
وقت : 60   دقیقهتاریخ :

تعداد سواالت: 80نام و نام خانوادگی :

موضوع 1.فارسی 2 (پایھ یازدھم):2.فارسي (3) -دوازدھم:3.عربی و قرآن 2 (پایھ یازدھم):4.دین و زندگی (3) انسانی -دوازدھم:5.دین و زندگی سال یازدھم (ویژه

انسانی):6.انگلیسی پیش دانشگاھی:7.زبان انگلیسی (پایھ یازدھم)

مرکز مشاوره تحصیلی دکتر
علیرضا افشار

1. همۀ  ابیات به استثناي بیت  ..................  با هم تناسب معنایی دارد.

 
کی توان کردن شنا اي هوشمند  عشق دریایی کرانه ناپدید     (1

خواهی که زلف یار کشی ترك هوش کن  بر هوشمند، سلسله ننهاد دست عشق   (2

 
 پرستش به مستی است در کیش مهر   

 
برون اند زین جرگه هشیارها   (3

 
گر تو بیداد کنی شرط مرّوت نبود عاشقان را چو طلب باشد و قّوت نبود    (4

2. مفهوم بی اعتبارِي مقاصد دنیایی در کدام بیت وجود ندارد ؟
ندارند کاري دل افگارها به شادي و آسایش و خواب و خور  (1

که آسان کند باده، دشوارها گره را ز راز جهان باز کن  (2
بریزند از دام جان تارها مهین مهرورزان که آزاده اند  (3

که بستند چشم خشایارها جز افسون و افسانه نبود جهان  (4
3. در کدام گزینه آرایۀ واج آرایی را می یابید؟

2) اي مرغ سحر عشق ز پروانه بیاموز1) تو با من به بیداد کوشی همی
4) مرا مادرم نام مرگ تو کرد3) اندر طلب طعمه پر و بال بیاراست

4.  در کدام گزینه «کنایه» به کار رفته است؟
1)  سیه شد جهان پیش آن نامدار بزد تیر برچشم اسفندیار 

2)  برآن سان که سیمرغ فرموده بود تهمتن گز اندر کمان راند زود 
3)  مرا یار هرگز نیاید به کار تو را گرهمی یار باید بیار 

4)  نهادند و بردند نزدیک شاه بفرمود تا زین بر اسب سیاه

 
5. آرایه هاي «استعاره و حس آمیزي» در کدام گزینه وجود دارد؟

1)  به من آورید آخر صنم گریز پا را بروید اي حریفان بکشید یار ما را
2)  برسان سالم و خدمت تو عقیق بی بها را برو اي دل سبک رو به یمن به دلبر من
3)  بکشید سوي خانه مه خوب خوش لقا را به ترانه هاي شیرین به بهانه هاي زّرین

4)  همه وعده مکر باشد بفریبد او شما را و گر او به وعده گوید که دمی دگر بیایم
6. در کدام گزینه غلط امالیی وجود دارد؟

1)  منسوب کنندم به هوي و به هوس گو بی خبران و عیب گویان از پس
2)  گفت خود کن خطا دهد به صواب گفت آفاق را بد و ندهم

3)  بر سر زدم از فراق چندان که مپرس آن دست که داشتم به دامان وصال
4)  در پوست مبین که مغز این است و آن بیِت لطیِف نقض این است

7. مفهوم کلّی درج شدة روبه روي کدام بیت نادرست است؟
1) وگر توفیق او یک سو نهد پاي  /  نه از تدبیر کار آید نه از راي (غلبۀ ارادة خداوند و عجز انسان)

2) به حرص ار شربتی خوردم مگیر از من که بد کردم  /  بیابان بود و تابستان و آب سرد و استسقا (تحّمل ناپذیري تشنگی در تابستان)
3) بدان شمشیِر تیر عافیت سوز  /  در آن انبوه، کار مرگ می کرد (شّدت جنگ و خون ریزي)

4) به آنچه می گذرد دل منه که دجله بسی  /  پس از خلیفه بخواهد گذشت در بغداد (ناپایدارِي دنیا)
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صفحه 2

8. کدام گروه آرایه هاي ادبی همگی در بیت زیر یافت می شود؟ 
 که روشن کرد نور دیده اش چشم زلیخا را»  «غنی! روز سیاه پیر کنعان را تماشا کن

2) تشبیه، تناقض، حسن  تعلیل1) تضاد، تناسب، کنایه
4) تناقض، تشبیه، تلمیح3) اسلوب معادله، تضاد، ایهام تناسب

 
9. ابیات همۀ گزینه ها به استثناي بیت گزینۀ  .................. با مصراع نخست بیت زیر تناسب معنایی دارند.

 
 «برداشته دل ز کار او بخت

 
درماند پدر به کار او سخت»

 
 فلک با بخت من دایم به کینست

 
که با من بخت و دوران هم به کینست  (1

 
 به اقبال داراي دیهیم و تخت

 
بهین میوه خسروانی درخت  (2

 
 در ریاض ما نروید سرو اقبال بلند

 
بخت خرم، سبزه بیگانۀ بستان ماست  (3

 
 تیره گون شد کوکب بخت همایون فال من

 
واژگون گشت از سپهر واژگون اقبال من  (4

 
10. مفهوم بیت زیر، با کدام بیت قرابت مفهومی دارد؟

 
 «نیست جانش محرم اسرار عشق

 
هر که را در جان غم جانانه نیست»

 
 حدیث عشق نداند کسی که در همه عمر

 
به سر نکوفته باشد در سرایی را  (1

 
 خبر از عشق نبوده است و نباشد همه عمر 

 
هر که او را خبر از ُشنعت (زشتی) و رسوایی نیست  (2

 
 دردي است درد عشق که هیچش طبیب نیست

 
گر دردمند عشق بنالد غریب نیست  (3

 
 هر کاو شراب عشق نخورده است و ُدرد َدرد

 
آن است کز حیات جهانش نصیب نیست  (4

 
11. در گروه لغات زیر چند واژه نادرست معنی شده اند ؟

میعادگاه(وعده گاه)- معلق(آویزان)- تاللو(مروارید)- قندیل(چراغدان)- ابدیت(جاودانگی)- تلقی(عمل کردن)- تعبیر(بیان کردن
مطلب)- قداست(پاکی)- سطر(پوشیدگی)- عفاف(پاکدامنی)

 (1 (2 (3 (4

 
12. عبارت زیر معرف چه اثري  است؟

«نویسنده ي این کتاب، معاصر و از عشایر فارس و شیفته ي ایل قشقایی است.موضوع این کتاب دوره هاي کودکی و نوجوانی نویسنده
و تاریخ معاصر ایل قشقایی است. نثر این کتاب، طنز و داستانی است.»

4) از پاریز تا پاریس3) ارتباط ایرانی2) بخاراي من،ایل من1) بوي جوي مولیان
13. در کدام گزینه به آیه اي از قرآن کریم اشاره و تلمیح شده است؟

1) شب ها به مهتاب روشن است یا به قطره هاي درشت و تابناك باران ستاره
2) در قلب آن کویر بی فریاد، سر در حلقوم چاه می برد و می گریست.
3) آسمان تفرجگاه مردم کویر است و تنها گردشگاه آزاد و آباد کویر

4) کلوخ تیپا خورده اي سوت و کور و مرگبار

 
14. مفاهیم: «شیفتگی، ظلم، خاطره، دشواري، فقر» به ترتیب از کدام عبارات دریافت می شود؟

 
الف) مزة آن شیرینی هاي باد و باران خورده را هنوز زیر دندان دارم.

 
ب) از شنیدن اسم شهر، قند در دلم آب می شد.

 
ج) براي کسانی که به آتش سرخ بَن و بلوط خو گرفته بودند زغال منقل و نفت بخاري آفت بود.

 
د) ما قدرت اجارة حیاط دربست نداشتیم و کارمان به یک اتاق کرایه اي در یک خانۀ چند اتاقی کشید.

 
هـ) پدرم مرد مهمی نبود؛ اشتباهًا تبعید شد. مادرم هم زن مهمی نبود؛ او هم اشتباهًا تبعید شد. 

2) ب، هـ، الف، ج، د1) الف، ب، ج، د، هـ
4) ب، الف، هـ، د، ج3) الف، د، هـ، ب، ج

 
15. کلمات معادل معانِی: «کوهۀ زین، فراسو، کیفوري، تاراج» به ترتیب در کدام گزینه صحیح آمده است؟ 

2) قاش، ماوراءالطبیعه، نشئه، یغما1) فتراك، آن سو، سرمستی، غارت
4) کمند، ماورا، حالت مستی، غارت3) قاش، ماورا، نشئه، یغما
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صفحه 3

 
16. در گروه واژه هاي زیر «واو» در چند مورد «میانوند» است؟

«زد و بند- چون و چرا- کوشش و رحمت- آموزش و پرورش- کم و بیش- درد و غم- پیچ و تاب- جور وا جور- پیري و زمین گیري-

 
ضعف و ناتوانی- جست و جو»

4)  واژه3)  واژه2)  واژه1)  واژه

 
17. نوع حرف «راِ» در همه گزینه ها به جز  .................. یکسان است؟

1) پاداش هر زخمه سنگی را در دست هاي کریم تو میوه اي چند شیرین ایثار کند.
2) تا فریب آزاده مردم را از خویشتن بتی نسازم.

3) تو اگر آن مایه کرامت را از مادر به میراث می داشتی.
4) بخشندگی و ایثار را سراپا دست باشی.

 
18. در بین واژگان زیر چند واژه بیش از یک وند دارند؟

 
«نوازشگري، بخشندگی، ناتوانی، شکوفایی، آفریدگار، خستگان، گشاده دستی، پاي فرسودگان، بارور، توانگري، بی دردان، وحشی گري».

4)  واژه3)  واژه2)  واژه1)  واژه

 
19. پدیدآورندة چند اثر در مقابل آن درست آمده است؟

(تذکرة االولیا: عطار نیشابوري)، (تمهیدات: شهاب الدین سهروردي)، (از پاریز تا پاریس: محمدابراهیم باستانی)، (مثل درخت در شب
باران: م. سرشک)، (قصۀ شیرین فرهاد: عیسی سلیمانی)، (بخاراي من ایل من: محمدعلی بهمنی)، (فی حقیقۀ العشق: نجم الدین رازي)،

 
(فیه ما فیه: عبدالرحمن جامی)، (کویر: دکتر علی شریعتی)

4) شش3) پنج2) چهار1) سه

 
20. در بیت گزینۀ  .................. غلط امالیی وجود ندارد.

 
 ساغر تقدیر ما را مست آزادي نمود  

 
1)  زین سبب از نشعۀ آن باده مدهوشیم ما

 
 گرچه در ظرف صدف بحر نگردد مستور  

 
2)  سینۀ کیست که گنجینۀ اسرار تو نیست

 
 چو فضله است که زاییده از غذاي لطیف 

 
3)  هر آن کسی که مباحات می کند به نسب

 
 سفر اگر همه دشت است باشدش پایان 

 
4)  فراغ اگر همه بحر است باشدش پایاب

21.  عیّن الخطأ:
1) یَجب علي المرأة المسلمة منع اآلخرین من التکاسل!   : زن مسلمان باید دیگران را از تنبلی منع کند!

2) لم یُشاَھد في الحرب أشجع من جیوش اإلسالم   : در جنگ شجاعتر از سپاهان اسالم دیده نشده است.
3) أنت تَصل إلي أھدافک إن کنت دؤوبّا في أعمالک!  : تو به هدفت خواهی رسید اگر در کار خویش با پشتکار می بودي!

4) ھبط اإلنسان علي سطح القمر و اکتشف بأنّھ کوکب ھامد : انسان بر سطح ماه فرود آمد و کشف کرد که آن، ستاره ي خاموش و
سردي است.

 
22. عیّن األصّح و األدّق للترجمة:"

 
انسان با استفاده از سنن و قوانین غیرقابل تغییر در جھان بھ ھدف خود خواھد رسید.

1) باالنتفاع من السنن و القوانین الّتي التتغیر یصل اإلنسان إلي أھدافھ.
2) سوف یصل اإلنسان إلي ھدفھ باستفادتھ من السنة و القوانین دون تغییر.

3) سیصل االنسان إلي غایتھ باالستفادة من السنن و القوانین التي ال تتغیّر في العالم.
4) اإلنسان یتمتع بالسنن و القوانین التي ال تتغیّر و سوف یصل إلي الغایة في الدنیا.

23. عیّن المناسب للفراغ: الّطالب .................. یَعلمون أّن .................. الصعبة تحتاُج إلی ھمة عظیمة.
4) المجدّین/ عملة3) الجادّة / عمل2) المجتھدون / األعمال1) المجتھدون/ العمل

 
24.   عین الصحیح فی الترجمة: َعَزَم علی بَدِء الدّراسة للمّرة الثانیة من شعَر بالندامة بعد ترکھا! 

1) تصمیم گرفت براي بار دوم درس خواندن را شروع کند کسی که بعد از ترك کردن آن، احساس پشیمانی کرد!
2) کسی که بعد از ترك تحصیل، احساس پشیمانی کند تصمیم می گیرد دوباره شروع به درس خواندن کند!

3) کسی که درس خواندن را دوباره رها کرده بود، با احساس پشیمانی خواست درس خواندن را از سر بگیرد!

 
4) تصمیم گرفت به شروع دوباره درس خواندن کسی که احساس پشیمانی کرد پس از این که طرد شد!

4567

5678

www.alirezaafshar.org



صفحه 4

 
25.  عین األصّح و األدّق للترجمة : 

 «التجارب الّتی اکتسبتُھا قد أثبتَت لي : َمن طلب شیئاً وجده!» :
1) تجربه هایی که کسب کرده ام به من ثابت کرده است: هر کس چیزي را بخواهد، آن را می یابد!

2) تجاربی کسب کرده ام که به من ثابت کرده که هر کس چیزي را طلب کند، آن را به دست می آورد!
3) تجربه هاي من ثابت کرده است که هر کس به دنبال چیزي است، آن را خواهد یافت!

4) تجربه هایی را کسب کرده ام که ثابت کرده که هر کس چیزي را طلب کرد، آن را یافت!

26. عیّن األصّح و األدّق في األجوبة للتعریب: 
«امروز در جهان کنونی ترك کردن کوچک ترین اشتباهات، از بزرگ ترین فضیلت ها به شمار می  آید!»:

1) الیوم في العالم الحالي ترک أصغر الخطأ یعتبر من أکبر فضائلک! 
2) الیوم في العالَم المعاصر ترک أصغر األخطاء یُعدّ من أکبر الفضائل! 

3) ھذه األیّام في العالم الحالي ترک أصغر معاصیک یعدّ من أکبر فضائلک! 
4) ھذا الیوم في العالم المعاصر ترک االشتباھات األصغر یعتبر من فضائل أکبر! 

27. َعیِّن ما لیس فیھا اسم مفعول: 
1) یا ساتَِر ُکّلِ َمعیوٍب! 

عاتِِھم.  2) َواْذُکْر أَبیاتاً ِمْن ُملَمَّ
3) یا ماِلک ُکّلِ َمملُوٍک. 

4) إِنَّھُ أََحدُ قصوِر الملوِک الساسانیَّن قَْبَل اإلسالِم. 

 
28.  َعیِِّن الصَّحیَح َعْن نوعیِّة اْلکلماِت في اْلعبارةِ التّالیِة.

