
وقت : 225   دقیقهتاریخ :

تعداد سواالت: 250نام و نام خانوادگی :

موضوع 1.ادبیات فارسی 3:2.زبان فارسی 3:3.زبان و ادبیات فارسی پیش دانشگاھی:4.عربی جامع(انسانی):5.دین و زندگی 3:6.دین و زندگی پیش دانشگاھی:7.انگلیسی 3:8.انگلیسی پیش دانشگاھی:9.ریاضی

سال اول:10.ریاضی سال چھارم:11.ریاضی سال سوم:12.آرایھ ھای ادبی (قالب ھای شعر،بیان وبدیع):13.اقتصاد کنکور:14.تاریخ ادبیات ایران و جھان 1:15.تاریخ ادبیات ایران و جھان 2:16. (قافیھ،عروض

،سبک شناسی و نقد ادبی) پیش دانشگاھی:17.تاریخ شناسی:18.جغرافیا 2:19.تاریخ ایران و جھان 2:20.جغرافیا پیش دانشگاھی علوم انسانی:21.جامعھ شناسی 2:22.جامعھ شناسی پیش دانشگاھی:23.فلسفھ پیش

دانشگاھی:24.فلسفھ سوم:25.منطق:26.روانشناسی

مرکز
مشاوره
تحصیلی
دکتر
علیرضا
افشار

1. در عبارت«نوشته یا سخن هرگاه با عناصر ادبی درآمیزد و یک شکل هنري بگیرد، بر خواننده یا شنونده اثري مطلوب می گذارد؛
عواطف و احساسات را برمی انگیزد، به اندیشۀ وي حرکت می بخشد و گاه حتّی به تغییر رفتار او منجر می شود.» نسبت وابسته هاي

 
پیشین به پسین در کدام گزینه آمده است؟

4) دو به هشت3) یک به نه2) یک به هشت1) دو به نه
2. کدام گزینه براساس الگوي «صفت + اسم + نقش نماي –ِ + اسم + نقش نماي –ِ + صفت» ساخته شده است؟

2) پنج روز به جا مانده عمر انسان بی خبر1) کدام پهلوان مبارز ایران زمین  
4) همان جنگجوي دالور عرصۀ جنگ جهانی3) بعضی سروده هاي شاعران گذشته

 
3. در متن زیر چند «ترکیب وصفی» وجود دارد؟

«این شاعر، برجسته ترین چهره ادبی قرن نوزدهم فرانسه است. برخی داستان هاي وي به زبان فارسی ترجمه شده است. تا سال هاي

 
آخر عمر مورد احترام و ستایش عام بود.»

1) پنج
 
4) هشت3) شش2) هفت 

4. نوع نقش تبعی در کدام گزینه با گزینه هاي دیگر متفاوت است؟
1) در محیطی که پادشاه بیدادپیشۀ ماردوش به وجود آورده بود، تاریکی و ظلم بر همه جا چیرگی داشت.

2) از پا درآوردن مردم و مغز سر آنان را خوراك ماران کردن که پادشاه ستمگر ساعتی چند بیارامد نمودار بدترین صورت جورپیشگی
است.

3) در اساطیر ایران مار مظهري است از اهریمن و بر دوش ضحاك که تجسمی از خوهاي اهریمنی و بیداد و منش زشت است.
4) ضحاك معرب اژي دهاك در داستان هاي ایرانی مظهر خوي شیطانی است.

 
5. از میان واژه هاي زیر، به ترتیب چند واژه به شیوه ي ترکیب و چند واژه به شیوه ي اشتقاق ساخته شده است؟

«خودکار، خاندان، پربار، پنداشت، درخواست، نامزد، واژگان، برگه، چشمگیر، شمارگر، واژگون، تراوش، بارور، خودپرداز»
4) هفت - پنج3) هفت - شش2) پنج - شش1) پنج - پنج

6. مفهوم مصراع «هر که شدت حلقه ي در زود برد حقه ي زر»  کدام است؟
1) با مکر و فریب چیره می

شود.
2) به همه چیز دسترسی پیدا

می کند.
4) افسانه اش در جهان می پیچید.3) زود مشهور می شود.

7. مفهوم همه ابیات به استثناي بیت  .................. با یکدیگر تناسب دارد.
تو می روي به سالمت سالم ما برسانی  من اي صبا ره رفتن به کوي دوست ندانم  (1

 
  اي صبا سوختگان بر سرره منتظرند

 
گر از آن یار سفر کرده پیامی داري   (2

بوي زلف تو همان مونس جان است مرا   از صبا پرس که ما را همه شب تادم صبح  (3

 
وز رفیقان ره استمداد همت می کنم  با صبا افتان و خیزان می روم تا کوي دوست  (4

8. معنی و منظور مناسب تر مصراع دوم بیت زیر در کدام گزینه آمده است؟
«ناقدي کو داشت در مجمع مهی       گفت او را نیست از شمع آگهی» 

ناقد گفت: او .................. 
2) به حقیقت شمع راه نیافته1) رازدار حقیقی شمع نیست.

است.
3) از شمع چندان اطالعی

ندارد.
4) برایش امکان شناخت شمع نیست.
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صفحه 2

9. در کدام مصراع صفت وجود ندارد؟
2) تو پرتو صفایی از آن بارگاه انس1) این سر به مهر نامه بدان مهربان رسان

4) کانجا چو پیک بسته قبا می فرستمت3) زّرین قبازره زن از ابر سحرگهی

 
10. مفهوم بیت «ما سیه گلیمان را جز بال نمی شاید / بر دل بهایی نه ، هر بال که بتوانی» در کدام گزینه آمده است ؟  

( آزمایشی سنجش – 83 )

 
مگر توده هایی ز پندارها چه دارد جهان جز دل و مهر یار     (1

که بستند چشم خشایارها جز افسون و افسانه نبود جهان  (2
بریزند از دام جان تارها مهین مهرورزان که آزاده اند  (3

ندارند کاري دل افگارها به شادي و آسایش و خواب و خور  (4

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

بط(قو)- گل تر(گل سرخ شاداب)- هامون(دشت)- خرگه(زمین)- فخیم(استوار)- گیتی(جهان)- هتاکی(بی احترامی)- میان(کمر)- کله
خود(کاله جنگی)- روي(چهره)

 (1 (2 (3 (4

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

نحس(نامبارك)- ستوران(چهار پایان)- جور(ستم)- آوند(کمند)- بنواز(بکوب)- خرسند(راضی)- افسرده(غمگین)- ژرف(عمیق)-
فند(ذکر)- هرا(آواز مهیب)

 (1 (2 (3 (4
13. بیت «گفت نزدیک است والی را سراي آن جا شویم / گفت والی از کجا در خانه ي خّمار نیست» با کدام گزینه تناسب معنایی دارد

 
؟

( آزمایشی سنجش بهمن 83)
تغییر نیابد که زدیوان الست است در وجه معاش تو براتی که نوشتند  (1

کان خانه که این نقش نگارید شکسته است بیشی مطلب زان که درست است یقینم  (2
پیوسته چو ما در طلب عیش مدام است با محتسبم عیب مگویید که او نیز  (3

گر زین دو فزون می طلبد آزپرست است آن کس که جوینی و گلیمیش به دست است  (4

 
14. کرده گلو پر ز باد، در مصراع«کرده گلو پر ز باد، قمري سنجاب پوش» چه حالتی را توصیف می کند؟

   (آزمایشی سنجش – 82)
1) صدا در گلوي خود فرو

خوردن
2) با صداي بلند نغمه سرایی

کردن
4) حالت غرور و تکبر داشتن3) آماده شدن براي خواندن

15. عبارت«کلمات را کنار زنید و در زیر آن، روحی را که در این تلّقی و تعبیر پنهان است، تماشا کنید.» با همه ي ابیات زیر به غیر از

 
بیت  ..................  ارتباط مفهومی دارد.

که او هست باقی و باقی فناست جز این نیست پیدا که انسان دلی است  (1
اي برادر، سیرت زیبا بیار صورت زیباي ظاهر هیچ نیست  (2

مغز است نزد مردم دانا هنر، نه پوست معنی طلب که بر در و دیوار صورت است  (3
نیست در صورت که آن آب و گل است حق همی گوید نظرمان در دل است  (4

16. مفهوم عبارت«این درختان شجاعی که در جهنم می رویند، اّما اینان برگ و باري ندارند، گلی نمی افشانند و در پایان به جرم

 
گستاخی در برابر کویر، از ریشه شان بر می کنند و در تنورشان می افکنند» در کدام بیت آمده است؟    

(آزمایشی سنجش – 83)
این عقده تا همیشه سر واشدن نداشت چون عقده اي به بغض فرو بود حرف عشق  (1

حتّی علف اجازه ي زیبا شدن نداشت در آن کویر سوخته، آن خاك بی بهار  (2
بی تو ولی زمینه ي پیدا شدن نداشت گم بود در عمیق زمین شانه ي بهار  (3

آیینه بود و میل تماشا شدن نداشت دل ها اگرچه صاف، ولی از هراس سنگ  (4
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صفحه 3

 
17. بیت زیر با کدام بیت ارتباط مفهومی نزدیکی دارد؟

 گفت: در سر عقل باید، بی کالهی عار نیست  گفت: آگه نیستی کز سر در افتادت کاله
1)  نباید مرا چون تو دستار نغز  خرد باید اندر سر مرد و مغز

  کاله گوشه ي دهقان به آفتاب رسید
 
2)  که سایه بر سرش انداخت چون تو سلطانی  

3)  سر آن شد که مردم نوازي کند   همه مردمی سرفرازي کند
  عقل را سنجیده ام سر تا به پا نقض است نقض

 
4)  گرچه این دل دعوي صاحب کمالی می کند   

 
18. موضوع مطرح شده در کدام گزینه درست نیست؟

1) قصیده ي «گویی بط سفید جامه به صابون زده است» سروده ي منوچهري است که در آن توصیف عناصر طبیعی دیده می شود.
2) پروین اعتصامی مشهور ترین زن شاعر در ادب پارسی است که مناظره ي « مست و هوشیار» او در زمره ي اشعار تعلیمی محسوب

می شود.
3) شهرت شاعري بهار به قصاید اوست و دماوند یه اي که بهار در سال  سرود هرگز موفقیت دماوند یه اي را که در سال 

سرود، نیافت.
4) در توصیف رویارویی پهلوانان، مجالس بزم شور عاشقانه به ترتیب فردوسی، نظامی و سعدي سرآمد هستند.

 
19. مفهوم بیت «تا چشم بشر نبیندت روي/ بنهفته به ابر، چهر دل بند» با کدام گزینه قرابت دارد؟

که من قرار ندارم که دیده از تو بپوشم مگر تو روي بپوشی و فتنه باز نشانی  (1

 
چشم تا واکرده ام بر خلق حیران گشته ام پشت بر دیوار هستی هم چو صورت مانده ام   (2

بر کوه قاف پشت چون عنقا گذاشتیم از خلق روزگار گرفتیم گوشه اي  (3
تا نپوشد رخ خورشید زما دیواري ما چو خورشید پرستیم براین بام رویم  (4

 
20. همۀ ابیات با عبارت زیر تناسب دارند، به جز:

 
«انسان هاي خوب از این زندان خاکی و شکنجه گاه و درد، با دست هاي مهربان مرگ، نجات می یابند.»

1)  جز مرگ کسی در پی آبادي من نیست  افتادن دیوار کهن نو شدن اوست
2)  که خواب مردم آگاه، عین بیداري است  مشو به مرگ ز امداد اهل دل نومید

3)  عهد پیري قامت برگشته را خم کرده است  در کمین راحت مرگیم پندارند خلق
4)  که شمع را اگر آسایشی است از باد است  اجل ز هر غمم آسوده کرد و دانستم

21.  عیِّن الصحیح للفراغ: 
 التلمیذاُت اشترکن في مسابقة حفظ القرآن إّال  .................. منُھنَّ

4) واحدًة3) واحٌد2) واحدٌة1) واحداً

نساَن لَفي ُخْسٍر اّال الَّذیَن آمنُوا» 22.  عیّن المستثني منھ : «اِنَّ اْالِ
نسان 4)  ُخْسٍر3)  آمنُوا2)  الَّذیَن 1)  اْالِ

23.  عیّن ما فیھ اھتمام و عنایة علي  «وقوع الفعل» فقط:
1)  من عرف نفسھ و ربّھ حقّاً، ال یعتمد بما عنده عاریة!

2)  اِتّخْذ عزماً راسخاً و اعلم أّن من أراد و سعي، نجا من الفتنة!
3)  إّن الّذي َخلق خلقاً عظیماً، یفتنھم بالبلیّات و المصائب حتّي یعرفوا أنفسھم!

4)  ال یغفل الخالق عن إطعام المخلوق، و إنّما ھو الّذي یغفل عن الخالق غفلةً شدیدة!
24.  عیّن االستثناء لیس مفرَّغًا:

2)   الیتبع اآلخرین إّال من ال یتّکي علي نفسھ!1)   ال یعلم کّل ما في صدور العالمین إّال هللا!
4)   لم نتوقّف لحظةٌ لنعلب مع األطفال إّال واحداً منّآ! 3)   ھل یُدافع عن العدالة إّال من یعرف قیمتھا!

 
25. اِنَتِخُب (المنادي)  

ُموا طیِّبات ما اََحلَّ هللاُ لَُکم  یا اَیُّھا الَّذیَن آمنِوا ال تَُحّرِ
4) اَي3ُّ) طیّبات2) الَّذین1) یا
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صفحه 4

26. َعیِّن االعراب لِـ (َتِحیًَّه) فی   َحیّاُھم تَِحیَّھً َطیِّبَھً 
4)  المفعول به3)  المفعول فیه2)  المفعول المطلق النّوعی1) المفعول المطلق التّاکیدي

27. در کدام گزینه مناداي مضاف نیامده است؟
2)  ربنا آتنا فيِ الدنیا حسنة و في اآلخرة حسنة1)  علیک منّي السالم یا أبا عبدّ�

4)  یا من اسمھ دواء ،وذکره شفاء3)  َربّي أنت عوني

28.  میّز المنادی غیر المضاف :
2)  رّبِ! انی استغفرک1)  ربنا! آتنا فی الدنیا حسنةض و فی اآلخرة حسنةً

4)  اللّھم صّلِ علی محمد و آلھ3)  یا أرحم الراحمین اسألَُک النجاة

29.  «یا أیّھا .................. دافعوا عن ھویّة إخوتکم اآلخرین!». عیّن غیر المناسب للفراغ:      (سنجش)
4)  األَخوان3)  اإلْخوان2)  الّرجال1)  اإلخوة

30.   عیّن الخطأ:
2)  یا أیّتھا العین الجادیة! ِسیری فی األرض!1)  التَطلْب من صدیقک إّال العلم!

4)  أحّس الفضالُء أّن االُّمة تُعانی الکسَل و الُخمول.3)  أخذ الَکتب من المکتبة ولکنّھ لم یَعُوْدھا!

