
وقت : 60   دقیقهتاریخ :

تعداد سواالت: 80نام و نام خانوادگی :

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

دانشگاھی:7.انگلیسی پیش دانشگاھی

مرکز مشاوره تحصیلی دکتر
علیرضا افشار

1. کدام گزینه به معناي "دسته موي روي پیشانی" است؟
4) رخسار3) وجیه2) طره1) جبهه

2. نویسنده ي کتاب«آزادي و تربیت» کیست؟
4) محمود صناعی3) مجتبی مینوي2) زهرا کیا1) غالمعلی حّداد عادل

3. در عبارت :«دریغا که من بارها به همین ترتیب ، در چاه ضاللت فرو افتادگان را نجات داده بودم ! ندانم که این بار چرا آن تجربه ،
صفرا فزود»  منظور از «صفرا فزود»  چیست ؟

4) نتیجه ي آن غم و اندوه بود3) نتیجه ي بهتري دارد2) نتیجه ي عکس دارد1) بی نتیجه بود
4. آن که حزم زیاد داشت و بارها دست برد زمانه ي جافی را دیده بود ، سبک روي به کار آورد »  یعنی : آن که  ..................

1) داناتر بود و از دست روزگار جان به در برده بود ، سریعًا اقدام کرد .
2) دور اندیش تر بود و به کرات ، حوادث روزگار جفاکار را تجربه کرده بود ، فوراً شروع به کار کرد .

3) خیلی خوش بین بود و با حوادث روزگار به سادگی برخورد می کرد ، آرام و آسوده شروع به کار کرد .
4) مضطرب و نگران بود و حوادث روزگار جفاکار را بارها تجربه کرده بود ، فوراً به کار پرداخت .

5. شعر «قایق از تور تهی/ و دل آرزوي مروارید/ هم چنان خواهم راند/ نه به آبی ها دل خواهم بست/ نه به دریا- پریانی که سر از آب
به در می آرند» با همه ابیات به استثناي بیت گزینه ي ..................  تناسب مفهومی دارد.

1)  در قفس دل بستگی ما را به آب و دانه نیست مهربانی هاي صیّاد است دامن گیر ما
2)  تکمه پیراهن خورشید انور می شود هر که دل بر رنگ و بوي باغ چون شبنم نبست

3)  ز بس دل بستگی ناید ز بزم او سخن بیرون غم افشاي رازم نیست در بزمش که می دانم
4)  ز فکر هر دو عالم خاطر وارسته می خواهم کمند عشق دنبال سر آزاده می گردد

6. کلمات همۀ گزینه ها صفت هستند مگر گزینۀ  ..................
4) بارور، ارجمند، طربناك3) خورنده، اندوهگین، نامور2) امیدوار، هنرور، پذیرا1) دانشگاه، گلدان، نامواره

7. «ي» در پایان همۀ واژگان کدام گزینه پسوند «صفت ساز» است؟
2) «ناتوانی، هنرمندي، خرمی، نشانی»1) «تهرانی، زیبایی، همیشگی، انسانی»

4) «دانشی، حقیقی، کامرانی، نومیدي»3) «دیدنی، آسمانی، ابهري، مدنی»
8. کدام واژه «صفت وندي» است؟

4) دانشجو3) درشتی2) ستیزه1) هم خانواده

 
9. در کدام یک از گزینه هاي زیر، ویژگی هاي دستور تاریخی در وابسته هاي گروه اسمی دیده نمی شود؟

1)  هم مگر پیش نهد لطف شما گامی چند ما بدان مقصد عالی نتوانیم رسید
2)  به کوي میکده دیگر علم برافرازم خداي را مددي اي رفیق ره تا من

3)  که به هر حالتی این است بهین اوضاع وضع دوران بنگر ساغر عشرت برگیر
که تا یک دم بیاسایم ز دنیا و شر و شورش  شراب تلخ می خواهم که مردافکن بود زورش  (4

 
10. کدام گزینه کامًال درست است؟

 
1) اسم + بن مضارع  صفت: نفرت بار – دست نویس – هیجان انگیز

2) ضمیر + بن مضارع  صفت: خوش نویس – خودجوش – خویشتن دار

 
3) صفت + اسم  اسم: هزارپا – نخست وزیر – خوش خط

4) اسم + صفت  صفت: باالبلند – جانماز – پابرهنه
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صفحه 2

11. «آن را که خبر شد خبري باز نیامد» با همه ي ابیات به جز بیت .................. قرابت مفهومی دارد.
سخن را چنین خوار مایه مدار سخن ماند از تو همی یادگار  (1

مر زبان را مشتري جز گوش نیست محرم این هوش جز بیهوش نیست  (2
3)  جان برون آید و نیاید راز از تن دوست در سراي مجاز

که داروي بیهوشیش در دهند کسی را در این بزم ساغر دهند  (4
12. مصراع «سّر من از ناله ي من دور نیست» یعنی:

2) رازهاي من دور از دردهایم نیستند.1) من از شناخت راز دردهایم دور نیستم.
4) رازهایم در ناله هاي من نهفته است.3) راز درون من همان ناله ها هستند.

13. کدام یک از آثار زیر از نوع نثر غنایی به حساب نمی آید؟
4) یکی بود یکی نبود3) بوستان2) هزار و یک شب1) سمک عیّار

14. معنی کدام گزینه نادرست است؟
4) شرحه شرحه: پاره پاره3) هنجار: فرمان2) دستور: اجازه1) صولت: حمله

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

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

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

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

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

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

16. در عبارت «پروردگارا، از خصلت طمع که دنائت آورد و آبرو ببرد، از بدخویی که دل دوستان بشکند و به دشمنان نشاط و نیرو
بخشد، از لجاج شهوت که هّمت هاي بلند را پست سازد و پرده ي عفاف و عصمت چاك زند، به درگاه تو پناه می آورم.» گوینده از چه

صفاتی دوري می طلبد؟
2) پست هّمتی، بدخویی، بی عّفتی1) دنائت، دل شکستن، لجاجت

4) طمع ورزي، بدخلقی، شهوت طلبی3) کم همتّی، بی آبرویی، دشمن کامی
17. کدام گزینه با بیت « از دیده گر سرشک چو باران چکد رواست / کاندر غمت چو برق بشد روزگار عمر» تناسب و قرابت مفمومی

ندارد؟
عیش این گلشن خماري بیش نیست الله و گل زخمی خمیازه اند  (1

 
کاین گلستان خنده واري بیش نیست می رود صبح و اشارت می کند   (2

 
ما و من آینه داري بیش نیست تا به کی نازي به حسن عاریت   (3

 
از تنگ آبی کناري بیش نیست غرقۀ وهمیم ورنه این محیط   (4

18. در افعال همۀ گزینه ها به جز .................. «فعل ناگذر» دیده می شود.
1)   تا ریشه در آب است امید ثمري هست  گر نخل وفا بر ندهد چشم تري هست

2)  زان که جمله چیزها، چیزي ز بی چیزي شده است  گر بپوسم همچو دانه عاقبت نخلی شوم

 
3)  وگر تو زهر دهی به که دیگري تریاق  اگر تو زخم زنی به که دیگري مرهم 

4)  بخندید در روي درویش و گفت  شهنشه ز شادي چو گل برشکفت
19. عبارت «در حقیقت، این نی عشق را پروردگار می نوازد و فریاد موالنا هنگامی از نی وجودش برمی خیزد که جذبه ي حق بر او اثر

می گذارد.» با مفهوم کدام بیت متناسب نیست؟
1)  زاري از ما نی، تو زاري می کنی  ما چو چنگیم و تو زخمه می زنی

2)  ما کمان و تیراندازش خداست  گر بپرانیم تیر آن نه ز ماست
3)  برد و مات ما ز توست اي خوش صفات  ما چو شطرنجیم اندر برد و مات

4)  اندر اکرام و سخاي خود نگر  منگر اندر ما مکن در ما نظر
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صفحه 3

 
20. در همه ي گزینه ها به جز گزینه ي .................. می توان مصداق سخن زیر را دید.

 
«فریاد موالنا هنگامی از نی وجودش برمی خیزد که جذبه حق بر او اثر می کند و در حقیقت این نی عشق را پروردگار می نوازد.»

1)  ما چو کوهیم و صدا در ما ز توست  ما چو ناییم  ون وا در ما ز توست
2)  تا که ما باشیم با تو در میان  ما که باشیم اي تو ما را جان جان

3)  در خور ناي ست نه در خورد مرد  دم که مرد نایی (نی نواز) اندر ناي کرد

 
4)  حمله شان از باد باشد دم به دم ما همه شیران، ولی شیر َعَلم 

21. عیّن النعت لیس جملة؟
2)   و أنزل الماء من سماء زیّنھا بالغیوم؟1)  إلھنا إلھ سخّر الکائنات لخدمتناء؟

4)   فأیُّھا اإلنسان! ما غّرک بربّک الکریم!3)   و خلق لنا حدائق ذاَت بھجة تُسقي بالماء؟

 
22. أّي األجوبۀ تناسب السؤال التالی؟

  متي استیقظَت أمس من النوم؟
2)  أستیقظ مع أبي و أخي.1)  استیقظُت في الصباح الباکر.

4)  أستیقظ قبل الفجر.3)  استیقظُت أمس.

23. کدام گزینه عبارت  « یَجتھد .................. المدارس في تعلیم التالمیذ » را کامل می کند؟
4)  معلّمیَن3)  معلّمي2)  معلّمو1)  معلّموَن

24. َعیّن الصحیح عن إعراب ما أشیر إلیها بخطٍّ:   «لیس ھنا تالمیذ کثیرون»  
4) مبتدا3) خبر2) صفت1) مضاف إلیه

25.  ما ھو المناسب للفراغ   «الحسن و الحسین (علیھما السالم) .................. شباب أھل الجنة »؟
4) سیدي3) سیدا2) سیدین1) سیدان

 
26. عیّن الخطأ:       

2) یصلّى مسلمون مدینتنا فى مساجٍد مختلفة.1) شاھدت مدیرة مدرستى فى الطریق و سلّمت علیھا! 
4) لن أحضر فى الصّف قبل أن اُطالع دروسى کلّھا!3) حضر والدى فى المدرسة لیتکلّما مع معلّمینا!

27. «عیّن الصحیح فى الصفة و اإلضافة:»  
2) مسلمون العالم یطلبون الثقافة فى السبیل الرشد. 1) تقدّم الطالب فى إعداد واجباتھ الدراسیّة. 

4) سلّمت علی عباد هللا الصالحون فى األرض الواسع. 3) لُغتنا المشترک بین المسلمین ھى اللغة العربّى. 

28.  عیّن ما لیس فیھ نعت:
2)  اإلمام دعا شعب إیران إلی القیم اإلنسانیة!1)  حضرت فی حفلة ما شاھدت مثلھا من قبل!

4)  یعمل المؤمنون الحسنات و ھم یھربون من السیئات!3)  یوفّر الکمبیوتر المعلومات الکثیرة الّتی یریدھا اإلنسان!

29. عیّن المناسب للجواب عن األسئلھ التّالیة : 
عیّن العبارة الّتی ما جاء فیھا النّعت مجروراً: 

 
2) ذھب اإلمام (ع) إلی بیت آَخر! 1) القرآن دستور لحیاتنا الیومیّة!   

4) تعلّمت أشیاء کثیرة فی مدارَس عدیدة! 3) ساعدتک أن تصید الحیواناِت النّادرة!  

 
30.   عیِّن الموصوف نکرة 

2)  عندما أنشد الّشاعر أبیاتاً طلب الدّراھم من الحاکم!  1)   یشعر المصلّون بنزول قطرات ماء أثناء الّصالة! 
ح قلوب النّاس إن کان طیّباً!  3)   لم یشاھد أصدقاء فی الحفلة نفرح بزیارتھم عادةً!  4)  القلب الحزین یقدر أن یفّرِ

Telegram:@Alirezaafsharofficial



صفحه 4

 
31.  عین الّصفة :

1)   في الخامسة من عمري کانت إّمي تقول دائما، 
2)    بأّن الّسعادة مفتاح الحیاه و عندما ذھبت إلي مدرسھ تُعلَّم العلوم سألوني، 

3)   ماذا ترید اَن تصبح حین تکبر؟ فقلت أرید أن أصبح سعیداٌ ...، 
4)  فقالوا لي أنت لم تفھم السوال بأنّھم لم یفمھوا الحیاة حقّا!  