«إْن تَْنُصروا هللاَ یَْنُصْرُکم و یُثَبِّت أقداَمُکم» 
1) َتنُْصروا: فعل مضارع، دوم شخص جمع، لیس له حرف زائد / فعل شرط

2) اَهللا: اسم، مفرد مذکر / فاعل
3) َینُْصْر: فعل، سوم شخص مفرد، َیْحتاُج إلی المفعول، له حرف زائد / جواب شرط 

4) یَُثبِّْت: فعل مضارع، َیحتاُج إلی المفعول، له حرٌف زائٌد / جواب شرط

 
29.  عیّن الخطأ في مفھوم ھذه العبارات: 

1)  النّاُس أعداُء ما َجَھلوا!    دشمن دانا بلندت می کند                                بر زمینت می زند نادان دوست
2)  َمن فَکََّر قبل الکالِم قَلَّ خطؤه   سخندان پرورده پیر کهن                       بیندیشد آنگه بگوید سخن

3)  اِْن صبرَت َحَصْلَت علی النّجاحِ!   صبر و ظفر هر دو دوستان قدیمند                    بر اثر صبر نوبت ظفر آید
4)  ما تَزرْع في الدّنیا تَحصْد في اآلخرة   من اگر نیکم اگر بدف تو برو خود را باش                   هر کسی آن ِدَرود عاقبِت کار که

ِکشت

30.  عیِّن الَخَطأ في المترادفات أو المتضادات: 

 
1) أْطَیب  أحسن ـ َمیِّت  َحّی

 
2) ُحبوب  بُذور ـ أطَول  أقَصر

 
3) ُمزارع  َفلّاح ـ َقُرَب  َدنا

 
4) ِصَغر  ُطفولۀ ـ زائد  ناِقص

 
31. عیّن جواَب السؤاِل الّصحیح: أَیُّ ھدٍف الیُقبَُل فی کرة القدِم؟  

 
1) نَعَم، بالتأکید!  

 
2) اَلَحَکُم ال یَْصِفُر!  

 
3) َھدٌَف یکوُن تََسلُّالً!  

 
4) َھدُف حارِس الَمرَمی!  

 
32.  عیّن األصّح و األدّق فی الجواب للتّرجمة: 

 
  عیِّن الّصحیَح: 

 
1) بِئَس العمُل قطُع التَّواصِل َمَع األقرباِء!: قطع ارتباط با خویشاوندان، بد عملی است!

 
2) َعلَینا أن ال یغیَب بَعُضنا بعضاً فی األموِر!: بر ما واجب است که برخی مردم، برخی دیگر را در کارها غیبت نکنند!

 
3) ّ�ُ ھَو الّذی َحسََّن َخلقی فی الدّنیا!: خدا همان کسی است که اخالقم را در دنیا نیکو ساخته است!

 
4) الُمحاولةُ ِلفَضحِ النّاِس عمٌل قبیٌح!: تالش کردن براي رسوا ساختن دیگران، کار خوبی نیست!

←

←

←

←

=≠=≠

=≠=≠

■
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33.  عیّن الخطأ: 

 
1)  «ال یغتِب المؤمن أحداً فی الحیاة!»: نباید مؤمن از کسی در زندگی غیبت کند!

 
2)  «جادَلھم بالّتی ھی أحسن!»: به روشی که بهتر است با آن ها ستیز کرد!

 
3)  «نَھی هللا النّاس عن الّسخریة من اآلخرین!»: قطعًا خداوند مردم را از ریشخند دیگران نهی کرده است!

 
4)  «علینا أن نُبعد أنفسنا عن العُجب!»: ما باید خودمان را از خودپسندي دور کنیم!

 
34.  عیِّن الخطأ فی العَملیّاِت الحسابیَِّة: 

 
1)  َسبعوَن ناقُِص ِعشریَن یُساوی َخمسیَن! 

 
2)  ثمانیةٌ و ثالثوَن ناقص أحد عشر یُساوی سبعة و ِعشریَن! 

 
3)  ثالثة و ستّون زائد تسعة یُساوی سبعیَن! 

 
4)  َعَشَرةٌ زائدُ أربَعٍَة یُساوی أربَعَةَ عَشَر! 

 
35.  َعیِّن ما لَیَس فیِھ اِسُم الَمکاِن: 

 
نیَن و اْلِحَساَب»  1)  «ُھَو الَِّذی َجعََل الشَّْمَس ِضیاًء و القََمَر نُوراً و قَدََّرهُ َمناِزَل ِلتَْعلَُموا َعدَدَ الّسِ

 
2)  أنا و حبیبی أَکلنا َطعاَمنا فِي الَمطعِم أمساً! 

 
3)  «َوْذُکْر فِی اْلِکتَاِب َمْریََم إِذ الْنتَبذَْت ِمْن أْھِلَھا» 

 
4)  «َحتَّی إِذا جاَءنَا قاََل یَا لَْیَت بَینِی و بَْینََک بُعدَ اْلَمْشِرقَْیِن فَبِئَْس اْلقَِریُن» 

 
36.  َکم اسم تفضیل فِی الِعباَرةِ التّالیِة؟ 

«إذ انتُم بِالعُدَوةِ الدُّنیا و ُھم بِالعُدَوةِ القُصوی َو الّرکُب اَسفََل ِمنُکم»

 
4) أربع3) ثالث2) خمس1) أحد

37.   عیّن األصّح و األدّق فی الجواب للتّرجمة: 
 عیّن الخطأ: 

1)  کأنّھ أعطی األقالیم السَّبعة فَیَفتخُر بنفسھ!: گویی سرزمین هاي هفتگانه به او داده شده است به خود افتخار می کند!
2)  رؤساُء المناجم و شرکات البناِء أقبلوا علیھ!: رؤساي معادن و شرکت هاي ساختمانی به او روي آوردند!

3)  فوزوا بالعلم و ال تطلبوا بھ بدالً ابداً!: دانش را به دست آورید و هیچ گاه جانشینی براي آن نجویید!
4)  ولد «نوبل» فی عام ألف و ثمانمئة و ثالثة و ثالثین!: «نوبل» در سال هزارو  سیصد و سی و سه متولد شد!

 
38.  عیِّن کلمة «خیر» بِمعنی اسم التّفضیل: 

 
1)  «ما تَْفعَلوا ِمن خیر یَْعلَْمھُ هللاُ» 

 
2)  «فََمن یَعَمْل مثقاَل ذّرةٍ خیراً یََره» 

 
3)  تفَّکر ساعٍة خیٌر ِمْن عبادةِ سبعیَن سنةً. 

 
4)  الفقُر فی بدایة العمر خیٌر و برکةٌ. 

 
39.   عیّن األصّح و األدّق فی الجواب للترجمة: 

 
  «بُحیرةُ بایکال فی روسیا، أعَمُق بُحیرةٍ َو نھُر النّیِل فی مصَر، أطَوُل نھٍر فی العالِم!»: 

 
1) دریاچۀ بایکال در روسیه، عمیق ترین دریاچه و رود نیل در مصر طوالنی ترین رودخانه در جهان است!

 
2) دریاچۀ بایکال که در روسیه قرار دارد، عمیق ترین دریاچۀ جهان و رودخانۀ نیل در مصر طوالنی ترین رود دنیا است!

 
3) دریاچۀ عمیِق بایکال در روسیه عمیق تر از سایر دریاچه ها، و رود طوالنِی نیل در مصر طوالنی ترین رود جهان است!

 
4) دریاچۀ عمیِق بایکال در روسیه عمیق ترین دیاچۀ جهان و رود نیل در مصر طوالنی ترین رودخانۀ دنیا است!

 
40.  عیّن «َمْن» تختلُف نوعھا عن الباقی: 

 
1)  اَحتَِرُم َمن َعلََّمنی حرفاً! 

 
2)  أُساعدُ فی حیاتی َمْن یحتاج إلی المعونِة و العنایة! 

 
3)  َمْن َعلَّم علماً شاَرَک مع الّذی یعمُل بھا ثواباً! 

 
4)  َمن تکلّمَت معھ أماَم المکتبِة صباحاً مسؤوٌل عنھا! 

■

■
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41. علت این که در حدیث غدیر کلمه «مولی» به معنی «سرپرست» است، نه «دوست» در کدام گزینه نادرست بیان شده است؟
1) پیامبر اکرم (ص) قبل از بیان حدیث، از مردم سؤال کرد "«من اولی النّاس بالمؤمنین من انفسھم»".

2) این حدیث از جهت سلسله ي راویان آنقدر محکم است که کلمه ي «مولی» نمی تواند به معنی دوست باشد.
3) اگر مولی به معنی دوست باشد، نمی تواند متناسب با آیه ي "«یا ایّھا الّرسول بلّغ ما انزل...»" باشد.

4) طرح و انجام این واقعه بزرگ و بیان خطبه ي بسیار طوالنی، متناسب با اعالم رهبري می باشد.

42. طبق حدیث شریف  «انّا َمعاِشر االنبیاء أِمرنا أن نُکلِّم النّاس علی قَدٍر ُعقُوِلِھم» موضوع .................. از علل .................. نبّوت است.

 
1) رشد تدریجی سطح فکر مردم - تجدید

 
2) رشد تدریجی سطح فکر مردم - ختم

 
3) پویایی و روزآمد بودن دین اسالم - تجدید

 
4) پویایی و روزآمد بودن دین اسالم - ختم

 
43. مهم ترین ثمرة اخوت مسلمانان را در کدام یک از موارد زیر می توان یافت؟

1) مشکالت همدیگر را درك می کنند و سعی در مرتفع ساختن آن ها دانرد.
2) به وجود آوردن قدرت بزرگی که زورگویان را از تجاوز به حقوق مسلمانان باز دارد.

3) اختالف مذاهب اسالمی را مطرح نکرده و سعی در نابود کردن آن اختالفات دارند.
4) رسول خدا (ص) با قومیت گرایی و نژادپرستی و برتري عرب بر غیر عرب مبارزه کرد.

44. چرا پیامبر اکرم (ص) در هنگام انجام واقعه اي که مردم ناظر آن بودند، آیۀ والیت را اعالم فرمودند و مصداق آن یعنی امام علی
(ع) را معین نمودند؟

1) تا در عظیم ترین تجمع مسلمین در حجۀ الوداع، این انتصاب اعالم گردد تا به اطالع مردم سرزمین هاي مختلف برسد.
2) به این هدف که مردم به چشم خود ببینند و از زبان پیامبر (ص) بشنوند و امکان کتمان و مخفی کردن آن از بین برود.

3) جانشین پیامبر (ص) چنان اهمیتی دارد که از همان روزهاي نخستین دعوت باید براي مردم مشخص شود و نمی توان به مردم
واگذار کرد.

4) همان طور که پیامبر (ص) از طرف خدا معین می شود، تنها کسی که می تواند فرد شایسته مقام امامت را معرفی کند، خداست و پیامبر
او.

 
45. موضوع ختم نبوت در حدیث .................. و عبارت .................. بیان شده است.

 
1) جابر - «اّال ال نبّی بعدی» 

 
2) جابر - «فما بلّغت رسالتھ» 

 
3) منزلت - «اّال ال نبّی بعدی» 

 
4) منزلت - «فما بلّت رسالتھ» 

 
46. چرا علی رغم پایین بودن سطح فرهنگ مردم حجاز در عصر نزول قرآن که یکی از علل تجدید پیامبران بود، نبوت خاتمه یافت؟

 
1) حفظ قرآن از تحریف با مجاهدت مسلمانان و عنایت الهی و اهتمام پیامبر (ص)

 
2) پویایی و روزآمد بودن دین اسالم و پاسخ گویی به نیازهاي بشر در ادوار مختلف

 
3) علم خداوند مبنی بر تشخیص توانایی مردم حجاز بر حفظ کتاب آسمانی از هر گونه تحریف

 
4) آمادگی فکري و فرهنگی جوامع مختلف براي دریافت و حفظ کامل ترین برنامۀ زندگی

47. عبارت شریفۀ  «انّا معاشر االنبیاء و امرنا ان نکلّم النّاس علی قدر عقولھم »، با کدام یک از علل فرستادن پیامبران متعدد ارتباط

 
دارد؟

 
1) استمرار و پیوستگی در دعوت

 
2) رشد تدریجی سطح فکر مردم

 
3) تحریف تعلیمات پیامبر پیشین

 
4) آمادگی جامعۀ بشري براي دریافت برنامۀ کامل زندگی

 
48. پیام آیۀ شریفۀ  «الم تر الی الّذین یزعمون انھم آمنوا بما انزل الیک و ما انزل من قبلک» این است که  .................. 

 
1) الزمۀ ایمان داشتن به خداوند کفر به حاکمیت طاغوت است.

 
2) الزمۀ ایمان راستین به وحی الهی عدم پذیرش حاکمیت طاغوت است.

3) ایمان پنداري منتهی به کفر به طاغوت نمی شود.

 
4) ایمان پنداري گره گشاي مسائل اجتماعی نیست.
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49. با توجه به آیۀ شریفۀ  «قل لئن اجتمعت االنس و الجن علی ان یأتو بمثل ھذ ا القرآن ال یاتون بمثلھ و لو کان بعضھم لبعض ظھیراً»

 
کدام مطلب براي همیشه از مخالفان نبوت پیامبر اسالم (ص) سلب شده است؟

 
1) تقوا و پرهیز از نافرمانی خدا

 
2) ناتوانی آنان در پشتیبانی از یکدیگر

 
3) قدرت و توان آوردن سوره اي همانند قرآن

 
4) قدرت و توان آوردن کتابی مانند قرآن

50. ثمرة دفاع منطقی از اعتقادات در برابر دیگر مسلمانان چیست و الزمۀ آن کدام است؟
1) ارتقابخشی اعتقادات با دانش و استدالل - بیان اعتقادات بدون نزاع و ناسزاگویی

2) ارتقابخشی اعتقادات با دانش و استدالل - تنظیم برنامه اي براي شناخت سنت پیامبر اکرم (ص)
3) نزدیک شدن دل ها به یکدیگر - بیان اعتقادات بدون نزاع و ناسزاگویی

4) نزدیک شدن دل ها به یکدیگر - تنظیم برنامه اي براي شناخت سنت پیامبر اکرم (ص)

51. از آیه ي شریفه ي «و ال یحسبَن الّذین کفروا انّما نملی لھم خیر ِألنفسھم انّما نملی لھم لیزدادوا اِثماً و لھم عذاٌب مھین» کدام مفهوم به
دست می آید و اشاره به کدام سنت الهی دارد؟

1) آنان که راه باطل را برمی گزینند و با حق عناد و دشمنی می ورزند، خداوند به آن ها مهلت و فرصت زندگی می دهد - امداد
2) کسانی که فقط خواهان دنیا هستند، خداوند شرایطی را برایشان فراهم می کند که در مسیري که انتخاب نمودند به پیش روند و به

هدف خود برسند - امداد
3) کسانی که فقط خواهان دنیا هستند، خداوند شرایطی را برایشان فراهم می کند که در مسیري که انتخاب نمودند به پیش روند و به

هدف خود برسند - امالء

 
4) آنان که راه باطل را برمی گزینند و با حق عناد و دشمنی می ورزند، خداوند به آن ها مهلت و فرصت زندگی می دهد - امالء

52. کدام مورد اشاره به بازتاب و نتایج شناخت قوانین حاکم بر زندگی انسان ها می نماید؟

 
2) تنظیم روابط انسانی خود با خدا، جهان و دیگران1) آشنایی با نشانه هاي الهی و الهام گیري از آن ها 

 
4) درك عظمت خالق و سیر مسیر تکامل بندگی3) بهره مندي درست از طبیعت و حرکت در دایره آن است. 

