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2 (پایھ یازدھم):21.فلسفھ (3) -دوازدھم:22.فلسفھ یازدھم سال 97-96:23.منطق دھم (95-96):24.روانشناسی پایھ یازدھم (97-96)

مرکز
مشاوره
تحصیلی
دکتر
علیرضا
افشار

1.  بیت زیر حاوي چه پیامی است؟ 
 جهان آفرین را به دل دشمن است» «بپویید کاین مهتر آهرمن است

2) شاه را ظالم می داند.1) دعوت به قیام می کند.
4) شاه را شایسته نمی داند.3) دشمنی با مردم را بیان می کند.

2. کلمات همه گزینه ها به جز  .................. نامطابق امالیی هستند.
2) سنباده - دست بند - خوار- منبع - اجتماع - خواستگاري1) فتیله - متنبّه - انابه - منابع - مستانه - استنتاج

4) زنبور- اجتناب - درستکار- دنبال - ینبوع - ماست  بند3) خواهان - پنج  تا - پنبه - دستیار- پشت گرمی - خوان

 
3. بیت «هنر خوار شد، جادویی ارجمند / نهان راستی، آشکارا گزند» با کدام گزینه قرابت ندارد؟

1)  زد زنگ تیغ هاي هنر در غالف ها  تا تاختند بی هنران در مصاف ها
2)  بی هنري خوار شد در قدم پادشا مسند شاهی بیافت فضل و هنر در جهان

3)  راحت نصیب جاهل و نادان است دانا اسیر درد و غم و رنج است
4)  سپردند جاي هزاران به جغد بدان سان که اندر سمرقند و سغد

 
4. در متن زیر به ترتیب چند واژة «وندي» و «مرّکب» وجود دارد؟

«اندك اندك جلوه هایی از تقدیر درخشان این نهضت به ملّت ما لبخند زد. حلول این صبح روشن را بزرگ می داریم و یاد ایثارگران

 
سهیم در این حماسۀ سترگ را در خاطرة خویش به تابناکی پاس می داریم»

2) سه، یک 1) چهار، دو
4) سه، دو3) چهار، یک

 
5. در همۀ گزینه هاي زیر صفت بیانی وجود دارد به جز .................. 

2) تهمتن – چوبینه – ستمگري – خودخواه1) شیرین – زبانه – آفریدگار – سیاوش
4) زنده – فراگیري – پندار – خودخواهی3) بستنی – خوش – همایش – بوستان

6. واژ ه هاي کدام گزینه همگی صفت فاعلی هستند؟
2) ناالن – جانان – گفتار1) رها – روزگار – بیننده

4) پندار – شنونده – گریان3) زیبا – روا – رستگار

 
7. معنی چند واژه در کمانک روبه روي آن نادرست است؟

«تپیدن (اضطراب)، در زمان (فوراً)، گذاشتن (رها کردن)، باذل (سخی)، خوسف (نام ناحیه اي در بیرجند)، ضرب (کوفتن)، سهم (بیم)،

 
امتناع (خودداري)، کیمیا (اکسیر)، قبا (نوعی جامۀ جلو بسته)

4) چهار3) سه2) دو1) یک

 
8.  با توّجه به واژه هاي زیر در چند واژه هنگام تلّفظ «ابدال» صورت می گیرد؟

«نمی رود- دست بند- رنده- سنباده- مجتبی- صفت سازي- غیر محال- کارآفرینی- تنبور- انبساط- برو- خاکدان- دیوانه- پندار»
4) هشت3) هفت2) شش1) پنج
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صفحه 2

 
9. کدام واژه درست معنا شده است؟ 

1) دل خویش خواهم سپردن به یار / که بیدل توان بود و بی یار نی (زیر پا گذاشتن)
2) هر سؤالی که ز دریا می کنم در باب موج / دیده می بینم که می گوید یکایک را جواب (ناگهان)

3) دل خود را به صد گره بستن / روز آخر کجا توان رستن (روییدن)
4) کسی کو بار هستی بسته بر دوش / کجا در بزم رندان بار دارد (رخصت)

10. پدیدآورندة کدام اثر، نادرست است؟
2) حملۀ حیدري: باذل مشهدي1) روضۀ خلد: مجد خوافی

4) سه دیدار: نادر ابراهیمی3) ماه نو و مرغان آواره: یوهان ولفگانگ گوته

 
11. معنی واژة «برگ» به استثناي گزینۀ  .................. در سایر گزینه ها یکسان است.

1)  ما چرا عاشق برگ و زر قارون باشیم  همچو موسی ز درخت تو حریف نوریم
2)  چونک در سایه آن سرو گلستان میرم  صدهزاران گل صدبرگ ز خاکم روید

3)  پی سیب توست اي جان که چو برگ بی قرارم  پی جیب توست این جا همه جیب ها دریده
4)  مستی کند برگ و ثمر بر چشمه حیوان تو  رقص از تو آموزد شجر پا با تو کوبد شاخ تر

 
12. حرف «واو» در کدام گزینه ها حرف ربط است؟

 
 الف ) پنهان ز دیده ها و همه دیده ها از اوست

 
ب ) چون سیل ز پیچ و تاب صحرا می رفت

 
ج ) اي کعبه به داغ ماتمت نیلی پوش

 
د ) مرا نه دولت وصل و نه احتمال فراق

 
ه ) زین همرهان سست عناصر دلم گرفت

 
ي ) دوش دیدم که مالیک در میخانه زدند

ن ) از شبنم عشق خاك آدم ِگل شد

 
 
 آن آشکار صنعت پنهانم آرزوست

 
همراه سحر به فتح فردا می رفت

 
وز تشنگی ات فرات در جوش و خروش

 
نه پاي رفتن از این ناحیت نه جاي مقام

 
شیر خدا و رستم دستانم آرزوست

 
ِگل آدم سرشتند و به پیمانه زدند

صد فتنه و شور در جهان حاصل شد
1) الف- ب- ي- ن

 
2) ي- ب- د- ن

4) الف- ج- د- ي3) ج- ي- د- ه

 
13. عبارت زیر چند جمله دارد و جمله پایانی چند جزئی است؟

«تو نیز تیرانا! گشاده دستی و کرامت را از درختان میوه دار بیاموز و از بوستان و پالیز که به هر بهار سراپا شکوفه باشی و پاي تا سر گل
و با هر تابستان از میوه هاي شیرین و سایه دلپذیر خستگان راه را میزبانی کریم باشی و پاي فرسودگان آفتاب زده را نوازشگري

 
درمان بخش دردها.»

2)  جمله -  جزئی با مفعول1)  جمله -  جزئی با مسند
4)  جمله -  جزئی با مفعول و مسند3)  جمله -  جزئی با مسند

 
14. فعل «است» در کدام گزینه با سایر گزینه ها متفاوت است؟

1)  صد جویبار است اینجا در انتظار من و تو  غرق غباریم و غربت با من بیا سمت باران
2)  که به باغ آمد از این راه و از آن خواهد شد  گل عزیز است غنیمت شمریدش صحبت

3)  بهر عزا بس است فغان جرس مرا  روزي که میرماز غم محمل نشین خود
4)  زین گونه که گردیده به اغیار مصاحب (هم نشین)  رنگین شدن بزم من از یار محال است

 
15. در همۀ گزینه ها به جز گزینۀ .................. وابستۀ وابسته وجود دارد.

1)  یا نه سر بریده خورشید شامگاه  آه ، این سر بریده ماه است در پگاه
2)  در دادگاه عشق رگ گردنت گواه  شاهد نیاز نیست که در محضر آورند

3)  اي روضه مجسِم گودال قتلگاه  یک کربال شکوه به چشمت نهفته است
4)  اي محسن شهید من اي حسن بی گناه .  ُحسن شهادت از همه حسنی فراتر است
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صفحه 3

16. یکی از آرایه هاي مقابل کدام گزینه نادرست  آمده است؟

 
 از دور می رسد آیا کدام پیک 

 
اي مسلم شرف به کجا می  کنی نگاه ← (تلمیح-استعاره)   (1

2)  از اشتیاق کیست که چشمت کشیده راه ← (تناسب - کنایه)  دارد اسارت تو به زینب اشارتی
3)  اي محسن شهید من اي ُحسن بی  گناه ← (مجاز-استعاره)  حسن شهادت از همه حسنی فراتر است

 
 لبریز زندگی است نفس هاي آخرت 

 
آورده مرگ گرم در آغوش تو پناه ← (پارادوکس - تشخیص)   (4

17. در کدام ابیات به مفاهیم محوري ادبیات انقالب اسالمی اشاره شده است؟
 یوسف بگو که هیچ نیاید برون ز چاه  الف ) ترسم تو را ببیند و شرمندگی کشد
  ب ) شاهد نیاز نیست که در محضر آورند

 
 در دادگاه عشق رگ گردنت گواه

  ج ) حسن شهادت از همه حسنی فراتر است
 
اي محسن شهید من اي حسن بی  گناه

 از اشتیاق کیست که چشمت کشیده راه  د ) دارد اسارت تو به زینب اشارتی

 
4) الف - ج3) ج - د2) ب - ج1) الف - د 

 
18. عبارت « خواب را مزه  مزه کنید ، بچشید ولی سیر نخوابید، ایستاده را نشسته بخوابید. »

 
با کدام بیت قرابت ندارد؟

1)  بینی هر دم پاسخ تکرار تو  گر مراقب باشی و بیدار تو
2)  کز پی هر فعل چیزي زایدت  هین مراقب باش گر دل بایدت
3)  از مراقب کار باالتر رود  ور از این افزون تو را همت بود

4)  تو همین در دل شب دیده بیدار طلب  می توان دولت بیدار به بی  خوابی یافت

 
19. در همه گزینه ها به جز گزینه ..................  ، کلمه  اي وجود دارد که همآواي آن در زبان فارسی وجود دارد. 

1) تنها و تنها براي تعلیم گرفتن ،  شبح شما را در تاریکی تعقیب می کردم.
2) اصرار هاي من که بوي التماس می داد عاقبت شما را متقاعد می کرد.

3) او می گفت شما نمرات ثلث سوم را داده اید.

 
4) از شامه قوي شما تشخیص بوي حمله غریب نیست.

20. مفهوم کدام بیت با بقیه تقابل دارد؟
1)  زخم بس هست ولی  مرهم نیست  آشکار است ستمکاري دهر

2)  چه توان کرد فلک حاتم نیست  یک ره ار داد دوصد راه گرفت
3)  شهد شهره جهان شرنگ است  تیر ستم فلک خدنگ است

4)  مهر و ستم فلک به هم خواهد بود  خاقانی اساس عمر غم خواهد بود

 
21.  للترجمة:

لن نسمح للمستکبرین أن یدخلوا في شؤوننا االجتماعیّھ و السیاسیّھ!
1) اجازه ي دخالت در امور جامعه و در سیاست خود را به مستکبران نمی دهیم!
2) به مستکبران اجازه نخواهیم داد که در امور اجتماعی و سیاسی ما وارد شوند!

3) به استکبارگران اجازه نمی دهیم که در مسائل اجتماعی و سیاسی جامعه ي ما داخل شوند!
4) سخن مستکبران را دایر بر اینکه در کارهاي اجتماعی و سیاسی ما مداخله کنند نمی شنویم!

 
22.  عیّن األصّح و األدّق في التعریب :  

«شهیدان در خاطره ي ملت ما هستند و آنان را هرگز فراموش نخواهیم کرد!» 
ً 2) إنَّ الشھداء في ذاکرة شعبنا و لن ننساھم أبداً!1) الشھداء في ِذکَري اَُمتنا و ال ننسي ھؤالء ابدا

4) الشھداء یکونون في تذکر أمتنا و ال ننسي إیاھم حتّي األبد!3) الشھیداِن في ذاکر شعبنا و ھؤالء سوف ال ننساھم إلي األبد!

 
23.  عیّن األصّح و األدّق فی التّرجمة:

«نحن سنذھب مع قائدنا إلی القتال و لن نترکھ وحیداً فی الوقت الحرج!»  
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صفحه 4

با رھبر خویش بھ محل نبرد رھسپار می شویم و او را در زمان سختی ترک نمی  کنیم!  (1
2) بھ ھمراه فرمانده برای مبارزه خواھیم رفت و ھرگز او را در وقت دشواری رھا نمی   کنیم!

3) ما ھمراه فرمانده خود بھ نبرد خواھیم رفت و ھنگام سختی او را تنھا ترک نخواھیم کرد!
ما با رھبر خود بھ میدان جنگ می رویم و او را در زمان دشواری تنھا رھا نخواھیم کرد!  (4

 
24. عیّن األصّح واألدّق فی الجواب للترجمة :  

«اذا أردت أن تعیش فی حیاتک بالفرح و الراحة فما علیک اّال أن تدَع الحرص ألّن االنسان الحریص ال ینال ُمناه!» : اگر بخواهی
..................

1) در زندگی ات فقط با شادي و راحتی زندگی کن. تو باید حرص را رها کنی، زیرا انسان حریص به آرزویش نمی  رسد!
2) در زندگی ات با شادي و آسودگی زندگی کنی بر تو الزم است که تنها طمع را رها کنی، زیرا انسان حریص به آرزوهایش نمی رسد!

3) که با شادي و آسایش زندگی کنی بر تو الزم است که طمع را رها کنی، زیرا حریص به آرزویش نخواهد رسید!
4) در زندگی شادي و خرمی داشته باشی تنها بر تو الزم است که حریص نباشی، زیرا انسان با طمع به آرزوهایش نمی رسد!

25.  عیّن األصّح و األدّق فی األجوبة للتّرجمة : 

 
  «ألفھم لغةً حیّة، عزمت علی تعلّم اللّغة العربیّة!»: 

1) تصمیم براي یادگیري زبان عربی گرفتم، پس باید این زبان زنده را بفهمم!
2) براي این که زبان زنده¬اي را بفهمم، تصمیم گرفتم که زبان عربی را یاد بگیرم!

