
وقت : 210   دقیقهتاریخ :

تعداد سواالت: 210نام و نام خانوادگی :

موضوع 1.فارسي (3) -دوازدھم:2.دین و زندگی (3) انسانی -دوازدھم:3.زبان انگلیسی (3) -دوازدھم:4.علوم و فنون ادبي (3) -دوازدھم:5.عربی (3) انسانی - دوازدھم:6.ریاضی

(3) و آمار -دوازدھم:7.جغرافي (3) -دوازدھم:8.تاریخ (3) -دوازدھم:9.جامعھ شناسی (3) -دوازدھم:10.فلسفھ (3) -دوازدھم

مرکز مشاوره
تحصیلی دکتر علیرضا
افشار

1. در عبارت «فّراش باد صبا را گفته تا فرش زمّردین بگسترد و دایۀ ابر بهاري را فرموده تا بنات نبات در مهد زمین بپرورد.» همۀ
آرایه ها وجود دارد مگر آرایۀ .................. .

4) سجع3) تشبیه2) تضاد1) جناس
2. کدام گزینه از نظر معنایی با سه گزینۀ دیگر ارتباط کمتري دارد؟              

1)  همچو نی دمساز و مشتاقی که دید همچون نی زهري و تریاقی که دید
2)   مر زبان را مشتري جز گوش نیست محرم این هوش جز بیهوش نیست  

3)  تا بگویم شرح درد اشتیاق سینه خواهم شرحه شرحه از فراق

 
4)  لیک چشم و گوش را آن نور نیست سر من از ناله ي من دور نیست 

3. در همه ي گزینه ها به جز گزینه ي .................. به یکی از آیات سوره ي حمد اشاره شده است.
2) همه غیبی تو بدانی همه عیبی تو بپوشی1) تو نماینده ي فضلی تو سزاوار سنایی

4) همه درگاه تو جویم همه از فضل تو پویم3) ملکا ذکر تو گویم که تو پاکی و خدایی
4. معانی همه ي واژه هاي  «اعراض، انابت، تتمه، فایق، مفخر» در کدام گزینه درست است؟

2) روي برگردانیدن، توبه، آخرین نفر، مّوفق، افتخارآمیز1) ظواهر، بازگشت، پایان، بهتر، مایه ي سرافرازي
4) سرپیچی کردن، بازبینی اعمال، پایان بخش، بهتر، افتخارآفرین3) روي برگرداندن، توبه، باقی مانده، برتر، مایه ي سربلندي

5. مفهوم کدام گزینه با بقیه متفاوت است؟
1)  آتش کجا خیزد کسی گر دم به خاکستر دمد تا سوخته نَبْود دلی در وي نگیرد سوز من

 با سوخته جانان چه کند حرف جگرسوز
 
2)  از داغ محابا نبود الله ستان را

 
3)  تا دلی خالی کنم آن هم کجاستدر دو عالم یک سخن فهمم بس است 

4)  تا بو که بداند که چه میگویم من کو سوخته اي که جان او می سوزد
6. بیت زیر با کدام بیت قرابت مفهومی دارد؟

 بر نیاید ز کشتگان آواز»  «عاشقان کشتگان معشوقند
 عشق برداشت ز کوچک  دلی از خاك مرا

 
1)  ورنه ویرانۀ من قابل تعمیر نبود

 
2)  که عشق اّول زبان زین لشکر خونخوار می گیرد. به آه و ناله گفتم دل تهی سازم ندانستم

 
 خوش کن به شور عشق دهن تا چو ماهیان

 
3)  در مشرب تو تلخی دریا شود لذیذ

 
4)  دل را به نقد از همه کار جهان برآر کار غیور عشق شراکت پذیر نیست

7. گونۀ زبان شعر زیر در کدام گزینه آمده است؟ 

 
«ملکا ذکر تو گویم که تو پاکی و خدایی

 
همه درگاه تو جویم همه از فضل تو پویم

تو حکیمی تو عظیمی تو کریمی تو رحیمی

 
 
نروم جز به همان ره که توام راهنمایی 

 
همه توحید تو گویم که به توحید سزایی 

تو نمایندة فضلی تو سزاوار ثنایی»
4) غنایی3) پایداري2) حماسی1) تعلیمی

8. آرایۀ مجاز در کدام گزینه دیده نمی شود؟ 
1)  کز عهدة شکرش به درآید از دست و زبان که برآید

2)  تا تو نانی به کف آرّي و به غفلت نخوري ابر و باد و مه و خورشید و فلک در کارند
3) فّراش باد صبا را گفته تا فرش زمّردین بگسترد

4) عصارة تاکی به قدرت او شهد فایق گشته و تخم خرمایی به تربیتش نخل باسق شده.
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صفحه 2

 
9. معادل معنایی واژه هاي «توبه - داراي نشان پیامبري - تاریکی - خوش بو» به ترتیب در کدام گزینه آمده است؟

2) اجابت - قسیم - صفوت - باسق1) انابت - وسیم - قسیم - مفّرح
4) انابت - وسیم - دجٰی - نسیم3) اجابت - قسیم - دجٰی - فایق

 
10. نوع پرسش (استفهام) در کدام مصراع متفاوت است؟ 

2) گفتم دل رحیمت کی عزم صلح دارد؟1) چه غم دیوار اّمت را که دارد چون تو پشتیبان؟
4) بی دل از بی نشان چه گوید باز؟3) چه باك از موج بحر آن را که باشد نوح کشتیبان؟

 
11. با توّجه به متن زیر، کدام گزینه، هستۀ گروه اسمی است؟

 
«هرگه که یکی از بندگان گنهکار پریشان روزگار، دست انابت به امید اجابت به درگاه حق بردارد، ایزد تعالی در او نظر نکند.»

4) حق3) پریشان روزگار2) بندگان1) گه

 
12. پرش ضمیر فقط در گزینۀ .................. دیده می شود. 

1)  گفت پوسیده است جز نقشی ز پود و تار نیست  گفت از بهر غرامت جامه ات بیرون کنم
2)  گفت در سر عقل باید بی کالهی عار نیست  گفت آگه نیستی کز سر در افتادت کاله

3)  مست گفت اي دوست این پیراهن است افسار نیست  محتسب مستی به ره دید و گریبانش گرفت
4)  من نه آنم که دگر گوش به تزویر کنم  دور شو اي واعظ و بیهوده مگوي

 
13. معنی واژه هاي «محتسب - خمّار - داروغه - غرامت» به ترتیب در کدام گزینه آمده است؟ 

1) نگهبان - می فروش - مأمور ناظر بر اجراي احکام دینی - تاوان
2) مأمور ناظر بر اجراي احکام دینی - می فروش - نگهبان - تاوان

3) مأمور ناظر بر اجراي احکام دینی - مست - حاکم - پاداش
4) نگهبان - مست - قاصد - پاداش

 
14. در کدام گزینه، واژة مرکب، با جابه جایی موصوف و صفت، ساخته نشده است؟

2) گفت مسجد خوابگاه مردم بدکار نیست1) گفت باید حد زند هشیار مردم مست را
3) بر چهرة گل نسیم نوروز خوش است

 
4) هم غم به جاي ماند و هم آبرو برد

 
15. در بیت زیر، چند متمم وجود دارد؟ 
 تا کیمیاي عشق بیابّی و زر شوي»  «دست از مس وجود چو مردان ره بشوي

4) چهار3) سه2) دو1) یک

 
16. مفهوم کدام بیت با سایر ابیات متناسب نیست؟

1)  مور تواند که سلیمان شود  همت اگر سلسله جنبان شود
2)  تا جهان را همت دریا دلش شد میزبان  مور را ملک سلیمان در نمی آید به چشم

3)  هر که را در طلبت هّمت او قاصر نیست  عاقبت دست بدان سرِو بلندش برسد
4)  ناتوان مورم و تا ملک سلیمان رفتم  هّمتم هست رسا دستم اگر کوتاه است

17. مفهوم عبارت مشخص شده در جملۀ «یا مالئکتی قد استحییت من عبدي و لیس له غیري فقد غفرت له» با کدام گزینه تناسب دارد؟
1)  که جز ما پناهی دگر نیستش  قبول است اگرچه هنر نیستش
2)  که من باز دارم ز فتراك دست  مپندار گر وي عنان برشکست

3)  از این ره که راه دگر دیدمی  به نومیدي آن گه بگردیدمی
4)  ولی هیچ راه دگر روي نیست  شنیدم که راهم در این کوي نیست
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صفحه 3

18. نوع «را» در همۀ گزینه ها با بیت « سّر من از نالۀ من دور نیست / لیک چشم و گوش را آن نور نیست» یکسان است به جز گزینۀ 

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

1)  مرد سیراب آب خوش را منکر است  آب خوش بی تشنگی ناخوش بَُود
2)  قول و خط من تو را خود از بر است  قول ایزد بشنو و خطش ببین

3)  در خراسان بی خیانت زرگر است  خاطر من زّر مدحتهات را
4)  جان تنت را، علم جان را مادر است  سوي دانا اي برادر همچنانک

 
19. در میان ترکیب هاي زیر، به ترتیب چند تشبیه و چند استعاره وجود دارد؟

«مرکب شکر، گنج حکمت، دولت مستعجل، عقرب دموکراسی، نمط عشق، دنیاي فراموشکار، تیغ جفا، تن چوب، زبان حال دیوار، شوخی

 
روزگار، مهد دموکراسی، دریاي تصورات، ترك تحصیل، چریغ آفتاب.»

4) چهار - پنج3) شش- شش2) چهار- شش1) شش- پنج

 
20. درس روان خوانی «بوي جوي مولیان» از کتاب .................. نوشتۀ .................. نقل شده است.

2) کویر – محمد بهمن بیگی1) بخاراي من، ایل من – علی شریعتی
4) بخاراي من، ایل من – محمد بهمن بیگی3) کویر – علی شریعتی

 
21. در کدام گزینه نام مؤلّف کتاب «بخاراي من ایل من» آمده است؟ 

2) محمدابراهیم باستانی پاریزي1) علی شریعتی
4) عطار3) محمد بهمن بیگی

22. در کدام گزینه غلط امالیی وجود دارد؟
1) اما اگر بار دیگر به سر ضاللت باز رود و خواهد که در حمایت توبه و حریم عنابت گریزد، البته مفید نباشد و از عذاب روز قیامت

امان نیابد و آن را مستحق باشد.
2) خواهی در معرض فساد باش، خواه در لباس صالح، چون این فصل بشنود از خوردن اعراض کرد و روزگار در عبادت مستغرق

گردانید.
3) این است داستان حذر از مکان غدر و مکاید راي دشمن، اگرچه در تضّرع و ذلّت مبالغت نماید، که زاغی تنها، با عجز و ضعف

خویش، خصمان قوي را مغلوب نماید.
4) او در حّق من پیوسته الطاف و انعام می فرمود که تقریر افتاد، اگر من در این حال شکر نعمت ایشان به دعا نگزارم به کفران نعمت

منسوب شوم.

