 2) Can't they? 

 
3) Can everyone? 

 
4) Can't you?

60.  When .................. ?
1) is the Mona Lisa painted
2) will be  the Mona Lisa painted
3) has the Mona Lisa been painted
4) was the Mona Lisa painted

61.  عیِّن الصَّحیح للفراغ: 
 جاَء .................. طالباً. 

3) سّت2) اََحَد َعَشَر1) احدٰی عشرَة
 
4) سبع

 
 .« 62.  َعیِّن الّصحیح عن رقم «

 
1)   واحدٌ و عشرون. 

 
2)   واحدٌ و خمسون. 

 
3)   عشرون و واحدٌ. 

 
4)   عشرون و واحدةٌ. 

63.  اُدعوا هللا مخلصین لَعَلَّ السماَء تُْمِطُر علینا کثیراً ھِذِه السنة: 

21
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1) خداوند را خالصانه بخواهید امید است که آسمان در این سال بر ما باران بفرستد.
2) از خداوند با اخالص بخواهید که آسمان امسال باران فراوانی را فرو فرستد.

3) خداوند را خالصانه بخوانید شاید آسمان امسال بسیار بر ما ببارد.
4) از خداوند مخلصانه دعوت کنید که آسمان امسال بارانی فراوان ببارد.

64.  تحدث أعاصیر شدیدة فی أمریکا الوسطی تُْسِقُط االشجار و تخّرب البیوت: 
1) طوفان هاي شدیدي در آمریکاي مرکزي رخ داد، به طوري که درختان افتادند و خانه ها ویران شد.

2) در آمریکاي میانی گرد باد شدیدي ایجاد می شود، به طوري که درختان می افتند و خانه ها خراب می شوند.
3) طوفان سهمگینی در آمریکاي مرکزي، هر سال اتفاق می افتد به طوري که درختان سقوط می کنند و خانه ها ویران می شوند.

4)  گرد بادهاي شدیدي در آمریکاي مرکزي رخ می دهد، به طوري که درختان را می اندازد و خانه ها را ویران می کند.

65.  اِنَّ رسالة المرأة االولی ھی عنایتھا باالُسرة وتربیة اوالد متخلقین بأخالق َحَسنة: 
1) همانا اولین رسالت زن توجه به خانواده و تربیت فرزندان نیکو است.

2) اولین پیام شخص رو کردن به خانواده ي خود و تربیت فرزندان با اخالق نیک است.

 
3) بدرستی که رسالت نخستین زن توجه او به خانواده و تربیت فرزندانی که متخلّق به اخالق نیکو هستند. 

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

66.  من َرأی منکم احداً یدعو اِلی التفرقة فھو عمیُل العدو: 
1) هر که از شما کسی را ببیند که به تفرقه دعوت می کند پس او مزدور دشمن است.

2) هر کس از شما ببیند کسی را که تفرقه می اندازد حتمًا او کارگزار دشمن است.
3) اگر کسی از شما فردي را ببیند که به تفرقه فرا می خواند او مزدور شیطان است.
4) هر که از شما کسانی را ببیند که به نفاق صدا می زند پس او همکار دشمن است.

67.  عیِّن الخطأ: 
1)  «اِقتراُح اسم جدید ِلھذا الّشاِرعِ َصعٌب.» : پیشنهاد اسم جدیدي براي این خیابان سخت است.

2)  «نحُن ال نقبُل کثیراً ِمن األسامی.» : نام هاي فراوانی هست که ما نمی پذیریم.
3)  «فَھی مسؤولیّةٌ ُمشترکةٌ للُمواطنین.» :پس آن مسؤولیتی مشترك براي شهروندان است.

 
4)  «أ لیَس من الُمناسِب کتابةُ إعالن؟!» :آیا نوشتن یک اعالمیه مناسب نیست؟!

 
68. عیِّن األصّح و األدّق في الجواب للتّرجمة أو المفھوم:

«فی عیوِن بعض األسماِک نوٌع من البکتریا الُمضیئِة یستطیع الغّراُص أن یلتقُط الّصوَر فی ضوِءھا.» 
1) نوعی از باکتري نورانی در چشمان بعضی ماهی ها هست که غواص می تواند در نور آن عکس بگیرد.

2) چشم هاي برخی ماهی ها نوعی باکتري روشن دارند که غواص در نور آن ها عکس هایی می گیرد.
3) در چشم هاي بعضی ماهی ها باکتري نورانی وجود دارد و غواص در نور آن ها می تواند عکس بگیرد.

4) در چشمان برخی ماهی ها نوعی از باکتري روشن هست و غواص می تواند در نور آن ها عکس هایی بگیرد.

69.  عیِّن الخطأ: 
1)  «لیس فی ھذه القریة البعیدة إدارة لتسلیم الّرسائل و اِستالمھا.»: در این روستاي دور، اداره اي براي تحویل دادن نامه ها و دریافت ها

نیست.
2)  «ھل عندک محرار و لفَّافة یا ممّرضة؟»: اي خانم پرستار، یک دماسنج و باند زخم داري؟

3)  «نََزل الّطیّارون من الطائرات الحربیّة لیلةَ أمس.»: خلبانان را شب گذشته از هواپیماي جنگی پایین آوردند.
4)  «ھل جزاء اإلحسان إّال اإلحسان.»: آیا پاداش نیکی به جز نیکی است؟!

70.  عیِّن الکلمة ال تناسب الکلمات االُخری فی المعنی: 
4) الّشرطّی3) الشواطئ2) المحیطات1) البحار
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71.  عیِّن الّصفة لنائب الفاعل:  
1)  اَْلقُْطُن نَباٌت یُْعِطی ثََمراً أْبیََض اللَّْوِن. 

یاحة.  2)  َمعاِلُمنا التّاریخیّةُ تَُسبُِّب نُُمواً َمْلحوظاً فی الّسِ
راِسّی.  3)  یُعَیَُّن دََواُم اْلَمْدَرَسِة اْلجدیدُ في بِدایِة اْلعاِم الدِّ

عوَن فَریقَُھُم الَمحبوَب أْمس.  4)  کاَن اْلحاضروَن فی اْلَمْلعَِب یَُشّجِ

72.  عیِّن جواباً یختلف عن الباقی فی المفھوم:  
1)  عداوة العاقل خیر ِمن صداقة الجاھل. 

2) بس عداوت ها که خود یاري بود / بس خرابی ها که معماري بود
3) دشمن دانا که غم جان بود / بهتر از آن دوست که نادان بَُود

4) درخت دوستی بنشان که کام دل به بار آرد / نهال دشمنی برکن که رنج بی شمار آرد

73.  َعیِّْن الخطأ فی التّرجمة: 

 
1)  ثمانون فی الِمئة من موجودات العالَم حشرات: هشتاد درصد موجودات جهان حشرات هستند. 

 
2)  تفّکر ساعة خیٌر ِمن عبادة سبعین سنة: یک ساعت فکر کردن از  سال عبادت بهتر است. 

 
3)  إنّی َرأیُت اََحدَ َعَشَر کوکباً: همانا من  ستاره را دیدم.

 
4)  الحفاظ علی المرافق العاّمة واجب علی ُکّل ُمواطٍن: نگهداري از تأسیسات عمومی بر هر شهروندي واجب است. 

74.  عیّن الخطأ في کتابة العدد و المعدود: 

 
1)  ایراُن تمتَِلُک أکثَر ِمن إحدَی َعْشَرة جزیرة !

 
2)  الیوُم ھو یوُم الُجمعَِة، التّاسَع عشَر ِمن شھر شعبان !

 
3)  إنفجاُر سیّارةٍ قَتَل خمسةَ عشَر رجالً !

 
4)  بلَغ ثمُن بِطاقَِة الّسیِارةِ إلی تسعٍة و تسعیَن ریاالت !

 
75.  أکِمل الفَراغاِت بالکلماِت المناسبِة:

 
«أکثُر األسماِک .................. ِمْن نوعِ واحٍد و لکنَّ األسماَک لَیسْت .................. بمیاه المحیاط األطلسّي!»  

4) المفتکرِة – ُمنتشرًة3) المتفّرقِۀ – ُمقَتدرًة2) الُمستعرِة – مفروشًۀ1) الُمنتشِرِة – ُمتعلّقًۀ

 
قوا»  76. عیّن غیر المناسب لمفهوم اآلیِۀ الکریَم: «و اعتَصموا بَِحبِل هللاِ َجمیعاً َو التَفَرَّ

 
1)  النَّْمُل إذا إْجتََمَع إنتَصَر َعلی األعداِء!  

 
 نمایید همکاري و اتّحاد

 
در اعمال نیکو و تقوي ُمدام  (2

 
 دوست آن باشد که گیرد دست دوست

 
در پریشان حالی و درماندگی  (3

 
4)  یَدُ هللا َمَع الَجماَعة!  

