
وقت : 60   دقیقهتاریخ :

تعداد سواالت: 80نام و نام خانوادگی :

موضوع 1.زبان و ادبیات فارسی پیش دانشگاھی:2.فارسی 2 (پایھ یازدھم):3.دین و زندگی (3) انسانی -دوازدھم:4.دین و زندگی سال یازدھم (ویژه انسانی):5.زبان انگلیسی

(3) -دوازدھم:6.زبان انگلیسی (پایھ یازدھم):7.عربی و قرآن 2 (ویژه انسانی پایھ یازدھم)

مرکز مشاوره تحصیلی
دکتر علیرضا افشار

1. بیت « بگفتا گر به سر یابیش خشنود/ بگفت از گردن این وام افکنم زود » با کدام بیت ارتباط مفهومی ندارد؟

 
تا بدانند که من هم ز خریدارانم  نقد جان بر سر بازار محبّت دادم  (1

حالیا قافله ساالر سبک بارانم سر بسی بار گران بود زدوش افکندم  (2
گر بوسه زنم پایت سر بر نکنی، دانم خیره چه سر اندازم برخاك سر کویت  (3

 
و گر این عهد به پایان نبرم نامردم عهد کردیم که جان در سر کار تو کنیم  (4

2. مفهوم کلّی کدام گزینه با بیت « بگفت آن جا به صنعت در چه کوشند / بگفت انده خرند و جان فروشند » متفاوت است ؟
میان دل و کام دیوارها  کشیدند در کوي دل دادگان  (1

این همه پریشانی بر سر پریشانی  طّرة پریشانش دیدم و به دل گفتم  (2
عشق را دریاي غم غمناك نیست  لعل را گر مهر نبود باك نیست  (3

شادي جان کسی کاو ز جهان آزاد است  حاصلی نیست به جزغم زجهان خواجو را  (4
3. زیباترین منظومۀ عاشقانه در ادب فارسی کدام است ؟

2) لیلی و مجنون نظامی1) منظومۀ خسرو و شیرین نظامی
4) ویس ورامین فخرالّدین اسعد گرگانی3) شیرین و فرهاد وحشی بافقی

4. پیام کلّی عبارت «ن لم یکن لک دین فکونوا احراراً فی دنیاکم» چیست ؟
2) توّجه به امور دینی و دنیوي1) آزاد شدن از تعلّقات دنیا

4) تضاد بین دین داري و دنیا پرستی3) آزاد اندیشی و نپذیرفتن ظلم
5. مقصود شاعر از «مجموع اگر نشستم» در مصراع «مجموع اگر نشستم و خرسند اگر شدم» چیست؟

4) خاطر پریشان داشتن3) ناراحت بودن2) با جمع نشستن1) آسوده زیستن
6. کدام گزینه به مفهوم بیت زیر نزدیک تر است؟

 ساکن شود، بدیدم و مشتاق تر شدم» «گفتم ببینمش مگرم درد اشتیاق

 
1)  گرسنه چشم نگاهی که داشتم، دارم ز خوان وصل نشد سیر دیده ام صائب!  

2)  تا بامداد محشر، در سر، خمار دارمزان می که ریخت عشقت در کام جان سعدي  

 
3)  نه میل الله و نسرین نه برگ نسترن دارم چو در گلزار اقبالش خرامانم بحمداهللا 

 
4)  که من از جملۀ عالم، تو را دارم تو را دارم به یک عالم توّجه از تو چون قانع توانم شد؟ 

7. بیت «گفتم ببینمش مگرم درد اشتیاق / ساکن شود، بدیدم و مشتاق تر شدم» با کدام گزینه قرابت مفهومی دارد؟
وز فراق تو درآمد به سرم دود، بیا  ز اشتیاق تو درافتاد به جانم آتش    (1

 
2)  خون فرهاد پس از کشته شدن شیر شود  اشتیاق لب شیرین ننشیند از جوش 
3)  همچو آتش که به خرمن که رسد تیزتر استروز وصلم ز شب هجر بتر سوزد جان

جان به درد تو چو بیمار به درمان مشتاق  دل به سوز تو چو پروانه به آتش مایل    (4

 
8. کدام گزینه درست است؟

1) در ادبیات فارسی اصطالح حماسه بیش تر براي شعر به کار گرفته می شود؛ زیرا دو عامل وزن و قافیه از اجزاي جدایی ناپذیر منظومه 
هاي حماسی هستند.

2) داستان هاي عاشقانه را در ادب فارسی می توان با شعر غنایی در ادب اروپا برابر دانست.
3) کاربرد شیوة  سؤال و جواب در شعر فارسی سابقۀ طوالنی ندارد و «اسدي توسی» را مبتکر این فن دانسته اند.

4) عمدة نوشته هاي «حکیمی» در زمینۀ مسائل دینی و اعتقادي است. ازجمله مشهورترین آثار وي ادبیات و تعهد در اسالم و الحیاة را
می توان نام برد.

90
72

94
ل 

ریا
س

Telegram:@Alirezaafsharofficial



صفحه 2

9. کدام یک از ابیات زیر با بیت «او را خود التفات نبودي به صید من / من خویشتن اسیر کمند نظر شدم» تناسب معنایی بیش تري

 
دارند؟

 
 الف)می رود تا در کمند افتد به پاي خویشتن

 
 ب)نیست زمام کام دل در کف اختیار من

 
 ج)دیگري را در کمند آور که ما خود بنده ایم

 
 د)آن پی مهر تو گیرد که نگیرد پی خویشش

 
 ه)چه بوي است این که عقل از من ببرد و صبر و هوشیاري

 
 گر بر آن دست و کمان چشم اوفتد نخجیر را

 
گر نه اجل فرا رسد زین همه وا رهانمش

 
ریسمان در پاي حاجت نیست دست آموز را

 
وان سر وصل تو دارد که ندارد غم جانش

 
      ندانم باغ فردوس است یا بازار عطاران

4) الف، ج3) د، الف2) ب، د1) ه، ب

 
10. همۀ ابیات با بیت زیر تقابل معنایی دارند، به جز:

 هشیار گرد، هان! که گذشت اختیار عمر»  «تا کی می صبوح و شکرخواب بامداد؟
کاین عمر نمی ماند وین عهد نمی پاید  ساقی بده و بِستان داِد طرب از دنیا  (1

2)  بیار باده که مستظهرم به هّمت او  بهشت اگرچه نه جاي گناه کاران است
3)  حالیا فکر سبو کن که پر از باده کنی  آخراالمر گل کوزه گران خواهی شد

4)  دریاب جام بادة صافی و روي یار  «خواجو» ز دور چرخ چو امروز فرصت است
11. در کدام گزینه از آرایۀ «حس آمیزي» استفاده شده است؟

2) صداي نالۀ مظلومان مشاِم جان را می آزرد.1) سپیده پرتو انبوهش را به جان تیرگی نشانه می رود.
4) نسیم محبّتت و دوستی دل را می شکفد.3) هوا روشن اما وهم آلود و سایه وش است.

12. کدام گزینه آراسته به آرایۀ «تناقض» است؟
1) سعدي هم هیبت یک آموزگار را دارد و هم مهر یک پرستار

2) این شیخ همیشه شاّب، پیرترین و جوان ترین شاعر زبان فارسی است.
3) روز هجران و شب فرقت یار آخر شد.

4) هنر خوار شد جادویی ارجمند.

 
13. در عبارت زیر چند «ترکیب اضافی» وجود دارد؟ 

«در این دوران شکوفا، مطالعۀ دقیق کتاب حاضر و توّجه به مفاهیم ارزندة موجود در آن ما را به چنین نتیجه اي می رساند که این کتاب

 
نکات دقیق و مهم اسالمی را با  توّجه به سخنان پیشوایان مذهبی و رهبران دینی در برمی گیرد.»

4) پنج3) سه2) دو1) چهار

 
14. در بیت عبارت کدام آرایۀ ادبی یافت نمی شود؟

«من چون این حکایت ها را می شنیدم و می خواندم، لبریز می شدم، سراچۀ ذهنم آماس می کرد، بیش تر بر فوران تخیّل راه می رفتم تا بر

 
روي دو پا»
4) استعاره3) کنایه2) تشبیه1) مجاز

 
15. در کدام گزینه «تناقض» مشهود است؟

1)  که گر تلخ است، شیرین است از آن لب هرچه فرمایی  دعایی گر نمی گویی به دشنامی عزیزم کن
2)  گر خرابی چو مرا لطف تو آباد کند  امتحان کن که بی گنج مرادت بدهند

3)  بال بگردد و کام هزار ساله برآید  گرت چو نوح نبی صبر هست در غم طوفان
4)  اگر میان وي ام در کنار باز آید  سرشک من نزند موج بر کنار چو بحر

16. مفهوم َمَثل «آِش نخورده  و دهن سوخته» در کدام عبارت دیده می شود؟
2) من این نپذیرم و در عهدة این نشوم.1) قیامت سخت نزدیک است، حساب این نتوانم داد.

4) حاِل خلیفه دیگر است که او خداونِد والیت است.3) َزر کسی دیگر بََرد و شمار آن به قیامت مرا باید داد؟!

 
17. عبارت زیر با همۀ ابیات ارتباط مفهومی دارد، به جز:

 
«هر عصب و فکر به منبع بی شائبۀ ایمان وصل بود که خوب و بد را به عنوان مشیت الهی می پذیرفت».
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صفحه 3

1) به ُدرد و صاف تو را حکم نیست خوش َدر ِکش / که هرچه ساقی ما کرد عین الطاف است (ُدرد و صاف: ناخالص و خالص)

 
2) نه بی ارادت او بر زمین ببارد ابر / نه بی مشیت او بر هوا بجنبد باد

 
3) مرا جفا و وفاي تو پیش یکسان است / که هرچه دوست پسندد به جاي دوست نکوست

 
4) چنان به یاد تو شادم که فرق می نکنم / ز دوستی که فراقست یا وصالست این

 
18. چه تعداد از ترکیب هاي زیر غلط امالیی دارند؟

 
«لطف قرین حال، دوستان دغل، دیوار مهرابش، دون همتان بی مغز، نژند و اندوهگین»

 
4) سه3) دو2) یک1) چهار

 
19. در کدام بیت هیچ یک از انواع روابط معنایی به کار نرفته است؟

1)  که سروهاي چمن پیش قامتش پستند  یکی درخت گل اندر فضاي خلوت ماست
2)  خبر ندارم از ایشان که در جهان هستند اگر جهان همه دشمن شود به دولت دوست

3)  علی الخصوص که پیرایه اي بر او بستند  حریف مجلس ما خود همیشه دل می برد
4)  جهان جوان شد و یاران به عیش بنشستند  درخت غنچه برآورد و بلبالن مستند

 
20. کدام گزینه با بیت زیر تناسب مفهومی ندارد؟

که نی یک موي باشد بیش و نی کم»  «به ترتیبی نهاده وضع عالم
1)  نقطه اي کم می شود می ریزد از هم ارتباط  نیست در کل جهان جزوي که در آن کار نیست

2)  خلل یابد همه عالم سراپاي  اگر یک ذّره را برگیري از جاي
3)  تا کند پادشه بحر، دهان پرگهرم  پایۀ نظم بلند است و جهان گیر، بگو
4)  نیز به جز جبر ز نظم انتظار نیست  صنع خداوند جهان نظم کامل است

21. به فراموشی سپرده شدن تدریجی تعلیمات انبیاء که ضرورت تجدید نبّوت را در طول تاریخ رسالت، ایجاب می کرد ..................
بود. (با تغییر)

1) علّت پایین بودن سطح درك انسان ها و عدم توسعه ي کتابت و وضع زندگی اجتماعی آنان
2) علّت ابتدایی بودن سطح فرهنگ و عدم توانایی انسان ها در گرفتن برنامه ي کامل زندگی

3) معلول ابتدایی بودن سطح فرهنگ و زندگی اجتماعی و عدم توسعه ي کتابت
4) معلول پایین بودن سطح درك انسان ها و عدم توانایی آنان در گرفتن برنامه ي کامل زندگی

 
22. برنامۀ دائمی انسان در زندگی مستلزم داشتن چه ویژگی هایی است؟

 
1) متناسب با هدف خلقت جهان و تنظیم برنامۀ زندگی بشر

 
2) متناسب با آیندة مبهم انسان و تضمین سعادت بشر

 
3) جوابگویی به نیازهاي انسان و تضمین سعادت بشر

 
4) جوابگویی به خواسته هاي انسان و تنظیم برنامۀ زندگی بشر

23. کدام یک از ویژگی هاي زیر، فطري است و کدام یک از فضایل زیر، فضیلِت عملی محسوب می شود؟

 
1) زیبادوستی ـ دوري از شرك

 
2) آداب و رسوم مشترك ـ دوري از شرك

 
3) آداب و رسوم مشترك ـ عفت

 
4) زیبادوستی ـ عفت

24. «نفوذ خارق العاده در افکار و نفوس» ، «عدم وجود اختالف» و «سخن گفتن از حقوق برابر انسانها» به ترتیب نشان دهنده کدام وجه
اعجاز قرآن کریم می باشند؟

 
1) محتوایی ـ محتوایی ـ لفظی

 
2) لفظی ـ محتوایی ـ محتوایی

 
4) محتوایی ـ لفظی ـ لفظی3) لفظی ـ لفظی ـ محتوایی

 
25. آسانترین راه براي غیر الهی نشان دادن اسالم و قرآن  .................. است. 