31.  «إنّی اُجاھدُ فی حیاتی .................. ألحصل علی رضوان هللا». عیّن الصحیح فی الفراغ لبیان نوع الفعل:
4)  اجتھاد اآلملین!3)  مجاھداً الیتعب!2)  جھداً کثیراً!1)  مجاھدة الصالحین!

32.  تقول لمن یسأل عن زمن الدراسة فی المدرسة: «یبدأ المعلّم الدراسة ...»
4)  رغبة فی التعلیم.3)  صباحاً.2)  فی الصّف.1)  مسروراً.

33.  «لم یتذّوق فی الدنیّا المرَّ و الحلو إال من یجتنب الخمول!» عیّن المستثنی و  المستثنی منھ:
2) اسم موصول «من» / محذوف1) محذوف / «من» الموصول

4) المّر و الحلو /  «ھو» المستتر فی «یجتنب»3)  «ھو» المستتر / جار و مجرور «من یجتنب»

 
34. عیّن المفعول فیه:

 
2) و ال تفرحّن بما اُوتیت کثیراً،1) ال تحزن علی ما فاتک أبداً،  

4) و تظّن أّن شیئًا یضّرك و هو ینفعک!3) ألنّک قد تُفّکر أّن شیئًا ینفعک و الخیر فیه،

35. عیّن الّصحیح في أسلوب اإلستثناء:  
2) ما یجحد بآیاتنا إّال الّظالمین!1) لیس القرآن إّال ھدًی!  
4) ال نرید لمجتمعنا إّال التّقدُّم!3) ما شاھده إّال المؤمنین!

 
36.   عیِّن المنادی المبنّي: 

 
1)   اُدعوک صدیق أیّام وحدتي إلی احتفالنا! 

 
2)   سلمان ھناک بنر قریبة تنجیک من العطش! 

3)  یا ابن جارنا لماذا تبغضني و أنا اُحبّک؟! 
4)  تلمیذي صفّنا لماذا ترجعان إلی بیتکما قبل عطلة المدرسة؟! 

37. عیِّن عبارة جاء فیھا مفھوم الحصر: 
1)  إّن مجالسة الفضالء ال تؤثّر علی حیاة اإلنساِن إّال تأثیراً کثیراً!

2)   أحسن الحدیث ھو ما ال یضیّع حقّاً من اآلخرین!
3)  ما ضیّعت شیئاً في ھذه الفترة إّال أموالي الّتي بذلُت جھدي لجمعھا!  

4)  المجاھد في سبیل هللا یُھاجم العدّو في ساحة القتال مھاجمةً!
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38.   عیّن ما لیس من اُسلوب التّحذیر: 

 
1)   إیّاک و غیبة النّاس، فھي عمل قبیح عند هللا! 

 
2)   إیّاک اُحّب یا اُّمي العزیزة، أقول ھذا الکالم مراراً! 

3)  إیّاک و الکبر أمام خلق هللا، إلنّھ یفسد عبادتک کثیراً! 
4)  إیّاک و النّوم الکثیر، فیبعدک عن أعمالک المھّمة في الحیاة! 

 
39. عیّن المستثنی مختلفاً فی اإلعراب:

 
1) لم نفتح النّوافذ الّتی أمامنا إّال ھذه النّافذة! 

 
2) ال نعرف عن مشاکل ھذه المدینة إال القلیل منھا! 

 
3) ال یغرس الُحّب فی نفوس أعضاء االُسرة إّال االُّم! 

 
4) األطفال لبسوا مالبس جدیدة فی الحفلة أّال طفل صدیقتی! 

 
40. عیّن المناسب للجواب عن األسئلة التّالیة

 
عیّن ما یختلف فیھ أسلوب الجملة عن الباقي: (بالنّسبة إلی مواضیع علم المعاني) 

 
1) عاد و هللا فتانا الحرُّ حّراً! 

 
2) الفقیھ کّل الفقیھ من لم یقنّط النّاس من رحمة هللا! 

3) أیا صاحب الذّنب ال تقنطّن فإّن اإللھ رؤوف رؤوف! 
 
4) إنّما العّزة � و لرسولھ و للمؤمنین! 

 
41. عیّن المناسب للجواب عن األسئلة التّالیة:

 
عیّن المستثنی مجروراً: 

2) إّن أعمالک الّتي أشرَت إلیھا غیر مھّمة!1) إّن أنوار بعض األجرام من مصدر غیر ذاتّي!
4) إّن الّرعیّة ال یُصلحھا غیر العدل!3) و ھل تخافون إّال ّ� الواحد القّھار!

 
42.  عیّن ما فیھ المفعول المطلق و المفعول لھ معاً: 

 
1)  أسرع أبی إلی الّسارق و صاح بھ صیحة تَخویفاً. 

 
2)  من کلّمک إخباراً عن ُمجیئی إلیک ھذه اللّیلة. 

 
3)  یُعیدُ علیھ ما قالھ للمرأة قوالً. 

 
ر بشر بن الحارث بالدّخول فی الجنّة.  4)  بُّشِ

 
43.  عیّن الخطأ في أسلوب المفعول لھ: 

 
1)  إّن تلک العالمة تعلّم النّاس حبّاً للتّعلیم و التّربیّة! 

 
2)  ما ذھبُت إلی البحر في األیّام الماضیة خوفاً من الغرق! 

 
3)  حضرُت الیوم في المدرسة قراءة المقاالت العلمیّة! 

 
4)  إعلموا الخیرات في حیاتکم رغبة في األمور الحسنة! 

 
44.  فی أّی عبارة جاء المفعول لھ؟ 

 
1)  إن تَتحّملن شدائد الحیاة قربةٌ إلی ربّکنَّ 

 
2)  یجِز هللا جزاًء حسناً بصبرکنَّ و إستقامتکّن 

 
3)  و إن تُزیُِّن أنفسکّن بزینة العلوم تزییناً 

 
4)  لیُحِسّن أعمالکّن إحساناً کامالً! 

 
45.  عیّن المناسب فی الجواب عن األسئلة التالیة:

 
عیّن الخطأ للفراغ لتبیین سبب وقع الفعل: 

 
1)  ھیّجت األُّم أوالدھا االبطال ...: قتاالً علی العداء! 

 
2)  ال تکن کالّذی ...: یُنفق أمواالً لمشاھدة النّاس! 

 
3)  حاَوَل اإلیرانیّون کثیراً ...: لتدوین قواعد اللغة العربیّة! 

 
4)  اسرعت إلیھ حافیاً ...: لمساعدتھ حین رأیتھ وحیداً! 

 
46.   عیّن المناسب للجواب عن األسئلة التّالیة: 

 
 عیّن اآلیة تکون فیھا الحصر و التّأکید معاً! 

 
1)  «ال یسَمعون فیھا لغواً و ال تأثیماً إّال قلیالً سالماً سالماً» 

 
2)  «و العصر إّن االإنسان لَفي خسر» 

 
3)  «سبحان الّذي خلق األزواج کلّھا» 

 
4)  «و یلبسون ثیاباً خضراً من سندس و استبرق» 

 
47.  عین المستثنی المفرغ: 

 
1)  لم یبق لنا أمٌر اال القیام بواجباتنا. 

 
2)  ال یَْنتَفُع من العلوم اال العلماء المجدون. 

 
3)  اِستشر فی اُمورک الناس اال الغافلین. 

 
4)  ال تعمل عمالً آخر فی الصباح اال المطالعة. 

■■
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48.   عیّن المناسب للجواب عن األسئلة التّالیة: 

 
 عیّن المستثنی الّذي یختلف عن الباقي: 

 
1)  لم یخش الّذي یَُخون إلی اآلخریَن غیَر عاقبة عملھ! 

 
2)  لم یََروا في تراب ھذا الّشخص إّال ِعظاماً! 

 
3)  ال یُحاِوْلَن في تربیة أنفسھّن إّال واحدةً منھّن! 

 
4)  ما رأیُت من أصدقائي غیَر ُحْسن الّسلوک! 

 
49.   عیّن المناسب للجواب عن األسئلة التّالیة: 

 
 عیّن الّصحیح عن المستثنی: 

 
1)  لم یُْستَشَھْد في الحرب إّال اثني َعَشَر ُجندیّاً! 

 
2)  یَِجُب علی الُمسلم أْن ال یَأُْکَل إّال الّرزُق الحالُل! 

 
3)  عھدت أن ال اُساِعدَ في َحیاتي إّال المحتاجوَن! 

 
4)  ال یُزاُر في ھذه التّجّوالِت الّسیاحیّة إّال البساتین! 

 
50.   عیّن المناسب للجواب عن األسئلة التّالیة: 

 
 عیّن الخطأ: (بالنّسبة إلی أسالیب الجملة)  

 
1)  ما أنفع کالم المعلّم عندما نستمع إلیھ! 

 
2)  بئس العلم ما وقف علی اللّسان! 

 
3)  الکتاب نعم الجلیس لإلنسان دائماً! 

 
4)  ما أجمال الّدین و الدّنیا إذا إجتمعا! 

51. از این عبارت پیامبر گرامی اسالم (ص) که فرمود: «به زودي زمانی بر اّمت من خواهد آمد که از قرآن جز خّط آن و از اسالم، جز
نام آن نخواهد ماند.»  موضوع .................. مستفاد می گردد.

2) ضرورت عقلی تعیین امام1) ضرورت شرعی تعیین امام
4) وجوب شرعی آگاهی بخشی به اّمت3) وجوب عینی آگاهی بخشی به اّمت

52. امام علی (ع) .................. را رسالت پیامبران می شمرد و در دفاع از .................. از پیشتازان بود.
2) دعوت به توحید- حق مظلوم1) عدالت اجتماعی – حق مظلوم

4) دعوت به توحید – عدالت3) عدالت اجتماعی – عدالت
53. تفسیر قرآن کریم به وسیله ي پیامبر اکرم (ص) براي .................. احکام و قوانین قرآن کریم و شیوه ي .................. به آن بوده

است که در قلمرو عبارت شریفه ي .................. انجام می شده است .
2) درك جزئیات ـ عمل ـ  أطیعوا هللا و الرسول1) درك جزئیات ـ عمل ـ یعلمھم الکتاب و الحکمة

4) فهم کلیات ـ تبلیغ ـ  أطیعوا هللا و الرسول 3) فهم کلیات ـ تبلیغ ـ یعلمھم الکتاب و الحکمة
54. کدام عبارت شریفه با بقیه ارتباط مفهومی ندارد ؟

2)  من کنت مواله .......... 1)   انی تارک فیکم الثقلین ....... 
4)  من اولی الناس بالمؤمنین ....3)  یا ایھا الرسول بلغ .......

55. برخورداري امام، از تمام ویژگی هاي خاص پیامبر، نشانه ي بر دوش داشتِن .................. و تنها فرد شایسته براي معّرفی امام

 
.................. است که این کار را از طریق .................. انجام می دهد.

1) مرجعیت علمی و والیت ظاهري - پیامبر - قرآن
2) مرجعیت علمی و والیت ظاهري - خدا - قرآن و پیامبر

3) همه ي مسئوولیت هاي پیامبر، جز دریافت و ابالغ وحی - پیامبر - قرآن
4) همه ي مسئوولیت هاي پیامبر، جز دریافت و ابالغ وحی - خدا - قرآن و پیامبر

56. امام خمینی (ره) در سخنی به مسلمانان جهان توصیه می کند که در سایه ي .................. مجتمع شوند و با .................. مبارزه کنند و
بر .................. تکیه زنند.

2) تعلیمات اسالم - غرب و غرب زدگی - فرهنگ اسالم1) تعلیمات اسالم - عقاید جاهلی - تعلیمات اسالم
4) باورهاي مشترك - غرب و غرب زدگی - تعلیمات اسالم3) باورهاي مشترك - عقاید جاهلی - فرهنگ اسالم

■■
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57. اگر گفته شود «خطر انحراف از مسیر معین توحیدي براي همه امت ها حتی جامعه اي که به دست پیامبر اسالم (ص) بنا شده وجود
دارد»، پیام کدام آیه ي شریفه مستندي قرآنی براي این امر محسوب می شود؟

1)   «افلم یسیروا فِی االرض فینظروا کیف کان عاقبة الّذین من قبلھم»
2)   «الم تر الی الّذین یَزعمون أنّھم ءامنوا بما أنزل الیک و ما انزل من قبلک یریدون أن یتحاکموا الی الطاغوت»

3)   «أفان مات او قتل انقلبتم علی اعقابکم و من ینقلب علی عقبیھ فلن یضّر هللا شیئاً»
4)   «ھو الّذی أرسل رسولھ بالھدی و دین الحق لیظھره علی الدّین کلّھ و لو کره المشرکون»

58. کسانی که قلب و جان خود را الیق پذیرش هدایت معنوي کرده اند الزم است از چه هدایتی نیز برخوردار شوند و چه کسی گرفتار

 
مرگ جاهلی می شود؟  

1) اهل بیت رسول خدا - کسی که آداب و رسوم جاهلیت را رها نکرده باشد.
2) قرآن، کتاب خدا - کسی که آداب و رسوم جاهلیت را رها نکرده باشد.

3) اهل بیت رسول خدا - کسی که امام زمان خود را نشناخته باشد.
4) قرآن، کتاب خدا - کسی که امام زمان خود را نشناخته باشد.

59. کدام یک از عبارات قرآنی زیر به والیت ظاهري پیامبر اکرم (ص) اشاره نموده است؟

 
1) «هللاُ َولّيُّ الَِّذیَن آَمنُوا یُْخِرُجُھْم ِمَن الظُّلَُماِت إِلَی النُّوِر» 

 
2) «َما لَُھْم ِمْن دُونِِھ ِمْن َوِلّيٍ َو ال یُْشِرُک فِي ُحْکِمِھ أََحداً» 

 
3) «َو قُْل آَمْنُت بَِما أَْنَزَل هللاُ ِمْن ِکتَاٍب َو أُِمْرُت ِألَْعِدَل بَْینَُکُم» 

 
4) «لَقَْد َمنَّ هللاُ َعلَی اْلُمْؤِمنِیَن إِْذ بَعََث فِیِھْم َرُسوالً ِمْن أَْنفُِسِھْم» 

60. پیش از انذار در آیۀ شریفۀ  «أَلَْم تََر إِلَی الَِّذیَن یَْزُعُموَن أَنَُّھُم آَمنُوا بَِما أُْنِزَل إِلَیطَک َو َما أُْنِزَل ِمْن قَْبِلَک یُِریدُوَن أَْن یَتََحاَکُموا إِلَی
الطَّاُغوِت...»  خداوند به مردم چه فرمانی می دهد؟

 
1)  «فَاْعُف َعْنُھْم َو اْستَْغِفْر لَُھْم َو شاِوْرُھْم فِي اْألَْمِر...» 