53. «ساخته شدن و تکامل انسان ها» و «آشکار نمودن سرشت آنها» به ترتیب اشاره به کدامیک از سنن الهی حاکم بر زندگی انسان ها

 
می نمایند؟

4) امداد-ابتالء3) ابتالء-ابتالء2) امداد-امداد1) ابتالء-امداد
54. «مشمول عذاب مهین گشتن» و «استواري تدبیر خداوند» به ترتیب در سنت هاي  .................. و  .................. نمود پیدا می کنند. 

4) استدراج-استدراج3) استدراج-امالء2) امهال-استدراج1) امالء-امهال

 
55. اعطاي رحمت واسعه  ي الهی به همه ي انسان ها، مفهوم مورد اشاره در عبارت شریفه ي .................. است. 

1)  «و الّذین کذّبوا بآیاتنا سنستدرجھم من حیث ال یعلمون و املی لھم اّن کیدی متیٌن» 

 
2)   «و لو اّن اھل القری ءامنوا و اتّقوا لفتحنا علیھم برکاٍت من الّسماء و االرض ولکن کذّبوا فأخذناھم بما کانوا یکسبون» 

3)  «وال یحسبّن الّذین کفروا انّما نملی لھم خیٌر النفسھم انما نملی لھم لیزدادوا اثماً» 
4)  «کّالً نمدّ ھؤالء و ھؤالء من عطاء ربّک و ما کان عطاُء ربّک محظوراً» 

56. قرآن کریم چه دلیلی را براي مهلت دادن خداوند به کافران و بدکاران بیان می نماید؟

 
1) «َو َما َکاَن َعَطاُء َربَُّک َمْحُظوراً» 

 
2) «إِنََّما نُْمِلي لَُھْم ِلیَْزدَادُوا إِثْماً» 

 
3) «َو أُْمِلي لَُھْم إِنَّ َکْیِدي َمتِیٌن» 

 
4) «َسنَْستَْدِرُجُھْم ِمْن َحْیُث ال یَْعلَُموَن» 

 
57. در قرآن سرنوشت کسانی که مرتکب گناه می شوند چگونه توصیف می شود؟

 
ِ َو کانُوا بِھا یَْستَْھِزُؤَن  1)   أَْن َکذَّبُوا بِآیاِت �َّ

 
2)  لَُھْم َعذاٌب أَِلیٌم فِي الدُّْنیا َو اْآلِخَرةِ 

 
3)  َخِسَر الدُّْنیا َواْالآِخَرةَ 

 
4)   ذِلک ُھَو اْلُخْسَراُن اْلُمبِیُن 

 
58. سخن حضرت عیسی با حواریون با کدام گزینه ارتباط معنایی دارد؟

 
1)  ثُمَّ كاَن عاقِبَةَ الَّذیَن أَساُؤا السُّوای 

 
 ِ 2)   أَْن َکذَّبُوا بِآیاِت �َّ

 
3)  َمن َكثَُر فِكُرهُ فِي الَمعاِصي دََعتھُ إلَیھا 

 
4)  إِنَّ الَِّذیَن یُِحبُّوَن أَْن تَِشیَع اْلفَاِحَشة 
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صفحه 8

59. نفی اظهار گناه و وجوب کتمان گناه از کدام آیه شریفه استنباط می شود؟

 
ْنَساَن لَیَْطغَى  1)  إِنَّ اْإلِ

 
2)  إِنَّ الَِّذیَن یُِحبُّوَن أَْن تَِشیَع اْلفَاِحَشة 

 
3)  ذَُوو العُیُوِب یُِحبُّوَن إشاَعةَ َمعایِِب 

 
 ِ 4)  الَّذیَن أَساُؤا السُّواي أَْن َکذَّبُوا بِآیاِت �َّ

60. مطابق با فرمایش امیر مؤمنان علی (ع) امتحان و آزمایش چه کسی بی مانند است و کدام عامل می تواند موجب غرور یک فرد

 
شود؟

 
1) مهلت داده شده از سوي خدا - احسان پیاپی خدا

 
2) فریب خورده با ستایش مردم - احسان پیاپی خدا

 
3) مهلت داده شده از سوي خدا - پرده پوشی خدا

 
4) فریب خورده با ستایش مردم - پرده پوشی خدا

61. "What’s wrong Linda?" "I want to go to the cinema, but my mother .................. ."
1) won’t let me to go 2) will let me to go 3) will let me go 4) won’t let me go

62. Many people think that smoking should not be allowed in .................. places.
1) basic 2) actual 3) public 4) main

63. I won’t help him again if he chooses to .................. what I have told him.
1) prefer 2) ignore 3) stay 4) confuse

64. We are .................. some of you don’t like to work at night, but we have no other choice.
1) aware 2) serious 3) present 4) honest

65. Public .................. of the problem will make politicians take it seriously.
1) lecture 2) contact 3) emphasis 4) awareness

66. We were never permitted .................. the table until everyone had finished.
1) leave 2) to leave 3) leaving 4) left

67. The committee discussed several  .................. of the traffic problems.
1) aspects 2) skills 3) senses 4) gestures

68. Let’s .................. this experiment. We have not got enough time to do it once again.
 1) not leave

 
2) leave

 
3) not to leave

 
4) leaving

69. If the process of  .................. to control unemployment continues, the US government will certainly face a
lot of problems.

1) extinction 
 

2) information 
 

3) expression 
 

4) inaction
70. The changes may result in a greater reduction in employee numbers than we had  .................. expected.

 1) mentally 2) seriously 3) previously 4) commonly

71. The skies  ..................  dark and it began to rain right after we began our journey.
1) flew 2) grew 3) drew 4) blew

72. There isn't  ..................  water in the glass.
1) a few 2) many 3) an 4) any

73. The loaves of  ..................  my mother prepares  ..................  delicious.
1) bread / is 2) bread /are 3) breads / is 4) breads / are

74. Experts say that the time parents spend with their children is decreasing as both group get more and more 
.................. to new technologies.

1) addicted 2) similar 3) familiar 4) energetic 
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75. The event was a great success, and I would like to thank everyone who  .................. .
1) gave up 2) looked out 3)  took part 4) got away

76. The  .................. on the wall said ‘No smoking’, but they didn’t seem to care.
 1) topic 2) title 3) hint 4) notice

77. The secret to a longer life is a balanced  .................. and regular exercise.
1) price 2) tile 3) diet 4) bike

78. It is an extremely shocking experience to learn that there is  .................. nothing more doctors can do to
make better your health condition.

1) additionally 2) absolutely 3) greatly 4) luckily

79. These  .................. desks were made in 1985.
1) new black six Iranian 

 
2) six new black Iranian 

 3) black new Iranian six 
 

4) six Iranian new black 
 80. Trade in salt was very important and salt was  .................. enough to be used as currency in some areas in the

past.
1) uncountable 2) necessary 3) specific 4) valuable
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وقت : 165   دقیقهتاریخ :

تعداد سواالت: 180نام و نام خانوادگی :

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

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

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

مرکز
مشاوره
تحصیلی
دکتر
علیرضا
افشار

81. تعداد صامت هاي کدام مصراع بیشتر است؟
2) برگ ها را ز چهره شویم گرد1) رفعت منبر من گر به یقین نشناسید

4) بنفشه مژده ي نوروز می دهد ما را3) تا گرم جستوخیز شدم نوبت شتاست
82. کدام توضیح در مورد هجاي پایانی مصراع درست است؟

2) هجاي پایانی می تواند بلند یا کوتاه باشد.1) هجاي پایانی همیشه کوتاه است.
4) هجاي پایانی همیشه بلند محسوب می شود.3) هجاي پایانی همیشه کشیده است.

83. در کدام بیت تعداد کلماتی که حرف «و» در جایگاه صامت است، بیشتر است؟
1)  بدین نوید که باد سحرگهی آورد به مطربان صبوحی دهیم جامۀ چاك

2)  هر کس حکایتی به تصّور چرا کنند معشوق چون نقاب ز رخ در نمی کشد
3)  که ریخت مرغ دلم پر در آشیان فراق چگونه باز کنم بال در هواي وصال
4)  سبزه پیاده می رود غنچه سوار می رسد باغ سالم می کند سرو قیام می کند

 
» است؟ 84. عالمت هجاهاي هر دو بیت کدام گزینه، تکرار چهار بار «

 
 الف) ز شرم گنه، سرو موزون ز خاکم

 ب) مسلمانان مسلمانان چه باید گفت یاري را

 
 پ) چه می بود اینکه ساقی داد وحشی

 
 ت) دولتی همسایه شد همسایگان را الصال

 ث) خبر از خود ندارم چون سپند از بی قراري ها

 
 سرافکنده چون بید مجنون برآید

 که صد فردوس می سازد جمالش نیم خاري را

 
 که من از خود به یک پیمانه رفتم

 
 زین سپس با خود نماند بوالعلی و بوالعال

 
 نمی دانم کجا خیزم، نمی دانم کجا افتم

 
4) ب، ث3) ب، پ2) ث، ت1) الف، ت

85. مصراع کدام گزینه با مصراع «به ُخم تکیه هم چون فالطون زنیم» هم وزن نیست؟
2) اگر مرگ داد است بیداد چیست؟1) تو را آتش اي یار دامن بسوخت

4) چنان خوبرویی بدان دلربایی3) دالرام در بر دالرام جوي

 
86. وزن و آهنگ ابیات زیر، کدام حس شاعري را بیان می دارد؟

 
 «ما همه چشمیم و تو نور اي صنم

 
 روي مپوشان که بهشتی بود

 
 حور خطا گفتم اگر خوانَدَمت

 
 سعدي از این چشمۀ حیوان که خورد

 
 چشم بد از روي تو دور اي صنم

 
 هر که ببیند چو تو حور اي صنم

 
 ترك ادب رفت و قصور اي صنم

 
 سیر نگردد به مرور اي صنم»

4) وابستگی و تعّهد3) بغض و کینه    2) شادي و نشاط1) غم و اندوه
87. هجاهاي واژگان کدام گزینه، به ترتیب با عالمت هاي زیر یکسان است؟

2) سفینه- نیکو- دل انگیز- شب آهنگ1) رهایی- خواهش- بزرگراه- بنفشه
4) النه- رهرو- شیرافکن- سرآمد3) محبت- دارا- التماس- راهور    
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صفحه 2

88. کدام بیت از نظر حس و حال فضاي شعري و عاطفی با سایر گزینه ها تفاوت دارد؟
1)  چشم بد از روي تو دور اي صنم  ما همه چشمیم و تو نور اي صنم

2)  فلک را سقف بشکافیم و طرحی نو دراندازیم  بیا تا گل برافشانیم و می در ساغر اندازیم
3)  می سازد و باز بر زمین می زندش  این کوزه گر دهر چنین جام لطیف
4)  جان رقص می کند به سماع کمال دوست  دل زنده می شود به امید وفاي یار

89. شعر و موسیقی هر دو براي برانگیختن  .................. به کار می روند.
1) اندیشه

 
2) حس و حال عاطفی    

 
4) ریشۀ وطن دوستی3) حس و حال معنوي    

 
90. در چند واژه صامت «و» به کار رفته است؟

 
«توانا»، «نیرومند»، «کویر»، «واحد»، «دوري»، «دیوانه»، «نورانی»

 (1 (2 (3 (4
91. کدام شاعر سبک هندي مثنوي «فتوحات شاه جهانی» را سرود و به سبب مضمون هاي ابداعی لقب  «خالق المعانی ثانی» را به وي

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

92. «صائب تبریزي» شاعر چه قرنی است؟
4) یازدهم3) نهم2) سیزدهم1) دهم

 
93. رکن سوم بیت زیر در کدام گزینه آمده است؟

  گردِن سالوس و تقوي بشکنی»  «دل به ِمی در بند تا مردانه وار
4) فعولن3) َفَعلُن2) فاعالتن1) فاعلن

 
94. وزن کدام گزینه متفاوت است؟

 
1) تا ما براندازیم نام و ننگ را 

2) دل ستدن قصد به جان داشتن
3) کار من از عشق بسامان شود
4) بوي وفاداري از ایشان طلب

 
95. وزن پایۀ چهارم بیت زیر کدام گزینه است؟

 بدان شمِع خلوتگِه پارسایی»  «درودي چو نوِر دِل پارسایان
4) َفَعلُن3) فعولن2) فاعلن1) َفُعول

 
96. کدام گزینه با مصراع «منم آن بندة ُمخلص که از آن روز که زادم» هم وزن است؟

1) با وجودش زمن آواز نیاید که منم
2) دل و جان را ز تو دیدم دل و جان را به تو دادم

3) ابر چشمم بر ُرخ از سوداي دل سیالب داشت
4) تا خبر دارم از و بی خبر از خویشتنم

 
97. کدام گزینه با بیت زیر، هم وزن نیست؟

«سزاي پرستش پرستنده را            تولّا بدو ُمرده و زنده را»
1)  همه رشته اي گوهر آموِد او  وراي همه بوده اي بوِد او

2)  نیاز همه سوي درگاه توست  تو مستغنی از هرچه در راه توست
3)  که یابم فراغی ز چشم کسان  به چشم من از خود فروغی رسان
4)  چه دانی تو اي بنده، کاِر خدایی  مکن حافظ از جور دوران شکایت

98. کدام شاعر به ابداع معانی و خیال هاي رنگین مشهور است و این ویژگی به غزل هاي او لطف ویژه اي بخشیده است؟
1) محتشم کاشانی

 
2) کلیم کاشانی    

 
4) بیدل دهلوي3) صائب تبریزي    
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99. کدام شهر هم زمان با رشد ادبیات در هند به «مادر شهر» مبدل شد؟
4) کاشان3) تبریز2) شیراز1) اصفهان

100. کدام عامل باعث گردید که در دورة صفوي طبقات و گروه هاي بیشتري مّدعی شعر و شاعري شوند؟

 
2) بی اعتنایی پادشاهان صفوي به شعرهاي عاشقانۀ زمینی1) توّجه ویژه صفویان به شعر ستایشی و درباري    

 
4) وابسته نبودن شعر به دربار و بی رونقی مدیحه سرایی3) رو به سادگی رفتن شعر در دورة صفوي    

 
101. در بیت «شب تار است و ره وادي ایمن در پیش / آتش طور کجا موعد دیدار کجاست؟» کدام اختیار شاعري به کار نرفته است؟

2) استفاده از اختیار ابدال1) تغییر کمیّت مصّوت ها
3) استفاده از اختیار قلب

 
4) آوردن فاعالتن به جاي فعالتن 

102. اّولین رکن کدام بیت، مشمول اختیار وزنی شده است؟

 
1)  شاید ار بر ره طغیان شدنم نگذارند  روضۀ پاك رضا دیدن اگر طغیان است 

2)  عندلیبم به گلستان شدنم نگذارند  چه سبب به سوي خراسان شدنم نگذارند

 
3)  جاه و جانی که تن آسان شدنم نگذارند  همه بر جاه همی ترسم و بر جان که مباد 

 
4)  خوش فروخندم و خندان شدنم نگذارند  منم آن صبح نخستین که چو بگشایم لب 

103. در کدام بیت اختیارات شاعري «آوردن فاعالتن به جاي فعالتن، ابدال و کوتاه کردن مصّوت بلند» به کار رفته است؟
1)  خالی از غیب و عاري ز حضور است اینجا  یار هم غایب و هم حاضر و چون درنگري

2)  مشو ایمن که وطن بر لب دریاست تو را  اي که بر گوشۀ چشمم زده اي خیمه ز موج
3)  چون شدم صید تو برگیر و نگهدار مرا  مگذر اي یار و در این واقعه مگذار مرا

4)  سر به بالین ابد باز نهد مست و خراب  هر که در عهد ازل مست شد از جام شراب
104. در کدام بیت شاعر از دو نوع اختیار زبانی و سه نوع اختیار وزنی بهره برده است؟

 
1)  نه عاقل است که نسیه خرید و نقد بهشت  چمن حکایت اردیبهشت می گوید 

 
2)  که دهان تو در این نکته خوش استداللی است  بعد از اینم نبود شائبه در جوهر فرد 

 
ما نیستیم معتقد شیخ خودپسند  گر جلوه می نمایی و گر طعنه می زنی   (3

 
  در می خانه ببستند خدایا مپسند

 
4)  که در خانۀ تزویر و ریا بگشایند

105. در کدام بیت اختیار قلب به کار رفته است؟

 
1)  چون تو را شد حصار جان، خلوت  باك غوغاي حادثات مدار 

 
2)  او ز سکان کیست خود تا بردت به داوري  بر دل خاقانی اگر داغ جفا نهی چه شد 

 
3)  چو عمر رفته ز دستم نداند آن که کی آیی  عزیز بودي چون عمر و هم چو عمر برفتی 

 
4)  جان در شکنج زلفت پنهان چه کار دارد  دل بی نسیم وصلت تنها چه خاك بیزد 

 
106. کدام یک پیشگام شعر نو نیست؟ 

2) شمس کسمایی1) قیصر امین پور
4) جعفر خامنه اي3) ابوالقاسم الهوتی

 
107. همۀ گزینه ها دربارة اختیارات شاعري بیت زیر درست است؛ به جز .................. 

