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ام اس بوك

مفهوم کدام بیت با دیگر ابیات متفاوت است؟ - 1

مس تابیده اي آور که گیرد در تو اکسیرم دل بی سوز کم گیرد نصیب از صحبت مردي 

 وحشی اي باید که بر لب گیرد این پیمانه را  می ز رطل عشق خوردن کار هر بی ظرف نیست 

 که حریفان همه در خواب گرانند هنوز  ساقیا در قدح باده چه پیمودي دوش 

 مر زبان را مشتري جز گوش نیست  محرم این هوش جز بی هوش نیست 

در جملۀ «در نخستین روز آفرینش، آتش اهورایی نوروز را در عمق وجود خویش بر می اَفروزیم.» چند ترکیب اضافی وجود دارد؟ - 2

شش پنج چهار سه

در کدام گزینه آرایۀ «تشبیه» بیشتر به کار رفته است؟ - 3

 همچنان در آتش مهر تو سوزانم چو شمع (مقراض: قیچی)   رشتۀ صبرم به مقراض غمت ببریده شد 

 کی شدي روشن به گیتی راز پنهانم چون شمع  گر کمیت اشک گلگونم نبودي گرم رو

 تا در آب و آتش عشقت گدازانم چو شمع   کوه صبرم نرم شد چون موم در دست غمت 

 با کمال عشق تو در عین نقصانم چو شمع   بی جمال عالم آراي تو روزم چون شب است 

در بیت زیر معناي واژه هاي مشخص شده به ترتیب چیست؟  - 4
 بر قصر ستمکاران گویی چه رسد خذالن  «ما بارگه دادیم این رفت ستم بر ما

ایوان – بی بهرگی کاخ – پشیمانی اجازة ورود – بیچارگی کاخ - مّذلت 

نمودار کدام گروه اسمی درست کشیده نشده است؟ - 5

  
غریبوعجیبآدمجورهمه

     
قدیمیعکاسیدوربیندستگاهدو

 

  
باغپیرچناردرختاین

شدهمچالهنقاشیکاغذتکهیک      

از ابیات زیر، کدام گزینه دریافت می شود؟  - 6
 «پدر چون به فرزند شد سوخته 
 مرا روزگار این چنین کوژ کرد 

 بهانه چه داري تو بر من بیار 
 پس او را بفرمود شاه جهان 

 بدو باز دادند فرزند اوي 

 شد از روز بد، نوحه آموخته  
 دلی ُپر امید و سري ُپر ز َگرد 

 که بر من سگالی بِد روزگار 
 که آرام گیرد بر آن مهان 

 به خوبی بجستند پیوند اوي» 

بدگمانی کی کاووس نسبت به فرزندش، سیاوش قیام فریدون براي انتقام خون پدر

کشته شدن مرداس به دست فرزند دادخواهی کاوه در دربار ضّحاك

جایگاه قرار گرفتن همزه در بعضی از واژه هاي کدام گزینه نادرست است؟ - 7

نئون – تألّم – آجل – جزء تأثر – نشئت – آشنایی – مؤیّد آخر – إستخراج – هیئت – سوء ماء – آسان – منشأ – کاکائو
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کدام بیت با مفهوم عبارت زیر قرابت مفهومی ندارد؟  - 8
«پاداش هر زخمه سنگی را دست هاي کریم تو میوه اي چند شیرین ایثار کند.»

 هرکه سنگت زند ثمربخشش  کم مباش از درخت سایه فکن

جاي گل گل باش و جاي خار خار  با بدان بد باش و با نیکان نکو

 با همه نیکی کن از بد درگذر  فرصت نیکی غنیمت می شمر

 همچو کان کریم زربخشش  هر که بخراشدت جگر به جفا

در متن زیر چند وابستۀ پیشین وجود دارد؟  - 9
«هفت پیکر یا بهرامنامه چهارمین منظومۀ نظامی و یکی از دو شاهکار او از لحاظ کیفیّت است. این دفتر را از هر جهت می توان بر دو بخش متمایز تقسیم

کرد.»

شش  پنج چهار سه 

نقش دستوري کلمات مشخص شده، به ترتیب در کدام گزینه آمده است؟   - 10
 خرقه جایی گرو باده و دفتر جایی»  «در همه دیر مغان نیست چو من شیدایی

نهاد، متمم، قید، مسند متمم، نهاد، نهاد، قید نهاد، متمم، مسند، نهاد متمم، متمم، نهاد، قید

در کدام بیت، حذف فعل به قرینۀ معنوي و جملۀ اسنادي مشهود است؟ - 11

که در سراي مغان جاي خرده گیري نیست  پیاله از تو نگیرم بیار می ساقی 

هزار شکر که ما را غم فقیري نیست  به راه عشق که از هر غمی گریزي نیست 

که مونس دم صبحم دعاي دولت توست  به جان خواجه و حق قدیم و عهد درست 

چون الهی عاشق مفلس در این بازار نیست  یوسف حسن تو را اي جان هزاران مشتري است 

در کدام گزینه، تمامی موارد ذکر شده «نظم» است؟ - 12

فرهاد و شیرین، تذکرةاالولیا، تیرانا  منطق الطیر، حملۀ حیدري، مثل دري به خانۀ خورشید 

لیلی و مجنون، روضۀ خلد، سه دیدار  تحفۀ االحرار، مرصادالعباد، بهارستان 

مترادف واژه هاي «ورطه ــ مولع ــ فلق ــ مکاید» به ترتیب در کدام گزینه درست آمده است؟ - 13

گرداب ــ بسیار مشتاق ــ سرخی غروب ــ مکر گرفتاري ــ آرزومند ــ سپیدة صبح ــ حیله ها  

گودال ــ قانع ــ صبح زود ــ مکیدت  مهلکه ــ آزمند ــ فجر ــ مکرها

گزارة کدام گزینه با توجه به بیت زیر نادرست است؟  - 14
ترك کام خود گرفتم تا برآید کام دوست»   «میل من سوي وصال و قصد او سوي فراق  

در مصراع اول «واو عطف» وجود دارد و دو مورد حذف فعل به قرینۀ معنوي دیده می شود.  

در بیت چهار نهاد دیده می شود.  

در مصراع دوم سه مضاف الیه به کار رفته است.  

یک جملۀ وابسته در بیت دیده می شود.  

معناي «باد» در کدام بیت با بقیه متفاوت است؟ - 15

شرمی از مظلمۀ خون سیاووشش باد   شاه ترکان سخن مدعیان می شنود

در خدمت قامتت نگون باد   هر سرو که در چمن درآید  

به یک دست آتش به یک دست باد  پِس پشت شان زال با کیقباد

بانگ  نوش شادخواران یاد باد  کامم از تلخّی غم چون زهر گشت  
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یکی از آرایه هاي مقابل کدام گزینه درست نیست؟ - 16

عجب نیست از گل که خندد به سروي / که در این چمن پاي در گل نشیند (کنایه، استعاره) 

 خوش آن کز گریه بودي گرد من دریا و بر حالم /  زدندي قهقهه آن نازنین کبکان ز ساحل ها (اغراق، استعاره)

دم حافظ بََرد از دل، غم دیرینه «حزین» /  اي صبا نکهتی از خاك ره یار، بیار (واج آرایی، تضمین)

از شرم قدت سرو فرومانده به یک جاي / وز رشک رخت ماه فتاده به تکاپوي (شخصیت بخشی، حس آمیزي) 

کدام گزینه با سایر گزینه ها قرابت معنایی کم تري دارد؟ - 17

 دیو آدم را نبیند غیر طین  تو ز قرآن اي پسر ظاهر مبین

 مشت خاکی است که بر دیدة نامحرم زد  تن خاکی که همان دید ز انسان ابلیس

 ز آن که جز گل را ندید ابلیس دون  تا قیامت زیر بار محنت است

 چند بینی صورت آخر چند چند  چشم ابلیسانه را یک دم ببند

در کدام گزینه صفت به کار نرفته است؟ - 18

گاه به گاه به دیدارش می رفتم و کنار همان پنجره می نشستم. براي این خاله نیز من به منزلۀ فرزند بودم.

کلّیاتی که خاله ام داشت، شامل تصویرهایی هم بود. میرزا، کوزه قلیان لب پریده اي داشت.

در همۀ گزینه ها جناس دیده می شود مگر .................. - 19

خانۀ جان یافته زان منزلت   اي شده در خانۀ جان منزلت  

ز فکر آنان که در تدبیِر درمانند درمانند   دواي درد عاشق را کسی کاو سهل پندارد  

عاقبت اي دل همه یکسر گلیم   خواجه در ابریشم و ما در گلیم  

به یک هفته از چین به گنگ آمدند   بزرگان چین بی درنگ آمدند

در مصراع «به حرص اَر شربتی خوردم مگیر از من که بد کرم» «مگیر از من» یعنی .................. - 20

از من یاد نگیر از من خرده مگیر از دست من نگیر جلوي مرا مگیر

همه آثار زیر منثور هستند به جز .................. - 21

لیلی و مجنون تذکرة االولیا روضۀ خلد سه دیدار

کدام گزینه از نظر تاریخ ادبیات درست است؟ - 22

قابوس نامه و کلیله و دمنه نمونه هایی از ادبیات تعلیمی هستند.

در آثار تعلیمی شاعر یا نویسنده می کوشد مفهومی اخالقی، اجتماعی یا عرفانی را بازگو کند.

در ادبیات تعلیمی شاعر یا نویسنده از قالب شعر یا نظم براي بیان مفهوم کمک می گیرد.