 
ُسوَل َو أُوِلي اْألَْمِر ِمْنُكْم...»  َ َو أَِطیعُوا الرَّ 2)  «یا أَیَُّھا الَِّذیَن آَمنُوا أَِطیعُوا �َّ

 
3)  «لَقَْد أَْرَسْلنا ُرُسلَنا بِاْلبَیِّناِت َو أَْنَزْلنا َمعَُھُم اْلِكتاَب َو اْلِمیزاَن ِلیَقُوَم النَّاُس بِاْلِقْسِط » 

 
َكاةَ َوُھْم َراِكعُوَن»  َالةَ َویُْؤتُوَن الزَّ ُ َوَرُسولُھُ َوالَِّذیَن آَمنُوا الَِّذیَن یُِقیُموَن الصَّ 4)  «إِنََّما َوِلیُُّكُم �َّ

61. 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

62. عبارت .................. را امام علی (ع) در مورد توبه به کار برده است و اهمال در انجام فریضه ي .................. باعث رسوخ گناهان
اجتماعی در جامعه می شود.

2) ... کالمستھزء بربّھ    انقالب علیه طاغوت1)  ... کالمستھزء بربّھ  امر به معروف و نهی از منکر
4) تطھر القلوب   - انقالب علیه طاغوت3)  تطھر القلوب - امر به معروف و نهی از منکر

63. آیات محمد رسول هللا و الذین معھ و ...   و  قل من حرم زینھ هللا .... به ترتیب به کدام اشاره دارد؟
1) دوستی با حق و دشمنی با باطل – اعتدال و توجه به همه ي ابعاد زندگی

2) دوستی با حق و دشمنی با باطل – اعتقاد به توحید و معاد
3) اعتدال و توجه به همه ي ابعاد زندگی - دوستی با حق و دشمنی با باطل

4) اعتقاد به توحید و معاد - دوستی با حق و دشمنی با باطل
64. حالتی درونی که شخص را دچار اندوه و حسرت می کند و شیرینی گناه را به تلخی تبدیل می سازد، .................. نام دارد و به بیان

 
امام رضا (ع) توبه کاري که توبه اش همراه با .................. نباشد، استغفارش بی خاصیت است.

 
2) پشیمانی-تصمیم بر تکرار نکردن گناه1) پیرایش-پشیمانی از گذشته  

 
4) پشیمانی- پشیمانی از گذشته3) پیرایش-تصمیم بر تکرار نکردن گناه 

www.alirezaafshar.org



صفحه 8

65. به ترتیب هر کدام از گناهان تهمت، بی توجهی به عفاف، اطاعات از غیر خدا و کسب مال حرام،  .................. ،. .................. ،.

 
.................. ، .................. میباشد و را جلوگیري از گسترش گناهان در جامعه .................. می باشد. 

1) فردي- فردي- اجتماعی- فردي- اقامه ي امر به معروف و نهی از منکر
2) فردي- اجتماعی- اجتماعی- فردي- اقامه ي امر به معروف و نهی از منکر

3) اجتماعی- فردي- اجتماعی- فردي- حساسیت مردم در اداي حق اهللا
4) فردي- اجتماعی- فردي- فردي- حساسیت مردم در اداي حق اهللا

 
66. آنجا که انسان پروردگار خویش را به سخره می گیرد، فاعل به کدام عمل بوده است؟

1)  «بغیاً بینَھم و َمن یَکفر بآیات هللا» 
 
2)  «یَعمل سوءاً اَو یظِلم نَفسھ» 

 
3)  «اِن کنتم فی ریب ِمّما نزلنا علی عبدنا» 

 
4)  «اَلمستغفَُر من الذّنب و یَفعَلھ» 

 
67. علت و معلول خاموشی چراغ عقل و فطرت در آدمی به ترتیب کدام است؟ 

 
2) گسترش دامنۀ گناه – تعویض جهت الهی زندگی انسان1) گسترش دامنۀ گناه – فراموشی تنفر اولیه نسبت به گناه  
4) عادت کردن به گناه – تعویض جهت الهی زندگی انسان3)  عادت کردن به گناه – فراموشی تنفر اولیه نسبت به گناه

68. تعویض جهت الهی زندگی انسان به سوي اَقدام و وسوسه هاي شیطان زاییدة چیست و در کدام آیۀ شریفه به معرفی این نوع افراد

 
اشاره شده است؟

1) گرفتاري در گناه و فراموشی تنفر اولیه نسبت به گناه - «فَلَّما اَْنجاُھْم اِذا ُھْم یَْبغوَن فِی اْألرِض بِغَْیِر اْلَحّق»
2) گسترش دامنۀ گناه خاموشی چراغ عقل و فطرت - «فَلَّما اَْنجاُھْم اِذا ُھْم یَْبغوَن فِی اْألرِض بِغَْیِر اْلَحّق»

3) گرفتاري در گناه و فراموشی تنفر اولیه نسبت به گناه - «اَلَم اَْعَھْد اِلَْیُکْم یا بَنی آدََم اَْن ال تَْعبُدوا الشیطان»
4) گسترش دامنۀ گناه و خاموشی چراغ عقل و فطرت - «اَلَم اَْعَھْد اِلَْیُکْم یا بَنی آدََم اَْن ال تَْعبُدوا الشیطان»

 
69. از تدبر در آیۀ شریفۀ «فََمن تاَب ِمن بَعِد ُظلِمِھ َو أصلََح فَإنَّ هللاَ یَتوُب أنَّ هللاَ َغفوٌر رحیَم»، کدام مفهوم دریافت می شود؟

1) بین گناه تا غفران فاصله و مرحله اي نیست، توبه دل ها را پاك و گناهان را از قلب خارج می کند.
2) بین گناه تا غفران دو مرحله انجام می شود، توقیق توبه از خداوند و بازگشت از عقوبت به سوي الهی.

3) توبه دروازة رحمتی است که به روي بندگان گشوده شده و تنها بازگشتن از گناه به سوي فرمان برداري از خداوند است.
4) کسی که توبه کند مانند کسی که گناه نکرده، هم پاك می شود و هم بالفاصله گناهانش به حسنات تبدیل می شود.

 
70. 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

71. Do you know that Maria  .................. as a computer programmer of the Company?
1) was inviting 2) is inviting 3) has been invited 4) is going to invite

72. She is very good at .................. her duties.
1) wining 2) releasing 3) following 4) handling

73. The washing machine was broken but it' s ok now. It ..................
1) is going to be repaired 2) has been repaired
3) should be repaired 4) had repaired

74. High ranking officials like presidents are  .................. guarded by a specially trained group of people.
 1) smoothly 2) immediately 3) constantly 4) previously

75. It is not enough to do the task: what is more important is that it .................. as carefully as possible.
1) may be done 2) might have done
3) must have done 4) should be done
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صفحه 9

76. The new lesson  ..................  by our teacher yet.
 1) didn't teach 2) hasn't been taught 3) hasn't taught 4) won't be taught

77. It was a very useful course, one in which we received information about every .................. of the job we
were going to do.

 1) aspect 2) scene
 

3) ability 4) result
 78. The president said that his main .................. is to improve the economy.

 1) aspect 2) file 3) task 4) heading
79. Books had to be written by hand before the .................. of printing.

 1) invention 2) observation 3) competition 4) presentation

80. Thomas Edison, who was the inventor of the light bulb and the phonograph,  .................. .
 1) was too stupid believed by his teacher to learn

 2) to learn by his teachers was too stupid to believe
 3) believed to be too stupid to learn by his teachers
 4) was believed by his teachers to be too stupid to learn

 81. Please keep the kids quiet .................. the grandpa can rest.
1) so that 2) although 3) while 4) so as to

82. What Galileo considered one of his important .................. was that the new planet had four satellites.
1) inventions 2) production 3) advancement 4) discoveries

83. A telescope is an instrument which magnifies distant objects for its users. "Magnify" means ..................
1) make better 2) see clearer 3) make larger 4) go faster

84. Because of the explosion, the roof of the building .................. in, trapping several people.
1) explored 2) launched 3) saved 4) caved

85. Why don't you start out early  .................. you don't have to hurry?
1) whereas 2) so that 3) though 4) while

86. We had better make reservation  .................. we will be sure of getting a good table.
1) so that 2) so as to 3) but 4) though

87. The government must develop a plan to reduce air pollution. The .................. of the smoke has made it
difficult to breathe here.

1) project 2) density 3) sample 4) mission

88. I personally hope that my country will .................. a manned spacecraft  to other planets in close future.
1) compose 2) access 3) fall 4) launch

89. On 4 October 1957,a beeping  sound transmitted  from an artificial  .................. announced  to the world
anew era in space exploration.

1) satellite 2) electrician 3) charity 4) sample

90. On  .................. of a car that people often care about is what color it is, but I think people should worry more
about its safety.

 1) clue 2) feature 3) function 4) variety
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91. مجموعه ي جواب نامعادله ي  کدام است؟

 (1 (2 (3 (4

92. جواب نامعادله ي  کدام است؟

 (1 (2 (3 (4

 
93. جواب مشترك دو نامعادله ي  و  کدام است؟

 (1 (2 (3 (4

 
94. جواب مشترك دو نامعادله ي  و  کدام است؟

4) هیچ اشتراکی ندارند.3) 2) 1) 

 
95. جواب مشترك دو نامعادله ي  و  کدام است؟

 (1 (2 (3 (4

96. مجموعه جواب نامعادله ي  شامل چند عدد طبیعی است؟

 (1 (2 (3 (4
97. اگر   باشد، آن گاه محدوده ي  به صورت   خواهد بود.   کدام است؟

 (1 (2 (3 (4

98. براي تبدیل درجه ي سانتی گراد  به درجه ي فارنهایت  از فرمول  استفاده می شود. دماي  درجه ي

فارنهایت چند درجه ي سانتی گراد است؟
 (1 (2 (3 (4

99. چند عدد طبیعی در نامعادله ي  صدق می کند؟

 (1 (2 (3 (4

100. حدود  در دستگاه نامعادله ي  کدام است؟

 (1 (2 (3 (4

 
، داراي یک ریشه ي صفر است؟ ، معادله ي  101. به ازاي چه مقدار 

4) صفر3) 2) 1) 

102. یکی از جواب هاي معادله ي  برابر  است. جواب دیگر معادله کدام است؟

 (1 (2 (3 (4
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1
2
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3
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2
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صفحه 11

103. ریشه هاي معادله ي  کدام است؟
4)  و 3)  و 2)  و 1)  و 

104. در معادله ي درجه ي  دوم  یکی از ریشه ها مربع ریشه ي دیگر است،  کدام است؟
 (1 (2 (3 (4

، مجموع دو ریشه ي حقیقی معادله  است. ریشه ي بزرگ تر کدام 105. در معادله ي  به ازاي یک مقدار 
است؟

 (1 (2 (3 (4

106. معادله ي درجه ي دوم  به ازاي یک مقدار  داراي ریشه ي مضاعف است. مقدار ریشه ي مضاعف برابر است
با:

 (1 (2 (3 (4

107.  اگر مجموع ریشه هاي معادله ي  نصف حاصل ضرب ریشه ها باشد، مقدار  کدام است؟

 (1 (2 (3 (4

108. در شکل زیر، مساحت قسمت هاشورخورده برابر  واحد مربع است. مقدار  کدام است؟(شکل بزرگ تر، مربع است.) 
 (1 (2
 (3 (4

، آنگاه مجموع ریشه هاي معادله ي  کدام ، اگر  109. در تابع درجه ي دوم 
است؟

 (1 (2 (3 (4

110.  براي حل معادله ي درجه ي دوم  به روش مربع کامل چه عددي باید به طرفین معادله اضافه شود و

 
معادله چند جواب دارد؟ 

2)  و فقط یک جواب مثبت1)  و دو جواب یکی مثبت و یکی منفی

4)  و فقط یک جواب منفی3)  و دو جواب مثبت

111. قیمت کاالیی  تومان است. با نرخ تورم ثابت ساالنه ي  درصد، بعد از چند سال قیمت کاال به  تومان می رسد؟ 

  (1 (2 (3 (4
112. اگر قیمت یک کاال به طور ساالنه  درصد افزایش یابد، پس از  سال قیمت این کاال چند برابر می شود؟

 (1 (2 (3 (4
113. در یک جسم فسیلی،  درصد از کربن معمولی باقی مانده است. اگر نیم عمر کربن معمولی  سال باشد، قدمت این جسم

 
فسیلی چند سال است؟  

 (1 (2 (3 (4

+ 4x − 165 = 0x2

33−5−33515−11−1511

+ ax + 27 = 0x2a
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√
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3
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2
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3
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1
4

1
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(log 3 ≃ 0٫48 , log 1٫2 ≃ 0٫08)
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114. جمعیت یک کشور بعد از  سال  برابر می شود. پس از چند سال جمعیت این کشور  برابر می شود؟ 

  (1 (2 (3 (4
115. از یک جسم فسیلی  درصد از کربن معمولی باقی مانده است. اگر نیم عمر کربن  سال باشد، قدمت این جسم فسیلی

( چند سال است؟ (
 (1 (2 (3 (4

116. کربن یک جسم فسیل شده شامل  درصد مقدار معمولی  است. اگر نیم عمر کربن  قرن باشد، قدمت این جسم

 
فسیلی چند قرن است؟   

 (1 (2 (3 (4
117. به ترتیب مقدار تابع نمایی  به ازاي .................. رو به رشد است و به ازاي .................. رو به زوال است.