 
23. در کدام گزینه همۀ واژه ها درست معنی شده اند؟ 

1) آوند، ارغند، ستور  آویزان، خشمگین، چهارپایان
2) مستمع، ایدونک، گرزه  گوش دارنده، دانستن، مار

3) حریف، َضماد، سفله  همکار، پُماد، دون
4) مستور، دستور، نفیر  محجوب، وزیر، فریاد بلند

 
24. کدام بیت با بیت «هر کسی کو دور ماند از اصل خویش / باز جوید روزگار وصل خویش» تناسب دارد؟ 

1)  از همان جا آمد آن جا می رود  آن چه از دریا به دریا می رود
2)  زان همی نالد که بر وي زخم بسیار آمده است  نی که می نالد همی در مجلس آزادگان

3)  زیر آمد شد غذاي جان پاك  اصل نعمت ها ز گردون تا به خاك
4)  از نفیرم مرد و زن نالیده اند  کز نیستان تا مرا ببریده اند

 
25. کدام گزینه جمالت زیر را به درستی تکمیل می کند؟

 
الف) الجرم در هر مصاف که رایت او  ..................  شد، دشمن مقهور گردانید.

 
ب) توانگري که در  ..................  ُمقام کند، مال به دست دشمن افتد و به اهل و فرزند نرسد.

پ) مزدور در آرزوي حور و قصور، عارف در  ..................  عیان، غرقۀ نور است.
2) منصوب، غربت، بحر1) منسوب، غربت، بهر
4) منصوب، قربت، بحر3) منسوب، قربت، بهر

26. «اگر رابطه ي ما با خدا قطع گردد، دیگر اثري از جهان باقی نخواهد ماند» اشاره ي مستقیم دارد به ..................

←
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←
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صفحه 4

2) وجود و هستی ما از خود ما سرچشمه نمی گیرد.1) پدیده نبودن ذات خداوند.
4) فقیر بودن انسان و غنی بالذات بودن خداوند.3) نیازمندي انسان به خداوند در مرحله ي پیدایش.
27. کدام یک جز معیارهاي ثابت بت پرستی نیست؟

2) پذیرش سرپرستانی جز او1) اطاعت ارباب هایی جز خداوند
4) خارج کردن دین  خداوند ازبرنامه ها ي زندگی3) استفاده از امکانات و عالیق زندگی به عنوان ابزار

28. عبارت نادرست درباره ي نیازمندي جهان به خدا در بقا کدام است؟
1) در مصنوعات انسانی، رابطه ي چندانی میان بقاي یک مصنوع با سازنده ي آن وجود ندارد.

2) یک معلول در بقاي خود نیازي به علت ندارد.
3) این نوع نیازمندي مانند رابطه ي پرتوهاي نور با منبع آن است.

4) در رابطه ي بین معمار و ساختمان، از آن جایی که معمار علت اصلی ساختمان نیست، بقاي آن نیازمند وجود معمار نخواهد بود.
29.  انسان ها هر قدر که به معناي حقیقی کامل تر شوند،  .................. را بهتر درك می کنند و مرتبه ي توحید  .................. در آن ها

تقویت می شود.
2) تجلی مخلوقات در هستی ـ در خالقیت1) تجلی مخلوقات در هستی ـ عبادي

4) فقر و نیازمندي خود به خدا ـ در خالقیت3) فقر و نیازمندي خود به خدا ـ عبادي
30. این تفکر که «کشتی جهان ناخدایی دارد که به سبب علم و قدرت بی پایانش به هیچ وجه احتمال غرق شدن و نابودي آن نمی

رود»  نتیجه ي  .................. است و آیه ي  .................. مقید این مطلب است.
َر لَُكُم البَحَر لتجری الفُلُك فِیِھ بِأَمِرِه َوِلتَبتَغُوا ِمن فَضِلِھ َولَعَلَُّكم تَشُكُروَن ُ الَِّذي َسخَّ 1) اعتقاد به خداوندي حکیم ـ  �َّ

َر لَُكُم البَحَر لتجری الفُلُك فِیِھ بِأَمِرِه َوِلتَبتَغُوا ِمن فَضِلِھ َولَعَلَُّكم تَشُكُروَن ُ الَِّذي َسخَّ 2) اعتقاد به قانونمند بودن جهان ـ �َّ
َ یمِسُك السََّماَواِت َواألَرَض أَن تَُزوَال َولَئِن َزالَتاً إِن أَمَسَكُھَما ِمن أََحٍد ِمن بَعِدِه إِنَّھُ  َحِلیًما َغفُوًرا 3) اعتقاد به خداوندي حکیم ـ  إِنَّ �َّ

َ یمِسُك السََّماَواِت َواألَرَض أَن تَُزوَال َولَئِن َزالَتاً إِن أَمَسَكُھَما ِمن أََحٍد ِمن بَعِدِه إِنَّھُ  َحِلیًما َغفُوًرا 4) اعتقاد به قانونمند بودن جهان ـ إِنَّ �َّ
31. عبارات «امداد خاص خداوند – سنت اجتماعی – شقاوت ابدي – هالکت ابدي » به ترتیب به کدام سنن اشاره دارد؟

1) توفیق الهی – تفاوت در پاداش و کیفر – امهال – استدراج
2) امداد الهی - تأثیر نیکی ها و بدي ها در سرنوشت – استدراج - امالء

3) توفیق الهی – تأثیر نیکی ها و بدي ها در سرنوشت – امالء – استدراج
4) امداد الهی – تفاوت در پاداش و کیفر– استدراج – امهال

32. با توجه به معارف اسالمی شناخت "هستی" و "چیستی" بهشت به ترتیب موصوف به .................. و .................. است.
4) ناممکن - ناممکن3) ممکن - ممکن2) ناممکن - ممکن1) ممکن - ناممکن

33. با توجه به استدالل نیازمندي جهان به خدا در پیدایش کدام یک از ارتباط ها به صورت صحیح بیان نشده است؟
1) ما و پدیده اي جهان در پدید آمدن به سر چشمه ي هستی نیازمنیدم  نتیجه

2) ما و پدیده هاي جهان یک زمانی نبوده ایم و سپس پدید آمده ایم  مقدمه دوم
3) ذات نایافته از هستی بخش/ کی تواند که شود هستی بخش  مقدمه ي دوم

4) انسان و موجودات جهان در وجود به خودشان متکی نیستند  مقدمه اول

 
34. اگر بگوییم: «اعمال نیک یا زشک کاري در سرنوشت انسان مؤثر است.» پیام کدام آیه را ترسیم کرده ایم؟

1)   قد خلت من قبکم سنن فسیروا فی االرض فانظروا کیف عاقبھ المکذبین.
2)   و لو اَن اھل القری ءامنوا واتّقوا لفتحنا علیھم برکات من السماء واالرض و لکن کذّبوا فاخدناھم

ً 3)   کال نمد ھوالءمن عطاء ربک و ما کان عطاء ربک محظورا
4)   و من یعمل سوءاً او یظلم نفسھ ثم یستغفرهللا غفورا رحیما

←

←

←

←
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35. اگر بگوییم: «میان اقسام و مراتب توحید رابطه وجود دارد» مقصود از این رابطه علیت توحید  .................. و معلولیت توحید 

 
.................. است  که ایه شریفه  .................. حاکی است .

1) عبادي - ربوبی -  اتخذوا احبارھم و رھبانھم اربابا من دون هللا و المسیح ابن مریم و ما امروا اال لیعبدوا
2) ربوبی - عبادي-  ان هللا ربی و ربکم فاعبدوه ھذا صراط مستقیم
3) عبادي - ربوبی - ان هللا ربی و ربکم فاعبدوه ھذا صراط مستقیم

4) ربوبی - عبادي - اتخذوا احبارھم و رھبانھم اربابا من دون هللا و المسیح ابن مریم و ما امروا اال لیعبدوا
36. فراهم کردن شرایط براي پیروان راه حق یا باطل براساس سنّت .................. است و آیه ي شریفه ي .................. مبیّن همین امر

است.

 
1) امداد الهی - «و ال یحسبّن الّذین کفروا انّما نملی لھم خیٌر ألنفسھم» 

 
2) امالء - «و ال یحسبّن الّذین کفروا انّما نملی لھم خیٌر ألنفسھم» 

 
3) امالء - «کّالً نمدّ ھؤالء و ھؤالء من عطاء ربّک ...» 

 
4) امداد الهی - «کّالً نمدّ ھؤالء و ھؤالء من عطاء ربّک ...» 

 
37. نتیجۀ فزونی یافتن زرق و برق و زینت دنیا، لذات و شهوات در دل مسلمانان، چه خواهد بود؟

1) پرستش بت هاي درونی و بیرونی، سنگی و چوبی و مظاهر آن ها

 
2) حرکت تدریجی به سوي شرك و فاصله گرفتن از عقاید موحدانه در ذات خدا

 
3) انتخاب اسوه هایی غیر الهی و گرفتار شدن در تمام مراتب شرك در خالقیت

 
4) باقی نماندن جایی براي خلوت انس با خدا وعدم درك معنویت نیایش با او

38. «انسجام در روابط فرهنگی»، «ظهور گرایش هاي برتر» و «تبعیت از خدا به جاي دیگران»، به ترتیب مربوط به کدام بُعد عملی توحید
است؟

 
2) فردی – فردی – اجتماعی1) فردی – اجتماعی – اجتماعی      

4) اجتماعی – فردی – فردی3) اجتماعی – فردی – اجتماعی

39. براي اینکه بخواهیم با سؤال  «قُْل أَفَاتََّخْذتُْم ِمْن دُونِِھ أَْوِلیَاَء»  عمل مشرکان را مردود بشماریم از کدام جمله قرآنی بهره می گیریم؟

 
چرا؟

 
ُ  - آن که ولی نباشد رب هم نخواهد بود 1)  قُْل َمن َربُّ السَّماَواِت َواْألْرِض قُِل �َّ

 
ا - آن که مالک نباشد ولی هم نخواهد بود 2)  َال یَْمِلُكوَن ِألَنفُِسِھْم نَْفعًا َوَال َضر�

ُ  - آن که رب نباشد ولی هم نخواهد بود 3)  قُْل َمن َربُّ السَّماَواِت َواْألْرِض قُِل �َّ
ا - آن که ولی نباشد مالک هم نخواهد بود 4)  َال یَْمِلُكوَن ِألَنفُِسِھْم نَْفعًا َوَال َضر�

 
40. اینکه انسان عصر امروز جهان را ملک خویش تلقی کند نمونۀ بروز کدام مشکل در اوست و چه تفاوتی با گذشته کرده است؟

 
1) شرك - این گونه از شرك بسیار پیچیده تر از شرك قدیم است. 

 
2) کفر - این گونه از شرك بسیار پیچیده تر از شرك قدیم است. 

 
3) شرك - این گونه از شرك بسیار بارزتر از شرك قدیم است. 

4) کفر - این گونه از شرك بسیار بارزتر از شرك قدیم است.

 
41. اخالص به معناي  ..................  است و این کلمه در کاربرد دینی به معناي این است که  .................. 

1) خالص کردن و پاك کردن یک چیز از غیر آن – عملی که دوست نداري کسی جز خدا تو را ستایش کند.
2) عملی که دوست نداري کسی جز خدا تو را ستایش کند – عملی که دوست نداري کسی جز خدا تو را ستایش کند.

3) خالص کردن و پاك کردن یک چیز از غیر آن – اندیشه و دل را جایگاه خدا و عمل را براي رضاي او قرار دادن.

4) اندیشه و دل را جایگاه خدا و عمل را براي رضاي او قرار دادن – خالص کردن و پاك کردن یک چیز از غیر آن.
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42. کدام یک از گزینه هاي زیر در بحث اخالص به مفهوم صحیحی اشاره نکرده است؟

1) اخالص در لغت به معنی خالص کردن و پاك کردن یک چیز از غیر آن است.
2) اولین گام در دست یابی به اخالص در عمل، حصول اخالص در قلب و دل است.