 
77.  عیِّن حرف الجّر المناسب للفراغ:

 
ِألَنَّ الدّلفین صدیُق اِالنساِن  .................. البحار 

 
1)  عن 

 
2)  فی 

 
3)  ِل 

 
4)  ِمن 

 
78.  عیّن الّصحیح في الَمعدود:  

 
باحّي کاَن التَّالمیذُ في َعَشَرةِ َصفّاً!   1)  في اإلصطفاف الصَّ

 
یِف ِعشرین أیّاماً!   2)  نَْحُن سافَرنا في الصَّ

 
3)  في ُحجَرةِ الِمدیرة تِسعَةٌ َو ِعشروَن ُکرسیّاً!  

 
4)  َرأَْیُت َسبعیَن ِرجاالً في ھذه الحدیقة!  

 
79.  عیِّن الّصحیح فی معدود األعداد: 

 
1)  لَِعَب أَحدَ َعَشَر العبیَن فی الَملعَِب. 

 
2)  َسلَّْمُت علی َخمسِة رجاٍل فی الّسوق. 

 
3)  أَخذت ثالَث جائزة مَن المدیِر. 

 
4)  َحِفْظُت بَیتیِن اِثنَتَیِن فی المکتبة. 
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.80

 
 عیِّن ما لَیس فیھ الفعل الَمجھول: 

 
1)  یُعلّق الجرس الثمین علی باب بیِت أحِد أغنیاء الَمدینة! 

 
2)  إّن اإلنسان یُعرف بعد أن یتکلّم فعَلینا أن نُراقب ما نقول! 

 
3)  إذا ال تھتّم الدّول برعایة الّشباب یُھدّدھم خطر اإلنحراف! 

 
4)  تُحفر بئر جنب إحدی القُری ألَّن النّاس بِحاجة إلی الماء! 
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وقت : 135   دقیقهتاریخ :

تعداد سواالت: 130نام و نام خانوادگی :

موضوع 1.علوم و فنون ادبی:2.علوم و فنون ادبی 2 (پایھ یازدھم):3.علوم و فنون ادبي (3) -دوازدھم:4.عربی (3) انسانی - دوازدھم:5.ریاضی (3) و آمار -دوازدھم:6.ریاضی انسانی (پایھ

یازدھم):7.اقتصاد دھم:8.جغرافی 2 (پایھ یازدھم):9.جغرافي (3) -دوازدھم:10.تاریخ (3) -دوازدھم:11.جامعھ شناسی (3) -دوازدھم:12.جامعھ شناسی 2 (پایھ یازدھم):13.جامعھ شناسی دھم:14.فلسفھ

(3) -دوازدھم:15.فلسفھ یازدھم سال 97-96:16.منطق:17.روانشناسی پایھ یازدھم (97-96)

مرکز
مشاوره
تحصیلی
دکتر
علیرضا
افشار

 
81. متن زیر به معرفی کدام قرن پرداخته است؟

«این قرن، دوره ي طالیی همراه با شکوفایی روح ایرانی بود. پایه ي حماسه هاي ملی به زبان فارسی در این قرن گذاشته شد که زبان
فارسی را با ادبیات غنی آن به اوج رساند. در مجموع، این قرن، دوران غلبه، رواج، حفظ و ارائه ي آداب و رسوم ملی بود.»

4) چهارم3) سوم2) پنجم1) ششم

 
82. با توّجه به عبارت زیر کدام گزینه به قلمرو زبانی متن مربوط نیست؟

«پیش خویش، زنبور خانه اي و قدري شهد یافت، چیزي از آن به لب بُرد، از نوعی در حالوت آن مشغول گشت که از کار خود غافل ماند
و نه اندیشید که پاي او بر سر چهار مار است و نتوان دانست که کدام وقت در حرکت آیند، و موشان در بریدن شاخ ها، جّد بلیغ می 

 
نمایند.»

2) جدانویسی نشانۀ منفی ساز فعل1) کاربرد یک واژه با نشانۀ جمع «ان»
4) کاربرد شبکۀ معنایی میان «شهد، حالوت، لب»3) ترکیب «زنبور خانه» به معناي «النۀ زنبور»

 
83. آثار برجاي ماندة زبان فارسی باستان شامل چه چیزهایی و به چه خطی است؟

1) شامل فرمان ها و نامه هاي شاهان هخامنشی و به خط میخی است.
2) شامل آثار دینی زرتشتی و به خط فارسی است.

3) شامل فرمان ها و نامه هاي شاهان اشکانی و به خط میخی است.
4) شامل آثار دینی زرتشتی و به خط عربی است.

84. منظور از «فصاحت» و «بالغت» به ترتیب در کدام گزینه آمده است؟
2) بجا سخن گفتن- سخن درست و زیبا1) سخن گفتن درست و زیبا- بجا سخن گفتن

4) بجا سخن گفتن- سخن بلیغ و رسا3) سخن گفتن درست و زیبا- سخن اثر گذار

 
85. در کدام گزینه ویژگی سبکی «رواج مفاخره» در شاعري یافت نمی شود؟

1)  قدسیان گویی که شعر حافظ از بر می کنند  صبحدم از عرش می آمد خروشی عقل گفت
2)  در جهان ملک سخن راندن مسلّم شد مرا  نیست اقلیم سخن را بهتر از من پادشا
3)  منم که دیده نیالوده ام به بد دیدن  منم که شهرة شهرم به عشق ورزیدن

4)  دخل صد خاقان بود یک نکتۀ َغّراي من  مالک الملک سخن خاقانیم کز گنج نطق

 
86. در کدام مصراع تمام ارکان تشبیه آمده است؟

2) قهوه خانه گرم و روشن بود هم چون شرم1) چوبدستی منتشا مانند در دستش
4) چاه چونان ژرفی و پهناش، بی شرمیش ناباور3) با صداي مرتعش، لحنی رجزمانند و دردآلود

 
87. خوشه هاي هجایی کدام گزینه به شکل مقابل است؟« » 

2) تا هشیارم طرب ز من پنهان است1)  امروز تو را دسترس فردا نیست
4) تقدیر که بر کشتنت آزرم نداشت3) راز را از همه ناکسان نهان باید داشت

88. در بیت «دریایم و نیست باکم از طوفان / دریا همه عمر، خوابش آشفته است» کدام آرایه را نمی بینیم؟
4) جناس3) استعاره2) کنایه1) تشبیه
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صفحه 2

 
89. کدام گزینه بیت هاي زیر را به ترتیب داشتن آرایه هاي «مجاز، ایهام، تناسب، حس آمیزي، تشبیه، تضاد» مرتب می کنند؟

 
 الف)عجب مدار ز  هر مو چو چنگ اگر نالم 

 
ب) ناله هاي گرم را از بس که تاثیري نماند

 
ج) گل ز دست غیر می گیري و بر سر می زنی 

 
د) نیست پند تلخ واعظ آشناي هر مذاق

 
ه) ماهم این هفته برون رفت و به چشمم سالی است 

 
 
 که عشق زمزمه بر تار پیرهن بندد

 
بعد از این سینه آه سر می باید کشید

 
در میان عاشقان این سرزنش ما را بس

 
می برد از هوش این می کبک صاحب هوش را

حال هجران تو چه دانی که چه مشکل حالی است
2) ج، الف، ب، ه، د1) ج، ه، د، الف، ب
4) د، ه، الف، ج3) الف، ج ،د ،ه ، ب

 
90. کدام گزینه براي پر کردن نقطه چین زیر مناسب است؟

 دارد سخن ..................  طرز غزل خواجو  استاد سخن سعدي است نزد همه کس؛ اّما
4) سلمان3) صائب2) عّطار1) حافظ

91. تقطیع هجایی کدام واژه ي غیر ساده (با حذف همزه) نادرست نشان داده شده است؟      (سنجش انسانی 88)
U---   1) بادآورده---U  2) پیام آور-U--  3) درد آشناU---  4) دل افسرده

92. کدام مورد از اختیارات زبانی نیست؟     (آزاد انسانی 89)
3) بلند تلفظ کردن مصوت2) امکان حذف همزه1) قلب

هاي کوتاه
4) کوتاه تلفظ کردن مصوت هاي بلند

93.  در کدام بیت اختیار زبانی تغییر مصوت کوتاه به بلند صورت گرفته است؟      (سنجش انسانی 89)

 
 مستی به چشم شاهد دلبند ما خوش است 

 
زان رو سپرده اند به مستی زمام ما   (1

 
2)  اي بی خبر ز لذت شرب مدام ما ما در پیاله عکس رخ یار دیده ایم 

  ساقی به نور باده برافروز جام ما
 
مطرب بگو که کار جهان شد به کام ما   (3

 
 اي باد اگر به گلشن احباب بگذري   

 
زنهار عرضه ده بر جانان پیام ما   (4

 
94. در همه ي ابیات، به استثناي بیت .................. اختیار زبانی «تغییر مصّوت بلند به کوتاه» صورت گرفته است.