3) باید من زبانی زنده را بفهمم چرا که تصمیم بر آموختن زبان عربی گرفتم!
4) براي این که من زبانی زنده بیاموزم، تصمیم گرفتم که زبان عربی را بفهمم!

26.  عیّن األصّح و األدّق في الجواب للتعریب: 

 
«دوستان باهوشی داریم که بی تردید می توانند به شش سؤال در امتحان پاسخ دهند!»

1)  لنا أصدقاء أذکیاء یقدرون أن یجیبوا علی ستّة أسئلة في االمتحان بال شّک! 
2)  صدیقاتنا ذکیّات یستطعَن أن یجبَن في ھذا اإلمتحان علی تسع سؤاالت حتماً! 

3)  عندنا أصدقاء أذکیاء قادرین علی إجابة کّل ستّة أسئلة في االمتحان! 
4)  عندنا صدیقان ذکیّان یستطیعان أن یجیبا تسعة من سؤاالت اإلمتحان إجابة! 

 
27. عیّن األصّح و األدّق في الجواب للترجمة: 

«یجب أن ال نَْنسي البؤساء ألّن الّضرورة ألجأتھم إلی األعمال الّصعبة!» 
1) باید تهی دستان را فراموش نکنیم، زیرا احتیاج، آن ها را به کارهایی دشوار وادار می نماید!

2) نباید بینوایان فراموش شوند، زیرا نیاز، آن ها را به اعمالی طاقت فرسا سوق داد!
3) بینوایان را نباید فراموش کنیم، زیرا نیاز، آن ها را به کارهاي دشوار وادار نموده است!

4) نباید هیچ گاه بینوایان را از خاطر ببریم، زیرا نیازمندي، ایشان را به اموري سخت وادار نموده است!

28.  عیِّن الجملة الوصفیة فعالً مجھوالً: 
2)  کأّن العلماُء احیاًء ال یَموتوَن! 1)  لیَس الَجماُل بِأثواٍب ُزیِّنَْت! 

4)  بعُض الُکتُب یُُضرُّ بالفضائِل! 3)  أَسماُء العُلَماِء تُذَکُر باحتراٍم! 

 
29.  َعیِِّن الِعباَرة الَّتی یُْوَصُف فیھا المبتداً: 

 
1)  عاِلٌم یُْنتَفَُع بِِعْلِمِھ، خیٌر ِمن اَْلِف عابٍِد! 

2)  إرضاُء النّاِس غایَةٌ التُْدَرک! 
3)  اَإلعصاُر ریٌح شدیدَةٌ التَْنتَِقُل ِمن مکاٍن اِلَی َمکاٍن آَخَر! 

4)  الِکتاُب َصدیٌق یُْنِقذَُک ِمن ُمصیبَِة اْلَجْھِل! 
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30. َعیِِّن الجملةَ الَّتی تَِصُف نَِکَرةً: 

 
1)  نادَْیُت محّمداً یُساِعدُنی َعلَی تَعَلُِّم اْلعََربیِة! 

بَْت بیتاً جْنَب شاِطًیِ البَْحِر!  2)  َعَصفَْت ریاًح شدیدةً فی ُمحافظِة مازندران َخرَّ
3)  «َو ما تَْفعَلوا ِمْن َخیٍر یَْعلَْمھُ ّ�ُ» 

 
ٍة کان الطُّّالُب یَستَِمعوَن إلَی َکالِم أُستاِد الکیمیاٍء؟" 4)  فی أیَّ ِحصَّ

 
31.  َعیِِّن الصَّحیَح َعن نوعیِّة الکلمات: 

 
«عاَھدَ الطُّّالُب أُستاذَُھم و قالوا: تَعَلَّْمنا درساً لَْن ننساهُ أبداً» 

 
1)  عاھد: فعل ماٍض - لھ حرف زائد و مصدره معاھدة - یحتاُج إلی المفعول 

 
2)  الطُّّالب: اسم - جمع مکسر أو تکسیر - اسم مبالغة/ فاعل 

 
3)  تَعَلَّْمنا: فعل مضارع - للمتکلّم مع الغیر (اول شخص جمع) مصدره تَعَلُّم 

 
4)  لن نْنساهُ: فعل مضارع - للمتکلّم مع الغیر (اول شخص جمع) و ضمیر «هُ» مضاف الیھ و جملة وصفیة 

 
32.  عیِّن العبارة الّتی الفعل المضارع فیھا یُعادل المستقبل المنفّی:  

 
1)  علی المؤمنات أن یبتعدَن عن الکاذبین.  

2)  المسلماِن یُحاوالن فی تحقیق األھداِف العالیة. 

 
3)  لَْن تَْسمحي للیأس أن یدُخَل فی نفسک.  

 
4)  أیّھا المؤمنون! ال تطلبوا العزة ِمن غیر یدکم.  

 
33.  عیّن جملةٌ تَِصُف النّکرةَ:  

 
1)  «إْن تُقِرضوا هللاَ قَرَضاً َحَسناً یُضاِعْفھُ لَُکم»  

 
2)  ساَعدَنی فی سفری رجٌل یَعرُف األماکَن التّاریخیةَ جیّداً!  

 
3)  َجلَسنا مع أصدقائی تَحَت شجرةٍ باِسقٍة و أَکْلنا َطعاَمنا!  

 
رةٌ لَھ!   4)  ِلیَْعلَِم اإلنساُن أنَّ َجمیَع الکائناِت ُمَسخَّ

 
34.  َعیّن الجملة التي لَیس فیھا « نون الوقایة»: 

 
1)  یُعِجبُنى عیدٌ یفَرُح فیِھ الفُقَراُء. 

 
2)  َوَجدُت بَرناَمجاً یُساِعدني َعلَى تَعَلُِّم العََربیّة. 

3)  ال تَْغتَّروا بِصالتِِھم َوال بِصیاِمِھم .... َولِكَن اختَبِروُھم ِعندَ ِصدِق الَحدیث وأداِء األمانَِة. 

 
ةً واحدةً َو أنا َربُُّكم فَاعبُدوِن»  تُُكم أمَّ 4)  «إنَّ ھِذِه أمَّ

 
35.   عیّن األصّح و األدّق في الجواب للتّرجمة أو التّعریب أو المفھوم: 

 
«َھْل تَضَمُن أْن تُجیَب َعن ُکّلِ األسئَلَِة الّتي یَْسأَلَُک الُمعَلُِّم َعْنھا؟»: 

 
1) آیا تضمین می کنی به تمامی سؤال هایی که معلمت از تو پرسیده جواب بدهی؟

 
2) آیا ضامن می شوي به هر سؤالی که معلم آن را از تو بپرسد پاسخ دهی؟

 
3) آیا تضمین می کنی جواب گوي همۀ سؤاالتی که معلم از تو می پرسد باشی؟

4) آیا ضمانت می کنی به همۀ سؤاالتی که معلم دربارة آن ها از تو می پرسد پاسخ دهی؟

 
36.   عیّن األصّح و األدّق في الجواب للتّرجمة أو التّعریب أو المفھوم: 

 
لَل!»  ْر ثّم تَکلَّْم، تَْسلَْم ِمَن الزَّ «عیِّن الخطأ عن مفھوِم العبارة التّالیة: «فَّکِ

  اول اندیشه وانگهی گفتار
 
پاي بست آمده است و پس، دیوار  (1

 
 مزن بی تأمل به گفتار َدم

 
نکو گو و گر دیرگویی چه غم؟  (2

 
 بیندیش و آنگه برآور نََفس

 
و زان پیش بس کن که گویند بس  (3

 
  چونکه با کودك سروکارت ِفتاد

 
پس زبان کودکی باید ُگشاد  (4

 
37.   عیّن المناسب للجواب عن األسئلة التّالیة: 

 
عیّن ما ال یُوَجد في اآلیة الکریمة: «إِنَّ هللاَ ال یَْھدي َمن ُھَو کاذٌب َکفّاٌر» 

 
1) اسم الَعَلم

 
2) اسم المبالغۀ

 
3) اداة الّشرط

 
4) اسم الفاعل

■■

■■

■■
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38.  عیّن عبارةً ال تناسب مفھوم العبارة التالیة: «َمن یَکِذْب ال یَنَجْح!» 

 
1)  یبلغ الّصادق بصدقِھ ما الیبلغخ الکاذب باحتیالھ! 

 
ث بکّل ما سمعت بھ!  2)  ال تحدِّ

 
3) راستی کن که به منزل نرسد کج رفتار!

 
4) راستی آور که شوي رستگار!

 
39.  عیّن الفعل المنفي الّذی یُترجُم مستقبَالً: 

 
1)  یُحاولون  ال یُحاولون 

 
2)  تَکذبون  ال تَکذبوا 

 
3)  نَستطیُع  لَن نَستطیَع 

 
4)  تَھرُب  ال تَھرُب. 

 
40.  عیّن الجواَب الّذین ال یُناسُب سؤالَھ: 

 
1)  ِلماذا تَذَھبیَن إلی اْلُمستَْشفی؟ / أْذَھُب حتّی أزوَر اْلَمْرَضی! 

 
2)  بَِم نَقِدُر أن نَطیَر کالّطائِر؟ / نَعَم، الّطائُر یَطیُر فی الّسماء! 

 
3)  ِلَم ما قَبَِل اْلَحَکُم اْلَھدََف؟ / ُربَّما بَِسبَِب تََسلٍُّل! 

 
4)  أَیَن تُراِجعُوَن إلستالِم األدویِة؟ / نُراِجُع الّصیدلیّةَ! 

41. حضرت علی (ع) در آغاز حکومت خود که با درخواست عمومی مردم و اصرار آن ها، آن را پذیرفته بود، کدام یک از ابعاد رهبري
پیامبر اکرم (ص) را سرلوحۀ کار خود قرار داد؟

2) مبارزه با فقر و هم دردي با فقیران1) سخت کوشی و دلسوزي در هدایت مردم

 
4) اجراي عدالت3) محبت و مدارا با مردم

42. «عدم تأیید حاکمان»،«تبیین معارف اسالمی متناسب با نیازهاي نو»،«انتخاب شیوه هاي درست مبارزه» و«تربیت شخصیت هاي

 
اسالمی» به ترتیب، بیانگر کدام یک از مسئولیت هاي مقام امامت می باشند؟

1) والیت ظاهري – مرجعیت دینی – مرجعیت علمی – والیت ظاهري

 
2) والیت ظاهري – مرجعیت دینی – والیت ظاهري-   مرجعیت دینی

 
3) مرجعیت دینی – والیت ظاهري – والیت ظاهري – مرجعیت دینی
4) مرجعیت دینی – والیت ظاهري – والیت ظاهري – والیت ظاهري

43. با دقت در عبارت شریفۀ .................. مستفاد می گردد که خطر انحراف جامعۀ اسالمی از مسیر الهی که پیامبر اکرم (ص) بنا کرده

 
است .................. .

1)  کیف کان عاقبة الذین من قبلھم ـ وجود ندارد
 
2)  انقلبتم علی اعقابکم  - وجود ندارد

 
3)  کیف کان عاقبة الذین من قبلھم  - وجود دارد

 
4)  انقلبتم علی اعقابکم  - وجود دارد

44. با توجه به آیۀ شریفۀ: «إِنَّ هللاَ َال یُغَیُِّر َما بِقَْوٍم َحتَّی یُغَیُِّروا َما بِأَْنفُِسِھْم» کدام مفهوم به دست می آید؟
1) ظهور امام عصر (عج)، نیازمند تحول افراد جامعه است.

2) حضور امام عصر (عج)، نیازمند تحول افراد جامعه است.
3) حضور امام عصر (عج)، نیازمند تغییر سنت هاي بشري در جامعه است.
4) ظهور امام عصر (عج)، نیازمند تغییر سنت هاي بشري در جامعه است.

 
45. امیر المؤمنین (ع) در مورد کدام یک از مطالب زیر می فرماید: «این مطلب قلب انسان را به درد می آورد»؟

1) بنی امیه در مسیر باطل خود این چنین متحدند و شما در راه حق، این گونه متفرق و پراکنده اید.

 
2) سر پیچی از دستورات من و اختالف و تفرقه میان مسلمانان موجب سوار شدن بنی امیه بر تخت سلطنت شد.

 
3) به خدا سوگند، بنی امیه چنان به ستمگري و حکومت ادامه دهند که حرامی باقی نمی ماند جز آن که حالل شمارند.

4) در حکومت بنی امیه دو دسته بگریند؛ دسته اي براي دین خود که آن را از دست داده اند و دسته اي براي دنیاي خود که به آن
نرسیده اند.

46. با توجه به آیۀ شریفۀ «خداوند سرنوشت قومی را تغییر نمی دهد مگر آن که آنان آنچه را در خودشان است تغییر دهند» کدام

 
مفهوم حاصل می شود؟

1) ظهور امام عصر (عج) نیازمند تحوال جامعه است.
2) ظهور امام عصر (عج) نیازمند تغییر سنت هاي بشري در جامعه است.

3) حضور امام عصر(عج) نیازمند تحول جامعه است.
4) حضور امام عصر(عج) نیازمندتغییر سنت هاي بشري در جامعه است.

←←

←←
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47. «تربیت انسان هاي داراي بینش عمیق»، مربوط به اقدامات کدام یک از امامان بود و علت علنی تر کردن مبارزة امام صادق (ع) چه

 
بود؟

 
1) امام صادق (ع) - اقدامات شایستۀ امام باقر (ع)

 
2) امام سجاد (ع) - اقدامات شایستۀ امام باقر (ع)

3) امام صادق (ع) - اوج گیري ناخشنودي نسبت به دستگاه بنی عباس
4) امام سجاد (ع) - اوج گیري ناخشنودي نسبت به دستگاه بنی امیه

48. فعالیت وکال و نمایندگان امام، در دوران کدام یک از ائمه (ع) اوج گرفت و «زیارت جامعۀ کبیره» که از منابع معرفتی شیعه است،

 
توسط کدام امام بزرگوار بیان شده است؟

 
1) امام جواد (ع) و امام هادي (ع) - امام علی (ع)

 
2) امام جواد (ع) و امام هادي (ع) - امام سجاد (ع)

3) امام هادي (ع) و امام حسن عسکري (ع) - امام سجاد (ع)
 
4) امام هادي (ع) و امام حسن عسکري (ع) - امام هادي (ع)

49. پس از آنکه امام علی (ع) مسلمانان را نسبت به عاقبت رفتارشان بیم می دهد، راه حل نهایی را چه می داند؟

 
1) پشت کنندگان به صراط مستقیم را شناسایی کنید.