3) اخالص در اندیشه در واقع همان توحید نظري یا خدا را یگانه یافتن است.
4) در اسالم شرط قبولی تمامی اعمالی که فرد عرضه می کند، اخالص داشتن است.

43. اگر گفته شود که شناخت چیستی خدا امري محال است کدام گزینه آن را توجیه می کند؟

 
1) چیستی خدا و اوصاف بی پایان او براي انسان هاي محدودي مانند ما مقدور و ممکن نیست.

 
2) ذهن ما علی رغم اینکه نامحدود است تنها مخلوقات را قادر است بشناسد نه خالق را

 
3) شناخت یک چیز مستلزم احاطه بر آن است و این احاطه بر خالق نامحدود ممکن نیست.

 
4) درك چیستی خدا معلول کمال فوق العاده ایست که تنها در پیامبران الهی حاصل می شود.

44. از مفهوم کدام گزینه نیازمندي عالم به خدا در مرحله بقاء مستفاد می شود؟

 
1) هر پدیده که وجودش عین ذاتش نباشد به پدیدآورنده نیازمند است.

2) دوام هستی بخشی پدیدآورنده است که ضامن دوام وجود پدیده می شود.

 
3) بی نیاز یک موجود از دیگري مستلزم پدیده نبودن آن موجود است.

 
4) موجودات جهان پدیده هایی هستند که در هستی شان به خدا تکیه دارند.

 
45. از این حقیقت که «مالکیت عالم، والیت بر آن را به دنبال دارد»، بطالن کدام اعتقاد را می توان استنتاج کرد؟

1) مالکیت دانستن خدایانی که پس از سرپرستی خویش هم بر نمی آید.

 
2) حق تصرف قائل شدن براي خدایانی که مالکیتی بر خویش هم ندارد.

 
3) نسبت دادن سرپرستی عالم به خدایانی که از حکمرانی بر آن عاجز هستند.

 
4) فرمان روایی عالم را از آن خدایانی بدانیم که توان تصرف بر آن را ندارد.

46. Mr.Karimi and his family have been inIsfahan recently, .................. ?
 1) they didn't

 
2) have they

 
3) haven't they

 
4) been they

 47. The goal keeper jumped and .................. the ball in one hand.
 1) caught 2) found 3) boost 4) lower

48. I hope to get my computer .................. this year.
 1) diploma 2) advice 3) average 4) memory

49. It's a .................. that he didn't accept the job.
 1) pity 2) plain 3) kitty 4) pilgrim

50. Hafez is a known .................. that has a distinguished role in our language.
 1) poet 2) physician 3) author 4) teacher

51. She borrowed my dictionary in order to  .................. the meaning of the new words.
1) look for 2) look after

 
3) look up

 
4) look out

 52. Factories .................. the environment will be closed.
1) which pollutes 2) where pollute
3) which pollute 4) where pollutes

53.  .................. happens I'll be there with you.
1) Wherever 2) Whatever 3) Whichever 4) Whenever

54. I  .................. you .................. your bike if I .................. how to do it.
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1) ’d help – fix – knew 2) ’d help – ’d fix – knew
3) ’d help – ’d fix – knew 4) helped – to fix – didn’t know

55. 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

56. We are primarily concerned with keeping our promise. “primarily” means ..................  .
 1) similarity 2) essentially 3) effectively 

 
4) wisely

57. I’m sorry to disturb you so late, but my car is out of order and I was .................. if I could use your car.
 1) browsing 2) asking 3) introducing 4) wondering

58. I don't understand why you don't have the report. It .................. to you over a week ago.
1) were send 2) were allow 3) was allowed 4) was sent

59. John may have built this house by himself .................. he hired an architect to design it.
1) or 2) but 3) and 4) so

60. This new digital technology makes it possible for deaf and .................. of hearing patrons to enjoy the
movies without the need for assistive devices.

1) poor 2) hard 3) proud 4) difficult
61. Happiness isn't about getting what you want. It's about loving and being .................. for what you have
received.

 1) grateful 2) powerful 3) meaningful 4) depressed

62. Jane suddenly .................. tears thinking about leaving this place for three years and all of her friends.
 1) look for 2) care for 3) take care of 4) burst into

63. At first the wind was still but within a minute a gust of wind .................. blew across my body.
 1) suddenly 2) importantly 3) willingly 4) lovingly

64.  When .................. ?
1) is the Mona Lisa painted
2) will be  the Mona Lisa painted
3) has the Mona Lisa been painted
4) was the Mona Lisa painted
65. When I stopped, my car .................. from behind.
1) was hit
2) have been hitten  

 3) will be hit
4) had been hit

66. Whenever she tried to have a .................. conversation with her friend, he always changed the subject to a
new video.

1) countless
 

2) meaningful 3) religious 4) compound

67. Although I don’t always show it, I .................. my mother-in-law as a woman of wisdom.
1) shout

 
2) regard 3) boost 4) born

 68. Fortunately, the children .................. in the school yard when a big earthquake shook and destroyed the
building.
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1) playing 2) were playing
3) are playing 4) played

69. We should employ young yet skillful people to boost our general productivity, not the ones that are
.................. based on friendship with no attention to their actual capabilities.

 1) unexpected 2) recommended 3) abbreviated 4) distinguished

70. To improve your pronunciation in English, you may use the international phonetic .................. usually given
at the beginning of the dictionaries.

 1) weights 
 

2) symbols 
 

3) customs 
 

4) mistakes

 
71.  عالیم هجایی زیر، تقطیع هجایی کدام بیت است؟       (سنجش انسانی 89)

 
قطع نظر از رخ زیباي تو  پرده برانداز که نتوان نمود      (1

 
 تا به جفایت خوشم، ترك جفا کرده اي 

 
این روش تازه را تازه بنا کرده اي   (2

من که ننالیده ام ز هیچ عذابی  دل ز غمت آخرم به ناله درآمد  (3
  رهزن ایمان من شد نازنین تازه اي

 
رفتم از کیش مسلمانی به دین تازه اي   (4

72. آرایه هاي بیت «از صداي سخن عشق ندیدم خوش تر / یادگاري که در این گنبد دّوار بماند» کدام اند؟
2) استعاره – حس آمیزي – تشخیص – تناسب1) مجاز – تلمیح – حس آمیزي – تناسب

 
4) استعاره – تلمیح – تشبیه – تضاد3) مجاز – تشبیه – تناقض – تشخیص 

 
73. آرایه هاي مقابل همه ي ابیات به جز بیت گزینه ي .................. تمامًا درست است.

1) سرو من سرو نه از قد تو چاالك تر است / به روي تو ز هر روي طربناك تر است (تشبیه بلیغ – استعاره ي مصرحه)
2) سوي چمن چم که گل و سرو را / پاي به گل سازي و خوار و نژند (تلمیح – جناس)

3) هین مرا بگذار اي بگزیده دار / تا رسن بازي کنم منصوروار (مراعات نظیر – تلمیح)
4) در درون آتشین صد راز دارم سربه مهر / آه دودآلود خواهد گفت یک یک بی سخن (پارادوکس – تشخیص)

 
74. در کدام گزینه اختیار شاعري «تغییر کّمیّت مصّوت کوتاه به بلند و مصّوت بلند به کوتاه» دیده می شود؟

1)  خورده گه از جوي شیر گاه ز جوي شراب  این همه نورستگان بّچه ي حورند پاك
2)  تیري است که از نشانه بگذشت  ابروي کمان یار بر دست
3)  به فضیحت سزاي خود بینی  گر نخوانی نصیحتی دینی

4)  از گیسوي بنفشه و از چهره ي سمن  بگشود چین و پرده به یک سو فکند باد
75. وزن کدام گزینه نادرست است؟

1) یار آن گاه کند با تو سخن از سِر لطف / که ببیند ز حدیثش همه خاموش تو را (فعالتن فعالتن فعالتن فعلن)
2) خیال روي تو بست آن قدر به چشمم نقش / که لوح صورت چین کرده قبله گاه مرا (مفاعلن فعالتن مفاعلن فعلن)

3) بس که به دل می زنم سنگ که دلدار رفت / کار دل از دست شد دست هم از کار رفت (مفتعلن مفاعلن مفتعلن مفاعلن)
4) با مرغ روح خویش خوشم زان که چون هما / با مشتی استخوان که مرا هست قانع است (مفعول فاعالت مفاعیل فاعلن)

 
76. کدام گزینه از آرایۀ «متناقض نما» بی بهره است؟ 

1)  اي حاضر غایب ز که جویم بازت؟  در حاضریت ز خویش غایب شده  ام

 
2)  گرچه من جمعیّت از زلف پریشان یافتم  کار جمعی شد پریشان در هواي زلف او 

  زهر است بی تبّسم شیرین شراب تلخ
 
3)  با بخت شور چند توان خورد آب تلخ 

 
  شاگردي تو مایۀ استادي هاست 

 
4)  شادم به غمت که در غمت شادي هاست 

« − −UU−U−U− −UU− »
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77. کدام گزینه داراي آرایه اي «استعاره، جناس و تلمیح» است؟ 

 
1)  جان شیرین را فداي جان شیرین کرده اند  خسروان در آرزوي شّکرش فرهادوار 

2)  آدم صفت از روضه ي رضوان به درآیی  هش دار که گر وسوسه ي عقل کنی گوش
  مبر زنهار از خورشیدرویان

 
3)  که دایم چون مسیحا زنده باشی 

 
4)  او جم است و شعر او جام جم است  کارگاه زندگی را محرم است 

 
78. در بیت زیر، کدام آرایه ها وجود دارد؟

 
«تا دل هرزه گرد من رفت به چین زلف او / زان سفر دراز خود عزم وطن نمی کند»

1) تشخیص – ایهام تناسب – مراعات نظیر
 
2) تشبیه اسنادي – استعاره ي مصرحه – ایهام

 
4) اسلوب معادله – کنایه – تشخیص3) کنایه – جناس – تناقض 

79. آرایه هاي مقابل همه ي ابیات به جز بیت .................. تمامًا درست است.

 
بگو با رخ برابر چون شود شاه (ایهام تناسب، جناس تام) و گر گوید نهم رخ بر رخ ماه   (1

 
که تا جا گرم کردي گویدت خیز (حسن تعلیل، تناقض) از آن سرد آمد این کاخ دالویز   (2

 
اخوان سیه دل که فکندند به چاهم (تلمیح، استعاره) غافل که فزون می شود آب گهر من   (3

 
که روشنی نپذیرد ز آفتاب، هوا (تضاد، اغراق) ز آه و گریه ي من شد جهان چنان تاریک   (4

 
80. اختیارات شاعري مذکور در مقابل همۀ ابیات صحیح است به جز بیت گزینۀ  .................. 