32.  عیّن العبارة الّتی جاء فیھا مضاف الیھ  : 
2) نزلُت في البئر و مألت ُخفّیَّ من الماء! 1) قال الرسول األکرم: الراحمون یرحمھم الرحمن!  

4) کیف تقتل ظبیاً یعشق الجمال کما تعشقھ أنت!  3) أعوذُ با� من الّشیطان الّرجیم!   

33.  عیّن النّعت یختلف نوعھ عن الباقي: 
2)  في األیّام الماضیة سافرت إلی مدینتي الّصغیرة! 1)  ھلک من لیس لھ حکیم یرشده! 
4)  یجتھد معلّمو المدارس في تعلیمنا الّصحیح! 3) «إنّما الحیاة الدّنیا لھو و لعب» 

34. عیّن النّعت یختلف نوعھ عن الباقي: 
2) تظاھر الحمار المسکین بالعرج! 1) رأیت في المزرعة ذئباً جائعاً یشاھد حمارین سمینین! 

4) أخذ الذّنب الجائع رجَل الحمار للتفتیش عن الّشوکة! 3) و قال للذّئب أحّس بألٍم شدیٍد في رجلي! 

 
35.  عیّن ما لیس فیھ النّعت: 

2)  أ تکون صابراً عندما تواجھ حوادث الحیاة المّرة؟ 1)  کنت أبحث عن کتاب یُفید لطّالب المدرسة! 
3)  سألني صدیق مشفق عن مشاکلی في الحیاة! 

 
4)   إلھی نبّھنی لذکرک في أوقات الغفلة! 

36.  عیّن جملةً في محّل الرفع: 

 
1) رأی ذئب جائع حمارین سمینین یأکالن العشب! 

 
2) «من المؤمنین رجال صدقوا ماعاھدوا هللا علیھ» 

3) أتأمرني أن أکسر صنادیق قوم قد توّکلوا علی ربّھم! 
 
4) مررنا بتالمیذ في مدرستنا یدرسوَن بنشاٍط! 

37.  عیّن الخطأ في النسبة: 
1)  کان درسنا الیوم حول األجرام السماویّة! 

2)  سعر المالبس القطنیّة في ھذا الحانوت رخیص! 
3)  إّن الّسّجاد اإلیرانّي أجمل السّجادات في الدّنیا! 
4)  عسی األمور الدنیائیّة أن ال تمنعنا عن العبادة! 

 
38. عیّن المنسوب:

 
1)   «إّن أرضي واسعة فإیّای فاعبدون» 

 
2)   حاولت أن اُعلّم األدب و العلم! 

4)  إّن عمل المؤمن النقّي مرضّي عند هللا في الدّنیا و اآلخرة! 3)  تمنح الّریاضة الیومیّة النشاط و الّسرور لإلنسان! 

 
39.   عیّن المنسوب: 

 
1)   رغبت فی القیام بھذا األمر فإنّھ عملّی! 

 
2)   أحببت الغنّی الّذی ال یبالی بما یفنَی فی الدنیا! 

 
3)   ھذا الساعی لیس الراضی عن عملی! 

 
4)   اُطلب من العلّی أن یُلَیّن قلب ھذا الشقّی! 

40.  عیّن ما فیھ المفعول فیھ للزمان و للمکان:
1)  الیوم ھو الوقت الّذی یُجَزی فیھ الُمذنبون! 

2)  أحیاناً نری بعیوننا أشیاَء أماَمنا لم نلتفت إلیھا من قبل! 
3)  العاقل الیجعل الماضي عنده إالّ سراجاً لمستقبلھ فی الحیاة! 

4)  ال شيء فی العالم یبقی علی حالة واحدة، بل یتغیّر طول األیّام! 
41. یکی از حقایق بر مال شده در رستاخیز« ثبوت راست گویی پیامبران» در ابالغ دعوت الهی است که این حقیقت، از توجه در آیه ي

شریفه ي ..................  دریافت می گردد.
2)  وهللا الذي ارسل الّریاح فتثیر سحاباٌ فسقناه1) قل یحییھا الذي انشأھا اّول مّرة و ھو بکل خلٍق علیم

4)   بلي قادرین علي أن نسوي بنانھ3)  قالوا یا ویلنا َمن بعثنا ِمن مرقدنا ھذا ما وعد الّرحمان
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42. راه رهایی از مشکالت درونی اضطراب آور  .................. است و استواري پیامبران مقابل سرسختی قوم خود، برخاسته از 
.................. آنان بوده ایت.

4) توکّل بر خداوند- ایمان3) ایمان به خداوند- ایمان2) توّکل بر خداوند- توّکل1) ایمان به خداوند- توّکل
43. هنگامی که قیامت برپا می شود کتاب (نامه ي اعمال) انسان را به او می دهند و می گویند :«بخوان» ، منظور از خواندن پرونده ي

اعمال چیست؟
1) چون همه ي اعمال خوب او ثبت شده است از آن آگاه شود.

2) همه ي اعمال بد را بنگرد گویی در همان لحظه انجام داده است.
3) تمامی اعمال خود را مشاهده می کند در حالی که آنها را فراموش کرده است.

4) تمامی اعمال خود را به یاد آورد و از آن آگاه شود.
44. با چه چیزي تحولی عظیم در آسمان ها و زمین رخ می دهد و وضع کنونی تغییر می کند؟

2) برپایی دادگاه عدل الهی1) مدهوشی اهل زمین و آسمان ها
4) نورانی شدن زمین3) نفخ صور

45. بدکاران در .................. سوگند دروغ یاد می کنند تا شاید خود را از مهلکه نجات دهند. در این حال، خداوند بر دهان آن ها مهر
خاموشی می زند و ..................

1) قیامت – اعضاء و جوارح آن ها به اذن خداوند شروع به سخن گفتن می کنند و علیه آن ها شهادت می دهند.
2) برزخ- اعضاء و جوارح آنها به اذن خداوند شروع به سخن گفتن می کنند و علیه آن ها شهادت می دهند.

3) برزخ- فرشتگان در طول زندگی انسان ها همواره مراقب آن ها بوده و تمامی اعمال آن ها را ثبت و ضبط کرده اند.
4) قیامت – فرشتگان در طول زندگی انسان ها همواره مراقب آن ها بوده و تمامی اعمال آن ها را ثبت و ضبط کرده اند.

46. برتري مقام بهشت و باالتري مرتبه ي نعمت هاي بهشت و باالترین درجه ي بهشت به ترتیب کدام است؟
1) مقام پیامبران و ائمه (ع) – دیدار پیامبران و ائمه (ع) – دارالسالم

2) مقام رضا و خرسندي – لقاء و دیدار پروردگار- دارالسالم
3) مقام رضا و خرسندي – لقاء و دیدار پروردگار- فردوس

4) مقام پیامبران و ائمه (ع) – دیدار پیامبران و ائمه(ع)- فردوس
47. این سخنان در جواب گنهکاران که «آیا دردنیا به اندازه ي کافی به شما عمر ندادیم؟ ». «اگر باز گردید. همان راه گذشته را پیش

می گیرید.»، تنها خود را مالمت کنید» و «پیامبران ، دالیل روشنی براي شما آوردند». به ترتیب از سوي چه کسانی بیان شده است؟
2) خداوند – خداوند – شیطان – فرشتگان1) خداوند – فرشتگان – شیطان – خداوند
4) فرشتگان – فرشتگان – خداوند– شیطان3) فرشتگان – خداوند – خداوند – شیطان

48. چرا عشق ورزندگان به خداوند هنگام نزول مصیبت ها به او پناه می برند و بنا به فرموده  امام صادق (ع) الزمه  چاره جویی خداوند در

 
برابر همه  آسمان ها و زمین از امور بنده چیست؟

1) یاد خدا آرام بخش دل آنهاست - توجه به حکمت خداوند و بهره گیري از ابزار در رسیدن به هدف
2)  یاد خدا آرام بخش دل آنهاست - پناه بردن خالصانه به خداوند به جاي پناه بردن به غیر از او

3) سررشته  امور را به دست خدا می دانند - پناه بردن خالصانه به خداوند به جاي پناه بردن به غیر از او
4)  سررشته  امور را به دست خدا می دانند - توجه به حکمت خداوند و بهره گیري از ابزار در رسیدن به هدف

49. براساس کدام عبارت قرآنی، مؤمنان در هر جاي بهشت که بخواهند، می توانند وارد شوند؟

 
1)  «سالم علیکم طبتم فادخلوھا خالدین»  

 
2)  «حتّی اذا جاءوھا و فتحت ابوابھا»  

 
3)  «ننبّوء من الجنّة حیث نشاء»  

 
4)  «و سبق الّذین اتّقوا ربّھم الی الجنّة زمرا»  
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50. پرهیزکاران کدام پاداش را پس از ورود به بهشت الهی و حمد و سپاس خداوند متعال بیان می نمایند؟

 
1)  «نَتَبَّوأُ من الَجنَِّة حیُث نََشاُء» 

 
2)  «فََمن أُوتَِی ِکتابَھُ بِیَِمینِِھ» 

 
3)  «ادُخلُوا الَجنَّةَ بَِما ُکنتُم تَعَملوَن» 

 
4)  «َحتَّی إِذا َجاُءوَھا و فُتَِحت أَبَوابَُھا» 

51. تفاوت«قضا و قدر» یا«جبر و اختیار» به ترتیب بیانگر کدام مطلب است؟
1) اولی مربوط به مجردات و دومی مربوط به عالم طبیعیات

است.
2) اولی مربوط به انسان و دومی مربوط به همه موجودات است.

3) اولی مربوط به همه موجودات و دومی مربوط به افعال
انسان است.

4) اولی مربوط به اعمال غیر اختیاري انسان و دومی مربوط به افعال
اختیاري انسان است.

52. آیه ي شریفه ي  یا ایّتھا النفس المطمئنة إرجعي إلي ربّک راضیةً مرضیةً ...  و لو کنّا نَسَمُع أو نعقل ما کنّا في اصحاب الّسعیربه

 
ترتیب به کدام یک از برنامه هاي رسیدن به حقیقت بندگی و اخالص اشاره دارد؟

 
1) یاد معاد و روز حساب - تقویت روحیه ي حق پذیري

 
2) تقویت روحیه ي حق پذیري - یاد معاد و روز حساب

 
3) افزایش معرفت به خدا - تقویت روحیه ي حق پذیري

 
4) تقویت روحیه ي حق پذیري - افزایش معرفت به خدا

53. از بیت «ذات نایافته از هستی بخش / کی تواند که شود هستی بخش»  کدامیک مستفاد می شود؟
1) تمامی پدیده ها به غیر خود متکی اند و از غیر خود بی نیاز هستند.

2) خداوندي که قائم به ذات است آفریننده تمامی موجودات می باشد.
3) هر وجودي که موجودیتش از خود نباشد، براي موجود بودن نیازمند دیگریست.

4) همه موجودات در مرحله آفرینش فقط نیازمند آفریدگار خود هستند.
54. جمله ي «جهان ازاصل هاي متعدد پدید نیامده است» ، بیانگر توحید در  .................. و آیه ي شریفه ي  .................. مؤید آن است.

ُ َخاِلُق ُكّلِ َشيٍء ُ َخاِلُق ُكّلِ َشيٍء1) خالقیت ـ  قُِل �َّ 2) ربوبیت ـ  قُِل �َّ
اِرُعوَن اِرُعوَن3) خالقیت ـ  أَأَنتُم تَزَرُعونَھُ أَم نَحُن الزَّ 4) ربوبیت ـ   أَأَنتُم تَزَرُعونَھُ أَم نَحُن الزَّ

55.  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  

56. خطاب خداوند به انسان هایی که همواره بر سر دوراهی بندگی خالق یا بندگی مخلوق قرار دارند، کدام است؟
1)  َوأَِن اعبُدُونِي َھذَا ِصَراٌط ُمستَِقیٌم

یَن َ ُمخِلًصا لَھُ الدِّ 2)  إِنَّا أَنَزلنَا إِلَیَك الِكتَاَب بِالَحّقِ فَاعبُِد �َّ
ِ َمثنَى َوفَُرادَى ثُمَّ تَتَفَكَُّروا 3)  قُل إِنََّما أَِعُظُكم بَِواِحدَةٍ أَن تَقُوُموا ِ�َّ

4)  أَلَم أَعَھد إِلَیُكم یا بَنِي آدََم أَن َال تَعبُدُوا الشَّیَطاَن إِنَّھُ لَُكم َعدُوٌّ ُمبِیٌن
57. اگر از ما پرسیده شود «ظهور تمام و کمال گرایش هاي برتر در شخصیت فرد موحد نمودي آشکار از چیست؟» پاسخ خواهیم داد 

 
.................. که آیه ي شریفه ي  .................. اشاره به این حقیقت می نماید.