2)  ال یأتون بمثلھ 1)  علی ان یأتوا بمثل ھذا القرآن 
4)  لوجدا فیھ اختالفاً کثیرا 3)  فأتوا بسورة من مثلھ 
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26. مفاهیم «راهنمایان و فرستادگان الهی» ، «انجام واجبات دین و ترك محرمات» و «دوري از شرك» به ترتیب مشتمل بر چه حیطه اي

 
از دین اسالم است؟

 
1) ایمان - عمل - ایمان

 
2) عمل - ایمان - عمل

 
3) ایمان - عمل - عمل

 
4) عمل - عمل - ایمان

 
27. مفهوم واحد بودن دین در کدام یک از ابیات زیر از شاعر بلند آوازه، شیخ محمود شبستري، آمده است؟

 
  بر او ختم آمده پایان این راه

 
1)  بر او نازل شده «ادعوا الی اهللا»

دلیل و رهنماي کاروان اند در این ره، انبیا چون ساربان اند  (2

 
  یکی خط است ز اول تا به آخر

 
بر او خلق جهان گشته مسافر  (3

 
  شده او پیش و دل ها جمله در پی

 
گرفته دست جان ها دامن وي  (4

28. ممانعت سران مشرکان از استماع آیات قرآن توسط مردم نشانی بر  .................. قرآن کریم است که این امر موجب  ..................

 
گردید.

 
1) بیان معارف ژرف و عمیق - اصالح جامعۀ جاهلی

 
2) تبعیت نکردن و تأثیرناپذیري - جذب دل هاي آماده به سوي حق

 
3) بیان معارف ژرف و عمیق - جذب دل هاي آماده به سوي حق

 
4) تبعیت نکردن و تأثیرناپذیري - اصالح جامعۀ جاهلی

29. امام سجاد (ع) در فرازي از دعاي شریفۀ مکارم االخالق «اختصاص ایام زندگانی خود را» در چه جهتی از خداوند درخواست می کند

 
و این کالم هم مضمون با کدام آیۀ شریفه است؟

 
1) هدفی که مرا براي آن آفریده اي -  «استجیبوا � و للرسول اذا عاکم» 

 
2) راهی که مرا در آن قرار داده اي -  «ما خلقت الجن و االنس اال لیعبدون» 

3) راهی که مرا در آن قرار داده اي - «استجیبوا � و للرسول اذا عاکم»
4) هدفی که مرا براي آن آفریده اي - «ما خلقت الجن و االنس اال لیعبدون»

 
َم اَلنَّاَس َعلَى قَْدِر ُعقُوِلِھْم»  به کدام مورد اشاره دارد و آن مورد از عوامل چیست؟ 30. حدیث شریف  «إِنَّا َمعَاِشَر اَْألَْنبِیَاِء أُِمْرنَا أَْن نَُكلِّ

2) رشد تدریجی سطح فکر مردم - ختم نبوت1) تحریف تعلیمات پیامبر پیشین - ختم نبوت
4) رشد تدریجی سطح فکر مردم - تجدید نبوت3) رشد تدریجی سطح فکر مردم - ختم نبوت

31.  با توجه به توحید و مراتب آن در فهم قضا و قدر الهی که قضا برخاسته از  .................. و قدر برخاسته از  .................. است، 

 
.................. تکیه گاه  .................. می باشد. 

2) علم و حکمت- اراده- تقدیر- قضا1) علم و حکمت- اراده- قضا- تقدیر
4) اراده- علم و حکمت- تقدیر- قضا3) اراده- علم و حکمت- قضا- تقدیر

32. موجودات جهان از آن جهت که خداوند متعال حدود، اندازه، ویژگی و موقعیت مکانی و زمانی آن ها را تعیین می کند؛ تسلیم چه
چیزي هستند و آیه ي شریفه ي  «ال الشَّمُس یَنبَغی لَھا اَن تُدِرَک القََمَر و َال اللَّیُل سابّق النّھار...» حاکی از کدام مورد است؟

2) تقدیر الهی - قضاي الهیار گرفتن1) تقدیر الهی - تقدیر الهی
4) قضاي الهی - تقدیر الهی3) قضاي الهی - قضاي الهی

33. فراهم آمدن امکانات و لوازم رسیدن به خواسته ها و هدف هاي انسان، براي آشکار نمودن سرشت خود، قرار گرفتن او در معرض
کدام سنت الهی است و این سنت شامل چه کسانی می باشد؟

2) ابتالء - انسان هاي مؤمن1) امداد - انسان هاي مؤمن
4) ابتالء - همه انسان ها3) امداد - همه انسان ها
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34. روایت شریفۀ  «انّما اْلموِمُن بَمْنَزلَِة کفّة اْلمیزاِن ُکلَّما زیدَ فی ایمانِِھ زیدَ فی بَالِدتھ» ، به سنت بیان شده در کدام آیه اشاره می نماید؟

 
1)  «َو لِکْن َکذَّبوا فَاََخْذناُھْم بِما کانوا یَْکِسبون»  

 
ً نُِمدُّ ھؤالء َو ھؤالء ِمْن َعطاء ربّک»   2)  «ُکالَّ

 
3)  «اِنَّما نُملی لَُھْم ِلیَزدادوا اثماً َو لَُھْم َعذاٌب ُمھین»  

 
4)  «اََحِسَب النّاُس اَْن یُتَْرکوا اَْن یَقولوا آَمنَّا َو ُھْم ال یُْفتَنون»  

35. از آیۀ شریفۀ  «َال الشَّْمُس یَْنبَِغي لََھا أَْن تُْدِرَك اْلقََمَر َوَال اللَّْیُل َسابُِق النََّھاِر َوُكلٌّ فِي فَلٍَك یَْسبَُحوَن»  کدام مفهوم، دریافت می گردد و

 
مربوط به کدام قانون مندي است؟

 
1) انسان بتواند به قدرت خدا که مسیر خورشید و جایگاه هاي ماه را معیّن فرموده پی ببرد – تقدیر الهی

 
2) انسان بتواند به قدرت خدا که مسیر خورشید و جایگاه هاي ماه را معیّن فرموده پی ببرد – سنت الهی

 
3) انسان می تواند ایام را تنظیم نموده و با اعتماد و اطمینان از دقت و نظم آن، برنامه ریزي و عمل کند - تقدیر الهی

 
4) انسان می تواند ایام را تنظیم نموده و با اعتماد و اطمینان از دقت و نظم آن، برنامه ریزي و عمل کند – سنت الهی

36. از دقت در آیۀ شریفۀ  «اَلَْم اَْعَھْد اِلَْیُکْم یا بَنی آدََم اَْن ال تَْعبُدوا الّشیطان ...» استفادة نادرست از کدام سرمایۀ فطري انسان برداشت

 
می گردد و مراد از «عهد و پیمان» چیست؟

1) تفکر و تعقل – اعطاي عمت هدایت به وسیلۀ پیامبران الهی و کتاب هاي آسمانی
2) اختیار و انتخاب – اعطاي نعمت هدایت به وسیلۀ پیامبران الهی و کتاب هاي آسمانی

3) اختیار و انتخاب – گرایش فطري به پرستش خداوند که در خلقت انسان ها قرار دارد.
4) تفکر و تعقل – گرایش فطري به پرستش خداوند که در خلقت انسان ها قرار دارد.

37. فرمایش امام علی (ع) در تصویري صحیح از نظام قضا و قدر الهی، که فرمودند: «از قضاي الهی به قدر الهی پناه می برم»، با کدام آیۀ

 
شریفه هم معناست و مراد و مقصود از آن چیست؟

1)  «ِلتَْجرَی اْلفُْلُک فیھ بِاَْمِره و ِلتَْبتَغوا ِمْن فَْضِلِھ»  - قضا و قدر الهی عامل تحرك و عمل انسان است.
2)  «َو لَئِْن زالَتا ایْن اَْمَسکُھما ِمْن اََحٍد ِمْن بَْعِده»  - قضا و قدر الهی عامل تحرك و عمل انسان است.
3)  «َو لَئِْن زالَتا ایْن اَْمَسکُھما ِمْن اََحٍد ِمْن بَْعِده»  - هیچ قدرتی در دنیا مقابل قدرت خداوند نیست.

4)  «ِلتَْجرَی اْلفُْلُک فیھ بِاَْمِره و ِلتَْبتَغوا ِمْن فَْضِلِھ»  - هیچ قدرتی در دنیا مقابل قدرت خداوند نیست.
38. افزایش معرفت انسان از یک جهت  ..................  افزایش اخالص اوست و حلقۀ واسطه بین معرفت و اخالص عاملی است که

 
عبارت است از  .................. 

4) معلول – ایمان3) علت – ایمان2) معلول – عمل1) علت – عمل

 
39. کدام یک از گزینه هاي زیر به ترتیب صحیحی از جهت رابطه علیت و اثرگذاري اشاره کرده است؟

4) اخالص – ایمان – معرفت3) معرفت – ایمان – اخالص2) ایمان – معرفت – اخالص1) اخالص – معرفت – ایمان

40. کدام یک از گزینه هاي زیر از آیۀ   «انّا َھدَیناهُ السَّبیَل اِّما شاِکراً و اِّما َکفوراً» قابل برداشت نمی باشد؟
1) خداوند متناسب با قوة اختیار است که او را هدایت کرده و راه را به او نشان می دهد.

2) انسان اختیار مستقل داشته و می تواند مسیر هدایت یا شقاوت را انتخاب  کند.
3) چون انسان داراي اختیار است پس خود هم مسئول سرنوشتی است که رقم می زند.

 
4) شاکر بودن در این آیه به معناي این است که انسان از نعمت هدایت خدا بهره ببرد.

41. Unfortunately, the traditional way of life is rapidly  ..................  in almost every region of the country.
1) increasing 2) decreasing 3) disappearing 4)  improving

42. I was so tired after the exam that I  ..................  not to attend the party after all .
1) forgot 2) decided 3) mentioned 4) mentioned

43. There were four types of sugar in the shop. I  ..................  one and read the explanations to see if it was the
type I was looking for.

1) paid 2) picked
 

3) sang 4) ate

44. Are you  ..................  with the new computer software they use in the company؟
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1) popular 2) familiar 3) honest 4) patient

45. Which word is different from the other ones?
1)  confident 2) hard-working 3) brave 4) rude

46. Language teachers suggest we do plenty of extra learning outside of school,  ..................  sitting in the
classroom and studying language books.

1) instead of 2) including 3)  such as 4) besides
47. A: Can you speak .................. ?

 B: No, I can't.
 1) England 2) Russia 3) Asia 4) German

 48. A: Thanks for inviting me to your home?
 B: .................. 

 1) Well, that's right.
 

2) To be honest, yes.
 3) OK.I work a lot.

 
4) You're welcome.

 49. If you are not sure about a doctor's medical advice, you can  .................. a second opinion.
1) forget 2) make up

 
3) seek 4) give up

 50. As to my sad personal life, one of the most .................. - asked questions is why I can’t stay even in a simple,
friendly relationship for a long time.

 1) generously 
 

2) fortunately
 

3) frequently 4) patiently
51. The first persian textbook on children's disease .................. by Dr.Gharib.

 1) was writing
 

2) was written
 

3) write 4) wrote

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

 
2) was born

 
3) is born

 
4) bear

53. There are no books or notebooks on the table, .................. ?
 1) are there

 
2) aren't there

 3) are they
 

4) aren't they
 54. I decided to keep a .................. of our trip to Isfahan and shiraz.
 1) dear 2) diary 3) score 4) pigeon

55. The heart's .................. is to pump blood through the body.
 1) function 2) foundation 3) temperature 4) distinguished

56. Organized games and sports that have long rest periods within the play .................. have only a little
influence on fitness.