1) تیمار غریبان اثر ذکر جمیل است / جانا مگر این قاعده در شهر شما نیست؟ (بلند تلفظ کردن مصوت کوتاه- حذف همزه)
2) چون مراد دل و جانم تویی از هر دو جهان / از تو دل برنکنم، تا دل و جان است مرا (حذف همزه- آوردن فاعالتن به جاي فعالتن)

3) دگر به روي کسم دیده برنمی باشد / خلیل من همه بت هاي آزري بِِشَکست (بلند تلفظ کردن مصوت کوتاه- ابدال)
4) گر ز دل آگاه شدي، هم سفر ماه شدي / چون تو در این راه شدي خوبی رفتار ببین (کوتاه تلفظ کردن مصوت بلند- بلند تلفظ کردن

مصوت کوتاه)

 
81. وزن مقابل کدام گزینه نادرست است؟

1) از گلبن کثرت گل توحید بخندد (مفعول مفاعیل مفاعیل فعولن)
2) هرچند که سوخت، ساخت ما را (مستعفل فاعالت فع لن)

3) حق از بهر باطل نشاید نهفت (مفعول فاعالت مفاعیلن)
4) هرگز ندیده است کسی وصل در فراق (مستفعلن مفاعل مستفعلن فعل)

 
82. وزن بیت زیر در کدام گزینه درست آمده است؟

 که سروهاي چمن پیش قامتش پستند»  «یکی درخت گل اندر میان خانۀ ماست
2) فعالُت فاعالتن فعالُت فاعالتن1) مفتعلن مفتعلن مفتعلن فع

4) مفاعلن فعالتن مفاعلن َفَعلن3) مفاعلن فعالتن مفاعلن فعالتن

 
83. همۀ گزینه ها به جز گزینۀ  .................. هم وزن هستند.

1)  بهر پندار خلق و نامه سیاه  اي به ناموس کرده جامه سپید
2)  تا نگیرند دیگران به تو پند  پند گیر از مصائب دگران

3)  انبیا را چه جاي معذرت است  گر به محشر خطاب قهر کنند
4)  یا بکش برخان و مان انگشت نیل  یا مرو با یار ازرق پیرهن

 
84. وزن کدام بیت با بیت زیر یکسان نیست؟

 ولی ز فکر تو خواب آیدم؟ خیال است این»  «شبی خیال تو گفتم ببینم اندر خواب
1)  از این باد ار مدد خواهی چراغ دل برافروزي  ز کوي یار می آید نسیم باد نوروزي

2)  گشوده است بغل باغ از خیابان ها  زمین شده است ز برگ شکوفه سیمین تن
3)  شده است خواِن زمین گم درین نمکدان ها  شکوفه شور فکنده ست در گلستان ها
4)  که از گرانی جان کوه بر دل است مرا  ز خاك کوي تو پرواز مشکل است مرا

 
85. در همۀ ابیات به جز بیت  .................. ، تلمیح به آیه اي از قرآن وجود دارد.
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1)  در تجِلی است یا اولی االبصار  یار بی پرده از در و دیوار
2)  سوگند به روي همچو ماهت  خورده است خدا ز روي تعظیم
3)  «کّل یوم هو فی شأن» اي پسر  بهر این فرمود رحمان اي پسر
4)  کفر نعمت از کفت بیرون کند  شکر نعمت، تعمتت افزون کند

 
86. کدام یک از عوامل زیر در بیداري جامعه مؤثر نبود؟

1) تأثیر جنگ هاي نافرجام ایران و روس
2) توجه به ادبیات و رونق  بازار شعر و شاعري

3) کوشش هاي عباس میرزا در روي آوردن به دانش و فنون نوین
4) اعزام دانشجویان ایرانی به خارج از کشور براي تحصیل

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

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

 
بسیار مؤثر بود.»

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

 
88. کدام یک از گزینه هاي زیر از ویژگی هاي شعر ایرج میرزا نیست؟

1) «در طنز، هجو و هزل چیره دست بود »

 
2) سوز و شوري که در اشعارش است نشان از دردمندي وعشق او به میهن است .

3) با زبان حماسی و در سبک خراسانی شعر می سرود.
4) گزینه هاي  و 

 
89. با توجه به شعر زیر کدام یک از درون مایه هاي شعر عصر بیداري در آن به چشم می خورد؟

 
 «آن زمان که بنهادم سر به پاي آزادي

 
تا مگر به دست آرم دامن وصالش را

در محیط طوفان زا ماهرانه در جنگ است

 
 
 دست خود ز جان شستم از براي آزادي

 
می روم به پاي سر در قفاي آزادي

ناخداي استبداد با خداي آزادي »
3) دانش ها و فنون جدید2) وطن1) توجه به مردم

 
4) آزادي 

 
90. در کدام گزینه آرایۀ «متناقض نما» به کار رفته است؟ 

1)  دگران روند و آیند و تو همچنان که هستی  تو نه مثل آفتابی که حضور و غیبت افتد
2)  ُخّرم آن کس کاو بدین غم شادمانی می کند  می خورم جام غمی هر دم به شادّي ُرخت

3)  بازار گرم عاشقی ها سرد می شد  امیدها در دام حرمان درد می شد
4)  رحم کن بر دلم که مسکین است  شاد کن جان من که غمگین است

 
91.  َعیِّن التّرجمة الصَّحیَحةَ َحَسَب الُحروف الُمّشبََّھة بِالِفعل. 

1)   لَعَلَّ اإلنساَن ال یَکِذُب َحتِّی ِعندَ الّضرورةِ.  امید به آن است که انسان حتی هنگام ضرورت دروغ نمی گوید.
روَن ذلک.  قطعًا پدر و مادر به هدف راحتی فرزندانشان عمل می کنند ولی 2)  إِنَّ الواِلدَیِن یَعَمالِن َعلَی راَحِة أَوالِدھما و لِکنَّ األبناَء ال یُقدِّ

فرزندان قدر آن را نمی دانند.
3)  لَیتَِک تَجتَھدیَن أَکثَر ِللٌحصول َعلی نَتائجٍ أَفَضل.  اي کاش بیشتر فعالیت می کردي تا نتایج بهتري به دست می آوردي.

 
4)  َکأَنَّ بَعَض النّاِس ال یُریدوَن أَن یَعِرفوا الحقیقَةَ.  شاید که برخی از مردم نمی خواهند حقیقت را بدانند.

 
92.  َعیِِّن الصَّحیح حول الَمحّلِ اِإلعرابي ِلما تحتَھُ َخط.

«أَرَسَل هللاُ إلَیِھُم األَنبیاَء ِلیُبَیَّنوا الّصراط الُمستقیم.»

 
1)  فاعل، مفعول، مضاف إلیھ 

 
2)  مبتدا، مفعول، صفة 

 
3)  مفعول، مفعول، صفة 

 
4)  مفعول، فاعل، مضاف إلیھ 
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93.  أيُّ عبارةٍ فیھا جملةٌ َوصفیّھ؟ 

 
1)  َرأَیُت َرُجالً فََسلَّمُت َعلَیِھ. 

 
2)  تِلَک األَزھاُر تَجِذُب العیوَن ِلجمالھا و عطِرھا. 

 
3)  في ھذا الَمعمل ُکلُّ واحٍد یقوُم بِعَمٍل ِلیُفیدَ الَمجتمَع. 

 
4)  لي َصدیٌق أُِحبُّھُ کثیراً ِلِصدقِِھ و أَدَبھ. 

 
94.  ما ُھَو الّسؤال المناسُب للعبارة: 

 
  «کانوا یُشاِھدوَن التلفاَز َمَع بَعض.» 

 
1)  َمن کاَن یُشاِھدُ التلفاَز؟ 

 
2)  ماذا کانوا یَفعلوَن؟ 

 
3)  َمتی کانوا یُشاِھدوَن التلفاَز؟ 

 
4)  ھل کانوا یُشاِھدوَن التِّلفاَز؟ 

 
جُل: َھل لي أَن اُساِعدَک؟  ُجِل و الّسائح؟ الرَّ 95.  ما ِھَي العباَرةَ الّتي تکمل الحوار بیَن الرَّ

 
الّسائح: بلی، قُل لي أَیَن تَقَُع اکثر األَماکِن الّسیاحیّة و بَِم استطیع الذّھاب إلیھا؟ 

 
الرُجُل: .................. . 

 
1)  في شمال إیران، نعم تستطیع الذّھاب 

 
2)  في اصفھان، في أَي وقٍت تُِحبُّ 

 
3)  في إصفھان، بِالّطائَِرةِ 

 
4)  نَعَم تَقَُع في شمال ایران، بِسھولٍَة 

 
96.  َعیِّن الصَّحیح َعن مرجع الحال. 

 
1)  فَقَدَ األَطفاُل أَصدقائَھم محزونین َعّما یحدُث. / أصدقاء 

 
2)  أرَضعَت اإلمرأةُ طفلتھا باکیةً. / اإلمرأة 

 
3)  األُمُّ مشتاقَةٌ لرؤیة إبنھا الذی بََحَث الجمیُع عنھُ خائفیَن ِمن فقدانِھ. /األّم 

 
4)  َسأَلَت الّطالبةُ ُمدرستَھا مسرورةً فَأجابتھا بِکّل دقٍة / الّطالبة 

 
97.  «اشترک .................. في المسابقِة .................. ِمَن الفوِز.» َعیِّن غیَر الصَّحیَح للفَراغین. 

 
1)  الُمتسابقوَن - ُمتأَّکدیَن 

 
2)  الطّالُب، ُمتأّکدین 

 
3)  الُمتسابقاُت - متأکداٍت 

 
داً  4)  الُمتسابُق، ُمتأَّکِ

 
98.  في العبارة: «َھل تَتَذَکَُّر کیف قام ُمدیُر شرکتنا بِتکریم العُّمال في السَّنَِة الماضیِة؟» 

 
  ما ُھَو الصحیح حول التحلیل الّصرفي و اْلَمحّل اإلعرابی للکلمات؟ 

 
1)  تتذکَُّر: فعل مضارع، مزید ثالثی، باب تفعیل للغائبة 

 
2)  تکریم: مصدر لفعل مجرد ثالثي / مجرور بھ حرف جر 

 
3)  العّمال: جمع مکسر، مفرده عامل / مضاف إلیھ 

 
4)  الماضیِة: اسم فاعل، مفرد للمؤنث مضاف إلیھ 

 
99.  َعیِِّن الصَّحیح في تشکیل الکلمات: 

 
  «تُفیدُنا الّطاقة الکھربائیة ِلتشغیل األدوات و األجھزة في المنازل و الَمصانع.» 

 
1)  الطاقةُ، الکھربائیةُ، األَجھزةِ، المصانعِ 

 
2)  الکھربائیّةَ، تشغیِل، األدواِت، المنازَل 

 
3)  الطاقَةُ، تشغیِل، االدواُت، المنازِل 

 
4)  الکھربائیةُ، األدواَت، المنازِل، المصانِعِ 

 
100.  ما ُھَو التعریب غیر الصَّحیح؟ 

 
1) کتاب ها غذاي فکر هستند و هر فکري غذایی دارد.  إِّن الُکتَب طعاُم الِفکر و ِلُکّلِ فِکٍر َطعاٌم. 

 
2) دوست دارم نظرات نویسندگان زیادي را بخوانم.  أِحبُّ أَن أقرأَ آراَء کثیرةً للُکتّاب. 

 
3) داشتم کتاب فیزیک را ورق می زدم که پدرم وارد اتاق شد.   کنت أتََصفَُّح کتاَب الفیزیاِء أنَّ والدی دََخَل إلَی الغُرفِة. 

 
4) عقاد روزنامه نگار، ادیب، متفکر و شاعر مصري بود.  کاَن العقّادُ َصحیفاً و أَدیباً و مفّکراً و شاِعراً ِمصریاً. 

 
101.  ما ُھَو الصَّحیح َعِن التّحلیل الصَّرفي ِللَکِلماِت في الِعبارة: 

 
رةً.»    «وال أَُظنُّ أَنَّ ُھناَک ُکتُباً مکرَّ

 
: فعل مضارع، معلوم، مزید ثالثی  1)  أَُظنُّ

 
رة: اسم فاعل، مفرد مؤنث  2)  ُمکرَّ

 
: حرف مشبھة بالفعل بمعنی قطعاً  3)  أَنَّ

 
4)  ُکتُباً: اسم، جمع مکسر، نکرة 
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102.  َعیّن َغیَر الصَّحیَح في التّرجمة. 