1) اعتقاد به یکتایی خداوند -   قل هللا خالق کل شیء و ھو الواحد القھار
2) جهت گیري واحد به سوي خداوند -  قل هللا خالق کل شیء و ھو الواحد القھار

3) جهت گیري واحد به سوي خداوند -   و من یسلم وجھھ الی هللا و ھو محسن
4) اعتقاد به یکتایی خداوند -  و من یسلم وجھھ الی هللا و ھو محسن

Telegram:@Alirezaafsharofficial



صفحه 7

58. حدیث شریف «تفکروا في کل شیء و ال تفکروا في ذات هللا» هادي ما به کدام مفهوم می باشد؟

 
1) وابستگی جهان به خداوند متعال

 
2) دین خدا فارغ از چیستی او در وراي هر چیز

 
3) توان فهم صفات الهی بدون درك هستی خدا

 
4) سلب امکان فهم چیستی خدا از انسان

59. تعیین صراط مستقیم براي مردم در کدام عبارت تجلی یافته است؟

 
1)  «و ما امروا اّال لیعبدوا الھاً واحداً» 

 
2)  «و من یسلم وجھھ الی هللا و ھو محسن» 

 
3)  «اّن هللا ربّی و ربّکم فاعبدوه» 

 
4)  «ایّاک نعبد و ایّاک نستعین» 

 
60. کسی که به دنبال انسداد تمام راه هاي موجود براي نفوذ شیطان به خویش است، چه وظیفه اي دارد؟

1) التزام داشتن به رعایت حسن فاعلی
2) گرایش به خداوند و امدادهاي او
3) توجه ویژه به معاد و روز حساب

4) اولویت بخشی به حسن فعلی نسبت به سایر امور
61. Last night he gave a lecture  .................. on information technology.

1) which was 2) was being 3)  being 4) which is
62. Although our  .................. are quite different, Mary and I have become close over the years.

1) networks 2) planets 3) personalities 4) formation

63. He was .................. involved in doing the job, but at the end they refused to pay him any money.
1) actively 2) rapidly 3) slowly 4) lazily

64. From his .................. expression I realized he was sad but not happy.
1) facial 2) private 3) natural 4) reasonable

65. The four astronauts were all .................. in carrying out the space mission.
1) improved 2) behaved 3) involved 4) explored

66. If you want to make a left turn,  .................. speed and give a signal in good time.
1) increase 2) defeat 3) reduce 4) ignore

67. We often went to an Iranian restaurant .................. we lived in London.
1) when 2) as 3) since 4) if

68. The building was .................. for hours before the firemen arrived at the scene.
1) breaking 2) burning 3) picking 4) climbing

69. Working or operating quickly and effectively in an organized way is called .................. .
1) regular 2) efficient 3) national 4) flexible

70. There were signs .................. of fog as soon as we got onto the motorway.
1) involving 2) ignoring 3) respecting 4) warning

71. She wanted to be the first woman to climb mount Everest and she almost  .................. .
1) succeeded 2) attracted 3) conveyed 4) released

72. All the things .................. from the house were returned.
1) stealing 2) stolen 3) which stole 4) who stole

73. Watch out for the upcoming cars .................. you cross the street.
1) as 2) since 3) whether 4) unless
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74. It is .................. to assume that he knew beforehand that this would take place.
1) regular 2) responsible 3) anxious 4) reasonable

75. Unfortunately, you have been the  .................. of anxiety for your parents since you left your home.
1) cause 2) care 3) pace 4) piece

76. I'm sure that Sam can solve that math problem. He is of above .................. intelligence.
  

1) single
 

2) complete 3) average 4) powerful
77. I'll do your washing this time, but I'm not going to make a(n) .................. of it.

  
1) influence 2) excellence 3) improvement 4) practice

78. .................. my brother smiles, he very much looks like my father.
 1) Since 2) Whether 

 
3) When 4) Although

79. She was too  .................. to talk about her private life, particularly her parents' divorce, and tried to change
the subject.

1) respected 2) available 
 

3) flexible 4) embarrassed 
 80. I love your facial expression particularly  .................. you smile, you look like your mother. 
 1) whether 2) since 

 
3) when 

 
4) because of
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دکتر
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افشار

81.  عیّن الفعل یجُب تأنیثھ: 
1)  إذ قالت امرأة فرعون داعیة هللا َرّبِ ابِن لی ِعندک بیتاً! 

2)  َوقَعَت الحرب بین البلدین و لکن انتصرت ایران و فشل العدّو! 
3)  َوقَفَت فی ساحة المدرسة المدیرة و نحن فرحاٌت جداً! 

4)  تُساِعدُ االُمَّ فی اُمور البیِت بنتُھا الحنون! 

 
82.  عیّن ما لیس فیھا من المشتقّات :

 
1)  َوَجْدُت التّواُضَع أْلیََق بعظمة نفسي !

 
2)  إّن الجبان یَتَسلُّط الیأُس علی قواتِِھ !

 
3)  یخطأ النّاس في التّفریق بین التّواضع و ِصغر النّفس !

 
4)  أیُّھا النّاس أيَّ غایة تَْطلبوَن في حیاتکم و دنیاکم ؟

83.  عیِّن الخطأ في صیاغة إسم التّفضیل: 

 
1)  ھذا الّطالب في صفّنا مجتھدٌ!    ھذا الّطالُب أکثر ُمجتھداً! 

 
2)  قََطْفنا الفواکھ الّتي إْحمّرت!    قََطفنا الفواکھ الّتي ھي أشدُّ إحمراراً! 

 
3)  صدیقي الَمحبوب یحترم أصدقائھ!    صدیقي المحبوُب أکثُر إحتراماً ألصدقائھ! 

 
4)  النّاس یستفیدون من آیاِت هللا الکبیرة    النّاس یستفیدون من آیاِت هللا الکبرٰی! 

84.  عیّن المناسب للجواب عن األسئلة
عیّن الفعل ال یجوز تذکیره:

1)   تُقَّوي للنّساء قِیُمھّن األخالقیّة جدّاً! 

 
م فیھا طالبة فذّة!  2)  تَنعقد حفلةٌ في المدرسة حتّی تُکرَّ

 
3)   َحَضرت صباح الیوم جمیُع الّطالبات إّال ثالثاً منھّن! 

 
4)  أشرقَت الّشمس علی األرض فأنارتھا بنورھا! 

 
85. عیّن المناسب للجواب عن األسئلة التّالیة

 
عیّن إسم التّفضیل کلّھا: 

 
1) أحَسن – أسَود – أشدّ 

 
2) خیر – أعَوج – دُنیا 

 
3) أقصی – ُصغری – أقّل 

 
4) أزَھر – َزھراء – شّر 

 
86.  عیّن «اللّیالی» بعالمة تقدیریّة لإلعراب: 

 
1)  إّن اللّیالی و األیام فی حیاة اإلنسان تمّر مّر الّسحاب! 

 
2)  بعض النّاس یسھروَن اللّیالی فی العبادة و التفّکر! 

 
3)  أحب لیالی القدر ألنّھا تمنحنا السکینة و الھدوء! 

 
4)  ھذه اللّیالی مھّمة جدّاً لنا و علینا أن ننتفع بھا! 

86
69
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ل 
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صفحه 2

 
87.  عیّن الممنوع من الّصرف: 

 
1)  لقیت والدی صدیقی فی شارع قرب بیتنا! 

 
2)  األرض تلبس اللّباس الجمیل فی الّربیع! 

 
3)  سمعت أصوات النّاس من وراء النّافذة الّصغیرة! 

 
4)  إّن قّصة أیّوب من قصص معروفة قرأناھا کثیراً! 

 
88.  عیّن ما لیس فیھ ضمیر الفصل: 

 
1)  ربّي ھو الّذي َخلَقَني و أنا أْعبُدهُ! 

 
2)  یا رّب إنّک أنت تَغِفُرني و تَّرَحمنُي! 

 
3)  ھؤالء المحتاجون ھم الّذین لم أُردُّھم من داري! 

 
4)  إّن الدّنیا ھي الّتي ال تبقی بْل تَزوُل یوماً! 

 
89.  عیّن ما لیس فیھ من اإلعراب الفرعّي: 

 
1)  «إّن الّذین آمنوا و عملوا الّصالحات لھم أجرھم غیر ممنون» 

 
2)  «قل أئنّکم لتکفرون بالّذي خلق األرَض في یومین» 

 
3)  «کتاُب اُحکمْت آیاتھ ثّم فُّصلْت من لدن حکیم خبیر» 

 
4)  «و زیّنّا الّسماء الدّنیا بمصابیح و حفظاً» 

 
90.  عیِّن ما یذکر فیھ المشار إلیھ: 

 
1)  ذلک المکان تذھب إلیھ ھؤالء السیّدات للَشراء! 

 
2)  ھاتان جزیرتان کبیرتان و ھما من عجاءب العلم! 

 
3)  ذلک الجبل فی تلک القاّرة الّصغیرة لھ تراب أسود! 

 
4)  ھؤالء المعلّمون مکّرمون و محبوبون فی المدارس! 

 
91. شارلمانی یکی از پادشاهان معروف فرانک ها با همراهی پاپ به کدام اقدام مهم دست زد؟

1) با خالفت عباسی رابطه برقرار کرد
2) مسیحیت را در اروپا گسترش داد

3) امپراتوري مقدس روم را به وجود آورد
4) با مسلمانانی که از طریق اسپانیا وارد اروپا شده بودند جنگید

92. مالیاتی که بر زمین هاي کشاورزي وضع می شد و یکی از عمده ترین منابع درآمد حکومت ها را در ایران از عصر باستان تا دوره ي

 
قاجار تشکیل می داد چه نام داشت؟

4) خراج3) تیول2) مقاطعه1) جزیه
93. چند قرن تهاجم به اروپا و ورود اقوام مهاجر به این سرزمین، در آستانه ي سال هزار میالدي چه پیامدي براي مردم این قاره پدید

 
آورد؟

 
1) با کاسته شدن از تعداد شوالیه ها، ناامنی در اروپا گسترش یافت.

 
2) به تدریج از تعداد رعایاي زمین دار کم و بر تعداد رعایاي بی زمین افزوده شد.

 
3) بسیاري از دستاوردهاي تمدنی مانند شهرنشینی، تجارت و علم، به فراموشی سپرده شد.

4) با سکونت اقوام مهاجم، طی چندین قرن تغییر و تحول، کشورهاي کنونی اروپایی شکل گرفت.
94. کدام دولت اروپایی بعد از پادشاهی فرانک خود را پرچمدار مسیحیت و هم وارث امپراتوري روم باستان می دانست؟

4) پادشاهی انگلستان3) امپراتوري مقدس روم  2) پادشاهی فرانسه1) امپراتوري بیزانس 
95. کدام، گزینه فتوحات خارجی مسلمانان را در دوران خالفت معاویه نشان می دهد؟

 
1) ارمنستان و بخشی از آسیانی صغیر

 
2) مصر و شام

 
3) قبرس و قسمتی از سرزمین سند

 
4) دماوند و طبرستان
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صفحه 3

96. بسیاري از کشورها با شاخص هاي مختلفی که نشان دهنده ي توسعه است، موافق نیستند. به عقیده ي آنان:
1) این شاخص ها در طول زمان و در سال هاي مختلف متغیر است.

2) این شاخص ها و تعاریف سبب تقسیم کشورهاي جهان به کشورهاي ثروتمند و فقیر می شود.
3) این شاخص ها نشان دهنده ي وابستگی انسان ها و مکان ها به یکدیگر در جهان امروز است.

4) به عوامل تاریخی و اجتماعی توجه بیش تري شده و توسعه ي اقتصادي در درجات پایین تري قرار دارد.