 1) pocket 2) design 3) sign 4) signal

57.  It is so wonderful to walk in such great autumn weather on Aban 18. Why don’t you go out with your
friends instead of  .................. sadly alone at home? 

 1) to sit 2) 
 
 sitting 3) 

 
 sit 4) 

 
 sat

58. He writes a characteristically long note, for example, about a method of coloring that has been ..................
recently in some old texts.

1) installed 2) collected 3) provided 4) discovered
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59. She won't get promoted to a management position because she .................. the ability to make difficult
decisions.

1) lacks 2) inspires 3) generates 4) measures

60. Joe is always coming late to the workplace. Only a few minutes ago, he .................. to come in time
.................. he would certainly be fired.

 1) told / so 2) was told / but
3) has been told / and 4) was told / or

61. «موفقیت آماده از آسمان فرود نمی آید بلکه رسیدن به آن مستلزم تحمل سختی ها است!» :
1) التوفیق ال یاتي من السماء مجھزاً، بل الحصول علیھ یستلزم تحمل المصائب!

2) النجاح ال یاتي من السماء مستعدّاً، با الوصول الیھ مستلزم تحمل المصائب!
3) التوفیق جاھزاً ال ینّزل من السماء، بل االتصال الیھ مستلزم أن تتحّمل الشدائد!

4) اّن النجاح ال ینزل من السماء جاھزاً، بل الوصول الیھ یستلزم تحمل الشدائد!

62. عیّن األصّح و األدّق ِللتّعریب: 

 
 «این شاعر ابیات متعددي را در وصف رزمندگان سروده است!» 

1) ھذا الّشاعر أنشد أبیاٍت متعدّدةً فی وصف المقاتلین! 
2) ھذه الّشاعرة قد أنشدت أشعاراً کثیرةً لتوصیف المجاھدین! 

3) قد أنشد ھذا الّشاعر أبیاتاً متعدّدةً فی وصف المقاتلین! 
4) قد أنشد ھذه الّشاعرة أبیاتاً کثیرةً لتوصیف المجاھدین! 

63. عیّن األصّح و األدّق فی األجوبة ِللتّعریب: 

 
«دانشمندان مسلمان در تمامی حوزه هاي علمی به نتایج مفید دست یافتند!»

1) حصل العلماء المسلمون فی کّل المجاالت العلمیّة علی النّتائج المفیده! 
2) علماء المسلمین حصلوا فی جمیع مجالٍت علمیٍّة علی نتائج المفیده! 

3) قد بلغ العلماء المسلمون فی المجاالت العلمیّة بالنّتائج المفیده! 
4) علماء المسلمین قد بلغوا إلی المجاالت العلمیّة بنتائج المفیده! 

64. عیّن األصّح و األدّق فی األجوبة ِللتّعریب :  

 
«جوانان ما آنچه را که غرب بر آن ها عرضه می کند، نمی پذیرند!»:

2) ما یقبل شبابنا کّل ما یعرض الغرب علیھم!1) یرفض شبابنا ما یعرضھ علیھم الغرب! 
3) شبابنا ال یقبلون ما یُعرض من جانب الغرب!  

 
4) قد رفض شبابنا ما یعرضھ علیھم الغرب! 

 
65. عیّن األصّح و اآلدّق فی األجوبة  التّعریب : 

«هنگامی که پدر خود را بیمار یافتم، براي شفاي او دعا کردم.»
2) وجدت أبی مریضاً دعوت لشفائھ ! 1) حین أجد أبی مریضاً سألت هللا لشفائھ ! 
4) متی وجدت أبی المریض دعوت هللا لشفائھ ! 3)  عندما وجدت مرض أبی أدعو لشفائھ! 

حت قلوبھم!»  66.   عین الصحیح فی الترجمة:  «ھؤالء النّاس أکَرموا شخصیّة قد حلَّت عقدة من أمورھم و فرَّ
1) این مردم به شخصیتی ارج گذاشتند که گره اي از کارهاي آنان گشوده و دل هایشان را شاد کرده بود!

2) این ها مردمانی هستند که گرامی داشتند شخصیتی را که گره از کارشان گشود و دل شادشان کرد!
3) اینان همان مردمی هستند که گرامی داشتند فردي را که گره گشاي کارها و شادکننده دل ها بود!

4) این افراد از نظر شخصیتی مورد احترام اند، چرا که گره اي از کار مردم گشوده و خوشحالشان کرده اند!

 
67.   عیّن األصّح و األدّق في الجواب للتعریب: 

«بهار آمده است تا از لبخند شکوفه هاي رنگارنگ و بوي خوشی که از دهانشان پخش می شود، بهره مند شویم!»:
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1)  قد أتی الّربیع لنتمتّع بتبّسم األزھار المتلّونة و رائحٍة طیّبٍة تفوح من فمھا!  
2)  قد جاء الّربیع فعلینا أن نستفید من تبّسم األزھار المتلّونة و انتشار رائحتھا الطیّبة!
3)  الّربیع َوَردَ ِلنَتَفع من تبّسم األزھار المتلّون و الرائحة الطیّبة الّتي تنتشر من فمھا!

4)  الّربیع أتی فلنتمتّع بالتبّسم األزھار المتلّونة و عطر طیّب یفوح منھا!

 
68.  عیّن األصّح و األدّق في الجواب للتعریب: 

 
«باران زمین را با لباس سبز آراسته می کند و هر انسانی از دیدن آن شادمان می گردد!»

1)  َزیََّن المطُر األرَض باللّباس األخَضر و کّل اإلنسان تَبتَِھُج من رؤیتھ!  
2)  تََزیََّن األمطار األرُض باللّباس الخضراء و کّل إنساٍن تَبتَِھُج من مشاھدتھا!  

3)  َزیَّنَت األمطار األرَض بلباس أخضر و یصیر کّل انساٍن مسرورأ ِمن مشاھدتھا!  
4)  یَُزیُِّن المطُر األرَض باللّباس األخَضر و یَبتَِھُج کّل انساٍن ِمن رؤیتھا! 

69. عیّن األصّح و األدّق فی األجوبة التّعریب: 

 
قرآن تأکید می کند که مستضعفان بر ظالمان پیروز خواهند شد و خداوند آن ها را وارد بهشت می کند!

1)  قد أکد القرآن بأّن المستضعفین ینصرون علی الّظالمین و یُدخلون الجنّة! 

 
2)   القرآن یؤّکد أّن المستضعفون سینتصرون علی الّظلمھ و یُدخلھم هللا في جنّتھ! 

دُ القرآن بإنتصار المظلومین علی الّظالمین و إدخالھم في الجنّة!  3)  لقد یُوّکِ

 
4)   إّن القرآن یؤّکد أّن المستضعفین سینتصرون علی الّظالمین و یدخلھم هللا في الجنّة! 

70. عیّن األصّح و األدّق فی األجوبة التّعریب: 

 
«خداوند بندگان شایسته اش را به استفاده از خوبی ها امر کرده است!»:

1) قد أمر هللا عباده الّصالحین باإلنتفاع من الخیرات! 
2) إّن هللا امر العباد الّصالحین بالتمتِع من العلیّات! 

3) کان هللا قد أمر عباده الّصالحین بإستفادة االخیرات! 
4) أمر هللا عباده الّصالحین أن یتمتّعوا عن الخیرات! 

71. عیّن األصّح و األدّق في الجواب للتعریب: 

 
«همانا اهدافی که انسان خواستار تحّقق آن هاست به زمان هاي طوالي نیازمند است!»

 
1) إّن األغراض الّتي یرید اإلنسان تحقّقھا تحتاج إلی أزمان طویلة!

 
2) إّن الغرض الّذي یرید المرء تحقّقھا تحتاج إلی أزمان طویل!

 
3) إّن األھداف الّالتی یرید اْإلنسان تََحقُِّقِھنَّ تحتاج إلی زمن طویل!

 
4) إّن األھداف الّتي ترید المرء تحقّقھا یحتاج إلی زمن طویلة!

72. َعیِِّن الَخَطأَ فِی المحّل اإلعرابی ِمن الکلمات المعیّنة: 
1)   أََحبُّ ِعباِدهللاِ إلَی هللاِ أَْنفَُعُھم ِلعباِدِه.     مضاف الیه- خبر 

2) َعداوة العاقِِل خیٌر ِمن َصداقِة الجاِھل. مبتدا- خبر- مضاف الیه
3) قُْل أَعوذُ بَِرّبِ اْلفَلَِق ِمْن َشّرِ ما َخلََق. فعل و فاعل «انا»- مضاف الیه- حرف نفی

4) اإلعجاُب بالنَّْفِس َعَمٌل مقبوٌل. مبتدا- خبر- صفت

 
73.  َعیِِّن اْلُمناِسب ِلَمفھوم اْآلیة:

ْر َخدََّک ِللنّاِس َو ال تَْمِش فی اْألْرِض َمَرحاً إّن هللاَ ال یُِحبُّ کلَّ ُمختاٍل فَخوٍر»  «و ال تَُصعِّ
1)  آسمان خاك ره مردم بی  آزار است / گرگ در گله ي این قوم شبان می گردد

2) اندازه نگه دار که اندازه نکوست / هم الیق دشمن است و هم الیق دوست
3) افتادگی آموز اگر طالب فیضی / هرگز نخورد آب زمینی که بلند است

4) دست چو ماند به زیر سنگ / جز به نرمی کی توان بیرون کشید

74. تَرِجِم العبارة التّالیة بالعربیّة:  «خودپسندي یکی از بیماري هاي اخالقی است که انسان را از رسیدن به کمال باز می دارد!»:  العُجُب ُھو

 
.................. الُوصوِل إلی الَکماِل! 
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1) إحدَی أمراِض األخالِق الّتی تَمنُع اإلنساَن ِمن 

 
2) أحدُ األمراِض األخالِق الّذی یَنَھی اإلنساُن َعن 

 
3) إحدَی أمراِض أخالقیٍّة الّذی تُنَھی اإلنساُن َعن 

 
4) أحدُ األمراِض األخالقیِّة الّتی تَمنُع اإلنساَن ِمن 

 
75.  عیِّن الخطأ:  

 
َزةٌ بالبطاریّة الکھربائیة.» : آن اتومبیل مجّهز به باطري برقی است. 1)  «تلک السیّارة ُمجھَّ

2)  «قد تُفَتَُّش عیُن الحیاةِ في الُظلُمات.» : گاهی چشمه حیات در تاریکی ها جست و جو می شود.
3)  «کان ھؤالء األوالد یَتعلّموَن الفُنون النافعة من آبائھم.» : این فرزاندان هنرهاي سودمندي را  از پدرانشان یاد گرفته اند.

 
4)  «َعلَینا باالقتصاد في استھالک الماء في فصل الّصیف.» : ما باید در مصرف آب در فصل تابستان میانه رو باشیم.

 
76.  ما ُھَو الُمناسب ِللفراغ؟

 
«نََری لُقماَن اْلَحکیَم .................. ِإلْبنِِھ َمواِعَظ قَیَِّمةً، َو ھذا نَموذٌَج .................. ِلیَھتَدَی بِِھ ُکلُّ الشَّباِب. »  

 
1) یَُشبُّه - ناِفع

 
2) یَُقدُِّم - َتربَويٌّ

 
3) یُِحبُّ - ناِفع

 
4) تُرِشد - َتربَويٌّ

77.   عیّن التّرجمة الّصحیحة: « .................. ربَّنا آمنّا فَاْغفر لَنا َو ارَحْمنا َو أنَت َخیُر الّراحمیَن»: .................. پروردگارا ما

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

 
1) ایمان می آوریم، پس ما را ببخش و رحمت کن که تو براي ما از بهترین رحم کنندگانی!

 
2) ایمان آوردیم، پس ما را مورد مغفرت قرار بده و بر ما رحم کن که تو بهترین رحم کنندگانی!

 
3) ایمان می آوریم، پس ما را مورد مغفرتت قرار بده و رحمت کن که تو بهترین رحم کننده اي!

 
4) ایمان آوردیم، پس ما را ببخش و رحمت کن که تو براي ما بهترین رحم کننده اي!

78.  عیِّن غیر المناسب من مفھوم «اِقِصْد في َمشیك»: 
1) اندازه نگه دار که اندازه نکوست / هم الیق دشمن است و هم الیق دوست

 
2) خیُر اُالمور أوسطها.