 چه خَبر گویم با بی َخبران»  «با که گویم به جهان محرم کو
1) ابدال در رکن سوم مصراع اول
2) ابدال در رکن دوم مصراع دوم

3) فاعالتن به جاي فعالتن در رکن اول
4) تبدیل مصوت کوتاه به بلند در هجاي اول مصراع دوم
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108. کدام گزینه دربارة اختیارات شاعري بیت زیر درست نیست؟

 چنبر این فلک شعبده گر بگشایید»  «بر وفاي دل من ناله برآرید چنانک
2) تبدیل مصوت کوتاه به بلند در سه مورد1) فاعالتن به جاي فعالتن در رکن اول

4) ابدال در رکن پایانی مصراع دوم3) حذف همزه دو مورد

 
109. در رکن پایانی همۀ گزینه ها به جز گزینۀ.................. اختیار شاعري ابدال صورت گرفته است؟

1)  سماع چنگ تأّمل کنم نه وعظ خطیب  مدار توبه توقع ز من که در مسجد
2)  مرا همیشه قضا را قیامت است نصیب  قیامت است سفر کردن از دیار حبیب

3)  جدا شود به لََحد بند بندم از ترکیب  هنوز بوي محبّت ز خاکم آید اگر
4)  طوطِی طبِع من آن بلبل پردستان را  در صفاتش نرسد گر چه بسی شرح دهد

 
110. کدام اختیار شاعري در بیت زیر دیده نمی شود؟

 صاحب نظران تشنه و وصل تو سراب»  «اي چشم تو مست خواب و سرمست شراب
2) بلند شمردن هجاي کشیدة پایانی1) ابدال
4) تبدیل مصوت کوتاه به بلند3) قلب

 
111.  َعیّن اْلِعبارةَ الّتي فیھا َعددٌ أکثر من الجمع المکّسر. 

 
1)  إِنَّ الُکتَب تجارُب األُمم َعلی َمّرِ آالِف الّسنیَن. 

 
2)  اِصَطدََمت األمواُج بالّصخور ِعدّه َمّرات. 

 
3)  قَدَ تغیّرِت األَوضاُع و األَحواُل خالَل الّسنوات الماضیِّة في دُوِل الشَّرِق األَوسط. 

 
4)  إِنَّ اآلباَء و األّمھاِت یساِعدوَن األوالدَ في مواَجھِة الَمصاعب. 

 
112.  َعیّن الِعبارة التي فیھا متضادٌ أو مترادٌف. 

 
1)  «إِنَّ اإلنساَن لَفي ُخسر إّال الّذین آَمنوا َو َعِملوا الّصالحاِت» 

 
2)  ھذا العََمُل أَمتَُع و أَنفَُع ِمَن قراَءةِ الموضوعاِت المتعدّدة. 

 
3)  ِمْن َمزایا الجسم القوي أَنّھ یجذُب ِغذاًء مناسباً لنفِسھ و ِمن فوائدَ الغذاء أَنھ یُقّوي الجسَم. 

 
4)  کان عَملُھ جدیراً بالِعنایَِة و التّقدیر. 

 
ةَعنھا» أَکِمل الِعبارةَ بالَجواِب الصَّحیح.  113.  « .................. اْلعَوائُِل أَوالدَُھم أَسماًء .................. و لَھم ِذکریاتُھم الخاصَّ

 
1)  یُّسمون - تُحبُّھا 

 
2)  نُسّمي - نُِحبّھا 

 
3)  تُسّمی - یحبّونھا 

 
4)  یُسّمی - یُحبّونھا 

 
114.  َعیِّن العبارة التی فیھا اسلوُب اِالستِثناء. 

 
1)  ھذا األمر ال یُدِرکھُ أََحدٌ َحتّی أنَت. 

 
2)  َرأیُت جمیَع ُزمالئي في َحفلَِة التََخّرجِ اِّال زمیالً واِحداً. 

 
3)  ال تکِذْب أبداً و اِّال تُحتَقَر عندَ النّاِس. 

 
4)  لي معلوماٌت َعن ذلک المشروع ال یَعِرفُھُ شخٌص آَخُر. 

 
115.  َعیِّن ما لَْیَس فیھ اِالستثناِء أَو الَحصر. 

 
1)  َسأَْذَھُب إلَی مکتب َعملي إِال إذا تریدیَن أَن ابقی في البیت. 

 
2)  یَْرُخُص ِسعُر ُکّلِ الفواکھ اِّال ِسعَر الموز. 

 
3)  قُمنا جمیعاً بَِحّلِ الَمسائِِل الّریاضیّات اِّال َمسأَلَتَین. 

 
4)  قََطعوا اْلَمحاصیَل اّال البُرتقال فَلَم یَِحن َزَمُن القَطِف بَعد. 

 
116.  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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الف) اگر  باشد، آن گاه  است.

 پ) اگر  عددی فرد باشد، آن گاه  عددی اول است.
ب) اگر  باشد، آن گاه  عددي اول است.

 
ت) اگر  عددي اول باشد آن گاه  عددي اول است.

صفحه 5

 
117.  ما ُھَو الصَّحیح حوَل الَمحّلِ اإلعرابي؟ 

 
  «إِنَّنا نَْحتَِرُم َمْن یَْعَمُل صادقاً و ال یُحاِوُل ِخداعنا.» 

 
1)  نَحتَِرُم: خبر ِإلنَّ 

 
2)  ِخداع: فاعل 

 
3)  َمن: مبتدا 

 
4)  «نا» في ِخداَعنا: مفعوٌل بھ 

118.  َعیّن العبارة التّی فیھا َعددٌ أکثر مِن َجمع التّکسیر.   
1)  شاھدُت فلماً َعن حیاة الکالِب و الذّئاِب خالل األعوام الماضیّة. 

2)  ھناک َسروایُل و قُمصاٌن جمیلة فی ھذا المتَجر و لکننی ساشتری أحد ھِذه الفَساتین ألّمی. 
3)  لَنا أجدادٌ مجتھدوَن َوَصلوا إلَی أھداف لَم یَصل إلیھا أحدٌ فتعلَّم منُھم أشیاء کثیرةً و دروساً متمیَزةً. 

4)  اِشتَرینا أنواع الفاکِھة ِلضیوفنا الِکرام. 

 
119.  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! 

 
120.   عیّن األصّح و األدّق فی الجواب للتّرجمة: 

 
 عیِّن الّصحیح: 

1)  أّمی! أتذکَّر َصوتِک عندَما ال یَذُکرنی أحدٌ و أبقی َوحیداً!: مادرم! صدایت را به یاد می آورم وقتی کسی مرا به یاد نمی آورد و تنها می 
شوم!

 
2)  یُدافِع َعن الوطن االسالمّیِ َمن یُریدُ األمَن و الّسالَم!: کسی که امنیت و صلح می خواهد، باید از میهن اسالمی دفاع کند!

3)  ال َخیر فی ُمجالَسة َمن یذُکر أخاه بِما یَکرُھھ!: در هم نشینی با کسی که برادرش را به آنچه دوست ندارد، یاد می کند، هیچ خیري

 
نیست!

 
4)  لیَت الحروب تَنتَھی و نَعیُش ُکلّنا فی سعادَة!: اي کاش جنگ ها را پایان دهند و ما همگی در خوشبختی زندگی کنیم!

 
121. چه تعداد از هم ارزي هاي زیر درست است؟

 
الف) 

 
ب) 
پ) 

4) صفر3) 2) 1) 

 
122. در چند مورد از ترکیب شرطی دو گزاره، ارزش گزاره ي شرطی درست است؟

 

 (1 (2 (3 (4
123. تعداد حالت هاي ارزشی  گزاره که به صورت ترکیب با هم آمده کدام است؟

 (1 (2 (3 (4
124. ارزش گزاره ي کدام گزینه با بقیه متفاوت است؟

1)  عدد اول یا مرکب است.
2)  عددي زوج و بر  بخش پذیر است.

3)  عددي اول نیست و بر  بخش پذیر نیست.

4)  یا  است.

■

∼ (p ∧ q) ≡ ∼ p ∨ ∼ q

∼ (p ∨ q) ≡∼ p ∧ ∼ q

∼ (∼ p) ≡ p

123

0٫5 < 1> 0٫50٫52

88
= 8242

5+ 452

1234
4

8163264

29
1205

73

= 9(−3)
2

=2−3 1
8

www.alirezaafshar.org



صفحه 6

 
125. ارزش دو گزاره ي  و  کدام باشد تا ارزش «  » نادرست و «  » درست باشد؟

 
1) هر دو درست

 
2) هر دو نادرست

 
3) یکی درست و یکی نادرست

 
4) امکان نداردهم زمان «  » نادرست  و «  » درست باشد.

126. اگر  و  دو گزاره باشند که ترکیب فصلی آن ها داراي ارزش درست باشد، در این صورت به ترتیب از راست به چپ ارزش

 
گزاره ي  و  کدام است؟

 
1) نادرست - درست

 
2) نادرست - نادرست

 
3) درست - نادرست

 
4) درست - درست

 
127. کدام گزینه درست است؟

 
1) در گزارة شرطی  را تالی و  را مقدم گوییم.

» می خوانیم. 2) گزارة شرطی  را به صورت «اگر  آن گاه 
3) گزارة شرطی   را به صورت « نتیجه می دهد  را» می خوانیم.

 
4) گزارة شرطی  زمانی نادرست است که  و  نادرست باشند.

 
128. اگر  ,   و  سه گزاره باشند و بدانیم ارزش گزارة  نادرست است، ارزش گزارة  کدام است؟

2) درست1) نادرست

 
بستگی دارد. 3) به ارزش

 
4) به ارزش  بستگی دارد.

 
129. اگر گزارة   و گزارة  هم ارزش باشند، کدام گزینه حتمًا داراي ارزش درست است؟

 (1
 (2
 (3

 
4) در مورد ارزش هیچ کدام از گزاره هاي  ,   و  نمی توان نظر داد.

130. در چه صورت می گوییم، ارزش گزارة شرطی  به انتفاي مقدم درست است؟
1) گزارة  درست و گزارة  نادرست باشند.

2) هنگامی که فقط ارزش گزارة  نادرست باشد.

3) هنگامی که فقط ارزش گزارة  نادرست باشد.
4) گزارة  و  هر دو درست باشند.

131. اگر  و  دو گزاره دلخواه باشند، در این صورت ارزش دو گزاره  و  به ترتیب از راست به چپ

 
کدام است؟

 
1) درست ـ درست

 
2) نادرست ـ نادرست

 
3) نادرست ـ درست

 
4) درست ـ نادرست

132. ارزش کدام یک از گزاره هاي زیر نادرست است؟

 
 (1

 
 (2

 
 (3 (4

 
133. اگر  و  دو گزارة دلخواه باشند به کمک جدول، در کدام حالت، ارزش گزارة  نادرست است؟

 
1)  و  هر دو درست باشند.

 
2)  درست و   نادرست باشد.

 
3)  نادرست و   درست باشد.

 
4)  و   هر دو نادرست باشند.

pqp ∧ qp ∨ q

p ∧ qp ∨ q

pq

p ∨ (∼ p ∧ q)∼ q ∧ (∼ p ∨ q)

p, p ⇒ qq

p ⇒ qqp

q ⇒ pqp

q ⇒ ppq

qpr(p ⇒ q) ∨ rq

rp

p ∧ q∼ q ∨ r

p

q

r

qpr

(p ⇒ q)

pq

q

p

pq

pq(p∨ ∼ p)(p ∧ q) ∧ (p∧ ∼ q)

(a + 2b = + 4ab + 4)2 a2 b2=
1

+
1
a

1
b

ab

a + b

= a − b
−a2 b2

a + b
− = (a + b)( − ab + )a3 b3 a2 b2

pq(∼ p ∨ q) ∧ (p ⇒ q)

pqpq

pqpq
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صفحه 7

 
134. در جدول زیر، ارزش گذاري کدام ستون اشتباه است؟

 

 
4) ستون 3) ستون 2) ستون 1) ستون 

 
» به کدام صورت است؟ 135. نقیض گزاره «

 (1 (2 (3 (4

 
136. گزارة  با کدام گزاره هم ارز است؟

1) سهمی  در نقطۀ  محور عرض ها را قطع می کند.
2) همۀ سوره هاي قرآن با «بسم اهللا» شروع می شوند.

 
3) هر عدد منفی به توان عدد طبیعی زوج، عددي مثبت است.

 
4) میانۀ داده هاي  برابر  است.

 
137. اگر گزارة ترکیبی «آبان  روز دارد و  .................. » نادرست باشد، کدام گزینه در جاي خالی نمی تواند قرار بگیرد؟

 
1)  عددي گویا است.

 
2)  عددي اول است.

4) 3)  عددي گویا است.

 
138. کدام یک از گزاره هاي زیر به انتفاي مقدم درست است؟

1) اگر تهران پایتخت ایران باشد، آن گاه شیراز شهر ایران است.
2) اگر تهران پایتخت ایران باشد، آن گاه شیراز شهر ایران نیست.

3) اگر هر مضرب  مضرب  باشد، آن گاه  عددي اول است.

4) اگر هر مضرب  مضرب  باشد، آن گاه  عددي اول است.

» در جاي خالی، کدام گزاره را قرار دهیم تا ارزش کل این گزاره درست شود؟  139. در گزارة فصلی « یا 

 
1)  عددي اول است و  عددي گویا نیست.

. 2)  و 

. 3) اگر  باشد، آن گاه 

 
4) اگر  عدد زوج طبیعی باشد، آن گاه  قطعًا زوج است.

 
140. کدام گزاره ارزش درست دارد؟

 
1) عدد  عددي اول است و کتاب قرآن  سوره دارد.

 
2) همۀ سوره هاي قرآن با بسم اهللا شروع می شود و هفته  روز دارد.

 
3) ارسطو شاگرد افالطون است و صفر عددي طبیعی است.