 
گرچه سخن همی برد قّصه ي من به هر طرف طرف کرم ز کس نبست این دل پر امید من  (1

 
وه که در این خیال کج عمر عزیز شد تلف از خم ابروي توام هیچ گشایشی نشد  (2

 
که نزده است از این کمان تیر مراد بر هدف ابروي دوست کی شود دستکش خیال من؟   (3

 
پارُدمش دراز باد آن حیوان خوش علف صوفی شهر بین که چون لقمه ي شبهه می خورد   (4

 
95. در کدام گزینه اختیار شاعري «حذف همزه» به کار نرفته است؟

1)  وصف این لذت جان بخش ز دیوانه بپرس  عقل از زمزمۀ بی خبران بی خبر است
2)  دیگر از آغاز و از انجام کار ما مپرس  چشم گریان آوریم و جان پرحسرت بریم

3)  وي اشک تو هم چند قدم همره جان باش  جان می رود اي ناله ز دنباله روان باش
4)  با که بتوان گفت عمري بی خبر باید بسوزم  دیگران یک چند می سوزند اما از نگاهی

 
96. در کدام گزینه هیچ یک از اختیارات شاعري زبانی (تغییر کمیّت مصوت هاي کوتاه و بلند و حذف همزه) وجود ندارد؟

1)  در میان رقص گندم زار، تر می خواهمت  زیر نم  نم هاي باران بیشتر می خواهمت
2)  بی وفا حاال که من افتاده ام از پا چرا  آمدي جانم به قربانت ولی حاال چرا

3)  دلربا و بهترینم صبح زیبایت به خیر  پلک بگشا نازنینم! صبح زیبایت به خیر
4)  پیشم آیی کوچه با رنگین کمان آذین شود  عصر یخبندان کنارت صبح فروردین شود

 
97. در کدام گزینه اختیار شاعري تغییر مصوت کوتاه به بلند سه بار صورت گرفته است؟

1)  به روي چشمۀ حیوان پل از گل  دهان است و لب این، یا خضر بسته
2)  چگونه چشم پوشد بلبل از گل  مرا گویی که چشم از او بپوشان

3)  بود این شورش و این غلغل از گل  ز بلبل نیست این غلغل به گلشن
4)  و یا ماهی است دارد کاکل از گل  گلی بر سر زده آن سرو قامت

←←←←
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98. در هر دو مصراع کدام بیت اختیار شاعري تغییر کمیت مصوت کوتاه به بلند وجود دارد؟

1)  چنان شدم که به جاي ترنج، دست بریدم  ترنج غبغب آن یوسف عزیز چو دیدم
2)  ز من تو سر ببریدي من از تو دل نبریدم  ز قهر تیغ کشیدي به سوي من بدویدي
3)  که هر چه من بدویدم به گرد او نرسیدم  نشست یار به محفل، گذشت قافله غافل

4)  ز من بپرس که با سر، به کوي دوست دویدم  مپرس حالت مجنون ز سایه پرور شهري

 
99. از نظر سطح زبانی سبک شعر، در کدام سبک شاعران شعر را متناسب با زبان و فهم مردم عادي بیان کردند؟

1) سبک عراقی
 
2) سبک دورة بازگشت و بیداري 

3) سبک هندي
 
4) سبک خراسانی 

 
100. موضوع نثر داستانی در دوره بیداري چه چیزي بود؟

1) حقوق مدنی زنان
 
2) تنفر از خرافات 

 
3) طنز سیاسی و اجتماعی 

 
4) تعلیم - تربیت نوین 

 
101.  َعیِِّن الصَّحیَح فِي الترَجمِة: 

 
  «لَم یَُکن إبراھیُم ِمَن الَّذیَن یَعبدوَن األَصنام بَل کاَن یُؤِمُن با�ِ.» 

 
1) ابراهیم از کسانی که بت ها می پرستیدند نبود بلکه به خداوند ایمان داشت.

 
2) ابراهیم با کسانی که بت ها را می پرستیدند همراه نبود بلکه به خدا ایمان پیدا کرده بود.

 
3) ابراهیم جزء کسانی که بت می پرستند نبود بلکه به خداوند یکتا ایمان کامل داشت.

 
4) ابراهیم کسی نبود که بت ها را بپرستد بلکه به خداوند یکتا ایمان داشت.

 
102.  َعیِّن الصَّحیَح في نَوعِ الَخبَِر. 

 
دِق النَّجاة  (مفرد) 1)  إِنَّ فيِ الّصِ

 
َق َکالَم َصدیقتي لَعلّھا تَصدُُق. (جملۀ فعلیھ)  لُت أَن أَُصدِّ 2)  حاَوِ

 
3)  اِْشتََریُت ذلَک الفُستاَن لَِک لَیتَِک تُحبّینَھ. (مفرد) 

 
خاِء و السَّعادَةِ و ال ینقُُصھم شیٌء. (جملۀ فعلیھ)  4)  ال تقلَق َعلَیھم، فَإنَُّھم في الرَّ

 
103.  أَيُّ فِعل ذُکر بشکل صحیح؟ 

 
1)  تَُزَرُع النّباتات في بدایة فَصِل الخریِف و الشتاِء في ھذه المزَرعِة. (فعل مجھول) 

 
2)  اَلعاقُِل ال یَُضیُّع َوقتھ فیما ال تنفَعُھُ (ال یُضیع: فعل نھی) 

 
جاُل تَکلَّموا بِصوٍت عاٍل ِلنسَمعَُکم َجیّداً (تکلّموا: فعل ماٍض)  3)  أَیُّھا الّرِ

 
4)  إِنَّھم جاَھدوا بِأَموالھم و أَنفِسِھم في سبیل هللا (جاھدوا: فعل امر) 

 
104.  َعیِّن الصَّحیَح في الّسؤاِل و الَجواِب. 

 
1)  کیَف کاَن َسفرتُکم إلَی زنجان؟ کاَن َسفَرنا في شھِر مرداد. 

 
2)  َکم ساَعةً کنتم في الّطریق إلی ُھناَک؟ کانَت الّساَعةُ الخامسةُ مساًء. 

 
3)  َھل سافَرتُم ِلوحدُکم؟ نَعم، سافَرنا َمَع أَھلي. 

 
4)  ِلماذا سافَرتُم؟ ِلزیاَرة أَصدقائِنا. 

 
105.  ما ُھَو التَّرتیب الصَّحیح للکلمات لتکوین ُجملٍة مناسبٍة. 

 
 «نحترم، یؤدّی، َعلَینا، أَن، َمْن ُکّل، لنا، خدمة، االطفال، لیتعلّم، ِمنّا» 

 
1)  أن نحترَم ُکلَّ من یُؤدی لنا ِخدَمةً َعلَینا لیتَعَلََّم األطفاُل ِمنّا. 

 
2)  لیتَعَلَّم األَطفاُل منّا کّل من یؤدي لنا خدمة علینا أن نحترم. 

 
3)  ُکّل من یؤدي لَنا خدمةًلیتعلَّم األطفال ِمنّا علینا أَن نحترم. 

 
4)  َعلَینا أَن نَحتِرَم ُکلَّ َمن یؤدي لنا خدمةً لیتعلَّم األطفال ِمنّا. 
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106.  َعیِِّن الَخَطأ في ترَجمِة المفرداِت. 

 
1)  اِنھدَم الُمختبُر َعلی َرأِس أَخیھ األصغِر. کوچک 

 
2)  أَصبََح َغنیّا ِمْن خالل إلیجاد ُطُرٍق ِلقَتل المزیِد ِمَن النّاِس : بیشتر 

3)  قاَم ألفرد بِإنشاء عشراِت الَمصانع: ده ھا 

 
4)   کاَن َغَرُضھُ ُمساَعدَةَ اإلنساِن في مجال اإلعمار: ھدفش 

 
107.  عیِّن الخطأ لتَکمیل الفراغِ: (حسَب أحکام العدد)

 
1)  فی الیَوم ....... ِمن فَصل الَخریف قُمُت من النّوِم،: «الثّانی عَشر» 

 
2)  غسلُت َوجھی و ذھبُت إلی الَمدرسِة مع زمیلتیِن .........،: «اثنتیِن» 

 
3)  فی شارعنا شاَھدنا ........ طائراً علی الّشجرةِ، «أحدَ عَشَر» 

 
4)  و فی الَمدرسِة قرأنا ........ رسائَل علمیَّةًَ!: «ِعشریَن» 

 
108.  «اِْھتَمَّ الواِلدُ بِإبنھ الصَّغیر و لِکنَّھ أَْھَمَل َولَدَهُ الکبیر فاعتََرَضِت األَُم َعلی ذِلَك.» َعیِّن الُمتضادَّ في اْلِعباَرةِ. 

 
1)  إِبن، َولد / الکبیر، الصَّغیر 

 
2)  الواِلد، األُّم / اَْلکبیر، الصَّغیر 

 
3)  إْھتَمَّ، اِْعتََرَض / الواِلد، األُّم 

 
4)  اِھتَمَّ، أَْھَمَل / اَلصَّغیر، الکبیر 

109.  َعیِّن غیَر الصَّحیحِ َعن المتضادّ أو الُمترادف. 

 
1)  اَلتَطویر  اَلتَّسریع 

 
َل  َصعََّب  2)  َسھَّ

 
3)  یُفیدُ  یُِضرُّ 

 
4)  أَْصبََح  صاَر 

110.  فی أّی عبارة جاء التأکید؟ 
1)  ال تکن قانِطاً فی الحیاة ألن هللا ال یُحّب الیائسین! 