 
3) الیَُري الجاهُل إلّا ُمفرطًا أو ُمفّرطًا.

 
4) افتادگی آموز اگر طالب فیضی / هرگز نخورد آب زمینی که بلند است

 
79.   عیّن الّصحیح في الجواب للتّرجمة أو المفھوم: 

 
 عیّن الخطأ: 

1)  ھذاِن اْلواِلداِن کانا یُِحبّاِن ُرْؤیَةَ أَوالِدِھما في دََرجاٍت عالیٍة ِمَن اْلِعْلِم!: این والدین دوست می داشتند که فرزندانشان را در رتبه هاي

 
باالیی از دانش ببینند!

2)  َعلَْینا أْن نَتَواَضَع أَماَم جیرانِنا و أَقِربائِنا َو ُکّلِ َمْن َحْولَنا!: ما باید مقابل همسایگان مان و نزدیکان مان و هرکسی که اطرافمان است

 
فروتنی و تواضع کنیم.

ْبنِِھ َمواِعَظ قَیَِّمةً َو ھذا نَموذٌج تَربَويٌّ ِلیَْھتَدَي بِھ ُکلُّ الشَّباِب!: لقمان حکیم پندهاي ارزشمندي به فرزندش تقدیم ُم لقماُن الحکیُم ِالِ 3)  یُقَدِّ

 
می کند و این الگویی تربیتی است براي اینکه همۀ جوانان را به وسیلۀ آن هدایت کند!

عِ!: بعضی شاعران ایرانی ابیاتی آمیخته به عربی سروده اند که وھا بِاْلُملَمَّ 4)  اَْنَشدَ بَْعُض الشُّعَراِء اإلیرانیّیَن أبیاتاً َمْمزوَجةً بِاْلعََربیَِّة َسمُّ

 
آن ها را «ملّمع» نامیده اند!

 
80.  عیّین الخطأ للفراغ مّما بیَن القوسیِن! 

 
1)  اِقتَِصدوا فی .................. الکھرباء حتّی ال یکون ُکلُّ َمکاٍن فی الظلمِة. (استھالِک) 

 
حمَن. (ُمھاناً)  2)  دَْع شاتَِمَک .................. تُرِض الرَّ

 
3)  األسعار غالیةٌ أعِطنی بَعدَ .................. بِسْعٌر أرَخَص. (ُمختاٍل) 

 
4)  «إنَّ أنَکَر األصواِت لََصوُت .................. » (الحمیر) 

■■
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فارسخلیج

دریای خزر

وقت : 135   دقیقهتاریخ :

تعداد سواالت: 130نام و نام خانوادگی :

موضوع 1.جغرافیا :2.علوم و فنون ادبی:3.علوم و فنون ادبی 2 (پایھ یازدھم):4.علوم و فنون ادبي (3) -دوازدھم:5.عربی (3) انسانی - دوازدھم:6.ریاضی (3) و آمار -دوازدھم:7.ریاضی انسانی (پایھ

یازدھم):8.اقتصاد دھم: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 دھم(96-97):17.روانشناسی پایھ یازدھم (97-96)

مرکز
مشاوره
تحصیلی
دکتر
علیرضا
افشار

81. کدام مورد از ویژگی هاي «روستاهاي پراکنده» نمی باشد؟
2) روستاها در یک مکان متمرکز نیستند1) مرز روستاها به خوبی از یکدیگر مشخص نیست.

4) خانه هاي روستایی در همه جا مشاهده می شوند3) فاصله ي روستاها از هم بسیار زیاد است.
82. محیط جغرافیایی نتیجه ي کدام مورد است؟

2) دچار شدن سیستم به پسخوراند مثبت1) تأثیر محیط طبیعی بر زندگی انسان
4) تعامل سنگ کره، هوا کره و آب کره3) تعامل محیط طبیعی و محیط اجتماعی

83. بیش ترین تعداد شهرها در ایران به ترتیب در چه ارتفاع و کدام عرض جغرافیایی واقع شده اند؟

 
1) نواحی جلگه اي و پست تا ارتفاع حداکثر  متر -  تا  درجه
2) نواحی جلگه اي و پست تا ارتفاع حداکثر  متر -  تا  درجه
3) نواحی پایکوهی تا ارتفاع  متر تا  متري -  تا  درجه
4) نواحی پایکوهی تا ارتفاع  متر تا  متري -  تا  درجه

 
84. کدام گزینه پاسخ درست و کامل پرسش هاي زیر است؟

الف) دریاهاي جنوب ایران به دلیل نزدیکی به مدار .................. ، بر کناره هاي خود تأثیر چندانی

 
ندارند.

» بر آب و هواي ایران چیست؟ ب) باتوجه به شکل مقابل، اثر توده ي هواي «

 
1) الف) رأس السرطان 

ب) در فصل زمستان رطوبت دریاي مدیترانه و اقیانوس اطلس را به داخل کشور انتقال می دهد.

 
2) الف) رأس الجدي 

ب) در فصل تابستان موجب ریزش باران می شود.

 
3) الف) رأس السرطان 

ب) سبب ریزش باران به صورت رگبار در تابستان می شود.
4) الف) رأس الجدي 

ب) در فصل سرد از نواحی سیبري، کشور ما را تحت تأثیرهواي خشک و سرد قرار می دهد.

 
85. کدام گزینه پاسخ صحیح سؤال هاي زیر است؟ (به ترتیب)

الف) یکی از عوامل مهم پدید آمدن آب وهواي گوناگون در عرض هاي جغرافیایی مختلف چیست؟

 
ب) با نابودي جنگل هاي آمازون چه کسانی منابع مهم درآمد خود را از دست می دهند؟

) میلی متر است؟ ) و ( -  ج) کدام جنگل ها به ترتیب از راست به چپ، بارش سالیانۀ آن ها ( - 

 
د) کدام انرژي ها در طبیعت فراوان موجود است؟

1) الف) دریافت انرژي خورشید به طور یکسان، ب) استعمارگران و فعاالن اقتصادي، ج) ارسباران – هیرکانی،  د) نیتروژنی و هیدروژنی
2) الف) عدم دریافت انرژي خورشید به طور یکسان، ب) انسان هاي ساکن در جنگل ها و فروشندگان فرآورده هاي جنگلی، ج)

ارسباران – هیرکانی، د) خورشیدي و هیدروژنی
3) الف) عدم دریافت انرژي خورشید به طور یکسان، ب) استعمارگران و فعاالن اقتصادي، ) ارسباران – هیرکانی، د) نیتروژنی و بادي

4) الف) عدم دریافت انرژي خورشید به طور یکسان، ب) انسان هاي ساکن در جنگل ها و فروشندگان فرآورده هاي جنگلی، ج)
ارسباران – هیرکانی، د) خورشیدي و نیتروژنی

 
86. تعداد واج هاي مصراع «آن کس که تو را خواست نیاسود» در کدام گزینه آمده است؟

4) بیست و پنج3) بیست و چهار2) بیست و سه1) بیست و دو

90
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87. موسیقی بیت زیر، کدام حس را در شما ایجاد می کند؟

 عیدانه فراوان شد، تا باد چنین بادا»  «عید آمد و عید آمد، یاري که رمید آمد

 
1) اراده و هدف شاعر    

 
4) اندوه و ناراحتی3) شوق و هیجان2) شگفتی و تعجب        

 
88. مصراع زیر به ترتیب چند مصّوت و چند صامت دارد؟

 
«چو خواهی که گویی نفس بر نفس»

4) یازده- چهارده3) ده- پانزده2) یازده- سیزده1) دوازده- چهارده

 
89. کدام گزینه براي جاهاي خالی مناسب است؟

 
«اساسی ترین عامل پیدایی شعر،  .................. است و  .................. و  .................. ،به انتقال بهتر آن کمک می کند.»

2) موسیقی – ادراك وزن و آهنگ1) عاطفه – ادراك وزن و احساس

 
4) عاطفه – وزن و آهنگ3) موسیقی – وزن و آهنگ 

90.  .................. از مهم ترین ارکان شعر است و حتی بیشتر کتاب هاي مقّدس نیز از کشش و جاذبۀ  .................. بهره گرفته اند.
2) وزن – معنویت عمیق1) وزن – آهنگ و کالم موزون

4) اندیشه – معنویت عمیق3) اندیشه – آهنگ و کالم موزون
91. کدام شاعر سبک هندي مثنوي «فتوحات شاه جهانی» را سرود و به سبب مضمون هاي ابداعی لقب  «خالق المعانی ثانی» را به وي

داده اند؟
4) بیدل عظیم آبادي3) محتشم کاشانی2) کلیم کاشانی1) صائب تبریزي

92. سبک و نظم شعر «عبدالقادر بیدل دهلوي» چیست؟
4) دوره ي بازگشت3) عراقی2) هندي1) خراسانی

93. وحشی بافقی قصایدي در مدح .................. و حکام و امراي ..................  به شیوه ي قدما سروده است.
2) شاه تهماسب ـ کرمان1) شاه تهماسب ـ یزد
4) شاه اسماعیل ـ کرمان3) شاه اسماعیل ـ یزد

94. «خلّاق المعانی اّول» و خلّاق المعانی ثانی» به ترتیب لقب کدام شاعران پارسی گوي است؟
2) جمال الّدین اصفهانی – کلیم کاشانی1) جمال الّدین اصفهانی – محتشم کاشانی

4) کمال الّدین اسماعیل اصفهانی – کلیم کاشانی3) کمال الّدین اسماعیل اصفهانی – محتشم کاشانی
95. از ویژگی هاي عمدة شعر  .................. بیان مضمون هاي پیچیده و استعاره هاي رنگین، خیال انگیز و سرشار از ابهام و تخیّل هاي

رمزآمیز شاعرانه است.

 
4) کلیم کاشانی3) صائب تبریزي2) وحشی بافقی1) بیدل دهلوي    

96. اگر بخواهیم ابیات زیر را به لحاظ داشتند آرایه ي «ایهام تناسب - لّف و نشر - تضمین و تشبیه مرکب»  از باال به پایین تنظیم کنیم،

 
کدام ترتیب، درست است؟

 
الف- تو نیکی می کن و در دجله انداز

 
ب- به لطف خال و خط از عارفان ربودي دل

 
ج- روي خوبت آیتی از لطف بر ما کشف کرد

د- در خم زلف تو آن خال سیه دانی چیست

 
 
 که ایزد در بیابانت دهد باز

 
 لطیفه هاي عجب زیر دام و دانه ي توست

 
 زان زمان جز لطف و خوبی نیست در تفسیر ما

 
 نقطه ي دوده که در حلقه ي جیم افتاده است

4) الف - ب - ج - د3) ج - الف - د - ب2) ج - ب - الف - د1) الف - ج - د - ب

 
97. طبق اختیار شاعري در بیت زیر کدام هجاهاي کوتاه مصراع دوم باید به هجاي بلند تغییر کند؟

 
«الهی سینه اي ده آتش افروز/ در آن سینه دلی وان دل همه سوز»

4) چهارم- دهم3) پنجم- هفتم2) چهارم- نهم1) پنجم- هشتم
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98. در همۀ گزینه ها به جز گزینۀ .................. اختیار زبانی حذف همزه به کار رفته است.
1)  با همۀ حسن به پیراسته  وان گل خودخواه خود آراسته
2)  هیچ ندیدي به جز از رنگ خویش  زان همه دل بستۀ خاطرپریش

3)  او شده سرگرم خود اندر جهان  شیفتگانش ز برون در فغان
4)  راه همی جست ز هر سوي وي  بلبل آشفته پی روي وي

 
99. در کدام بیت آرایۀ تناقض وجود دارد؟

1)  نمی دانند این خلق نهایی  جمال ماست آدم در نهانی
2)  ز وصل خویشتن عین وصالیم  چو نادانند و ما داناي حالیم

3)  مکان المکان گردیده باشیم  حقیقت عشق تا ما دیده باشیم

 
4)   دل ما جان شد و اندر بقایست بت ما صورت است و در فنایست 

 
100. در کدام بیت، آرایۀ «لف و نشر» به کار نرفته است؟

1)  بگرید به دریا و به مرغزار  همی مرغ و ماهی بر ایشان به زار
2)  تو عشق بین که مرا میر بحر و بر دارد  مراست خانه بیابان و دل ز خون دریا

3)  گلبرگ تري، سرو سهی، سنبل سیراب  در باغ شد از قد و رخ و زلف تو بی آب
4)  عطابخش و صبارخش و سماقدر و سخاگستر  عدوبند و ظفربند و هنرجوي و هنرپیشه

 
101. کدام گزینه فاقد اختیار وزنی است؟

1)  هرچه از جور و جفا بتوانست  ناتوانم که غمت با من کرد
2)  چه خوش است گل ولیکن چه کنم که خار دارد  نتوانمش ببینم که رقیب ناموافق

3)  هواي بادة صافی و نغمۀ چنگ است  شکوفه غالیه بو گشت و باغ گل رنگ است
4)  ترس ترسان ز زر خویش همی دزدیدم  ساده دل بودم و یا مست و یا دیوانه

 
102. در همۀ گزینه ها به جز .................. اختیار شاعري تغییر کمیّت مصوت بلند به کوتاه صورت گرفته است.