 
2) همۀ این ها را از اهلش درخواست کنید.

 
3) پیمان شکنان را تشخیص دهید.

 
4) فراموش کنندگان قرآن را بشناسید.

50. از دقت در این کالم امام صادق (ع) که می فرمایند «مایۀ زینت و زیبایی ما باشید نه مایۀ زشتی و عیب» کدام مفهوم مستفاد می 

 
گردد؟

 
1) تبیین دستورات قرآن بر اساس تفاسیر معصومین در راستاي وظایف پیامبر

 
2) توجه به شیوه هاي درست مبارزه با حاکمان و حفظ وحدت میان شیعه و سنی

 
3) شناخت دشمنان و کسانی که به ظاهر خود را مسلمان می نامند در جهت حفظ وحدت

4) عدم انجام فعالیت هایی که سبب بدبینی دیگران به شیعه می شود.
51. کدام مرحله از توبه با استغفار همراه است و انسان توبه کار با به کار بردن چه عبارت هایی آن را ابراز می کند؟

2) جبران حقوق ضایع شده- ان شاءاهللا1) عدم بازگشت به گناه- ماشااهللا
4) جبران حقوق الهی- ان شاءاهللا3) پشیمانی از گذشته- استغفراهللا

52. مهم ترین حق اهللا بر مردم،  .................. است که جبران آن در گرو  .................. بوده و عدم موفقیت کامل فرد در آن، حکم 
..................  الهی را در پی داشته است.

 
1) جلوگیري از بدبینی افراد به دین ـ تالش حداکثري تائب ـ عقوبت و عذاب 

 
2) جلوگیري از بدبینی افراد به دین ـ تلخ شدن شیرینی گناه در دل ـ عقوبت و عذاب 

 
3) اطاعت و بندگی الهی ـ تلخ شدن شیرینی گناه در دل ـ جبران و عفو 

 
4) اطاعت و بندگی الهی ـ تالش حداکثري تائب ـ جبران و عفو 

53. حرمت موسیقی اي که مناسب مجالس عیش ونوش باشد، شامل .................. آن می شود و «گسترش فرهنگ و معارف اسالمی و
مبارزه با تهاجم فرهنگی و ابتذال اخالقی» و «تولید فیلم هاي سینمایی به نیت اعتالي فرهنگ اسالمی» به ترتیب .................. و

 
.................. است.

 
1) آالت موسیقی- مفید بودن- منوط به کسب مجوز از سوي افراد        

2) شبکه هاي ماهواره اي- مفیدبودن- منوط به کسب مجوز از سوي افراد
3) آالت موسیقی- عدم مفسده- داراي اولویت و الزم االجرا

4) شبکه هاي ماهواره اي- عدم مفسده- داراي اولویت و الزم االجرا

 
54. اگر بگوییم: «تا لحظه ي مرگ می توان توبه کرد.» یک سخن  .................. گفته ایم و حیله ي خطرناك شیطان،  .................. است.

1) نادرست- جست وجوي خوشی و لذت از راه گناه به جاي اطاعت از فرمان الهی
2) درست- خوش گذرانی در دوره ي جوانی به امید توبه کردن در دوران پیري

3) نادرست- خوش گذران در دوره ي جوانی به امید توبه کردن در دوران پیري
4) درست- جست جوي خوشی و لذت از راه گناه به جاي اطاعت از فرمان الهی

 
55. روایت شریف نبوي «التّائُب ِمَن الذَّْنِب َکَمْن ال ذَْنَب لَھ»با کدام عبارت قرابت دارد و مفهوم آن چیست؟
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1)  «الُمْستَغِفُر ِمن الذَّنِب َو یَْفعَلُھ َکاْلُمْستَھِزئ بَِربِّھ» - پشیمانی
2)  «الُمْستَغِفُر ِمن الذَّنِب َو یَْفعَلُھ َکاْلُمْستَھِزئ بَِربِّھ»- پیرایش

ُر القُلوب َو تَْغِسُل الذُّنوب» - پشیمانی 3)  «التّوبَةُ تَُطّھِ
ُر القُلوب َو تَْغِسُل الذُّنوب» - پیرایش 4)  «التّوبَةُ تَُطّھِ

 
56. عالوه بر «پشیمانی از گذشته» چه کارهاي دیگري الزم است تا توبه انسان کامل شود؟

1) انقالب علیه خود – جبران حقوق الهی – توبۀ اجتماعی
2) انقالب علیه خود – جبران حقوق مردم – جبران حقوق الهی

3) تصمیم بر تکرار نکردن گناه – جبران حقوق الهی – توبۀ اجتماعی

 
4) تصمیم بر تکرار نکردن گناه جبران حقوق مردم – جبران حقوق الهی

 
57. سخن شیطان در روز قیامت که به جهنمیان می گوید: «من فقط شما را فراخواندم» با کدام گزینه ارتباط مفهومی دارد؟

 
1) نفی عوامل محرك انسان در انجام گناه

 
2) اثبات اختیار انسان

 
3) اثبات عوانل محرك انسان درانجام گناه

 
4) نفی اثبات اختیار انسان

 
58. «امیال و غرایز» گرایش به خیر و نیکی به ترتیب بیانگر چیست؟

 
1) حیات مادي - حیات معنوي

 
2) حیات معنوي - حیات مادي

 
3) حیات مادي - حیات مادي

 
4) حیات معنوي - حیات معنوي

 
59. 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 

60. 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 �َّ

61. Do you know anyone who might be interested .................. buying an old car?
1) with 2) in 3) for 4) on

62. 'What time is Mark leaving?' 'He's already .................. .'
1) leaving 2) left 3) going to leave 4) to leave

63. It took about ten years to produce the entire comedy  .................. ‘Friends’.
1) devices 2) series 3) plans 4) items 

 64. Which word is different from the other ones?
1) proper 2) honest 3) appropriate 4) suitable

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

66. They are still seeking an explanation for the accident but for  .................. reasons they have not been able to
develop an idea until now.

1) exciting 2) generous 3) comfortable 4) various
 67. A team of doctors  .................. the lucky patient of a rare blood disease.

1) cured 2) tried 3) attended 4) gained 
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68. A: "How long .................. interested in music:"
 B: "I think since he was 8 years old."

 1) is he
 

2) has he been
 3) he was

 
4) have he been

 69. In summer, going swimming makes us fresh.
  The underlined words are what .................. 

1) receive the action of the sentence. 
 

2) show additional information. 
 3) the sentence speaks about. 

 
4) the state of the sentence is.

70. Find the correct stress pattern of the underlined expression.
 A: There is fire inside the building.

 B: I have to help people! 
 A: Watch out!

 1) 2) 3) 4) 
71. In my opinion she’s had the best  .................. of competition till now.

1) speech 2) entry 3) jump 4) aid

72. People .................. enough money send their children to work.
1) who earn 2) who doesn’t 3) who not earning 4) who don’t earn

73. The car .................. he was driving was an expensive one.
1) what 2) which 3) --- 4) B & C

74. We would travel more if we didn’t .................. pets.
1) had 2) to have 3) have 4) have to

75. If you .................. the living room white, it .................. bigger.
1) painted – can look 2) paint – will look 3) paint – may look 4) B & C

76. A: This road doesn’t look ..................  .
       B: We must have taken a wrong turning, but I’m not sure.

 1) familiar 2) entire 3) wise 4) strange

77. Education and training are the most .................. means of imporving a nation’s culture.                          
 1) wonderful 2) symbolic 3) lingual

 
4) effective

78. 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
79. Orange juice helps the body absorb iron easily when .................. with a meal.

1) digested 2) prepared 3) consumed 4) supplied

80. I see China as a necessary part of a growing new .................. economy.
1) global 2) renewable 3) suitable 4) common

 
81. در کدام بیت، حذف همزه کم تر صورت گرفته است؟

■

∙ ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ ∙
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1) که گر آگهی یابد آن مرد شوم/ برانگیزد آتش ز آباد بوم

2) پیش از اینت بیش از این، اندیشه ي عشاق بود/ عشق ورزي تو با ما شهره ي آفاق بود
3) چگونه سر آمد به نیک اختري/ بر ایشان همه روز گندآوري

4) پس آن گه بگفت ار ز من بشنوي/ به شعر آري از دفتر پهلوي

 
82. با توجه به عالمت هجاها، کدام واژه با حذف همزه تلفظ شده است؟

( )1) برآشفتن ( )2) درآمیخت ( )3) سرافکنده (  4) عقل آفرین (

 
83. در همۀ ابیات به جز بیت .................. دو نوع سجع مشهود است.

1)  هان خفتۀ خّمار بین زان فتنه بیدار آمده  آن دیده و دیدار بین وان غمزة پر کار بین
2)  آزاده سرو ناز من گویی به رفتار آمده  آن دلبر غّماز من، انجام من آغاز من

3)  دل کاه و غم چون کوه شد از بس گران بار آمده  دل پر غم و اندوه شد غم در دلم انبوه شد
4)  آن سیم گون غبغب نگر ماهی نگون سار آمده  خالش به پشت لب نگر بر روز روشن شب نگر

 
84. واحد وزن در شعر فارسی چیست؟

4) هجا3) واج2) مصراع1) بیت

 
85. کدام گزینه از شرایط «تکرار» نیست؟
2) واژه ها هیچ اختالفی نداشته باشند.1) واژه هاي تکرار شده هم معنی باشند.

4) واژه ها از یک بخش تشکیل شده باشند.3) واژه ها در جایگاه ردیف شعر نباشند.
86. در بیت «دال! تا کی در این زندان فریب این و آن بینی ؟    یکی زین چاه ظلمانی برون شو تا جهان بینی»  استعاره در کدام کلمه

است؟
4) این وآن3) چاه2) فریب1) دل

 
87. در بیت « در بارگاه قدس که جاي مالل نیست / سرهاي قدسیان ، همه بر زانوي غم است » کدام آرایه وجود ندارد؟

4) تشبیه3) مراعات نظیر2) استعاره1) کنایه

 
88. در کدام بیت عمل «تشّخص بخشیدن» به کار رفته است؟ 

1)  گل هاي سیب و آلو و آبی و آمرود  اشجار گونه گون و شکفته میانشان
  بنگر یکی به رود خروشان به وقت آنک

 
2)  دریا پی پذیره اش آغوش برگشود 

3)  وین جایگاه بنفشه به خرمن توان درود  جاي دگر بنفشه یکی دسته بدروند
4)  چون پاره هاي اخگر اندر میان دود  آن شاخه هاي نارنج اندر میان ابر

 
89. در بیت زیر «ژاله» استعاره از چیست؟

  «صبحگاهی سر خوناب جگر بگشایید
 
 ژالۀ صبحدم از نرگس تر بگشایید»    

4) شبنم3) صورت2) چشم1) اشک

 
90. در همۀ گزینه ها به جز  .................. به ترتیب بیت اول آرایه هاي «کنایه و مجاز» و بیت دوم آرایه هاي «کنایه و استعاره» دارد.

 
 الف) دل در جهان مبند که این نونهال را

 
ب) بگشا بند قبا اي مه خورشید کاله

 
ج) گر رفته باشم زین جهان باز آیدم رفته روان

 
د) در گرفتاري ز بس ثابت قدم افتاده ایم 

 
 
 از بهر سرزمین دگر سبز کرده اند

 
تا چو زلفت سر سودازده در پا فکنم

 
گر هم چنین دامن کشان باالي خاکم بگذري

برنخیزد ناله از زنجیر در زندان ما
4) ج، الف3) د، ب2) الف، د1) الف، ج

91. شاعر در کدام بیت، از دو آرایه ي اغراق و حسن تعلیل در بیاِن خیاِل خویش، سود جسته است؟

− − −UU − −−U − −−−U − U−

www.alirezaafshar.org



صفحه 11

 
  هر که به نیکی عمل آغاز کرد

 
1)  نیکی او روي بدو باز کرد

 
  به یک کرشمه که در کار آسمان کردي

 
2)  هنوز می َپرد از شوق چشم کوکب ها

 
  خصی زشت به آیینه چو نقصان دارد

 
3)  چه غم از دشمنی مردم نادان ما را

 
  گرم شو از مهر و ز کین سرد باش

 
4)  چون َمه و خورشید جوانمرد باش

 
92. آرایه هاي بیت زیر، کدام است؟

 
 «نیشکر با همه شیرینی اگر لب بگشایی 

 
پیش نطق شکرینت چو نی انگشت بخاید» 

 
1) جناس - کنایه - استعاره - ایهام

 
2) کنایه - تشبیه - حّس آمیزي - تشخیص

3) تشبیه - مراعات نظیر - جناس - حّس آمیزي
 
4) ایهام - مراعات نظیر - تشخیص - استعاره

 
93. در کدام بیت، همه ي آرایه هاي «کنایه، تشبیه، اغراق، جناس، مراعات نظیر» وجود دارد؟

 
 جوي خون می رود از چشمه ي چشمم بر خاك 

 
بر سرم بین که ز دست تو چه ها می آید  (1

 
 جمعی افتاده به هر گوشه پریشان حال است

 
مگر از سنبل او باد صبا می آید  (2

 
 من ز خود می روم و یار قدح می بخشد

 
تشنه جان می دهد و آب بقا می آید    (3

 
 می رسد جلوه گر آن سرو خرامان اي دل! 