 
1)  إِنّما اْلفَخر ِلعَقٍل ثابت: قطعاً 

 
2)  فالنّاُس َموتی َو أَْھُل اْلِعلِم أَحیاُء: مردگان اند 

 
3)  َھْل تَراھُم ُخِلقوا ِمْن طینٍَة: خلق شده اند 

 
4)  فَفُْز بِِعلٍم َو ال تَْطلَْب بِھ بَدَالً: رستگار شو 

 
103.  َعیِّن الصَّحیح في ترجمة المفردات. 

 
1)  إنَّ ّ� یُِحبُّ الّذیَن یُقاتِلوَن في سبیلِھ َکأنَّھم بُنیاٌن َمرصوٌص. کسانی کھ / استوار 

 
2)  َو ال تَُسبُّوا الَّذیَن یَْدعوَن ِمْن دوِن ّ�ِ فَیَُسبُّوا ّ�َ. دشنام نمی دھید / بھ جز 

 
3)  َو فیَك اْنطوی العالَُم األکبُر. در ھم پیچیده است / بزرگترین 

 
4)  ساِرعوا في ُمساَعدَةِ اآلَخریَن فَلَن یَنسوُکم ِعنَدَ الّشدَّة. بشتابید / فراموشت نمی کند 

 
104.  عیّن األصّح و األدّق فی الجواب للتّرجمة:

 
 «اُنُظْر إلَی َما قاَل و التَنُظر إلَی َمن قاَل!»:

1) به آنچه گفته است بنگر و به آنکه گفته است ننگر!
2) به آنکه گفته است بنگر و به آنچه گفته است ننگر!
3) به آنچه گفت، توّجه می کنم نه به آنکه گفته است!

4) بنگر به چیزي که گفتی و توّجه نکن کسی چه گفت!

 
105.  عیِّن الصَّحیح في ترَجمِة العباراِت. 

1)  کاَن قَْد ُوِلدَ ِطفٌل في ھِذه العائلِة و قَد ُسّمَي بـ «َحبیب»، ما أَْجَملَھُ! در این خانواده کودکی به دنیا آمد که اسمش را «حبیب» گذاشتند

 
چقدر او زیباست!

2)  اِستطاَع نوبل أَن یَْختَِرَع مادةً ال تَْنفَِجُر إّال بِإرادةِ اإلنساِن. نوبل ماده اي را اختراع کرد که تنها به ارادة آدمی منفجر می شود.

 
3)  َعلَْینا أشن نکوَن دَژوبین في أعماِلنا لَکي یَِضَل إلَی أَھدافِنا. ما باید در کارمون پشتکار داشته باشیم تا به هدفمان برسیم.

4)  لَقَْد أَسَّسِت الدَولھ ِعدَةَ جاِمعاٍت أَھلیّة لتَطویر الدّراساِت اْلعلیا في البالِد. حکومت چندین دانشگاه خصوصی براي باال بردن سطح

 
تحصیالت عالیه در کشور تأسیس کرد.

 
106.  أَّي َمفھوٍم أَقرب إلی َمعنی العبارةِ: 

 
  «کاَن واِلدُ نوبل قد أقاَم َمصنعاً ِلِصناَعِة مادَّةِ «النّیتروغلیسیرین» السائل الّسریعِ االنفجار و لَو بِاْلحرارة القَلیلة.» 

 
1)  اَلنّیتروغلیسیرین تَْنفَِجر في الحرارة العالیة فقط. 

 
2)  مادة النیتروغلیسیرین عباَرةً َعْن مادّة غازیة تُستَعَمُل لِالنفجارات. 

 
3)  نوبل أَنشأَ َمصنَعاً لِصناعة الدّینامیت. 

 
4)  تنفجر النیتروغلیسیرین حتی في الدَّرجاِت المنخفضة. 

 
107.  اِمأل الفراغ حسَب الَمعنی: العَّصارةُ... 

 
1)  کلُّ فاکھة کثیر العَصیر! 

 
2)  آلةٌ تزیدُ َعصیر الفاکھة َحالوةٌ أو َطراوةً! 

 
3)  کلُّ من یأکُل َعصیَر الفاکھة کثیراً! 

 
4)  آلةٌ ِالستخراج َعصیر الفاکھة أو ُعصاَرتِھا! 

 
108.  «... َعلَینا أیاٌم َصعبَة ولکَّننا لَم نَفِقد ... .» 

جاَء  ت - األَمَل 2)  النَت- أحداً 1)  اِنفَضَّت - الرَّ 4)  أَعتَقَْت- الحیاةَ 3)  َمرَّ

 
109.  ما ھو الخطأ حوَل الُحروف الّتی تَحتھا خطٌّ؟ 

 
1)  قُلُت إلحدی التّلمیذات: لعّل تیّار الکھرباء َمقطوع ُھناَک! (جاَءت لبَیاِن التوقّع) 

 
2)  نََصَحنی أبی: ال تَبیعی اآلخرة، فتَخسریَن اآلخرة و الدّنیا! («ال» النّاھیة) 

 
3)  إنَّ الکذّاب أشدّ النّاس نَدماً فی اآلخرةِ! (جاَءت للتّأکید) 

 
4)  ال یَفتِخِر اإلنسان العاقِِل بِما یَفنی َسریعاً! («ال» النّافیة) 

 
110.  عیِّن الحال: 

 
1)  َرأینا الطّالب النّشیطیَن فی الُمسابقِة الِعلمیَِّة! 

 
2)  جاَءنا ُضیوف ِعندَنا ُمحترموَن! 

 
3)  نَظَرت التلمیذة ناِدمة إلی ُمعلِّمھا ِمن کسلھا! 

 
4)  أخی و أختی َمسروراِن ِمن نِجاحھما! 

11115. در یک دنباله ي حسابی، جمله ي بیست و یکم  و اختالف مشترك  است. جمله ي اول آن کدام است؟
1
4
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 (1 (2 (3 (4
112. در یک دنباله ي حسابی، مجموع  جمله ي اول سه برابر جمله ي هفتم است. نسبت جمله ي اول به اختالف مشترك کدام است؟

 (1 (2 (3 (4
113. در یک دنباله ي حسابی مجموع یازده جمله ي اول صفر است. چندمین جمله ي دنباله برابر صفر است؟

 
4) ششم3) پنجم2) یازدهم1) اول

114. در پرتاب سه سکه با کدام احتمال حداقل یک سکه رو ظاهر می شود؟

 (1 (2 (3 (4

115. در زمستان احتمال نباریدن برف به باریدن آن  است. احتمال باریدن برف کدام است؟

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

 (1 (2 (3 (4
117. با ارقام  تا  چند عدد  رقمی بدون تکرار ارقام می توان نوشت؟

 (1 (2 (3 (4
118. اگر  باشد مجموعۀ  چند زیرمجموعۀ سه عضوي دارد که شامل  باشد؟

 (1 (2 (3 (4
119. اگر مجموعۀ  داراي  زیرمجموعه باشد چند زیرمجموعۀ سه عضوي دارد؟

 (1 (2 (3 (4
120. به پدیده یا آزمایشی که نتیجه آن قبل از اجراي آزمایش به طور قطع  ..................  پدیده یا آزمایش  ..................  می گوییم.

 
1) مشخص است - تصادفی

 
2) مشخص نیست - تصادفی

 
3) مشخص نیست - قطعی

 
4) گاهی مشخص است - قطعی

 
121. در جعبه اي  مداد و  خودکار وجود دارد یک شئ به تصادف خارج می کنیم احتمال اینکه خودکار نباشد کدام است؟

 (1 (2 (3 (4

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

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

 (1 (2 (3 (4
123. هر یک از ارقام  و  و  و  و  و  بر روي  کارت یکسان نوشته شده است. به تصادف دو کارت بیرون می آوریم. احتمال

 
اینکه اعداد روي هر کارت زوج باشند کدام است؟

 (1 (2 (3 (4

 
124. انحراف معیار داده هاي زیر کدام است؟

 
 (1 (2 (3 (4

 
125. اگر  درصد افراد در دستۀ  باشند، زاویل مرکزي دستۀ  در نمودار دایره اي کدام است؟

 (1 (2 (3 (4

 
126. یک دنبالۀ تابعی است که دامنۀ آن .................. و برد آن .................. است.
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2) اعداد حقیقی- اعداد طبیعی1)  اعداد حقیقی- اعداد حقیقی  

 
4)  اعداد طبیعی- اعداد طبیعی3) اعداد طبیعی- اعداد حقیقی    

127. اگر به اختالف مشترك یک دنبالۀ حسابی  واحد اضافه کنیم، به جملۀ ششم دنباله حاصل چند واحد اضافه می شود؟
 (1 (2 (3 (4

 
128. اگر  جمالت دنباله حسابی باشند، حاصل عبارت زیر چند است؟

 

 (1 (2 (3 (4

129. در یک دنباله حسابی مجموع شش جمله اول، نصف مجموع شش جملۀ دوم است، اگر جملۀ چهارم برابر  باشد، اختالف مشترك
دنباله چقدر است؟

 (1 (2 (3 (4

130. طرح و برنامه ریزي در علم آمار، شامل کدام مورد زیر نمی شود؟
1) شیوة تحلیل داده ها

 
2) روش انتخاب نمونۀ تصادفی

 
3) حذف داده هاي دورافتاده

 
4) انتخاب واحد اندازه گیري مناسب

131. سیاست هاي اقتصادي و اجتماعی حکومت ها در کدام نوع از کشور ها همۀ جنبه هاي زندگی را تحت تاثیر قرار می دهد؟

 
2) مرکز1) نیمه پیرامون

 
4) چند هسته اي3) تک ساخت

 
132. کدام گزینه از مالك هاي تفاوت شهر و روستا نیست؟

1) فرهنگ و مناسبات
اجتماعی

3) دسترسی به خدمات2) وسعت و فضاي سکونت
 
4) میزان منابع طبیعی و انرژي

 
133. در ایران چه شهرهایی کالن شهر اطالق می شوند؟ کدام شهر مصداق آن است؟

 
1) شهرهایی که بیش از  میلیون نفر جمعیت دارند - اصفهان

 
2) شهرهایی که بیش از  میلیون نفر جمعیت داشته باشند - کرج

 
3) شهرهایی که کم تر از  میلیون نفر جمعیت دارند - قم

4) شهرهایی که بیش از  میلیون نفر جمعیت داشته باشند - بهبهان
134. در  .................. انواع حس گر ها (سنسور) به جمع آوري و پردازش اطالعات در سامانه هاي مختلف می پردازند.

 
1) شهر هوشمند

 
2) شهر سبز

 
3) شهر پاك

 
4) شهر اجتماعی

135. کدام مورد علت تغییرچهرة فضاهاي شهري در اوایل قرن بیستم را ذکر می کند؟

 
2) بروز مشکالت زیست محیطی1) وقوع جنگ جهانی اول

 
3) افزایش جمعیت شهري

 
4) اختراع و تولید انبوه اتومبیل

 
136. کدام قاره گسترده ترین شبکۀ خط آهن را در جهان دارد؟

1) آسیا
 
4) اروپا3) اقیانوسیه2) آمریکاي شمالی

 
137. ارزان ترین و مقرون به صرفه ترین روش براي جابه جایی کاالهاي بزرگ در مسافت هاي طوالنی کدام است؟

 
1) حمل و نقل زمینی

 
2) حمل و نقل دریایی

 
4) حمل و نقل جاده اي3) حمل و نقل هوایی

138. پدیده اي که در آن حومه ها و شهرك هاي اقماري یک مادرشهر به حومه هاي و شهرك هاي مادرشهر دیگر پیوند می خورد،
موجب شکل گیري  ..................  می شود.