1)  هر که در خانه چون او سرو روانی دارد  به تماشاي درخت چمنش حاجت نیست
2)  باري آن بت بپرستند که جانی دارد  کافران از بت بی جان چه تمتّع دارند

3)  کس ندیدم که چنین تیر و کمانی دارد  ابرویش خم به کمان ماند و قد راست به تیر
4)  بماند تاب عصفوري ندارد  اگر سیمرغی اندر دام زلفی

 
103. در هر دو مصراع کدام بیت هر دو اختیار شاعري زبانی تغییر کمیت مصوت بلند به کوتاه و حذف همزه صورت گرفته است؟

1)  بی تو در ظلمتم اي دیدة نورانی من  رفتی و روز مرا تیره تر از شب کردي

 
آب هوي و حرص نه آب است، آذر است آهوي روزگار نه آهوست، اژدر است   (2
3)  بپر چون طائر دولت، رها کن ماکیانی را  نشان پاي روباه است اندر قلعۀ امکان

  شراب گمرهی را می شکستیم از خم و ساغر
 
4)  به پایان می رساندیم این خمار و سرگرانی را

 
104. در لف و نشر معموًال معنی بخش اول .................. است.  

4) پیچیده3) خالصه2) ناتمام1) کامل

 
105. آرایۀ بارز در عبارت زیر چیست؟

 
«سخن در میان دو دشمن چنان گوي که اگر دوست گردند، شرم زده نباشی» 

4) تناقض3) تضاد2) تضمین1) مراعات نظیر

 
106.  َعیِّن الصحیَح في تعیین الحال: 

 
1)  کانوا ُطّالباً ُمجتھدیَن یقومون بواجباتھم المدرسیة. / مجتھدیَن 

 
ُع اإلسالُم المسلمیَن َعلَی البِّرِ و التّقوی. / المسلمیَن  2)  یُشّجِ

 
3)  اِْشتََرْیُت فُستاناً جمیالً لونُھ أَحمر. / َجمیالً 

 
4)  أَبي یَقودُ الّسیّارةَ بِسرَعٍة عالیٍة غافالً َعما سیحدث ِعند السرعة الزائدة. / غافِالً 
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107.  أَي عبارةِ فیھا َعددٌ أکثر ِمن الجَمع المکّسر. 

 
1)  َعلینا أَال نبحَث َعن عیوب اآلخریَن و ال نسّمیھم باأللقاب القَبیحة و األسماء غیر الُمناسبة. 

 
2)  نکتسب الِحَکَم ِمن َمجالِس العُلماء و العُرفاء بحضورنا الدائمي فیھا. 

 
3)  جھود اإلیرانیین لتألیف الُکتب العَربیة أکثر ِمَن العرب أنفَُسھم. 

 
4)  فََسجدَ المالئکةُ کلُّھم أَْجَمعوَن إّال إبلیَس اْستَْکبََر و کاَن ِمَن الکافریَن 

 
108.  ما ِھَي العبارة التی قَد ُحِذَف المستثنی منھ فیھا. 

 
1)  ما قَرأَُت اِّال الُمصاِدَر. 

 
2)  ُکلُّ َعیٍن باکیَةٌ یَوَم القیاَمِة اِّال ثَالَث أَعیٍُن. 

 
3)  لَْم یُواِصْل العَقّادُ دراَستھ فِي المدرَسِة الثّانویَِّة. 

 
رَک بِا�ِ.  4)  یَْغِفُر هللاُ الذّنوَب اِّال الّشِ

 
109.  في أَي ِعبارةٍ تَجد الکلمة المعادلة ِلـ «شک»؟ 

 
1)  ال إکراهَ في الدّیِن. 

 
2)  ال َشيَء أَْحَسُن ِمَن العَفو ِعندَ القُدَرةِ. 

 
3)  فَھذا یَوُم البَعث َو لکنُّکم ُکنتم ال تَعلَموَن. 

 
4)  ذِلَك الکتاُب ال ریَب فیھ ُھدًی للمتّقین. 

 
110.  «لَعَلَّ السُّیّاَح یَأْتوَن إلَی ھِذه الِمنطقَِة السَّیاحیِّة بَْعدَ بناء فُندٍق کبیٍر ِإلسکانِھم.» 

 
1) امید است گردشگران پس از ساخت هتلی بزرگ براي سکنا دادنشان به این منطقۀ گردشگري بیایند.

 
2) چه بسا گردشگران به این منطقه گردشی بیایند اگر هتلی براي اسکان دادنشان ساخته شود.

 
3) چه بسا گردشگرانی به این منطقه گردشی بیایند پس از ساخت هتل بزرگی براي اسکانشان.

4)  امید است گردشگران به این منطقه گردشی آمده باشند پس از ساخت هتلی بزرگ براي اسکان دادنشان.

 
111.  ما ُھَو الصَّحیُح في ترَجمِة المفردات؟ 

 
  «کاَن واِلدُهُ قَد أَقاَم َمصنَعاً ِلِصناَعِة مادَّةِ «النِّتروغلیسیرین» السائل السَّریع اِالْنِفجار َولَو بِالَحراَرةِ القلیلِة.» 

 
1) تأسیس کرد - کارگاهی - مایعات - اگرچه

 
2) راه اندازي کرده بود - کارخانه اي - جامد - حتی اگر

 
3) برپا داشت - کارخانه - جامد - هرچند که

 
4) تأسیس کرده بود - کارخانه اي - مایع - حتی اگر

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

 
1)  اِبن، َولد / الکبیر، الصَّغیر 

 
2)  الواِلد، األُّم / اَْلکبیر، الصَّغیر 

 
3)  اِْھتَمَّ، اِْعتََرَض / الواِلد، األُّم 

 
4)  اِھتَمَّ، أَْھَمَل / اَلصَّغیر، الکبیر 

 
113.  ما ُھَو الصَّحیح فی ترجمة العبارة: 

 
ٍة.»    «تُمنَح جائزةُ نوبل فغي ُکّلِ َسنٍَة إلَی َمن یُفید اْلبَشریّةَ في مجاالٍت خاصَّ

1) جایزة نوبل هر سال به کسی که در زمینه هاي خاص به بشریت سود برساند، اعطا می شود.

 
2) جایزة نوبل به هرکسی که به بشرت در زمینه هاي مختلف خدمت کند، اهدا خواهد شد.

 
3) هر سال جایزة نوبل به کسانی که در زمینه هاي خاصی به مردم سود برسانند، اهدا شده است.

4) جایزة نوبل هر سال به آن هایی که در زمینه هاي به خصوصی به بشریت خدمت کرده اند، می رسد.

 
( 114.  عیّن األدّق فی الجواِب للتّرجمة : (

 
«... إنَّ هللا لَذو فَضِلِ علی النّاِس َو لکن أکثرا النّاس ال یَشُکروَن» :

1) ... همانا خدا بر بیشتر مردم بخشایش می کند، ولی مردم شکر گزاري نمی کنند!
2) ... بی شک خداوند داراي بخشش بر مردم است، اگرچه بیشترشان سپاس گزاري نمی کنند!

 
3) ... بی گمان خداوند صاحب بخشش بر مردم بود، اما بیشتر مردم شکر نمی کردند!

4) ... همانا خداوند داراي بخشش بر مردم است، ولی بیشتر مردم شکر گزاري نمی کنند!

■163 − 161
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115.   عیّن األصّح و األدّق فی الجواب للتّرجمة 

 
  «کلّنا فَِھمنا أَنَّ الفخر لعقوٍل ثابتٍة ال للجھالء و الغافِلیَن!»: 

 
1) همه فهمیدیم که افتخار به عقل ها، محکم است نه به نادانان و غافالن!

 
2) همۀ ما فهمیده ایم که فخر براي عقل هاي استوار است نه براي نادانان و غافالن!

 
3) همه دانستیم که فخرفروشی براي عقل ثابت و نه براي نادانان و غافالن است!

 
4) همۀ ما می فهمیم که افتخار کردن براي عقل هاي سالم و نه براي نادان و غافل است!

 
116. گزاره ي "  عددي فرد است و  عددي اول است " کدام نوع گزاره ي ترکیبی است؟ ارزش آن کدام است؟

 
1) عطفی - نادرست

 
2) فصلی - درست

 
3) عطفی - درست

 
4) فصلی - نادرست

 
117. ارزش کدام گزاره با بقیه متفاوت است؟

 
1) اگر  عددي گویا باشد، آن گاه  عددي گنگ است.

 
2) اگر  باشد، آن گاه  است.

 
3) اگر  عددي اول باشد، آن گاه فرد است.

 
4) اگر  عددي اول باشد، آن گاه  عددي گویا است.

 
118. اگر  ,  ,  سه گزارة دلخواه باشند و ارزش  نادرست باشد، کدام گزینه در مورد ارزش  و  درست است؟

 
1)  نادرست و  درست.

 
2)  و  هر دو درست.

 
3)  درست و  نادرست.

 
4)  و  هر دو نادرست.

 
119. گزاره  چه زمانی درست است؟

 
1)   و   هردو درست باشند.

 
2)   و  هر دو نادرست باشند.

 
3)   درست و   نادرست باشد.

 
4)   نادرست و  درست باشد.

120. اگر گزارة  به صورت « عددي مثبت است» و گزارة  به صورت « عددي اول است» بیان شود، نقیض گزارة  به

 
کدام صورت است؟

 
1)  عددي منفی است و  عددي اول است.

 
2)  عددي مثبت نیست یا  عددي اول است.

 
3)  عددي منفی است و  عددي اول نیست.

 
4)  عددي منفی نیست یا  عددي اول نیست.

121. دو تاس را با هم پرتاب می کنیم. احتمال آن که مجموع اعداد رو شده مضرب  نباشد، چقدر است؟

 (1 (2 (3 (4

122.  و  دو پیشامد مکمل هستند. اگر  ، احتمال وقوع پیشامد  کدام است؟

 (1 (2 (3 (4

123. براي دو پیشامد مکمل  و  اگر   و   باشد،   کدام است؟

 (1 (2 (3 (4
124. از میان  نفر با چه احتمالی حداقل  نفر در یک ماه از سال به دنیا آمده اند؟

 (1 (2 (3 (4

125. در پرتاب سه تاس، احتمال آن که حداکثر در  تاس، عدد رو شده فرد باشد، کدام است؟

 (1 (2 (3 (4

■
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126. از بین  دوست احتمال آنکه الاقل  نفر در یک روز هفته متولد شده باشند چقدر است؟

 (1 (2 (3 (4

 
127. چه تعداد از موارد زیر مربوط به بیان مسئله است؟

 
الف) طرح یک پرسش دقیق و شفاف

 
ب) کل جامعۀ آماري را درنظر می گیریم و هدف مطالعه رامشخص می کنیم.

 
پ) مشورت با کارشناسان حوزة موردنظر بی تأثیر است.

 
ث) مسئله به درستی درك شود و حدوداً تعریف و بیان شود.

 (1 (2 (3 (4

 
128. کدام مورد درست است؟

 
1) در هر مطالعه، اکثراً در مرحلۀ اندازه گیري و ثبت داده ها در نرم افزار اشتباه رخ می دهد.

 
2) براي توصیف داده هاي کیفی بایدي دو شاخص مرکزي و پراکندگی گزارش شود.

 
) صرفا گزارش شاخص ها و ارائۀ نمودارها و دیگر نتایج آماري است. 3) منظور از تحلیل داده ها در گام (

 
4) با بررسی دقیق داده ها می توان تمام اشتباهات را تصحیح کرد.

 
129. کدام مورد اجراي نادرست گام سوم است؟

 
1) مسئله به صورتی بیان شده که اجرا کنندگان برداشت هاي متفاوت دارند.

 
2) تمام داده هاي دورافتاده حذف شده اند.

 
3) اندازه گیري وزن در نمونه با دو واحد پوند و کیلوگرم انجام شده است.