 (1 (2
 (3 (4

118. اگر نیم عمر یک ماده  ساعت باشد، پس از چند ساعت از  گرم این ماده فقط  گرم باقی می ماند؟
 (1 (2 (3 (4

119. مقدار ایزوتوپ هیدروژن در چوب یک کشتی قدیمی  درصد مقدار اولیه اش می باشد. سن این کشتی تقریبًا چند سال است؟

 
( (نیم عمر هیدروژن  سال است و  

 
1)   سال

 
2)   سال

 
3)   سال

 
4)   سال

120. جمعیت یک کشور با رشد ثابت پس از گذشت  سال  برابر شده است. این جمعیت با همین رشد ثابت با گذشت  سال
چند برابر خواهد شد؟

 (1 (2 (3 (4
121. در کدام گزینه از آرایۀ «تضمین» استفاده شده است؟

1)  سوره برخوان زلزلت زلزالها  اي خرد برکش تو پّر و بال ها

 
2)  معنی چه گفته اند بزرگان پارسا؟  دانی که در بیان اذاالّشمُس کّورت 

 
3)  حّی توانا صمد ذوالجالل  زندة باقی احد ال یزال 

 
4)  هول حساب و قول شفاعت گزار چیست؟  مّد صراط و وضع ترازو و طّی ارض        

122. در کدام بیت آرایۀ «حس آمیزي» به کار نرفته است؟
  ز کوي یار بیار اي نسیم صبح غباري

 
1)  که بوي خون دل ریش از آن تراب شنیدم 

 
2)  هر گه اندیشه ز تلخی جوابش کردم  از دلم رفت برون رشک سؤال دگران    
3)  تلخی صهبا نمی سازد دهان جام تلخ  نیست پروا دیدة عّشاق را از اشک شور

4)  سرمه گردد کوه اگر رنگ صدا خواهد شکست  سخت دشوار است منع وحشت آزادگان

 
123. کدام گزینه «متناقض نما» دارد؟ 

 
1)  تلخی عالم شراب خوش گوارت می شود  گر تو چون طفالن ز هر تلخی نسازي رو تُُرش 

  می نماید هرچه هست آیینه از زیبا و زشت
 
2)  خودستایی در حضور عارفان بی حاصل است 

  سرو آزاد شد آن دم که ثمر هیچ نداد
 
3)  بی ثمر شو که ثمرهاست در این بی ثمري 

4)  چو مرگ این جامه بستاند تو عریان مانی و رسوا  ز طاعت جامه اي نو کن ز بهر آن جهان ور نه
124. در کدام بیت آرایۀ «تلمیح» به کار رفته است؟

1)  از کان و از مکان پی ارکانم آرزوست  خود کار من گذشت ز هر آز و آرزو
2)  پدر عشق بسوزد که درآمد پدرم  پدرت گوهر خود تا به زرو سیم فروخت
3)  من چرا ملک جهان را به جوي نفروشم  پدرم روضۀ رضوان به دو گندم بفروخت

4)  بر سرم سایۀ آن سرو سهی باال بود  می شکفتم ز طرب زان که چون بر لب جوي

2023
(log 3 = 0٫48 , log 2 = 0٫3)

30313236
205700

log 2 = 0٫3
13300147001789013570

27C
146٫3

(log 3 = 0٫5, log 2 = 0٫3)

9٫510٫511٫512٫5
y = ax

a > 1 , 0 < a < 10 < a < 1 , a > 1
a > 2 , 1 < a < 2a < 0 , a > 0

2٫5483
67910

20
12٫3log 2 ≃ 0٫3

28٫732٫640٫241٫6
40460

5689
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صفحه 13

 
125. در کدام گزینه آرایۀ «متناقض نما» وجود دارد؟ 

1)  آفتاب از نور و کوه از سایه چون گردد جدا؟  دولتت چو آفتاب و نور و کوه و سایه اند
2)  هزار شکر که آن جمع خود پریشان شد  اگرچه خواست پریشان دل تو را جمعی

  من ازین بازي بسی دیدم زهد
 
3)  شهد شیرین را شناسایم ز زهر 

 
4)  قند شیرین کار و زهر جان گزاي او یکی است  در حالوت خانۀ وحدت دویی را بار نیست 

 
126. در کدام بیت آرایه ي «متناقض نما» وجود دارد؟

 
 هنوز از جوش طوفانی که بگذشت

 
نیاسود است موج گوهر من  (1

 
 ز باال و ز پستی در گذشتیم 

 
کنون پیشم نه باال ماند و نه پست   (2

 
 من سودا زده جمعم ز پریشانی دل

 
کاین پریشانی از آن طره پر خم دارد    (3

 
  تا پریشانی زلف تو بدیده است دلم

 
دل مانند دل من به پریشانی نیست    (4

 
127. در کدام گزینه، هر دو آرایۀ «جناس» و «حس آمیزي» را می توان یافت؟

 
1)  گفتا قبول کن سخن و هرچه باد باد  گفتم به باد می دهدم باده نام و ننگ 
2)  من نیز دل به باد دهم، هرچه باد باد  دوش آگهی ز یار سفر کرده داد باد

  گرچه یاران فارغند از یاد من
 
3)  از من ایشان را هزاران یاد باد 

4)  هابیلیان بوي قیامت می شنیدند  قابیلیان بر قامت شب می تنیدند

 
128. کدام گزینه دربارة «عصر عنصري» نادرست است؟

1) مشهورترین ملک الشعراي دربار غزنه، عنصري بلخی است. زبان شعر در این عصر استواري و استحکام ویژه اي دارد.
2)  تنوع معانی و مضامین شعري این دوره از عصر سامانیان بیشتر و زبان و بیان شعر پخته تر و متکامل تر است.

3)  بیشتر شعرها قصیده و اغلب با مضمون وصف و مدح است و شاعران پسند و سلیقۀ ممدوحان را به جاي تجربیات خود در شعر می 

 
آوردند. 

4) از میان سالطین غزنه، محمود براي رقابت با سامانیان، بساط شاعر پروري و حمایت از ادب فارسی را گستراند. حلقۀ شاعران و ادب 
دوستان منتسب به این دربار در همۀ دوره هاي تاریخ ادبیات ایران زبانزد است.

 
129. در همۀ گزینه ها به جز گزینۀ  .................. به آرایه هاي ابیات زیر اشاره شده است.

 
 «پارسایان که می و میکده را نفی کنند

 
 تشنگان آب اگر از چشمۀ حیوان جویند  

 
 به دواخانۀ الطاف خداوند کرم 

 
 بر سر کوي خرابات خراب اولی تر 

 
 
 گر بنوشند می اي جمله در اثبات آیند

 
 فرض عین است که چون خضر به ظلمات آیند

 
 دردمندان به تمناي مداوات آیند

 
 زان که از بهر خرابی به خرابات آیند»

4) تشبیه – حس آمیزي3) تکرار – جناس2) مراعات نظیر – تلمیح1) تضاد – تتابع اضافات

 
130. در کدام بیت «حس آمیزي» به کار نرفته است؟ 

 
1)  زبانی نرم یعنی چاره سازیم  نگاهی گرم یعنی دل نوازیم 

 
2)  اثر پرواز داغم، حرف صاحب درد را مانم  دلیل کارواِن اشکم آه سرد را مانم 

 
3)  اي خسرو خوبان که تو شیرین زمانی  شیرین تر از آنی به شکر خنده که گویند 

 
  غرقۀ دریاي اشکیم از غمش سر تا قدم 

 
4)  لیک از هجران او در نار سوزان اندریم 

131. طبق دستور العمل بانک مرکزي .................. اوراق بهاداري است که با مجوز بانک مرکزي براي تأمین بخشی از منابع مالی مورد
نیاز طرح هاي سود آور .................. به استثناي .................. در چارچوب عقد .................. توسط سازمان مجري انتشار می یابد.

1) اوراق مشارکت - تولیدي و خدماتی - امور بازرگانی - مشارکت مدنی
2) اسناد اعتباري - انجام امور بازرگانی - امور خدماتی - مضاربه یا قرض الحسنه

3) اوراق قرضه - تشکیل سرمایه و به کارگیري آن - امور بازرگانی - معامالت سلف
4) اوراق سهام - رفع مشکالت یا گسترش فعالیت هاي اقتصادي - امور خدماتی - مشارکت حقوقی
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132. کدام یک، از مزایا و فواید تأمین منابع مالی براي تأسیس یا گسترش فعالیت هاي واحدهاي تولیدي و بازرگانی نیست؟
1) بانک ها که نقش واسطه اي دارند، حذف می شوند.

2) سود بیش تري عاید مردم یعنی وام دهندگان می شود.
3) مراکز تجاري و تولیدي براي بازپرداخت وام هزینه ي کم تري صرف می کنند.

4) همه ي مردم به نحوي در سود و منافع واحدهاي تجاري و بازرگانی شریک می شوند.

 
133. کدام مورد از «آثار و نتایج مفید» فعالیت هاي بورس بر اقتصاد جامعه است؟

1) جذب و به کار انداختن «سرمایه هاي راکد»
2) تشویق مردم به «پس انداز» و «به کارگیري» پس اندازها

3) ایجاد ارتباط بین «عرضه کنندگان و تقاضاکنندگان» سرمایه
4) تهیه ي «سرمایه هاي الزم» براي اجراي پروژه هاي بزرگ «دولتی و خصوصی»

 
134. هر یک از عبارات زیر به ترتیب به کدام یک از اسناد اعتباري اشاره دارد؟

الف) در مواقعی که دولت یا مؤسسات خصوصی براي رفع مشکالت یا گسترش فعالیت هاي اقتصادي خود به امکانات مالی نیاز پیدا می 

 
کنند، می توانند به انتشار این اوراق اقدام کنند.

ب) این سند در معامالت بازرگانی نیز مورد استفاده قرار می گیرد و به موجب آن، بدهکار متعهد می شود مبلغ معینی را در زمان

 
مشخص به طلبکار پرداخت کند.

 
ج) دارندگان این اسناد، می توانند آن را پشت نویسی (ظهرنویسی) کرده و با دریافت مبلغ کم تري، طلب خود را به دیگري انتقال دهند.

د) دارندگان این اسناد، ضمن دریافت سود علی الحساب در فواصل زمانی مشخص شده، اصل طلب خود را در زمان سررسید دریافت

 
می کنند.

1) الف) اسناد اعتباري کوتاه مدت، ب) اسناد اعتباري دیداري، ج) اسناد اعتباري کوتاه مدت، د) اسناد اعتباري بلندمدت
2) الف) اسناد اعتباري بلندمدت، ب) اسناد اعتباري کوتاه مدت، ج) اسناد اعتباري کوتاه مدت، د) اسناد اعتباري بلندمدت
3) الف) اسناد اعتباري بلندمدت، ب) اسناد اعتباري کوتاه مدت، ج) اسناد اعتباري بلندمدت، د) اسناد اعتباري کوتاه مدت

4) الف) اسناد اعتباري کوتاه مدت، ب) اسناد اعتباري دیداري، ج) اسناد اعتباري بلندمدت، د) اسناد اعتباري کوتاه مدت

 
135. هر یک از موارد زیر به ترتیب به کدام یک از عقود اسالمی اشاره دارد؟

الف) در این قرارداد بانک سرمایه را تأمین می کند و طرف دیگر با آن به تجارت می پردازد. در نهایت، سود حاصل از سرمایه بین بانک

 
و طرف دیگر تقسیم می شود.

 
ب) در این قرارداد بانک محصوالت تولیدي آینده ي بنگاه ها را پیش خرید می کند.

ج) قراردادي است که طی آن بانک، قسمتی از سرمایه ي شرکت هاي سهامی جدید را تأمین یا قسمتی از سهام شرکت هاي سهامی

 
موجود را خریداري می کند و از این طریق در سود آن ها شریک می شود.

2) الف) معامالت سلف، ب) خرید دین، ج) قرض الحسنه1) الف) مضاربه، ب) خرید دین، ج) مشارکت حقوقی
4) الف) مضاربه، ب) معامالت سلف، ج) قرض الحسنه3) الف) مضاربه، ب) معامالت سلف، ج) مشارکت حقوقی

136. بانک هاي  .................. به منظور کسب سود، اوراق مشارکتی را که دولت یا موسسات اعتباري منتشر کرده است خریداري می 
کنند، آنگاه این اوراق را به مبلغی  ..................  از مبلغ خرید به سپرده گذاران خود می فروشند. این فعالیت بانک را  .................. می 

 
گویند.

2) تجاري- بیش- عملیات اعتباري1) تجاري – کمتر- عملیات اعتباري
4) تخصصی- بیش- عملیات مالی3) تخصصی- کمتر- عملیات مالی

137. در کدام گزینه، تعریف عقود اسالمی، نادرست بیان شده است؟

 
1) معامالت سلف، بانک محصوالت تولیدي آینده ي بنگاه ها را پیش خرید می کند. 

2) مشارکت حقوقی، قراردادي است که طی آن بانک قسمتی از سرمایه ي شرکت هاي سهامی جدید را تأمین یا قسمتی از سهام
شرکت هاي سهامی موجود را خریداري می کند و از این طریق در سود آن ها شریک می شود.

3) مزارعه: طبق این قرارداد، بانک زمین مشخصی را براي مدت معین در اختیار طرف دیگر قرار می دهد تا در آن کشاورزي کند و در

 
نهایت، سود حاصل بین دو طرف تقسیم می شود. 

 
4) خرید دین: طبق این قرارداد، بانک ها می توانند اسناد و اوراق تجاري متعلق به دستگاه هاي دولتی را تنزیل کنند. 
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138. آقاي «الف» به منظور سرمایه گذاري و کسب سود مطمئن، اقدام به خرید  برگ اسناد خزانه با سررسید 6 ماهه نموده است.
در زمان سررسید هر کدام از این اسناد را به مبلغ  ریال فروخته و در مجموع، مبلغ  ریال سود به دست آورده است. بر

 
این اساس:

 
الف) در زمان خرید، هر یک از اسناد خزانه را به چه مبلغی خریده است؟

 
ب) مبلغ اسمی این اسناد خزانه کدام است؟

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

 
139. کدام گزینه پاسخ پرسش هاي زیر است؟

 
الف ) میزان موفقیت بانک هاي تجاري به چه عواملی بستگی دارد؟

 
ب) در چه شرایطی اعطاي وام توسط بانک هاي تجاري زمینۀ تورم را فراهم می کند؟

 
ج) وظیفۀ اجراي سیاست هاي پولی و کنترل حجم اعتبارات بر عهدة کدام نهاد است و چه هدفی را دنبال می کند؟

 
1) الف) حجم سرمایه گذاري مولد، تعدادمشتریان، تعداد انواع حساب ها، پایین بودن نرخ سپرده هاي قانونی

 
ب) هرگاه عرضۀ کل کشور نسبت به میزان تولید با مازاد مواجه شود.

 
ج) دولت – با هدف حفظ پایۀ پولی کشور 

 
2) الف)  میزان خدمات آن ها، تعداد مشتریان، میزان سپرده ها و میزان اعتبارات

 
ب) حجم پول در گردش کافی باشد.

ج) بانک مرکزي – با هدف حفظ ثبات پولی کشور

 
3) الف) میزان خدمات آن ها، تعداد مشتریان، میزان سپرده ها و میزان اعتبارات

 
ب) مازاد تولید نسبت به حجم پول در گردش

ج) بانک مرکزي – با هدف حفظ قیمت ها

 
4) الف) حجم سرمایه گذاري هاي مولد، تعداد مشتریان، تعداد انواع حساب ها، پایین بودن نرخ سپرده هاي قانونی

 
ب) هرگاه نرخ اشتغال پایین باشد.

 
ج) دولت – با هدف کاهش هزینه هاي دولتی

140. آقاي صداقت سفته اي به مبلغ  تومان به آقاي شاهرودي در بهمن ماه  داده است؛ سررسید این سند
اعتباري، تیرماه سال  است. در صورتی که آقاي شاهرودي در خردادماه  به پول نیاز داشته باشد؛ می تواند دست به چه

 
اقدامی بزند؟

1) با مراجعه به آقاي صداقت و تسلیم سفته طلب خود را زودتر از زمان سررسید دریافت کند.
2) می تواند با مراجعه به شخص ثالث و دریافت مبلغ  تومان طلب خود را واگذار کند.

3) طبق رساله هاي عملیه مراجع معظم تقلید، آقاي شاهرودي باید تا زمان سررسید صبر کند.
4) می تواند سفته را ظهرنویسی کند و با دریافت مبلغ  تومان طلب خود را به دیگري انتقال دهد.