 
97. کدام یک از موارد زیر سبب شده تا آب به عنوان عامل حیاتی به وجود آورنده ي بحران تلقی شود؟

2) افزایش جمعیت - گسترش صنایع1) افزایش جمعیت - گرم شدن زمین
4) آلودگی آب ها - گرم شدن زمین3) افزایش جمعیت - آلودگی آب ها

 
98. کدام گزینه نادرست است؟

1) براي محاسبه ي میزان توسعه ي کشورها، از شاخص هاي مختلفی، مانند مقدار مصرف انرژي، مقدار مصرف سرانه ي آهن و یا سیمان
استفاده می کنند.

2) یافتن راه هایی براي حل مشکالت محیطی نظیر مخاطرات طبیعی، یکی از کاربردهاي موضوعات جغرافیاي انسانی است.
3)  کارشناسان توسعه در سازمان هاي بین المللی با استفاده از آمارها، کیفیت زندگی را در کشورهاي مختلف با یکدیگر مقایسه می 

کنند.
4) منظور از بُعد مکانی در توسعه ي پایدار، ایجاد تعادل بین روستاها و شهرها و عملی کردن توسعه اي همه جانبه است.

99. کدام عوامل سبب شده است تا آب به عنوان یک عامل حیاتی و به وجود آورندة بحران تلقی شود؟ آلودگی حاصل از نیروگاه هاي

 
تولید برق، از کدام نوع آلودگی آب ها است؟

 
1) تغییرات آب و هوایی و روند افزایش جمعیت - میکروبی

 
2) گرم شدن کرة زمین و آلودگی آب ها - شیمیایی

 
3) روند افزایش جمعیت و گسترش صنایع - حرارتی

 
4) تغییرات آب و هوایی و آلودگی آب ها - زیستی

 
100. رفع کدام آلودگی آب نیازمند تخصص و هزینۀ زیادي است؟

 
1) حرارتی - میکروبی

 
2) میکروبی - شیمیایی

 
3) شیمیایی - حرارتی

 
4) صنعتی - حرارتی

101. خطوط کدام گزینه مربوط به خانواده ي توابع خطی  می باشند؟

 

x

y

 (1
 

x

y

 (2
 

x

y

 (3
 

x

y

 (4
ها را در نقطه اي به طول  قطع کرده باشد، محور عرض ها را در نقطه اي به کدام 102. شیب خطی برابر  است. اگر این خط محور 

 
عرض قطع می کند؟

 (1 (2 (3 (4
103. طول مستطیلی سه برابر عرض آن است. اگر مساحت این مستطیل  سانتی متر مربع باشد، محیط آن چند سانتی متر مربع

است؟
 (1 (2 (3 (4

ها، خط  را در کدام نقطه قطع می کند؟ 104. خط گذرا از نقطه ي  و موازي محور 
 (1 (2 (3 (4

، موازي خط گذرا بر دو نقطۀ  و  رسم شده است. خط  محور  ها را با کدام عرض، 105. خط  از نقطۀ 

 
قطع می کند؟ 

 (1 (2 (3 (4

y = −x+n

1x5

5−513
300

4080100240
(1, 2)y3x− 2y = 5

(1, −1)(3, 2)(−1, −4)(1, −4)

dA (2 , −3)(0 , 5)(2 , 1)dy

−2−113
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صفحه 4

106. دامنه ي تابع  کدام است؟

 (1 (2 (3 (4

107. دامنه ي تابع  کدام است؟

 (1 (2 (3 (4

 
، مقدار  برابر  است؟ 108. با توجه به جدول مقابل، به ازاي کدام مقدار 

 (1 (2 (3 (4
109.  تابعی خطی است و  مقدار  کدام است؟

 (1 (2 (3 (4

 
110. اگر  آن گاه،  کدام است؟

 (1 (2 (3 (4

111. بین دو عدد  و  سه واسطه ي حسابی درج کرده ایم. مجموع این سه واسطه ي حسابی کدام است؟

 (1 (2 (3 (4

112. در دنباله ي مثلثی، مجموع جمالت ششم و هفتم کدام است؟
 (1 (2 (3 (4

 
113. براي اثبات کلیت حکم «مساحت متوازي االضالع برابر است با حاصل ضرب قاعده در ارتفاع» کدام استدالل به کار می رود؟

4) استقراي ریاضی3) تمثیلی2) استنتاجی1) استقرایی
114.  در یک دنباله ي هندسی با جمالت مثبت، جمله ي اول  و جمله ي هفتم  است. مجموع هشت جمله ي اول کدام است؟

 (1 (2 (3 (4

، مجموع تمام جمالت چقدر است؟ 115. در دنباله ي هندسی غیر کاهشی 

 (1 (2 (3 (4

116. از بین جمالت یک دنباله ي حسابی با اختالف مشترك مثبت،  جمله ي متوالی را انتخاب می کنیم. اگر مجموع سه جمله ي
بزرگ تر،  برابر مجموع دو جمله ي کوچک تر و مجموع کل این  جمله برابر  باشد، قدرنسبت این دنباله کدام است؟

 (1 (2 (3 (4

117. اگر  مجموع  جمله ي اول از دنباله ي هندسی  باشد،  کدام خواهد بود؟

 (1 (2 (3 (4

118. در یک دنباله ي حسابی که داراي  جمله است، جمه ي هشتم برابر  است. مجموع جمالت این دنباله کدام است؟
 (1 (2 (3 (4

f(x) = 2 − 3x
− −−−−

√
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xy129
x

y

1
3

2
9

3
19

4
33

⋯

⋯

9876
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صفحه 5

119. در یک دنباله ي هندسی کاهشی، جمله ي اول، ثلث مجموع تمام جمالت بعدي است. نسبت مشترك این دنباله کدام است؟

 (1 (2 (3 (4

120. کدام گزینه مثال نقضی براي حکم «حاصل ضرب دو عدد گنگ، عددي گنگ است» می باشد؟

 
1)  و   

 
2)  و 

 
3)  و  

 
4) صفر و  

 
121. در کدام گزینه «جناس تام» به کار نرفته است؟ 

1)  از تن دشمن بدبخت روان گشت روان  هر کجا شاه جوان بخت روان کرد سپاه

 
  خود زنم شانه سر زلف دالراي تو را 

 
2)  نرم و هموار که یک مو نکند شانه هدر 

 
  نگارم گر به چین با طّرة پرچین شود پیدا 

 
3)  ز چین طّرة او فتنه ها در چین شود پیدا 

4)  تا دوش بُد، امروز به باالي سرآمد  سیالب سرشک از غم هجران توام دوش

 
122. در کدام گزینه «جناس تام» به کار رفته است؟

 
1)  تا به کی در دور باشد نام جام جم بس است  بعد از این دوران شهرت از سفالین جام ماست     

 
2)  روزگاري هم سبو بر دوش می باید گرفت  مدتی سجاده ي تقوا به دوش انداختی              

 
3)  حقه ي مهر بدان مهر و نشان است که بود  گوهر مخزن اسرار همان است که بود            

 
4)  بار وي یا رب گران کن بار دیگر بشکند  شیخ را گردن شکست از بار دستار گران        

 
123. در کدام گزینه آرایۀ «ترصیع» وجود دارد؟

1)  نیل و زنگار است گویی بیخته در مرغزار  مشک و شنگرف است گویی ریخته بر کوهسار
2)  آه از آن سوز و گدازي که در آن محفل بود  آه از آن جور و تطاول که در این دامگه است

3)  تو یار غمگساري تو حور دلربایی  تو سرو جویباري تو اللۀ بهاري
4)  اختر او یافته برج شرف  گوهر او یافته درج شرف

 
124. در کدام گزینه آرایۀ «جناس تام» وجود ندارد؟

1)  که کید و سحر به ضّحاك و سامري آموخت  غالم آن لب ضّحاك و چشم فتانم
2)  مراد خویش دگرباره من نخواهم خواست  اگر مراد تو اي دوست بی مرادي ماست

3)  چون در نظر دوست نشین همه کام است  سعدي مبر اندیشه که در کام نهنگان
4)  هر ماه ماه دیدم چون ابروان توست  از رشک آفتاب جمالت بر آسمان

 
125. ترتیب آرایه هاي«جناس ناقص حرکتی، جناس تام، موازنه و تکرار» در کدام گزینه به درستی آمده است؟

 
الف) غیر جوانی که ز جان شست دست        جست به گرداب چو ماهی ز شست

 
ب) مرا هست زین درد روزي چو ماهی       مرا هست زین رنج ماهی چو سالی

 
ج) عارفان گوش که بر پردة ساز اندازند        در پس پرده شناسند که نامحرم کیست

 
د) باشد چو دمان دیوي اندر دم پیکار        گردد چو روان حصنی اندر صف هیجا

2) ج - ب - الف - د1) الف - ج - د - ب
 
4) د - الف - ب - ج3) ج - الف - ب - د 

2
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4
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صفحه 6

126. اطالعات جدول زیر، بیانگر وضعیت توزیع درآمد در کشور  مربوط به سال  میالدي بر اساس «شاخض دهک ها» است.
چنان چه تفاوت سهام «دهک اول و سوم»  درصد، تفاوت سهام «دهک پنجم و هفنم»  درصد، تفاوت سهام «دهک نهم و پنجم» 

درصد و تفاوت سهام «دهک دهم و اول»  درصد باشد، در این صورت، سهم «دهک اول»، «دهک پنجم»، «دهک نهم» و «دهک دهم»

 
چند درصد است؟

جدول وضعیت توزیع درآمد در کشور  مربوط به سال 
 میالدي

سهم دهک اول
 درصدسهم دهک دوم
 درصدسهم دهک سوم

 درصدسهم دهک چهارم
سهم دهک پنجم
 درصدسهم دهک ششم
 درصدسهم دهک هفتم
 درصدسهم دهک هشتم

سهم دهم نهم
سهم دهک دهم

 درصد درآمد ملی کشور  درصد جمعیت کشور 

1) سه - هشت - پانزده - بیست و چهار
2) سه - هشت - چهارده و نیم - بیست و چهار و نیم

3) دو و نیم - هشت و نیم - پانزده - بیست و چهار
4) دو و نیم - هشت و نیم - چهارده و نیم - بیست و چهار و نیم

 
127. کدام عبارت با اطالعات مندرج در جدول زیر، ارتباط بیش تر و نزدیک تري دارند؟

 
کشور /ردیف

 
شاخص

نرخ مرگ و میر نوزادان  «در هر هزار

 
تولد»

امید به زندگی به

 
«سال»

نرخ بی سوادي بزرگساالن به

 
«درصد»

درآمد سرانه به

 
«دالر»

 
ژاپن

 
کم تر از 

 
موزامبیک

1) توسعه عالوه بر افزایش تولید کّمی، تغییرات کیفی را نیز در بر می گیرد.
2) سطح پایین توسعه در موزامبیک با سطح پایین رشد در این کشور هماهنگی ندارد.

3) شاخص رشد یعنی همان درآمد سرانه با شاخص توسعه هماهنگ است.
4) براي تعیین تغییرات کیفی استفاده از درآمد سرانه به تنهایی نادرست به نظر می رسد.