لت صعوباِت الحیاةِ فََستنجُح!  2)  إنَّھا تَحمَّ
3)  َعسی الکتُُب الَموجودةُ أن تُفیدنا الَمجاالِت الُمختفِة! 
 ! 4)  کأنَّ أصواَت الّطیور تُسَمع فی ھذا الّصبحِ الربیعیَّ

 
111. درون یابی خطی، درون یابی است که به وسیله  .................. انجام می شود.

کدام یک از گزینه ها، جمله فوق را کامل می کند؟
4) منحنی3) پاره خط2) نیم خط1) خط

112. اگر نرخ بیکاري یک منطقه برابر  و جمعیت بیکار این منطقه برابر  باشد در این صورت جمعیت فعال این منطقه

 
چند نفر است؟

 (1 (2 (3 (4
113. اگر شاخص پوسیدگی دندان در سال  برابر  بوده و در سال  برابر  شده باشد در این صورت شاخص پوسیدگی

 
دندان در سال  چند درصد افزایش داشته است؟

 (1 (2 (3 (4
114. در نمودار سري زمانی روبه رو، خط چین بیانگر تعداد مشتریانی است که درون یابی شده اند. اگر خط توپر تعداد واقعی مشتریان

را نمایش دهد، خطاي درون یابی تعداد مشتریان در ساعت  کدام است؟
 (1 (2
 (3 (4

=≠

≠=

8%320000

400000040000000450000045000000
1360313979

1397
100%200%300%400%

12
7550
25100

Telegram:@Alirezaafsharofficial



صفحه 5

 
115. اگر به درآمد همۀ افراد یک جامعه یک میلیون تومان اضافه شود، خط فقر بر اساس روش نصف میانگین چه تغییر می کند؟

2) یک میلیون تومان اضافه می شود.1) تغییري نمی کند.

 
4)  هزار تومان کم می شود.3)  هزار تومان اضافه می شود.

116. در پرتاب  سکه با هم چقدر احتمال دارد فقط  بار پشت بیاید؟

 (1 (2 (3 (4

117. در پرتاب دو تاس با چه احتمالی، مجموع اعداد ظاهر شده برابر  است؟

 (1 (2 (3 (4

118. هر کدام از ارقام  را روي یک کارت نوشته و درون جعبه می اندازیم. یک کارت از جعبه بیرون می آوریم و عدد آن
را یادداشت می کنیم، سپس آن را به درون جعبه باز می گردانیم. بار دیگر یک کارت از جعبه خارج کرده و عدد آن را سمت راست

عدد قبلی می نویسیم تا عددي دورقمی به دست آید. با چه احتمالی این عدد بر  بخش پذیر است؟
 (1 (2 (3 (4

119. در پرتاب دو تاس احتمال اینکه حداقل یکی از اعداد ظاهرشده زوج باشد، چقدر است؟

 (1 (2 (3 (4

 
120. اگر  و  دو پیشامد ناسازگار در فضاي نمونه  باشد کدام رابطه همواره برقرار است؟

 (1
 (2
 (3
 (4

121. از بین  عضو انجمن، به یک برنامۀ خاص  نفر، رأي موافق و دو نفر، رأي مخالف و  نفر، رأي ممتنع می دهند. اگر به طور

 
تصادف  نفر از انجمن انتخاب کنیم احتمال اینکه هیچ دو نفري رأي مانند هم نداشته باشند کدام است؟

 (1 (2 (3 (4

،  ، را روي  کارت نوشته و یک کارت به تصادف خارج می کنیم. سپس کارت دیگري از بقیه کارت ها  ،  ، 122. هر یک از ارقام 

 
خارج می کنیم با کدام احتمال شماره هاي این دو کارت اعداد متوالی هستند؟

 (1 (2 (3 (4

 
123. در پرتاب دو تاس با هم با کدام احتمال الاقل یکی از اعداد رو شده فرد است؟

 (1 (2 (3 (4

124. از ظرفی با  مهره ي سفید و  مهره ي سیاه،  مهره با هم بیرون می کشیم، احتمال آن که حداقل یک مهره ي سیاه بیرون آمده

 
باشد، کدام است؟

 (1 (2 (3 (4

125. هرچه پراکندگی متغیر مورد بررسی در داده ها بیشتر باشد، براي .................. از حضور تنوع در نمونه، اندازة نمونه..................

 
الزم است.

 
1) دقت بیشتر ــــ بزرگتري

 
2) حصول اطمینان ــــ بزرگتري

 
3) دقت بیشتر ــــ کوچکتري

 
4) حصول اطمینان ــــ کوچکتري
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126. درهر جامعه اي سالیانه مقادیر زیادي کاال و  خدمات تولید و   مصرف می شود. میزان تولید کاال و خدمات در خدمات در هر جامعه،
به نوعی نشان دهنده ي   .................. آن جامعه و نیز سطح زندگی مردم آن است؛ زیرا تولید بیشتر به معناي   .................. و 

.................. بیشتر و در نتیجه،  .................. است .
1) قدرت اقتصادي – سود – اشتغال – موفقیت دولت در عرصه ي اقتصاد

2) قدرت اقتصادي – درآمد – مصرف – رفاه بیشتر
3) سیاست هاي اقتصادي – درآمد – مصرف – موفقیت دولت در عرصه ي اقتصاد

4) سیاست هاي اقتصادي – سود – اشتقال – رفاه بیشتر
127. احمد مدتی بعد از خرید یک دوچرخه، خواستار خرید یک موتورسیکلت شد. این مطلب به کدام موضوع مربوط است؟

 
4) عطش رفع نیاز3) کمال جویی2) نیازهاي نامحدود1)   نیازهاي متنوع

128. انسان براي بهره برداري از منابع طبیعی به ابزار و تجهیزات نیازمند است. نام این ابزار چیست؟ و توزیع درآمد بین عوامل تولید

 
بر چه اساسی است؟

1) سرمایۀ فیزیکی- میزان مشارکت در تولید و قبول خطر
2) سرمایۀ انسانی- اجاره یا دستمزد از سایر عوامل تولید

3) سرمایۀ مالی- تقسیم محصول یا ارزش محصول به طور مساوي
4) سرمایۀ فنی- به اندازة سهم هر فرد در سرمایۀ مالی

 
129. کدام گزینه در خصوص انواع تولید درست است؟

1) انسان محصول آمادة طبیعت را مستقیمًا برداشت می کند بدون این که کاري روي آن انجام دهد، این اقدام را که موجب مالکیت فرد
می شود، «احیا» می نامند.

2) زراعت، باغبانی و پرورش ماهی مثال هایی براي تولید نوع اول «حیازت» می باشند.
3) نوع دوم از تولید که صنعت نام دارد از ترکیب و تبدیل مواد حیازت شده و یا محصوالت به دست آمده از احیاي منابع طبیعی و ایجاد

ارزش مصرفی یا مبادالتی در آن ها به دست می آید.
4) نوع سوم از تولید شامل تولید محصوالتی است که به عبارت امروزین «محصوالت نرم» به شمار می رود مثل صنایع غذایی، پوشاك و

 
پتروشیمی

 
130. کدام یک از فعالیت هاي زیر در «تولید ملی» محاسبه می شود؟

2) تربیت فرزندان1) تعمیر آسانسور توسط سرایدار مجتمع مسکونی
3) هدایت تحصیلی مشاوران

 
4) کاشت سبزیجات براي مصرف خانگی

 
131. صعودي بودن منحنی عرضه به این معناست که با افزایش قیمت  .................. افزایش خودهد یافت و برعکس.   

 
1) مقدار تقاضا

 
2) مقدار تورم

 
3) مقدار عرضه

 
4) مقدار رکود

132. اقتصاد دانان به کدام وضعیت «کمیابی» می گویند؟

 
1) نیازهاي نامحدود - منابع و امکانات محدود

 
2) منابع و امکانات با قابلیت مصارف متعدد - روش هاي مختلف استفاده از منابع و امکانات

 
3) محدودیت منابع و امکانات در دسترس - محدودیت انسان در بهره برداري از منابع

 
4) کمبود ذاتی منابع و امکانات - نبود نیروي متخصص براي بکارگیري منابع و امکانات
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133. تولیدکننده اي در طول سال گذشته هزینه هاي زیر را متحمل شده و از این طریق  واحد کاال هریک به ارزش 
تومان تولید کرده و فروخته است. به ترتیب سود حسابداري و سود اقتصادي این تولیدکننده چند تومان است؟ (تولیدکننده، خود مالک

 
کارگاه تولیدي و ماشین آالت است.)

 
حقوق ماهانۀ هریک از کارکنان

 
 تومان

 
تعداد کارکنان

 
هزینۀ ساالنۀ خرید مواد اولیه

 
 تومان

هزینۀ ساالنۀ اجارة ماشین آالت
 
 تومان

 
هزینۀ ماهانۀ اجارة کارگاه

 
 تومان

 ،  (1 ،  (2
 ،  (3 ،  (4

 
134. پاسخ صحیح پرسش هاي زیر به ترتیب در کدام گزینه آمده است؟

 
الف) مالك بهترین بودن در استفاده از منابع و امکانات چیست؟

 
ب) هدف علم اقتصاد کدام است؟

ج) با گسترش و پیشرفت تمدن بشري، .................. بشر نیز تکامل بیشتري یافت و با عنوان .................. در جایگاه یکی از مهم ترین

 
دانش هاي بشري و علوم دانشگاهی قرار گرفت.