 
4)  مستعد باش که طوفان بال می آید 

94. چنان چه ابیات زیر را به لحاظ داشتن آرایه هاي «اغراق، اسلوب معادله، مجاز، حسن تعلیل ، تشخیص» از باال به پایین مرتّب سازیم،

 
کدام ترتیب درست است؟

 الف) دل گمان دارد که پوشیده ست راز عشق را 
 
شمع را فانوس پندارد که پنهان کرده است

آبی به سر آتش من زن که نجوشم  ب) خون دلم از حسرت یک جام به جوش است 
که میان من و او حاجت پیغام نبود ج) منّت پیک صبا را نکشیدم در عشق

بوي پیراهن اگر قافله ساالر شود د) می توان رفت به یک چشم پریدن تا مصر
کز تیر چشم مست تو در خون تپیده ام هـ) زآن پا نهاده ام به سر آهوي حرم

2) د - الف - ب - ج - هـ1) ج - هـ - ب - الف - د
4) الف - د - ب - هـ - ج3) د - الف - ب - هـ - ج

 
95. هر کدام از آرایه هاي «اسلوب معادله، تضاد، جناس، ایهام و لّف و نشر مرتّب» به ترتیب در کدام ابیات یافت می شود؟

 
مدام فصل بهار است میگساران را الف) گل است باده ي گل رنگ باده خواران را 

 
 ب) آسوده بود عشق ز بی تابی عّشاق 

 
از زلزله ي خاك چه غم چرخ برین را؟

 
نه کفر شناسد دل حیران و نه دین را ج) از نقش چپ و راست  خبر نیست نگین را

 
 د) آه هوا  پرست به مقصد نمی رسد 

 
نتوان زدن به تیر هوایی نشانه را

 
محتاج از کریم شناسد لئیم را هـ) فقر سیاه رو محک بخل و هّمت است 

4) د، هـ، الف، ب، ج3) د، هـ، ب، ج، الف2) ب، د، هـ، الف، ج1) ب، هـ، د، الف، ج

 
96. در بیت «عیش دل شکسته عزا می کنی چرا / عیدم تویی که من به تو قربان نیامدي» کدام آرایه وجود ندارد؟

4) مجاز- حس آمیزي3) مراعات نظیر- تشبیه2) ایهام تناسب- تضاد1) کنایه – استعاره

 
97. ترتیب ابیاِت زیر به لحاظ داشتن آرایه هاي: تشبیه، اغراق، تلمیح، ایهام تناسب و کنایه، کدام است؟

 آشنایی مددي دستی و پایی بزنم  الف) درگذشت از سر من آب ولی گر دهدم
 یوسفم اوست من آلوده به خون پیرهنم  ب) در درونم به جز از دوست دگر چیزي نیست

 وقت آن است که در پاي عزیزت فکنم  ج) بار سر چند کشم بی سر زلفت بر دوش
 بنگر این خسرو خوبان که چه شیرین سخنم  د) شور سوداي من و تلخی عیشم بگذار

 بچکد خون جگر گر بفشاري کفنم  هـ) چون سر از خوابگه خاك بر آرم در حشر

 
4) ج، هـ، د، الف، ب3) ج، هـ، ب، د، الف2) ب، ج، الف، د، هـ1) الف، ب، د، ج، هـ 

 
98. ترتیب قرار گرفتن آرایه هاي «ایهام تناسب – تلمیح – اغراق – اسلوب معادله» در کدام گزینه آمده است؟

 
الف) داس دایم در کمین خوشه هاي سرکش است

 
ب) مطربان هر یک به تاري گشته مضراب آزما

 
ج) گر چون خلیل سوخته اي از غم خلیل

 
د) بعد از هزار سال به بام زحل رسد

 
 
آسمان دارد پی گردنکشان شمشیر را

 
وز نوا در مجلس روحانیان افکنده شور

 
در گلستان مگرد و در آتش قرار گیر

 
گر پاسبان قصر تو سنگی کند رها
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1) الف – ج – د – ب
 
4) ب – د – الف – ج3) ب – ج – د – الف2) ج – الف – د – ب

 
99. در کدام گزینه آرایۀ «ایهام» به کار رفته است؟

1)  در میان پختگان عشق او خامم هنوز  ساقیا یک جرعه اي از آب آتشگون که من
  دل که باشد، آتش شوقی به غم چه کار؟

 
2)  آیینۀ  گداخته جاي غبار  نیست 

3)  گو می رسم اینک به سالمت نگران باش  دلدار که گفتا به توام دل نگران است
4)  چون راه گنج بر همه کس آشکاره نیست  فرصت شمر طریقۀ رندي که این نشان

100. آرایۀ مقابل کدام گزینه نادرست است؟ 
1) کجاست ساقی مه روي من که از سر مهر / چو چشم مست خودش ساغر گران گیرد (ایهام تناسب)

2) تا بر دلش از غصه غباري ننشیند / اي سیل سرشک از عقب نامه روان باش (حس آمیزي)
3) عشق و درویشی و انگشت نمایی و مالمت / همه سهل است تحمل نکنم بار جدایی (تشبیه)

4) تا عاشقان به بوي نسیمش دهند جان / بگشود نافه اي و در آرزو ببست (ایهام)

 
101. ترتیب ابیات زیر، از جهت داشتن آرایه هاي «تشبیه، جناس، اغراق، ایهام و اسلوب معادله» کدام است؟

 
 الف) به سر سبز تو اي سرو که گر خاك شوم

 
ب) غنچه را باد صبا از پوست می آرد برون 

 
پ) باغبان گر پنج روزي صحبت گل بایدش

 
ت) قاصد منزل سلمی که سالمت بادش   

 
ث) از زخم سر دو زلف عنبر بویت 

 
 
 ناز از سر بنه و سایه برین خاك انداز

 
بی نسیم شوق پیراهن دریدن مشکل است

 
بر جفاي خار هجران صبر بلبل بایدش

 
چه شود گر به سالمی دل ما شاد کند

 
آزرده شود همی گل خودرویت

 
2) پ – ت – ث – الف – ب1) ب – ث – پ – الف – ت    

4) ت – ث – ب – پ – الف3) الف – ب – پ – ت – ث
102. آرایه هاي نسبت داده شده به کدام بیت نادرست است؟

1) جان را درافکن در عدم زیرا نشاید اي صنم / تو محتشم او محتشم چیزي بده درویش را (سجع – مجاز)
2) اگر ستاره به چشم تو می نماید خرد / هم از بلندي جاه است و رتبت واال (استعاره – حسن تعلیل)

3) مرا و او را از چشم و زلف گرد آمد / ز مشک و لؤلؤ یک آستین و یک دامن (لف و نشر مشوش – تناسب)
4) محمود بود عاقبت کار در این راه / گر سر برود در سر سوداي ایازم (تلمیح – ایهام تناسب)

 
103. کدام بیت داراي «تلمیح، حس آمیزي، ایهام تناسب و ایهام» است؟

1)  هم از آن روي نکو یوسف هر بازاري  هم از آن موي سیه مایۀ هر سودایی

 
  تو شکر لب که با خسرو بسی شیرین سخن داري 

 
کجا آگاهی از شوریده حال کوهکن داري  (2

 
  گر به تلخی جان شیرینم نمی آمد به لب 

 
3)  کام دل کی از لب شیرین جوابت دیدمی

 
  زان رو به شکل سوزن عیسی شدم که تو 

 
4)  باریک تر ز رشتۀ باریک مریمی 

104. آرایه هاي «تشبیه - جناس - ایهام - استعاره - اسلوب معادله» به ترتیب، در کدام ابیات، وجود دارد؟ 

 
 الف) خون دل تا چند نوشم بادة نوشین بیار

 
ب) نقدي که ز بازار تو بردیم تلف گشت

 
ج) گفتم ز دل خویش دهان سازمت اي ماه

 
د) مانند تو بر روي زمین نادره اي نیست

 
هـ) عنان مصلحت در عشق می باید رها کردن

 
 
 تا بشویم جامۀ جان را به آب چشم جام

 
سودي که ز سوداي تو کردیم زیان شد

 
گفتا نتوان ساخت ز یک نقطه دهانی

 
زان خوانده فلک نادرة دور زمانت

 
ندارد حاصلی در بحر بی ساحل شنا کردن

 
1) ج، الف، ب، د، هـ

 
2) د، هـ، ب، ج، الف

 
 (3

 
ج، ب، د، الف، هـ

4) د، الف، هـ، ج، ب
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105. شاعر بیت زیر، در توصیف چه چیز اغراق کرده است؟

 
  کز سنگ ناله خیزد روز وداع یاران  بگذار تا بگریم چون ابر در بهاران   

 
2) غم و اندوه در فصل بهار1) شدت باران     

 
3) دشواري روز وداع   

 
4) نالیدن سنگ 

 
106. در چند بیت از ابیات زیر آرایۀ اغراق به کار رفته است؟

 
 الف) ز کوي یار می آید نسیم باد نوروزي  

 
ب) اگر سنت اوست نوآوري   

 
پ) چندین که بر شمردم از ماجراي عشقت     

 
ت) کمی با اونَه و او با همه کس      

 
ث) گر برگ گل سرخ کنی پیرهنش را 

 
 
 از این باد در مدد خواهی چراغ دل برافروزي

 
 نگاهی هم از نو به سنت کنیم

 
 اندوه دل نگفتم اال یک از هزاران

 
  نماند هیچ کس او ماند و بس
 از نازکی آزار رساند بدنش را

 
2) دو بیت1) یک بیت  

 
4) چهار بیت3) سه بیت  

 
107. در همۀ گزینه ها به جز گزینۀ .................. آرایۀ اغراق به کار رفته است.

 
1)  یک قطره آب خوردم و دریا گریستم  یارب چه چشمه اي است محبت که من از آن   

 
  اگر این داغ جگر سوز که بر جان من است     

 
2)   بر دل کوه نهی سنگ به آواز آید 

 
باد خنک از جانب خوارزم وزان است  خیزید و خز آرید که هنگام خزان است     (3

 
4)  که از گریه ام نافقه در ساحل نشیند  به دنبال محمل چنان زار گریم     

 
108. در بیت زیر، کدام واژه، ایهام دارد؟

 
  وز عمر مرا جز شب دیجور نمانده است  بی مهر رخت روز مرا نور نمانده است      

 
2) رخ1) مهر 

 
4)  دیجور3) عمر  

 
109. در بیت زیر کدام واژه، ایهام دارد؟

 
  فرصت ار یافتی آن عهد فراموش مکن  عهد کردي که کشی فرصت خود را روزي    

 
1) عهد در مصراع اول 

 
2) عهد در مصراع دوم 

 
4) روزي3) کشی  

 
110. در همۀ ابیات به جز بیت .................. آرایۀ ایهام تناسب به کار رفته است.

 
1)  آن چنان است که در چنگ همایی، مگسی   باز در چنگال شهباز غمت مرغ دلم   

  گویند روي سرخ تو سعدي که زرد کرد
 
2)    اکسیر عشق بر سم افتاد و زر شدم 

 
3)  زین به ندیده ایم که در بوستان توست  بسیار دیده ایم درختان میوه دار 

 
4)  از این سخن که گلستان نه جاي دلتنگی است  امید هست که روي مالل در نکشد 

 
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 الُمتضادّ أَو المترادَف في اْلِعبارةِ: «بَعُض األشخاص یَلجأوَن إلی استفادة األدویِة لتقلیل آالمھم الجسمیھ و النفسیّھ دون االنتباه إلَی

 
َمضّرات تلَک األدویة فکثیًر منھا یعَمُل َعلی زیادة نسبِة الَموادّ غیرالمسموحِة في الجسِم. 

 
1)  الِجسمیّة - النَّفسیّة 

 
2)  االستفادَة - اِالنتِباه 

 
3)  َمضّرات - غیراْلَمسموحة 

 
4)  تَقلیل - زیادة 

 
113.  َعیّن العباَرة التي فیھا َکلمتاِن متَضادّتاِن. 

 
تََک َعلَی الفَھِم و العََمِل.  1)  أَما الکتاُب المفیدُ فُھَو الّذي یَزید َمعرفتَک في الَحیاةِ و قوَّ

 
2)  ُھَو َخِسَر في التّجارةِ في السَّنواِت األخیرة و قد تََضّرَر کثیراً. 

 
3)  إبنی یُشبِھ َجدَّه و یختلف َعنّي کثیراً. 

 
4)  ھؤالِء النّاس الخیّرون قد بَنوا َمدارَس َعدیدةً فھم نَشأوھا بِھدِف تثقیف الطَّلبِة. 

www.alirezaafshar.org
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114.  َعیِِّن الِعباَرة التي یَکُون فیھا الُمستثنی ِمنھ فاِعالً. 

 
1)  شاَھْدُت جمیَع أصدقائي عندما ذََھْبُت إلَی الحفلَِة اِّال علیاً. 

 
2)  یَنَجُح ُکلُّ إنساٍن إِّال المتکاِسَل. 

 
3)  کان جمیُع الّطالِب أسوةً إّال طالبَیِن ِمنُھم. 

 
4)  أَری تلک الطیوَر إِّال طائِراً واحداً. 

 
115.  کیَف تَکون الِعباَرةُ َحسب أُسلوِب الحصِر؟ 

 
  « .................. اِإلحساُن إِّال تکریَم النّاِس.» 

 
4) صاَر3) َأْصَبَح2) لَیَْس1) کاَن 

 
116.  َعیّن الخطأ فی ترجمة المفرداِت. 

 
1)  ھناک ِوعاٌء خاٌص ِلکلَّ َشخص فی ھذا البیت. / وعاء:  ظرف

 
ُجُل فی أسِر األعداء. / أسر:  اسارت 2)  َوقَع الرَّ

 
3)  َسَھرِت األمُّ ِمن أَجل طفلتھا المریضة. / َسَھرِت: بیدار ماند

4)  أبی قَبَّل الضیوَف و أکرمھم کثیراً. / قَبَّل: پذیرفت 

 
117.  َعیَّن العبارةَ الّتی الیوَجدُ فیھا َجمُع التکسیر. 