موضوع اصلی ادبیات پایداري ستایش تواضع و آزادي خواهی و دعوت به مبارزه با بیدادگران است.

نوع صفات بیانی «سربریده – جان پرور – خانه برانداز – ستمگر - شکرلب» در کدام گزینه درست است؟ - 23

فاعلی – فاعلی – مفعولی – مطلق – نسبی مطلق – مطلق – فاعلی – فاعلی – نسبی

مفعولی – مطلق – مطلق – فاعلی – نسبی مفعولی – فاعلی – فاعلی – فاعلی – مطلق

بیت «روي ها چون زین بیابان در کنند / جمله سر از یک گریبان بر کنند» بیانگر کدام یک ار وادي هاي عرفان است؟ - 24

فقر و فنا  حیرت توحید طلب  

«گلی با برگ هاي دراز و باریک و گل هاي خوشبو به رنگ هاي مختلف که در ادبیات نماد زبان آوري است» کدام گل را معرفی می کند؟ - 25

ُرز مریم سوسن نرگس

حیح فی المحّل اإلعرابِی ِمن الکلماِت المعّینۀ: عیِّن الصَّ - 26

َذَکَر ما ال َیْرَضی بِِه اآلَخروَن فی غیابِهم :  فاعل - مجرور بحرف جّر َفَأْنَزَل اُهللا َسکیَنَتُه َعلی َرسوله و َعَلی الُمؤمنیَن: مفعول - مضاف الیه 

ُأریُد َأرَخَص ِمن هذا. هِذِه اَألسعاُر غالیٌۀ:  مبتدا - صفۀ   لَْیَس َشیٌء َأْثَقَل فی المیزاِن ِمَن الُخُلِق اْلَحَسِن : مجرور بحرف الجّر- مضاف الیه
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َعیِّن الّصحیح لتعریف «إمتالك»؟ - 27

القیاُم بالتمریِن و النِّشاط.  صاَر الشی ُء ِملَکُه یفعل به ما َیشاُء.   نَقولُه ِعند تشجیع الّذي أْحَسَن عمًال.  الّذي َیعیش َمَعنا فی َوَطٍن واحٍد. 

َعیِّن عبارًة ما  جاَء فیها اسم المکان: - 28

شاَرْکنا فی محاِفل عدیدٍة فی مدارس مختلفٍۀ!  ال  َتْطُلِب العلم لِلوصوِل إلی َمناِصب ُدْنَیویَّۀ! 

اِْصِبْر عنَد ُمواَجَهۀ الَمشاِکِل.  ُهَو ُیَفتُِّش َعْن َموِضِع الشمس فی السماء! 

- َعیِّن الَصحیح فی الترجمۀ:  29
َانَْت الّذي فی الّسماء عظمتک و فی األرض َقَدُرتک و فی البحار َعجاِئُبَک:

تو کسی هستی که در آسمان بزرگی ات و در زمین توانایی ات و در دریاها شگفتی هایت آشکار است.

تو در آسمان عظمت داري و در زمین قدرت و در دریا شگفتی هایت نمایان است.

تویی که در آسمان ها بزرگی و در زمین توانایی و در دریاها شگفتی داري.

تو کسی هستی که در آسمان ها بزرگی ات نمایان است و روي زمین توانایی هایت و در دریا شگفتی هایت ظاهر شده است. 

َعیِّن ما جاَء فیها معاِدٌل لِلمضارع االلتزامی المنفّی فی الفارسیۀ: - 30

«لَْن تنالُوا اْلِبرَّ حتَّی ُتْنِفقوا ِمّما ُتِحبَّون...»   «...لِکْیال َتْحَزنوا َعَلی ما فاَتُکم...» 

ِل المؤمنوَن   ...َعَلی اِهللا َفْلَیَتَوکَّ زَق لَِمْن َیشاُء...»   «َأَولَْم َیْعَلموا َأنَّ اَهللا َیْبُسُط الرِّ

عیِّن ما الُیناسب للفراغ:  - 31
یِل.» «قاَم الُعّمال بَِأعماٍل کثیَرٍة ِخالَل النَّهار  .................. ُهم َیستریحوَن فی اللَّ

لَیَت   لِکنَّ   لََعلَّ   ِإنَّ  

یِل.» ُجَل فی بِدایِۀ اللَّ ؤاُل غیر المناِسب للعبارِة: «َهَو الَّذي َقَتَل الرَّ - ما ُهَو السُّ 32

ُجَل؟   ُجُل؟   َمن َقَتَل الرَّ ُجُل؟   متی ُقِتَل الرَّ ُجُل؟   َهل ُقِتَل الرَّ  لماذا ُقِتَل الرَّ

َتیِن: َعیِّن الَکِلَمتیِن َغیَر ُمَتضادَّ - 33

الِفَتیۀ- اَلّشباب   اَإلکثار - َتقلیل  العائل - الغنّی  َینُقُص - َیزداد  

عیِّن الخطأ فی أسماء اإلشارة: - 34

بت من اُالسبوع الماضی.   اِشتریُت هدایا لهؤالء الّنساء فی َیوم السَّ هذان البنتاِن فی الّصفِّ العاِشر.  

أولئک الرجال ضیوٌف لَنا من بلد خارجّی.   لیالِن َیذهبان إلی الحّج دائمًا.   هذان الدَّ

عیِّن الخطأ فی الترجمۀ: - 35

خرج بعُضهم من الصّف ُمسرعین : بعضی از آنها به سرعت از کالس خارج شدند. 

لَِنسَتِمع کالم المعّلم حتی َتنَجحَ : باید به سخن معلم گوش می  دادیم تا موفق شویم. 

المؤمن لن یسعی لمعرفۀ أسراراآلخرین : مؤمن براي شناختن رازهاي دیگران تالش نخواهد کرد.

الکّفار لم ُیؤمنوا بما أنزل اهللا : کافران به آنچه خداوند فرستاد ایمان نیاوردند. 

عّیّن المناسب للفراغ: « ..................  َیجعل الجّو لطیفًا و نحن نَستفید منه فی األّیام الحاَرة!» - 36

تّیار الکهرباء   مکّیف الهواء   الحاسوب   تّیار الماء  

َعیِّن الَْخَطَأ ِفی َضْبِط َحرکاِت الَْکلماِت: - 37

َصدیقتی ُمؤِمَنٌۀ َو صبوَرٌة َحّتی ِعنَد َأْصَعِب المشاِکِل.   َنویَِّۀ.   َمُۀ َتْنَجُح ِفی بَراِمَجها السَّ َوُل الُمِتَقدِّ اَلدُّ

ْمُس أْرَضنا ُکلَّ نَهاٍر.   ُر الشَّ ُتَنوِّ اَْلَکالُم اْلَحَسُن ُیَزیَُّن اْإلنساَن ِعْنَد اآلَخریَن.  

عّین نائب الفاعل ال ُیشاَهُد فی الجملۀ: - 38

المعلمۀ ما نُسیت فی قلبنا ألنّها حنون.   بعض اصحاب النبی اُستشهدوا فی المعرکۀ.     . انهما انا بشٌر مثلکم ُیوحی الَیَّ بون.   مون معّلمیهم ألنّهم مؤدَّ التالمیذ ُیکرَّ
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عّین اسم المفعول (الجمع السالم للمؤنث) من المزید ثالثی: - 39

التلمیذات المجّدات بدأَن المسابقات الرسمّیۀ بین الفریقات.   سار ذوالقرنین مَع جیوشه حتی وصَل الی مناطق فیها ُمستنَقعاٌت.  

الُمکاِشفات العلمّیۀ ُتثبت لنا طبقات مختلفۀ فی البحر بعضها أظلم من اُالخري.   َم.   قرأُت فی َموسوعات علمّیۀ أّن العلماء یؤکَّدون أّن الدالفین تقدر أْن تتکلَّ

عیِّن ما فیه الم التعلیل (لبیان العّلۀ): - 40

السنجاب الطائر له غشاء خاّص یفتحه.   عات. لکثیر من الشعراء االیرانیّین ملمٌّ إنّما بُعثُت ُالتّمم مکارم األخالق.   علی اهللا فلیتوّکل المؤمنون.  

عّین ما لیس فیه (الحال): - 41

جلس علیٌّ فی المقّدمۀ والحدیقۀ أمامه.   رین.   کان الناس امًۀ واحدًة فبَعَث اهللا النبیّین مبشَّ

ا یطلب منک المساعدة فساِعده.   إذا رأیَت رجًال مضطر علینا أن نسَعی جاهدیَن أْن النکوَن متکاسلیَن.  

َعیِّن الْعبارة الّتی ُرفع فیها اإلبهاُم: - 42

ُه ال یعرُف َشیئًا ِمَن الموضوع.   ال ُتعاِتب َصدیقک لَعلَّ رغم َأّن االمتحان کاَن صعبًا َولکنَّنا نََجحنا فیه.  

فین َکَأنُّه صاِحُب نفوِسِهم.   ِرکِۀ ُیعاِمل الُموظَّ ُمدیُر الشَّ َو َیقوُل الکاِفُر یا لیتنی ُکْنُت ُترابًا.  

عّین ما نَعِرف فاعله: - 43

اُفتِّش عن ُمعَجم ُیساِعدنی فی فهم الّنصوص!   عالٌِم ُیْنَتَفُع بعلمه خیر مِن ألف عابِد!  

ُتَعدُّ الّدکتورة (آنه ماري شِمل) ِمن الّشهر المشرقین!   ُتضَطرُّ إلی الکذب عّدة مّرات فتفشل فی حیاتک!  