4) ماه شهریور  روز دارد و 

، مجموع صد جمله ي اول کدام است؟ 141. در دنباله ي 

 (1 (2 (3 (4

ستون1 ستون2 ستون3 ستون4
p

د
د
ن
ن

q

د
ن
د
ن

p ⇒ q

د
ن
د
د

p ⇔ q

د
د
د
ن

p ∨ q

د
د
د
ن

p ∧ q

د
ن
ن
ن

1234
−3 ≤ −4

−3 ≥ −4−3 > −4−4 ≥ −3−4 > −3

∼ (∼ ( ∈ Z))
1
2

y = 2 − 3x + 5x2(0, 5)

2, 4, 5, 7, 10, 116
30

2
−−

√56

36
−−

√7 > 8

36+ 12100

63+ 12100

× =2x 2y 4x+y

(x, y ∈ N)

332
−−

√

− > −3
−−

√ 5
−−

√>
1
5

3
8

(a − b = + 2ab +)2 a2 b2(a − b = − 3 b + 3a −)3 a3 a2 b2 b3

x( − 1)x3

7120
7

315 × 4 > 3 × 2 + 23

=an
1 + (−1)

n

2
1005075150
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صفحه 8

142. در دنبالۀ  مجموع جمالت ششم و هفتم کدام است؟
 (1 (2 (3 (4

143. در دنبالۀ  مجموع جمالت چهارم و پنجم کدام است؟

 (1 (2 (3 (4

144. دنبالۀ  چند جملۀ مثبت دارد؟

4) بی شمار3) 2) 1) 

145. حاصلضرب  جملۀ اول دنبالۀ  کدام است؟

 (1 (2 (3 (4

 
146. یک دنبالۀ تابعی است که دامنۀ آن .................. و برد آن .................. است.

 
2) اعداد حقیقی- اعداد طبیعی1)  اعداد حقیقی- اعداد حقیقی  

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

 
147. کدامیک از گزینه ها را نمی توان به صورت دنباله نمایش داد؟

1) حجم مکعبی به ضلع 
2) تعداد شرکت کنندگان کنکور

 
3) وزن نوزاد در  ماه اخیر   

4) تعداد تیم هاي فوتبال باشگاهی ایران
148. هرگاه  قسمتی از دنبالۀ فیبوناتچی باشد حاصل  کدام است؟

 (1 (2 (3 (4
149. اگر  به ترتیب از راست به چپ سه جملۀ متوالی دنبالۀ فیبوناتچی باشند، مقدار  کدام است؟

 (1 (2 (3 (4

 
150. باتوجه به الگوي زیر، مجموع جمله هاي ششم و هفتم کدام است؟

 (1
 (2
 (3
 (4

151. کدام یک از روش هاي مقایسه ي «وضعیت توزیع درآمد» بر اساس «شاخص دهک هاست»؟
1) محاسبه ي  درصد باال نسبت به  درصد پایین جامعه و یا  درصد باال نسبت به  درصد پایین سنجیده می شود.

2) محاسبه ي  درصد باال نسبت به  درصد پایین جامعه و یا  درصد باال نسبت به  درصد پایین سنجیده می شود.
3) محاسبه  ي  درصد باال نسبت به  درصد پایین جامعه و یا  درصد باال نسبت به  درصد پایین سنجیده می شود.
4) محاسبه ي  درصد باال نسبت به  درصد پایین جامعه و یا  درصد باال نسبت به  درصد پایین سنجیده می شود.

0, 3, 8, 15, …

85871383

=an
2n

3n + 1
129
104

14
17

140
157

13
14

=an
2n + 5

4n + 18
547

10=an (−1)
n n

n + 1
1

11
−1
11

1
10

−1
10

a

9

(… , x, 2584, 4181, y, …)x + y

7893418167658342
6x + 2, 4x − 7, 3x − 5x

1417221

96
64
48
42

1053070
15353070
20201040
25255050
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صفحه 9

 
، به پرسش هاي زیر پاسخ دهید: 152. با توجه به جدول توزیع درآمد دو کشور فرضی  و 

 
، به ترتیب چه عددي را نشان می دهد؟ الف) شاخص دهک ها براي کشورهاي  و 

 
ب) وضعیت توزیع درآمد در کدام کشور ناعادالنه تر است؟

 
، به ترتیب مشخص کنید. ج) سهم دهک هاي مجهول یک، هفت و ده را در کشور 

 
کشور ها

 
سهم دهک ها

 
سهم دهک اول 

 
سهم دهک دوم

 
سهم دهک سوم

 
سهم دهک چهارم

 
سهم دهک پنجم

 
سهم دهک ششم

 
سهم دهک هفتم

 
از دو برابر دهک دوم دو واحد کمتر

 
سهم دهک هشتم

 
سهم دهک نهم

 
چهار برابر دهک اول به عالوة سهم دهک دهم

 
 درآمد ملی  درآمد ملی       جمعیت کشورها

 
1)  الف)                     ب) در کشور                  ج)  

 
2)  الف)                ب) در کشور                  ج)  

 
3)  الف)                ب) در کشور                  ج)  

 
4)  الف)                ب) در کشور                 ج)  

 
153. با توجه به جدول زیر که مربوط به اطالعات اقتصادي چهار کشور فرضی است:

 
کشور

 
جمعیت کشور

 
درآمد ملی

 
سهم دهک اول

 
سهم دهک دهم

 
الف) کدام کشور داراي بیشترین «درآمد سرانه» است؟

 
ب) در کدام کشور، وضعیت توزیع درآمد، نامناسب تر است؟ 

 
ج) وسعت فقر در کدام کشور گسترده تر است؟

2) الف)               ب)               ج) 1) الف)               ب)               ج) 
4) الف)               ب)               ج) 3) الف)               ب)               ج) 

 
154. اصالح و عادالنه کردن ساختار توزیع درآمد به منظور مقابله با فقر، مستلزم اجراي کدام یک از عوامل زیر است؟

1) برقراري یک سیستم مالیات گیري نوین و تعیین شاخص دهک ها
2) نوسازي تشکیالت دولتی و ایجاد نظام نوینی در بودجه بندي هاي کشور

3) افزایش کمک هاي بالعوض دولتی به ویژه در زمینۀ حمایت از فقرا
4) بهبود وضعیت اقتصادي به ویژه در زمینۀ تولید صنعتی

 
155. در کدام دوره از تاریخ معاصر کشور، ایران فرضت طالیی خود را براي جبران عقب ماندگی نسبت به ازوپا از دست داد؟

1) در سال هاي قبل از  ه.ش و در دوران حکومت قاجار، زیرا درك درستی از توسعه وجود نداشت.
2) در سال هاي قبل از  ه.ش و در دوران حکومت صفویه، زیرا وابستگی و سرسپردگی حاکمان به قدرت هاي بیگانه زیاد بود.

3) در سال هاي  تا  ه.ش و در دوران حکومت پهلوي، زیرا وابستگی اقتصادي به خارج بیشتر شده بود.
4) در سال هاي  تا  ه.ش و در دوران حکومت محمدرضاشاه، زیرا وابستگی به درآمدهاي نفتی افزایش یافته بود.

AB

AB

A

AB

4؟
65
66
77
89
99

10
1113
1615

222
100%100%A100%B

B = 1, A = 0٫9A22 − 11 − 4
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B8036000426
C2512000315
D5035000522

ABBDCB

DBDACD

1300
1300

13001375
13001375
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صفحه 10

156. هدف دولت از «افزایش سرمایه گذاري بخش خصوصی، جذب سرمایه هاي خارجی و افزایش کارایی و بهره وري در اقتصاد در

 
چارچوب سیاست هاي اجرایی اصل  قانون اساسی» چیست؟

1) جلوگیري از افزایش بحران هاي ناشی از تحریم و نابه سامانی اقتصادي
2) توسعۀ روابط اقتصادي خود در سطح بین المللی

3) کاهش ابعاد فعالیت خود در عرصۀ اقتصاد و افزایش کارآمدي خود
4) توسعۀ صنعت و فناوري با بهبود شاخص هاي اقتصادي، اجتماعی و فرهنگی

157. کدام گزینه، پاسخ درست پرسش هاي زیر می باشد؟

 
الف ) در رابطه با نقش حکومت پهلوي در جریان توسعه ي ایران، کدام گزینه نادرست است؟

 
ب ) با توجه به دیدگاه طرفداران اقتصاد آزاد، تصمیم گیري دولت به جاي مردم چه آسیبی به جامعه وارد می کند؟

ج ) کدام گزینه، وضعیت توسعه ي سال هاي اخیر از عمر انقالب اسالمی را بیان می کند؟
1) الف ) دولت به دلیل وابستگی شدید به قدرت هاي بیگانه، موفق به نوسازي سازمان ها و تشکیالت خود نشد، ب ) با پیشرفت کشور،
حمایت دولت براي اقتصاد کشور مشکل ساز می شود، ج ) دولت اداره ي تعداد قابل توجهی از کارخانه ها و مؤسسات تولیدي را برعهده

گرفت.
2) الف ) با وجود افزایش درآمدهاي نفتی، قدرت اقتصادي دولت افزایش پیدا نکرد، ب ) باعث اختالل در نظم اقتصادي جامعه می شود،

ج ) دولت کوشیده است با بازنگري در نقش خود، به دولتی کوچک ولی کارامد تبدیل شود.
3) الف ) حاکمان این دوره از همان ابتداي کار به بیگانگان وابستگی مطلق داشتند، ب ) موجب کند شدن حرکت جوامع به سمت توسعه

و پیشرفت می شود، ج ) دولت در این دوران با هدف دادن آزادي عمل بیش تر به بخش خصوصی، تالش هایی را آغاز کرد.
4) الف ) در دوره ي پهلوي در نتیجه ي گسترش برخی صنایع و بهبود برخی شاخص هاي اجتماعی ایران به توسعه اي نسبی دست یافت،

ب ) با پیشرفت کشور حمایت دولت براي اقتصاد کشور مشکل ساز می شود، ج ) در سال هاي اخیر تالش براي سرمایه گذاري بخش
خصوصی در چارچوب سیاست هاي اجرایی اصل  قانون اساسی صورت گرفته است.

 
158. چند مورد از موارد زیر، به دیدگاه طرفداران مداخلۀ دولت در اقتصاد شاره دارد؟

الف) دولت با اعمال مدیریت بر جریان توسعۀ کشور و تجهیز منابع و امکانات می تواند شناب حرکت به سمت توسعه را تا حد امکان

 
افزایش دهد.

ب) کشورهاي در حال توسعه در مراحل اولیۀ توسعه به حضور دولتی مقتدر و کارآمد که با جدیت چرخ هاي اقتصاد را به حرکت
درآورد، نیازمندند، اما هرقدر که کشور در مسیر توسعه پیش برود و مراحل اولیه را پشت سر بگذارد، نیاز به حضور دولت کم تر

 
احساس می شود.

ج) جوامع غربی در دوران انقالب صنعتی فقط زمانی که دخالت دولت در اقتصاد محدود شد، توانستند حرکت به سمت توسعه را شروع

 
کنند.

د) دولت با دخالت در اقتصاد باعث کاهش تحرك بخش خصوصی می شود. دولت به جاي مردم تصمیم می گیرد و این امر نظم اقتصادي

 
جامعه را برهم می زند.

هـ) برخالف تصور رایج، حرکت توسعۀ کشورهاي توسعه یافتۀ امروزي کامًال بدون دخالت دولت ها نبوده است به عنوان مثال نقش

 
دولت آلمان در جریان توسعۀ این کشور در نیمۀ دوم قرن نوزدهم بسیار محسوس و مشهود است.

 (1 (2 (3 (4

44

43

1234

www.alirezaafshar.org



در سال  وضعیت توزیع درآمد در کشور 

 
میالدي 

         

 
    

در سال  وضعیت توزیع درآمد در کشور 

 
 میالدي  

 
سهم دهک اول

 
درصد

 
سهم دهک اول

 
درصد

 
سهم دهک دوم

 
درصد

 
سهم دهک دوم

 
درصد

 
سهم دهک سوم

 
 درصد

 
سهم دهک سوم

 
  درصد

 
سهم دهک چهارم

 
؟

 
سهم دهک چهارم

 
؟

 
سهم دهک پنجم

 
 درصد

 
سهم دهک پنجم

 
 درصد

 
سهم دهک ششم

 
 درصد

 
سهم دهک ششم

 
 درصد

 
سهم دهک هفتم

 
 درصد

 
سهم دهک هفتم

 
 درصد

 
سهم دهک هشتم

 
 درصد

 
سهم دهک هشتم

 
 درصد

 
سهم دهک نهم

 
 درصد

 
سهم دهک نهم

 
؟

 
سهم دهک دهم

 
؟

 
سهم دهک دهم

 
؟

 
% جمعیت کشور

 
% درآمد ملی

 
% جمعیت کشور

 
% درآمد ملی

وضعیت توزیع درآمد در کشور  در

 
سال جاري

 درصدسهم دهک اول
 درصدسهم دهک دوم

 
؟سهم دهک سوم

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

 درصد جمعیت
کشور

 درصد درآمد
ملی

صفحه 11

159. اطالعات فرضی جدول هاي زیر مربوط به وضعیت توزیع درآمد دو کشور  و  در سال  میالدي است. چنان چه تفاوت
سهم دهک هاي چهارم دو کشور  درصد باشد و بدانیم که سهم درآمد دهک هاي چهارم در دو کشور  و  اعدادي صحیح بوده و

،  برابر سهم دهک چهارم آن کشور و مجموع سهم دهک هاي دهم دو کشور  باشد، اعشاري نستند و سهم دهک نهم در کشور 

 
سهم دهک چهارم و نهم کشور  و سهم دهک دهم کشور  به ترتیب چند درصد است؟

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

% سوم و 160. وضعیت توزیع درآمد در کشور  در جدول زیر آورده شده است. چنان چه مجموع سهم دهک دوم و سوم برابر با 

 
% باشد؛ دهک نهم 

 
الف) کدام شاخص نشان دهندة وضعیت مناسب تر توزیع درآمد در کشور  است؟

ب) به طور معمول «وضعیت توزیع درآمد» از کدام شاخص محاسبه می شود و اگر همین شاخص در کشور  وضعیت توزیع در را عدد «

 
» نشان دهد در کدام کشور توزیع درآمد عادالنه و مناسب تر است؟

 
پ) اگر سهم دهک اول از درآمد ملی  میلیارد واحد پولی باشد، درآمد ملی کشور  چقدر است؟

 
% پایین % باال به  % پایین جامعه، ب) نسبت  % باالي جامعه به  1) الف) نسبت 

 
، پ)  میلیارد واحد پولی جامعه - کشور 

% پایین % باال به  % پایین جامعه، ب) نسبت  % باالي جامعه به  2) الف) نسبت 

 
جامعه - کشور B، پ)  میلیارد واحد پولی

% پایین % باال به  % پایین جامعه، ب) نسبت  % باالي جامعه به  3) الف) نسبت 

 
، پ)  میلیارد واحد پولی جامعه - کشور 

% پایین % باال به  % پایین جامعه، ب) نسبت  % باالي جامعه به  4) الف) نسبت 
، پ)  میلیارد واحد پولی جامعه - کشور 

 
161. کدام مورد شامل مراحل کار باستان شناس نمی باشد؟

2) شناسایی منابع1) تنظیم اطالعات
4) استخراج3) کشف و شناسایی
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AB

B
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A
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17
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53521
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42822
53522
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A

B

5
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A

3
4

6٫5
9

11
13
14

18
100100

20201010
A300

10402020
300

10401010
B200

20202020
A200
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صفحه 12

162. یکی از کانون هاي مهم تمدنی قاره ي اروپا ،  در سرزمین هاي شبه جزیره بالکان و جزایر مجاور آن در دریاي مدیترانه واژه که 

 
.................. نامیده می شود .

1) کرت
 
2) کارتاژ 

 
4) یونان3) روم  

 
163. کدام قسمت کتاب اوستا بین زن و مرد تفاوت قایل شده است؟

 
1) بخش هایی از اوستا که احتماًال در زمان ساسانیان توسط موبدان تدوین شده. 