141. همه جز  .................. از اصول رمانتی سیسم هستند.
4) حرکت3) کشف و شهود2) هیجان و احساسات1) آزادي

142. گابریل گارسیا مارکز، نویسنده ي معاصر آمریکاي التین، با نوشتن رمان «صد سال تنهایی» سبک واقع گرایی  .................. را بنیان
نهاد.

4) سوسیالیستی3) ابتدایی2) جادویی1) انتقادي

 
143. در میان آثار زیر، چند اثر در ردیف رئالیسم ابتدایی جاي نمی گیرند؟

«سیمان، ولگا به خزر می ریزد، زیبا ترین غریق جهان، جنگ و صلح، دن آرام، جنایات و مکافات، مادر، پدران و پسران، برادران

 
کارامازوف»

4) پنج3) شش2) چهار1) سه

 
144. کدام دو نویسنده از پیروان مکتب واقع گرایی هنري هستند؟

 
2) امیل زوال – ویلیام فاکنر1) ویلیام فاکنر – ارنست همینگوي

3) تئوفیل گوتیه – گوستاو فلوبر
 
4) گابریل گارسیا مارکز – اوکتاویو پاز

 
145. شاخۀ واقع گرایی کدام هنرمندان به درستی ذکر نشده است؟

2) ماکسیم گورکی - ویلیام فاکنر: ابتدایی1) گوستاو فلوبر - تئوفیل گوتیه: هنري
4) فوئنتس - گارسیا مارکز: جادویی3) گالدکوف - شولوخف: سوسیالیستی

300
850096،000

8820850082808820
8280850088208280

50, 000, 0001396
13971397

50, 000, 000

45, 000, 000
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146. همه جز  ..................  عوامل پیدایش نوگرایی در قرن بیستم است.
4) شکست آلمان و پایان جنگ جهانی3) بسط و اشاعه ي فرهنگ2) کشف الکتریسیته1) رشد جمعیت

 
147. در کدام گزینه همه ي آثار از «جیمز جویس» است؟

2) گالیگوال، بیداري فین گان ها، حکومت نظامی1) حکومت نظامی، دوبلینی ها، یولیسیز
4) تصویر هنرمند در مقام یک مرد جوان، یولیسیز، دوبلینی ها3) بیداري فین گان ها، سرزمین بی حاصل، طاعون

 
148. کدام گزینه دربارة مکتب دادائیسم نادرست است؟

1) بنیان گذار این مکتب «تزارا» بود که در میان تشنجات مالیخولیایی خود جان سپرد.
2) از نظر دادائیست ها بهترین نظام، بی نظامی بود.

3) دادائیسم با هیچ یک از قوانین هنر و زیبایی شناسی هم خوانی ندارد و پیروان آن به پوچی جهان معتقد هستند.
4) آن ها به دنبال این بودند که پوستۀ زندگی را بشکافند و دنیایی زیرین و ناخودآگاه را نمایان سازند.

149. در کدام گزینه همۀ آثار، نوشتۀ «جیمز جویس» است؟
1) حکومت نظامی – تصویر هنرمند در مقام یک مرد جوان – یولیسیز

2) دوبلینی ها – زرافۀ شعله ور – میخانۀ ولتر
3) یولیسیز – دوبلینی ها – بیداري فین گان ها

4) بیداري فین گان ها – طاعون – حکومت نظامی
150. کدام گزینه دربارة نگارندة «حکومت نظامی» صحیح است؟

1) در میان آثار او، دو نمایش نامه به نام هاي «طاعون» و «گالیگوال» وجود دارد.
2) بیشتر آثار او بعد از مرگش توسط دوستانش به چاپ رسید.

3) فعالیت ادبی خود را با شعر آغاز کرد و بعدها به رمان نویسی روي آورد.
4)  او در خالل جنگ جهانی دوم، به گروه مقاومت فرانسه بر ضد آلمان پیوست.

151.  کدام مورد، از جمله ویژگی هاي«فکري» سبک خراسانی نیست؟     (سراسري انسانی 88)
1) قالب عمده ي شعر، قصیده است و مسمط و ترجیع بند در حال شکل گیري هستند.

2) شعر واقع گرا است و توصیفات عمدتًا طبیعی و ساده و محسوس و عینی است.
3) اشعار پندآمیز و اندرزگونه ي این دوره ساده است و جنبه ي عملی و دستوري دارد.
4) مضمون عمده ي اشعار این سبک مرثیه، حکمت، پند و اندرز، حماسه، غنا و ... است.

 
152. باتوجه به ویژگی هاي سبک هندي، ویژگی مقابل همه ي موارد به استثناي .................. درست است.

1) رواج حکمت عامیانه و توجه به خرافات (ویژگی فکري)
2) آوردن ترکیبات غریب و نامأنوس (ویژگی ادبی)

 
3) تازه گویی و نازك اندیشی و نکته سنجی (ویژگی ادبی)

4) توجه به معنی و مضمون و رها کردن زبان (ویژگی فکري)
153. کدام بیت فاقد مفهوم مشترك با سایر ابیات است؟

 
1)  حالی خوش دار این دل پرسودا را  چون عهده نمی شود کسی فردا را 

 
2)  می دان به یقین که خوش نیاید منزل  در باغ بهشت اگر نباشی خوش دل 

 
3)  غمخوار خویش باش غم روزگار چیست  پیوند عمر بسته به موییست هوش دار 

 
4)  انگار که نیستی چو هستی خوش باش  چون عاقبت کار جهان نیستی است 

 
154. بیت «با ساروان بگویید احوال آب چشمم / تا بر شتر نبندد محمل به روز باران» با کدام بیت زیر تصویر مشترکی دارد؟ 

1) ناقه ي لیلی به سرعت رفت و از آشفتگی / راه گم کردست مجنون اي جرس فریاد کن 
2) چون ز آب دیده ناقه ي ما در وحل (گل و الي) بماند / با ما بگو که مرحله کاروان کجاست 

 
3) ناقه بگذشت و مرا بیدل و دلبر بگذشت / اي رفیقان بشتابید که محمل بگذشت 

4) چو نیست پاي برون رفتنم ز منزل دوست / به خنجرم بکش و ناقه را مهار مکش 
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155. مفهوم بیت زیر در کدام گزینه نیست؟

 
 طوبی و سدره گر به قیامت به من دهند 

 
یک جا فداي قامت رعنا کنم تو را 

 
 باغ بهشت و طوبی و قصر و حور

 
با خاك کوي دوست برابر نمی کنم  (1

 
 کنون که می دمد از بوستان نسیم بهشت

 
من و شراب فرح بخش و یار حور سرشت  (2

 
 گر مخیّر بکنندم به قیامت که چه خواهی

 
دوست ما را و همه نعمت فردوس شما را  (3

 
 هیچ از دنیا و عقبی نبود گوشه ي خاطر

 
که به دیدار تو شغل است و فراغ از دو جهانم  (4

 
156. همه نویسندگان به جز ................ از نویسندگان دوره بازگشت ادبی هستند. 

 
4) عرفی شیرازي3) رضاقلی خان هدایت2) عبداللطیف طسوجی1) قائم مقام فراهانی 

157. با توجه به بیت «کی بر این کلبۀ طوفان زده  سر خواهی زد / اي پرستو که پیام آور فروردینی» مقصود از «کلبۀ طوفان زده» و

 
«پرستو» چیست؟

1) دنیاي خروشنده، باد پیام آور از کوي دوست
2) دل غمگین شاعر، معشوق و محبوب

3) دل سودا زدة عاشق، معبود پیام دهنده
4) دنیاي خروشنده، معبود پیام دهنده

158. مفهوم عبارات «فتاده اي را ز خاك بردار و یا مبر نام استطاعت / کسی چه گیرد ز ساز قدرت که دست واماندگان نگیرد» به مفهوم
کدام گزینه نزدیک است؟

1) آن زمان که تنگ می بندید / بر کمرهاتان کمربند / در چه هنگامی بگویم من؟ / یک نفر در آب دارد می کند بیهوده جان قربان
2) آن زمان که پیش خود بیهوده پندارید / که گرفتستید، دست ناتوان را / تا توانایی بهتر را پدید آرید

3) موج می کوبد به روي ساحل خاموش / پخش می گردد چنان مستی به جاي افتاده بس مدهوش
4) باز می دارد دهان با چشم از وحشت دریده / سایه هاتان را ز راه دور دیده / آب را بلعیده در گود کبود

159. کدام بیت برخالف بیت «تو چنین خانه کن و دل شکن اي باد خزان / گر خود انصاف کنی مستحق نفرینی» داراي ویژگی

 
«واسوخت» نیست؟ 

 
1)  از تو اي تند خوي سنگ دل تنگ دهان  با تو خو کردم و خو باز همی باید کرد 

 
2)  با بی وفاي حق وفا ناشناس ما  صد حیف از محبت بیش از قیاس ما 

 
3)  طبیعتی و مزاجی و اعتدالی هست تو بدمزاج چه بی اعتدال و بدخویی  

 
4)  ز وي غافل مباشید اي رفیقان تا سحر امشب  شرر در جان وحشی زد غم آن یار سیمین تن 

 
160. مفهوم کدام بیت در کمانک مقابل آن نادرست است؟

1) راز من جمله فرو خواند بِر دشمن و دوست / اشک از این واسطه از چشم بیفتاد مرا (سخن چینی اشک)
2) با عقل گشتم همسفر یک کوچه راه از بی کسی / شد ریشه ریشه دامنم از خار استدالل ها (تضاد عقل و عشق)
3) از پستۀ تنگت ندهد یک سر مو شرح / خواجو که کند موي شکافی به فصاحت (زیبایی معشوق و شعر شاعر)

4) مکن عیب تهیدستان که در بازار سرمستان / گدا باشد که بفروشد به جامی ملک سلطان را (عیب پوشی)

 
161. هر کدام از کشورها، کدام منطقه ي قطبی را ملک خود می دانند؟

2) دانمارك: گرینلند – روسیه: سیبري1) روسیه: آالسکا – امریکا: سیبري
4) روسیه: اسپتیزبرگن – نروژ: آالسکا3) نروژ: گرینلند – کانادا: کانادا

162. آیسبرگ ها با وجود خطراتی که دارند، به علت حرکت به سمت .................. می توانند به عنوان منبع آب شیرین در مناطقی مانند

 
..................  مورد استفاده قرار گیرند.

2) عرض هاي باال- عربستان1) عرض هاي  پایین- استرالیاي شرقی
4) عرض هاي پایین- عربستان3) عرض هاي باال- استرالیاي غربی
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163. کدام گزینه درست است؟
1) در روستاها کاربري زمین پر تراکم تر از شهرها است.

2) در حاشیه ي صحراي افریقا، روستاهاي خطی فراوان است.
3) در بحث اصالحات ارضی یکی از عوامل مهم کمی درآمد دهقانان، نداشتن زمین و نابرابري در مالکیت زمین است.

4) مهم ترین نابرابري بین شهر و روستا، نابرابري فرهنگی است.
164. در برنامه ریزي شهري، چگونه توسعه ي فیزیکی شهر در رابطه با چه مسائلی  مورد بررسی قرار می گیرد؟

2) منابع آب و قیمت زمین1) منابع آب و عملکرد شهر
4) جمعیت و عملکرد شهر3) جمعیت و قیمت زمین

165. تغییر فصول در نواحی قطبی با تغییرات زیاد در .................. همراه است و در نواحی قطبی، علت کاهش میزان بخار آب موجود

 
در جو .................. است.

2) طول روز و شب – کاهش فشار هوا1) میزان بارش- کاهش رطوبت نسبی
4) طول روز و شب- سرمایه شدید هوا3) میزان بارش- افزایش فشار هوا

 
166. کدام گزینه در رابطه با اثرات جریان اقیانوسی «گلف استریم» نادرست است؟

2) امکان کشتیرانی در اقیانوس منجمد شمالی1) کاهش دما در مسیر حرکت خود
4) تعدیل درجه ي حرارت3) افزایش بارش

167. کدام مورد خلیجی در ناحیه ي قطب است؟
4) راس3) پالمر2) آرخانگلسک1) اینویک

168. امروزه فقیرترین کشورها چه کشورهایی هستند و پس از علل اقتصادي چه عاملی در مهاجرت مردم بنگالدش به شهر داکا بیش 

 
ترین تأثیر را دارد؟

 
1) شمار جمعیت کشاورز در آن ها بیش تر است - علل سیاسی و اجتماعی

 
2) حکومت هاي وابسته به استعمار غرب دارند - علل سیاسی و اجتماعی

 
3) حکومت هاي وابسته به استعمار غرب دارند - علل محیطی

 
4) شمار جمعیت کشاورز در آن ها بیش تر است - علل محیطی

 
169. در فرایند تشکیل یخچال ها گزینۀ درست در مورد یخ بلوري کدام است؟

1) داراي بلورهاي درشت و شفاف و سنگین است که در اثر فشار بیش تر به یخ حباب دار تبدیل می شود.
2) داراي بلورهاي ریز و شفاف و سبک است که در اثر فشار بیش تر، به یخ حباب دار تبدیل می شود.

3) داراي بلورهاي ریز و شفاف و سبک است که در اثر فشار بیش تر به یخ حباب دار، به وجود می آید.
4) داراي بلورهاي درشت و شفاف و سنگین است که در اثر فشار به یخ حباب دار به وجود می آید.

170. جهت وزش بادهاي قطب جنوب از .................. است و خورشید نیمه شب در قسب جنوب در اوِل .................. اتفاق می افتد.

 
1) مرکز به اطراف - دي

 
2) اطراف به مرکز - تیر

 
3) مرکز به اطراف - فروردین

 
4) اطراف به مرکز - مهر

171. کدام نوع از سفرنامه ها در طول قرن ها با همه سختی ها با صرف وقت زیاد انجام می شده است؟
4) علمی3) مذهبی2) سیاسی1) اجتماعی

172. سفر عده اي از عالمان و هنرمندان در زمان نادرشاه به عتبات عالیات و هند را می توان جزو کدام یک از انواع سفر دانست؟
4) علمی3) اجتماعی2) مذهبی1) نظامی

 
173. کدام گزینه در مورد دالیل سفرهاي سیاسی نادرست است؟

1) خواستگاري – بازخرید اسیران جنگی
2) برقراري روابط بازرگانی – گسترش آیین خود

3) تقدیم هدایا – ترك نزاع
4)  زمینه سازي براي اتحاد بر ضد دولتی دیگر – درخواست کمک نظامی
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174. سفرهاي اروپاییانی مانند «راولینسون» و «دیوالفوا» که در دوران معاصر به ایران و عراق مسافرت کردند، کدام یک از انواع سفرها
محسوب می شود؟

4) اکتشافی3) تفریحی2) علمی1) سیاسی
175. کدام مورد، شامل خاطرات و ماجراهاي زندگی شخصیت هاي تاریخی از زبان خودشان است؟

4) سیره3) وفیات2) رجال1) حسب حال
176. با کدام هدف، کسانی که در گذشته به مسافرت می رفتند، تصمیم می گرفتند مشاهدات خود را براي دیگران بنویسند؟

1) گرد آوري اخبار و اطالعات از اوضاع کشور ها و زمینه سازي براي اتحاد بر ضد دولتی دیگر
2) ثبت رویداد ها براساس دستور حاکمان و پادشاهان وقت به منظور شناسایی اماکن

3) به منظور پژوهش و بررسی پدیده هاي طبیعی، انسانی و تاریخی سرزمین هاي مختلف
4) آشنایی دیگران با پدیده هاي تازه و شگفت انگیزي که در سفر ها با آن روبه رو شده بودند.