عیِّن الّصحیح فی الترجمۀ: ُاختی ال تحزن ألنّها تضحک للحیاه حتی َتنجح قریبًا: - 44

خواهرم غمگین نمی شود، زیرا او به زندگی می خندد تا به زودي موفق شود!  خواهرم غمگین نشو زیرا اگر به زندگی بخندي به زودي موفق می شوي!

دخترم اندوهگین مباش، با شادمانی زندگی کن تا در زندگی موفق شوي!  خواهرم ناراحت نباش زیرا زندگی براي خندیدن است و به زودي موفق می شوي!

ِن الَْخَطَأ ِفی التَّرَجَمِۀ: َعیِّ - 45

هِذه اْلحاِدَثُۀ لَْم ُتْضِعْف َعزَمُه:این حادثه اراده اش را تضعیف نکرد. 

بَْعَد َأِن اْخَتَرَع نوبل الدینامیَت، اِزدادِت الحروُب َو إْن کاَن َغَرضُه ُمساَعَدِة اإلنساِن: پس از آنکه نوبل دینامیت را اختراع می کند، جنگ ها افزایش پیدا کرد چرا که هدفش کمک به مردم بود. 

الحاِت إنّا ال نُضیُع أْجَر َمْن أْحَسَن َعَمًال.»: بی شک کسانی که ایمان آوردند و کارهاي شایسته انجام دادند، قطعًا ما پاداش کسی که کاري را به درستی انجام داد، تباه «ِإنَّ الّذین آَمنوا و َعِملوا الصِّ
نمی کنیم.

َهْل ُتعطی اْلَجواِئُز اْلَیوَم لَِمْن ُهَو َأْهٌل لِذلَِک؟: آیا امروزه جوایز به کسی که شایستۀ آن است، داده می شود؟

عّین ما لیس فیه الحال: - 46

کانت بناُتنا المجّدات ُیطالعَن فی الَمکتبۀ ُمْغتنماٍت لللحظاِت.   کاَن األعداُء َیِقفوَن قرَب المدینِۀ خائفیَن.  

لَْیَسْت هاتاِن التلمیذتاِن فی قریتنا ُمتکاسلتیِن عن أمورهما.   کریات.   یوف الکثیریَن و هم یتکلَّمون حول الذِّ ُأشاِهُد فی المحفل الضَّ

ما هو الخطأ حول األفعال التالیۀ؟ - 47

ْمَن الدروَس فی المدرسِۀ.   َأنتنَّ َتَعلَّ َأنتما َتکاَتَبتا فی القریِۀ.   ْمَن فی الّصفوف.   ُهنَّ َتَعلَّ هم َتکاَتبوا فی المدرسِۀ.  

عیِّن العبارة الّتی جاَءت فیها نکرتاِن فقط: - 48

رة و َقد یبلُغ عمُرها أْلَفی سنٍۀ.   هذه الشجرة معمٌّ الِعنب البرازیلّی شجرٌة َعجیبٌۀ. أثمار هذه الشجرِة تنموعلی جذعها.  

ُع المعلُّمات طالبتیِن علی قراَءِة ُکتٍب حول طرٍق لتقوّیۀ ذاکرتهما.   ُتشجِّ ـَتمُع ِمن الِمْذیاع أخباراً. کانت اَألخباُر عن إعصاٍر َشدید فی محافظِۀ جیالِن.   نََسْ

عّین اَألصّح فی ترجمۀ العبارات التالیۀ: - 49

ُیْجَلُس کلُّ واحٍد من التالمیِذ فی زاویۀ من قاعۀ االمتحاِن: هر یک از دانش آموزان در گوشه اي از سالن امتحان نشانده می شود.

َأْنِفْقَن ِمّما ُرزْقتنَّ ِمن قبل َأن یأتَی یوٌم البیٌع فیه: انفاق کردید از آنچه که روزي داده شدید قبل از آنکه روزي بیاید که در آن خرید و فروشی نیست. 

ال َتْستطیعوَن َأن َتجدوا لغًۀ بدوِن کلماٍت دخیلۀ: یک زبان بدون کلمات وارد شده را نمی توان یافت. 

ما کاَن ترتیُب جلوسهنَّ فی الّسیِّارة؟: نحوة نشستن ایشان در اتوموبیلشان چگونه است؟ 
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َعیِّن ُجملًۀ لَْیَست شرطّیۀ: - 50

َمْن ُیؤِمن باهللا َیْهِد َقْلَبه!   اِذ َتمَّ الَعْقُل نََقَص الَکالم!   موات واَألرِض إّال اُهللا!   السَّ من َیْعَلم ِسرَّ نیا َتْحُصْد فی اآلخرِة!   ما َتْزَرْع فی الدُّ

عیِّن الّصحیح للفراغات:   - 51
أَحَد َعَشَر  .................. ، َسْبَعۀ  .................. ، ثالثۀ َعَشَر  .................. .

َرُجًال، ُکُتٍب، کتابًا   َقَلمًا، َشَجراٍت، َشَجَرًة   معلما، ُعیوٍن، َرُجًال   طالبًا، ُعیوٍن، َرُجًال  

ِن الحال مختلفًا نوعه َعِن البقّیۀ: - َعیِّ 52

َکت َسیُّارة اِإلسعاف ُمسِرعًۀ نَحو مکان التَّصادم.   َتَحرَّ ُخِلَق اإلنساُن ضعیفًا.  

اِنَدَفَع المقاتلوَن متوّکلین باهللا نَحو َجبهاِت القتاِل.   َسَمَکُۀ التیالبیا ِمن َأغرِب اَألسماِك ُتداِفُع َعن ِصغاِرها و هَی تسیُر َمعها.  

رفّی و الَمحل اإلعرابّی:   حیَح َعِن الّتحلیل الصَّ َعیِّن الصَّ - 53
 «ُهم ُیجاِهدوَن فِی سبیِل اِهللا ُمتَوّکلین علیه آملین فوزهم.»

لیَن: اسم مفعول، جمع مذکر سالم، نََکرة / حال    ُیجاِهدوَن: فعل مضارع، مزید ثالثی (باب إفعال)، مجهول / خبر   ُمتوکِّ

آملین: اسم فاعل، جمع مذکر سالم، نکرة  / حال   اِهللا: اسم، مفرد، مذکر، معرفۀ / خبر  

- َعّین الّتعریب الّصحیح: 54

اي کاش روزي  ساعت درس بخوانی تا نمرة خوبی بگیري:  یا لیتک کنَت تدرس أربع ساعات لَِتْحَصَل َعلی درجۀ مناسبۀ.  

ح أصدقائنَا.   ما باید همۀ تالشمان را بکنیم تا دوستانمان را شاد کنیم:  َعَلینا أن نبذل کلَّ َجهدنا لُِنفرَّ

عادة فی باطن اإلنسان ال فی کالمه.   بی شک خوشبختی در درون ماست و نه در حرف هایمان:  إنَّ السَّ

هیچ دوستی براي دوستش بدي نمی خواهد:  ال َصدیق َیُطُلب لصدیق اّال الَخیر.  

4

عیِّن الخطأ ِفی استعمال أسماء اإلشارة: - 55

ورة!   َرَسَم هذاِن المعلِّمان هِذِه الصَّ هذه األقالم لتالمیِذ الَمدارس!  

وت ِمن الَمجروحیَن!   اُولئک الُمجاهدوَن َسِمعوا تلَک الصَّ اعرتان َجَلَستا جنَب هذا البیت!   هاتاِن الشِّ

عیِّن ما لیس فیه (صفۀ): - 56

من سعادة ابن آدم ُحسن الُخلق و من شقارة ابن آدم سوء الُخلق!   ادیسون أّول َمن صنع مختبراً لألبحاث الّصناعّیۀ!  

هو یعمل بواجباته المدرسّیۀ و ال یهمل فیها ابداً!   ة!   لبسْت اّمی خاتمها الذهبّی فی حفلۀ میالدي ألّول مرٍّ

عیِّن اسم التفضیل (فاعًال) و اسم المکان (مفعوالً به): - 57

أکبُر مکتبۀ فی العالم القدیم مکتبَۀ جندي سابور!   مکتبُۀ جندي سابور فی خوزستان أکبُر مکتبٍۀ فی العالم القدیم!  

أتی خیُر األنبیاء و وهبنا میزاَن العدالۀ و التقوي.   وهب األفاضل من الخّیرین مکتبات عدیدة لمدارس بلدنا!  

عّین نائب الفاعل لَْیَس اسمًا ظاهرًا - 58

ُتصَنُع حلویاٌت لذیدٌة فی مدینِۀ یزد   شهُر رمضاَن الّذي اُْنِزَل فیه القرآُن  

اِنّی اُُمْرُت َأْن اَقوَل الحّق فی جمیع االحواِل.   سُتْقَطُع جذور الظلم حینما نسقی شجرة االیمان فی قلوب النِّاس.  

عیِّن العبارة الّتی ماجاء فیها «المبتدأ»: - 59

نظر الَولَد إلی والدیه حبا لهما عبادة!   صباَح أحد األیام َذهبُت إلی الحرم الشریف!  

لکلِّ العب هذا الفریق دوٌر مهّم!   فضُل العالم علی غیره کفضل الّنبی علی اُّمته!  

عیِّن ما لیس فیه فعل األمر: - 60

َظلمونی و َضّیعوا حّقی و حّق أسرتی!   کلِّم الّناس علی قدر عقولهم!  