 
2) تقریبًا در تمام بخش هاي اوستا این تفاوت بین زن و مرد دیده می شود. 

 
3) در هیچ بخشی از کتاب تفاوتی بین زن و مرد دیده نشده. 

 
4) در بخش شعار اصلی زرتشت یعنی گفتار نیک، کردار نیک و پندار نیک. 

 
164. در کدام یک از دوره هاي زیر تمایل و عالقه اروپائیان براي مسافرت و شناخت تاریخ و فرهنگ ایران دو چندان شد؟

4) صفویه3) مغوالن2) زندیه1) قاجاریه

 
165. هریک از گزاره هاي زیر «به ترتیب» مربوط به کدام یک از مراحل کار باستان شناسان است؟

 
الف) یکی از مراحل حساس کار باستان شناسان به شمار می رود و نیازمند دانش، تجربه و دقت فراوان است.

ب) باستان شناسان آثار یا بناهاي باستانی کشف شده را به لحاظ قدمت، مواد و مصالح به کار رفته در آن ها و نیز کاربردهایی که داشته 

 
اند، مورد بررسی و مطالعه قرار می دهند.

ج) باستان شناسان با مقایسۀ آثار و بناهاي باستانی در زمان هاي مختلف، می کوشند تا سیر پیشرفت هاي فنی، هنري و فرهنگی مردمان

 
گذشته را درك کنند.

د) از ابزارها و فناوري هاي جدید و پیشرفته اي مانند پهبادها و عکس هاي هوایی که در نقشه برداري قابلیت زیادي دارد، استفاده می 
کنند.

 
1) شناسایی و کشف - حفاري - استخراج و تنظیم اطالعات - حفاري

 
2) حفاري - استخراج و تنظیم اطالعات - استخراج و تنظیم اطالعات - شناسایی و کشف

 
3) شناسایی و کشف - حفاري - شناسایی و کشف - استخراج و تنظیم اطالعات

 
4) حفاري - استخراج و تنظیم اطالعات - شناسایی و کشف - حفاري

166. کدام گزینه به محتواي پنج ستون از سنگ نوشتۀ بیستون اشاره دارد و نوشته هاي چه مورخانی تا دویست سال پیش  به عنوان منبع

 
اصلی مطالعه و شناخت تاریخ ایران باستان محسوب می شده است و کتاب «شهرستان هاي ایرانشهر» حاوي چه موضوعی بوده است؟
1) حاوي اطالعاتی از تاریخ عمومی سرزمین و مردم ایران تا اواخر حکومت ساسانی است - مورخان یونانی و رومی مانند هرودت -

 
کتابی به زبان اشکانی و آمیخته با افسانه و اسطوره دربارة شاپور یکم

2) شرح دوران آغازین فرمانروایی داریوش بزرگ و سرکوب شورش هاي نواحی گوناگون است - مورخان مسلمان قرون نخستین

 
هجري مانند طبري و دینوري - رساله اي به زبان پهلوي در موضوع جغرافیاي تاریخی شهرهاي ایران در دورة ساسانی

3) اطالعات سودمندي دربارة اوضاع اقتصادي و اجتماعی و تشکیالت اداري دورة هخامنشیان ارائه شده است - مورخان قرون نخستین

 
هجري مانند مسعودي و دینوري - رساله اي به زبان پهلوي در موضوع تاریخ جغرافیایی ایران در دورة سامانیان

4) شرح جنگ هاي شاپور یکم با رومیان - مورخان یونانی و رومی مانند هرودت - کتابی مربوط به اواخر دورة ساسانیان که با افسانه

 
آمیخته شده و دربارة اردشیر یکم است.
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صفحه 13

 
167. کدام گزینه با تصویر مقابل آن ارتباط دارد؟

(1

-
کاخ آپادانا - نقش برجستۀ ازدواج شاپور یکم با ملکه آذر آناهیتا در حضور موبد کرتیر

(2

تخت جمشید - بزرگان مادي و پارسی در سنگ نگاره ها
(3

 
نقش رستم - سنگ نگارة سربازان سپاه جاویدان -

(4

 
پاسارگاد - سنگ نگارة سواره نظام ساسانی -

168. کدام یک از عبارت  هاي زیر از ویژگی  هاي منابع دست اول تحقیق تاریخ ایران در دوران باستان نیست؟

 
1) ابعاد مختلف دانش، فنون، مهارت  ها و خالقیت  هاي ایرانیان را در این عصر آشکار می  سازد. 

 
2) عمدتًا شامل انواع مختلفی از کتاب  ها، مقاله  ها، با پایان  نامه  هاي تحصیلی و طرح  هاي پژوهشی می  شود. 

 
3) شامل تمامی آثار مادي و دست  ساخته  هایی می  شود که از ایرانیان باستان بر جاي مانده است. 

 
4) حاوي اطالعات ارزشمندي دربارة وضعیت اقتصادي، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی ایران باستان هستند. 
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صفحه 14

 
169. کدام گزینه پاسخ صحیح سؤاالت زیر است؟

 
الف) به عقیدة برخی پژوهشگران کدام عامل تأثیر مهمی بر شکوفایی و گسترش علم تاریخ در یونان باستان داشته است؟

 
ب) اساس شیوة نوین در تاریخ نگاري، کدام است؟

پ) عبارت «توصیف تاریخ نگار از واقعۀ مهمی مانند سقوط ساسانیان و جنگ سپاه ساسانی و اعراب مسلمان و بررسی علل رویداد» به

 
کدام ویژگی تاریخ نگاري نوین اشاره دارد؟

 
ت) قبل از دوران رنسانس، عمدة تمرکز مورخان بر کدام یک از جنبه هاي تاریخ نگاري بود؟

1) الف) رواج و رونق ادبیات و فلسفه ب) سنجش دقیق منابع، استناد به اسناد و مدارك معتبر و روي آوردن به داستان پردازي پ) ثبت

 
و نقل رویدادهاي گذشته ت) بررسی علل، آثار و نتایج رویدادهاي تاریخی

2) الف) رواج و رونق زبان شناسی و گاه شماري ب) دوري از داستان پردازي، تجزیه و تحلیل زمینه ها و حوادث تاریخی پ) استفاده از

 
وقایع نگاران دربار ساسانی ت) اهمیت موضوع هاي اجتماعی، اقتصادي و فرهنگی

3) الف) رواج و رونق ادبیات و فلسفه ب) سنجش دقیق منابع، استناد به اسناد و مدارك معتبر و دوري از داستان پردازي پ) بررسی

 
زمینه ها و علت هاي سیاسی، نظامی، اقتصادي و اجتماعی واقعه ت) بیان حوادث سیاسی و نظامی و شرح حال فرمانروایان

4) الف) رواج و رونق زبان شناسی و گاه شماري ب) بررسی نتایج و آثار گوناگون حوادث و وقایع تاریخی پ) بررسی جنبه هاي زندگی

 
مردمان و جوامع گذشته ت) بیان شرح حال و حوادث سیاسی و نظامی فرمانروایان

 
170. موضوع علم جغرافیاي تاریخی، .................. است.

 
1) تأثیر مکان در آب و هوا، اقلیم و نحوة ارتباطات مردم

 
2) بررسی مناطق مختلف در بستر زمان و تأثیر آن بر رویدادهاي تاریخی

 
3) تحقیق دربارة تأثیر زمان بر جغرافیاي هر سرزمین

 
4) بررسی رابطۀ جغرافیا و تاریخ شناسی در بستر مکان

 
171. حمل و نقل پایدار یعنی حمل و نقلی که در آن دسترسی  .................. براي همه در نظر گرفته شود.

1) ویژه اي
 
4) عادالنه3) نسبی2) ارزان قیمت

172. کدام یک از گزینه هاي زیر به دو بخش اصلی یک شبکه اشاره می کند؟

 
1) مسیرها - گره ها 

 
2) نقاط - خطوط

 
3) موانع طبیعی و انسانی

 
4) موقعیت و مقر

 
173. ارتباط بین حجم محموله و هزینۀ حمل و نقل آن چگونه است؟

1) هرچه میزان حجم محموله کمتر باشد هزینه بیشتر می شود.
2) هرچه حجم محموله بیشتر باشد هزینه پایین تر می آید.

3) هرچه میزان حجم محموله کمتر باشد هزینه کمتر می شود.
4) هرچه حجم محمله بیشتر باشد هزینه بیشتر می شود.

174. در مدیریت حمل و نقل تقاضاي کدام نواحی در اولویت قرار می گیرد؟

 
1) نواحی اي که تقاضاي حمل و نقل فصلی یا موقتی دارند.

 
2) ناحیه اي که در آن جمعیت زیادي نیاز به جابه جایی دارند.

 
3) نواحی که موانع طبیعی بسیاري بر سر راه مسیر آن ها قرار دارد.

 
4) ناحیه اي که در شرایط آب و هوایی سخت قرار دارد.

 
175. کدام گزینه در رابطه با ویژگی هاي طبیعی در مدیریت حمل و نقل صحیح نیست؟

1) ویژگی هاي طبیعی نواحی بر مدیریت سامانه هاي حمل و نقل تأثیر می گذارند.

 
2) نوع آب و هوا تأثیري بر روي حمل و نقل ندارد.

 
3) نوع سواحل از نظر بریدگی یا مخاطرات محیطی در احداث بندرگاه ها مؤثر است.

 
4) احداث خط آهن در نواحی مرتفع با نواحی مسطح فرق دارد.

176. کدام مورد هزینه هاي حمل و نقل را به طور مؤثري کاهش می دهد؟

 
1) توسعۀ زیرساخت هاي حمل و نقل

 
2) طراحی و تولید خودروهاي هیبریدي

 
3) حمل و نقل چندوجهی

 
4) افزایش قیمت سوخت و انرژي
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177. کدام گزینه از مشکالت حمل و نقل شهري نمی باشد؟

 
1) افزایش بیماري هاي تنفسی

 
2) آلودگی صوتی

 
3) افزایش خودروهاي شخصی

 
4) کمبود پارکینگ
178. کدام گزینه به ترتیب مزیت و محدودیت اتوبوس هاي برقی را بیان می کند؟

 
1) ایمنی باال - تولید آلودگی صوتی

 
2) تولید آالیندگی خیلی کم - عمر محدود تجهیزات آن

 
3) عمر موتور زیاد - تولید آلودگی صوتی

 
4) عمر موتور زیاد - هزینۀ برق رسانی باال

 
179. کدام یک از گزینه هاي زیر از راهکارهاي مناسب براي بهبود حمل و نقل شهري نیست؟

1) ایجاد مسیرهاي پیاده روي
 
2) استفاده از خودروهاي هیبریدي

 
3) افزایش قیمِت انرژي هاي فسیلی

 
4) ایجاد پارکینگ هاي طبقاتی

 
180. در ایران مدیریت حمل و نقل شهري بر عهدة کدام مورد است؟

1) شهرداري ها
 
2) راه آهن جمهوري اسالمی ایران

 
3) وزارت راه و شهرسازي

 
4) سپاه پاسداران

181. در ایران به ترتیب مدیریت حمل و نقل آبی، جاده اي و ریلی بر عهدة  .................. و حمل و نقل فرآورده هاي نفتی و گازي

 
برعهدة  .................. است.

 
1) وزارت کشور - سپاه پاسداران

 
2) شهرداري ها - راه آهن جمهوري اسالمی ایران

 
3) وزارت راه و شهرسازي - وزارت نفت

 
4) وزارت کشور - وزارت راه و شهرسازي

 
182. کدام عبارت صحیح نیست:

 
1) سامانۀ موقعیت یابی جهانی همان جی پی اس است.

 
2)  همان جی پی اس است.

 
3) جی پی اس متشکل از حداقل  ماهواره است.

4) ماهواره هاي جی پی اس در یک شبانه روز در یک مدار دور می زنند.
183. در ماتریس روبه رو براي رفتن از ماهان تا فردوس چند کیلومتر باید طی شود؟ 

 
جمع مسیر 

 
کیلومتر

قلعه خان
 
امیریه

 
پشت روددره شورمحمودیه

 
جعفرآباد

 
فردوس

 
ماهان

 
الف

 
ماهان

 
فردوس

جعفرآباد
پشت رود
دره شور
محمودیه

امیریه
قلعه خان

 
1) جعفر کیلومتر

 
2)  کیلومتر

 
3)  کیلومتر

 
4)  کیلومتر

 
184. کدام یک از موارد زیر آلودگی کمتري دارد؟

 
4)  و 3) مونوریل2) تراموا1) اتوبوس تندرو

 
185. استفاده از اتوبوس هاي برقی سابقۀ  .................. دارد و عمر موتور آن ها  .................. است.

 
1) کمی دارد - کم

 
2) طوالنی - کم

 
3) بسیار طوالنی - زیاد

 
4) بسیار طوالنی - کم

GlobalP assingSystem

24

5507747164717892210
4877768143505771021
66314813972219007192
64313453162690905778
54912711893069215071

106522021109316272143164
7601240211118531396847
90701242201271341487777

2221
2492
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186. معموًال کوتاه ترین مسیر بین دو نقطه  .................. است.

 
1) یک خط مورب از ابتداي مسیر است.

 
2) یک خط مستقیم است.

 
3) خطی از طریق عبور جاده اي است.

 
4) خط ریلی است.

187. در مثال «شیوة حمل و نقل برخی کاالها که نیاز به مراقبت خاص یا کانتینر یخچال دار دارند» به چه شیوه اي از حمل و نقل باید

 
توجه کرد؟

 
1) سرعت و زمان

 
4) هزینه ها3) تقاضا2) نوع و حجم محموله

 
188. در گذشته کدام یک از وسایل زیر وظیفۀ حمل و نقل عمومی را برعهده نداشت؟

4) مترو3) مینی بوس2) اتوبوس1) تاکسی

 
189. استفاده از کدام وسیلۀ حمل و نقل آالیندگی کمتري دارد؟

4) مینی بوس3) اتوبوس2) تاکسی1) مترو
190. تصویر روبه رو چه وسیلۀ حمل و نقلی را نشان می دهد؟ 

1) مترو
2) تراموا

3) مونوریل
 (4

 
191. مهرة سیاسی کودتاي سوم اسفند  که بود؟

1) رضاخان
 
2) آیرون ساید

 
3) سیدضیاءالدین طباطبائی

 
4) قوام السطنۀ

 
192. نهضت جنگل چند سال ادامه یافت؟

 
1) یک سال

 
2) سه سال

 
3) پنج سال

 
4) هفت سال

 
193. سرکوبی کدام شورش موجب افزایش محبوبیت رضاخان شد؟

 
1) جنگل

 
2) کودتاي سوم اسفند 1292

 
3) شیخ خزعل

 
4) ملی کردن نفت

194. کدام یک از شخصیت هاي زیر با تصویب ماده واحدة خلع قاجار مخالف بوده اند؟

 
1) آیت اللّه مدرس

 
2) دکتر مصدق

 
4)  و 3) سید ضیاءالدین طباطبائی

 
195. ماده واحدة خلع سالح سلسلۀ قاجاریه از سلطنت در چه سالی تصویب شد؟

 (1 (2 (3 (4

 
196. کدام مجلس رضاخان را به پادشاهی ایران انتخاب کرد؟

 
1) مجلس مؤسسان

 
2) مجلس شوراي اسالمی

 
3) مجلس نمایندگان

 
4) مجلس شاهی

 
197. کدام یک از اقدامات زیر از جمله اصالحات و اقدامات رضاشاه نیست؟

 
1) ایجاد ارتش منظم

 
2) بازگشت حکومت استبدادي

 
3) تبدیل مدارس سنتی به مدرن

 
4) اسکان عشایر

198. شیوة حکومت رضاخان را کدام یک از موارد زیر نشان می دهد؟

 
1) استبدادي

 
2) دموکراسی

 
3) جمهوري

 
4) سوسیالیستی

 
199. کدام عامل در نظام زمان قاجار موجب تمرکز قدرت سیاسی در کشور بود؟

 
1) نظام دیکتاتوري

 
2) ارتش منظم

 
3) سرکوبی حزب هاي مختلف

 
4) سرکوبی شورش هاي پراکنده

 
200. قانون نظام وظیفه عمومی در سال  ..................  به تصویب رسید.