 
4) نودارها را نادرست رسم کرده ایم.

130. احتمال آنکه فردا باران ببارد  کم تر از احتمال آن است که فردا باران نبارد. با چه احتمالی فردا باران می بارد؟

 (1 (2 (3 (4

131. کدام گزینه در خصوص اقدامات دولت در کشور ما در جهت دستیابی به ترکیب بهینه از حضور دولت و مشارکت بخش

 
غیردولتی در اقتصاد کشور نادرست است؟

1) دولت ملزم شده است بخش مهمی از فعالیت هاي خود در عرصه اقتصاد را در  چارچوب سیاست هاي اجرایی اصل  قانون اساسی
به بخش هاي غیردولتی واگذار کند.

2) دولت ملزم شده است با سپردن  از اقتصاد کشور به بخش خصوصی حضور مستقیم خود را در مدیریت و مالکیت اقتصاد
کاهش بدهد.

3) در سال هاي اخیر در کشور ما توجه جدي سیاست گذاران به ضرورت اقتصاد مردمی و نقش آفرینی و مشارکت بیش تر بخش هاي
خصوصی، تعاونی و عمومی  جلب شده است.

4) دولت ملزم شده است حضور مستقیم خود را در مدیریت و مالکیت اقتصاد کاهش بدهد و موجبات تقویت اقتصاد مردمی را فراهم
سازد.

 
132. مسئله ي اصلی در زمینه ي حضور دولت یا عدم حضور او در عرصه ي اقتصاد، چیست؟

 
2) خصوصی شدن اقتصاد به صورت مطلق1) دولتی شدن اقتصاد به صورت مطلق یا نامحدود   

3) ترکیب بهینه ي دولت و بازیگران غیر دولتی
 
4) عمومی شدن اقتصاد به صورت شرطی و محدود

52
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  سهم دهک اول  

 
    

     سهم دهک دوم 
     سهم دهک سوم 

     سهم دهک چهارم 
     سهم دهک پنجم 
     سهم دهک ششم 
     سهم دهک هفتم 
     سهم دهک هشتم 
     سهم دهک نهم 
     سهم دهک دهم 

     جمعیت کشور 
 
     درآمد ملی  
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133. اینکه « دولت براي تقویت تولید داخلی براي کاالهاي وارداتی خارجی، عوارض گمرکی تعیین می کند »، به کدام یک از محورهاي

 
فعالیت دولت در اقتصاد اشاره می کند؟

 
1) عرضه ي کاال و خدمات 

2) ثبات قیمت ها و جلوگیري از تورم
3) رشد و پیشرفت اقتصادي کشور

 
4) وضع مقررات و سیاست گذاري و حکمرانی

 
134. با توجه به جدول وضعیت توزیع درآمد:

 
الف) شاخص دهک ها براي این کشور چه نسبتی را نشان می دهد و این عدد بیان گر کدام وضعیت توزیع درآمد است؟

 ب) اگر درآمد ملی کشور به دو قسمت  تقسیم شود، هر قسمت به چند درصد
از افراد پر درآمد و چند درصد از افراد کم درآمد جامعه تعلق می گیرد؟

 
، وضعیت توزیع درآمد مناسب است.  1) الف) 

ب)  درآمد به  جمعیت پایین درآمدي -  درآمد به  جمعیت
باالي درآمدي

 
، وضعیت توزیع درآمد نامناسب است.  2) الف) 

ب)  درآمد به  دهک هاي باالي جدول -  درآمد به  دهک 
هاي پایین جدول

 
، وضعیت توزیع درآمد تقریبا مناسب است.  3) الف) 

ب)  درآمد به  جمعیت پایین جامعه -  درآمد به  جمعیت
باالي جامعه

 
، وضعیت توزیع درآمد نامناسب است.  4) الف) 

ب) درآمد به  جمعیت پر درآمد -  درآمد به  جمعیت کم 
درآمد

135. در بررسی وسعت اندازة فقر در دو کشور سودان و کنیا متوجه شدیم که درآمد سرانۀ هر دو کشور با هم برابر است. در این

 
صورت، در کدام کشور نرخ فقر باالتر است؟ 

 
1)  در کشوري که فاصلۀ دهک هاي درآمدي از هم زیاد باشد.  

2) در کشوري که فاصلۀ دهک هاي درآمدي از هم کم باشد.

 
3)  در کشوري که شاخص توزیع درآمد، عدد کوچک تري را نشان دهد. 

4)  در کشوري که شاخص توزیع درآمد آن برابر عدد یک باشد.

 
136. کدام یک از اظهارنظرهاي زیر دربارة حضور دولت در اقتصاد درست است؟

1) تقریبًا هیچ یک از اقتصاددانان در مورد اصل حضور دولت در اقتصاد نظر موافق ندارند و به ناکارآمدي آن در چند دهۀ اخیر اشاره
می کنند، اما در شرایط اجبار مانند جنگ و تحریم به ناچار اقتصاد دولتی را می پذیرند.

2) تقریبًا همۀ اقتصاددانان در کارآمدي و اثر بخش خصوصی اتفاق نظر دارند و به حذف دولت در عرصۀ اقتصاد به دلیل بی انگیزه بودن
و عدم سودآوري اعتقاد دارند.

3) تقریبًا همۀ اقتصاددانان در مورد اصل حضور دولت در اقتصاد اتفاق نظر دارند، ولی در مورد چگونگی، چقدر، تا چه زمان و در چه
مواردي، دربارة نقش دولت در اقتصاد اختالف نظر دارند.

4) تقریبًا هیچ یک از اقتصاددانان در مورد حضور بخش خصوصی در اقتصاد نظر موافق ندارند، ولی در شرایط تحریم و تهدید توسط
قدرت هاي زورگو به حضور بخش خصوصی در اقتصاد معتقدند.
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137. کدام گزینه مبیّن پاسخ درست و کامل پرسش هاي زیر است؟

 
الف) کدام روابط مالی دولت با شهروندان خود ریشه در زمان هاي گذشته دارد؟

 
ب) منظور از اشتغال کامل چیست و براي تحقق این هدف دولت ها می کوشند زمینۀ چه شرایطی را در جامعه فراهم آورند؟

 
ج) از دیدگاه اقتصاددانان چه عاملی، راهی براي گسترش توسعۀ اقتصادي و افزایش سرعت روند توسعه یافتگی جامعه است؟

1) الف) عرضۀ کاالها و خدمات، ب) همۀ عوامل تولید امکان شرکت در فرایند تولید را دارند و هیچ نهاده اي ناخواسته، بالاستفاده یا غیر
مولد نمانده باشد – رونق اقتصادي، ج) افزایش ظرفیت تولیدي و امکانات کشور

2) الف) اخذ مالیات و هزینه نمودن آن، ب) همۀ عوامل تولید امکان شرکت در فرایند تولید را دارند و هیچ نهاده اي، بالاستفاده یا غیر
مولد نمانده باشد و نرخ بیکاري صفر باشد – تا حد امکان از افزایش بی رویۀ قیمت ها جلوگیري می کنند، ج) افزایش ظرفیت تولیدي و

امکانات کشور
3) الف) سرمایه گذاري در مناطق محروم، ب) همۀ عوامل تولید امکان شرکت در فرایند تولید را دارند و هیچ نهاده اي، بالاستفاده یا غیر
مولد نمانده باشد و نرخ بیکاري صفر باشد – تا حد امکان از افزایش بی رویۀ قیمت ها جلوگیري می کنند، ج) رفع فقر و حمایت از اقشار

کم  درآمد
4) الف) اخذ مالیات و هزینه نمودن آن، ب) همۀ عوامل تولید امکان شرکت در فرایند تولید را دارند و هیچ نهاده اي ناخواسته،

بالاستفاده یا غیر مولد نمانده باشد – رونق اقتصادي، ج) رفع فقر و حمایت از اقشار کم درآمد

 
138. فقیر مطلق کسی است که:  

 
1) حتی در صورت دسترسی به امکانات معیشتی توان استفاده از آن ها را ندارد.

2) در مقایسه با فردي در یک مکان و زمان دیگر فقیر محسوب می شود.

 
3) درآمد پایینی دارد.

 
4) به نیازهاي ابتدایی زندگی دسترسی نداشته باشد.

139. پس از اتمام جنگ تحمیلی، مسئولیت دولت در ادارة شرکت ها تا حدود  نسبت به گذشته کاهش یافت. از این موضوع در

 
می یابیم که  .................. 

1) دولت ها باید، صرفًا در سیاست گذاري اقتصادي کشور دخیل باشند.
2) بخش هاي خصوصی باید، صرفًا در ادارة اقتصادي کشور دخیل باشند.

3) ترکیب بهینۀ دولت و بازیگران غیر دولتی براي ادارة اقتصادي کشور نیاز است.
4) تنها در زمان جنگ یا رکود، دولت ها باید در ادارة اقتصادي کشور سهیم شوند.

 
140. فقیر مطلق کسی است که:

 
1) حتی در صورت دسترسی به امکانات معیشتی توان استفاده از آن ها را ندارد

 
2) درمقایسه با فرد دیگري دریک مکان و زمان دیگر فقیر محسوب شود

 
3) درآمد پائینی دارد

 
4) به نیازهاي ابتدایی زندگی دسترسی نداشته باشد

141. 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

 
142. 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
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143. 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

 
144. کدام مورد در زمان قدیم در تسهیل رفت و آمد کاروان ها از شرق آسیا تا غرب اروپا نقش مهمی داشته است؟

 
1) ایجاد چاپارخانه

 
2) توسعۀ حمل و نقل دریایی

 
3) شکل گیري جادة ابریشم

 
4) اختراع موتور بخار

 
145. نخستین لوکوموتیوهاي مجهز به موتور بخار در چه زمانی ساخته شدند؟

 
1) اوایل قرن بیستم

 
2) اواخر قرن بیستم

 
3) اوایل قرن نوزدهم

 
4) اوایل قرن بیست و یکم

 
146. اولین هواپیماي جت در زمان  .................. و در کشور  .................. ساخته شد.

 
1) جنگ جهانی دوم - ژاپن

 
2) جنگ جهانی دوم - آلمان

 
3) جنگ جهانی اول - آلمان

 
4) جنگ جهانی اول - انگلستان

 
147. عبارت زیر به کدام جنبۀ اهمیت حمل و نقل تأکید می کند؟

«داشتن وسایل و شبکه هاي پیشرفتۀ حمل و نقل از عوامل قدرت ملی یک کشور محسوب می شود.»

 
1) اهمیت اقتصادي

 
3) اهمیت زیست محیطی2) اهمیت سیاسی

 
4) اهمیت اجتماعی

 
148. خط قطار تندرو پکن - گوانچز چند کیلومتر است؟

 
1)  کیلومتر

 
2)  کیلومتر

 
3)   کیلومتر

 
4)  کیلومتر

149. 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

 
150. کدام کشتی ها باعث شدند تا مدیریت و انبارداري محموله ها آسان تر شود؟

1) فله بر
 
4) تانکري3) کانتینري2) رو - رو 

 
151. ادارة مالیات آذربایجان در زمان حکومت استبدادي پیش از انقالب مشروطه به عهدة چه کسی بود؟

 
1) والیان محلی

 
2) مقام هاي بلندمرتبه حکومتی

 
4) ولیعهد3) شاهزاده اول

152. نظام تولید در عصر قاجار به چند بخش تقسیم می شد؟
3) دو2) چهار1) سه

 
4) نظام تولیدي وجود نداشت

153. قیام مهدیون در چه کشوري و به چه علتی بوجود آمد؟
2) مصر - ضداستعماري1) سودان - انقالب مشروطه

4) مصر - انقالب مشروطه3) یمن - ضداستعماري
154. جنگ جهانی اول چند سال طول کشید؟

1)  سال
 
2)  سال

 
3)  سال

 
4)   سال

155. کدام عبارت صحیح نمی باشد؟
1) پیمان نهایی صلح، شامل چندین قرار داد جداگانه بود که با کشورهاي پیروز جنگ جهانی اول به امضا رسید.

2) بر اساس پیمان صلح، مستعمرات آلمان میان متفقین تقسیم شد.
3) بخش هایی از خاك آلمان بر اساس پیمان صلح به فرانسه و لهستان واگذار گردید.