أنِفق ِمّما تملک فی سبیل اهللا لِیرضی عنک!   إنتِظري فی موقف الحافلۀ حتی تصل صدیقک!  
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عیِّن الُمستثنی منه یختلف محّله االعرابّی: - 61

نَْشتري تلَک المالبَس الجمیَلۀ من الّسوق إّال ذلک السروال.   ین منهم.   ُق الناُس ُحلَو الحیاة إّال المجدَّ ال َیَتَذوَّ

ما َأْخرَجِت الصالحاُت اَألشراَر ِمَن المدینۀ إّال اِإلثنیِن.   هات ُیرِشْدَن َأوالَدهنَّ إلی طریق الّصواب إّال قلیًال منهم.   ِإّن اُألمِّ

عّین ما فیه لَْیَس ُأسلوب الشرط: - 62

الب فی المدرسِۀ معلما أن ُیساعدُهم فی دروسهم.   ما شاَهد الطُّ َمن کانَْت الئقًۀ فی أمورها َتِصل إلی الدرجات الُعلیا.  

ما َتعَملی فی الدنیا ُمخلصًۀ ِهللا ُتشاِهدي ثمرَتُه فی اآلخَرة.   ما تتعّلم ِمن العلوم الجدیدة تکتِشف أشیاء مجهولۀ َأکثر لک.  

فی أّي عبارة ماجاء اسم الَعَلم؟ - 63

َأخْذُت ِمن َحَسٍن کتابَه الجدید ثّم قرأُته.  الَعَمُل الَحَسُن َأفضل اَألعمال ِعند المؤمنیَن. 

ه األکبِر بسرعٍۀ.  َیرِجُع َحَسٌن ِمن بیِت َعمِّ نُشاِهُد والَد الَحَسِن قد وقَف عند باب المدرسِۀ. 

عّین ما لیس فیه الحال: - 64

جلس أعضاء اُسرتی أمام التِّلفاز ُمشتاقیَن.   قد نري تداخَل روابط االنسان و البیئۀ و هو مضرٌّ للطبیعۀ.  

جاء أبی مسروراً و َتَکلَّم معنا عن صدیقه القدیم.   جاء لنا المدعّوون الکثیرون حین کّنا نتکّلم مع أصدقائنا.  

- َعیِّن الّصحیح فی التحلیل الصرفّی و اإلعراب:  65
  «َو عباُد الّرحمن الّذین َیمشون علی األرض هونًا و إذا خاطبهم الجاهلون قالوا سالمًا».

 عباد: اسم ــ جمع تکسیر أو مکّسر و مفرده (َعبد، مذکر)، مبنی / مبتدا و مرفوع 

 الجاهلون: اسم ــ معرب ــ الجمع الّسالم للمذکر و مفرده (الجّهال) / فاعل و مرفوع 

 خاطب: فعل ماٍض ــ مزید ثالثی من باب مفاعلۀ ــ له حرف زائد / فعل و فاعله «الجاهلون» 

 َیمشون: فعل مضارع ــ للغائب ــ مجرد ثالثی ــ معلوم ــ حروفه األصلیۀ ثالثۀ / خبر و فاعله محذوف 

فی أّي جواب ما جاَءت الحروف المشبهۀ بالفعل؟ - 66

علی الفائزیَن ان ال یفتخروا بقدراتهم أمام اآلخریَن!   قیَل ان اِالرادة الّصادقۀ لالنسان ُتْشبه قّوة خفیۀ!  

ان هذا القرآن یهدي لِّلتی هی اَْقوم!   قال المعلِّم فی الصّف فاْعَلموا ان الّتاریخ معلٌّم کبیٌر لتجارب البشر!  

عیِّن الّصحیح: «من ُیؤمن بأنّه سینجح فی طریقه، الشّک أنّه قد استطاع أن ُیوصل نفسه إلی نصف الّطریق!» - 67

هر کس ایمان داشته باشد که او در راهش پیروز خواهد شد، شّکی نیست که خودش می تواند به نیمۀ راه برسد! 

آن کس که ایمان داشت که در آینده در راه خود موّفق خواهد شد، حتمًا خود توانسته است به اواسط راه برسد! 

کسی که ایمان داشته باشد به اینکه در راهش موّفق خواهد شد، بی شک توانسته است خود را به نیمۀ راه برساند! 

هر آن کس که ایمان دارد به اینکه در مسیرش پیروز خواهد شد، قطعًا خواهد توانست که خود را به اواسط مسیر برساند! 

- عیِّن الّصحیح:   68
«کنَت َتزعم أنّک جرم صغیٌر فی هذه الّدنیا لکنَّ العالم إنطوي فیک!»

خیال می کردي که تو جسمی کوچک در این دنیا هستی اما عالم در تو به هم پیچیده شد! 

گمان می کنی که تو موجودي کوچک در این عالم هستی، ولی دنیا در تو پیچیده شده است!  

خیال می کردي که تو آن جسم کوچک در دنیا هستی درحالی که عالم در تو به هم پیچیده است! 

تصّور می کردي که در جسم کوچک تو این دنیا قرار دارد، درحالی که آن در تو پیچیده شده است! 

عیِّن الّصحیح فی التعریب: «او یک الگوي برتر را در زندگی جستجو می کند و گمراه نمی شود» - 69

هو ُیَفّتش َعن نماذج اَْحَسن فی حیاتها َو ال َیِضّل!   هو َیبَحُث عن نموذٍج اَْفَضل فی الحیاِة َو ال َیِضّل!  

هو بََحَث نموذجًا عالیًا فی الحیاِة َو ال َیِضّل!   هو َفتََّش عن نموذج اَْعلی فی الحیاة َو ال َیِضّل!  

عیِّن الّصحیح فی ضبط الحرکات: - 70

هو َیتظاِهُر أمامه بأّن ِجناحه َمکسور.   ادَسۀ.   اعۀ السِّ ّیاح فی قاعِۀ الِمطاِر فی السِّ َحَضَر السَّ

الَحنیُف هو التِّارُك للباِطِل و الُمَتماِیُل إلی الّدین الَحّق.   ال َتغِضبوا فإّن الَغَضب ُمفَسِدة.  
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تمام موارد، نشان می دهد که خداوند متعال براي انسان در نظام هستی جایگاه ویژه اي قائل شده است، به جز: - 71

خداوند آنچه در آسمان ها و زمین است، براي انسان آفریده  است. خداوند انسان را گرامی داشته و به او کرامت بخشیده است.

خداوند انسان را بر بسیاري از مخلوقات برتري داده است. خداوند راه را به انسان نشان داد یا سپاسگزار خواهد بود و یا ناسپاس.

با توجه به شعر  - 72
 بر او خلق جهان گشته مسافر   یکی خط است ز اول تا به آخر 
 دلیل و رهنماي کاروانند  در این ره انبیاء چون ساربان اند 

 هم او اّول هم او آخر در این کار  وز ایشان سید ما گشته ساالر 
کدام یک از گزینه ها صحیح می باشد؟

دین واحد و فطرت مشترك همۀ انسان ها و توجه خداوند به این مهم را بیان می کند.

تعیین امام معصوم از طرف خداست و مسئولیت هاي پیامبر به جز ابالغ و دریافت وحی بعد از او، توسط امام انجام می شود.

دین آخریِن پیامبر الهی کامل ترین و شایسته ترین برنامۀ هدایت براي انسان ها در همۀ زمان هاست.

خداوند خود می داند که چه موقع سلسلۀ پیامبران را ختم کند زیرا اوست که دقیقًا می داند که عوامل ختم نبوت فراهم شده است یا نه. 

هر گاه بخواهیم با تکیه بر وحی الهی، تعریفی براي دنیا ارائه دهیم، پیام کدام آیه وافی به این مقصود است؟ - 73

نیا اّال لهٌو و لعٌب و انَّ الّدار االخرة لهی الحیوان»  ماوات و االرض و ما بینهما العبین ما خلقناها اّال بالحق»  «و ما هذه الحیاة الدُّ  «و ما خلقنا السَّ

ر»  م و أخَّ هر»  «ینبَُّؤا االنسان یؤمئٍذ بما قدَّ نیا نموت و نحیا و ما یهلکنا اّال الدَّ  «و قالوا ما هی اّال حیاتنا الدُّ

عام ترین و فراگیرترین قانون خداوند، کدام سنت است و مقصود از این سنت چیست؟ - 74

ابتالء – قرار دادن یک فرد در شرایط امتحان براي آگاهی از درون افراد امالء – قرار دادن یک فرد در شرایط امتحان براي آگاهی از درون افراد

ابتالء – قرار دادن یک فرد در موقعیتی که صفات درونی خود را بروز دهد امالء – قرار دادن یک فرد در موقعیتی که صفات درونی خود را بروز دهد

هر یک از موارد «انزواي افراد مورد احترام و اعتماد پیامبر» و «دخالت سلیقه ي شخصی در احکام دینی» مربوط به کدام یک از چالش هاي عصر ائمه - 75
می باشد؟

ارائه الگو هاي نامناسب - تحریف در معارف اسالمی  ارائه الگو هاي نامناسب - ممنوعیت نوشتن احادیث پیامبر (ص) 

تبدیل حکومت عدل نبوي به سلطنت - تحریف در معارف اسالمی تبدیل حکومت عدل نبوي به سلطنت - ممنوعیت نوشتن احادیث پیامبر (ص) 

با توجه به آیات قرآن کریم «آفرینش همتایان آرامش آفرین» به منظور چیست و این موضوع براي چه کسانی قابل فهم است؟ - 76

 جعل بینکم مودة و رحمۀ  - یتفکرون  جعل بینکم مودة و رحمۀ - یعلمون 

 جعل من ازواجکم بنین و حفره  - یتفکرون  جعل من ازواجکم بنین و حفره  - یعلمون 

این سخن امام عصر (عج) که می فرماید:  «و اما الحوادث الواقعه فارجعو الی رواة حدیثنا...» بیانگر کدام یک از مسئولیت هاي منتظران عصر غیبت است؟ - 77

تقویت معرفت و محبت به امام عصر  دعا براي ظهور امام عصر  پیروي از امام عصر  ایجاد آمادگی در خود و جامعه 

شناسایی و انتخاب هدف، کدام یک از ویژگی هاي انسان نسبت به سایر مخلوقات است و کدام آیه به این موضوع اشاره می کند؟ - 78

خاص - «ما خلقنا هما اّال بالحق»   مشترك - «من کان یرید ثواب  الّدنیا...»