 (1 (2 (3 (4

BRT

1299

12

1302130013011304

1302130413031301
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201. راه آهنی که رضاشاه در زمان خود احداث کرد بندر ترکمن را به کدام نقطه متصل کرد؟

4) بندر ماهشهر3) بندر گناوه2) بندر عباس1) بندر شاپور

 
202. هدف از اسکان عشایر در زمان رضاشاه چه بود؟

 
1) مهار کردن نیروي رزمی عشایر

 
2) کاستن از رونق دامداري کشور

 
4)  و 3) نیازمندي کشور از نظر دامی به بیگانه

 
203. پس از مسافرت به ترکیه و آشنایی با آتاتورك، رضا شاه  .................. 

 
1) به تقلید از او به مبارزه با ناسیونالیسم پرداخت.

 
2) به تقلید از او به مبارزه با همه سنت هاي اسالمی پرداخت.

 
3) به تقلید از او به مبارزه با دموکراسی پرداخت.

 
4) به تقلید از او به مبارزه با تحول و نوگرایی پرداخت.

 
204. رئیس جمهور ترکیه در زمان رضا شاه چه کسی بود؟

4) بیسمارك3) آتاتورك2) گاریبالدي1) اردوغان

 
205. تأثیر سفر رضا شاه به ترکیه، بر روحانیت در ایران چه بود؟

 
1) ممنوعیت فعالیت حوزه

 
2) ممنوعیت سخنرانی هاي روحانیون

 
3) ممنوعیت دخالت روحانیون در مسائل اجتماعی 

 
4) ممنوعیت اقامۀ نماز جماعت در مساجد

 
206. این توضیح معرف کدام شخصیت است؟

«روحانی مبارز و خستگی ناپذیري که آرزویش نجات ایران از چنگال استبداد و استعمار بود، در دوران نخست وزیري رضاخان و پس از
به سلطنت رسیدن او، یگانه دشمن سرسخت و جدي وي به شمار می رفت.»

 
1) آیت اللّه طالقانی

 
2) آیت اللّه خمینی (ره)

 
3) آیت اللّه مدرس

 
4) آیت اللّه مهدوي کنی

 
207. رضا شاه ابتدا آیت اللّه مدرس را به کجا تبعید کرد؟

 
3) شهرکرد2) کاشمر1) مشهد

 
4) خواف

 
208. رضا خان براي مهار نیروي رزمی عشایر چه کرد؟

 
1) فروش سالح به آنها را ممنوع کرد

 
2) سران قبایل آن ها را به قتل رسانید

 
3) آنها را یکجا نشین کرد

 
4) موجب پراکنده شدن قبایل شد

 
209. چه عاملی در زمان پهلوي باعث نیازمندي دامی کشور به بیگانگان شد؟

1) شیوع بیماري و ازبین رفتن دام ها
 
2) اسکان عشایر

 
3) اشغال ایران توسط متفقین

 
4) سیاست انگلیسی ها در وابسته کردن ایران به بیگانگان

 
210. کدام عبارت صحیح نیست؟

1) وجود مدرس در تهران خطري جدي براي ادامه حکومت رضا شاه به حساب می آمد.
2) مدرس باید به سرعت بدون توجه به عکس العمل مردم ازبین می رفت.

 
3) در مهر ماه  آیت اللّه مدرس به خواف تبعید شد.

 
4) آیت اللّه مدرس در کاشمر به علت مسمومیت به شهادت رسید.

 
211. ویژگی هاي هویتی کشاورز، جزو کدام دسته از ویژگی ها است؟

1) انتسابی- فردي- ثابت
 
2) اکتسابی- اجتماعی- متغیر

4) اکتسابی- فردي- ثابت3) انتسابی- اجتماعی- متغیر
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212. به ترتیب شعر «من چو خود را زنده در عمري دراز / پی نبردم، مرده کی یابی تو باز» در ارتباط با چه مسئله اي می باشد و «ویژگی 
هاي روانی و اخالقی هم چون انضباط و تبّرج» در ارتباط با کدام آرمان ها و ارزش ها صدق می کند؟

 
1) خودآگاهی یا ناخودآگاهی هویت - معنوي

 
2) هویت فردي و هویت اجتماعی - دنیوي

 
3) خودآگاهی یا ناخودآگاهی هویت - دنیوي

 
4) هویت فردي و هویت اجتماعی - معنوي

 
213. کدام گزینه به دو ویژگی فرهنگ هایی که از قدرت اقناعی بیشتري برخوردارند، اشاره دارد؟

 
1) سازگاري با فرهنگ هاي دیگر - بیشتر بودن ظرفیت عقالنی

2) سازگاري با فطرت انسان ها - عمیق تر بودن عقاید و ارزش ها
3) عمیق تر بودن عقاید و ارزش ها - استفادة بیشتر از جامعه پذیري

4) بیشتر بودن ظرفیت منطقی و عقالنی - سازگار بودن با فطرت انسان ها

 
214. نتیجه بیشتر بودن قدرت اقناع یک فرهنگ چیست؟

1) افراد کنش ها و اعمال متناسب با آن فرهنگ را بهتر انجام می دهند.
2) تشویق و پاداش در این نوع فرهنگ ها راحت تر انجام می شود.

 
3) تنبیه و مجازات در این نوع فرهنگ ضرورتی ندارد.

 
4) آثار و نتایج عمیق تري در درونی شدن فرهنگ خواهد داشت.

 
215. کدام گزینه با تصاویر مقابل مرتبط است؟ (به ترتیب)

 
1) الف) هویت اجتماعی، انتسابی، متغیر - ب) فردي، انتسابی، ثابت

 
2) الف) هویت فردي، اکتسابی، ثابت - ب) اجتماعی، انتسابی، متغیر

 
3) الف) هویت اجتماعی، اکتسابی، متغیر - ب) فردي، اکتسابی، ثابت

 
4) الف) هویت فردي، انتسابی، ثابت - ب) اجتماعی، اکتسابی، متغیر

216. جنگ جهانی اول در سال هاي  .................. و جنگ جهانی دوم در سال هاي  .................. اتفاق افتاد.
 (1 (2
 (3 (4

217. در جنگ جهانی اول براي نخستین بار از سالح  .................. استفاده شد، در سال هاي ..................  اتفاق افتاد.
2) شیمیایی - 1) اتمی - 

4) اتمی - 3) شیمیایی - 
218.  .................. معتقد بود عامل فرهنگی بودن منشأ اصلی درگیرهاي دو جهان است و  .................. را بزرگ ترین تهدید براي

جهان غرب می دانست.
2) کنت - فرهنگ اسالمی1) کنت - فرهنگ غرب

4) هانتیگتون - فرهنگ اسالمی3) هانتیگتون - فرهنگ غرب

1939-1945 − 1914-19181940-1945 − 1915-1918
1942-1946 − 1916-19201941-1946 − 1917-1921

1914-19181914-1918
1939-19451939-1945
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219. به  ترتیب اصطالح استعمارگر و استعمارزده را کسانی به  کار می  برند که  .................. از نظر این گروه مشکل کشور هاي فقیر 

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

1) چالش و نزاع بین کشور هاي غنی و فقیر را به  ابعاد اقتصادي محدود می  کنند و به  ابعاد فرهنگی توجهی ندارند. ـ تنها ضعف

 
اقتصـادي و صـنعتی آن   ها است. 

2) چالش و نزاع بین کشور هاي غنی و فقیر را به  ابعاد اقتصادي محدود نمی کنند و به  ابعاد فرهنگی آن  نیز توجه دارنـد . ــ تنها ضـعف

 
اقتصـادي و صنعتی آن   ها است. 

3) چالش و نزاع بین کشور هاي غنی و فقیر را به  ابعاد اقتصادي محدود می  کنند و به  ابعـاد فرهنگـی توجهی ندارنـد . ــ خـود بـاختگی

 
فرهنگـی الگوپذیري مقلدانۀ آن  هاست. 

4) چالش و نزاع بین کشور هاي غنی و فقیر را به  ابعاد اقتصادي محدود نمی کنند و به  ابعاد فرهنگی آن  نیز توجه دارند . ـ خـود بـاختگی
فرهنگـی و الگوپذیري مقلدانۀ آن  هاست.

220. کدامیک از عبارت هاي زیر، مصداق بلوك شرق و غرب می  باشد و چالش این دو، چه نوع چالشی بود؟

 
1) هر دو قطب، اقتصاد و سیاست شان متمایز بود ـ چالش آن  ها، چالش بین فرهنگ هاي مختلف بود. 

 
2) اقتصادشان یکسان ولی فرهنگشان متفاوت بود ـ چالش بین آن  ها، چالش جهانی بود. 

 
3) اقتصادشان متفاوت ولی فرهنگشان یکسان بود ـ چالش آن  ها، چالش منطقه اي بود. 

4) هر دو قطب، به  فرهنگ واحدي تعلق داشتند ـ چالش بین آن  ها، از نوع چالش هاي درون یک تمدن و فرهنگ واحد بود.

 
221. کدام یک از جمالت زیر درست و کدام یک نادرست می باشد؟

 
الف- انسان به دلیل اینکه کارهاي خود را با آگاهی و هدف  انجام می دهد، کنشگري قدرتمند است.

 
ب- قدرت انسان نامحدود است به گونه اي که قادر است نیازهاي خود را برآورده سازد.

 
ج- هرگاه موجودي بتواند کاري را با آگاهی و ارادة خود انجام دهد، داراي قدرت است.

 
د- انسان براي تأمین همۀ نیازهاي اولیۀ زندگی خود، به کمک دیگران احتیاج دارد.

هـ- اگر انسان براي رسیدن به اهداف خود بتواند بر ارادة دیگران تأثیر بگذارد و اراده و کار ارادي آنان را به خدمت بگیرد، قدرت

 
اجتماعی پیدا می شود.

 
1) غ ـ ص ـ ص ـ ص ـ ص

 
2) غ ـ غ ـ ص ـ غ ـ ص

 
3) ص ـ ص ـ غ ـ غ ـ غ

 
4) ص ـ غ ـ غ ـ ص ـ غ

 
222. کدام گزینه نادرست است؟

 
1) ما با قدرت بدنی خود می توانیم بر جسم دیگران تأثیر بگذاریم.

 
2) تبعیت با کراهت با پذیرش و توافق دیگران پدید می آید.

 
3) قدرت اجتماعی بدون پذیرش و توافق دیگران پدید نمی آید.

 
4) تبعیت با رضایت وقتی است که شخصی با میل درونی، مطابق ارادة دیگري عمل کند.

 
223. جمالت زیر به ترتیب با کدام گزینه در ارتباط است؟

 
  احساس رضایت در انجام دستور دیگري

 
 اکراه در انجام دستورات فرد دیگر

 
 خواست و ارادة دیگري

 
 مدار مشروعیت

 
 قدرت مبتنی بر ایدئولوژي هاي ساختگی

 
1) تبعیت با رضایت ـ عدم مقبولیت ـ اقتدار ـ دستورات خداوند ـ مشروعیت دروغین

 
2) تبعیت با رضایت ـ تبعیت با اکراه ـ مدار مقبولیت ـ دستورات خداوند ـ مشروعیت

 
3) مقبولیت ـ عدم مقبولیت ـ مدار مقبولیت ـ حق و باطل بودن ـ مشروعیت دروغین

 
4) مقبولیت ـ تبعیت با اکراه ـ اقتدار ـ حق و باطل بودن ـ مشروعیت

∙

∙

∙

∙

∙
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224. در کدام مورد، اقتدار و قدرت هم مشروعیت حقیقی و هم مقبولیت اجتماعی دارد؟

 
1) جایی که قدرت در اختیار خداوند باشد و تبعیت از قانون با اقتدار همراه باشد.

 
2) جایی که قدرت مطابق قانون و حکم الهی باشد و تبعیت از قانون نیز با رضایت و میل همراه باشد.

 
3) در موردي  که هم مدار مشروعیت و هم مدار مقبولیت رعایت شود و هیچ فردي از این مدار خارج نشود.

 
4) هنگامی که هم قدرت الهی در جریان باشد و هم فرهنگ عمومی مردم چارچوبش رعایت شود.

 
225. به ترتیب سلطه در گذشته و امروز از کدام طریق و توسط چه نهادهایی اعمال می شود؟

 
1) قدرت سخت ـ حملۀ سیاسی / قدرت نرم ـ حملۀ اقتصادي

 
2) قدرت سخت ـ حملۀ نظامی / قدرت نرم ـ رسانه

 
3) قدرت نرم ـ حملۀ اقتصادي / قدرت سخت ـ حملۀ نظامی

 
4) قدرت نرم ـ رسانه / قدرت سخت ـ حملۀ سیاسی

 
226. انقالب رنگین یعنی:

 
1) براندازي حکومت هاي غربی ـ توسط قدرت نرم رسانه

 
2) براندازي حکومت هاي مخالف غرب ـ توسط قدرت نرم رسانه

 
3) براندازي حکومت هاي مخالف غرب ـ توسط قدرت نظامی

 
4) براندازي حکومت هاي غربی ـ توسط قدرت نظامی

 
227. کدام یک از گزینه هاي زیر نادرست می باشد؟

 
1) امور سیاسی، مورد تایید یا رد، انتخاب یا طرد و ستایش یا مذمت انسان ها قرار می گیرند؛ یعنی امور سیاسی خنثی می باشند.

 
2) امور سیاسی، از انسان ها اطاعت، وفاداري، تصمیم و قضاوت می خواهند.

 
3) فعالیت هایی مانند اطاعت، وفاداري، تصمیم یا قضاوت می طلبد که آن ها را بر اساس مالك خوبی و بدي محک بزنیم.

4) اگر در قضاوت امور سیاسی خنثی باشیم، به منزلۀ آن است که پدیده هاي سیاسی را درك نکرده ایم. و آن ها را با چیزهاي دیگر

 
اشتباه گرفته ایم و به واقعیت آن ها دسترسی پیدا نکرده ایم.

 
228. براي قضاوت امور سیاسی باید:

 
1) فضیلت هاي انسانی را براي ساخت یک جامعۀ خوب بشناسیم.

 
2) بتوانیم یک نظام را تغییر دهیم یا آن را حفظ کنیم.

 
3) معیارهاي حقیقی -خوب یا خیر - را بشناسیم.

 
4) باید به واقعیت پدیده هاي سیاسی دسترسی پیدا کنیم.

 
229. در عبارت زیر چند اشتباه دیده می شود؟

«تعداد و تنوع فرهنگ ها و جوامع معاصر و قدیمی، علوم مختلف را درگیر مطالعات بی پایانی می سازد. معموًال ادعاهاي ارزشی فرهنگ ها
و جوامع مختلف به مرزهاي خودشان محدودمی ماند و ما ناگزیر از مقایسۀ ارزش ها براي تشخیص ارزش هاي صحیح می شویم. وقتی

 
علوم اجتماعی براي مطالعۀ هر فرهنگ پیرو نظرات همان فرهنگ باشد، امکان مقایسه و داوري فرهنگ ها و ارزش ها به دست می  آید.»