4) بر اساس پیمان صلح مقرر شد، آلمان توان نظامی خود را محدود نگه دارد.
156. کدام سازمان جایگزین جامعۀ ملل گردید؟

4) سازمان ملل3) یونسکو2) شوراي امنیت1) مجمع عمومی
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157. تصویر رو به رو کدام شخصیت تاریخی را نشان می دهد؟ 

 
1) مهاتما گاندي

 
2) سیمون بلیوار

4) ویلهلم یکم3) بیسمارك

 
158. کدام یک از افراد زیر از فاتحان تهران نیست؟

 
1) عادل خان

 
4) باقرخان3) سپهدار2) محمد ولی خان تنکابنی

 
159. وقوع چه اتفاقی باعث خروج نیرو هاي روسی از ایران شد؟ (در تاریخ  ش.)

 
1) حضور نیرو هاي انگلیسی در جنوب ایران

 
2) شکست نیرو هاي روسی برابر آزادیخواهان تبریز

 
3) پیروزي انقالب روسیه

4) قرارداد 

 
160. وضعیت حکومت ایران در زمان پیروزي انقالب روسیه در سال  چگونه بود؟

 
1)  در نهایت ضعف و انحطاط اقتصادي و اجتماعی بود

2)  در نهایت ضعف و انحطاط اقتصادي و سیاسی بود
3) تنها در نواحی شمالی به صورت قدرتمند حکمرانی می کرد.
4) تنها در نواحی جنوبی به صورت قدرتمند حکمرانی می کرد.

 
161. فرهنگ هایی که .................. بیش تري دارند از قدرت اقناعی بیش تري برخوردارند و هدف کنترل اجتماعی .................. است.

1) ابزار کنترل اجتماعی - تحقق درست ارزش ها و آرمان هاي جامعه
2) امکانات تشویق و تنبیه - پیشگیري از رفتارهاي مغایر با ارزش هاي جامعه

3) زمینه ي فطري - تکوین مشارکت در زندگی اجتماعی
4) ظرفیت منطقی و عقالنی - انطباق افراد با انتظارات جامعه

162. کدام یک از ویژگی هاي زیر به ترتیب ثابت و متغیر می باشند؟

 
1) متولد سال  - روستایی بودن

 
2) خجالتی - باسواد

 
3) مهندس - پزشک

 
4) استاد دانشگاه - بداخالق

 
163. کدام گزینه در ارتباط با ساختن هویت نادرست است؟

 
1) انسان در شکل گیري زمان و مکان هویت خود نقشی ندارد.

2) برخی از ویژگی هاي هویتی مانند جایگاه فرد در جهان اجتماعی هیچ گاه تغییر نمی کند.

 
3) برخی ویژگی هاي هویتی مانند منزلت اجتماعی که در به دست آوردن آن ها نقشی نداریم، اما می توانیم آن را تغییر دهیم.

 
4) انسان در شکل گیري صفات اخالقی و روانی نقش بسیاري دارد.

164. عبارت «فرآیندي که هر فرد براي مشارکت در زندگی اجتماعی دنبال می کند و مسیري که براي شکل گیري هویت اجتماعی

 
افراد طی می شود.» تعریف کدام گزینه است؟

 
2) جامعه پذیري1) کنترل اجتماعی

 
3) موقعیت اجتماعی

 
4) بازتولید هویت اجتماعی
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165. با توجه به مفهوم هویت و ابعاد مختلف آن چند عبارت زیر نادرست می باشد؟

الف) این بیت عطار«من چو خود را زنده در عمري دراز / پی نبردم، مرده کی یابی تو باز» داللت بر ویژگی هاي ثابت و متغیر هویت

 
دارد.

 
ب) تبرج و فردگرایی از ویژگی هاي اخالقی و روانی جهان متجدد می باشد.

 
ج) هویت فرهنگی هر فرد، درون جهان اجتماعی براساس عقاید، ارزش ها و هنجارهاي آن جهان اجتماعی شکل می گیرد.

 
د) در جامعه سکوالر هویت افراد همیشه براساس ثروت و سطح دانش آن ها ارزیابی می شود.

و) هویت هر جهان اجتماعی براساس عقاید و ارزش هاي خرد آن جهان اجتماعی شکل می گیرد و قواعد و نمادهاي آن متناسب با

 
آرمان هاي آن جهان اجتماعی سامان می یابند.

ه) رابطه هویت فردي و هویت اجتماعی دو سویه است و براساس رابطه جهان طبیعی، جهان نفسانی و جهان اجتماعی می توان شش

 
رابطه متصور شد.

4) سه3) چهار2) پنج1) دو
166. چالش هایی ریشه در عقاید و ارزش هاي درونی جهان اجتماعی دارد .................. می نامند و .................. در اثر عوامل خارجی

پدید می آیند.

 
1) ذاتی - عارضی

 
3) مقطعی - درون فرهنگی2) عارضی - ذاتی

 
4) درون فرهنگی - معرفتی

 
167. به ترتیب پاسخ صحیح هر یک از سؤال هاي زیر در کدام گزینه بیان شده است؟

 
الف) طبقۀ جدید در کشورهاي سوسیالیستی بر چه اساسی شکل گرفته بود؟

 
ب) جوامع سوسیالیستی با انتقاد از چه چیز، عدالت اجتماعی را شعار خود قرار می دادند؟

 
ج) سقوط داس و چکش از نمادهاي کدام نظام محسوب می شد؟

 
د) جوامع سوسیالیستی به بهانۀ عدالت اقتصادي چه چیزي را از بین بردند؟

 
1) عدالت - سرمایه داري - سوسیالیستی - آزادي دنیوي

 
2) قدرت - لیبرالیسم متقدم - کمونیستی - آزادي دنیوي و معنوي

 
3) عدالت - لیبرالیسم متقدم - کمونیستی - آزادي معنوي و دنیوي

 
4) قدرت - سرمایه داري - سوسیالیستی - آزادي دنیوي

168. عدم توجه به  کارتن خواب ها با این توجیه که «چون ارزشی براي جامعه ندارند، پس به  حال خود رهایشان کنیم.» با کدامیک از

 
رویکرد هاي زیر تطابق دارد؟ 

 
1) سوسیالیسم

 
2) لیبرالیسم متقدم

 
3) کمونیسم

 
4) مارکسیسم 

 
169. کدام گزینه در ارتباط با ریکاردو که از اقتصاددانان کالسیک محسوب می شود نادرست است؟

 
1) مخالفت کردن با دخالت دولت در اقتصاد

 
2) به سخره گرفتن فیلسوفاِن مدافع نوانخانه ها

 
3) موافق با مجازات طبیعی بالهت و حماقت

 
4) مخالفت کردن با افزایش دستمزد کارگران

 
170. درستی یا نادرستی عبارت هاي زیر در کدام گزینه به ترتیب آمده است؟

 
الف) لیبرالیسم قرن هفدهم و هجدهم را لیبرالیسم متقدم می نامند.

 
ب) لیبرالیسم متقدم نظام ارباب رعیتی و ارزش هاي اجتماعی مربوط به آن را درهم ریخت.

پ) لیبرالیسم با تکیه بر شعار آزادي، و خصوصًا آزادي اقتصادي، راه استثمار را براي صاحبان ثروت باز کرده و عدالت را نادیده گرفته

 
بود.

ت) چالش بلوك شرق و غرب از نوع چالش هایی است که بین فرهنگ هاي مختلف به وجود می آید.

 
2) نادرست - درست - درست - نادرست1) نادرست - نادرست - درست - درست
4) درست - درست - نادرست - نادرست3) درست - نادرست - نادرست - درست

 
171. افراد چگونه می توانند در حفظ وضع موجود یک جامعه و یا تغییر آن اثر گذار باشند؟

 
1) با رعایت قوانین و مقررات اجتماعی 

 
2) با استفاده از فرصت ها و محدودیت هاي نظام اداري

 
3) با کنش هاي اجتماعی خود

 
4) با کسب موقعیت هاي اجتماعی برتر
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172. کدام گزینه جاهاي خالی جمالت زیر را تکمیل می نماید.

 
الف - زندگی اجتماعی انسان و  ..................  همزاد هم هستند.

 
ب - انسان ها صرفًا مجریان  ..................  نیستند بلکه قادرند با توجه به ارزش ها و آرمان هاي خود، ..................  را تغییر دهند.

 
ج - انسان ها می توانند از مشکالت احتمالی  ..................  اجتماعی بکاهند.

 
د - به هر میزانی که ارزش ها و آرمان ها واالتر و  ..................  قوي تر باشد، تغییر مهم تري در اجتماع رقم خواهد خورد.

1) نظم - نظم - نظم اجتماعی - ساختار - انگیزه ها

 
2) کنش هاي اجتماعی - قانون - نظم اجتماعی - پدیده هاي - انگیزه ها 

 
3) نظم - قانون - ساختار اجتماعی - ساختار - ساختارها

 
4) کنش هاي اجتماعی - نظم - ساختار اجتماعی - پدیده هاي - ساختارها

 
173. در پاراگراف زیر چند اشتباه وجود دارد؟

«اگر تفسیر جوانان و نوجوانان را در نظر بگیرید، متوجه خواهیم شد که عامل اصلی گرایش این کاربران به اینترنت و گیم، معنایی است
که استفاده از آن ها برایشان دارد. بیشتر جوانان و نوجوانان استفاده هرچه بیشتر از اینترنت و گیم را با تفسیرهایی مانند به روز بودن،
سرگرمی، هیجان و آزادي معنا می کنند. این قبیل معانی و انگیزه ها، عوامل اصلی حضور افراطی جوانان و نوجوانان در فضاهاي مجازي

 
یا سایبري است.»

 (1 (2 (3 (4
174. انسان ها برخالف اشیاء،  ..................  عمل می کنند و از معانی گوناگون در زندگی روزمرة خویش بهره می برند، به همین دلیل

در شرایط  ..................  ، رفتارهاي متفاوتی از خود نشان می دهند.

 
1) ارادي - گوناگون

 
2) ارادي - یکسان 

 
3) آگاهانه - یکسان 

 
4) آگاهانه - گوناگون

 
175. چرا کنش انسان را نمی توان تنها با روش تجربی تحلیل نمود؟

1) زیرا انسان با اشیاء متفاوت است و پیچدگی ذهن انسان، خلقیات و فرهنگ وي مانع از این تحلیل می شود.

 
2) زیرا کنش انسانی داراي ویژگی هاي ارادي، آگاهانه و هدفدار است و این ویژگی ها را فقط با روش تفهمی می توان درك کرد.

 
3) زیرا روش تجربی توان فهم معانی کنش انسان ها را ندارد و نمی تواند از ظاهر رفتارهاي انسان به عمق معانی رفتار وي پی ببرد.

4) زیرا روش تجربی مخصوص ویژگی هاي اشیاء است و اشیاء در شرایط یکسان، یکسان عمل می کنند.
176. 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

 
177. در رابطه با جامعه در چه صورتی ما می توانیم از دانش هاي ابزاري خود استفاده کنیم؟

 
1) در صورتی که بتوانیم در جامعه تغییري بنیادین ایجاد نماییم.

 
2) جامعه را هم چون طبیعت تصور کنیم.

 
3) زمانی که قوانین طبیعی را شناخته و در آن ها تغییر ایجاد کنیم.

 
4) با یکسان انگاشتن علوم طبیعی و علوم اجتماعی می توانیم این  کار را انجام دهیم.

 
178. در جمالت زیر چند اشتباه علمی دیده می شود؟

«شباهت پدیده هایی مانند شهادت طلبی، فدا کردن جان براي وطن و خودکشی، دست شستن از جان و فاصلۀ زندگی در دنیا و استقبال
از مرگ است. تفاوت آن ها در معناي متفاوت آن هاست و دقیقًا همین معانی متفاوت، هویت آن ها را تعیین می کند و از آن ها سه

پدیده مختلف می سازد.»
 (1 (2 (3 (4

179. براي پی بردن به هدف کنش و براي فهمیدن داللت هاي کنش به چه مواردي رجوع می کنیم؟

 
1) هدف کنشگر - نماد ها و نشانه هاي کنش

 
2) هدف کنشگر - زمینه فرهنگی

 
3) ذهن کنشگر - نماد ها و نشانه هاي کنش

 
4) ذهن کنشگر - زمینه فرهنگی

0123

0123
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180. کدام یک از گزینه هاي زیر، دلیل «بیش تر به چشم آمدن بی نظمی از نظم است.» و راه حل جامعه شناسان براي این موضوع

 
چیست؟

2) عادت – آشنایی زایی1) عادت – آشنایی زدایی
4) نیکو بودن نظم – آشنایی زایی3) ذات انسان – آشنایی زدایی

181. عکس قضیه ي «هیچ انسان مسلمانی مشرك نیست» کدام است؟
2) بعضی مشرك ها انسان مسلمان نیستند1) بعضی مشرك ها انسان مسلمان هستند

4) هیچ مشرکی انسان مسلمان نیست3) هر مشرکی انسان مسلمان است
182. به ترتیب کدام یک از قضایاي زیر نه «تضاد و نه تحت تضاد» دارد؟

1) هیچ مسکري حالل نیست، هر انسان متعهدي نسبت به مردم دلسوز است.
2) هر زهرداري مار است، هیچ موتورسواري نابینا نیست.