1) الف) کسب بیشترین میزان منافع (مانند تولید) و رسیدن به سطح باالتري از رفاه براي انسان، ب) راهنمایی انسان براي بهترین

 
انتخاب و به کارگیري بهترین روش جهت استفاده از منابع و امکانات خویش، ج) اندیشۀ اقتصادي - علم اقتصاد

2) الف) کسب سود بیشتر و تولید کاالهاي ضروري و گسترش خودکفایی براي مردم، ب) مدیریت رفتارهاي جمعی و فردي انسان با

 
ارائۀ بهترین انتخاب ها در این زمینه، ج) علم اقتصاد - اندیشۀ اقتصادي

3) الف) کسب بیشترین میزان منافع (مانند تولید) و رسیدن به سطح باالتري از رفاه براي انسان، ب) افزایش سطح رفاه و برخورداري

 
آحاد جامعه از امکانات مادي بیشتر و بهتر و ارتقاء سطح زندگی مادي، ج) آموزه هاي اقتصادي - علم اقتصاد

4) الف) کسب سود بیشتر و تولید کاالهاي ضروري و گسترش خودکفایی براي مردم، ب) راهنمایی انسان براي انجام بهترین انتخاب و

 
به کارگیري بهترین روش جهت استفاده از منابع و امکانات خویش، ج) دانش اقتصاد - علم اقتصاد

135. جدول زیر مبین «اقالم مختلف درآمدي» مربوط به یک سال اعضاي یک جامعۀ فرضی است، اگر جمعیت کل این جامعه 
میلیون باشد، در این صورت:  

 
ردیف

 
اقالم درآمدي

 
مبلغ (ملیارد ریال)

 
درآمد حقوق بگیران

 
 سود شرکت ها و مؤسساتدرآمد صاحبان سرمایه

 
درآمد صاحبان امالك و مستغالت

 
درآمد صاحبان مشاغل آزاد

 
سود شرکت ها  و مؤسسات

الف) درآمد ملی این جامعه چند میلیارد ریال است؟

 
ب) درآمد سرانۀ این جامعه چند ریال است؟

ج) مجموع سودي که صاحبان سرمایه و کسانی که اجاره دریافت می کنند چند میلیارد ریال است؟
 -  -  (1 -  -  (2

 
 -  -  (3

 
 -  -  (4

136. کدام مورد از نواحی خودمختار محسوب نمی شود؟

 
1) کردستان در عراق

 
2) هنگ کنگ در چین

 
3) نخجوان در جمهوري آذربایجان

 
4) قشم در ایران
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137. در کدام مرزها شرایط فرهنگی براي تعیین مرزها در نظر گرفته می شود؟
4) مصنوعی3) تحمیلی2) پیشتاز1) تطبیقی

 
138. در رابطه با جمعیت کشور کدام مورد صحیح نیست؟

 
1) داشتن جمعیت زیاد از عوامل قدرت ملی است.

 
2) جمعیت زیاد منبع کار، تولید ثروت، آموزش، نیروي نظامی و دفاعی است.

3) جمعیت زیاد سرچشمۀ روحیۀ ملی محسوب می شود.

 
4) جمعیت زیاد پیش شرط قدرت است.

 
139. کدام گزینه (به ترتیب) دربارة عبارت هاي زیر صحیح است؟

«بخشی از سطح زمین که تحت مدیریت سیاسی باشد - محل تمرکز قدرت سیاسی - داراي جمعیت دائمی و توانایی حاکمیت بر امور

 
داخلی و خارجی و نظام مدیریت یک کشورند - نظام مدیریت کشورند و انواع مختلفی دارند.»

 
1) فضاي جغرافیایی ناحیۀ سیاسی - حکومت ها - کانون ناحیۀ سیاسی کشور - کشور

2) ناحیۀ سیاسی - کانون ناحیۀ سیاسی - کشور - حکومت ها
3) ناحیۀ سیاسی - کانون ناحیۀ سیاسی - سرزمین - حکومت ها
4) مرز ناحیۀ سیاسی - کانون ناحیۀ سیاسی - دولت - دولت ها

 
140. هر یک از عبارت هاي زیر به وسیلۀ کدام اندیشمند مطرح شده است؟

 
الف) منطقۀ خشکی اوراسیا براي قدرت هاي دریایی غیرقابل دسترس است.

 
ب) موقعیت یک کشور در مجاورت یک دولت قوي یا ضعیف بر سیاست و قدرت آن تأثیر می گذارد.

پ) اگر کشورهاي کوچک براي جمعیت خود فضاي کافی نداشته باشند و درصدد توسعه سرزمین هاي خود برنیایند، نابودي آن ها

 
حتمی است.

 
1) مکیندر - ماهان - راتزل

 
2) مکیندر - راتزل - راتزل

 
3) ماهان - مکیندر - ماهان

 
4) ماهان - راتزل - مکیندر

 
141. در شهر ..................  منافع نسل هاي آینده به خطر نمی افتد و فعالیت هاي شهري کمترین آثار منفی را برمحیط زیست دارد.

4) هوشمند3) پایدار2) الکترونیک1) سبز

 
142. کدام گزینه از دالیل افزایش و گسترش افراد بی خانمان و کارتن خواب ها نیست؟

 
1) خالی شدن روستا ها از سکنه

 
2) اختالف شدید طبقاتی

 
4) فقدان حمایت هاي اجتماعی توسط حکومت ها3) نبود عدالت اجتماعی

 
143. پدیده ي اسکان غیر رسمی یا غیر قانونی در اطراف شهر هاي بزرگ، نتیجه چیست؟

 
1) کمبود شغل

 
3) افزایش کارتن خواب ها2) کمبود مسکن

 
4) گرانی مسکن

144. کدام گزینه به همه عواملی که منجر به فقر شهري می شود اشاره می کند؟
1) عدم حمایت دولت از کارتن خواب ها- کمبود فرصت هاي شغلی- گرانی مسکن در شهر ها

 
2) درآمد کم- بیکاري- مسکن نامناسب. حاشیه نشینی

 
3) نبود عدالت اجتماعیدر توزیع درآمد ها- بیکاري - زاغه نشینی- افزایش بزهکاري

 
4) گسترش پدیده کارتن خوابی- افزایش انحرافات اجتماعی- مسکن نامناسب

 
145. از اصول مهم در برنامه ریزي شهري در توزیع خدمات عمومی کدام است؟

 
1) کاهش جمعیت شهر هاي بزرگ

 
2) تهیه مسکن مناسب براي همه اقشار جامعه

 
3) توزیع خدمات اجتماعی متناسب با تعداد جمعیت ساکن در شهر

4) ساخت مدرسه و درمانگاه براي همه روستا ها
146. کدام گزینه بازتاب فرهنگ و هویت شهروندان یک شهر می باشد؟

 
1) معماري و طراحی شهر

 
2) تجهیزات و خدمات عمومی شهر

 
3) امنیت شهري

 
4) محیط زیست شهري
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147. همۀ گزینه ها به جز ..................  از ویژگی هاي یک شهر هوشمند است.

1) انجام دادن امور اداري بدون مراجعه حضوري به سازمان ها

 
2) دسترسی فروشگاه هاي بزرگ با  رایگان

3) رفت و آمد زیاد مراجعه کنندگان به سازمان ها
4) سنجش آلودگی هوا بوسیله سنسور ها

 
148. مقدار زمینی که به طور متوسط از هر یک از کاربري هاي شهر به جمعیت شهر می رسد، چه نام دارد؟

4) معیار3) ارض2) ملک1) سرانه

 
149. جهاد سازندگی در سال ..................  با هدف .................. تشکیل شد.

 
- رسیدگی به مناطق محروم  (1

 
- رسیدگی به مناطق محروم  (2

 
- استقالل کشور  (3

 
- خودکفایی کشاورزي  (4

150. کدام گزینه به وظیفۀ بنیاد مسکن انقالب اسالمی اشاره می کند؟

 
1) تهیه طرح هادي روستایی

 
2) ایجاد شبکه هاي آب آشامیدنی

3) آموزش مهارت هاي فنی و حرفه اي
 
4) توسعه راه هاي روستایی

151.  تصویر زیر کدام یک از محله هاي تهران را نشان می دهد؟

 
1) خیابان امیرکبیر

 
2) خیابان ولیعصر

 
4) خیابان مدرس3) خیابان فردوسی

 
152. کدام یک از محصوالت زیر از جمله محصوالت غذایی جدید عصر ناصر الدین شاه نیست؟

4) نخود فرنگی3) سیب زمینی2) پنبه1) گوجه فرنگی

 
153. کدام یک از محصوالت صادراتی ایران در دوره قاجار نیست؟

4) گندم3) برنج2) فرش1) پنبه

 
154. فتحعلی شاه چه نقشی در گسترش علوم عقلی در ایران دارد؟

 
1) با دعوت از مال عبداهللا زنوزي براي عزیمت به تهران، باعث گسترش علوم عقلی شد.