خاص - «من کان یرید ثواب  الّدنیا...» مشترك - «ما خلقنا هما اّال بالحق»

بیت «اي دوست شکر بهتر یا آنکه شکر سازد؟ / خوبی قمر بهتر یا آنکه قمر سازد؟» با کدام گزینه قرابت مفهومی بیشتري دارد؟ - 79

هرکس نعمت و پاداش دنیا را بخواهد، نعمت و پاداش دنیا و آخرت نزد خداست.» 

بعضی از مردم می گویند: خداوندا، به ما در دنیا نیکی عطا کن، ولی در آخرت بهره اي ندارند. 

«و ما آسمان ها و زمین و آنچه بین آن هاست را به بازیچه نیافریدیم.» 

آن کس که سراي آخرت را بطلبد و براي آن سعی کند، پاداش داده می شود.
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میزان تأثیر نماز به چه چیزي بستگی دارد و عدم تواضع در مقابل مستکبران و عدم توجه به قدرت هاي دیگر،  نتیجۀ چیست؟ - 80

تداوم و میزان دقت و توجه ما ـ در نظر گرفتن عظمت خدا در رکوع و سجود ـ توجه به بزرگی خدا در تکبیر.

قصد و نیت ما ـ در نظر گرفتن عظمت خدا در رکوع و سجود ـ توجه به بزرگی خدا در تکبیر.

تداوم و میزان دقت و توجه ما ـ توجه به بزرگی خدا در تکبیر ـ در نظر گرفتن عظمت خدا در رکوع و سجود.

قصد و نیت ما ـ توجه به بزرگی خدا در تکبیر ـ در نظر گرفتن عظمت خدا در رکوع و سجود.

ریَن»  مستفاد می گردد؟ کدام پیام از آیۀ شریفۀ  «ِانَّ اَهللاَ ُیِحبُّ التَّوابیَن َو ُیِحبُّ الُمَتَطهِّ - 81

توبه نه تنها گناهان را پاك و تطهیر می سازد، بلکه اگر ایمان و عمل صالح به دنبالش بیاید، گناهان را به حسنات مبّدل می کند.

تکرار توبۀ واقعی، به معنی دور شدن از خداوند نیست و موجب جلب رحمت خداوند می گردد.

اگرچه توفیق توبه همواره میّسر است، اما باید لحظه هاي توفیق را شکار کرد و خود را در دامن مهر خداوند انداخت. 

آنچه سبب عادت جوان به گناه می شود، تسویف است، به طوري که ممکن است ترك گناه برایش سخت گردد. 

» شرط بهره مندي از اکسیر حیات چیست؟ سوِل  ِ َو لِلرَّ در آیۀ « یا َأیَُّها الَّذیَن آَمُنوا اسَتجیبوا ِهللاَّ - 82

ایمان و تقواي الهی  تعقل در پیام الهی  پذیرش دعوت خدا و رسول او  ایمان و عمل صالح 

⋯

پیش بینی سرنوشت نابسامان جامعۀ اسالمی توسط حضرت علی (ع)، معلول چیست و این پیش  بینی با کدام عبارت قرآنی ارتباط مفهومی دارد؟ - 83

روشن بینی و درك عمیق ایشان- «اْنَقَلْبُتْم َعَلى َأْعَقابُِکْم"»  

ُسُل"»   ٌد ِإالَّ َرُسوٌل َقْد َخَلْت ِمْن َقْبِلِه الرُّ روشن بینی و درك عمیق ایشان- «َوَما ُمَحمَّ

آگاهی ایشان به تبیین معارف متناسب با نیازهاي آینده- «اْنَقَلْبُتْم َعَلى َأْعَقابُِکْم"»  

ُسُل"»   ٌد ِإالَّ َرُسوٌل َقْد َخَلْت ِمْن َقْبِلِه الرُّ آگاهی ایشان به تبیین معارف متناسب با نیازهاي آینده- «َوَما ُمَحمَّ

«وجوه اشتراك» و «هدف مشترك» بین زن و مرد چیست و راه دستیابی به آن هدف مشترك چگونه است؟ - 84

قرب الهی و بهشت جاوید- ویژگی هاي فطري - تشکیل خانواده و فرزند آوري  ویژگی هاي فطري - ازدواج - تشکیل خانواده و فرزند آوري 

قرب الهی و بهشت جاوید - ویژگی هاي فطري - عبادت و بندگی  ویژگی هاي فطري - قرب الهی و بهشت جاوید - بهره گیري از ویژگی هاي فطري 

هر یک از موارد «فراموشی خدا در قلب»، «تصرف و تخریب محیط زیست»، «عدم درك معنویت نیایش با خدا» به ترتیب معلول چیست؟ - 85

سرگرمی به امور دنیوي - بی توجهی به مالکیت حقیقی خداوند - فزونی یافتن زرق و برق و زینت دنیا در دل آدمی

فزونی یافتن زرق و برق و زینت دنیا در دل آدمی - بی توجهی به مالکیت حقیقی خداوند - سرگرمی به امور دنیوي

بی توجهی به مالکیت حقیقی خداوند - سرگرمی به امور دنیوي - فزونی یافتن زرق و برق و زینت دنیا در دل آدمی

سرگرمی به امور دنیوي - فزونی یافتن زرق و برق و زینت دنیا در دل آدمی - بی توجهی به مالکیت حقیقی خداوند

در تمدن دوم اروپایی قرون وسطی، مبلغان مسیحی چه فعالیت هایی انجام می دادند؟ - 86

تشکیالت تبلیغی وسیعی را جهت تبلیغ اعتقادات مسیحیت به وجود آوردند و اعتقادات رسمی کلیسا را به عنوان اعتقادات خود تبلیغ کردند.

تشکیالت تبلیغی وسیعی را جهت تبلیغ اعتقادات مسیحیت به وجود آوردند و اعتقادات نادرست خویش را به عنوان اعتقادات رسمی مسیحیت تبلیغ کردند.

تشکیالت پیچیده اي را جهت دفاع از حاکمیت کلیسا به وجود آوردند و اعتقادات نادرست خویش را به عنوان اعتقادات رسمی مسیحیت تبلیغ کردند.

تشکیالت پیچیده اي را جهت دفاع از حاکمیت کلیسا به وجود آوردند و اعتقادات رسمی کلیسا را به عنوان اعتقادات خود تبلیغ کردند.

سه مورد از زیربناها و پایه هاي استوار دین اسالم به بیان امام باقر (علیه السالم) کدام اند و تأکید بیشتر بر کدام مورد بوده است؟ - 87

نماز و روزه و زکات - والیت معنوي نماز و روزه و زکات - والیت ظاهري خمس و نماز و روزه - والیت معنوي خمس و نماز و روزه - والیت ظاهري
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با تدبر در آیات قرآن به ترتیب چه ثمراتی براي هریک از موارد زیر بیان شده است؟  - 88
- وفاداري به پیمان با خدا 

- رعایت عهد و امانات

به زودي پاداش عظیمی به او خواهد داد - براي آن ها باغ هایی از بهشت است.

به زودي پاداش عظیمی به او خواهد داد - آنان در باغ هاي بهشتی گرامی داشته می شوند.

براي آن ها باغ هایی از بهشت است - به زودي پاداش عظیمی به او خواهد داد.

آنان در باغ هاي بهشتی گرامی داشته می شوند - به زودي پاداش عظیمی به او خواهد داد.

بیت «تو را چندین پیمبر کرده آگاه / که خواهد بود کاري صعب بر راه» با کدام عبارت قرآنی ارتباط معنایی دارد؟ - 89

اَر اْآلِخَرَة لَِهَی اْلَحَیَواُن»   ـِه َحِدیًثا»   «َوِإنَّ الدَّ اِر»   «َوَمْن َأْصَدُق ِمَن اللَّ ِقیَن َکاْلُفجَّ  «َأَفَحِسْبُتْم َأنََّما َخَلْقَناُکْم َعَبًثا»   «َأْم نَْجَعُل اْلُمتَّ

التفات به سخن مجنون و کّذاب در حالت عادي و اعالم خطر به ترتیب چگونه است؟ پذیرش این عمل برخاسته از چیست؟ - 90

فاقد اعتبار - شرط عقالنیت - رعایت احتیاط  فاقد اعتبار - شرط عقالنیت - فرار از خطر احتمالی 

شرط عقالنیت - فاقد اعتبار - رعایت احتیاط   شرط عقالنیت - فاقد اعتبار - فرار از خطر احتمالی 

کدام گزینه نتیجۀ کامل تري از استدالل «نیازمندي جهان به خدا در پیدایش» ارائه داده است؟ - 91

ما و همۀ پدیده هاي جهان، وجود و هستی مان از خودمان نبوده و به پدیدآورنده نیازمندیم. 