 (1 (2 (3 (4

 
230. پاسخ سؤاالت زیر در کدام گزینه به درستی بیان شده است؟

 
 کدام یک از جامعه شناسان، امور سیاسی را پدیده هاي معنادار و ارزشی می دانند؟

 
کدام یک از جامعه شناسان، امور سیاسی را قادر به داوري ارزشی امور و پدیده هاي سیاسی نمی دانند؟

 
کدام یک از جامعه شناسان، صرفًا به توصیف ارزش ها و نظام هاي سیاسی بسنده می کنند؟

 
کدام یک از جامعه شناسان، مالك و معیاري براي ارزیابی علمی و عقالنی امور و پدیده هاي سیاسی ارائه نمی دهند؟

 
1) انتقادي ــ انتقادي ــ تفهمی ــ تفهمی

 
2) انتقادي ــ انتقادي ــ انتقادي ــ انتقادي

 
3) انتقادي ــ تفهمی ــ انتقادي ــ تفهمی

 
4) تفهمی ــ تفهمی ــ تفهمی ــ تفهمی

5342
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231. به ترتیب نوع قضایاي زیر را تعیین کنید: 

 «گر صبر کنی ز غوره حلوا سازي»، «توانا بود هر که دانا بود»، «ابن سینا علت خلقت جهان را عشق خداوند به مخلوقاتش می داند» و
«فخر رازي یک فیلسوف مشائی است»
2) حملی - شرطی - شرطی - حملی1) شرطی - حملی - حملی - شرطی
4) شرطی - شرطی - حملی - حملی3) شرطی - حملی - حملی - حملی

232. در صورت وجود سور جزئی، امکان وجود قضیه .................. و در صورت وجود سور کلی، امکان وجود قضیه .................. مردود
است.

4) تضاد، تضاد3) تداخل، تضاد2) تضاد، تحت تضاد1) تداخل، تحت تضاد

 
233. کدام یک از قضایا شخصیه است؟

1) کلمات بیانگر تصورات ذهن اند.
2) انسان در پس زبانش پنهان است.

3) مسلمان حضرت محمد را به عنوان خاتم پیامبران باور دارد.
4) مجموعه ي اعداد طبیعی، مجموعه ي اعداد فرد را در بر می گیرد.

 
234. کدام گزینه «قضیۀ سالبۀ کلی» است؟

 
1) خوردن نان و پنیر خالی از هیچ چیز بهتر است.

 
2) از نظر هیوم هیچ چیز نمی تواند علت هیچ چیز باشد.

 
3) هیچ چیز در واقع همان نیستِی مطلق در فلسفه است.

 
4) هیچ چیز بعد از جارو زدن نباید روي زمین باشد.

 
235. کدام گزینه دربارة «قضایاي متقابل» نادرست است؟

 
1) قضایایی که موضوع و محمول یکسان ندارند.

 
2) قضایایی که در کمیت متفاوت هستند.

 
3) قضایایی که در کیفیت متفاوت هستند.

 
4) قضایایی که اگر کلی آن صادق باشد جزئی آن هم صادق است.

236. به اعتقاد سقراط، رمز پیام معبد دلفی براي «کرفون» در برابر سؤالش که پرسیده بود: آیا کسی داناتر از سقراط هست؟ و از
پرستش گاه این ندا را شنیده بود که: هیچ کس داناتر از سقراط نیست، این است که .................. .

2) او به نادانی خود، بیش از دیگران، وقوف دارد.1) او به دانایی خود، بیش از دیگران، وقوف دارد.
4) مردم جامعه اش، معیارهاي دانایی را نمی دانند.3) مردم جامعه اش، معیارهاي دانایی را می دانند.

237. نتیجه اي که افالطون از زبان سقراط در گفتگو با تئتتوس پیرامون شناخت به دست می آورد، کدام است؟
1) اعتقاد به اینکه تنها معیار شناسایی حقیقی عقل است، بی پایه است.

2) اعتقاد به اینکه شناسایی حسی یقین آور است، بی پایه است.
3) معیار بودن انسان در تمام امور را باطل می کند.

4) معیار بودن عقل انسان در تمام امور را باطل می کند.
238. سقراط مأموریت معنوي زندگی خود را چه می دانست؟

1) فرو انداختن پرده جهل مرکب از مقابل چشم ها با فریاد «خود را بشناس»
2) نشان دادن عدم بهره از دانش به مدعیان علم و دانایی در گفت وگو با آن ها

3) طنین انداز کردن آواي خویشتن شناسی و درس آگاه شدن از گوهر تابناك انسانیت با «نمی دانم»
4) به دست دادن تعریف ثابت و درست از امور گوناگون باتوجه به روش صحیح تفکر

 
239. کدام گزینه نشان دهندة دفاع سقراط از خود، در مقابل اتهام گمراه کردن جوانان، است؟

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

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

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

 
4) همۀ آتنیان می توانند جوانان را نیک و شریف، بار آورند.
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240. علت ترس مردم از مرگ این است که .................. و علت نترسیدن سقراط از آن این است که .................. 

1) گمان می کنند مرگ بزرگ ترین بالهاست - می  داند که نمی داند.
2) می دانند که چیزي از مرگ نمی دانند - گمان نمی کند که می داند.

3) به یقین می دانند که مرگ امري سهمگین است. - می داند که نمی داند.
4) نسبت به نعمت بودن مرگ بی خبرند - گمان نمی کند که می داند.
241. باتوجه به طبیعت شناسی ابن سینا، کدام عبارت نادرست است؟

1) شرور و نقایص طبیعی، زمینه ساز خیر و کمال طبیعت هستند.

2) هر موجودي باتوجه به طبیعت خود ضرورتًا به کمال می رسد.
3) در هر پدیده طبیعی می توان حکمت بالغه الهی را مشاهده کرد.

4) موجودات را فقط در ربط آن ها با مبدأشان واقعًا می توان شناخت.

 
242. کدام عبارت نادرست است؟

1) اتکاي ابن سینا در پیوند مسائل جزئی، بر نیروي نفس است.
2) بینش ابن سینا نسبت به جهان هرگز جزئی نیست.

3) کوشش ابن سینا بر پیوند موارد جزئی تجربی است.
4) توجه ابن سینا دائمًا متمرکز بر تمامی مراتب هستی است.

 
243. طبق دیدگاه ابن سینا، عشق ..................

2) انسان را با طبیعت مأنوس می کند.1) شمول و احاطه باري تعالی است.
4) دلیل پیدایش جهان است.3) تشابه انسان و جهان را ناشی می شود.

244. از دیدگاه ابن سینا، علم خواص مؤکد بر کدام مورد نیست؟
1) صورت باطنی حکمت

 
4) مضامین عرفانی3) قلمرو فیض حق2) وظیفه ي مجردات 

 
245. به اعتقاد ابن سینا، منشأ کرامت ها و معجزات .................. است که .................. قوانین و نوامیس جهان، در آن تصرف می کند. 

 
1) قوت نفس - برخالف

 
2) عشق و اشتیاق - برخالف

 
3) قوت نفس - مطابق با

 
4) عشق و اشتیاق - مطابق با

 
246. کدام مورد درباره ي غزالی درست نیست؟

1) استفاده از مبانی کالمی و روش استداللی را مخالف دین نمی دانست.
2) رسیدن به یقین ورستگاري را از طریق عرفان و تصوف ممکن می دانست.
3) علم کالم را به خوبی می شناخت و قدرت زیادي در استدالل کردن داشت.

4) فلسفه را نزد هیچ استادي نیاموخته بود و از آن اطالع چندانی نداشت.
247. در مورد متکلمان عقل گرا کدام گزینه درست نیست؟

1) ظاهربینی آن ها سبب بروز واکنش هاي شدید در عالم اسالم شد.
2) مکتبی عقلی است و تفاوتی با فلسفه ي مشاء ندارد.

3) در نتیجه ي افراط در عقل گرایی، به میزان عمل به دیده ي انکار، می نگریستند.
4) موضوع تفکر خود را قران و حدیث می دانند.

 
248. مفاد کدام عبارت مطابق با دیدگاه ابن سینا در مورد عشق است؟

1) شوق به کمال در ممکنات است که سبب بقاي آن هاست.
2) عشق بین انسان و جهان ناشی از اشتیاق ذاتی گوهر وجود انسان است.

3) عشق خدا به مخلوقات در همۀ مراتب هستی به شکل یکسان جلوه گر می شود.
4) عشق بین انسان و طبیعت سبب تشابه عالم صغیر و کبیر است.
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249. زمینۀ رشد و تکامل جنبۀ اشراقی فلسفۀ اسالمی چه بود؟

2) یافتن یقین و رستگاري در عرفان1) مخالفت اشاعره با موازین فلسفی
4) ظاهربینی و زیاده روي در مشی استداللی3) تضعیف جنبۀ استداللی فلسفۀ ابن سینا

 
250. کدامیک از آثار زیر بیانگر دیدگاه هاي عرفانی ابن سینا است؟

 
1) منطق المشرقین ــ سه فصل اخیر نجات

 
2) منطق المشرقین ــ سه فصل اخیر اشارات

 
3) فلسفۀ مشرقی ــ سه فصل اخیر اشارات

 
4) فلسفۀ مشرقی ــ سه فصل اخیر نجات

 
251. با توجه به تعداد اولویت ها و میزان اهمیت، چند نوع تصمیم گیري مشهود است؟

 
1) پنج نوع

 
2) چهار نوع

 
3) سه نوع

 
4) دو نوع

 
252. کدام یک از موارد زیر دربارة روش اکتشافی یا شهودي درست است؟

1) دالیل منطقی ندارد و با روش هاي غیر منطقی صورت می گیرد.

 
2) مبتنی بر احساس و نظر شخصی است.

3) اجراي آن دستیابی به راه حل را تضمین نمی کند.

 
4) همۀ موارد

253. به ترتیب سبک تصمیم گیري ، مالك تصمیم  گیري و مانع تصمیم گیري صحیح در مثال زیر در کدام گزینه بیان شده است؟
«هادي پسر  ساله اي بود که گمان می کرد در ورزش فوتبال مهارت قابل توجهی دارد. پس از مرگ پدر هادي بر اثر بیماري سرطان،
مادرش با مرد دیگري ازدواج می کند. او با ناپدري خود کنار نمی امد و مدام از این قضیه صحبت می کرد که می خواهد زندگی مستقلی را

شروع کند و البته با تکیه بر مهارت خود در امر فوتبال از پس مخارج برمی آید. او معتقد بود که چون فوتبال ورزش پردرآمدي است
می تواند زندگی بسیار بهتري را براي خود آغاز کند. باالخره لحظۀ موعود فرا می رسد و در شب سالگرد پدر فقیدش بحث شدیدي با
ناپدري اش صورت می گیرد و بالفاصله خانه را ترك می کند تا به دنبال اهداف خود برود. اما  سال بعد، خبر می رسد که هادي بر اثر

مصرف هم زمان چند مادة مخدر صنعتی دچار ایست قلبی شده است و با وضعیت اسفباري در کنار خیابان فوت می کند.»
2) احساسی – خظر – کوچک شمردن خود1) تکانشی – هزینه ها و مزایاي خاص – اعتماد افراطی

4) احساسی - خطر – اعتماد افراطی3) تکانشی – هزینه ها و مزایاي خاص – کوچک شمردن خود

 
254. در فرایند بازي شطرنج، هریک از موارد زیر به ترتیب به کدام ویژگی مسئله اشاره دارد؟ 

 
الف) عدم داشتن درك ناقص از بازي شطرنج

 
ب) شناسایی موانع احتمالی در بازي

 
ج) عدم استفاده از راه حل هاي منطقی

 
د) انتخاب مهره درست و حرکت هوشمندانه

 
1) تحت کنترل بودن فرایند و جریان حل مسئله – محدود بودن توانمندي – هدفمند بودن – مشخص بودن موقعیت فعلی یا مبدأ

 
2) محدود بودن توانمندي – مشخص بودن موقعیت فعلی یا مبدأ – هدفمند بودن – تحت کنترل بودن فرایند و جریان حل مسئله

 
3) هدفمند بودن – مشخص بودن موقعیت فعلی یا مبدأ – محدود بودن توانمندي – تحت کنترل بودن فرایند و جریان حل مسئله

 
4) هدفمند بودن – محدود بودن توانمندي – مشخص بودن موقعیت فعلی یا مبدأ – تحت کنترل بودن فرایند و جریان حل مسئله

 
255. در کدام گزینه مراحل حل مسئله به ترتیب به طور صحیح آمده است؟

 
1) به کارگیري روش هاي مناسب  تشخیص مسئله  بازبینی و اصالح راه حل  ارزیابی راه حل  انتخاب راه حل هاي جایگزین
2) تشخیص مسئله   به کارگیري روش هاي مناسب براي حل مسئله  بازبینی و اصالح راه حل  انتخاب راه حل جایگزین  به 

 
کارگیري روش هاي نهایی

3) به کارگیري روش هاي مناسب  بازبینی و اصالح راه حل  انتخاب راه حل هاي جایگزین  ارزیابی راه حل  انتخاب راه حل

 
براساس نتیجه بهتر

4) تشخیص مسئله   به کارگیري روش هاي مناسب براي حل مسئله  ارزیابی راه حل  بازبینی و اصالح راه حل  انتخاب راه 

 
حل هاي جایگزین

18

7

←←←←

←←←←

←←←←

←←←←

www.alirezaafshar.org



صفحه 24

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

 
1) تعریف کردن مسئله

 
2) ارائه معیارهایی براي داوري درباره راه حل مسئله

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

 
4) بهترین راه حل با استفاده از معیارها

 
257. چند مورد از جمالت زیر غلط است؟

 
الف) تشخیص مسئله با احساس مبهم از یک مسئله متفاوت است.

 
ب) بعد از روش اکتشافی، براي اطمینان صد در صدي، استفاده از روش شهودي مفیدتر است.

 
ج) در تشخیص مسئله بهتر است دیگران آن را شناسایی کنند و خود فرد نقش راهنما داشته باشد.

 
و) در استفاده از روش هاي تحلیلی مسئله را خرد می کنند و از قواعد مشخصی هم استفاده می نمایند.

هـ) ناتوانی در حل مسئله، عالوه بر ناکامی، باعث فشار روانی هم می شود.

 
1) دو مورد

 
2) سه مورد

 
3) چهار مورد

 
4) یک مورد

 
258. گزینۀ نادرست را مشخص کنید.

 
1) حل مسئله به معناي یافتن آسان ترین راه حل براي رسیدن به هدف با توجه به شرایط موجود است. 

 
2) حل مسئله یک فرایند و جریان تحت کنترل است.

 
3) وقتی فردي در حال حل مسئله است، آگاهی کامل نسبت به آنچه انجام می دهد، دارد.

 
4) در جریان حل مسئله بهتر است جدي باشیم.

 
259. گزاره هاي زیر به ترتیب متعلق به کدام یک از سبک هاي تصمیم گیري اشاره دارد؟

 
الف) در میان نوجوانان این سبک زیاد دیده می شود.

ب) فرد به صورت ناگهانی و بدون محاسبه تصمیم می گیرد.

 
1) احساسی - تکانشی

 
2) احساسی - احساسی 

 
3) تکانشی - تکانشی 

 
4) وابسته - تکانشی 

260. موارد کدام گزینه به ترتیب به مزیت و محدودیت روش تحلیلی حل مسئله اشاره کرده اند؟

 
1) پیروي از قواعد مشخص - زمان بر بودن

 
2) تضمین دستیابی به راه حل مسئله - تابعیت از احساسات شخصی

 
3) مورد قبول همگان بودن - احتمال منجر شدن به ناکامی

 
4) مبتنی بودن بر نظر شخصی - مناسب نبودن براي برخی از مسائل
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