 
1)  فََسَجدَ الَمالئَکةُ ُکلُُھم أجمعون إالّ إبلیَس استکبر و کان ِمَن الکا فِریَن 

 
 . ِءِ 2)  ھؤالِء الُجّھال ال یَنفعَونَنابشِیِ

 
3)  اِستخرَج الُمزارعوَن الماَء مَن آالبار ِمن أَجّل الّزارعة. 

 
4)  ُھناَک َحشراٌت مختلفَةٌ َعلی ِجذعِ الشجرة و التی تفیدُ ھا. 

 
118.   عیّن األصّح و األدّق فی الجواب للتّرجمة 

 
  «نادانی َصدیقی َرؤفاً: ال تَحزْن، َستَفوز فی االمتحاِن ألنََّک قَد َسعیَت َکثیراً»: 

1) دوستم با مهربانی مرا صدا زد: اندوهگین مباش، در امتحان موفق می شوي، در حالی که بسیار کوشش کرده اي!

 
2) دوستم را با مهربانی صدا زدم: غم مخور،ل در امتحان موفق خواهی شد، چون تو بسیار تالش کردي!

3) دوست مهربان مرا صدا زد: اندوهگین نباش، در امتحان موفق  می شوي، زیرا تو کوشش بسیار کرده اي!
4) دوستم با مهربانی صدایم زد: غم مخور، در امتحان موفق خواهی شد، چون تو بسیار تالش کرده اي!

 
119.   عیّن األصّح و األدّق فی الجواب للتّرجمة: 

 
  «إنَّ الّذیَن آَمنوا و َعملوا الّصاِلحاِت إنّا ال نُضیُع أجَر َمن أحَسَن َعمالً»: 

 
1) قطعًا کسانی که ایمان بیاورند و کارهاي پسندیده انجام دهند، پاداش آن نیکوکاران ضایع نخواهد شد!

2) مسلّمًا کسانی که ایمان آوردند و کارهاي شایسته انجام دادند، ما اجر کسی را که نیکوکاري کرده است، تباه نمی کنیم!
3) بی شک آنان که به خدا ایمان آوردند و کارهاي شایسته انجام دادند، ما اجر کسی را که عملش بهتر است، ضایع نمی کنیم!

 
4) همانا آنان که ایمان آوردند و به کارهاي شایسته پرداختند، ما اجر کسی را که کار نیکو انجام داده است، تباه نخواهیم کرد!

 
120.   عیّن األصّح و األدّق فی الجواب للتّرجمة: 

 
  عیِّن الخطأ: 

 
1)  تعلَّموا العربیّة فإنَّھا کالٌم تَکلََّم هللاُ بھ،: عربی را بیاموزید، چرا که آن کالمی است که خداوند بدان سخن گفته است،

 
2)  یا أیّھا النّاس؛ ال تختّص اللّغة العربیّة بقوم خاّص فَقَط،: اي مردم؛ زبان عربی را تنها به قوم خاصی اختصاص ندهید،

 
3)  إنَّھا لغة تَتَعلَّق بکّلِ من آَمَن باإلسالِم،: همانا آن زبانی است که به هرکسی که به اسالم ایمان آورده تعلّق دارد،

 
4)  و ھکذا اإلیرانیّوَن ِمن البدایة إعتَبَروھا لُغتَھم!: و این چنین ایرانی ها از ابتدا آن را زباِن خودشان به حساب آوردند!

 
121. اگر  یک تابع همانی باشد، در این صورت حاصل  چقدر است؟

 (1 (2 (3 (4

122. اگر  یک تابع ثابت باشد، در این صورت حاصل  چقدر است؟

■■

■

■

f(x)
f( − )a2 b2

f(a + b)

−a2 b2a + ba − b
1

a − b

f(x)
f(10)

f(x)
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 (1 (2 (3 (4

 
123. حاصل عبارت  چقدر است؟

 (1 (2 (3
 
4) صفر

 
124. حاصل   به ازاي کدام یک از مقادیر زیر برابر  است؟

 (1 (2

 (3 (4

125. ضابطۀ نمودار مختصاتی زیر کدام است؟ 
 (1 (2
 (3 (4

126. اگر تابع  به صورت  و تابع  به صورت 

باشد، در این صورت تابع  به ازاي کدام مقدار  تعریف نمی شود؟

 (1 (2 (3 (4

127. اگر تابع  به صورت  و تابع  به صورت 

 
و حاصل  باشد، در این صورت حاصل  چقدر است؟

 (1 (2 (3 (4

 
128. کدام نمودار مربوط به داستان زیر است؟

«استخر آبی توسط یک شیر  ساعت طول می کشد تا پر شود. سپس بعد از  ساعت، شیر دیگري را باز می کنیم تا استخر خالی شود

 
که مدت زمان خالی شدن استخر  ساعت طول می کشد.»

پرشدن استخر

زمان

 (1

پرشدن استخر

زمان

 (2
پرشدن استخر

زمان

 (3 

پرشدن استخر

زمان

 (4

 
129. در تابع  حاصل عبارت  کدام است؟

 (1 (2 (3 (4

 
، دامنۀ تابع  کدام است؟ 130. اگر  و 

 (1 (2 (3 (4

1−11010
x

sign(−3٫5) + sign(4٫5)

1−12
sign(−2x + 5)−1

−4 < x < −31 < x < 2

3 < x < 40 < x <
5
2

|x − 1| − 1|x − 1| + 1
|x + 1| − 1|x + 1| + 1

ff = {(1, 2), (0, 3), (4, 0), (3, 2)}gg = {(4, 2), (0, −1), (1, 4), (3, 0)}

( )(x)
f

g
x

0134

ff = {(2, 3), (−1, a + 1), (1, −2)}gg = {(−2, 4), (1, + 1), (−1, 2a)}a2

(f − g)(−1) = 2a

1−12−2

73
4

f(x) =
⎧

⎩
⎨
⎪

⎪

x

+ 2x − 5x2
−2

,

,

,

x < −1
−1 ≤ x ≤ 2

x > 2
f( − 1) + f( + 1)2

−−
√ 2

−−
√

−2−62 − 52
−−

√−4

f = {(2, 0), (4, −1), (−1, 3)}g = {(2, 5), (3, −1), (−1, 0)}
g

f

{2, −1}{2, 3, 4, −1}∅{−1}
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131. نمودار تابع  و  یکدیگر را در نقاط به طول هاي  و  قطع می کنند، مقدار  کدام است؟

 (1 (2 (3 (4

132. نمودار تابع  کدام گزینه می باشد؟

(1
y

x

(2
y

x

(3
y

x

(4
y

x

 
، حاصل  کدام است؟ 133. اگر  و 

 (1 (2 (3 (4

 
،  حاصل کدام است؟ 134. اگر 

 (1 (2 (3 (4
135. کدام گزینه می تواند ضابطۀ نمودار تابع مقابل باشد؟ 

 (1
 (2
 (3
 (4

 
136. اگر  و تابع  تابع عالمت  باشد، نمودار  کدام است؟

x

y

2 3
4

 (1
x

y

23
4

 (2

x

y

2

2-
 (3

x

y

2

2-
 (4

137. اگر  در این صورت حاصل  برابر کدام گزینه است؟

 (1 (2 (3 (4

 
138. اگر رابطۀ زیر تابعی ثابت باشد، حاصل  کدام است؟

 
 (1 (2 (3 (4

139. اگر  تابعی ثابت با دامنۀ  باشد و رابطۀ  برقرار باشد،  چه مقادیري را می پذیرد؟

 
4)  و 3) صفر و 2) صفر و 1)  و 

 
140. در تابع  خروجی مستقل از ورودي است. حاصل  کدام است؟ 

 (1 (2 (3 (4

f(x) = sign(x)g(x) = ax2−2a

2−21
2

−
1
2

f(x) = | |
x − 2

3

f(x) = x + 2g(x) = x − 2
(f + g)(x)

(f − g)(x)

1x

4
x

2
2x

x + 4
f(x) = 2 − 1x2(f × f)(2)

12749

y = |x + 2| − 1
y = |x − 2| − 1

y = −|x − 2| − 1
y = −|x + 2| + 1

{f : R → R

f(x) = 3
g(x)(sign(x))(f − g)(x)

f(x) = [x]f(− ) + f( )
5
4

5
4

−1012
x

y

f = {(4, 2x − y), (10, 3), (12, x + y)}

4238
f(x) = kR4f(a) − 3f(b) = f(a)f(b)k

145116
 f = {(3, 2), (a, b − 2), (5, 2a − b)} a − b

1−12−2
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141. در یک دنباله ي حسابی، جمله ي پنجم و هفدهم به ترتیب برابر  و  است. اختالف مشترك این دنباله کدام است؟ 

 (1 (2 (3 (4

142. یک پیمانکار با کارگر خود قرار گذاشته است که در روز اول به او  تومان دستمزد پرداخت نماید و هر روز 
تومان به دستمزد روز قبل او اضافه کند. مجموع دستمزد این کارگر بعد از  روز کار چند تومان است؟

 (1 (2 (3 (4
143. مجموع چهار جملۀ اول یک دنبالۀ هندسی  برابر مجموع دو جملۀ اول آن است. نسبت جملۀ چهارم دنباله به جملۀ دوم آن

کدام است؟

 (1 (2 (3 (4

،  جمالت متوالی دنبالۀ هندسی باشند،  کدام است؟  ، 144. اگر  

 (1 (2 (3 (4

145. در دنبالۀ هندسی  جملۀ دهم کدام است؟

 (1 (2 (3 (4

146. مجموع  جملۀ اول یک دنبالۀ هندسی  برابر جملۀ دوم است. نسبت مشترك کدام است؟

 (1 (2 (3 (4

147. اگر اعداد  تشکیل دنباله حسابی دهند و اعداد  نیز تشکیل دنباله حسابی دهند، مقدار  چقدر
است؟

 (1 (2
 
4) 3) هر مقدار دلخواه    

148. اعداد طبیعی را به طریقی دسته بندي می کنیم که آخرین جملۀ هر دسته، مطابق نمونه، مجذور کامل باشد، تفاضل مجموع جمالت

 
در دسته یازدهم از دسته دهم برابر چند است؟

  
 (1 (2 (3 (4

149. دنباله حسابی با جمله اول  و اختالف مشترك  چند جملۀ مثبت دارد؟
 (1 (2 (3 (4

150. در یک تاالر نمایش تئاتر، اگر ردیف اول صندلی ها  صندلی و ردیف بیستم آن  صندلی باشد، در ردیف  آن چند نفر
می توانند بنشینند؟

 (1 (2 (3 (4

 
151. کدام گزینه جزو اثرات صادرات کاال به خارج است؟

1) منجر به تأمین ارز الزم براي مصرف کنندگان کاالهاي ضروري وارداتی می شود.
2) باعث مصرف کاالهاي ارزان قیمت و مرغوب در داخل می شود.

3) منجر به ادامه ي فعالیت تولیدي و تًامین لوازم یدکی و مواد اولیه می شود.

 
4) تولید کندگان داخلی به منظور رقابت با تولید کنندگان خارجی، به تالش بیشتر براي تولید بهتر و کارآمدتر وادار می شوند.
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152. کدام گزینه در تبیین اصل «مزیت نسبی و مزیت مطلق» درست است؟

1) همه ي کشورها داراي مزیت مطلق و نسبی هستند.
2) اصل مزیت نسبی منحصر به تقسیم کار و افزایش رفاه مردم بین دو کشور می باشد.

3) اصل مزیت مطلق در داخل مرزهاي جغرافیایی کشور مطرح می شود.
4) اصل مزیت نسبی به تبیین مزیت در تولید برخی کاالها در داخل کشور نسبت به کاالهاي دیگر می پردازد.

 
153. تحریم اقتصادي می تواند اقتصاد کشورها را به اقتصاد درون زا تبدیل کند، زیرا  .................. 

1) کشور تحریم شونده با تالش در عرصه ي علم و فن آوري مزیت نسبی راهبردي خود را که دربردارنده ي منافع غیر اقتصادي و
سیاسی است افزایش می دهد.

2) به زنجیره ي کامل خلق ارزش توجه ویژه می شود و صادرات غیر نفتی گوناگون گسترش می یابد.
3) کشور تحریم شونده می تواند با اتکا به نیروهاي داخل به تولید دست بزند و مزیت اقتصادي و رقابتی کسب کند.

4) به دلیل توسعه ي ظرفیت هاي داخلی به ارتقاي علمی نیروي انسانی به عنوان مهم ترین عامل تولید توجه شده و ارتقاي صنایع و
توسعه ي فن آوري صورت می گیرد.

154. دو کشور ایران و کشور فرضی  را در نظر بگیرید؛ با فرض اینکه این دو کشور به یک اندازه از نیروي کار، سرمایه و دانش فنی
برخوردار باشند، با توجه به این موضوع که اگر هر دو کشور همه ي عوامل تولیدشان را با اشتغال کامل براي تولید خوراك به کار

،  واحد تولید کنند و اگر عوامل خود را در تولید پوشاك به کار بگیرند، ایران  واحد و بگیرند، ایران  واحد و کشور فرضی 

 
،  واحد تولید کنند، کدام گزینه نادرست است؟ کشور فرضی 

1) اگر کشور فرضی  در تولید پوشاك تخصص و تمرکز یابد  تک محصولی شدن، افزایش تولید جهانی
2) اگر کشور ایران در تولید پوشاك تخصص و تمرکز یابد  تک محصولی شدن، کاهش رفاه مردم

3) اگر کشور در تولید خوراك تخصص و تمرکز یابد  افزایش رفاه مردم، افزایش تولید جهانی
4) اگر کشور فرضی  در تولید خوراك تخصص و تمرکز یابد  تک محصولی شدن، افزایش رفاه مردم

155. کدام گزینه در ارتباط با مفهوم تحریم اقتصادي نادرست است؟
1) تحریم اقتصادي، موجب افزایش هزینه ي مبادله و سختی صادرات و واردات می شود به گونه اي که کشور تحریم شونده مجبور

می شود کاالي مورد نیاز خود را با قیمتی گران تر و از بازار سیاه تهیه کند.
2) مانع تراشی در مقابل صادرات و واردات کاال، خدمات و عوامل تولید مثل سرمایه از انواع تحریم هاي مالی و مانع تراشی در مقابل

مبادالت بانک ها و بیمه ها از انواع تحریم هاي تجاري هستند.
3) تحریم می تواند منافعی نیز داشته باشد. تحریم موجب می شود که کشور تحریم شونده با اتکا به نیرو هاي داخلی به تولید دست بزند

و مزیت هاي اقتصادي و رقابتی کسب کند.
4) در گذشته تحریم هاي تجاري بیش از تحریم هاي مالی رایج بود؛ اما امروزه جهانی شدن اقتصاد، موجب شده است روز به روز از

میزان تأثیرگذاري دسته ي اول تحریم ها یعنی تحریم هاي تجاري کاسته شود.