 
128. شاخص ترکیبی از چند شاخص براي شناخت و تشخیص «توسعه یافتگی» وجود دارد:

 
الف) نام آن چیست؟

 
ب) این شاخص اعتبار کدام یک از «شاخص هاي تولید کل جامعه» را نادرست می نمایاند؟

»   ب) درآمد ملی 1) الف) شاخص رشد انسانی یا «
»   ب) درآمد سرانه 2) الف) شاخص رشد انسانی یا «

»   ب) درآمد ملی 3) الف) شاخص توسعه ي انسانی یا «
» ب) درآمد سرانه 4) الف) شاخص توسعه ي انسانی یا «

A1988
32٫57

21

A

1988
؟

5
6
7

؟
9

10٫5
12٫5

؟
؟

100
A

100
A

12٫882138320
2109٫940٫952٫2302

I ⋅H ⋅D

H ⋅D ⋅ I

I ⋅H ⋅D

H ⋅D ⋅ I
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129. جدول زیر مبیّن وضعیت «توزیع درآمد» درکشور  در سال  میالدي است. ارائه ي کدام شاخص:

 
الف) «توزیع درآمد» در این کشور را «مناسب تر» نشان می دهد؟

 
ب) مبیّن «نامناسب تر» بودن توزیع درآمد در این کشور است؟

 
ج) شاخصی که براي مقایسه ي «وضعیت توزیع درآمد» مورد استفاده قرارمی گیرد، چگونه محاسبه می شود؟

1) الف) نسبت ده درصد باال به چهل درصد پایین  ب) نسبت «دهک دهم» به «دهک اول»  ج) با محاسبه ي «نسبت دهک دهم به دهک
اول»

2) الف) نسبت «بیست درصد باال به بیست درصد پایین»  ب) نسبت «دهک اول» به «دهک دهم»  ج) با محاسبه ي «نسبت دهک اول به
دهک دهم»

3) الف) نسبت «دهک دهم» به «دهک اول»  ب) نسبت ده درصد باال به چهل درصد پایین  ج) با محاسبه ي «نسبت دهک اول به دهک
پنجم»

4) الف) نسبت «دهک اول» به «دهک دهم»  ب) نسبت ده درصد باال به چهل درصد پایین  ج) با محاسبه ي «دهک ششم به دهک دهم»
130. جدول زیر، نشانگر وضعیت توزیع درآمد در کشور  مربوط به سال  میالدي براساس شاخص دهک ها است. چنان چه

 
جمعیت کشور  میلیون نفر و تفاوت سهم دهک هاي پنجم و نهم  درصد باشد:

 
الف) نسبت  درصدي باالي جامعه به  درصد پایین جامعه، کدام است؟

 
ب) اگر سهم دهک پنجم از درآمد ملی معادل  میلیارد دالر باشد، درآمد ملی جامعه چند میلیارد دالر است؟

 
ج) مجموع جمعیت دهک هاي سوم و پنجم چند میلیون نفر است؟

 
وضعیت توزیع درآمد در کشور  در سال  میالدي

 
سهم دهک اول

 
 درصد

 
سهم دهک دوم

 
 درصد

 
سهم دهک سوم

 
 درصد

 
سهم دهک چهارم

 
 درصد

 
سهم دهک پنجم

 
؟

 
سهم دهک ششم

 
 درصد

 
سهم دهک هفتم

 
 درصد

 
سهم دهک هشتم

 
 درصد

 
سهم دهک نهم

 
؟

 
سهم دهک دهم

 
 درصد

 
 درصد جمعیت کشور

 
 درصد درآمد ملی

، ج) ، ب) 1) الف)
، ج) ، ب) 2) الف)

، ج) ، ب) 3) الف)
، ج) ، ب) 4) الف)

A1977

درصد6
درصد7
درصد8
درصد9

درصد16
درصد24

سهم دهک اول
سهم دهک دوم
سهم دهک سوم

سهم دهک چهارم
سهم دهک نهم
سهم دهک دهم

A1990
12010

2020
12

A1990
2
3
3
5

12
12
15

22
100100

812024
815024

1115020
1112020
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131. با توجه به اطالعات ارائه شده در جدول زیر، تفاوت موجود بین کشورهاي توسعه یافته و در حال توسعه از نظر وضعیت معیشتی:

 
 الف) کدام گزینه به ترتیب: ردیف  و ردیف  ، پاسخ درست و کامل جاهاي خالی جدول زیر است؟ 

 
ب) در ضمن در سال  میالدي، تولید ناخالص داخلی سرانه در دو کشور: سوئیس و کنیا، چه میزان بوده است؟

 
درآمد سرانهگروه کشور هاردیف

سالیانه
نرخ مرگ و میر نوزادان در

هر هزار نفر
امید به زندگی در

بدو تولد
درصد نرخ بیسوادي

بزرگساالن
کشور در حال توسعه با پایین

ترین سطح درامد
بیش از  درصدکمتر از ... سالبیش از کم تر از...

کمتر از... درصدبیش از  سالکم تر از ... باالتر تا  کشور توسعه یافته

 
1) الف)  دالر -  -  هزار دالر -      ب) بیش از  هزار دالر - حدود  دالر 
2) الف)  دالر -  - هزار دالر -      ب) بپش از  هزار دالر - حدود  دالر

3) الف)  دالر -  -  هزار دالر -     ب) بیش از  هزار دالر -حدود  دالر
4) الف)  دالر -  -  هزار دالر -    ب) بیش از هزار دالر - حدود  دالر

132. در مورد کدام گروه از کشورها با قدري چشم پوشی، می توان از معیار «درآمد ساالنه» یا «تولید ناخالص داخلی سرانه» براي

 
جلوگیري شاخص توسعه نیز استفاده کرد؟

1) اکثر کشورهاي در حال توسعه که از سطح رشد و توسعۀ یکسان و پایینی برخوردارند.
2) تعدادي از کشورهاي در حال توسعه که با صادرات مقادیر زیادي از یک مادة معدنی گران بها درآمد سرانۀ باالیی دارند.

3) تعدادي از کشورهاي توسعه یافته که با اجراي برنامه هاي اقتصادي، وضعیت شاخص هاي توسعۀ خود را بهبود بخشیده اند.
4) بیشتر جوامع امروزي که سطح رشد و توسعه در آن ها هماهنگ است.

 
133. پاسخ درست سؤاالت زیر کدام است؟

 
الف) توسعه در مقایسه با رشد از کدام ویژگی برخوردار است؟

ب) امروزه یکی از معیارهاي بسیار رایج براي طبقه بندي کشورهاي مختلف دنیا، طبقه بندي براساس .................. است که بر این اساس

 
کشورها دنیا به دو گروه کلی کشورهاي  .................. تقسیم می شوند.

1)  الف) کّمی بودن مفهوم               ب) سطح توسعه یافتگی – پیشرفت و عقب مانده
2) الف) بلندمدت بودن فرایند          ب) سطح توسعه یافتگی – توسعه یافته و در حال توسعه

3)  الف) کّمی بودن مفهوم               ب) درآمد سرانه – پیشرفته و جهان سوم
4)  الف) بلندمدت بودن فرایند          ب) درآمد سرانه – توسعه یافته و توسعه نیافته

 
134. کدام گزینه پاسخ درست سؤاالت زیر است؟

 
الف) توسعه در مقایسه با رشد اقتصادي از کدام ویژگی برخوردار است؟

 
ب) بررسی وضعیت توسعۀ کشوري که با صادرات مواد اولیه درآمد بسیار باالیی دارد، با کدام شاخص نادرست است؟

 
ج) کدام گزینه در ارتباط با شاخص توسعه یافتگی کشورهاي توسعه یافته و در حال توسعه درست است؟ 

1) الف) فرایندي بلند مدت است.    ب) شاخص توسعۀ انسانی    ج) نرخ مرگ و میر نوزادان در هر  تولد در  کشور فقیر

 
جهان بیش از  نفر است.

2) الف) مفهوم کیفی است.    ب) شاخص توسعۀ انسانی    ج) درآمد سرانۀ  کشور ثرونتمند جهان در سال بیش از  دالر

 
است.

3) الف) فرایندي بلند مدت است.    ب) شاخص درآمد سرانه   ج) نرخ مرگ و میر نوزادان در هر  تولد در  کشور فقیر جهان

 
بیش از  نفر است.

4) الف)مفهوم کیفی است.     ب) شاخص درآمد سرانه     ج) درآمد سرانۀ  کشور ثرونتمند جهان در سال بیش از  دالر
است.

12
2007

15010035

22022678
12004035351282
12005025151473

9004025441282
9005035241473

100020
100

2025000

100020
100

2025000
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135. در مورد کدام گروه از کشورها با قدري چشم پوشی، می توان از معیار «درآمد سرانه» یا «تولید ناخالص داخلی سرانه» براي اندازه 

 
گیري شاخص توسعه نیز استفاده کرد؟

 
1) اکثر کشورهاي در حال توسعه که از  سطح رشد و توسۀ یکسان و پایینی برخوردارند

 
2) تعدادي از کشورهاي در حال توسعه که با صادرات مقادیر زیادي از یک مادة معدنی گران بها درآمد سرانۀ باالیی دارند

3) تعدادي از کشورهاي توسعه یافته که با اجراي برنامه هاي اقتصادي، وضعیت شاخص هاي توسعۀ خود را بهبود بخشیده اند.

 
4) بیشتر جوامع امروزي که سطح رشد و توسعه در آن ها هماهنگ است.

136. .................. از متفکرانی است که در پرتو اندیشه ي تیز و نیک اندیشی و پاك دلی توانست با شهود و درون بینی بر بسیاري از
حقایق دست یابد و رازهاي بسیاري را بگشاید و فلسفه ي نوین را که بیش تر از تفکر ایرانی و حکمت خسروانی مایه می گرفت به نام 

.................. بنیان گذارد. او میان فلسفه و عرفان پیوندي استوار برقرار کرد.
2) مالصدرا ـ حکمت متعالیه1) عین القضات همدانی ـ فلسفه ي مشاء

4) شهاب الدین سهروردي ـ فلسفه ي مشاء3) شهاب الدین سهروردي ـ فلسفه ي اشراق
137. مؤلف  «حدائق الّسحر»  کیست و موضوع آن چیست؟

2) شهاب الدین عبداهللا1) رشیدالدین وطواط ـ بدیع
شیرازي ـ تاریخ

4) هندوشاه ـ تاریخ3) فخرالدین رازي ـ کالم

138. کدام یک از گزینه هاي زیر درباره ي عصر انوري نادرست است؟
1) مضمون هاي اصلی شعر در این دوره مدح، وصف و غزل است.

2) جمال الدین محمد بن عبدالرّزاق اصفهانی، از شاعران این دوره، یک ترکیب بند مشهور در نعت و ستایش امیر مؤمنان سروده است.
3) مسعود سعد، دیگر شاعر بزرگ این عصر، از ندیمان و یاران سیف الدوله محمود بود.

4) نفوذ افکار و اصطالحات صوفیه در شعر و رواج عرفان اسالمی از ویژگی هاي سبک این دوره است.
139. کدام گزینه درباره ي «سهروردي» و آثار او» صحیح نیست؟

1) ) کتاب ها و رساله هاي فارسی او بیش تر تمثیلی و ادبی هستند و در آن ها زبان رمزي وجود دارد.
2) او را در  سالگی به فرمان صالح الدین ایوبی در زندان خفه کردند.

3) سهروردي در فلسفه ي خود از حکمت یونانی مایه می گرفت و به این جهت، به بددینی متهم شد.
4) از جمله آثار فارسی او می توان به رسالۀ الطیر و فی حالۀالّطفولیۀ اشاره کرد.

 
140. نام مؤلّف، تاریخ تألیف و نام اصلی کدام اثر به درستی مشّخص نیست؟

4) حدود العالم3) تفسیر کمبریج2) تاریخ سیستان1) مجمل التّواریخ
141. اگر بخواهیم تنها دو مروارید گران بها از دریایی «شعر ملک الشعراي» صید کنیم، آن دو، چیزي جز  ..................  و  .................. 

نخواهد بود.
4) ملی گرایی ـ دانش3) علم ـ عرفان2) عشق ـ معرفت1) آزادي ـ وطن

 
142. متن زیر کدام شاعر عصر بیداري را معرفی می کند؟

«او بیش تر غزل سراست و محتواي غزل او نه عشق و عواطف شخصی، بلکه سیاست و مسائل حاد اجتماعی است. وي طرفدار کارگر و
طبقه ي رنجبر است مایه اصلی شعرش همان مسائلی است که سید اشرف الدین و دیگر شاعران عصر بیداري مطرح کرده اند  و در عصر

خود تنها شاعري بود که جهان بینی ثابتی داشت و سرانجام بر سر همین امر هم جان بیداري مطرح کرده  اند و در عصر خود تنها
شاعري بود که جهان بینی ثابتی داشت و سرانجام بر سر همین امر هم جان باخت.»

4) فرخی یزدي3) عارف قزوینی2) نسیم شمال1) میرزاده ي عشقی
143. چه کسی از مضامین روزنامه ي مال نصرالدین ـ که صابر در آذربایجان به زبان ترکی منتشر می کرد ـ در بیان و نشر اندیشه هاي

خود الهام می گرفت و به نظم فارسی در می آورد اما به این اخذ و اقتباس ها اشاره اي نمی کرد؟
4) ملک الشعراي بهار3) علی اکبر دهخدا2) سیّد اشرف الدین گیالنی1) ادیب الممالک فراهانی

38
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144. در عصر بیداري شعر «فرخی یزدي» و «ابوالقاسم الهوتی» بیش  تر چه مایه اي دارد؟
2) مایه ي توجه به مردم و1) مایه ي وطنی

محرومان
4) مایه ي آزادي و دموکراسی3) مایه ي قانون گرایی

145. کدام گزینه صحیح است؟
1) مسمط هاي بهار تقلیدي است از منوچهري که با صالبت زبانی ناصرخسرو قرینه شده است.