ما و همۀ پدیده هاي جهان، در پدیدآمدن و هست شدن خود به آفریننده اي نیازمندیم که خودش پدیده نباشد. 

پدیده هایی که وجودشان از خودشان نیست، براي موجودشدن نیازمند به پدیدآوردنده اي هستند که خودش پدیده نباشد و سرچشمۀ هستی باشد. 

در آفرینش، یک موجود فقط در صورتی در وجود خود نیازمند به دیگري نیست که خودش ذاتًا موجود باشد. 

قرآن کریم، زیان عمومی را که شامل همۀ انسان ها می شود، چگونه بیان می کند و چگونه به این موضوع تأکید می ورزد؟ - 92

 «لَفی ُخسٍر»  - قسم به زمان و دوران تاریخ بشر  «ِمَن الخاسریِن»  - قسم به زمان و دوران تاریخ بشر

 «لَفی ُخسٍر»  - اشاره به سرنوشت آدمی پس از مرگ  «ِمَن الخاسریِن»  - اشاره به سرنوشت آدمی پس از مرگ

قرآن کریم، به هنگام بیان چگونگی نعمت دهی خداوند بر بندگان، کدام مورد را از ذات  باري تعالی نفی می کند و در مقابل آن کدام صفت  الهی را - 93
یادآور می شود؟

 ُمغیراً نِعَمًۀ  - علم خداوند به عملکرد بندگان انعمها علی َقوم  - علم خداوند به عملکرد بندگان

 ُمغیراً نِعَمًۀ  - مغفرت الهی در نعمت دهی انعمها علی َقوم  - مغفرت الهی در نعمت دهی

با تحقق موضوع .................. در مرحله .................. قیامت، اعمال پیامبران و امامان، میزان سنجش قرار می گیرد؛ زیرا: - 94

برپا شدن دادگاه عدل الهی - اول - ظاهر و باطن اعمال انسان ها را در دنیا دیده اند

حضور شاهدان و گواهان - دوم - اعمال آن ها عین آن چیزي است که خدا به آن دستور داده است. 

برپا شدن دادگاه عدل الهی - دوم - اعمال آن ها عین آن چیزي است که خدا به آن دستور داده است. 

حضور شاهدان و گواهان - اول - ظاهر و باطن اعمال انسان ها را در دنیا دیده اند.

جامی، شاعر نامی ادبیات پارسی، با سرودن بیت «ذات نا یافته از هستی، بخش / کی تواند که بود هستی بخش» در پی ترسیم صحیح از چه موضوعی - 95
بوده است؟ 

هر انسانی بر اساس فطرت خویش، خدا را یافته و حضورش را درك می کند. 

زندگی در حالی جریان دارد که آفریننده اي حکیم آن را هدایت و پشتیبانی می کند.

اگر به خودمان نگاه کنیم، می فهمیم که ما پدیده هستیم و هستی مان از خودمان نیست.

پدیده هایی که وجودشان از خودشان نیست، براي موجود شدن نیازمند یک پدید آورنده هستند.

96 - A book sometimes sells better if it has an introduction, written by a .................. person.

private famous complex calm
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97 - She got  .................. translating the Holy Quran when she was studying and teaching translation.

ashamed of  angry about emotional when interested in

98 - You’ve never heard of Albert Einstein? You .................. be joking!

must may can should

99 - If you want to improve your English or any other foreign languages, you should  ..................  some of

these helpful hints I have written on the board.

forget consider mention escape

100 - Have you ever considered  .................. to live in another country?

to go go goes going

101 - It’s all right to borrow money from time to time, but don't let it become a/an  .................. .

addict habit miracle topic

102 -   It was believed that the accident happened as a/an   .................. result of heavy rain and snow

storms in the city.

regular indirect polite opposite

103 - I am sure this is an event that will ..................  in your mind for quite a long time.

stick survive bother suffer

104 - Thousands of pigeons that were in their .................. were stolen yesterday.

cages sales meals cells

105 - Her son .................. at home as long as possible if she .................. him.

would live – let lived – let would live – lets lived – lets

106 - You as an employee have to pay attention to the specific rules in the company and respect the

people in different levels of management ..................  that are upper than you.

weight laughter pyramid ability

107 - The project was planned without proper ……………… to the interests of local people.

 regard contrast description narration

108 - It is necessary that the school ……………… of any changes in address and telephone number.

may be informed must informed should be informed be informed

109 - When I arrived at the meeting the boss .................. the office.

already leaves was already left has left already had already left 

110 - By the time we arrived, they ............... their meal.

had finished    had been finished have finished   have been finished  

111 - There’s little milk in the bottle, .................. ?

is it isn’t there isn’t it is there

112 - There’s an Egyptian art .................. on display at the museum at the moment.

collection pleasure economy mistake
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113 - My daughter had a very happy childhood, and I guess her confidence is a .................. of that.

product calligraphy handicraft diversity

114 - The color of my pants .................. green. I like to wear those .................. with them.

are / dress is / shirt are / shoes  is / gloves

115 - The service they have started is intended to ..................   the needs of students in different age
groups.

match meet range quit

116 - The rains .................. came too late to save the crops.

Which the farmers were expected Which the farmers were expecting

Whom the farmers expecting Whom the farmers were expecting

117 - Jim  ..................  back from a holiday a few days ago. But I  ..................  him so far.

came - didn't see have come - didn't see have come - haven't seen came - haven't seen 

118 - Those who took the nature class last month have learned  ..................  delicate plant life.

don't disturb  to not disturb not to disturb they don't

119 - The musician .................. how to play the Violin is a member of the Cleveland Symphony.

was taught David David taught him who taught David whom David was taught

120 - I’ve bought a new book. Tonight I .................. at home and start reading it.

going to stay will stay stayed am going to stay

، بر روي  گوي یکسان نوشته شده است. یک گوي از بین آن ها برداشته و با ثبت شماره ي آن، دوباره به ظرف هر یک از ارقام  - 121
بر می گردانیم. با تکرار متوالی این آزمایش، عدد تصادفی سه رقمی حاصل می شود. با کدام احتمال، در این عدد سه رقمی، الاقل دو رقم مساوي هستند؟

1, 2, 3, 4, 55

0٫450٫480٫520٫54

، اگر حاصل ضرب دو ریشه برابر  باشد، ریشۀ بزرگ تر کدام است؟ در معادلۀ درجۀ دوم  - 1222 + kx + 1 − k = 0x25

2٫5345

نمودار کدام گزینه نشان  دهنده ي داستان زیر است؟  - 123
«از خانه به طرف مدرسه با سرعت ثابت در حال حرکت بودیم. اوضاع خوب پیش می رفت تا این که ماشین پنچر شد. پس از گرفتن پنچري با سرعت ثابت

به طرف مدرسه حرکت کردیم.»

 

فاصله از خانه

زمان

 

فاصله از خانه

زمان

 

فاصله از خانه

زمان

 

فاصله از خانه

زمان

اگر تابع  و  با دامنۀ مجموعۀ اعداد حقیقی باشند، در این صورت ضابطۀ تابع  برابر کدام - 124

گزینه است؟ ( مخالف صفر فرض شده است.)

f(x) = − 8x
3

g(x) = + 2x + 4x
2( )(x)

f

g

g(x)

x − 1x − 22x − 12x − 2
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خط  فقر به روش نصف میانه براي داده هاي زیر که از کوچک به بزرگ مرتب شده اند، برابر  (بر حسب هزار تومان) مشخص شده است. در این - 125

صورت مقدار  برابر چند هزار تومان است؟ 

850

x

100, 100, 300, 1000, 4x, 3000, 3500, 3600

40060012002400

جواب معادلۀ  کدام است؟ - 126

جواب ندارد صفر

(12x − ) = x −
1

13
3
7

x

13
2
3

−
2
3

گزاره    هم ارز کدام یک از گزاره هاي زیر است؟ - 127p ∨ (p ∧ q)

p ∧ q∼ p∧ ∼ qpq

دسته اي براي مشخص شدن تعدادشان گزاره «ما و ما و نصف ما و نصفه اي از نصف ما، گر تو هم با ما شوي جملگی صد می شویم» را می خواندند، - 128
تعداد آنها چند نفر است؟

32333436

در کدام مورد استفاده از نمودار جعبه اي نسبت به نمودارهاي دیگر مناسب تر است؟  - 129

الف)  

ب)  

پ)  

ت) 

(ت) و (ب)  (الف) و (ت)  (پ) و (ت) (الف) و (ب) 

2،3،5،7،9

13،8،15،3،17

4،14،17،21،520

16،17،500،49،16

اگر رابطۀ  فقط یک عضو داشته باشد، حاصل  کدام است؟ - 130

صفر

{(1 − a, 3 − b), (a − b,a + b)}ab

421

در دنبالۀ حسابی  حاصل  همواره کدام است؟  - 131, , , …a1 a2 a3
−a59 a20

−a28 a5

39a + d

23a + d

a39
a23

39
23

a + 39d
a + 23d

اُم  دنبالۀ  چند است؟ اُم و  مجموع دو جملۀ  - 132n(2n − 1)2, 5, 8, …

759n − 5n − 180

اگر هر سه زوج مرتب  و  و  بر روي نیمساز ناحیۀ اول و سوم باشند،  کدام است؟ - 133( − 3n, 4)n
2(20, + n)n

2(1,m + n)m

−3−226

مجموع نصف و ثلث عددي برابر  است. ربع این عدد برابر کدام است؟ - 1341080

1296324648162

یک تاس سالم و یک تاس معیوب شش وجهی که شامل  عدد  است، را داریم. در پرتاب این دو تاس با کدام احتمال حداقل یک عدد  رو شده - 135
است؟

244

10
3

4
9

5
9

2
3
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اگر سبد هزینۀ خانواري در سال پایه از دو کاالي مرغ و برنج تشکیل شده باشد و قیمت این دو کاال در سال پایه به ترتیب  و  تومان و - 136

مقدار مصرف یک خانواده در سال به ترتیب برابر  و  کیلوگرم باشد و قیمت آنها در سال موردنظر به  و  برسد شاخص بهاي مرغ
و برنج در سال موردنظر چقدر است؟

40003000

100100100006000

212٫5228٫6238٫6205٫5

، کدام گزینه نادرست است؟ درمورد گزارة  یک تابع ثابت است اگر و تنها اگر  - 137

ارزش این گزاره نادرست است.  ارزش این گزاره درست است. 