 
2) به دلیل عالقۀ شخصی فتحعلی شاه به علوم عقلی، مجالس متعددي در دربار برگزار کرد.

 
3) با دعوت از مال علی نوري به تهران و تدریس ایشان در مدرسۀ مروي انقالبی در علوم عقلی ایجاد شد.

 
4) فتحعلی شاه با دعوت علما به تهران و تدریس آن ها در مدرسۀ مروي باعث تحول چشمگیر در فلسفۀ اسالمی شد.

 
155. کدام شیوة تولید، مختص ایاالت و کوچ نشینان عصر قاجار بود؟

 
1) تولیدات شبانی

 
2) تولیدات سهم بري دهقان

 
3) خرده کاالیی

 
4) تولیدات درباري

 
156. تیمچۀ امین الدوله در کدام شهر قرار داشت؟

4) کاشان3) اصفهان2) تهران1) شیراز
157. پس از آنکه ناپلئون تعهدات خود در برابر ایران را که در عهدنامۀ فین کنشتاین بیان شده بود، زیر پا گذاشت روابط دو کشور

 
چگونه شد؟

 
1) در حوزة نظامی - فرهنگی ادامه یافت.

 
2) در حوزة بازرگانی - فرهنگی - واگذاري امتیاز کاوش هاي باستان شناسی ادامه یافت.

 
3) در حوزة نظامی - فرهنگی - بازرگانی، کاوش آثار باستانی ادامه یافت.

 
4) با زیرپا گذاشتن عهدنامۀ فین کنشتاین رابطۀ ایران با فرانسه قطع شد.

WIFI
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158. هدف انگلیس از حضور در خلیج فارس و تسلط بر برخی جزایر آن چه بود؟

 
1) گسترش نفوذ و دخالت هاي سیاسی

 
2) دخالت هاي سیاسی، نظامی، اقتصادي

3) گسترش نفوذ و دخالت هاي سیاسی اجتماعی، اقتصادي،

 
 نظامی

4) گسترش نفوذ و دخالت هاي سیاسی، نظامی، اقتصادي

 
159. تصویر روبه رو اثر کیست؟ این نقاش درخدمت کدام پادشاه بوده است؟

 
1) میرزابابا نقاش - نقاش عباس میرزا

2) مهرعلی شاه - فتحعلی شاه

 
3) ابوالحسن غفاري - ناصرالدین شاه

4) محمدابراهیم نقاش باشی - مظفرالدین شاه

 
160. تا قبل از تأسیس  .................. موسیقی در ایران رونق چندانی نداشت بعدها با اختراع  .................. موسیقی رونق تازه اي یافت.

 
1) تئاتر ملی - اکسترسیته

 
2) مدرسۀ مشیریه - فیلم صوتی

 
3) مدرسۀ دارالفنون - فیلم صوتی

 
4) مدرسۀ دارالفنون - گرامافون

161. کسانی که کنشگران باتوجه به آن ها، دست به کنش می زنند، .................. و کنشی که ناظر به هر کدام از انواع کنش هاي

 
اجتماعی صورت می گیرد  .................. 

1) متغیرند – در شرایط خاص محقق می شود.
2) متفاوت اند – آداب و قواعد خاصی می خواهد.
3) مستقل اند – باید مورد توجه و پذیرش باشد.

4) مشترك اند – براساس نیت و هدف خاصی شکل می گیرد.
162. برنامه ریزان فرهنگی هر جامعه از چه طریق تالش می کنند زمینه ي تحقق بیش تر آرمان ها و ورود آن ها به قلمرو واقعی جهان

 
اجتماعی را فراهم کنند؟

 
1) درونی سازي ارزش ها

 
4) تبلیغ فرهنگ حق3) تعلیم و تربیت2) جامعه پذیري

163. پیامدهاي .................. کنش انسان، قطعی است؛ یعنی حتما انجام می شود و در بسیاري از موارد، آدمیان کنش هاي خود را

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

1) غیر ارادي - فقط با توجه به پیامدهاي ارادي آن انجام می دهند.
2) ارادي - فقط با توجه به پیامد هاي غیرارادي آن انجام می دهند.

3) غیر ارادي - با توجه به پیامد هاي ارادي و غیر ارادي آن انجام می دهند.
4) ارادي - با توجه به پیامد هاي ارادي و غیر ارادي آن انجام می دهند.

 
164. با توجه به آثار و پیامدهاي کنش انسانی، کدام گزینه پاسخ عبارت هاي زیر است؟

 
الف)کدام دسته از پیامدها، مستقل از کنش می باشند و نتیجه طبیعی کنش ها هستند؟

ب) تقرب و نزدیکی به خداوند متعال از کدام پیامدهاي وضو محسوب می شود؟

 
1) غیرارادي- قطعی

 
2) ارادي- احتمالی

 
3) غیرارادي- احتمالی

 
4) ارادي- قطعی
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165. کدام گزینه در ارتباط با شعر زیر درست است؟

 
«هرگز وجود حاضرغایب شنیده اي/ من در میان جمع و دلم جاي دیگریست»

 
1) کسانی که کنشگران با توجه به آن ها دست به کنش می زنند، یکسانند.

 
2) کنش هایی که در حضور دیگران ولی بدون توجه به آن ها اتفاق می افتد کنش اجتماعی نیستند.

 
3) کنش هاي ناظر به دیگران تابع آداب و قواعد خاّصی نیستند.

 
4) کنش هایی که در حضور دیگران و با توجه به آن ها اتفاق می افتد لزوما کنش اجتماعی نیستند.

 
166. نوید اسالم به بشریت چیست؟

2) پیروزي مستضعفان بر مستکبران و حاکمیت دین حق1) رهایی آدمیان از زنجیرهاي بندگی و اسارت

 
4) آباد کردن این جهان و اجراي عدالت3) مانع شدن از چرخش ثروت در دست اغنیا 

167. استعمار براي اشغال یک سرزمین خارجی، با توسل به قدرت  .................. و .................. داللت می کند کشور فاتح را دولت
.................. و کشور به بند کشیده شده را .................. می نامند.

 
1) سیاسی - نظامی - مستعمره - اقماري

 
2) سیاسی - اقتصادي - استعماري - مستعمره

 
3) سیاسی - نظامی - استعماري - مستعمره

 
4) سیاسی - اقتصادي - مستعمره - استعماري

168. به ترتیب کدام عبارات اشاره به هستی شناسی و انسان شناسی در جهان اسالم دارد؟
1) خداوند، عالم را حکیمانه آفریده و تدبیر می کند - انسان موجودي مختار مسئول و متعهد 

2) انسان موجودي مختار مسئول و متعهد - انسان مسئول آباد کردن این جهان است.
3) انسان موجودي مختار مسئول و متعهد - همۀ موجودات از خداوند پدید آمده اند و به سوي او بازمی گردند

4) همۀ موجودات از خداوند پدید آمده اند - عقل در فرهنگ اسالمی زیباترین و محبوب ترین مخلوق خداوند است.

 
169. کدام گزینه به ترتیب، پاسخ صحیح جاهاي خالی زیر را در بر دارد؟

«محمد در حال اندیشیدن دربارة آسیب هاي اجتماعی مرتبط با کودکان کار است. او در محدودة  .................. و .................. خود به سر
می برد. ولی هنگامی که اندیشۀ خود را به صورت گفتار یا نوشتار بیان می کند یا براساس اندیشه و تصمیم خود با دیگران رفتار می کند

به محدودة  .................. وارد می شود.

 
1) اجتماعی - فرهنگی - جهان فرهنگی

 
2) فردي - ذهنی - جهان تکوینی

 
3) اجتماعی - فرهنگی - جهان تکوینی

 
4) فردي - ذهنی - جهان فرهنگی

170. به ترتیب «براي پیشگیري از تفرقه بین جوامع و تباه ساختن منابع و امکانات بشر» باید از ارزش جهان شمول  .................. و
«براي رهایی انسان از قید و بندهایی که مانع رسیدن او به کمال و حقوق انسانی اش می شود و زمینۀ ظلم را بر او فراهم می کند» از ارزش

 
.................. بهره گرفت.