4) جهان شهر3) مگاالپلیس2) ابرشهر1) مادرشهر
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139. کدام یک از عوامل زیر در نفوذ شهرها و شهرگرایی در روستاها مؤثر بوده است؟

 
1) انقالب سبز - تحوالت صنعتی

 
2) بروز تحوالت صنعتی - عصر نوسازي

 
3) تغییرات کالبدي در روستاها - مدرنیزاسیون

 
4) کشت محصوالت تجاري - انقالب صنعتی

 
140. آستانۀ نفوذ در سلسله مراتب سکونتگاه به چه معناست؟

 
1) حداقل جمعیتی که تقاضاي کاال، خدمات، رفت و آمد یا عملکردي از سکونتگاه دارد.

 
2) حداقل جمعیتی که تقاضاي کاال، خدمات یا عملکردي از سکونتگاه دارند.

3) بیشترین مسافتی که مردم منطقه براي دریافت خدمات از سکونتگاه طی می کنند.
4) بیشترین مسافتی که مردم منطقه براي رفت و آمد و دریافت خدمات طی می کنند.

 
141. یکی از مهمترین تغییرات فضاي جغرافیایی در قرن بیستم و بیست و یکم  .................. در جهان است.

 
1) افزایش جمعیت و شهرنشینی

 
2) افزایش شهرها و روستاها

 
3) افزایش خدمات در شهر و روستا

 
4) دغدغۀ افزایش خدمات 

142. در سال  میالدي  .................. درصد از جمعیت جهان در شهرها زندگی می کرده اند و در سال  میالدي  ..................

 
درصد از جمعیت جهان در شهر زندگی می کرده اند.

 -  (1 -  (2 -  (3 -  (4

 
143. کدام عبارت در ارتباط با بزرگترین هواپیماي مسافربري جهان صحیح است؟

 
1) این هواپیما 70 متر طول دارد.

 
2) این هواپیما چهار موتور دارد.

 
3) قیمت هر فروند آن بیش از 300 میلیون دالر است.

 
4) می تواند بین 800 - 900 مسافر جابجا کند.

144. کدام موارد مسیرهاي آبی حمل و نقل آبی را تشکیل نمی دهد؟
4) دریاچه ها3) رودخانه ها2) رودها1) کانال ها

 
145. کدام عبارت زیر صحیح است؟ 

1) مقر هر روستا یا شهر، هستۀ اولیۀ آن را نیز شامل می شود و در انتخاب مکان براي استقرار و سکونت جمعیت، عوامل انسانی بیش 

 
ترین نقش را دارند. 

2) هستۀ اولیۀ روستا یا شهر، مقر آن را نیز شامل می شود و در انتخاب مکان براي استقرار و سکونت جمعیت، عوامل طبیعی بیش ترین

 
نقش را دارند. 

3) هستۀ اولیۀ روستا یا شهر، مقر آن را نیز شامل می شود و در انتخاب مکان براي استقرار و سکونت جمعیت، عوامل انسانی بیش ترین

 
نقش را دارند. 

4) مقر هر روستا یا شهر، هستۀ اولیۀ آن را نیز شامل می شود و در انتخاب مکان براي استقرار و سکونت جمعیت، عوامل طبیعی بیش 

 
ترین نقش را دارند. 

 
146. «رفع نابرابري فضایی» با کدام یک از ویژگی هاي آمایش سرزمین هماهنگ است؟

 
1) توجه به ظرفیت ها و توانمندي هاي همۀ مناطق و استان هاي کشور

 
2) توجه به عدالت در توسعه 

 
3) توجه به همۀ ابعاد توسعه

 
4) توزیع متوازن جمعیت

147. به ترتیب، «تهیه و اجراي طرح هاي هادي روستایی» و «هماهنگی و پشتیبانی مالی، فنی و علمی از شهرداري ها و دهیاري ها» وظیفۀ
کدام نهادها می باشد؟

 
2) جهاد سازندگی - سازمان شهرداري ها و دهیاري ها1) بنیاد مسکن انقالب اسالمی - شوراهاي اسالمی

3) بنیاد مسکن انقالب اسالمی - سازمان شهرداري ها و
 دهیاري ها

4) جهاد سازندگی - شوراهاي اسالمی
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148. در گذشته کدام یک از ارکان روستا از اهمیت بیش تري برخوردار بود و امروزه کدام اقدام در راستاي تحقق روستاي پایدار، در
این حوزه صورت می گیرد؟

 
1) اقتصادي - توسعۀ خدمات فراغتی و گردشگري

 
2) اجتماعی - دسترسی به آموزش مناسب و فراگیر

 
3) اقتصادي - قطعه قطعه کردن زمین هاي کشاورزي

 
4) اجتماعی - توسعۀ خدمات بهداشتی

 
149. به ترتیب، کدام عبارات موارد «الف»، «ب» و «ج» را در جدول زیر تکمیل می کند؟ 

 
نهاد/طرح

 
هدف

 
جهاد سازندگی

 
(الف)

 
(ب)

 
شناسایی کاربري اراضی روستاها

 
طرح هادي

 
(ج)

 
1) محرومیت زادیی - سازمان شهرداري ها و دهیاري هاي کشور - آموزش مهارت هاي فنی و حرفه اي به روستاییان

 
2) خودبسندگی کشاورزي - شوراهاي اسالمی شهر و روستا - ارائۀ راهکارهایی براي بهبود وضع اقتصادي و اجتماعی روستاها

 
3) رسیدگی به مناطق محروم - بنیاد مسکن انقالب اسالمی - تعیین چگونگی گسترش روستاها در آینده

 
4) استقالل کشور - طرح هادي - نظارت بر اجراي خدمات شهري و روستایی

150. «براي مکان یابی مراکز خدماتی در یک ناحیۀ روستایی، به داده هایی از قبیل شیب زمین ها، جمعیت روستا و تراکم آن در نقاط
مختلف، پوشش گیاهی، فاصلۀ خانه ها و محدوده هاي کشاورزي نیاز داریم.» این گزاره با کدام یک از قابلیت هاي  ارتباط بیش تري

 
دارد؟

 
1) امکان طبقه بندي الیه هاي جداگانه و ترکیب آن ها براساس اهداف مطالعه

2) توانایی مکان یابی

 
3) قابلیت برقراري ارتباط منطقی و ریاضی بین اطالعات

4) امکان به روز کردن اطالعات در همۀ بخش ها
151. عکس روبرو کدام شخصیت را نشان می دهد؟

 
2) ولتر1) سر هنري راولینسون

4) دکارت3) منتسکیو

 
152. هستۀ اصلی نظام اقتصادي-اجتماعی در عصر قاجار چه بود؟

4) مالیات3) عشایر2) بازار ها1) صرافی ها

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

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

3) شاهنامۀ  صبا
 
4) منشآت امیر نظام گروسی

 
154. کریم خان از طرف چه کسی وکالت داشت؟

 
2) نادرشاه1) شاه تهماسب

 
3) شاهزادة صفوي

 
4) لطفعلی خان

 
155. شاعر نامی ایران، در عصر افشاریه و زندیه که از مؤسسان نهضت ادبی بوده است، چه نام داشت؟

 
1) وحید بهبهانی

 
2) هاتف اصفهانی

 
3) مشتاق اصفهانی

 
4) میرزا محمد صادق موسوي

156. کتاب «شرح زندگانی من» (خاطرات عبداهللا مستوفی) مربوط به کدام عصر می باشد؟

 
3) پهلوي2) صفوي1) قاجار

 
4) جمهوري اسالمی

GIS
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157. آموزه هاي مورد تأکید تشکیالت فراماسونري عبارتند از:

1) جدایی دین از سیاست - ارزش هاي حقوق بشري
 
2) تلفیق دین با سیاست - ارزش هاي حقوق بشري

 
3) جدایی دین از سیاست - ایجاد عدالت بین مردم

 
4) تلفیق دین با سیاست - ایجاد عدالت بین مردم

158. بخشی از کدام ایل در عصر صفوي براي محافظت از مرزهاي خراسان در برابر هجوم ازبکان به نواحی شمال آن دیار کوچانده

 
شدند؟

 
1) قشقایی

 
2) بختیاري

 
3) قزلباش

 
4) قروشوندلی

 
159. کارشناسان آمریکایی در دوران قاجار با دخالت کدام کشور به کشورشان بازگشتند؟

 
1) دخالت و تهدید نظامی روسیه

 
2) دخالت و تهدید نظامی انگلیس

 
3) مجلس شوراي ملی

 
4) دخالت و تهدید نظامی سوئد

 
160. نبرد کرنال در چه تاریخی صورت گرفت؟

1)  ق. /  م.
 
2)  ق. /   م.

 
3)  ق. /  م.

 
4)  ق. /  م.

161. در رأس ایالت ..................  قرار داشتند و تمام مناسبات و روابط حکومت و ایل زیر نظر آن ها انجام می گرفت.
2) پادشاه1) حاکم

 
3) سران ایل

 
4) خان ها

162. کدام سازمان جایگزین جامعۀ ملل گردید؟
4) سازمان ملل3) یونسکو2) شوراي امنیت1) مجمع عمومی

163. مصر و عربستان در چه قرنی به خود مختاري رسیدند؟
4)  م. -  م.3)  م. -  م.2)  م. -  م.1)  م. -  م.

164. کدام اثر به ستایش نادرشاه افشار می پردازد؟

 
1) جهانگشاي نادري

 
4)  و 3) گیتی گشا2) دره نادري

165. کدام یک از افراد زیر از جمله شخصیت هاي موسیقی دان دورة قاجار نمی باشد؟

 
1) محمدعلی شیرازي

 
2) محمدحسن سنتور خان

 
3) غالمحسین درویش

 
4) علینقی وزیري

 
166. تصویر روبه رو مربوط به کدام دوره است؟

 
2) صفوي1) قاجار

 
4) زندیه3) پهلوي

 
167. ایل بختیاري پس از گرایش به انقالبیون مشروطه خواه، ابتدا چه شهري را تصرف کردند؟

4) تبریز3) مشهد2) اصفهان1) تهران
168. در کدام یک از دوره هاي زیر، کشور ایران بدون مجلس اداره می شد؟

2) اوایل جنگ جهانی اول تا خرداد 1) اوایل جنگ جهانی دوم تا خرداد 
4) اوایل جنگ جهانی اول تا خرداد 3) اوایل جنگ جهانی دوم تا خرداد 

 
169. دو کشور ایران و عثمانی در عصر قاجار، به چه دلیل مجال کم تري براي دشمنی و جدال با یکدیگر داشتند؟

 
1) وساطت دولت انگستان و روسیه

 
2) تحوالت سیاسی و اقتصادي در اروپا

 
3) درگیري هاي مستمر با دولت هاي اروپایی

 
4) مشکالت تجاري هر دو کشور

 
بود؟ 170. کدام یک از شخصیت هاي زیر یکی از جدي ترین مخالفان قرارداد 

 
1) شیخ فضل اهللا نوري

 
2) آیت اهللا میرزاي نائینی

 
3) سیدحسن مدرس

 
4) آیت اهللا طباطبایی
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171. دربارة فواید علوم طبیعی کدام گزینه نادرست است؟
1) علوم طبیعی، جهان طبیعی و پدیده هاي آن را مطالعه می کند.