گزارة داده شده با  هم ارز است.  گزارة داده شده به صورت  است. 

f = { }(2 , a) (3 , b)a = b

p ⇔ q∉ z
5√

2

چه تعداد از گزاره  هاي زیر داراي ارزش درست هستند؟  - 138

 اگر  عددي گویا باشد، آنگاه مجموع دو عدد فرد، عددي زوج است. 

 هر فصل سه ماه دارد و شهریور  روز دارد. 

   یا دو زاویۀ متقابل به رأس باهم برابرند.

 حاصل ضرب دو عدد گنگ همواره عددي گنگ است و احتمال آمدن عدد زوج در پرتاب تاس  است.

 (13√

 (230

 (3= −22−1

 (4
1
2

1234

مجموع حاصل ضرب ریشه هاي معادلۀ  و معادلۀ  کدام است؟ - 139+ 3x + = 0
1
3
x2 11

3
+ 8x + = 0

1
2
x2 7

4
11٫514٫53٫57٫5

معادلۀ  به ازاي چه مقدار از  ریشۀ مضاعف دارد؟ - 140− 2ax + 6 − a = 0x2a

a = 2a = −2a = −4a = 3

با فرض جدول مالیاتی زیر:  - 141

الف) میزان مالیات ساالنۀ تولید کننده اي که در ماه  میلیارد ریال درآمد دارد، کدام است؟ 
ب) میزان ماندة خالص ماهانۀ او چقدر است؟ 

ج) نام نرخ مالیاتی مورد محاسبه چیست؟ 

معاف از مالیات درآمدهاي تا:  میلیون ریال 

با نرخ  درصد نسبت به مازاد:  میلیون ریال درآمدهاي تا:  میلیون ریال

با نرخ  درصد نسبت به مازاد:  میلیون ریالدرآمدهاي تا:  میلیون ریال

با نرخ  درصد نسبت به مازاد:  میلیون ریالدرآمدهاي تا:  میلیون ریال

با نرخ  درصد نسبت به مازاد:  میلیون ریالدرآمدهاي تا:  میلیون ریال

با نرخ  درصد نسبت به مازاد:  میلیون ریالدرآمدهاي باالتر از:  میلیون ریال

الف)  میلیون ریال، ب)  ریال ج) تصاعدي طبقه اي الف)  میلیون ریال، ب)  ریال ج) تصاعدي طبقه اي

الف)  میلیون ریال، ب)  ریال ج) تصاعدي کلی الف)  میلیون ریال، ب)  ریال ج) تصاعدي کلی

15

A150

B25015150

C35020250

D45025350

E90035450

F90045900

875707438500000787508437500000

787507438500000875708437500000
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S

D

80 120 180

100

Q
50

قیمت

 

شکل مقابل، عرضه و تقاضاي کاالي خاصی را نشان می دهد در قیمت  ریال چه مقدار و چه مبلغ کاال مورد مبادله قرار می گیرد؟ - 142

 - 

 - 

 - 

 - 

50

804٫000

1206٫000

18090٫000

80800

بانک ها از چه محلی اقدام به خلق «شبه پول» می کنند؟  - 143

سپرده هاي بلندمدت مشتریان خود  اسناد اعتباري نزد آن ها

از محل اعتباراتی که از بانک مرکزي دریافت می کنند حساب هاي جاري مشتریان 

به ترتیب هریک از موارد زیر نتیجۀ کدام یک از فعالیت هاي بازار سرمایه در اقتصاد جامعه است؟  - 144
- جلوگیري از نوسان شدید قیمت ها 

- مؤثر بودن در کاهش نرخ تورم 
- افزایش حجم سرمایه گذاري ها در جامعه

تشویق مردم به پس انداز و به  کارگیري پس اندازها در فعالیت هاي مهم اقتصادي - بررسی و شفاف سازي اطالعات مالی شرکت ها و قیمت گذاري سهام و اوراق بهادار - برقراري
ارتباط بین عرضه کنندگان و تقاضاکنندگان سرمایه 

بررسی و شفاف سازي اطالعات مالی شرکت ها و قیمت گذاري سهام و اوراق بهادار - تشویق مردم به پس انداز و به کارگیري پس اندازها در فعالیت هاي مفید اقتصادي - جذب و به
کار انداختن سرمایه هاي راکد 

بررسی و شفاف سازي اطالعات مالی شرکت ها و قیمت گذاري سهام و اوراق بهادار - جذب و به کار انداختن سرمایه هاي راکد - تشویق مردم به پس انداز و به کارگیري پس  اندازها
در فعالیت هاي مفید اقتصادي 

تشویق  مردم به پس انداز و به کارگیري پس اندازها در فعالیت هاي مهم اقتصادي - برقراري ارتباط بین عرضه کنندگان و تقاضاکنندگان سرمایه - جذب و به کار انداختن
سرمایه هاي راکد 

پاسخ درست پرسش هاي زیر در کدام گزینه به ترتیب آمده است؟  - 145
الف) اولین کاري که براي سرمایه گذاري در بورس باید انجام داد چیست؟ 

ب) بورس با تشویق مردم به پس انداز و به کارگیري پس اندازها در فعالیت هاي مفید اقتصادي موجب چه چیزي می شود؟ 
پ) صاحبان سهام به چه نسبتی در سود و زیان شرکت سهیم می شوند؟

گرفتن شناسۀ معامالتی با مراجعه به یکی از کارگزاري ها - کاهش سطح عمومی قیمت ها - به نسبت مساوي 

تقاضاي برگۀ درخواست خرید سهام از کارگزار - ارزان تر شدن اجناس - به نسبت سهام خریداري شده توسط آن ها

گرفتن شناسۀ معامالتی با مراجعه به یکی از کارگزاري ها - افزایش قیمت ها با شتابی کمتر از قبل - به نسبت سهام خریداري شده توسط آن ها

تقاضاي برگۀ درخواست خرید سهام از کارگزار - کاهش شتاب افزایش قیمت ها - به نسبت مساوي 
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کدام یک  از گزینه هاي زیر به ترتیب مربوط به هریک از مفاهیم زیر است؟  - 146
- حجم کل پول موجود در کشور 

- اطمینان مردم به ارزش پول در مبادالت 
- نقش اصلی پول در مبادالت 

- شتاب یا نرخ رشد افزایش سطح قیمت ها

نقدینگی - پشتوانۀ پول - وسیلۀ پرداخت در مبادالت - رشد نقدینگی 

سرمایه - وسیلۀ پس انداز و حفظ ارزش - وسیلۀ پرداخت در مبادالت - رشد نقدینگی 

نقدینگی - پشتوانۀ پول - آسان سازي مبادله - تورم 

سرمایه - وسیلۀ پس انداز و حفظ ارزش - سنجش ارزش - تورم 

عبارات کدام گزینه مبین پاسخ صحیح پرسش هاي زیر است؟  - 147

الف) نرخ تورم در قیمت دو کاالي  و  در طی سال گذشته یکسان است. چنانچه قیمت کاالي  در ابتداي سال  دالر و در پایان سال 

 دالر و قیمت کاالي  در ابتداي سال  دالر باشد، نرخ تورم و هم چنین قیمت کاالي  در انتهاي سال به ترتیب کدام است؟ 

ب) چنانچه در یک جامعه، مجموع ارزش پولی اسکناس و مسکوکات در دست مردم  واحد پولی، ارزش پولی موجودي حساب هاي قرض الحسنه 

 واحد پولی، ارزش پولی سپرده هاي دیداري  واحد پولی و مجموع سپرده هاي دیداري و غیردیداري  واحد پولی باشد، به ترتیب میزان
حجم شبه پول و کل نقدینگی در این جامعه چند واحد پولی است؟ 
ج) عبارات کدام گزینه در خصوص انواع بانک ها، نادرست است؟ 

د) فعالیت هاي بازار سرمایه به ترتیب چگونه منجر به تنظیم معامالت بازار سرمایه، افزایش حجم سرمایه گذاري و کاهش نرخ تورم می شود؟ 
هـ) عبارت: «قراردادي که طی آن بانک قسمتی از سرمایۀ شرکت هاي سهامی جدید را تأمین و یا قسمتی از سهام شرکت هاي سهامی موجود را خریداري

می کند و از این طریق در سود آن ها شریک می شود.» مربوط به کدام یک از عقود اسالمی است؟