 
1) عدالت - معنویت

 
2) عدالت - آزادي

 
3) حقیقت - معنویت

 
4) حقیقت - آزادي

 
171. در متن زیر چند مورد به نظم اجتماعی اشاره شده است؟

«دانش آموزي که دیر به مدرسه می رسد اما تکالیف خود را به موقع انجام داده است ، راننده اي که در شانه خاکی جاده رانندگی می کند
یا مدیر بانکی که در پرداخت وام، آشنایان و وابستگان خود را در صف قرار می دهد، پزشکی که بیماران خود را در مطب منتظر می 

گذارد و نیروي انتظامی که هنگام ورود تماشاچیان به ورزشگاه آن ها را بازرسی می کند.
 (1 (2 (3 (4

172. جاي پدیده ها را چه چیزي تعیین می کند و چه چیزي رفتار دیگران را پیش بینی و همکاري با آن ها را امکان پذیر می نماید؟

 
1) قواعد اجتماعی - قواعد اجتماعی

 
2) نظم اجتماعی - قواعد اجتماعی

 
4) نظم اجتماعی - نظم اجتماعی3) قواعد اجتماعی - نظم اجتماعی

3210
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173. (اغلب ما می دانیم که از یک راننده تاکسی، پلیس، پزشک یا معلم انتظار چه رفتار هایی را داشته باشیم و در مواجهه با آن ها

 
چگونه رفتار کنیم.) این جمله مربوط به کدام یک از موضوعات مطرح شده در گزینه ها است؟

 
1) ساختار اجتماعی

 
2) نظم اجتماعی

 
3) کنش اجتماعی

 
4) پدیده اجتماعی

174. جامعه شناسان در شناختن نظم اجتماعی کدام پرسش را مطرح نمی کنند؟
1) قواعد و هنجارهاي باهم زندگی کردن چگونه به وجود می آیند؟

 
2) قواعد و هنجارهاي با هم زندگی کردن با نظام اجتماعی چه ارتباطی دارند؟

3) قواعد و هنجار هاي با هم زندگی کردن چگونه دوام می آورند؟
4) قواعد و هنجار هاي با هم زندگی کردن چگونه تغییر می کنند؟

 
175. کدام جمله صحیح است؟

 
1) ساختار اجتماعی را در گروه هاي رسمی مانند سازمان ها بهتر می توان دید.

2) ساختار اجتماعی ارتباط ما با یکدیگر را سامان می دهد.

 
3) ساختار اجتماعی محصول قواعد با هم زندگی کردن است.

 
4) ساختار اجتماعی یک نظام اجتماعی پویا است.

 
176. منظور از پویایی یک نظام چیست؟

 
1) بخش هاي مختلف آن براساس قواعد مشخص با یکدیگر به تعامل می پردازند.

2) بخش هاي مختلف آن بر یکدیگر اثر می گذارند و از یکدیگر اثر می پذیرند.

 
3) امکان مشارکت در میان بخش هاي آن فراهم است.

 
4) ارتباط میان بخش ها و پیوند میان آن ها مستحکم و تقریبًا غیر قابل انفکاك است.

177. رشد جمعیت و تهی کردن منابع غیر قابل تجدید به ترتیب در کدام گزینه اتفاق می افتد؟

 
1) جهان اجتماعی - جهان اجتماعی

 
2) جهان اجتماعی - نظام اجتماعی

 
3) نظام اجتماعی - نظام اجتماعی

 
4) نظام اجتماعی - جهان اجتماعی 

178. ماشین و بدن براساس  ..................  عمل می کنند. طبیعت بیرون و مستقل از ماست، ما آن را پدید نیاورده ایم. قبل از ما موجود
بوده است. تالش ما براي شناخت  ..................  طبیعت به هیچ وجه آن ها را تغییر نمی دهد.

 
1) نظم - نظم

 
2) علوم طبیعی - علم

 
3) قوانین طبیعی - قوانین

 
4) ساختار درونی - ساختار

 
179. کدام گزینه نادرست است؟

1) ما فقط می توانیم قوانین طبیعت را بشناسیم و سپس با استفاده از علوم طبیعی، تا جایی که این قوانین به ما اجازه می دهند، در طبیعت

 
و پدیده هاي اجتماعی تغییراتی را ایجاد نماییم.

2) ما می توانیم با استفاده از علوم طبیعی، در طبیعت تغییراتی را ایجاد نماییم و آن ها را متناسب با نیاز ها و خواسته هاي خود کنترل
کنیم. 

3) در صورتی که جامعه را هم چون طبیعت تصور کنیم، دیگر دستاوردي انسانی تلقی نمی شود.
4) در صورتی که جامعه را هم چون طبیعت تصور کنیم، جامعه واقعیتی بیرونی است که با قوانینی به استحکام قوانین طبیعت اداره می 

شود.

 
180. چرا در برخی موارد بر زندگی انسان ها و موجودات طبیعی، قوانین مشترکی حاکم است؟

 
و چگونه می توانیم قدرت دست کاري در آن ها براي بهبود بخشیدن به آن ها را به دست آوریم؟

 
1) زیرا داراي ویژگی هاي مادي و حّسی هستند - دانش ابزاري

 
2) زیرا داراي ویژگی هاي مادي و حّسی هستند - شناسایی قوانین

 
3) زیرا زندگی اجتماعی یک موجود زنده است - شناسایی قوانین

 
4) زیرا زندگی اجتماعی یک موجود زنده است - دانش ابزاري
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181. انسان به طور .................. از اقسام تعریف استفاده می کند هنگامی که انسان به جاي تعریف معنی می کند به آن .................. می 
گویند که تعریف .................. نیست.

2) طبیعی - شرح لفظ - کامل1) ارادي - شرح اسم - حقیقی
4) ارادي - شرح لفظ - کامل3) طبیعی - شرح اسم - حقیقی

 
182. 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 

 
183. کدام عبارت در توصیف «قضیه» مناسب تر است؟

1) جمالتی که از عالم خارج خبر نمی دهند و مطابقت با واقعیت ندارند.
2) جمالتی که از عالم خارج خبر می دهند و قابلیت درست و غلط بودن ندارند.

3) جمالتی که بیانگر تمایالت و خواسته هاي ما هستند.
4) جمالتی که از عالم خارج خبر می دهند و قابلیت درست و غلط بودن دارند.

 
184. استفاده از فصل و جنس، به ترتیب باعث .................. و .................. تعریف می شود.

4) مانعیت - مانعیت3) جامعیت - جامعیت2) مانعیت - جامعیت1) جامعیت - مانعیت
185. مفاهیم .................. و .................. غیر قابل تعریف و «چیز سه ضلعی» در تعریف «مثلث»، .................. است.

 
4) انسانیّت - مقدار - رسم تام3) مقدار - کیف - بی ربط2) چیز - جوهر - حد ناقص1) کیف - آزادي - بی ربط 

186. مبناي خصومت آتنیان با سقراط و استمرار آن خصومت تا برکنده شدن ریشه ي درخت تنومند او .................. بود.
2) علم او به دانایی اش1) جهل وي به جامعه و زمانش

4) علم وي به نادانی اش3) جهل وي به نادانی اش
187. عبارت «شما نمی توانید دوبار در یک رودخانه گام نهید؛ زیرا آب هاي تازه است که همواره جریان دارد و بر شما می گذرد.» ُمهر

قبولی است از سوي .................. براي اثبات .................. که مورد .................. قرار گرفت.
2) هراکلیتوس - نارسایی حواس - قبول افالطون1) افالطون - جزئی بودن ادراك حسی - قبول ارسطو

4) افالطون - جزئی بودن ادراك حسی - رد و انکار ارسطو3) هراکلیتوس - نارسایی حواس - رد و انکار افالطون

 
188. بحث شناخت در روان شناسی  .................. و در فلسفه  .................. 

1) بدون ارتباط آن با فلسفه غیرقابل بررسی است – به عنوان یکی از افعال روانی انسان بررسی می شود.
2) از حقیقت ذهن آدمی و قواعد شناخت عالم خارج سخن می گوید – بدون ارتباط آن با روان شناسی غیرقابل بررسی است.

3) به عنوان یکی از افعال روانی انسان بررسی می شود – از حقیقت ذهن و قواعد شناخت عالم خارج سخن می گوید.

4) از حقیقت ذهن و قواعد شناخت عالم خارج سخن می گوید – به عنوان یکی از افعال روانی انسان بررسی می شود.

 
189. حرکت و سکون .................. 
2) می توانند بخشی از موضوع مابعدالطبیعه باشند.1) فقط در فیزیک بحث می شوند.

4) فقط با تبیین عقالنی قابل بررسی هستند.3) باعث ایجاد بحث وحدت و کثرت در فلسفه اند.
190. به بیان افالطون این که در برابر وزش باد ممکن است یک نفر احساس سرما کند و دیگري احساس گرما و فرد سوم هیچ

 
احساسی نداشته باشد، کدام واقعیت برمال می شود و درمان بخش آن چیست؟

1) بی اعتباري ادراك حسی- دستیابی به معرفت حقیقی
2) بی اعتباري ادراك حسی- درست به کار انداختن ابزار آگاهی

3) نسبیت معرفت- دستیابی به معرفت حقیقی
4) نسبیت معرفت- درست به کار انداختن ابزار آگاهی
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191. موقوف بودن شناخت معرِّف بر معرَّف، بدون وجود وسائط، پدید آورنده ي چیست و منطقًا چه عنوانی پیدا می کند؟
1) دور مصرح که تأّخر شیء بر نفس است و منطقًا ممکن می باشد.
2) دور مصّرح که تقّدم شیء بر نفس است و منطقًا محال می باشد.

3) تسلسل که استمرار سلسله ي علل می باشد و به حکم عقل، ناممکن است.
4) تسلسل که استمرار سلسله ي علل اعدادي و نه ایجادي می باشد و عقًال امکان پذیر می باشد.