 
156. چه عاملی باعث می شود که یک کشور به وضعیت استقالل و استحکام اقتصادي نزدیک تر شود؟

1) تالش فراوان در عرصۀ علم و فناوري، تجاري سازي فناوري هاي نوین، تاسیس شرکت هاي دانش بنیان

 
2) فروش یک مادة معدنی گران قیمت، مراودات اقتصادي با کشورهاي دوست و هم پیمان، تولید بیش تر کاالها در داخل

 
3) انعطاف پذیري در برابر سیاست هاي خارجی سایر کشورها، افزایش حجم کاالهاي وارداتی و کاهش حجم کاالهاي صادراتی خود

4) تنوع راه هاي تامین کاالهاي وارداتی یا بازارهاي فروش کاالهاي صادراتی، فاصله گرفتن از وضعیت تک محصولی، تأمین برخی نیازها

 
از طریق خلق مزیت هاي جدید اقتصادي

157. یکی از ابزارهاي رقابت و یا جنگ اقتصادي بین کشورها .................. می باشد.

 
1) قیمت گذاري ناعادالنه

 
2) تولید فراملیتی و چند ملیتی

 
3) تحریم اقتصادي

 
4) آسیب پذیري اقتصادي
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158. کدام گزینه از موارد مطرح در اقتصاد بین الملل است؟

 
1) وسعت روابط اجتماعی در داخل مرزهاي کشور 

2)  پیچیدگی روابط بین دولت و مردم

 
3) کنترل عرضه و تقاضاي بازار داخلی  

4) حرکت سرمایه

 
159. همۀ گزینه ها از عوامل روي آوردن کشورها به تجارت بین الملل است، به جز گزینۀ:

 
1)  تفاوت کشورها از نظر دسترسی به فناوري 

2)  تفاوت کشورها از لحاظ برخورداري از منابع و عوامل تولید
3) تفاوت کشورها از لحاظ وضعیت سیاسی

4)  تفاوت کشورها از نظر وضعیت جغرافیایی

 
160. امروزه کدام نوع از تحریم ها و به چه طریق در اقتصاد جهانی بیشتر صورت می پذیرد؟

1)  تحریم مالی – مانع تراشی در مبادالت مالی، بانک ها و بیمه ها به دلیل جهانی شدن
2)  تحریم تجاري – مانع تراشی در مقابل صادرات و واردات کاال، خدمات و عوامل تولید به دلیل گسترش شبکه هاي ارتباطی

3)  تحریم مالی – مانع تراشی در مقابل صادرات و واردات کاال، خدمات و عوامل تولید به دلیل گسترش شبکه هاي ارتباطی

 
4) تحریم تجاري- مانع تراشی در مبادالت مالی، بانک ها و بیمه ها به دلیل جهانی شدن

 
161. کدام گزینه جزء ستون هاي استوار تمدن محسوب نمی شود؟

4) علم3) زبان2) خط1) تربیت

 
162. زبان هاي ایرانی میانه در چه زمانی متداول بوده است؟
1) از زمان سقوط هخامنشیان تا فرو پاشی حکومت ساسانیان

2) از زمان حکومت هخامنشیان تا قرون نخستین اسالمی
3) از زمان حکومت اشکانی تا قرون نخستین اسالمی

4) از زمان سقوط ماد تا پایان حکومت هخامنشی

 
163. جمله ي ذیل به ویژگی هاي کدام شهر باستانی اشاره دارد؟

 
«این شهر از هفت قلعه ي تو در تو تشکیل شده بود که در قلعه رنگ نمادین خاصی داشت».

4) تخت جمشید3) شوش2) هگمتانه1) پاسارگاد
164. اشکانیان در آغاز از نظر فرهنگی و هنري دنباله رو چه اقوام و سلسله اي بودند؟

2) دستاوردهاي فرهنگی روم1) دستاوردهاي فرهنگی و هنري یونانیان
4) دنباله رو آثار هنري و معماري مادها3) دستاوردهاي فرهنگی و هنري هخامنشیان

 
165. از زبان هاي دوره ي کهن ایران باستان، تنها از چه زبان هایی آثار مکتوبی بر جاي مانده است؟

1) فارسی باستان و اوستایی
 
4) هندواروپایی و اوستایی3) ایالمی و پارتی2) هندوایرانی و ایرانی

 
166. این عبارت مخفف چه کلمه اي است؟ 

 
1) ساعت جهانی

 
2) ساعت هماهنگی جهانی

 
3) توسعۀ قطار

 
4) موقعیت یاب جهانی

 
167. مبدأ اندازه گیري طول جغرافیایی  .................. است.

 
1) ساعت هماهنگ جهانی

 
2) نصف النهار گرینویچ لندن

 
3) طلوع خورشید در نیم کرة شمالی

 
4) طلوع خورشید در نیم کرة جنوبی

 
168. میزان اختالف ساعت هماهنگ جهانی با گرینویچ چقدر است؟

 
1)  ثانیه

 
2)  ثانیه

 
3)  ثانیه

 
4) اختالف ندارد.
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169. در ایران، میزان اختالف نسبت به گرینویچ در  ماهۀ اول سال چه میزان است؟

 (1 (2 (3 (4

 
170. هنگام عبور از خط روزگردان از غرب به شرق باید  .................. 

 
1) یک روز به تقویم اضافه گردد.

 
2) یک روز از تقویم کم گردد

 
3)  ساعت به تقویم اضافه گردد.

 
4)  ساعت از تقویم کم گردد.

 
171. عبارت زیر چند غلط دارد؟

«خط فرضی روزگردان نصف النهار مبدأي است که کرة زمین را از جهت شرقی به  درجۀ شرقی در جهت غربی به  درجه
غربی تقسیم نموده است هنگام عبور از خط روزگردان از غرب به شرق باید یک روز از تقویم کم گردد و برعکس هنگام عبور از شرق

 
به غرب باید یک روز به تقویم اضافه گردد.»

 (1 (2 (3 (4

 
172. تصویر روبه رو چه چیز را نشان می دهد؟ 

 
2)1) خط روزگردان

زمان

 
رسمی

 
4)3) نصف النهار مبدأ

واحد

 
قوسی

 
173. واحد قوسی و کمانی هرکدام چند درجه هستند؟

 
1)  درجه

 
2) واحد قوسی  درجه و احد کمانی  درجه

 
3) هرکدام  درجه

 
4) واحد کمانی  درجه واحد قوسی  درجه

 
174. تصویر روبرو نشان دهندة چه چیزي است؟

 
2) جی پی اس1) فشارسنج

 
3) جی پی اس دستی

 
4) فشارسنج دستی

175. برنامه هاي  به چه علت طراحی شده اند؟
2) برنامه هایی جهت استفاده از جی پی اس1) شبیه سازي جی پی اس

 
3) استفاده در سامانۀ ناوبري هواپیما

 
4) عملیات امداد و نجات

176. نوشته ي پیتر دالواله فرانسوي درباره ي ایران، جزو کدام منابع تاریخی به شمار می رود؟
3) سفرنامه2) تک نگاري1) زندگی نامه

 
4) کتب جغرافیایی

177. کتاب تاریخ عالم آراي عباسی اثر اسکندربیک ترکمان، در کدام دسته از منابع مکتوب تاریخ ایران جاي می گیرد؟
4) زندگی نامه ها3) تک نگاري2) تاریخ هاي عمومی1) تاریخ هاي سلسله اي

178. مورخان در نقد روایت کنندة خبر چه مسئله اي را مورد توجه قرار می دهند و فتوت نامۀ سلطانی در کدام بخش اعتبارسنجی اخبار

 
کاربرد دارد؟

6
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1) قابلیت سنجش اعتبار، با علوم انسانی و علوم تجربی - مطابقت با عقل

 
2) گرایش هاي فکري، مذهبی، سیاسی و جایگاه علمی راوي - سجش گزارش ها براساس زمان و مکان

 
3) فاصلۀ زمانی و مکانی بین راوي و خبر - مقایسه و تطبیق با سایر منابع و شواهد

 
4) به کارگیري روش ها و فنون در دیگر علوم براي اعتبارسنجی خبر - سنجش گزارش ها براساس زمان و مکان

 
179. به ترتیب کدام گزینه پاسخ پرسش هاي زیر است؟

 
- هدف انصار از گردهمایی در سقیفه بنی ساعده چه بود؟

 
- کدام خلیفه پیش از مرگ خود شورایی شش نفره تشکیل داد؟

 
- بهانۀ معاویه براي سرکشی در برابر علی (ع) چه بود؟

 
1) تعیین جانشین رسول خدا - عمر - خونخواهی عثمان

 
2) گردآوري سپاه براي مقابله با از دین برگشتگان - عثمان - برکناري از حکومت شام

 
3) تعیین جانشین رسول خدا  عثمان - برکناري از حکومت شام

 
4) گردآوري سپاه براي مقابله با از دین برگشتگان - عمر - خوانخواهی عثمان

180. قصیده نامۀ اهل خراسان اثر کیست و در چه دوره اي سروده شده است و کدام کتاب ها، تألیف نویسندگان مختلف با عنوان

 
مشترك می باشد و عقاید دینی و فلسفی رایج در هر عصري در کدام یک از منابع تاریخی انعکاس یافته است؟

1) سنایی، دورة غزنوي - المسالک و الممالک - سیاست نامه ها

 
2) سنایی، دورة غزنوي - معجم البلدان - ادبیات و متون ادبی

3) انوري، دورة سلجوقی - معجم البلدان - اندرزنامه ها
4) انوري، دورة سلجوقی - المسالک و الممالک - ادبیات و متون ادبی

 
181. از اقدامات جامعۀ ملل در حد فاصل میان دو جنگ جهانی کدام است؟

 
2) جلوگیري از جنگ نظامی بین دولت ها1) کمک به حل و فصل اختالفات

 
3) جذب کشورهاي قدرتمند دنیا

 
4) محکوم کردن اقدامات خصمانه

 
182. تروتسکی هنگام مرگ لنین چه ِسمتی داشت؟

 
1) رهبر مخالفین

 
2) دبیر کل حزب کمونیست

 
3) افسر ارتش

 
4) کمیساریاي جنگ

 
183. علت شیفتگی مردم ایتالیا به موسیلینی قبل از جنگ جهانی دوم چه بود؟

 
1) ایجاد آزادي نسبی

 
2) احیاي دوبارة امپراتوري روم باستان

 
3) پایان دادن به اعتصابات

 
4) افزایش چشمگیر تولید ماشین آالت صنعتی

 
184. در فاصلۀ دو جنگ جهانی سیاست داخلی و خارجی ژاپن آنها را به چه سمتی سوق داد؟

 
1) لشکرکشی به چین

 
2) خروج از جامعۀ ملل

 
3) توسعه طلبی نظامی

 
4) تشکیل کشورهاي محور با آلمان و ایتالیا

 
185. ارتش نازي با نادیده گرفتن کدام پیمان به خاك شوروي هجوم برد؟

 
1) پیمان ورساي

 
2) پیمان صلح

 
3) پیمان عدم تجاوز

 
4) پیمان چندجانبه

 
186. پس از حملۀ ژاپن به ناو آمریکایی، این کشور به نفع  .................. وارد جنگ شد.

2) شوروي1) متفقین
 
4) انگلستان3) کشورهاي محور
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187. مهلک ترین رویداد تاریخ بشر کدام است؟

 
1) جنگ جهانی اول

 
2) جنگ جهانی دوم

 
3) بمباران اتمی ژاپن توسط آمریکا

 
4) تلفات سنگین روسیه و آلمان در جنگ هاي جهانی

 
188. موسیلینی قبل از جنگ جهانی اول چه تفکري داشت و بعد از آن به چه سمتی تغییر عقیده داد؟

 
1) فاشیست - سوسیالیست

 
2) ملی گرایی افراطی - سوسیالیست

 
3) سوسیالیست - ملی گرایی افراطی

 
4) ملی گرایی افراطی - فاشیست

 
189. موسیلینی در بُعد روابط خارجی چه سودایی در سر داشت؟

 
1) احیاي امپراتوري روم باستان

 
2) شکست دادن کامل هیتلر

 
4)  و 3) تسلط بر شمال آفریقا و مدیترانه

 
190. کدام یک از مهمترین عوامل تأثیرگذاري هیتلر بر مردم آلمان بود؟

 
1) لغو پیمان ورساي

 
2) فتح غرورآمیز سرزمین هاي مختلف

 
4) ایجاد نظام تک حزبی3) شعار «آلمان بیدارشو»

 
191. کدام یک از گزینه هاي زیر صحیح است؟

 
1) مقاومت منفی  فعالیت رقابت آمیز  انقالب مشروطه  حاکمیت استعماري رضاخان

 
2) فعالیت رقابت آمیز  مقاومت منفی  انقالب مشروطه  حاکمیت استعماري رضاخان

 
3) فعالیت رقابت آمیز  جنبش عدالت خانه  انقالب مشروطه  حاکمیت استعماري رضاخان

 
4) مقاومت منفی  انقالب مشروطه  جنبش عدالت خانه  حاکمیت استعماري رضاخان

192. انقالب هاي آزادي بخش در مقابله .................. و خذف کارگزاران مستقیم غرب موفق می شدند. ولی در قطع وابستگی اقتصادي و

 
فرهنگی توفیق نداشتند به همین جهت .................. در شکل .................. دوباره بازگشت.