2) کلیات مصور عشقی حاوي نوشته ها و تصاویر طبیعت است که به کوشش علی اکبر سلیمی چاپ شده است.
3) تصنیف سازي را می توان ابداع دردمندترین شاعر عصر بیداري، عارف قزوینی دانست.

4) دیوان اشعار دهخدا، مجموعه اي است از اشعار رسمی و ادیبانه، فکاهیات و اشعار متجددانه حاوي مسائل جدید.
146. قافیه در کدام بیت تابع قواعد دوگانه نیست و غلط می باشد؟            (سنجش انسانی 89)

 
1)  آن شفاعت هم تو خود را کرده اي زان که از نقشم چو بیرون برده اي  

 
 گرگ اگر با تو نماید روبهی  

 
هین مکن باور که ناید زو بهی   (2

 
 من چه گویم پیشت اعالمت کنم 

 
یا که وا یادت دهم شرط کرم   (3

 
 یار بد نیکوست بهر صبر را 

 
که گشاید صبر کردن صدر را   (4

147. وزن عروضی بیت«گر نپسندي هم که خون تو ریزند   خون دگر کس چرا کنی تو به گردن؟» چیست؟     (سنجش انسانی 88)
4) منسرح مثمن مطوي منحور3) مضارع مثمن اخرب2) مجتث مثمن مخبون1) رجز مثمن مطوي مخبون

 
148. در کدام بیت، اختیار وزنی قلب به کار رفته است؟

1)  نزد تو آن جا سخن از سر و زر می رود  گرچه من این جا حدیث از سر جان می کنم
2)  خوي تو نیز از جفا یاري او می کند  دور فلک بر دلم کرد ز جور آن چه کرد

3)  می نشناسد حریف خیره سري می کند  عقل نه هم تاي توست کز تو زند الف عشق
4)  گر  نتواند که مرد سخن به پایان برد  به که ز بهر سخن برنگشاید زبان

 
149. در بیت زیر کدام اختیار شاعري وجود ندارد؟

 
  «هرچه در پرده ي شب راز دل عّشاق است

 
 کان نفس جز به قیامت نه همانا شنوند»

1) قلب
 
2) آوردن فاعالتن به جاي فعالتن

 
4)3) بلند در نظر گرفتن هجاي پایانی

ابدال

 
150. حرف «و» در چند واژه مصوت بلند است؟

 
«نیرو – ابرو – وعده – موزه – اوره – زودتر – کوکب – سو – وکالت – آسوده – بازو - دوچرخه»

4) نه3) شش2) هشت1) هفت

 
151. در کدام مصراع اختیار وزنی «قلب» به کار رفته است؟

2) آید هر دم رسول از طرف شهریار1) بر سر این خاك دان خراب یک سر جهان
4) دعوي کردي که نیست مثل من اندر جهان3) پرده ي گردون بدر نعمت جنّت بخور
152. قافیه ي کدام گزینه نادرست است؟

1)  خریداران به هر جانب پریشان  ز سودایش پریشان خوبرویان
2)  تو را با لعل خندان آفریدند  مرا با چشم گریان آفریدند

 
3)  ندیدیم خیري از این زندگی ها  نکردیم کاري در این بندگی ها 

4)  عارضی عشق است، نتواند نهادن دل بر آن  هر که را مقصود حسن عارض است از دلبران
» سروده شده است؟ 153. کدام مصراع بر اساس الگوهاي هجایی «

 
2) پیش ما رسم شکستن نبود عهد وفا را1) رو خمش کن قول کم گو بعد از این فعال باش 

4) نه تو گفتی که به جا آرم و گفتم که نیاري3) از تو با مصلحت خویش نمی پردازم

− − − −UU − −UU − −U−
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) است؟ 154. قافیۀ کدام بیت بر اساس قاعدة (

 
1)  خویشتن کم بین به خود غره مشو  موسیا! خود را خریدي هین برو 

2)  کجا پنهان توانی شد که هم چون روز پیدایی  چرا پنهان شدي از من تو با چندین هویدایی

 
3)  گر تمامش می کنی این جا رواست  این حکایت را که نقد وقت ماست 

 
4)  دامن تر بردن آن جا برنتابد بیش از این  کوي عشق آمد شه ما برنتابد بیش از این 

 
155. در کدام گزینه اختیار شاعري «ابدال» به کار نرفته است؟

1)  گر امتحان بکنی می  خوري و غم نخوري  بیا که وضع جهان را چنان که من دیدم
2)  که بنده را نخرد کس به عیب بی هنري  بکوش خواجه و از عشق بی نصیب مباش
3)  که در برابر چشمی و غایب از نظري  تو خود چه لعبتی اي شهسوار شیرین کار

4)  صبا به غالیه سایی و گل به جلوه گري  به بوي زلف و رخت می روند و می آیند
156. تصویر مقابل ویرانه هاي شهر غلغله را در کدام ناحیه از ایران که امروزه در خاك افغانستان قرار دارد، نشان می دهد؟ 

2) بلوچستان1) جیرفت
4) سیستان قدیم3) خراسان

 
157. کدام مورد، از مهم ترین موارد کاربردهاي افسانه ها و حماسه ها در مطالعات تاریخی می باشد؟

 
1) شناخت خصوصیات روحی و معنوي ملت ها  

2) روشن ساختن مسائلی از تاریخ که در منابع نوشتاري نیست.
3) تأثیرگذاري ماجراهاي اساطیري بر ادبیات ملت ها

4)  حفظ جوامع از خطراتی که آن ها را تهدید می کرده است.
158. نخستین ماه در تقویم بابلی .................. بود، ماه دوازدهم  .................. نام داشت ودرتقویم  .................. هرسال داراي ده ماه

 
بود.

2) اپاگومن- سوسیگنس- هخامنشی1) سوسیگنس- اوستایی- مصري
4) نیسانو- ادارو- رومی3) ادارو- نیسانو- مصري

 
159. آثار موجود در گنجینه ي ملی ایران، به چه ترتیبی قرار داده شده اند؟

4) محل کشف3) ارزش تاریخی2) دوره ي زمانی1) زمان کشف
160. به کدام دلیل «زبان شناسی» از علوم مرتبط با اسطوره شناسی می باشد؟

 
1) ریشه و بنیان بسیاري از پدیده ها را مشخص می کند.

 
2) امکان خواندن کتاب ها، کتیبه ها و اسناد قدیمی را فراهم می سازد.

 
3) بخشی از کمبودها و خألهاي دانش تاریخی بشر را تکمیل می کند.

 
4) از عرصه هاي مهم شناخت هویت ملت ها می باشد.

161. کدام عبارت با موضوع استفاده از نقشه هاي تاریخی به عنوان یکی از راه هاي درك بصري رویدادهاي تاریخی مرتبط است و

 
تدوین اطلس هاي تاریخی محصول چیست؟

1) مقایسه ي دوره ها و سلسله هاي حکومتی از لحاظ وسعت قلمرو و خطوط مرزي - پژوهش در عرصه ي جغرافیاي تاریخی
2) مقایسه ي دوره ها و سلسله هاي حکومتی از لحاظ وسعت قلمرو و خطوط مرزي - مطالعات در حوزه ي پدیده هاي جغرافیایی
3) آمادگی درك مفاهیم تاریخی در فضاي جغرافیایی و در بستر مکان براي آموزش - پژوهش در عرصه ي جغرافیاي تاریخی

4) درك مفاهیم تاریخی در فضاي جغرافیایی و در بستر مکان براي آموزش - مطالعات در حوزه ي پدیده هاي جغرافیایی

 
162. کدام مورد در کاربرد افسانه ها و حماسه ها در مطالعات تاریخی به وسیله ي پژوهشگران کاربرد اساسی ندارد؟

 
2) اعیاد، بناي شهرها1) آیین ها و رسوم 

4) شناخت هویت ملت ها3) غلتیدن در دامان توّهم

2

Telegram:@Alirezaafsharofficial



 
0 400 800 1200 1600 2000

متر

صفحه 12

163. پیشینۀ اختراع کدام گاه شماري را نزدیک به اختراع خط می دانند؟
2) بابلیان1) یولیانی

 
4) مصري3) خورشیدي قمري

164. کدام مورد از دالیل عمدة تبدیل رخدادهاي تاریخی به افسانه در گذشته هاي دور نمی باشد و بنابر عقیدة هندي هاي باستان در چه
عصري انسان ها عمر طوالنی داشته اند؟

2) اعمال سلیقه ها و نفوذ اغراض – گیل گامش1) گذشت زمان - خاقان
4) توجه بیش تر انسان ها به حماسه ها – کریتایوگا3) دخالت تصمیمات قومی و اعتقادي - دئوس

 
165. آثار باستانی شهر نسا در ترکمنستان امروزي مربوط به چه دوره اي است و در هنگام بازدید از موزه ها، کدام مورد اهمیت دارد؟

 
2) هخامنشیان - عالقه مندي1) اشکانیان - دقت در جریان بازدید

 
3) اشکانیان - داشتن اطالعات کامل تاریخی

 
4) هخامنشیان - داشتن وقت وحوصلۀ کافی

166. نقشه ها براساس چه معیاري طبقه  بندي می شوند و به ترتیب نقشه ي «مکان هاي دیدنی، توپوگرافی و کاربري اراضی» از چه  نوع

 
نقشه هاي جغرافیایی هستند؟

2) اهداف و کاربردها - انسانی، طبیعی، تلفیقی1) عالیق و سالیق جغرافیدان - طبیعی، تلفیقی، انسانی
4) اهداف و کاربردها - طبیعی، انسانی، تلفیقی3) عالیق و سالیق جغرافیدان - انسان، طبیعی، انسانی

167. هفتمین مرحله از یک پژوهش جغرافیایی کدام است و «مقاله» و «پرسشنامه» به ترتیب جزء کدام یک از روش هاي مربوط به جمع 

 
آوري داده ها می باشد؟

2) آزمون فرضیه / کتابخانه اي - کتابخانه اي1) پردازش داده ها / میدانی - کتابخانه اي
4) پردازش داده ها / کتابخانه اي - میدانی3) آزمون فرضیه / کتابخانه اي - میدانی

 
168. طول مرزعه اي  کیلومتر، با مقیاس  طول آن در روي نقشه چند سانتی متر است؟

 (1 (2 (3 (4

 
169. کدام نقشه ها مقیاس چندان دقیقی ندارند؟

4) کوچک مقیاس3) متوسط مقیاس2) ذهنی1) کاربري اراضی

 
170. کدام مورد تا پایان سده ي پانزده میالدي در گسترش دانش جغرافیا نقش اساسی و تعیین کننده داشته است؟

 
1) شناخت کره ي زمین به صورت یکپارچه - اکتشاف نواحی ناشناخته

2) گسترش اسالم در جهان - توسعه ي مناسبات مسلمانان با سایر کشورها و سرزمین ها

 
3) وصف انسان، محیط و روابط بین آن ها - بررسی تفاوت ها و تشابهات نواحی مختلف

 
4) تغییر رویکرد به دانش جغرافیا پس از جنگ جهانی دوم - زیارت اماکن مقدسه

سانتی متر باشد، با توجه به مقیاس ترسیمی زیر  ، سانتی متر و فاصلۀ شهر  تا  ، 171. اگر بر روي نقشه اي فاصلۀ شهر  تا 
فاصلۀ شهر  تا  چند کیلومتر است؟ 

 (1 (2
 (3 (4

 
172. کدام گزینه، جزء اهداف آموزشی جغرافیا است و آموزش هاي جغرافیایی به دنبال چه مسئله اي است؟

 
1) پرورش روحیۀ قدردانی و سپاسگزاري از مواهب الۀ ـ بهره برداري عاقالنه و مطلوب از محیط

 
2) کشف وجوه و زمینه هاي مشترك دانش جغرافیا با علوم طبیعی و انسانی ـ کسب سواد جغرافیایی

 
3) تقویت احساس تعلق به کشور و هویت ملی ـ کسب سواد جغرافیایی

 
4) شناخت جغرافیاي جهان به عنوان خانۀ بزرگ ـ بهره برداري عاقالنه و مطلوب از محیط

20
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173. اگر یک سیستم به پسخوراند مثبت دچار شود، چه اتفاقی رخ می دهد؟

1) ماده یا انرژي موجود در آن به صورت پایان ناپذیر تکرار می شود.
2) سیستم و محیط بر روي هم تأثیر متقابل می گذارند.