 
177. «آشنایی با نهادها و پدیده هاي اجتماعی و فرهنگی آن ها»، از اهداف کدام نوع سفرها در گذشته بوده اند؟

 
1) سفرهاي اکتشافی

 
2)  سفرهاي علمی

 
4) سفرهاي تفریحی3)  سفرهاي اجتماعی

 
178. اصلی ترین اهمیت شهر هاي لهاسا و بنارس در تبت و هند، مربوط به کدام ویژگی آنها بوده است؟ 

 
1) مرکز مذهبی

 
2) گذرگاه تجاري

 
3) پایتخت سیاسی

 
4) مناظر طبیعی

 
179. کدام دوره از تاریخ ایران سفرنامه هایی حاوي آگاهی هاي با ارزش دربارة زندگی مردم و مناسبات خارجی کشورمان دارد؟

4) قاجاریان3) صفویان2) ترکمانان1) تیموریان
180. کدام یک از افراد زیر، از جمله پژوهشگرانی است که در دوران معاصر به ایران و عراق سفر نمودند و بر روي آثا باستانی این

 
کشورها به تحقیق پرداختند؟

 
2) شاردن1) ابن بطوطه

 
4) وامبري3) دیوالفوا

181. فتحعلی شاه قاجار از بستن قرارداد فین کنشتاین با فرانسه چه هدفی داشت و پس از سفر اول ناصرالدین شاه به اروپا روابط
ایران و فرانسه چگونه بود؟

1) کاستن از دامنه ي نفوذ و مداخله ي انگلیس در امور کشور - بیش تر جنبه ي نظامی داشت.
2) کاستن از دامنه ي نفوذ و مداخله ي انگلیس در امور کشور - بیش تر جنبه ي فرهنگی داشت.

3) پیدا کردن متحدي براي کشور در جنگ با روسیه - بیش تر جنبه ي نظامی داشت.
4) پیدا کردن متحدي براي کشور در جنگ با روسیه - بیش تر جنبه ي فرهنگی داشت.

 
182. انگلستان به چه طریق در زمان ناصرالدین شاه بحرین را از ایران جدا کرد؟

2) با زیر پا گذاشتن تعهدات خود در قرارداد مفصل1) با اعزام سر گوراوزلی به ایران جهت تقسیم کشور
4) با تسلط نظامی بر خلیج فارس3) با حمله به بوشهر و قبول معاهده ي پاریس توسط ایران

 
183. پس از قرارداد فین کنشتاین میان ایران و فرانسه، روابط این دو کشور به ترتیب چگونه شد؟

1) دستور فتحعلی شاه به خروج انگلستان از خاك ایران   واگذاري خاك به فرانسه   ورود هیأت نظامی فرانسوي به خاك ایران 
  ارسال تجهیزات نظامی به ایران   زیرپا نهادن قرارداد توسط فرانسه

2) ورودي هیأت نظامی فرانسوي به خاك ایران   زیرپا نهادن قرارداد توسط فرانسه   دستور فتحعلی شاه به خروج انگلستان از
خاك ایران   واگذاري خارك به فرانسه   ارسال تجهیزات نظامی به ایران

3) ارسال تجهیزات نظامی به ایران   واگذاري خارك به فرانسه   دستور فتحعلی شاه به خروج انگلستان از خاك ایران   ورود
هیأت نظامی فرانسوي   زیرپا نهادن قرارداد توسط فرانسه

4) واگذاري خارك به فرانسه   ورود هیأت نظامی فرانسوي به خاك ایران   ارسال تجهیزات نظامی به ایران   زیرپا نهادن
قرارداد توسط فرانسه   دستور فتحعلی شاه به خروج انگلستان از خاك ایران

←←

←←

←←

←←

←←←

←

←←←

←
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184. انگیزه ي دولت قاجار از تالش براي ایجاد رابطه با چندین کشور اروپایی و آمریکا نتیجه ي این اقدامات چه بود؟

1) کاستن از فشارهاي سیاسی، نظامی و اقتصادي روسیه و انگلستان – قادر به ایجاد رابطه ي سیاسی جدي با آن ها نشد.
2) کاستن از فشارهاي سیاسی، نظامی و اقتصادي روسیه و انگلستان – توانست متحدانی را در بین این کشورها به دست آورد.

3) دست یابی هرچه بیش تر به آموزش ها و تجهیزات نظامی – قادر به ایجاد رابطه سیاسی جدي با آن ها نشد.
4) دست یابی هرچه بیش تر به آموزش ها و تجهیزات نظامی – توانست متحدانی را در بین این کشورها به دست آورد.

185. سیاست اعزام دانشجویان ایرانی به اروپا براي آموختن مهارت هاي علمی و فنی در زمان کدام یک از سران قاجار انجام شد؟
1) ناصرالدین شاه و مظفرالدین شاه

 
2) مظفرالدین شاه و فتحعلی شاه

4) عباس میرزا و محمدشاه3) فتحعلی شاه و ناصرالدین شاه

 
186. اداره ي کدام ایالت در دوره ي قاجاریه به شاهزاده اي سپرده می شد که ولیعهد پادشاه به شمار می آمد؟

4) اصفهان3) آذربایجان2) خراسان1) فارس

 
م. روسیه به جاي انگلستان تبدیل به اصلی ترین شریک تجاري ایران شد؟ ق –  187. چرا در اواخر قرن 

1) به دلیل امتیازاتی که در قرارداد ترکمانچاي و پس از آن از ایران گرفت.
2) به سبب بی اعتمادي روزافزون مردم و بازرگانان ایران به انگلستان

3) به سبب نزدیکی بیشتر روسیه به ایران و قیمت پایین تر کاالهاي روسی
4) به دلیل کیفیت بهتر کاالهاي روسی نسبت به کاالهاي انگلیسی

 
188. کریم خان زند براي سرکوب شورش میرمهناي بندر ریگی، ابتدا از کدام کشور درخواست کمک کرد؟

4) روسیه3) عثمانی2) فرانسه1) انگلستان

 
189. کدام کشور استعمارگر اروپایی در آشوب و بلواهاي فرقه هاي مذهبی در عصر قاجار نقش مستقیم یا غیرمستقیم داشت؟

 
1) فرانسه        

 
2) پرتغال        

 
4) انگلستان3) روسیه        

190. کدام گزینه در رابطه با اقدامات شیخ فضل اهللا نوري صحیح نمی باشد؟

 
1) وي در تدوین قانون اساسی و متمم آن نقش فعالی داشت.

 
2) وي از ابتدا تصویب قانون در مجلس شوراي ملی را خالف شرع اعالم کرد.

 
3) وي خواستار اصالح نظام نامۀ مجلس مطابق نظر علما بود.

 
4) شیخ تا زمان پیروزي مشروطیت به دفاع کامل از آن پرداخت.

191. امروزه براي مکان یابی اجراي طرح هاي عمرانی از کدام روش استفاده می کنند؟
2) سیستم تصویر نقشه1) مدل فون تانن

4) از نتایج حاصل از سیستم اطالعات جغرافیایی3) نقشه ي کاربري اراضی که در گذشته تهیه شده
192. ورود داده ها و ذخیره کردن آن ها مربوط به مرحله ي .................. کار در یک سیستم اطالعات جغرافیایی است و در مرحله ي

.................. اطالعات خام وارد شده به سیستم، مطابق .................. الیه بندي می شوند.
2) سوم - تصمیم گیري - اهداف مدیران سیستم1) دوم - پردازش و تجزیه و تحلیل - اهداف کاربران

4) سوم - انجام کار - مختصات جغرافیایی پدیده ها3) دوم - ورودي - اهداف کاربران
193. کدام گزینه صحیح نیست؟

1) در دهه ي  . م با به کارگیري رایانه ها در پردازش اطالعات مکانی، تحول بزرگی به وجود آمد.
2) رایانه در جغرافیا حکم ماشین حساب در ریاضی را دارد.

3) به مجموعه ي فرایند و چرخه ي کار که به صورت سیستمی عمل می کند و جغرافی دانان و سایرین را در تصمیم گیري یاري می دهد،
سیستم اطالعات جغرافیایی می گویند.

 
4) عدم امکان ویرایش و تغییر مداوم اطالعات معلول به کارگیري رایانه ها توسط جغرافی دانان در تحلیل هاي مکانی جغرافیایی است.

1319

1960

www.alirezaafshar.org



صفحه 21

194. تصویر زیر به کدام یک از کاربردهاي امروزي  اشاره دارد و کدام گزینه از کارکردهاي دیگر آن نیست؟
1) برنامه ریزي هاي منطقه اي، ناحیه اي، شهري و روستایی - ایمنی و امنیت

2) شناسایی خطرهاي محیطی - مدیریت آب
3) برنامه ریزي هاي منطقه اي، ناحیه اي، شهري و روستایی - مدیریت هوا

4) شناسایی خطرهاي محیطی - راه سازي

195. در مرحله ي پردازش از مراحل سیستم اطالعات جغرافیایی، داده هاي ورودي بر چه اساسی الیه بندي می شوند و نتایج نهایی
حاصل از این سیستم در چه اموري کاربرد دارد؟

1) اهداف - تنظیم و تعیین خروجی هاي مورد نظر بر اساس کاربردها و ترکیب داده هاي اولیه
2) اهداف - در تصمیم گیري برنامه ریزان و جغرافی دانان و چگونگی اجراي طرح هاي مختلف
3) کاربرد - در تصمیم گیري برنامه ریزان و جغرافی دانان و چگونگی اجراي طرح هاي مختلف
4) کاربرد - تنظیم و تعیین خروجی هاي مورد نظر بر اساس کاربردها و ترکیب داده هاي اولیه

196. کدام منبع ورودي داده ها از مراحل یک سیستم اطالعات جغرافیایی در به روز آوردن و افزودن الیه هاي مختلف اطالعات نقش

 
بسیار مؤثري دارند و کدام مورد از اقدامات انجام شده در مرحله ي پردازش و تجزیه و تحلیل داده ها نیست؟

2) نقشه ها- مدلسازي1) عکس هاي هوایی و تصاویر ماهوارهاي- ترکیب داده ها
4) نقشه ها- طبقه بندي3) عکس هاي هوایی و تصاویر ماهواره اي- اصالح

 
197. کدام گزینه در رابطه با سیستم اطالعات جغرافیایی نادرست است؟

1) اطالعات تصاویر هوایی از طریق رقومی کردن به سیستم اطالعات جغرافیایی وارد می شوند.
2) کدبندي و اصالح، در مرحله ي ورودي سیستم اطالعات جغرافیایی صورت می پذیرد.

 
3) جداول از منابع سیستم اطالعات جغرافیایی هستند که آمارهاي مختلف از پدیده هاي طبیعی و انسانی را در بردارند.

4) در مرحله ي خروجی یک سیستم اطالعات جغرافیایی، داده ها مطابق اهداف کاربران طبقه بندي می شوند.
198. اطالعات نقشه اي به چه صورتی در رایانه ذخیره می شود؟

1) کد بندي
 
4) اسکن کردن3) طبقه بندي2) رقومی شده                      

 
199. کدام گزینه نادرست است؟

 
1) در دهۀ  میالدي با به کارگیري رایانه ها در پردازش اطالعات مکانی، تحول بزرگی به وجود آمد.

2) جغرافی دانان، تنها در چند دهۀ اخیر در پژوهش هاي خود، داده هاي مربوط به مناطق گوناگون را به اشکال مختلف جمع آوري، طبقه 
بندي و تجزیه و تحلیل می کنند.

3) در آخرین مرحلۀ یک سیستم اطالعات جغرافیایی کاربران از نتایج کار در طرح هاي خود استفاده می کنند و به تصمیم گیري می 
رسند و در نهایت نتیجۀ تصمیمات به اجرا درمی آید.

4) سیستم اطالعات جغرافیایی، مجموعه اي از سخت افزارها و نرم افزارهاي رایانه اي است که امکان جمع آوري، ذخیره، پردازش،
تجزیه و تحلیل و نمایش داده هاي مکانی را فراهم می آورد.

200. در کدام یک از گزینه هاي زیر هر دو مورد ذکر شده مربوط به یک مرحله  از مراحل اصلی یک سیسم اطالعات جغرافیایی

 
می باشد؟

 
2)  گزارش هاي میدانی ـ تصمیم گیري1)  اسکن کردن و رقومی کردن ـ چارت و نمودار 

 
4) مدل سازي ـ نقشه3) تجزیه و تحلیل فضایی ـ ترکیب و پردازش داده ها 
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201. «فرهنگی که توان عبور و گذر از گذشته خود را ندارد»، «دور ماندن انسان از حقیقت خود و حقیقت هستی» و «از دست رفتن ثبات
و استقرار مبادي هویتساز فرهنگ» به ترتیب در رابطه با کدام موضوع است؟

1) از خود بیگانگی فرهنگی ـ خودباختگی فرهنگی ـ تعارض
فرهنگی

2) بحران هویت ـ از خود بیگانگی تاریخی ـ مرگ طبیعی فرهنگ

4) خودباختگی فرهنگی ـ از خود بیگانگی فطري ـ تزلزل فرهنگی3) خودباختگی فرهنگی ـ بحران هویت ـ تعارض فرهنگی

 
202. در متن زیر، کدام مفاهیم جامعه شناختی به کار رفته است؟

در هجوم اروپاییان به قاره ي آمریکا، سرخ پوست هاي دشت هاي بزرگ آمریکا وادار به زندگی در یک منطقه ي محدود شدند و از
گوشت بوفالو که منبع غذایی مرسوم شان بود محروم ماندند. بنابراین عادت هاي گردآوري غذایی آن ها دچار اختالل شد. در ضمن

 
تقدس بوفالو نیز اعتبارش را از دست داد.