 
1) استعمار قدیم - استعمار نو - استعمار فرانو

 
2) اسپریالیسم - استعمار قدیم - استعمار نو

 
3) استعمار قدیم - استعمار - استعمار نو

 
4) امپریالیسم - استعمار - استعمار فرانو

193. جامعه شناسی قرن  روش  .................. بود و در فرهنگ قرون وسطی .................. معتبرترین راه شناخت جهان بود.
2) تجربی - کتاب مقدس و شهود آباء کلیسا1) تجربی - وحی و دیدگاه اربابان کلیسا

4) عقل - وحی و دیدگاه اربابان کلیسا3) عقلی - کتاب مقدس و شهود آباء کلیسا
، جاي خود را به شناخت ..................  و  .................. داد. 194. شناخت ..................  در قرن  و 

2) تجربی - حسی و عقلی1) عقلی - حسی و تجربی
4) تجربی - عقلی و وحی3) عقلی - تجربی و غیرتجربی

195. صورت تجربی پیدا کردن روشنگري مدرن از قرن  .................. است و علمی قلمداد نشدن شناخت  .................. .
2)  - غیرتجربی1)  - غیرتجربی
4)  - تجربی3)  - غیرحسی

196. برخی اندیشمندان بحران .................. را ناشی از نوع رویکرد انسان مدرن و فرهنگ هاي ضد غرب به .................. می دانند.
2) محیط زیست - طبیعت1) محیط زیست – معنویت

4) اقتصادي – طبیعت3) اقتصادي – معنویت

 
197. به  ترتیب، پاسخ هر یک از پرسش هاي زیر در کدام گزینه به  طور صحیح ذکر شده است؟ 

 
الف) استبداد استعماري رهاورد حکومت چه کسانی در کشور  هاي اسالمی بود؟ 

 
ب) در هم ریختن نظم پیشین در کشور هاي اسالمی توسط نسل اول غرب  گرایان به  چه بهانه اي انجام می  شود؟ 

 
ج) عامل شکل گیري نسل دوم غرب گرایان در کشور هاي اسالمی چه می باشد؟ 

13

←←←

←←←

←←←
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1) منورالفکران غرب گرا ـ رسیدن به  جایگاه کشور  هاي غربی ـ شکل  گیري جریان هاي چپ در کشور هاي اروپایی نیز به  نوبۀ خود بر
ذهـن و اندیشه غرب گرایان کشور هاي اسالمی تأثیر می  گذارد و بدین ترتیب نسل دومی از غرب گرایان در کشور هاي اسالمی پدید

 
می  آید. 

2) روشنفکران چپ ـ حفظ هویت خود ـ شکل گیري مقاومت هاي مردمی در کشور  هاي اسالمی براي حفظ هویت اسالمی خود و اعتراض

 
به  اسـالم ستیزي و گریز حکومت هاي سکوالر از بنیان هاي فکري اسالمی. 

3) منورالفکران غرب  گرا ـ رسیدن به  جایگاه کشور هاي غربی ـ شکل گیري اعتراض برخی از نخبگان در مقابل تبدیل شدِن کشورشـان

 
به  کشـور هاي پیرامونی و شکل گیري جریان هاي چپ در کشور هاي بلوك شرقی. 

4) روشن فکران چپ ـ استقالل سیاسی و اقتصادي ـ شکل گیري اعتراض برخی از نخبگان در مقابل وابستگی کشورشان به  کشـور هاي
اسـتعماري و سرکوب مقاومت مردم براي حفظ هویت اسالمی خود.

 
198. از نگاه بعضی از اندیشمندان، «افول سکوالریسم» به  کدامیک از گزینه هاي زیر اشاره دارد؟ 
1) خارج شدن دین و نگاه هاي معنوي از همۀ سطوح فرهنگ بشر که به  بحران معنویت منجر شد.

2) غفلت از ابعاد معنوي به  بهانۀ رویکرد دنیوي که شکل دیگري از بحران را به دنبال آورد.
3) اصالت بخشیدن به  انسان دنیوي در قرن بیستم که به  پوچ گرایی و یأس منتهی شد.
4) موج بازگشت مجدد به  نگاه دینی که نشانۀ بحران معنویت در فرهنگ غرب است.

 
199. برخی از بیدار گران نخستین اسالمی، اغلب قدرت جوامع غربی را در چه چیزي می  دیدند؟ 

 
1) رشد و پیشرفت تکنولوژي در غرب

 
2) فاصله  گرفتن دین از فرهنگ عمومی

 
3) عملکرد متناسب با آموزه هاي اسالم

 
4) علم مدرن و رویکرد حسی و تجربی 

 
200. مهم ترین بحران اقتصادي در جهان غرب در چه زمانی اتفاق افتاده است؟

1) در سال  در

 
 انگلستان

2) سال  تا به امروز
 
3) در زمان جنگ جهانی دوم

 
4) در فاصلۀ بین دو جنگ جهانی

201. به ترتیب «جنسیت، هوش، ثروت و تحصیالت» چه نوع تفاوتی می باشند؟

 
1) اسمی - اجتماعی - رتبه اي - اجتماعی

 
2) اجتماعی - طبیعی - اجتماعی - رتبه اي 

 
4) اجتماعی - اسمی - رتبه اي - رتبه اي3) اسمی - رتبه اي - اجتماعی - اجتماعی 

 
202. در جمالت زیر چند اشتباه علمی مشاهد می شود؟

« در دیدگاه کمونیستی، جامعه شناسان چنین می پندارند که نابرابري هاي اجتماعی نتیجۀ نابرابري هاي طبیعی است، بنابراین ناعادالنه
است اما آن ها این واقعیت را نادیده می گیرند که نابرابري هاي اجتماعی همیشه نتیجۀ نابرابري هاي طبیعی نیستند. به عالوه شاید بتواند

نقطه آغاز شکل گیري نابرابري هاي اجتماعی را توجیه نماید، اما مزایاي اجتماعی به مرور زمان، نهادینه شده و رابطه آن با تالش افراد
قطع می شود.»

4 (13 (2
2 (31 (4

 
203. از نظر آنان قشربندي اجتماعی توسط انسان ها پدید آمده است.

 
از نظر آنان قشربندي اجتماعی پدیده اي طبیعی است.

 
از نظر آنان تداوم و تغییر قشربندي به دست انسان هاست.

 
این گروه خواهان از میان برداشتن قشربندي اجتماعی هستند.

این گروه رقابت را در زندگی اجتماعی ضروري می دانند.

 
1) کمونیستی - لیبرالی - لیبرالی - کمونیستی - کمونیستی 

 
2) لیبرالی - کمونیستی - لیبرالی - لیبرالی - لیبرالی

 
3) لیبرالی - کمونیستی - کمونیستی - لیبرالی - کمونیستی

 
4) کمونیستی - لیبرالی - کمونیستی - کمونیستی - لیبرالی

18202008
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204. در رویکرد ..................، نقطۀ آغاز رقابت ناعادالنه است و در رویکرد .................. نقطۀ پایان آن ناعادالنه است. بنابراین هر دو
رویکرد به دلیل ناعادالنه بودن با .................. انسانی سازگار نیستند و در نتیجه به شکست می انجامند.

 
1) لیبرال - کمونیستی - جامعه

 
2) کمونیستی - لیبرال - جامعه

 
3) کمونیستی - لیبرال - فطرت

 
4) لیبرال - کمونیستی - فطرت

 
205. دربارة رویکرد عادالنه، کدام گزینه نادرست است؟

 
1) دولت به نمایندگی از جامعه موظف است نیازهاي ضروري همه افراد مانند خوراك، پوشاك و مسکن را تامین نماید.

2) دولت تالش می کند تا براي کاهش نابرابري هاي اجتماعی تدابیري بیاندیشد مثال از ثروتمندان مالیات می گیرد و از آن براي رفع
فقر در جامعه استفاده می کند.

 
3) همۀ کودکان از امکانات اولیه براي پیشرفت باید بهره مند شوند تا بتوانند بر اساس توانایی و شایستگی خود با دیگران رقابت نمایند.

 
4) در رویکرد عادالنه، مالکیت خصوصی لغو می شود، اما جامعه، وظیفه دارد که امکان رقابت را براي همگان فراهم کند.

 
206. کدام یک از جمالت زیر در ارتباط با رویکرد عدالت اجتماعی درست می باشد؟

 
الف - رویکرد عادالنه هم با رهاسازي مطلق موافق است و هم با کنترل مطلق.

 
ب - رویکرد عادالنه اجراي عدالت را هم به دست نامرئی بازار می سپارد و هم دخالت همه جانبۀ دولت را می پذیرد.

 
ج - رویکرد عدالت اجتماعی به بهانه عدالت آزادي هاي افراد و امکان رقابت میان آن ها را از بین نمی برد.

 
د - در رویکرد عادالنه، مالکیت خصوصی لغو نمی شود، اما جامعه وظیفه دارد که امکان رقابت را براي همگان فراهم کند.

 
هـ - دولت در این رویکرد تالش می کند تا براي کاهش نابرابري هاي اجتماعی تدابیري بیاندیشد.

 
1) الف - ب - هـ

 
2) ج - د - هـ

 
3) الف - ج - د

 
4) ب - ج - د

 
207. هر کدام از عبارات زیر با چه موضوعی در ارتباط است؟

الف - در رویکرد مخالفان قشربندي اجتماعی ، ظرفیت هایی براي انتقاد از قشربندي اجتماعی وجود داشت ولی به دلیل غلبه تصور

 
پوزیتیویستی از علم امکان استفاده از آن وجود نداشت.

 
ب - گرفتن مالیات از اقشار برخوردار و پرداخت یارانه به اقشار کم درآمد از جمله راه هاي کاهش نابرابري اجتماعی است.

 
ج - تاکید این گروه بر معایب قشربندي نشان می دهد که آنان خواهان از میان برداشتن قشربندي هستند.

 
1) جامعه شناسی انتقادي - رویکرد عدالت اجتماعی - رویکرد کمونیستی

 
2) جامعه شناسی انتقادي - رویکرد لیبرالی - رویکرد لیبرالی

 
3) جامعه شناسی پوزیتویستی - رویکرد عدالت اجتماعی - رویکرد کمونیستی

 
4) جامعه شناسی پوزیتویستی - رویکرد لیبرالی - رویکرد لیبرالی

208. از منظر جامعه شناسان انتقادي بی توجهی به ساختارهاي اجتماعی به چه معناست و چه چیزي را ناممکن می سازد؟

 
1) چشم پوشی از الزام ها و پیامدهاي نظام اجتماعی - شناخت نظام اجتماعی

 
2) چشم پوشی از پیامدها و آثار مخرب ساختارهاي اجتماعی - کنترل آثار مخرب ساختارهاي اجتماعی

 
3) نادیده گرفتن نظام اجتماعی و ساختارهاي اجتماعی - فهم کنش هاي اجتماعی

 
4) برجسته کردن یک وجه از زندگی اجتماعی انسان - نادیده گرفتن وجه دیگر

209. جامعه شناسان انتقادي بر ضرورت انتقاد علمی از .................. تاکید می کنند تا از تنگ تر شدن عرصه بر انسان ها پیشگیري می 

 
شود و هم چنین زمینۀ شکل گیري .................. انسانی تر و اخالقی فراهم آید.

 
1) جامعه و دولت - ساختارهاي اجتماعی

 
2) ساختارهاي سرکوب گر - نظام اجتماعی

 
3) ساختارهاي سرکوب گر - ساختارهاي اجتماعی

 
4) جامعه و دولت - نظام اجتماعی

 
210. فاصلۀ میان وضعیت موجود و وضعیت مطلوب جهان اجتماعی:

 
1) جامعه شناسان را بر ضرورت انتقاد علمی از ساختارهاي جامعه متوجه کرد.

 
2) جامعه شناسی را به داوري دربارة ارزش ها و انتقاد از آن ها وادار ساخت.

 
3) به برجسته شدن یک وجه از زندگی و نادیده گرفتن وجه دیگر منجر شد.

4) عدالت را مقدمۀ دستیابی به رفاه مادي یا آزادي می دانند.
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211. به اعتقاد افالطون، راه توفیق به فهم ثبات و تغییرناپذیري چیست و موجودات این جهان در اندیشه ي او چه جایگاهی دارند؟
1) توسل به دامان خطاناپذیر بودن - واقعیات ناپایدار و در حال تغییرند.
2) عروج عقالنی با عبور از مرز محسوسات - واقعیاِت پایدار و ثابت اند.
3) توسل به دامان خطاناپذیر بودن - عین گوهرهاي اصیل و جاودانه اند.

4) عروج عقالنی با عبور از مرز محسوسات - بدِل گوهرهاي اصیل و جاودانه اند.
212. کدام گزینه، درباره ي نظرات افالطون نادرست است؟

1) شناخت حقیقی، اصوًال همراه با یقین و استواري است.
2) با به کار بردن روش درست در اندیشیدن، می توان به معرفت حقیقی دست یافت.

3) ادراك حسی فقط ویژگی خطاناپذیر بودن را داراست.
4) حواس انسان، با اموري سروکار دارند که نمی توان ثبات و پایداري را در آن ها سراغ گرفت.

 
213. هدف سقراط از بیان «تمثیل غار» به «گالوکن» در کدام گزینه به درستی آمده است؟

2) تشریح سیر عقالنی به سوي معرفت حقیقی1) تبیین مراحل شناسایی با زبانی تمثیلی
4) تطبیق نظریه ُمثُل با مراحل تربیت3) تأثیر تربیت در طبیعت آدمی

 
214. از موضوعات مورد عالقه ي ارسطو .................. است که از نظر افالطون عالم طبیعت  .................. قابل اعتنا نیست.