3) در حال از دست دادن تعادل خود است.
4) بقاي آن تضمین می شود.

 
174. هرکدام از موارد زیر به ترتیب در کدام شاخۀ جغرافیایی بررسی می شوند؟

 
«زمینۀ پیدایش جنگ ایران و عراق» - «فروپاشی شوروي و ایجاد کشورهاي جدید» - «ایجاد بارش بر اثر تراکم بخار آب»

1) جغرافیاي سیاسی - جغرافیاي سیاسی - آب و هواشناسی
 
2) علوم سیاسی - جغرافیاي سیاسی - هواشناسی

3) علوم سیاسی - علوم سیاسی - آب و هواشناسی
 
4) جغرافیاي سیاسی - علوم سیاسی - هواشناسی

 
175. در تحلیل سیستم هاي جغرافیایی استفاده از کدام رشته ها ضروري است؟

 
1) ژئومورفولوژي - جغرافیاي رفتاري - جغرافیاي سیاسی

 
2) جغرافیاي اقتصادي - جغرافیاي تاریخی - جغرافیاي جمعیت

 
3) مطالعات شهري و شهرسازي - جغرافیاي روستایی - جغرافیاي زیستی

 
4) سنجش از دور - آمار - کارتوگرافی

176.  انسان ها چگونه درباره ي اموري که قبًال حس کرده اند یا امور طبیعی که قابل حس کردن نیستند، به شناخت عقلی درباره ي آن
ها می رسند؟

2) از طریق وحی و الهامات1) با تفکر و استدالل
الهی

4) با شناخت قوانین کلی و عام3) با حواس و عقل

177.  در جهان اساطیري کدام مورد ارزشی ندارد؟
2) شناخت عمومی یا عقل1) عقل تجربی و ابزاري

عرفی
4) عقل نظري و عملی3) عقل عرفی و ابزاري

178. علت تردید فیلسوفان علم در محدود بودن علم به شناخت حسی چیست؟ در جهانی که به دالیل تاریخی و فرهنگی، شناخت

 
علمی به دانش حسی و تجربی محدود می شود، چه نتیجه اي حاصل می گردد؟

1) آگاهی آنان به این حقیقت است که شناخت حسی بدون استفاده از ذهن و عقل بشر نمی تواند سازمان یابد – آگاهی هایی که از روش
عقلی به دست آمده است غیر علمی دانسته می شود.

2) آسیب هایی است که از این شناخت به علوم اجتماعی وارد شده است – جامعه شناسی با روش تجربی دنبال شده و هدف آن
پیش بینی و کنترل پدیده هاي طبیعی در نظر گرفته می شود.

3) آگاهی آنان به این حقیقت است که شناخت حسی بدون استفاده از ذهن و عقل بشر نمی تواند سازمان یابد – شناختی که از
روش هاي صرفأ حسی به دست آمده باشد آگاهی غیرعلمی دانسته می شود.

4) زیرا شناختی که از راه حس و تجربه به دست نیامده باشد شناخت علمی محسوب نمی شود – انکار و مورد غفلت قرار دادن راه هاي
دیگري که براي شناخت جهان اجتماعی وجود دارد.

 
179. عبارات زیر را به ترتیب از حیث درست و نادرست بودن مشخص نمایید.

 
الف) بیداري اسالمی، حاصل انتقال بیداري از متن مردم و فرهنگ عمومی جامعه به سطح نخبگان است.

ب) هنگامی که جامعۀ جهانی عرصۀ حضور فعال فرهنگ هاي متفاوت باشد، نظام جهانی با چالش ها و تضادهاي بین فرهنگی و تمدنی

 
مواجه خواهد شد.

 
ج) به مجموعه فعالیت هایی که براي پذیرش فرهنگ و انطباق دادن افراد با انتظارات جامعه انجام می شود، جامعه پذیري می گویند.

 
د) شناخت شهودي از حیث ابزار، منبع و روش با شناخت علمی تفاوت دارد.

2) درست- نادرست- نادرست- درست1) درست- درست- نادرست- درست
4) نادرست- درست- نادرست- نادرست3) نادرست- نادرست- درست- نادرست
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180. به ترتیب این ویژگی ها به کدام شناخت مربوط است؟

 
- فهمی که با استفاده از اندوختۀ معرفتی جامعه، حاصل می شود.

 
- با شناخت و علم عقالنی مخالفتی ندارد.

 
- فرهنگ هاي مختلف با آن برخوردي یکسان ندارند.

2) علمی – شهودي – عمومی1) عقلی – علمی – عقلی

 
4) عمومی – وحیانی – شهودي3)  شهودي – عمومی علمی 

 
181. در ارتباط با روشنگري خاص فرهنگ غرب ،  عبارت زیر را از   حیث صحیح یا غلط بودن ،   مشخص نمایید.

 
از پایان قرن بیستم، روشنگري و فرهنگ مدرن، گرفتار  بحران معرفت شناختی شده است.

 
روشی از معرفت و  شناخت است که با دو معناي سکوالریسم و اومانیسم همراه شده است.

4) ص – غ – غ3) غ – ص – ص2) ص – ص – غ1) غ – غ – ص

 
182. موارد زیر، به ترتیب با چه مفاهیمی ارتباط دارند؟

«به خدمت گرفتن منطقه ي پیرامونی توسط منطقه ي مرکزي» و «ایجاد امکان سازگاري با شرایط مختلف جغرافیایی از طریق فعالیت هاي
انسانی.»

1) مدینه ي فاسقه - نگاه معنوي به طبیعت
2) فرهنگ سرمایه   داري - گوناگونی تاریخی فرهنگ ها

3) فرهنگ صهیونیسم - نگاه دنیوي جهان متجدد به طبیعت
4) مدینه ي فاسقه - تناسب هویت هاي فردي و طبیعی

183. کدام گزینه، تفاوت اصلی بین انواع استعمار را بیان می کند؟
1) در استعمار نو، استعمارگران و مجریان آن ها، هر دو پنهانند، اما در استعمار فرانو، استعمارگران پنهان و مجریان، آشکارند.
2) در استعمار نو،استعمارگران پنهان و مجریان آن ها آشکارند، اما در استعمار فرانو، استعمارگران آشکار و مجریان، پنهانند.

3) در استمعار نو، استعمارگران حضور مستقیم دارند، اما در استعمار فرانو، استعمارگران و مجریان آن ها هر دو پنهانند.
4) در استعمار نو، استعمارگران پنهان و مجریان آن ها آشکارند، اما در استعمار فرانو استعمارگران و مجریان آن ها هر دو پنهانند.

 
184. به ترتیب روشنگري در سده هاي «هفدهم و هجدهم» و «نوزدهم و بیستم» چه رویکردي داشت؟

1) عقل گرایانه و آمپریستی- حس گرایانه- راسیونالیستی
 
2) راسیونالیستی و حس گرایانه - عقل گرایانه و آمپریستی

4) حس گرایانه و آمپریستی – عقل گرایانه و راسیونالیستی3) عقل گرایانه و راسیونالیستی – حس گرایانه و آمپریستی

 
185. کدام یک از گزینه هاي زیر، به ترتیب، در مورد جهان انسانی، صحیح است ولی در رابطه با جهان فرهنگی، صحیح نیست؟

1) جهان انسانی، محصول زندگی انسان است و هرچه با اندیشه و عمل انسان پدید می آید، مربوط به این جهان است – از بخش فردي
جهان فرهنگی، با عنوان جهان ذهنی تعبیر می کنند.

2) جهان انسانی اعم از آن که فردي یا اجتماعی باشد، در برابر جهان عینی قرار دارد. – بخش اجتماعی جهان انسانی، هویتی فرهنگی
دارد و به همین دلیل، جهان اجتماعی را جهان فرهنگی می نامند.

3) جهان فرهنگی به دو بخش فردي و اجتماعی تقسیم می شود و ابعاد اخالقی و روانی انسان ها به این بخش مربوط می شود. – جهان
فرهنگی، بخش فردي جهان انسانی است و بین دو بخش فردي و اجتماعی، تناسب و هماهنگی وجود دارد.

4) جهان انسانی بخشی از جهان اجتماعی است که محصول زندگی انسان است. – جهان فرهنگی بخشی از جهان انسانی است و هر
فرهنگی نوعی خاص از عقاید و خصوصیات ذهنی را در افراد پدید می آورد.
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186. کدام یک در نظام سیاسی که براساس عقاید و ارزش هاي جدید غرب شکل گرفته بود، دیده نمی شد؟

1) عملکرد و خطاي دنیوي خود را توجیهی الهی نمی کرد- خواست و ارادة آدمی را مبدأ قانون گذاري می دانست- آرمان شهر خود را بر
مبناي خواسته هاي دنیوي تنظیم می کرد.

2) لیبرالیسم اندیشۀ سیاسی جدیدي است که از این رهگذر شکل می گیرد- صورتی کامًال سکوالر، دنیوي و این جهانی داشت-
نمی توانست به دنبال حاکمیت ارزش هاي الهی باشد.

3) صورتی کامًال سکوالر، دنیوي و این جهانی داشت- آرمان شهر خود را بر مبناي حقوق طبیعی و خواسته هاي دنیوي تنظیم می کرد-
قوانین این نظام ریشه در علم و ارادة الهی دارد.

4) نمی توانست به دنبال حاکمیت ارزش هاي الهی باشد- خواست و ارادة آدمی را مبدأ قانون گذاري می دانست- لیبرالیسم اندیشۀ

 
سیاسی جدیدي است که از این رهگذر شکل می گیرد.

 
187. هر یک از عبارات زیر به ترتیب با کدام یک از عقاید و ارزش هاي فرهنگ غرب مرتبط است؟

 
پدید آمدن زمینۀ تکوین و پیدایش علم مستقل از وحی

 
پوشش معنوي دادن به رفتارهاي دنیوي

 
شکل گیري نخستین انقالب سیاسی لیبرال در جهان

1) عدم پذیرش مرجعیت وحی و محدود شدن به شناخت عقلی- تقابل با جریان دنیاگروي- نهادینه شدن تفکر اومانیستی
2) انکار ارزش علمی وحی توسط فیلسوفان روشنگري- سکوالریسم پنهان- حرکت هاي فرهنگی دوران رنسانس

3) انکار صریح ابعاد متافیزیکی و فوق طبیعی توسط سکوالریسم- فرعونیت آشکار- اندیشه هاي فلسفی روشنگري

 
4) بسط تفاسیر پروتستانی از دین و محدود شدن به شناخت تجربی- سکوالریسم آشکار- اندیشه هاي سیاسی دوران رنسانس

188. فرهنگ اسالمی در دوران خالفت به دلیل  .................. ، گروه هاي مهاجم بیگانه را  .................. و دست کم آنان را ناگزیر

 
می ساخت تا براي استمرار و بقاي خود  .................. 

1) تالش و کوشش عالمان مسلمان- به تسلیم وادار می کرد- در پوششی از نفاق بخزند.
2) پذیرش و رویکرد انسان ها- وادار به عقب نشینی می کرد- با رعایت ظواهر اسالمی پوشش دینی خود را حفظ کنند.

3) تأثیرگذاري بر قدرت هاي سیاسی- درون خود هضم و جذب می کرد- در چارچوب عادات تاریخی و فرهنگی قومی و قبیله اي رفتار
کنند.