1) استعمار قدیم - خرده فرهنگ - فرهنگ باطل - تزلزل فرهنگی
2) قدرت اجتماعی - فرهنگ واقعی - تزلزل فرهنگی - بحران هویت

3) قدرت - فرهنگ آرمانی - فرهنگ واقعی - خودباختگی فرهنگی
4) استعمار نو - فرهنگ عمومی - خرده فرهنگ - مرگ طبیعی فرهنگ

 
203. کدام یک در ارتباط با تحوالت هویتی فرهنگ، درست است؟

1) فراتر رفتن تغییرات هویتی خارج از مرزهاي مقبول فرهنگی  بروز تعارض فرهنگی  ناتوانی فرهنگ در سازماندهی رفتارهاي
اجتماعی مطابق با مبانی خود  تزلزل فرهنگی  بحران هویت

2) از دست رفتن ثبات مبادي هویت ساز فرهنگ  تزلزل فرهنگی  فراتر رفتن تغییرات هویتی خارج از مرزهاي مقبول فرهنگی
 بحران هویت  تحول فرهنگی منفی

3) بروز تعارض فرهنگی  فراتر رفتن تغییرات هویتی خارج از مرزهاي مقبول فرهنگی  تزلزل فرهنگی  از دست رفتن ثبات
عقاید و ارزش ها  بحران هویت

4) ناتوانی فرهنگ در سازماندهی رفتارهاي اجتماعی مطابق با مبانی خود  بروز تعارض فرهنگی  بحران هویت  دگرگونی و
تحول هویت فرهنگی  تحوالت تمدنی

 
204. در پرتو هویت فرهنگی جامعه، همواره چه چیزي شکل می گیرد و تزلزل فرهنگی با چه پدیده اي همراه است؟

2) عقاید و ارزش ها - از خودبیگانگی1) مدیریت اجتماعی - ازخودبیگانگی
4) هویت اجتماعی افراد - بحران هویت3) بحران فرهنگی - بحران هویت

 
205. کدام یک در رابطه با روش جهان اسالم در سده هاي نخستین رویارویی با فرهنگ هاي دیگر درست نیست؟

1) به دلیل اهمیتی که اسالم به عقل و عقالنیت می دهد، جهان اسالم در مواجهه با فرهنگ یونان و روم تنها عناصر عقلی این دو فرهنگ
را اخذ کرد.

2) جهان اسالم در مواجهه با فرهنگ یونان و روم به تناسب هستی شناسی توحیدي خود در علوم مختلف آن ها تصرف کرد و عناصر
مشرکانه آن ها را نپذیرفت.

3) با حفظ اصول خود به تعامل پرداخت و به همین دلیل عناصر اساطیري را از دیگر فرهنگ ها اخذ کرد و در صورت نیاز به بازسازي
آن عناصر اقدام نمود.

4) با حفظ اصول خود به تعامل پرداخت و به همین دلیل عناصر سازگار با آن اصول را از دیگر فرهنگ ها اخذ کرد و در صورت نیاز به
بازسازي آن عناصر اقدام نمود.

206. کدام یک را نمی توان در زمرة تحوالت هویتی جهان غرب طی جنگ هاي صلیبی پس از رویارویی با فرهنگ اسالمی به حساب

 
آورد؟

1) جهان غرب به عقاید و ارزش هاي دنیوي و سکوالر روي آورد.
2) در تعامل با فرهنگ اسالمی، عقاید و ارزش هاي اسالمی را پذیرفت.

3) این جهان بار دیگر از عقاید و ارزش هاي مسیحیت قرون وسطی عبور کرد.
4) طی جنگ هاي صلیبی، جهان غرب پس از رویارویی با فرهنگ اسالمی، هویت جدیدي پیدا کرد.
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207. مفاهیم جامعه شناختی در متن زیر به ترتیب کدام اند؟

«در جامعۀ الف که کمک به هم نوع از ارزش هاي برتر آن است، تحت تأثیر جامعۀ ب که نظام سرمایه داري بر آن حاکم است، روحیۀ
تکاثر و مال اندوزي در بخشی از جامعه به طور مداوم، رواج پیدا می کند. در این میان، تعدادي از اقوام مرزنشین، تحت تأثیر جامعۀ ج که

 
دموکراتیک است، با فراموش کردن پیوند تاریخی خود با جامعۀ الف، اعالم استقالل و جدایی طلبی می کنند.»

 
1) علل بیرونی بحران هاي فرهنگی - خودباختگی فرهنگی - علل درونی بحران هاي فرهنگی

 
2) علل بیرونی بحران هاي فرهنگی - تزلزل فرهنگی - از خودبیگانگی تاریخی

 
3) بحران هویت - تزلزل فرهنگی - علل درونی بحران هاي فرهنگی

 
4) بحران هویت - علل بیرونی بحران هاي فرهنگی - از خودبیگانگی تاریخی

 
208. هریک از عبارات زیر به ترتیب در کدام قسمت جدول قرار می  گیرند؟

 
- هنگامی رخ می دهد که مبادي هویت ساز فرهنگ، ثبات و استقرار خود را در متن فرهنگ از دست می دهد.

 
- فرهنگ هاي مختلف با آن، برخوردي یکسان ندارند. - از بین رفتن متافیزیک و علومی که داوري  هاي ارزشی انجام می دهند.

 
زوال عقالنیت ذاتی

 
تزلزل فرهنگی

 
شناخت شهودي

 
ب

 
ج

 
الف

 
2) ج ـ الف ـ ب1) الف ـ ب ـ ج
4) ج ـ ب ـ الف3) ب ـ الف ـ ج

 
209. به ترتیب کدام عبارت در رابطه با برخورد جهان غرب با جهان اسالم نادرست و در رابطه با استعمار فرانو درست است؟

1) مقاومت هویت اسالمی جامعۀ ایران در برابر هجوم سیاسی و اقتصادي غرب که به انقالب اسالمی منجر شد، پایان این برخورد است.

 
- ترویج هویت جوامع اسالمی در قالب عناوین ناسیونالیستی، از آثار استعمار فرانو است.

2) خود باختگی فرهنگی مسلمانان و ترویج تصویر سکوالر از هویت فرهنگی جوامع اسالمی، در نخستین رویارویی هاي غرب با اسالم

 
رخ داد. - محدود کردن هویت فرهنگی جوامع اسالمی به ابعاد تاریخی و جغرافیایی از نتایج استعمار فرانو است.

3) مقاومت هویت اسالمی جامعۀ ایران در برابر هجوم سیاسی و اقتصادي غرب که به انقالب اسالمی ایران منجر شد، پایان این برخورد

 
است. - ترویج تصویر اساطیري از هویت فرهنگ جوامع اسالمی، از آثار استعمار فرانو است.

4) خود باختگی فرهنگی مسلمانان و ترویج تصویر سکوالر از هویت فرهنگی جوامع اسالمی، در نخستین رویارویی هاي غرب با اسالم
رخ داد. - ترویج تصویر اساطیري از هویت فرهنگ جوامع اسالمی، از آثار استعمار فرانو است.

 
210. در متن زیر به ترتیب، کدام مفاهیم جامعه شناسی به کار رفته است؟

«در جامعه اي فرضی که مردم به تقدس خورشید اعتقاد داشتند، با بروز خشکسالی و عدم وجود دالیل کافی براي توجیه این عقیده،
آداب و رسوم مربوط به گرامیداشت خورشید از بین مردم رخت بربست. به تدریج، ناتوانی در حفظ عقیدة مقدس بودن خورشید،

منجربه رواج ادیان دیگر و تحول عقاید جامعه شد.»

 
1) علل درونی تحوالت فرهنگی - تزلزل فرهنگی - بحران هویت - نتیجۀ بحران هویت

 
2) علل درونی تحوالت فرهنگی - بحران هویت - نتیجۀ بحران هویت - تزلزل فرهنگی

 
3) تحول هویت فرهنگی - تزلزل فرهنگی - نتیجۀ بحران هویت - تحول هویت فرهنگی

 
4) تحول هویت فرهنگی - بحران هویت - تزلزل فرهنگی - نتیجۀ بحران هویت

 
211. کدام گزینه درباره  ي نظریه ي جنگ تمدن هاي هانتینگتون، درست است؟

1) بخش وسیعی از اقتصاد کشورهاي صنعتی یعنی اقتصاد وابسته به تسلیحات نظامی را گرم می کرد.
2) عملیات نظامی قدرت هاي غربی را در قبال مقاومت هاي کشورهاي غیر غربی توجیه می کرد.

3) اعتقاد داشت زمینه هاي فرهنگی دو جنگ جهانی اول و دوم ریشه در فرهنگ غرب دارد.
4) مهمترین عامل وقوع دو جنگ جهانی اول و دوم را رقابت کشورهاي اروپایی بر  سر مناطق استعماري می دانست.
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212. اختالف نظر «هیتلر و هانتینگتون»، «فارابی و ارسطو» و «کنت و عالمه طباطبایی» در چه زمینه اي می باشد؟

1) تداوم جنگ سرد - تأثیر جغرافیا بر فرهنگ - عقل نظري
2) عامل وقوع جنگ در کشورهاي غربی - اَشکال حکومت - علمی بودن شناخت عقلی

3) دالیل وقوع جنگ در کشورهاي پیرامونی - علمی بودن شناخت عقلی - انواع شناخت
4) عدم استقرار صلح پایدار - تعامل بین بخش هاي مختلف هویتی - رابطه ي متقابل جامعه و فرهنگ

 
213. مهم ترین علت تداوم باور دینی و معنوي در زندگی انسان چیست؟

1) یاس و ناامیدي ناشی از مرگ آرمان ها و امید ها
2) بحران فرهنگی ناشی از بی توجهی به ارزش هاي معنوي

3) نیاز فطري آدمی به حقایق قدسی و ماوراء طبیعی
4) فرهنگ عمومی و ارزش هاي دینی موجود در آن

 
214. عبارات زیر به ترتیب پیامد کدام مورد است؟

 
 - آشکار شدن پیامدهاي جهانی بحران هاي منطقه اي

 
 - انتقال محورهاي عملیاتی جنگ به فرهنگ سلطه ها و تمدن هاي تحت سلطۀ استعماري

 
1) انتقال بحران به قشر محروم و مستضعف جامعه - نظریۀ جنگ تمدن ها

 
2) شکل گیري اقتصاد جهانی و کاهش اهمیت مرزهاي سیاسی ـ  فروپاشی بلوك شرق

 
3) عدم کنترل بحران اقتصادي و فروپاشی نظام سیاسی ـ درگیري میان متفقین

 
4) سرمایه گذاري هاي مشترك و معاهدات بین المللی ـ تداوم جنگ سرد

215. کدامیک از گزینه هاي زیر در ارتباط با آسیب هاي مربوط به بحران اقتصادي و آسیب هاي مربوط به چالش فقر و غنا به ترتیـب،

 
نادرست و درست است؟

1) آسیب هاي مربوط به بحران اقتصادي مجموعۀ نظـام اقتصـادي را دربـر مـی گیـرد و فشـارهاي ناشـی از آن تنهـا متوجـه اصـل نظـام

 
سرمایه داري و سرمایه هاي انباشته است. ـ آسیب هاي مربوط به چالش فقر و غنا، همواره متوجه قشر فقیر و ضعیف جامعه است.

2) آسیب هاي مربوط به بحران اقتصادي، می تواند به اقشار ضعیف و محروم و تولیدکنندگان خرد انتقال یابند. ـ آسیب هاي مربوط به

 
چالش فقر و غنا، اغلب با بحران اقتصادي پیوند می خورند و بر دامنۀ آن می افزایند.

3) آسیب هاي مربوط به بحران اقتصادي، می تواند بر مقاومت محرومان بیفزایند و بحران را از اقشار ضعیف به اصل نظام سرمایه داري
منتقل کنند. ـ آسیب هاي مربوط به چالش فقر و غنا مجموعۀ نظام اجتماعی را دربر می گیـرد و در صـورتی کـه کنتـرل نشـود، بـه

 
فروپاشـی نظام هاي سیاسی می انجامد.

4) آسیب هاي مربوط به بحران اقتصادي با استفاده از اهرم هایی که سرمایه داران دارند، به اقشار ضعیف و محروم انتقال مـی یابـد. ــ

 
بحـران اقتصادي به دلیل پیوند با مسئلۀ فقر و غنا بر دامنۀ آسیب هاي مربوط به آن می افزاید.  

 
216. به ترتیب هر یک از این چالش ها، مربوط به چیست؟

«درون فرهنگی و بین فرهنگی»، «نادیده انگاشتن عدالت در عرصۀ حیات انسانی» و «انتقال مشکالت حاّد درونی کشورهاي غربی به

 
بیرون از مرزهاي خود»

 
1) فرهنگ جدید غرب - فقر و غنا - مرکز و پیرامون

 
2) رویکرد نظري و علمی کلیسا - لیبرالیسم - شمال و جنوب

 
3) نظم نوین جهانی - شمال و جنوب - استعمارگر و استعمارزده

4) انسجام اجتماعی جدید - بحران اقتصادي - اقتصاد تک محصولی
217. بحران زیست محیطی و چالش مربوط به آن، ابتدا چگونه بود و به تدریج به چه حوزه هایی منتقل شد؟

1) قرار گرفتن در محیط طبیعی انسان - سیاسی و اجتماعی
2) ناشی از فرهنگ مدرن جامعۀ غربی - اقتصادي و اجتماعی

3) در رابطه با حوزه هاي مختلف روابط انسانی و اجتماعی - رابطۀ انسان با طبیعت
4) بر مدار رابطۀ انسان با طبیعت - روابط انسانی و اجتماعی
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218. در ارتباط با شکل گیري جریان هاي پست مدرن کدام روند درست است؟

1) ظهور روشنگري در معناي خاص  کنار گذاشتن وحی و شهود  پیدایش صورت هاي مختلفی از عقل گرایی و حس گریی 

 
مخدوش شدن استقالل معرفت و غیر حسی و تجربی از دیگر معرفت ها  تردید در هویت روشنگرانۀ علم

2) نادیده گرفتن جایگاه وحی و شهود در شناخت علمی  بسنده نمودن به شناخت استداللی عقلی و تجربی  جایگزین شدن
شناخت حسی به جاي شناخت عقلی  مخدوش شدن استقالل معرفت حسی و تجربی از دیگر معرفت ها  تردید در بنیان هاي

 
هویت فرهنگ غرب و شکل گیري جریان ها پست مدرن

3) کنار گذاشتن وحی و شهود در شناخت حقیقت  محدود شدن علم به شناخت تجربی  جایگزین شدن شناخت عقلی به شناخت
تجربی  ناسازگاري میان ابعاد معرفتی- علمی با نیازهاي سیاسی و اقتصادي جهان غرب  شکل گیري جریان هاي پست مدرن

4) بی اعتباري کتاب مقدس شهود آباء کلیسا در شناخت جهان  شناخت حقایق از طریق استدالل عقلی  آشکار شدن محدودیت 

 
هاي ارزش تجربی  مخدوش شدن استقالل معرفت عقلی از دیگر معرفت ها  انکار و تردید در اصل روشنگري

 
219. علت پیدایش هریک از موارد زیر کدام گزینه است؟

 
 نرسیدن به آرمان هاي انقالب فرانسه

 
 نیهیلسم

 
 بیداري اسالمی

 
 شیطان پرستی

 
1) روشنگري مدرن - بحران معنویت - اقبال به معنویت - بحران معرفتی

 
2) سکوالریسم آشکار - بحران معنویت - پساسکوالریسم - اقبال به معنویت

 
3) سکوالریسم آشکار - اومانیسم - گریز از سکوالریسم - اقبال به معنویت

 
4) سکوالریسم آشکار - اصالت بخشیدن به انسان دنیوي - اقبال به معنویت - بحران معرفتی

 
220. به ترتیب کدام عوامل منجر به بروز موارد زیر می شوند؟

 
 آشکار شدن پیامدهاي جهانی بحران هاي منطقه اي

 
 مهم ترین عامل وقوع جنگ جهانی

 رونق بازار بخش وسیعی از اقتصاد کشورهاي صنعتی
1) شکل گیري اقتصاد جهانی و کاهش اهمیت مرزهاي سیاسی و جغرافیایی - رقابت کشورهاي اروپایی بر سر مناطق استعماري - تداوم

 
جنگ سرد

2) شکل گیري اقتصاد جهانی و کاهش اهمیت مرزهاي سیاسی - اختالفات بلوك شرق و غرب - تک محصولی شدن اقتصاد کشورهاي

 
استعمارزده 

3) پیوند بحران اقتصادي با مسئلۀ فقر و غنا و تأثیر یذیري از عوامل داخلی کشورهاي غربی - اختالفات بلوك شرق و غرب - فروپاشی

 
بلوك شرقی

4) پیوند بحران اقتصادي با مسئلۀ فقر و غنا و تأثیر یذیري از عوامل داخلی کشورهاي غربی - رقابت کشورهاي اروپایی و آمریکا بر

 
سر مناطق استعماري -تداوم جنگ سرد

221. تفاوت نگرش حکما با متکلّمین در مسأله ي «حسن و قبح» کدام است؟
1) متکلّمین به وسیله ي آن درباره ي همه ي عالم هستی قضاوت می کنند ولی حکما آن را مربوط به زندگی انسان می دانند.
2) متکلّمین به وسیله ي آن درباره ي همه ي عالم هستی قضاوت می کنند ولی حکما آن را مربوط به خداوند متعال می دانند.