2) حس و تجربه - به خاطر وجود عالم مثال1) حرکت و دگرگونی - به همین دلیل
4) تحول و دگرگونی - به خاطر زندگی پس از مرگ3) حرکت و تحول - به دلیل عدم وجود حقیقت

 
215. کدام جمله دربارة میوة گیالس، نادرست است؟

1) افالطون شناخت حقیقی آن را در عالم ُمثُل، امکان پذیر می داند.
2) افالطون بیشتر به منشأ حقیقی گیالس توجه دارد و نه به چگونگی رشد آن.

3) ارسطو میوة گیالس را آخرین علت غایی درخت گیالس می داند.
4) ارسطو یک علت میوه دادن درخت گیالس را فعلیت باالتر شکوفه ها می داند.

216. پیام آیه ي شریفه ي: الحق من ربک روشنایی بخش راه .................. شد که بگوید .................. است.
1) سهروردي - حقیقت امري واحد و منسوب به منشأ واحد یعنی ذات الهی

2) ابن سینا - حقیقت امري واحد و منسوب به منشأ واحد یعنی ذات الهی
3) ابن سینا - عنایت که همان  احاطه  و شمول علم باري تعالی بر همه ي موجودات است، نظام احسن را رقم زده

4) سهروردي - عنایت که همان احاطه و شمول علم باري تعالی بر همه ي موجودات است، نظام احسن را رقم زده

 
217. قاعده ي امکان اشرف در فلسفه ي سهروردي باعث اثبات .................. می شود که .................. 

1) انوار قاهر – تجلی نور الهی هستند که هر یک بخشی از قلمرو هستی را پر کرده اند.
2) انوار اسپهبدي – بحث اثبات اتحاد عالم و معلوم در برخی از مراتب در گرو اثبات این طبقه است.

3) ارباب انواع – همان مثل افالطونی اند که به وساطت رشته اي دیگر، همه ي امور عالم را تدبیر می کنند.
4) انوار مدبّر – در فلسفه ي مشائی کار آن ها را ارباب انواع انجام می دهند.

 
218. با توجه به قاعده ي امکان اشرف، کدام گزینه نادرست است؟

1) وجود ممکن غیراشرف کاشف از وجود همزمان ممکن اشرف است.
2) موجود غیر اشرف دلیلی بر موجود اشرف است.

3) استفاده از داللت التزامی بعد از مشاهده ي موجود شدن ممکن است.
4) این قاعده ترتیب افاضه ي وجود راتبیین می کند.

219. کدام اثر است که بخش اول آن، شامل دقیق ترین انتقادها به منطق صوري ارسطو وبخش آخر آن از دل انگیزترین مباحث
عرفانی است و این مورد بیانگر کدام ویژگی سنت فلسفه ي اسالمی است؟

 
2) حکمۀ االشراق- پیوندسازمانی1) شواهد الربوبیه- وسعت نظر

3) شواهد الربوبیه- پیوند سازمانی
 
4) حکمۀ االشراق- وسعت نظر    
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220. خالفت و جانشینی خدا از نظر سهروردي .................. 

2) از راه قهر و غلبه نیست.1) حد کمال در صور برهانی است.
4) باید به طور نهانی و در نهایت گمنامی باشد.3) فقط معلول غرق در تأله بودِن حکیم است.

221. کدام گروه از کتاب هاي سهروري به زبان عربی نوشته شده است و در کدام کتاب، سهروردي از شیوه ي مشائیان فراتر رفته
است؟

 
1) کتاب هاي صرفًا فلسفی و ترجمه ها – مطارحات 

 
2) دعاها و مناجات نامه ها و کتاب هاي صرفًا فلسفی – حکمۀ االشراق 

3) ترجمه ها و شروحی که بر کتب پیشینیان تحریر کرده است – مقاومات
4) رساله هاي عرفانی و شرح هایی بر کتب پیشینیان – مطارحات

222. از نظر سهروردي بهره مندي از حقیقت و حکمت .................. و کثرت مظاهر حقیقت ..................
1) تنها معیار برتري جوامع است - موجب تکثر حقیقت می شود.

2) از معیار هاي برتري جوامع است - با وحدت حقیقت در تعارض نیست.
3) تنها معیار برتري جوامع است - با وحدت حقیقت در تعارض نیست.

4) از معیار هاي برتري جوامع است - موجب تکثر حقیقت می شود.

 
223. سهروردي بر پایۀ .................. ، همان کاري را انجام می دهد که ابن سینا درصدد انجام آن بود.

 
1) قاعدة امکان اشرف

 
2) تفاوت علم حضوري و حصولی

 
3) جغرافیاي عرفانی

 
4) معناي دو وجهی کلمۀ اشراق

224.  سهروردي آموزة «حقیقت واحد» را از کدامیک از منابع حکمت اشراق اخذ کرده بود؟
4) تعالیم اسالمی3) حکمت زرتشت2) حکمت مشاء1) حکمت الهی یونان

 
225. «موجودات عالم مثال» در حکمت اشراق،  .................. 

2) مرتبه اي باالتر از ارباب انواع دارند.1) مان ُمثُل افالطونی هستند.
4) انوار مدبرند که با واسطه، طبیعت را تدبیر می  کنند.3) گاهی انوار اسپهبدي نامیده شده اند.

226. هر گاه قضیه ي: «هیچ خّفاشی خون سرد نیست» نتیجه ي یک قیاس اقترانی حملی باشد اّوًال: کدام یک از اشکال چهارگانه ي قیاس
اقترانی حملی است، ثانیًا: ضروب منتج آن چند تا است، ثالثًا: شرایط انتاج آن کدام است؟

1) شکل اّول - چهار تا - موجبه بودن صغري و کلّی بودن کبري
2) شکل دّوم - چهار تا - موجبه بودن صغري و کلّی بودن کبري

3) شکل اّول - هشت تا - اختالف دو مقّدمه در ایجاب و سلب - کلّی بودن صغري
4) شکل دّوم - هشت تا - اختالف دو مقّدمه در ایجاب و سلب - کلّی بودن صغري

227. در کدام یک از موارد زیر تمثیل کاربرد دارد؟
2) محاوره، شعر، ریاضیات1) محاوره، ادبیات، شعر

4) ریاضیات، ادبیات، شعر3) محاوره، ادبیات، ریاضیات
228. این قیاس (هر طالب علمی کنجکاو است، هیچ دیوانه اي کنجکاو نیست) شکل چندم است؟

4) اول3) چهارم2) سوم1) دوم
229. از آن جا که قواعد منطق .................. اندیشیدن ذهن انسان است، آموختن قواعد منطق امکان گرفتار شدن به مغالطه را در این

 
حوزه .................. 

2) صورت - کم می کند.1) صورت - از بین می برد.
4) ماده - از بین می برد.3) ماده - کاهش می دهد.
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230. در رابطه با جملۀ زیر کدام مورد را می توان بیان کرد؟

«اگر جسم حساس، نامی باشد، بنابراین جسم غیرحساس نامی نیست.»

 
1) یک قیاس است و مادة نادرستی دارد.

 
2) یک قیاس نیست و به دلیل بیان تشابه، یک تمثیل است.

 
3) یک قیاس نیست، پس شرایط انتاج هم ندارد.

 
4) یک قیاس است، اما صورت نادرستی دارد.

231. «علی با والدین خود مشورت می کند که در وقت آزاد خود در کارگاه نجاري کار کند، ولی پدر علی معتقد است بهتر است به
درس خود بپردازد و هزینه مالی را به او می دهد. اما علی می گوید: می خواهم روي پاي خود بایستم.»  پاسخ علی به کدام نیازهاي او

 
مربوط است؟ تفاوت انسان و حیوان در برطرف کردن نیاز به آب چیست؟

 
1) نیازهاي زیستی - نگرش

 
2) نیازهاي فرازیستی - نگرش

 
3) نیازهاي زیستی - غریزه

 
4) نیازهاي فرازیستی - غریزه

232. به مجموعه عوامل فرازیستی که باعث به حرکت درآوردن رفتار و شناخت ما می شود، چه می گویند؟ کدام ویژگی در ارتباط با

 
آن نادرست است؟

 
1) انگیزش - تحت تأثیر نظام شناختی فرد، باورها و ارزش هاي فرد است.

 
2) انگیزش - در پاسخ به چگونگی رفتار است.

 
3) نگرش - تابع عوامل زیستی و مادي است.

 
4) نگرش - در پاسخ به چرایی رفتار است.

233. عاملی که فرد را به حرکت وامی دارد و مسیري را که باید طی کند معین می کند، .................. است که از نظر .................. در

 
افراد می تواند .................. باشد.

 
1) انگیزه - مثبت و منفی - یکسان

 
2) انگیزه - جهت و شّدت - متفاوت

 
3) نگرش - مثبت و منفی - یکسان

 
4) نگرش - جهت و شّدت - متفاوت

234. در ارتباط با «رفتن یکی از بازیکنان مطرح تیم استقالل به تیم نفت، علی رغم دل بستگی شدید به تیم خود و صرفًا به دلیل گرفتن

 
دستمزد بیش تر در تیم نفت»، کدام گزینه نمی تواند درست باشد؟

 
1) تحت تأثیر وعده هاي تیم نفت این تصمیم را گرفته است.

 
2) به خاطر خود فوتبال این کار را انجام داده است و انگیزه این بازیکن ریشه در مسائل بیرونی داشته است.

 
3) منبع انگیزش در پاداش و لذت خارج از فرد قرار دارد.

 
4) علی رغم این که با نیازهاي فطري او مطابقت نداشته است، به دلیل منافع مالی فرد چنین تصمیمی را گرفته است.

 
235. عبارات را از حیث درست و غلط بودن مشخص نمایید.

 
- به عاملی که فرد را به حرکت وا می دارد و به سوي رفتار معین سوق می دهد و برمی انگیزد، انگیزه گویند.

 
- در انگیزش بیرونی، منبع لذت در خود تکلیف است و در انگیزش درونی، فرد کار یا فعالیت را به خاطر خود آن چیز انجام می دهد.

 
- انسان مانند حیوان بر اساس غریزه و خواسته قدم بر نمی دارد؛ بلکه در کنار خواسته ها آن چه رفتار او را کنترل کند، نگرش است.

- در بررسی چرایی رفتار، گاه به عواملی توجه می شود که فراتر از نیازهاي فرا زیستی انسان است. انسان و حیوان در پاسخ به نیازهاي

 
زیستی عوامل انگیزشی مشترك دارند.

 
1) غلط - صحیح - غلط - غلط

 
2) صحیح - صحیح - غلط - غلط

 
4) غلط  - غلط - غلط - صحیح3) غلط - غلط - صحیح - غلط 
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236. آشپزي مریم خوب نیست. دوستش از او می خواهد که با هم در مسابقه آشپزي مدرسه شرکت کنند، ولی مریم بهانه می آورد و
عذرخواهی می کند. علت عدم شرکت مریم در مسابقه چه بوده است؟ چه رفتاري از مریم سر زد؟ انگیزه مریم از این رفتار چه بود؟

 
انگیزه درونی بود یا بیرونی؟

 
1) ادراك کارایی - بهانه آوردن - ادراك کارایی - بیرونی

 
2) عدم ادراك کارایی - بهانه آوردن - ادراك کنترل - درونی

 
3) عدم ادراك کنترل - بهانه آوردن - عدم ادراك اراده - درونی

 
4) عدم ادراك کنترل - بهانه آوردن - عدم هماهنگی شناختی - بیرونی

237. با توجه به اینکه، ارزیابی یک فرد از مواد آرام بخش و سایر مواد اعتیاد آور، به مقدار زیاد تحت تاثیر ارزشیابی هاي او از

 
نگرشش به این مواد قرار دارد، کدام مورد به ترتیب یک عنصر مثبت و یک عنصر منفی را در این نگرش نشان می دهد؟

 
1) ایجاد نشاط می کند - مطالعه را آسان می کند.

 
2) والدینم از آن بدشان می آید - مشکالت تنفسی و ریوي را به همراه خواهد داشت.

 
3) مطالعه را آسان می کند - بوي بدي دارد.

 
4) سبب ایجاد سرطان می شود - آرامش فکري رابه همراه دارد.

238. به ترتیب اگر فردي بداند که سیگار کشیدن سبب ایجاد سرطان ریه می شود اما باز هم به سیگار کشیدن ادامه دهد، دچار

 
کدام یک از موارد زیر است و فرد براي رفع این حالت چه می گوید؟  

 
1) ناهماهنگی شناختی – سیگار کشیدن براي من سودمند است.

 
2) درماندگی آموخته شده – با سیگار کشیدن احساس آرامش می کنم.

 
3) ناهماهنگی شناختی – سیگار کشیدن با سرطان ریه ارتباطی ندارد.

 
4) درماندگی آموخته شده – سیگار کشیدن با سرطان ریه ارتباطی ندارد.

 
239. افراد زیر به ترتیب تحت تأثیر کدام یک از عوامل نگرشی توانستند به هدف برسند و سختی ها را پشت سر بگذارند؟

 
الف) نیک وي آچیچ
ب) گروه فالکون ها

 
1) ادراك کنترل - ادراك کارایی

 
2) ادراك کنترل - اراده

 
3) اراده - ادراك کارایی

 
4) اراده - باورها و نظام ارزشی

 
240. گزاره هاي زیر به ترتیب به کدامیک از عوامل نگرشی اشاره دارند؟

 
الف) حرکت در مسیر دستیابی به .................. نوعی موفقیت تلقی می شود؛ در نتیجه فرد تحت تأثیر موانع زودگذر قرار نمی گیرد.

ب) موتور محرکۀ قوي جهت دستیابی به هدف هاي فردي و جمعی است و به وسیلۀ ارکانی همچون خانواده، مدرسه، اجتماع و خود فرد
ساخته می شود.

 
1) اراده - باورها و نظام ارزشی

 
2) هدفمندي - باورها و نظام ارزشی

 
3) هدفمندي - اراده

 
4) ادراك کارایی - اراده
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