2) این علوم با شناخت طبیعت و قوانین آن، قدرت پیش بینی و پیش گیري از حوادث طبیعی را براي انسان فراهم می آورند.
3) علوم طبیعی و فناوري حاصل از آن ها ابزار بهره مندي انسان از طبیعت و وسیله غلبۀ او بر محدودیت هاي طبیعی اند.

4) علوم طبیعی، آگاهی هاي عمیقی درباره فرصت ها و محدودیت هاي فناوري براي انسان ها فراهم می کند.
172. تأکید افراطی بر نظم به تدریج سبب چه چیزي می شود؟

1) تأکید افراطی بر نظم به تدریج سبب می شود افراد بدون آنکه بدانند این نظم براي تحقق چه ارزش ها و آرمان هایی است، آن را

 
رعایت کنند.

 
2) تأکید افراد بر نظم به تدریج سبب می شود انقالب هاي اجتماعی، اندیشه هاي جدید، شاهکارهاي هنري و اختراعات بزرگ رخ دهند.

 
3) سبب می شود که اغلب کنش ها که در آن ارزش ها محقق می شوند توسط دیگران قابل مشاهده نباشند.

4) سبب می شود که افرادي مانند مخترعان، رهبران انقالبی و هنرمندان در جامعه بیشتر نمایان شوند و آثارشان بیشتر در بین جامعه

 
شناخته شود.

173. پیشرفت هاي چشمگیر جهان غرب در کدام حوزه ها به گسترده تر و عمیق تر شدن فجایع انسانی و زیست محیطی منجر شده

 
است؟

 
1) فضا - سایبر

 
2) نظامی - سایبر

 
3) صنعت - فضا

 
4) صنعت - نظامی

174. نظریه پردازان کنش اجتماعی، چه چیزهایی را مهم ترین ویژگی کنش اجتماعی می دانند و زندگی اجتماعی انسان را با تأکید بر چه
ویژگی هایی مطالعه می کنند؟

 
1) آگاهی و معنا - اراده و ارزش

 
2) اراده و ارزش - آگاهی و معنا

 
3) اراده و ارزش - اراده و ارزش

 
4) آگاهی و معنا - آگاهی و معنا

 
175. پاسخ سؤاالت زیر به ترتیب در کدام گزینه آمده است؟

 
الف - نادیده گرفتن کنش چه پیامدهایی براي زندگی اجتماعی انسان دارد؟

 
ب - خالقیت زدایی مربوط به کدام ویژگی کنش می شود؟

 
ج - دو بال موفقیت انسان ها کدام است؟

 
1) خالقیت زدایی - معنازدایی - آرمان گریزي / آگاهانه / نظم اجتماعی و خالقیت

 
2) خالقیت زدایی - معنازدایی - آرمان گریزي / ارادي / نظم و زندگی اجتماعی

 
3) خالقیت زدایی - ارزش زدایی  - معنازدایی / آگاهانه / نظم و زندگی اجتماعی

 
4) خالقیت زدایی - ارزش زدایی  - معنازدایی / ارادي / نظم اجتماعی و خالقیت

176. چرا جامعه شناسان نمی توانند دربارة آرمان ها و ارزش هاي بشري داوري کنند؟ این عدم داوري در کدام رویکرد اتفاق می افتد؟

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

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

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

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

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

 
گزینه در ارتباط است؟

 
1) دانش علمی جامعه در تالش براي حل مسائل و مشکالت زندگی رشد و توسعه پیدا می کند.

2) تالش هاي عمومی عالمان به تدریج بر ذخیرة دانش عمومی جامعه می افزاید.
3) هر وقت در جامعه مسئلۀ خاصی مطرح می شود، ما به درك عمیقی از شناخت علمی و عمومی از محیط خود می رسیم.

 
4) هر وقت در جامعه مسئلۀ خاصی مطرح می شود، زمینۀ الزم براي پیدایش و رشد دانش عمومی نسبت به آن مسئله فراهم می شود.
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178. به ترتیب کدام عبارت صحیح و کدام عبارت غلط است؟

 
- قرار گرفتن هر پدیده در جاي خود  نظم اجتماعی

 
- سامان دهندة ارتباط با یکدیگر کنش اجتماعی

 
- چگونگی رابطه و پیوند میان پدیده هاي اجتماعی  ساختار اجتماعی

 
پیش بینی کنندة کنش هاي ما  قواعد اجتماعی

 
1) ص - غ - غ - ص

 
2) ص - ص - ص - غ

 
3) غ - ص - غ - غ

 
4) غ - غ - ص - ص

179. کدام گزینه، نظر جامعه شناسان پوزیتیویست درباره انسان نمی باشد؟

 
1) انسان را مسلط بر جامعه کردند.

 
2) انسان صرفًا یک موجود طبیعی است.

 
3) انسان با موجودات طبیعی تفاوت بنیادین ندارد.

 
4) انسان پیچیده تر از سایر موجودات طبیعی است.

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

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

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

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

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

 
4) زیرا زندگی اجتماعی یک موجود زنده است - دانش ابزاري

 
181. کدام یک از سؤاالت زیر، پرسش از معناي زندگی انسان نمی باشد؟

 
الف - آیا زندگی معانی از پیش تعیین شده دارد یا انسان خود به زندگی خویش معنا می بخشند؟

ب - آیا تأکید بر تفاوت و تنوع معانی و پیچیدگی کنش ها به این معناست که نمی توان از علل و عوامل مشابه در جوامع انسانی سخن

 
گفت؟

 
ج - آیا رویکرد هاي مختلف در علوم اجتماعی به این پرسش که جهان اجتماعی چگونه معنا دار می شود پاسخ داده اند؟

د - چه چیز هایی زندگی را گوارا و شیرین می کند و چه عواملی آن را تلخ و ناگوار می سازد؟

 
1) الف - ب

 
2) ب - ج

 
3) ج - د

 
4) الف - د

 
182. براي فهم کنش انسان ها باید به سراغ کدام گزینه رفت؟

 
1) جهان هاي اجتماعی مختلف و فرهنگ هاي متنوع

 
2) روش هاي کّمی که در جامعه شناسی پوزیتیویستی مطرح است.

 
3) معانی ذهنی و فرهنگی گوناگون

 
4) روش هایی که تنوعات و تفاوت هاي کنش انسان را در نظر بگیرد.

 
183. کدام گزینه در ارتباط با شاخه هاي علوم اجتماعی، درست است؟

1) کنش هاي اجتماعی، ابعاد و اجزاي مختلفی دارند و با توجه به ابعاد و اجزاي خود، دانش هاي مختلفی را به وجود می آورند.
2) جغرافیاي انسانی، مدیریت، زبان شناسی و روان شناسی اجتماعی، پدیده هاي طبیعی و اجتماعی را مطالعه می کنند.

3) برخی از اندیشمندان اجتماعی، جامعه شناسی را علم شناخت ساختار اجتماعی دانسته اند و جامعه شناسی خرد را شکل داده اند.

 
4) علوم اجتماعی، ابعاد مختلف بدن انسان را مطالعه می کند و به همین دلیل، تخصص هاي گوناگونی دربارة آن ایجاد شده است.

 
184. در مورد سیر تاریخی جامعه شناسی، کدام مورد درست است؟

1) جامعه شناسی پوزیتیویستی در قرن نوزدهم به وجود آمد و به شدت تحت تأثیر موفقیت هاي علوم ابزاري بود و خصلت محافظه 
کارانه در این شاخه دیده نمی شود.

 
2) جامعه شناسی تفهمی-تفسیري، به تفاوت موضوع علوم اجتماعی و علوم طبیعی پی برد و بر معناي پدیده هاي اجتماعی تأکید کرد.

3) جامعه شناسی در طی قرن نوزدهم با توجه به تفاوت موضوع خود از علوم طبیعی فاصله گرفت و در طی قرن بیستم با توجه به تفاوت

 
هدف خود به روش هاي غیرتجربی، اهمیت داد.

4) مهم ترین هدف جامعه شناسی از ابتدا تا کنون، نقد وضعیت موجود براي رسیدن به وضعیت بهتر است و به شرایط موجود تن نمی 
دهد.

←

←

←

←
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185. کدام یک از گزینه هاي زیر در ارتباط با تعارضات بین دانش علمی و عمومی صحیح است ولی در مورد دانش عمومی صحیح
نیست؟

1) در شرایط تعارض، ارتباط دوسویۀ میان دانش حاصل از زندگی و دانش علمی قطع می شود. – گمان می کنیم این دانش اهمیت

 
چندانی ندارد واغلب متوجه آن نیستیم.

2) جهان متجدد براساس هویت دینی خود، علم تجربی و عقالنی را نیز معتبر می داند و رسوخ این رویکرد میان دانش علمی و عمومی،
چالش ایجاد می کند. – تالش  هاي علمی عالمان، قدرت دفاع از حقایق موجود را پدید می آورد.

3) این تعارض، پیامد سرایت رویکرد تجربی جهان متجدد به جوامع دیگري است که عالوه بر علم تجربی، علوم عقالنی و وحیانی را نیز
معتبر می دانند. – انسان ها مجبورند به تنهایی و جداگانه، دانش الزم براي هریک از کنش هاي خود را تولید کنند.

4) در شرایط تعارض، دانش علمی، دغدغه و توان الزم براي حل مسائل و مشکالت دانش عمومی را از دست می دهد. – مانند هوا براي

 
انسان است و انسان هنگامی متوجه آن می شود که تغییري در آن رخ دهد و تنفس را با مشکل مواجه نماید.

186. در ارتباط با جامعه شناسی تفهمی – تفسیري، کدام گزینه نادرست است؟
1) می تواند دربارة درست یا غلط بودن عقاید و ارزش ها داوري کند و به نقد یا اصالح آن ها بپردازد.

2) به تفاوت پدیده هاي اجتماعی و پدیده هاي طبیعی پی بردند.
3) علم را به روش تجربی، محدود می دانست و معتقد بود آراي جامعه شناسان باید با روش تجربی، اثبات شود.

4) از نظر اندیشمندان این مکتب مانند وبر، این گرایش جامعه شناسی، توانایی توصیف آرمان ها و ارزش هاي اجتماعی را دارد.

 
187. به ترتیب عبارات زیر با چه مفاهیمی، ارتباط دارند؟

 
- ارتباط میان پدیده هاي اجتماعی

 
- چگونگی رابطه و پیوند میان پدیده هاي اجتماعی

 
- همانندسازي جامعه با پدیده هایی همچون ماشین، بدن انسان و ...

 
- دیدن موضوعات آشنا و روزمره از دید یک فرد غریبه

1) ساختار اجتماعی - ساختار اجتماعی - نگرش جامعه شناسی پوزیتیویستی - آشنایی زدایی
2) نظام اجتماعی - نظام اجتماعی - نگرش جامعه شناسی تفهمی - آشنایی زدایی

3) ساختار اجتماعی - نظام اجتماعی -  نگرش جامعه شناسی پوزیتیویستی - آشنایی زدایی
4) نظام اجتماعی - ساختار اجتماعی - نگرش جامعه شناسی تفهمی - آشنایی زدایی

 
188. علت عبارات زیر در کدام گزینه بیان شده است؟

 
«در طول قرن نوزدهم و اوایل قرن بیستم وجود خانواده هاي بزرگ قاعده اي کلی بود.»