3) حکما حسن و قبح را عقلی می دانند ولی متکلّمین آن را شرعی می پندارند.

4) حکما حسن و قبح را شرعی می دانند ولی متکلّمین آن را عقلی می پندارند.

 
222. کدام گزینه به اشتراك بین عرفان و کالم اشاره ندارد؟

2) ناسازگاري با فلسفه1) بارور کردن فرهنگ اسالمی
4) استدالل بر مبناي حسن و قبح عقلی3) تحرك و رونق بخشی به فلسفه
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223. کدام گزینه در مورد مشرب تحقیق مالصدرا نادرست است؟

1) بهره بردن و استفاده از روایات شیعه در آثار او مشهود است.
2) نقطه ي اتصال همه ي جریان هاي گوناگون فکري است بدون اینکه مکتبی التقاطی باشد.

3) تطبیق منابع دینی با برهان عقلی با همراهی کشف و شهود عرفانی به حقیقت منتهی می شود.
4) عقل و دین هر دو یک منبع ازلی دارند، لذا فلسفه اي که با کتاب و سنت تطابق نداشته باشد سزاوار افسوس است.

 
224. محتواي کتاب فصوص الحکم فارابی با کدام یک از اسفار اربعه مالصدرا هماهنگی دارد؟

 
2) سفرهاي بالحق فی الخلق و من الخلق الی الحق1) سفرهاي من الخلق الی الحق و من الحق الی الخلق بالحق

4) سفرهاي فی الخلق بالحق و بالحق و فی الخلق3) سفرهاي من الحق الی الخلق بالحق و فی الخلق بالحق

 
225. طبق اعتقاد عرفا، کدام گزینه در رابطه با چهار سفر سالک نادرست است؟

1) شناخت ذات حق با نزدیکی به او میسر می شود.
2) سالک در سفر چهارم، به مردم براي سفر اول کمک می کند.

3) قبل از پایان این چهار مرحله، وصال محقق می شود.
4) هدف این چهار سفر، وصول و فهم است.

 
226. هدف عرفا .................. 

2) اتصال به حقیقت هستی است برخالف فالسفه.1) به دست آوردن تصویر درست از جهان است مثل فالسفه.
4) تأکید بر حسن و قبح عرفانی است برخالف متکلمین.3) بی توجهی به استدالل است برخالف متکلمین.

227. کدام یک در مورد جریان کالمی در جهان اسالم درست نیست؟
1) متکلّمان و فالسفه ي مشاء هر دو بر استدالل عقلی تکیّه دارند ولی مبادي عقلی آن ها متفاوت است.

2) کالم شیعه با خواجه نصیر طوسی به اوج رسید و بیش تر رنگ فلسفی به خود گرفت.
3) متکلّمان حسن و قبح را مربوط به زندگی انسان می دانند و درباره ي خداوند با آن قضاوت نمی کنند.

4) متکلّمان غالبًا در استدالل هاي خود قضایایی را ذکر می کنند حاکی از حسن یا قبیح بودن یک چیز.
228. در طریق عرفان، سیر از خلق به حق، در سفر .................. محقق می شود که مطابق با آن در اسفار اربعۀ مالصدرا، یک

 
.................. قرار داده شده است که مقدمۀ .................. است.

 
1) اول - عمل سلوکی - سیر در اسما و صفات الهی

 
2) دوم - بحث فلسفی - شناخت خدا و یگانگی او

 
3) اول - بحث فلسفی - شناخت برترین مرتبۀ وجود

 
4) دوم - عمل سلوکی - سیر در شئون و کماالت الهی

 
229. در مقایسۀ «روش کالمی» با «روش فلسفی»، کدام عبارت مناسب تر است؟

 
1) اصول و مبادي عقلی متکلمان با اصول و مبادي عقلی فیلسوفان تفاوت عمده اي دارد.

 
2) روش متکلمان به روش فیلسوفاِن اشراق، نزدیک است ولی اختالف مهمی نیز با هم دارند.

3) متکلمان غالبًا استدالل هاي خویش را بر اساس اعتقاد به ُحسن و قُبح شرعی، استوار می کنند.
4) حکما معیاِر ُحسن و قُبح را به زندگی انسان محدود نمی کنند و به افعال خدا نیز تّسري می دهند.

 
230. با توجه به جریان هاي فکري در عالَم اسالم می توان گفت:  .................. .

 
1) حکمت مشاء و حکمت اشراق، دو جریان جداگانۀ فلسفی هستند.

 
2) در حکمت اشراق از عقل و ذوق عرفانی به طور یکسان بهره برداري می شود.

 
3) حکمت مشاء در مراتبی، از روش معنوي براي تدوین مسائل فلسفی استفاده می کند.

4) عرفان و کالم نیز به موازات حکمت هاي مشاء و اشراق، دو مکتب فلسفی به شمار می آیند.
231. قهرمان داستان هاي فلسفِی افالطون، که بود و سبک او در طرح مباحث فلسفی، مشهور به چه بود و با چه کسی در برقراري جهان

ماّدي هم اندیشه بود؟
2) سقراط- گفت و گو- پروتاگوراس1) سقراط- دیالکتیک- هراکلیتوس

4) تئتتوس- گفت و گو- پروتاگوراس3) تئتتوس- دیالکتیک- هراکلیتوس
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232. به عقیده ي افالطون ادراك حسی، کدام یک از ویژگی هاي معرفت حقیقی را دارا است؟
2) خطا ناپذیر بودن1)  به امور ثابت و پایدار تعلق داشتن

4) هیچ یک از ویژگی هاي معرفت حقیقی را ندارد3) هر دو ویزگی معرفت حقیقی را داراست
233. افالطون نظرات خود درباره ي شناسایی را در کدام یک از رساله هاي خود بیان کرده است؟ اولین سؤال او در این باب کدام

 
است؟

1) تئتتوس - کدام یک از آگاهی هایی که به دست می آوریم، از اعتبار بیشتري برخوردار است؟
2) تئتتوس و جمهوري - شناخت حقیقی چیست و به چه چیزي تعلق می گیرد؟

3) تئتتوس و جمهوري - کدام یک از آگاهی هایی که به دست می آوریم، از اعتبار بیشتري برخوردار است؟
4) رساله هاي گوناگون - شناخت حقیقی چیست و به چه چیزي تعلق می گیرد؟

 
234. از نظر تئتتوس پیش از بحث با سقراط، اگر ادراك حسی همان شناسایی باشد، .................. 

 
2) دریافت مزد در مقابل آموزش غیر موّجه است.1) احتمال خطا در آن وجود ندارد. 

 
4) نمی توان از گذشته به وضوح و روشنی سخن گفت.3)  بحث هاي علمی گاه بی معنا و گاه معنادار خواهند بود. 

235. به بیان افالطون این که در برابر وزش باد ممکن است یک نفر احساس سرما کند و دیگري احساس گرما و فرد سوم هیچ

 
احساسی نداشته باشد، کدام واقعیت برمال می شود و درمان بخش آن چیست؟

1) بی اعتباري ادراك حسی- دستیابی به معرفت حقیقی
2) بی اعتباري ادراك حسی- درست به کار انداختن ابزار آگاهی

3) نسبیت معرفت- دستیابی به معرفت حقیقی
4) نسبیت معرفت- درست به کار انداختن ابزار آگاهی

236. محتواي قضایا را .................. و شکل و چگونگی قرار گرفتن اجزاي قضایا در کنار یکدیگر را .................. می نامند.
4) ماده - صورت3) صورت - ماده2) ماده - ماده1) صورت - صورت

237. به ترتیب، شکل و چگونگی قرار گرفتن جمالت کنار یکدیگر را .................. و محتوایی را که در جمالت قرار می گیرند،

 
.................. می نامند.

3) صورت - ماده2) ماده - ماده1) ماده - صورت
 
4) صورت - صورت

 
238. کدام گزینه توضیح درستی درباره ي «جدل» است؟

1) براي رسیدن به یقین، ابتدا طرف مقابل به تناقض گویی می افتد و محکوم می شود.

 
2) مخاطب آن اندیشه ي افراد است و در ریاضیات و علوم الهی مورد استفاده است. 

 
3) از پذیرفته شده هاي طرف مقابل و قضایاي مشهور و مسلّمات استفاده می شود. 

 
4) در زندگی عملی ما مورد استفاده قرار می گیرد و عواطف افراد را مخاطب قرار می دهد. 

239. «پیش بینی خشکسالی به جهت کمی نزوالت آسمانی» و «تأثر روحی در مخاطب» و «به کارگیري مشهورات و مسلّمات در استدالل»

 
به ترتیب مرتبط با کدام صناعات خمس هستند؟

2) برهان لّمی – خطابه – برهان1) برهان انّی- خطابه – جدل

 
3) برهان انّی – شعر – برهان 

 
4) برهان لّمی – شعر – جدل 

 
240. نوع برهان هاي زیر در کدام گزینه به درستی بیان شده است؟

 
- این چوب جاذب آتش است و هر چوبی که جاذب آتش باشد، آتش می گیرد، پس این چوب آتش می گیرد.

 
- این فرد با مراجعه به پزشک و گرفتن یک برنامۀ رژیم غذایی توانسته است در طول دو هفته  کیلوگرم از وزن خود بکاهد.

 
2) انّی -انّی1) انّی - لّمی

 
4)  لّمی - لّمی3) لّمی - انّی
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241. با توجه به اصول حاکم بر حافظه می توان گفت که در هنگام یادگیري هرچه اطالع یاد گیرنده از .................. عملکرد حافظه بهتر
خواهد شد.

1) جریان یادگیري و نحوه ي بازیابی اطالعات بیشتر باشد.
2) رمزگذاري اطالعات و نحوه ي نگه داري اطالعات بهتر باشد.

3) یادگیري و نحوه ي نگه داري اطالعات بیشتر باشد.
4) نحوه ي نگه داري اطالعات و عملکرد بازیابی بهتر باشد.

242. وقتی کلمات مبهم را به صورت درهم و برهم و نامشخص به فراگیر می دهیم و از او می خواهیم که ابتدا کلمات مورد نظر را پیدا
کند و سپس آن را یاد بگیرد، با کدام فرآیند یادگیري سر و کار داریم؟

4) بازیابی نهان3) اثر تولید2) سرنخ1) بازشناسی

 
243. محتواي حافظه ي رویدادي بیانگر چه چیزهایی است؟

4) اطالعات عمومی3) تجربه هاي شخصی2) شیوه ي عملکرد1) درك معانی

 
244. اطالعات کدام نوع حافظه از سازماندهی ساختاري و مفهومی برخوردار است؟

4) آماده سازي ادراکی3) رویدادي2) رویه اي1) معنایی
245. به کارگیري «اثر تولید» و «حافظه ي عملی» بر اساس کدام یک از اصول حافظه می باشد؟

2) یادگیري فعال از یادگیري منفعل مؤثرتر است.1) یادگیري ارادي از یادگري غیر ارادي مؤثرتر است.
4) یادگیري عمقی از یادگیري سطحی مؤثرتر است.3) یادآوري با سرنخ از یادآوري بدون سرنخ مؤثرتر است.

246. «نوشین براي سومین روز متوالی، آرش را در خیابان (الف) در حال رانندگی دید.» این عبارت مربوط به کدام نوع حافظه است؟
4) رویه اي3) معنایی2) آماده سازي ادراکی1) حوادث خاص

247. عمده ترین نقش قشر خاکستري مغز در چیست؟
1) توجه

 
2) کنترل حرکات ظریف 

 
4) رفتار هاي انگیزشی3) ادراك 

 
248. کدام عبارت، در مورد حافظه صحیح است؟

1) حافظه حسی کوتاه مدت و بلند مدت نیازمند به تمرین است.
2) توجه نکردن باعث از بین رفتن و زوال حافظه ي کوتاه مدت می شود.

3) ارتباط بین انواع مختلف حافظه از نوع زنجیره اي و سلسله مراتبی است.
4) در حافظه حسی، اطالعات به صورت ساده دریافت شده و در آن به اطالعات، تفسیر و معنایی داده نمی شود.

 
249. کدام اطالعات در حافظۀ معنایی قرار می گیرند و سازمان دهی آنها به چه شکل است؟

 
1) دانش عمومی - زمانی 

 
2) عقاید و مفاهیم - ساختاري

 
3) ویژگی هاي ادراکی اشیا - مفهومی

 
4) یادگیري هاي شرطی - عملی

250. این عبارت که «اگر مرا در جریان یادگیري درگیر کنی، مطلب را می فهمم» مربوط است به ..................  و نشان دهندة این است

 
که  ..................

 
1) انواع حافظه - یادگیري مطالب به شکل عمقی و معنایی مؤثرتر است.

 
2) انواع حافظه - عملکرد «حافظۀ عملی» در مقایسه با «حافظۀ کالمی» بهتر است.

3) اصول حافظه - عملکرد «حافظۀ عملی» در مقایسه با «حافظۀ کالمی» بهتر است.
4) اصول حافظه - یادگیري مطالب به شکل عمقی و معنایی مؤثرتر است.
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