3) بعضی کتاب ها آموزنده نیستند، هر مثلثی قائم الزاویه است.
4) بعضی مارها زهر دار هستند، بعضی حرام ها غیبت نیستند.

 
183. کدام گزینه در ارتباط با دو قضیه ي «متضاد» نادرست است؟

2) در کم یا سور مشابهت دارند.1) در کیف یا نسبت متفاوت هستند.
4) کذب یکی به منزله ي صدق دیگري است.3) غیر قابل جمع در صدق هستند.

 
184. براي بررسی رابطه ي یک قضیه با خودش، از .................. و براي  بررسی رابطه ي دو قضیه باهم، از .................. استفاده می شود.

4) تضاد - تناقض3) تناقض - عکس2) عکس - تضاد1) تناقض - تضاد

 
185. اگر قضیه ي «هرانسانی نیکوکار است» صادق باشد، نقیِض متضاد آن چیست و چه ارزشی دارد؟

2) بعضی انسان ها  نیکوکار نیستند - کاذب1) بعضی انسان ها نیکوکار نیستند - صادق
4) بعضی انسان ها نیکوکارند - کاذب3) بعضی انسان ها نیکوکارند - صادق

186. کدام بیان با مبانی اندیشه ي سقراط، موافقت ندارد؟
1) مخاطب خود را به نادانی اش متوجه می کرد

2) راه صحیح تفّکر را به مخاطب خود می آموخت
3) تعاریف ثابتی از مفاهیم به دست می داد

4) مخاطب خود را از فراز و نشیب «نمی دانم» به دانایی می رساند
187. با توجه به دفاعیات سقراط در دادگاه کدام عبارت مناسب تر است؟

1) وي انکار خدایان متعدد را، دلیلی بر انکار خداي یگانه نمی دانست.
2) به اعتقاد وي خورشید، سنگ و ماه، کره اي خاکی بیش نبودند.

3) سخنان وي در مورد دانایی و عدالت، نشان می داد که به خدا معتقد است.
4) به گفته ي او همانطور که زین و لگام از آن اسب بود، جهان از آن خدا بود.

188. سقراط علت کدام یک از تهمت هاي وارده به خود را دانش خاص خود معرفی می کند؟
1) سقراط خورشید را سنگ و ماه را کره ي خاکی می داند.

2) سقراط رفتاري خالف دین در پیش گرفته است.

 
3) سقراط سخنور توانایی است.

4) سقراط جوانان را گمراه می کند.

 
189. «زبون ترین افراد» و «آنچه می تواند ثروت به بار آورد» به ترتیب از دیدگاه سقراط چه کسانی و چه چیزي است؟

 
1) مشهوران به دانایی - فضیلت

 
2) کسانی که از مرگ می ترسند - حقیقت

 
3) مشهوران به دانایی - حقیقت

 
4) کسانی که از مرگ می ترسند - فضیلت
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190. کدام گزینه نشان دهندة دفاع سقراط از خود، در مقابل اتهام گمراه کردن جوانان، است؟

 
1) تربیت یک جوان یا یک انسان از تربیت اسب آسان تر نیست.

 
2) ملتوس به مسئلۀ تربیت جوانان نپرداخته و هیچ بصیرتی در آن ندارد.

 
3) کسی می تواند به تربیت جوانان بپردازد که قوانین را خوب بشناسد.

 
4) همۀ آتنیان می توانند جوانان را نیک و شریف، بار آورند.

 
191. در مورد اصل علیت و فروع آن نمی توان گفت: .................. 

1) نفی آن مرادف با نفی هر نوع علم و دانش و نفی شکاکیت و سوفسطایی گري است.
2) ارتباط و پیوستگی و ضرورت و حتمیت در نظام هستی و قانونمندي جهان از نتایج اعتقاد به آن است.

3) از نظر حکماي اسالمی، اصلی غیر تجربی و عقلی است که مالك درستی و صحت هر تجربه اي است.
4) از نظر عالمه طباطبایی از طریق علم حضوري نفس به احوال خود ادراك می شود و از معلوم بالذات نشأت می گیرد.

192. علت  .................. شرط الزم و کافی براي تحقق معلول است و علت  .................. فقط شرط الزم است و علت را آن گاه که وجود 

 
دهنده و هستی بخش است علت  .................. می گویند.

 
2) ناقصه – تامه – علت حقیقی1) تامه – ناقصه – علت حقیقی 

 
4) تامه – ناقصه – ناقصه3) ناقصه – تامه – ناقصه   

 
193. کدام عبارت مورد قبول فیلسوفان مشایی نیست؟

 
1) هر حادثی معلول است.   

 
2) هر معلولی حادث است. 

 
3) هر معلولی ممکن الوجود است.        

 
4) هر ممکن  الوجودي معلول است. 

 
194. در رابطه با میوة یک درخت می توان گفت .................. 

 
1) به وسیلۀ درخت از مرحلۀ امکان ذاتی عبور کرده است.

 
2) زمین حاصلخیز براي آن شرط کافی است، نه الزم.

 
3) وجود آن به نحوي وابسته به آب وهوا بوده است.

 
4) علتی نداشته و جزئی از ماهیت درخت است.

195. از دیدگاه حکمت مشایی در رأس جهان هستی  .................. است و  .................. واسطۀ در تدبیر جهان اند و  .................. مسئول

 
نظم عالم طبیعت است.

2) خدا – مالئکه و فرشتگان – عقل فعال1) پیامبر خدا – اولیاي خدا – عقل دهم
4) خدا – مالئکه و فرشتگان – عقل3) مالئکه و فرشتگان – ذات احدیت – عقل

 
196. کدام گزینه با توجه به سخن زیر، به ترتیب پاسخ سؤاالت «الف» تا «ج» را داده است؟

 
«موصوف بودن موجود به اینکه بعد از عدم و نیستی است، به فعل فاعل و اثر جاعل ربطی ندارد.»

 
الف) این سخن به کدام مطلب اشاره دارد؟

 
ب) عبارت «موصوف بودن موجود به اینکه بعد از عدم و نیستی است» به چه معناست؟

 
ج) منظور از «اثر» در این عبارت چیست؟

 
1) مالك نیازمندي معلول به علت، باید در خود معلول جست و جو شود - یعنی قدیم است - علت

 
2) هر شیء حادثی مقدم بر وجود و عدم خویش، ذاتًا یک ممکن الوجود است - یعنی حادث است - علت

 
3) مالك نیازمندِي معلول به علت، باید در خود معلول جست جو شود - یعنی حادث است - معلول

 
4) هر شیء حادثی مقدم بر وجود و عدم خویش، داتًا یک ممکن الوجود است - یعنی قدیم است - معلول

197. مفهوم "چرا" در مورد وجود اشیاء، ذهن را متوجه چه مسئله اي می کند؟
2) سنخیت1) علیت

 
3) وجوب علّی و معلولی

 
4) وجود مستقل از ذهن
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198. کدام گزینه در رابطه با اصل علیت صحیح نیست؟

 
1) کهن ترین مسئلۀ فلسفه است.

 
2) عامل وادار کنندة انسان براي تفکر در کشف معماي هستی است.

 
3) از ابداعات حکماي مشایی است.

 
4) مهم ترین عاملی که انسان را به تفکر وامی دارد ادراك قانون کلی علت و معلول است.

 
199. دربارة برهان فارابی می توان گفت:

 
1) می توان آنرا یکی از دالیل خداشناسی فلسفی دانست.

 
2) مهم ترین برهان اثبات وجود خداست.

 
3) یکی از برهان هاي معروف در محال بودن تسلسل است.

 
4) در این برهان از تقدم وجوب بر وجود استفاده شده است.

 
200. کدام گزینه در خصوص فلسفۀ سیاسی فارابی درست نیست؟

 
1) عدم معاشرت با اهل سیاست

 
2) عدم پذیرش مشاغل سیاسی

 
3) تعلق عنوان نخستین فیلسوف سیاسی اسالم

 
4) نگارش آثار متعدد در خصوص سیاست

 
201. حل مسئله چند مرحله دارد؟

 
1) دو مرحله

 
2) سه مرحله

 
3) چهار مرحله

 
4) پنج مرحله

202. کدام یک از فعالیت هاي زیر تفکر نمی باشد؟

 
1) تفسیر کردن - قضاوت کردن

 
2) تفسیر کردن - تصمیم گیري کردن

 
3) تفسیر کردن - هنجارسازي کردن

 
4) همۀ موارد

 
203. مسئله یعنی: «عدم .................. فوري به یک .................. به دلیل .................. با توجه به امکانات و توانمندي هاي .................. .»

 
1) دستیابی - هدف مشخص - موانع مشخص - محدود

 
2) دستیابی - هدف معین - نبود جواب - فراوان

 
3) وارسی - کارکرد مشخص - مشکالت مشخص - زیاد

 
4) وارسی - هدف مشخص - موانع مشخص - زیاد

 
204. عبارت زیر درصدد است تا چه مفهومی را تبیین کند؟

 
«یافتن بهترین راه حل براي رسیدن به هدف با توجه به شرایط موجود است.»

 
1) تعریف مسئله

 
2) ویژگی مسئله

 
3) تعریف حل مسئله

 
4) هدف و غایت مسئله

 
205. در تشخیص مسئله بهتر است چه کسانی نقش راهنما داشته باشند؟

4) روان شناسان3) بزرگان2) دیگران1) خودمان

 
206. حکایت زیر اشاره به چه مسئله اي دارد؟

«در یکی از روزها حکیم ابن سینا از حل مسئله اي ناتوان شد. او براي مدتی دست از کار کشید و به مسجد رفت تا دو رکعت نماز بخواند.

 
پس از نماز به جواب دست یافت.»

 
1) عبادت مخلصانه براي رسیدن به جواب مسائل

 
2) روش هاي اکتشافی براي رسیدن به جواب مسئله

 
4) هیچ کدام3) اثر نهفتگی

207. کدام یک از مسائل زیر از نوع «بد تعریف شده» می باشد؟
1) هنگامی که در حیاط مدرسه مشغول بازي کردن هستید، توپ با شدت به شیشۀ همسایه می خورد و آن را می شکند.

2) هنگام بیرون آوردن ماشین از پارکینگ، با یک ماشین پارك شدة بدون راننده در جلوي درب مواجه می شوید.
3) بعد از ظهر به منزل می رسید و به شدت گرسنه اید، ولی هیچ غذاي آماده اي در یخچال پیدا نمی کنید.

 
4) صبح زود براي رفتن به محل کار آماده می شوید ولی هنگام خروج از منزل متوجه می شوید لباستان پاره شده است.
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صفحه 16

208. چرا با وجود تضمین بیشتر در تحقق اهداف با استفاده از روش هاي تحلیلی، برخی تمایل دارند تا از روش هاي شهودي جهت حل

 
مسائل خود استفاده کنند؟

 
1) به دلیل محدودیت هاي زیاد روش هاي تحلیلی و زمان بر بودن روش هاي اکتشافی

 
2) به دلیل نیازسنجی واقعی و دقیق روش هاي اکتشافی و شهودي

3) به جهت اینکه مورد قبول همه می باشند.

 
4) به دلیل عدم محدودیت زمانی روش هاي اکتشافی

 
209. کدام مورد در ارتباط با مراحل روش بارش مغزي در حل مسئله بی ارتباط است؟

 
1) تعریف کردن مسئله

 
2) ارائه معیارهایی براي داوري درباره راه حل مسئله

 
3) ارائه راه حل هاي تضمینی و شهودي براي رسیدن به حل مسئله

 
4) بهترین راه حل با استفاده از معیارها

 
210. کدام یک از روش هاي اکتشافی حل مسئلۀ زیر، بیشتر در حل مسائل ریاضی کاربرد دارد؟

 
1) روش بارش مغزي

 
2) روش خرد کردن مسئله 

 
3) روش شروع از آخر 

 
4) روش کاهش تفاوت وضعیت موجود با وضعیت مطلوب 
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