4) قدرت و عمق معرفتی خود- درون خود هضم و جذب می کرد- از پوشش مفاهیم و ارزش هاي دینی استفاده کنند.
189. «الیه هاي بنیادین فرهنگ »، «مدینۀ فاسقه» و «سازماندهی و مدیریت اجتماعی» به ترتیب با کدام موارد، ارتباط دارند؟

1) هنجارها و ارزش ها - عقاید و ارزش هاي حق - عقل عملی
2) عقاید و ارزش ها - عقاید و ارزش هاي حق - عقل ابزاري

3) هنجارها و ارزش ها - عقاید و هنجار هاي حق - عقل عملی
4) عقاید و ارزش ها - عقاید و هنجار هاي حق - عقل ابزاري

190. کدام گزینه از نظر کسانی که جهان عینی را به طبیعت محدود می کنند، نادرست و کدام عبارت دربارة جهان فرهنگی و جهان

 
عینی از منظر قرآن درست است؟

1) جهان عینی، مهم تر از جهان ذهنی و فرهنگی نیست. - هرگاه افراد و فرهنگ جامعه هویتی مشرکانه داشته باشند، زمین و آسمان به
تعامل سازنده با آن ها می پردازد.

2) براي جامعه و فرهنگ اهمیت ویژه اي قائل نیستند. - جهان فردي و اشخاص را نادیده نمی گیرد و از مسئولیت فرد در قبال جامعه
سخن می گوید.

3) بین علوم طبیعی، انسانی و اجتماعی تفاوتی واقعی قائل نیستند. - جهان عینی، براساس حکمت و مشیت خداوند سبحان، رفتاري
حکیمانه با انسان و جامعۀ انسانی دارد.

4) ذهن افراد و فرهنگ جامعه هویتی غیرمادي دارند. - جهان عینی ظرفیت هاي آسمانی خود را از کسانی که فرهنگ توحیدي نداشته
باشند، پنهان می کند.

191. کدام گزینه نتیجه ي اصل سنخیت است؟
2) نظام معین هستی1) ضرورت علّی و معلولی

4) ارتباط و پیوستگی موجودات جهان3) تخلف ناپذیري و حتمیت نظام هستی
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192. یکسانی آثار و خواص پدیده هاي طبیعی به اصل .................. و کلیت قوانین علمی به اصل .................. و ارتباط بین پدیده ها به
اصل .................. مربوط می شود.

2) سنخیت ـ علیت ـ وجوب علّی1) سنخیت ـ سنخیت ـ علیت
4) وجوب ـ وجوب علّی ـ علیت3) سنخیت ـ وجوب علّی ـ علیت

193. این مسئله که فیلسوف می خواهد تصویري صحیح و جامع از جهان هستی ارائه کند و می خواهد جهانی شود عقالنی شبیه جهان
عینی و خارجی به ترتیب مربوط به کدام قسم از قلمرو ما بعد الطبیعه است؟

2) هدف ما بعد الطبیعه ـ هدف ما بعد الطبیعه1) هدف ما بعد الطبیعه ـ موضوع ما بعد الطبیعه
4) روش ما بعد الطبیعه ـ موضوع ما بعد الطبیعه3) روش ما بعد الطبیعه ـ هدف ما بعد الطبیعه

194. صدرالمتألهین، در شرح .................. می گوید: «بهره هایی که از آیات اول سوره ي مبارکه ي .................. می بردم، بیش از نتایج
آیات دیگر بود» و طبق عقیده ي حکما و عرفا .................. و .................. عالی ترین مرتبه ي توحید و معرفت است.

1) اصول کافی ـ حدید ـ سوره ي توحید و آیات اول سوره ي حدید
2) اصول کافی ـ توحید ـ نهج البالغه و سوره ي توحید

3) اشارات ـ توحید ـ سوره ي توحید و آیات اول سوره ي حدید
4)  اشارات ـ حدید ـ نهج البالغه و سوره ي توحید

195. حضرت علی (ع) در خطبه ي اول نهج البالغه کمال شناخت را در .................. و کمال ایمان را در .................. می داند.
2) تصدیق ـ توحید1) تصدیق ـ اخالص

4) ایمان ـ نفی صفات زائد بر ذات3) ایمان ـ معرفت
196. اساسی ترین مفهوم و مدار همه ي بحث هاي ما بعد الطبیعی .................. و قلمرو ما بعد الطبیعه مجموع .................. است که رو به رو

شدن با   .................. می باشد.
2) وجود ـ هستی ـ واقعیت ها1) وجود و ماهیت ـ هستی ـ واقعیت ها

4) وجود و ماهیت ـ کائنات ـ نمودها و ذوات3) وجود ـ کائنات ـ نمودها و ذوات
197. مردم مدینه ي جاهله چنانند که ..................

1) سالمت جسم را خیر و خوبی می شمرند و درپی آن هستند.
2) اگر به سعادت دست نیابند، گمان می کنند که به بدبختی افتاده اند.

3) اگر از سعادت راستین گفته شود، نظر آنان تغییري نمی کند.
4) سعادت را نمی شناسند و هرگز نمی توانند آن را بشناسند.

 
198. تساوي نسبت عقل فعال به طبیعت با رئیس مدینه ي فاضله به مدینه ي فاضله نشان دهنده ي .................. است.

2) وحدت سازمانی علوم در نظام فلسفی فارابی1) نبوغ فارابی در تبین مسائل فلسفی
4) تبیین دیدگاه هاي فلسفی فارابی به تبع نظریات سیاسی اش3) تاثیر ارسطو بر فارابی در نظریات سیاسی

 
199. در رابطه با مدینه ي جاهله و مردم آن، کدام گزینه درست است؟

 
1) تنها زعیم این مدینه است که به سوي سعادت واقعی حرکت نمی کند. 

 
2) مردم مدینه ي جاهله تنها در صورت راهنمایی به سوي سعادت می روند. 

 
3) مردم این مدینه هیچ گونه اعتقادي به سعادت راستین ندارند. 

4) در این مدینه، مردم برخالف سعادت، بدبختی را می شناسند.

 
200. دربارة عبارت زیر چه می توان گفت؟

 
«سگ ها در آسمان پرواز می کنند.»

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

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

 
4) یک قضیه نیست؛ زیرا جمله اي با معنی نیست.
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201. پیام فراموش نشدنی سقراط چیست؟ و دست یابی به دانش درست و مطمئن در گرو چیست؟
1) خود آگاهی ـ دست یابی به تفکر صحیح

2) دست یابی به تفکر صحیح ـ تعریف صحیح و ثابت از اشیا داشتن
3) دست یابی به تفکر صحیح ـ خود آگاهی

4) خود آگاهی ـ تعریف صحیح و ثابت از اشیا داشتن
202. درباره تأکید سقراط در مورد دفاع از اتهام هاي «گمران کردن جوانان» و «عدم اعتقاد به خدا» به ترتیب کدام گزینه است؟

1) تقدم بصیرت و آشنایی به یک امر در اتهام عدم آن به فرد دیگر – خاکی و سنگی دانستن کره ماه و خورشید
2) افزایش اهمیت بیشتر تربیت شونده با افزایش تعداد مربی – تقدم اعتقاد به وجود یک امر بر اعتقاد به وجود لوازم آن

3) افزایش اهمیت بیشتر تربیت شونده با افزایش تعداد مربی – خاکی و سنگی دانستن کره ماه و خورشید
4) تقدم بصیرت و آشنایی به یک امر در اتهام عدم آن به فرد دیگر – تقدم اعتقاد به وجود یک امر بر اعتقاد به وجود لوازم آن

 
203. در دفاعیات سقراط در دادگاه «هلیاست»، آن چه بیش از هر سخن دیگري او را به حیرت انداخت، چه بود؟

2) این که او حقیقت امور را می داند.1) این که او جوانان را گمراه می کند.
4) این که او محکوم به مرگ شد.3) این که او سخنور توانایی است.

204. مقصود سقراط از هم نشینی با تهیدستان و توانگران چه بود؟
1) متقاعد ساختن هر دو گروه به این که شاید جسم و مال و ثروت را به کمال نفس خود ترجیح دهند.

2) پیروي از ماموریت معنوي خود که خداوند با نداهاي غیبی و در رویاها بر عهده ي او نهاده بود.
3) یادآوري این مطلب که فضلیت منشا ثروت است نه برعکس.

4) به خاطر این که همه سواالتشان را از او بپرسند و به سخنان او گوش فرا دهند.

 
205. سقراط خود را نسبت به مدعیان دانایی، داناتر  .................. زیرا .................. 

 
1) می دانست - آن ها به دانایی شهره بودند اما سقراط این گونه نبود.

2) نمی دانست - آن ها به دانایی شهره بودند اما سقراط این گونه نبود.

 
3) می دانست - سقراط به نادانی خود واقف بود اما آن ها این گونه نبودند.

4) نمی دانست - سقراط به نادانی خود واقف بود اما آن ها این گونه نبودند.
206. اگر متداخل تحت تضاد عکس مستوي یک قضیه موجبه کلی را متناقض کنیم. عکس نقیض آن کدام یک از گزینه هاي زیر

 
خواهد بود؟

 
2) موجبه ي کلی1) موجبه ي جزئی

 
4) سالبه ي کلی3) سالبه ي جزئی

207. هر استدالل حداقل از دو .................. ترکیب شده است و مصداق نتیجه گیري آن می تواند جمله .................. باشد.
2) تصدیق معلوم - زمین مسطح نیست.1) تصدیق معلوم - خودکارم درد می کند.

4) تصدیق مجهول - هر مادري فرزند خود را دوست دارد.3) قضیه ي معلوم - کاشکی هستی زبانی داشتی
208. به ترتیب، استداللی که اگر شخص با قبول مقدمات و نفی نتیجه، دچار تناقض شود و استداللی که در شعر و ادبیات کاربرد دارد و

 
استداللی که نتیجه ي آن حتمًا قضیه ي کلی است، چه می باشد و کدام مورد مبناي اعتماد به علوم تجربی است؟

2) قیاس – تمثیل – استقرا – سومین1) قیاس – استقرا – تمثیل – دومین
4) استقرا – تمثیل – قیاس – سومین3) استقرا – تمثیل – قیاس – اولین

209. در قیاس .................. عین نتیجه یا نقیض آن در یکی از مقدمات استدالل ذکر شده است و در قیاس .................. اجزاي نتیجه در
میان مقدمات پخش شده است و عبارت «اگر باران می بارد هوا ابري است؛ هوا ابري نیست؛ پس باران نمی بارد.» قیاس ..................

 
است.

 
1) استثنایی - اقترانی - استثنایی

 
2) اقترانی - استثنایی - استثنایی

 
3) استثنایی - اقترانی - اقترانی

 
4) اقترانی - استثنایی - اقترانی

210. کدام یک از موارد زیر، مرتبط با «کیفیت قضیه» نمی باشد؟

 
1) رابطۀ ایجابی

 
4) نسبت3) سور2) رابطۀ سلبی
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211. مهارت انجام حرکات ظریف در کودك، در چه زمانی دیده می شود و در شرط معمول این دوره کدام مورد است؟
2) کودکی اول - رشد جسمانی چشم گیر در این دوره1) کودکی دوم - رشد جسمانی چشم گیر

4) کودکی اول - رشد جسمانی کند3) کودکی دوم - رشد جسمانی کند
212. معموًال دو قلوهاي تک تخمکی عادت ماهانه را نسبت به هم چگونه شروع می کنند و سن شروع بلوغ در کدام نژاد باالتر است؟

 
1) هم زمان - نژاد اروپایی - آمریکایی

2) با فاصله ي  ماه از یک دیگر - نژاد آسیایی - آمریکایی

 
3) با فاصله ي  ماه از یک دیگر - نژاد اروپایی - آسیایی

 
4) هم زمان - نژاد اروپایی - آمریکایی

213. امتیاز اصلی تفکر درباره ي خود در دوره ي نوجوانی کدام است؟
4) ریسک پذیري3) شکست ناپذیري2) افزایش خودآگاهی1) قهرمان سازي

214. دوره ي قراردادي در نظریه ي استدالل اخالقی کلبرگ، به طور تقریبی کدام مرحله ي شناختی پیاژه را پوشش می دهد؟
2) قبل از عملیاتی و عملیات عینی1) عملیات صوري به بعد

4) حسی حرکتی و قبل از عملیاتی3) عملیات عینی
215. رشد فوق العاده زبان در کودك که در حقیقت انفجاري از نظر خزانه لغات، دستور زبان و کاربرد علمی زبان است، در کدام دوره

 
اتفاق می افتد و مربوط به کدام جنبه رشد است؟

 
4)  کودکی دوم – شناختی3) کودکی دوم – اجتماعی2) کودکی اول – شناختی1) کودکی اول – اجتماعی

3
3
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