 
1) افزایش جمعیت از جمله تغییراتی است که یک نظام اجتماعی باید در محیط ایجاد کند و تداوم یابد.

 
2) نظام اجتماعی، چگونگی رابطه و پیوند میان پدیده هاي اجتماعی مختلف است.

3) نظام اجتماعی، همانند یک موجود زنده تالش می کند با تغییر در خود و محیط، نیاز هاي خود را تأمین کند و خود را در بلندمدت

 
حفظ نماید.

 
4) نظام اجتماعی، داراي بخش هاي مختلفی است که از یکدیگر مستقل اند و هر بخش، تالش می کند حیات خود را تأمین نماید.

 
189. به ترتیب هریک از عبارات زیر، پیامد چیست؟

 
- رشد جمعیت کشور انگلستان در طول قرن نوزدهم

 
- شکل گیري توقعات و انتظارات از دیگران

 
- تصور جامعه همچون واقعیتی بیرونی

 
1) تغییرات نظام اجتماعی در محیط - ساختار اجتماعی - تسلط انسان بر جامعه

 
2) حفظ حیات نظام اجتماعی - ساختار اجتماعی - تطبیق جامعه با انسان و ویژگی هاي آن

 
3) حفظ حیات نظام اجتماعی - نظم اجتماعی - یکسان انگاري طبیعت و جامعه

 
4) تغییرات نظام اجتماعی در خود - نظم اجتماعی - وابستگی جامعه به انسان
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190. عبارات زیر را به ترتیب از حیث درست یا غلط بودن مشخص نمایید.

- رویکرد پوزیتیویستی بر آن چه مشاهده می شود، تمرکز می کند و اغلب معناي کنش و آن چه در درون انسان می گذرد را نادیده می 

 
گیرد.

 
- براي فهم برخی از انگیزه هاي جوانان و نوجوانان، می توان از روش هاي تجربی استفاده کرد.

 
- کنش انسانی، خشت بناي جامعه است.

 
- حکومت ترکیه با تأیید نفوذ اسالم در جامعه و با هدف گسترش اسالم واقعی، مدارس امام خطیب را بنا کرد.

 
1) ص - غ - ص - غ

 
2) ص - ص - ص - غ

 
3) ص - غ - غ - غ

 
4) غ - ص - غ - ص

191. واسطه ي فیض حق تعالی به جهان طبیعت به اعتقاد حکماي مّشاء کدام است و جمله ي: «من به اصل علّیّت به عنوان اصلی استثنا 
ناپذیر معتقدم» از کیست؟

2) عقول مجّرده - ابن سینا1) فرشتگان و مالئک - ابن سینا
4) عقول مجّرده - ماکس پالنک3) فرشتگان و مالئک - ماکس پالنک

192. شعار«الکیفیۀ مجهولۀ و السؤال عنه بدعُۀ» از چه گروهی است و در پاسخ به چه کسانی است؟
1) نفی و تعطیل ـ پاسخ به کسانی که اعتقاد داشتند که علت آفرینش، آشکارسازي قدرت الهی نیست.

2) معتزله ـ پاسخ به کسانی که اعتقاد داشتند که علت آفرینش، آشکارسازي قدرت الهی نیست.
3) اهل حدیث ـ پاسخ به کسانی که پرسش از مسئله الرحمن علی العرش استوي را مطرح کردند.

4) معتزله ـ پاسخ به کسانی که پرسش از مسئله الرحمن علی العرش استوي را مطرح کردند.
193. سیطرة فکري .................. که نو افالطونی بود از قرن پنجم تا قرن .................. ادامه داشت.

4) اگوستینوس ـ سیزدهم3) ارسطو ـ سیزدهم2) اگوستینوس ـ دوازدهم1) ارسطو ـ دوازدهم
194. علت نهایی محال بودن «دور» این است که:

1) مستلزم تناقض است که امتناع آن، از بدیهیات اولیه است.
2) یک موجود، نمی تواند هم علت خودش باشد و هم معلول خودش.

3) در تحلیل عقلی، به تقدم شیء بر نفس خویش می رسد.
4) معلول، نمی تواند علت علت خود باشد.

 
195. کدام مورد، بیانگر تفاوت اساسی رابطه ي علیت با سایر روابط است؟

2) عمیق تر از سایر روابط است.1) یک طرف آن، خود رابطه است.

 
4) یکی از دو طرف نیازمند و طرف دیگر بی نیاز است.3) در ادامه ي وجود طرفین رابطه است. 

 
196. در رابطه با سؤال زیر کدام پاسخ کامل تر است؟

آیا اصل مغایرت وجود و ماهیت، در رابطه با واجب الوجود نیز صادق است؟ چرا؟
1) بله، چرا که ذات واجب الوجود نیز، هم هستی دارد و هم چیستی.

2) بله، چرا که وجود واجب الوجود معلول ذات و ماهیت واجب الوجود است و او ذاتی است که ضرورتًا موجود است.
3) خیر، چرا که وجود واجب الوجود بدیهی است و این اصل در رابطه با ماهیت هایی است که وجود براي آن ها بدیهی نیست.

4) خیر، چرا که الزمۀ مغایرت وجود و ماهیت، معلولیت وجود است و معلولیت وجود واجب الوجود محال است.

 
197. کدام عبارت در مورد بحث مالك نیازمندي معلول به علت درست نیست؟ 

1) بحث مالك نیازمندي معلول به علت در فلسفه ي اسالمی مطرح شده اما در فلسفه ي یونان وجود نداشته است.
2) از نظر متکلمان اسالمی مالك معلولیت، حادث بودن و مالك بی نیازي از علت، قدیم  بودن است.

3) از نظر متکلمان اسالمی، اگر غیر از خداوند و ماوراء الطبیعه چیز دیگري قدیم باشد با وحدانیت واجب الوجود ناسازگار است.
4) از نظر حکماي اسالمی، مالك معلولیت ممکن الوجود و مالك بی نیازي از علت، واجب الوجود بودن است.
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198. در حکمت مشاء با الهام از  .................. مالئک  .................. نامیده شده اند و کار آن ها  .................. است و ابن سینا  ..................
را واهب الصور می خواند.

1) احادیث اسالمی – عقول – تغییر و تحول و فعل و انفعاالت در طبیعت – عقل فعال

 
2) احادیث اسالمی – عقول – تدبیر جهان خلقت – عقل فعال 

3) آیات قرآنی – مجردات – تغییر و تحول و فعل و انفعاالت در طبیعت – عقل دهم
4) آیات قرآنی – مجردات – تدبیر جهان خلقت – عقل دهم

 
199. تعریف مابعد الطبیعه به «سیر و حرکت انسان، به صورتی که جهانی شود عقالنی، درست مشابه جهان عینی»  .................. 

1) تعریف براساس هدف مابعدالطبیعه است و منظور از آن شناخت مطلق وجود با دقت کامل است.

2) تعریف براساس روش مابعدالطبیعه است و منظور از آن شناخت مطلق وجود با دقت کامل است.
3) تعریف براساس هدف مابعدالطبیعه است و منظور از آن شناخت کل هستی با دید کلی است.
4) تعریف براساس روش مابعدالطبیعه است و منظور از آن شناخت کل هستی با دید کلی است.

 
200. کدام متفکر فلسفۀ ابن سینا را به مسیر تازه اي هدایت کرد؟

2) فخررازي1) میرداماد
 
3) شیخ اشراق

 
4) خواجه نصیر طوسی

 
201. کدام مورد، عبارت را به نحو درستی کامل می کند؟ متفکران مسیحی در آغاز قرون وسطی .................. 

 
2) افکار ارسطو را نمی شناختند.1) گرایشات اصالت عقلی داشتند.

 
4) آثار افالطون را در آکسفورد شرح می کردند.3) با افکار فیلسوفان مسلمان موافق نبودند.

 
202. کفۀ وجود شیء بر کفه ي عدم آن، در کدام صورت سنگینی خواهد کرد؟

2) فقط در صورت علت تامه1) با دخالت هر عامل بیرونی
4) در صورت وجود علت، اعم از تامه و ناقصه3) فقط در صورت امکان ذاتی شیء

 
203. کدام گزینه درباره ي مأمون نادرست است؟

1) در زمان او بیت الحکمه رونق جدي داشت.
2) به فلسفه تمایلی نداشت زیرا به مترجمان کتب طبی طال می بخشید.

3) می توان او را تربیت یافتۀ ایرانیان دانست.
4) از خلفاي بنی امیه بود که دوران حکومتش با ظلم همراه بود.

 
204. در رابطه با نتایج یک آزمایش نمی توان گفت  .................. 

 
2) تنها موارد تجربه شده را دربرمی گیرد.1) ممکن است نتایج آزمایش هاي گذشته را تأیید کند.

4) با همراهی اصول عقالنی تعمیم پیدا می کند.3) کلیت قوانین علمی را آشکار می سازد.

 
205. کدام یک از موارد زیر از پیامدهاي ورود به فطرت ثانی نیست؟

 
1) پرسش از چیستی حقیقت خویشتن

 
2) تفکر دربارة مقصد جهان

 
3) نگرش به جهان در حجاب عادت

 
4) گسستن از مناسبات زندگی روزمره

 
206. ذکر کدام مورد در رابطه با بحث مغایرت وجود و ماهیت صحیح است؟

1) هر شی خارجی در جهان عین به دو جهت مستقل وجود و ماهیت تقسیم می شود.
2) اینکه تصور ما از ماهیت عین تصور ما از وجود نیست، یعنی تصور ماهیت عین تصور عدم وجود است.

3) می توان ماهیتی را در نظر گرفت که وجود بر آن حمل نشود.
4) مفهوم واقعیت، همان ذات و چیستی شی می باشد.

 
207. تاسوعات به چه معناست و به اشتباه به کدام فیلسوف نسبت داده می شد؟

 
1) نه گانه ها ـ افلوطین

 
2) نه گانه ها ـ ارسطو

 
3) بحث فلسفی ـ افالطون

 
4) نه گانه ها ـ افالطون

 
208. اعتقاد پیشوایان دین دربارة کسب حکمت بیانگر چه مطلبی بود؟
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1) تحصیل حکمت بدون توّجه به منشأ و اسناد آن

 
2) تحصیل حکمت فقط از طریق حکماي مسلمان و قرآن

 
3) نیازي به تحصیل حکمت نیست و قرآن تمام حکمت ها را بیان کرده است.

 
4) بدون تحصیل حکمت نمی توان مسلمان بود و انسان گرفتار شرك می شود.

 
209. در خصوص مسئلۀ علت و معلول کدام گزینه درست است؟

 
1) این مسئله قطعًا نخستین مسئله در فلسفه است.

 
2) این مسئله قطعًا نخستین موضوعی است که فکر بشر را به خود مشغول کرده است.

 
3) کهن ترین اصل در فلسفه می باشد.

 
4) این اصل از لوازم اصل وجوب و سنخیت است.

210. مراتب تکامل از دید حکمت مشاء در شکل زیر چگونه تکمیل می شود؟ 
1) الف) عالم عقول - ب) صعود و تکامل

2) الف) آمادگی براي رسیدن به غایت - ب) صعود و تکامل

 
3) الف) درك ماهیت به سوي اویی جهان - ب) واهب الّصور
4) الف) صعود و تکامل - ب) آمادگی براي رسیدن به غایت
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