192. با توّجه به: «اصل ضرورت علّی و معلولی»، «اصل سنخیّت» و «اصل علّیّت» به ترتیب، کدام نتیجه استخراج می شود؟
1) نظام معیّن هستی - تخلّف ناپذیري و حتمیّت نظام هستی - ارتباط و پیوستگی موجودات جهان
2) ارتباط و پیوستگی موجودات جهان - تخلّف ناپذیري و حتمیّت نظام هستی - نظام معیّن هستی
3) تخلّف ناپذیري و حتمیّت نظام هستی - ارتباط و پیوستگی موجودات جهان - نظام معیّن هستی
4) تخلّف ناپذیري و حتمیّت نظام هستی - نظام معیّن هستی - ارتباط و پیوستگی موجودات جهان

193. اعتقاد به تناهی سلسله ي علل از لوازم علت و معلول است که مبتنی بر بطالن تسلسل است و اصرار بر تقدم وجودي علت بر
معلول از .................. به نام برهان .................. است که پایانش به .................. موجود مشروط می انجامد.

2) فارابی - صدیقین - وجود1) ابن سینا - صدیقین - وجود
4) ابن سینا - اسد و اخصر - عدم3) فارابی - اسد و اخصر - عدم

 
194. در برهان فارابی از کدام اصل فلسفی استفاده شده است؟

2) تقدم علت بر معلول1) تقدم وجوب بر وجود
4) تقدم علت تامه بر علت ناقصه3) تقدم قدیم بر حادث

195. تخلف ناپذیري و حتمیت نظام هستی، نظام معین هستی، ارتباط و پیوستگی موجودات جهان به ترتیب از کدام یک از اصول زیر
استخراج می شود؟

1) اصل علیّت – اصل ضرورت علی و معلولی – اصل سنخیت
2) اصل ضرورت علّی و معلولی – اصل علیّت – اصل سنخیت
3) اصل سنخیت – اصل علیّت – اصل ضرورت علّی و معلولی
4) اصل ضرورت علّی و معلولی – اصل سنخیت – اصل علیّت

 
196. کدام عبارت، درباره ي اصطالح «قدیم» در فلسفه درست است؟

1) به اتفاق متکلمان و فیلسوفان، یک مصداق بیش تر ندارد.
2) معناي آن نزدیک به معنایی است که در ادبیات هم مطرح می شود.

3) بنابر اعتقاد فیلسوفان، نسبت آن با ممکن الوجود، عموم و خصوص مطلق است.
4) یک مفهوم نسبی است؛ بنابراین فقط با استفاده از مفهوم «حادث» قابل تعریف است.

197. به ترتیب سنت  هاي هستی بیانگر و تابع کدام اصل هستند؟

 
1) وجوب علی- سنخیت          

 
2) سنخیت- وجوب علی         

 
4) علیت- سنخیت3) سنخیت- علیت      

 
198. علت اصلی تفاوت رابطه ي علیّت با دیگر روابط کدام است؟

2) همان وجود طرف اول رابطه است.1) عمیق تر از سایر روابط نیست.
4) در آن وجود داد و ستد می شود.3) فرع بر وجود طرفین است.

199. کدام یک در استدالل متکلمان مبنی بر معلول بودن جهان مورد استفاده قرار نمی گیرد؟
1) براهین وحدت واجب الوجود

 
2) رد فرض قدیم بودن ماسوي

 
3) امکان وجودي ذاتی در اشیاء حادث

 
4) عدم وجوب وجود ماسوي
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200. کدام گزینه در خصوص نظریۀ حدوث نادرست است؟

 
1) مطابق این نظریه چون موجودات جهان هستی همگی حادث هستند، نیازمند علت می باشند.

 
2) مطابق این نظریه موجوداتی نیازمند علت هستند که نیستی مقدم بر هستی داشته باشند.

 
3) فقط موجودي که نیستی مقدم بر هستی نداشته باشد بی نیاز از علت است.

 
4) تمامی موجودات حادث جهان، نیازمند علت هستند.

 
201. در ارتباط با فرضیه کدام مورد نادرست قلمداد می شود؟

1) فرضیه یک جمله ي خبري است که به صورت خردمندانه اي در پاسخ به یک سؤال طرح می شود.
2) فرضیه از یک سو در پاسخ به سؤال می آید و از سوي دیگر، نتایج آن، احتماًال پرسش هایی را به دنبال دارد.

3) فرضیه در صورت جمع آوري و طبقه بندي اطالعات به قانون یا اصل تبدیل می شود.
4) خردمندانه بودن فرضیه یعنی پاسخ به سؤال براساس شانس و تصادف نمی باشد بلکه مبتنی بر دانش و تجربه گذشته است.

 
202. پیش بینی و کنترل کدام یک از موضوعات زیر آسان تر است؟

 
2) مرور خاطرات باعث تحکیم حافظه می شود.1) امید به آینده، انگیزه پیشرفت را افزایش می  دهد.

 
3) امید به زندگی رابطۀ معکوس با میزان افسردگی دارد.

 
4) به ازاي افزایش ارتفاع، دما کاهش خواهد یافت.

203. از نظر اسالم به ترتیب در کدام دوره هاي سنی «نباید به صورت آمرانه با فرزند رفتار شود.»، «باید با فرزند به منزلۀ مشاور رفتار

 
کرد.» و «باید فرزند را در تصمیم گیري ها دخالت داد.»؟

 
1) هفت سال سوم- هفت سال دوم- هفت سال سوم

 
2) هفت سال اول- هفت سال سوم- هفت سال دوم

 
3) هفت سال اول- هفت سال دوم- هفت سال دوم

 
4) هفت سال سوم- هفت سال سوم- هفت سال سوم

 
204. تعبیر و تفسیر کردن و معنی و مفهوم و سازمان دادن به محرك هاي توجه شده،  .................. نام دارد.

4) محرك3) ادراك2) توجه1) احساس

 
205. کدام یک از موارد زیر به یکی از انواع رمزگردانی اشاره ندارد؟

4) معنایی3) حسی2) دیداري1) شنیداري

 
206. همه موارد زیر اشاره به «روش پس خبا» می کند؛ به جز گزینۀ .................. 

1) جواب ها را بیان کنید و در صورت لزوم دوباره متن را بخوانید.
2) به صورت منظم یادآوري اطالعات را آزمایش کنید.

3) سعی کنید در مورد متن چند سوال کلیدي داشته باشد.
4) مطالب هر فصل را پیش خوانی کنید تا برداشت جزئی و ریز داشته باشید.

 
207. صحیح یا غلط بودن عبارت هاي زیر در کدام گزینه به ترتیب، به درستی ذکر شده است؟

 
الف) ترس از غریبه در کودك در  -  ماهگی رخ می دهد.

ب) از نظر فیزیولوژیک در دورة نوجوانی اندام هاي داخلی بدن رشد قابل توجهی دارند به طوري که اندازه شش دوبرابر و اندازه قلب

 
سه برابر قبل می شود.

 
پ) نوجوانان  برخالف کودکان قادر به ظرفیت سازي حافظه خود هستند.

 
ت) در بسیاري از موارد صرف داشتن شناخت به رفتار اخالقی منجر می شود.

 
ث) از چهارده تا بیست سالگی را دوره نوجوانی می نامیم.

 
ج) در دوره نوجوانی براي اولین بار تفکر فرضی شکل می گیرد.

2) غ-ص-غ-غ-غ-ص1) ص-غ-ص-ص-غ-ص
4) غ-غ-ص-غ-غ-ص3) ص-غ-غ-ص-ص-غ

208. پدر محمد وضعیت درسی او را این گونه توضیح می دهد: «محمد خیلی با گوشی خود درگیر است و به فضاي مجازي وابستگی
زیادي پیدا کرده است. حتی به من می گوید سر کالس هم به جاي گوش دادن به درس، با گوشی اش مشغول بازي است. در خانه هم

نمی  تواند کتاب دستش بگیرد و مدام با چیزهاي دیگر سرگرم است.» محمد در چه مرحله و به چه دلیل داراي نقص است؟

 
1) یادگیري ـ عدم تمرکز

 
2) مطالعه ـ عدم توجه

 
3) مطالعه ـ عدم تمرکز

 
4) یادگیري ـ عدم انتخاب موضوع موردنظر
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209. پیدا کردن یک خودرو با رنگ نارنجی در یک پارکینگ آسان است. یافتن خودرو در یک پارکینگ خلوت هم آسان است . در
این  مثال کدام یک از  عامل زیر باعث سهولت جستجو شده اند؟

1) منحصر به فرد بودن ماشین ـ تعداِد کم محرك ها
 
2) آماده سازي ـ تعداد کم عوامل انحرافی

 
3) آماده سازي ـ منحصر به فرد بودن ماشین

 
4) منحصر به فرد بودن رنگ ماشین ـ تعداد عوامل انحرافی

 
210. پاسخ به کدام یک از پرسش هاي زیر در علم روان شناسی بررسی نمی شود؟

1) چرا در اثر اصطکاك دو جسم با یکدیگر گرما تولید می شود؟
2) چرا هنگام مطالعه حواسمان مدام پرت می شود؟

 
3) عوامل مؤثر بر فراموشی چیست؟

 
4) تماشاي برنامه هاي خشونت آمیز رسانه ها چه تأثیري بر پرخاشگري کودکان دارد؟
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