الف)  درصد -  دالر، ب)  ، ج) بانک هاي مشترکی که با کشورها تأسیس می شوند؛ مثل بانک ایران و اروپا هم بانک سرمایه گذاري به شمار
می روند. د) جذب و به کار انداختن سرمایه هاي راکد - برقراري ارتباط بین عرضه کنندگان و تقاضاکنندگان سرمایه - با بررسی و شفاف سازي اطالعات مالی شرکت ها و

قیمت گذاري سهام و اوراق بهادار، هـ) مشارکت مدنی 

الف)  درصد -  دالر، ب)  ، ج) بانک توسعه اي، واسطه و وکیل سپرده گذاران براي سرمایه گذاري و مشارکت در زمینۀ تولید است. د) برقراري
ارتباط بین عرضه کنندگان و تقاضاکنندگان سرمایه - جذب و به کار انداختن سرمایه هاي راکد - تشویق مردم به پس انداز و به کارگیري پس اندازها در فعالیت هاي مفید اقتصادي،

هـ) مشارکت حقوقی 

الف)  درصد -  دالر، ب)  ، ج) بانک هاي مسکن یا کشاورزي بانک هاي تخصصی هستند که در ایران، بیشتر نقش بانک تجاري را ایفا می کنند. د)
جذب و به کار انداختن سرمایه هاي راکد - برقراري ارتباط بین عرضه کنندگان و تقاضاکنندگان سرمایه - با بررسی و شفاف سازي اطالعات مالی شرکت ها و قیمت گذاري سهام و

اوراق بهادار، هـ) مشارکت مدنی 

الف)  درصد -  دالر، ب)  ، ج) بانک تخصصی فقط به فعاالن عرصۀ خاصی از اقتصاد ارائۀ خدمات می کند نه به همۀ مردم، مثل بانک ملی، د)
برقراري ارتباط بین عرضه کنندگان و تقاضاکنندگان سرمایه - جذب و به کار انداختن سرمایه هاي راکد - تشویق مردم به پس انداز و به کارگیري پس اندازها در فعالیت هاي مفید

اقتصادي، هـ) مشارکت حقوقی 

ABA50, 000

65, 000B35, 000B

2560

180012505470

2543, 75015, 300 − 8, 580

3045, 5009, 830 − 6, 020

3045, 5009, 830 − 6, 020

2543, 75015, 300 − 8, 580
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عبارات کدام گزینه پاسخ درست پرسش هاي زیر است؟  - 148
الف) تهیۀ دستورالعمل اجرایی و مقررات ناظر بر انتشار اوراق مشارکت در ایران بر عهدة کدام نهاد است؟ 

ب) فردي که خواستار خرید سهام یک شرکت خودروسازي است باید به کجا مراجعه کند و آیا عاقالنه است که همۀ پس انداز خود را به خرید سهام آن
شرکت اختصاص دهد؟ 

پ) کدام گزینه از آثار و نتایج بورس بر اقتصاد جامعه است؟

الف) دولت، ب) کارگزاري - بله در صورتی که شرکت خودروسازي سودآور باشد. پ) معامالت بازار سرمایه را تنظیم می کند.

الف) بانک مرکزي، ب) سازمان بورس - خیر باید سبد سهام تشکیل بدهد. پ) قیمت گذاري سهام و اوراق بهادار 

الف) دولت، ب) سازمان بورس - خیر باید سهام شرکت هاي مختلف را بخرد. پ) از نوسان شدید قیمت ها جلوگیري کند. 

الف) بانک مرکزي، ب) کارگزاري - خیر باید سبد سهام تشکیل بدهد. پ) حجم سرمایه گذاري ها را در جامعه افزایش می دهد.

با توجه به اطالعات مندرج در جدول زیر:  - 149
الف) استهالك سرمایۀ ثابت 

ب) تولید ناخالص داخلی 
ج) تولید خالص داخلی 

د) تولید خالص داخلی سرانه در این جامعه چقدر است؟ 
 

 تولید ناخالص داخلی استهالك سرمایۀ ثابت 

 میلیون ریال تولید  دستگاه ماشین آالت نساجی به ارزش 

 ارزش تولیدات در بخش صنعت ارزش مواد غذایی 

ارزش کاالهاي واسطه اي و مواد اولیه به کار رفته در بخش صنعت
و مواد غذایی 

 میلیون ریال 

 مجموع ارزش بخش صنعت وارزش خدمات ارائه شده به وسیلۀ بخش خصوصی 
مواد غذایی 

 میلیون نفر تعداد جمعیت 

الف)  ب) ج)  د) الف  ب) ج) د)

الف)  ب)  ج) د)  الف)  ب) ج) د)

11
3

G ⋅ D ⋅ P

230480

3%60

4240

5%50

620

3481٫25176838٫43481٫25186734٫8

3841٫15276838٫43841٫15286734٫8

17

آزمون جامع کنکور انسانی 1

ام اس بوك



 

600

800

1000

1200

1400

100 200 300 400 500

S

D

قیمت (ریال)

مقدار عرضه و تقاضا (کیلو)

با توجه به نمودار منحنی و تقاضاي زیر پاسخ درست سؤاالت کدام گزینه است؟  - 150
الف) منحنی تقاضا و عرضه به ترتیب از راست به چپ کدام است؟ 

ب) مازاد تقاضا در کدام قیمت بیشتر است؟ 

، بازار باید چه تغییراتی را انجام دهد؟  ج) براي رسیدن به قیمت 

د) حداکثر درآمد تولید کننده در  ریال، چند ریال است و بازار در چه شرایطی قرار دارد؟

الف)  -     ب)     ج) در شرایط مازاد عرضه؛ باید قیمت کاهش یابد.   د)  ریال - کمبود تقاضا 

الف)  -  ب)  ج) در شرایط کمبود عرضه باید قیمت کاال کاهش یابد. د)  ریال - کمبود عرضه 

الف)  -    ب)    ج) در شرایط کمبود عرضه باید قیمت کاال افزایش یابد.   د)  ریال- کمبود تقاضا 

الف)  -    ب)    ج) در شرایط مازاد عرضه باید قیمت کاال کاهش یابد.   د)  ریال- کمبود عرضه 

1000

1200

SD800240000

DS600480000

DS600240000

SD800480000

کدام گزینه پاسخ صحیح سواالت است و جاهاي خالی را به درستی تکمیل می کند؟  - 151
الف) واکنش تولید کنندگان و مصرف کنندگان نسبت به تغییرات وضعیت اقتصادي با عنوان .......... شناخته می شود و عامل ایجاد هماهنگی بین عرضه و

تقاضا ........... است.
ب) اگر در بازاري فقط یک تولید کننده وجود داشته باشد، چه شرایطی ایجاد می شود؟ 

ج) کشش قیمتی عرضه در کدام تولیدکننده پایین است؟

الف) سیاست اقتصادي - قیمت تعادلی  ب) انحصارگر مجبور است قیمت خود را پایین بیاورد  ج) تولیدکننده اي که با تولید مازاد بر نیاز مصرف کننده، امکان بازاریابی و فروش
کاالي خود را ندارد. 

الف) رفتار اقتصادي- قیمت کاال  ب) تالش براي بهبود کیفیت چندان ضرورتی ندارد.  ج) تولید کننده اي که به دلیل مدیریت ضعیف یا فرسودگی تجهیزات نمی تواند با افزایش
قیمت، تولیدات خود را افزایش دهد. 

الف) رفتار اقتصادي - قیمت کاال  ب) منابع کمتري نصیب مصرف کننده می شود.  ج) تولیدکننده اي که هم جهت با روند تغییرات، رفتار اقتصادي مناسب را برمی گزیند.

الف) سیاست اقتصادي - قیمت تعادلی  ب) انحصارگر در تالش جلب مشتري می باشد.  ج) تولیدکننده اي که با پرهیز از تولید، فراتر از نیاز مصرف کننده به الگودهی و رفتار
اقتصادي مناسب توجه می کند.
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آقاي مّکی می تواند با یک میلیارد تومان سرمایه اي که دارد یک خانه بخرد و این گونه از اجارة ماهی  میلیون تومان رهایی یابد و یا سرمایۀ یک - 152

میلیاردي خود را در بانک سپرده گذاري کند و ماهیانه  سود دریافت کند و یا در شرایط تورمی جامعه با سرمایۀ خود، طال بخرد و در پایان سال از

اختالف قیمت طالي خالص،  میلیون تومان سود کسب کند. همچنین آقاي مرادي به ایشان پیشنهاد داده اند که با آقاي مکی کاري را راه اندازي کنند و

به صورت شریکی بعد از تقسیم مساوي سود، به آقاي مکی ماهانه  میلیون تومان سود تعلق بگیرد. از نظر یک اقتصاددان انتخاب کدام فعالیت سودآورتر
است؟ در این صورت هزینۀ فرصت چقدر است؟

خرید منزل شخصی ــ مجموع پولی که از خرید طال و شراکت با آقاي مرادي از آن صرف نظر کرده است.  

سپرده گذاري در بانک ــ  میلیون تومان مجموع سود تمام فعالیت هایی که از آن ها چشم پوشی کرده است.  

خرید طال ــ  میلیون تومان پول اجاره هایی که با خرید خانه پس انداز می شود.  

شراکت با آقاي مرادي ــ  میلیون تومان سود حاصل از خرید طال که از آن صرف نظر کرده است. 

10

%13

150

15

450

120

150

هر یک از موارد زیر جزء کدام یک از فعالیت هاي دولت در عرصۀ اقتصاد است؟   - 153
الف) تأسیس شرکت هاي دولتی                            ب) برپایی امنیت و آموزش                     ج) ایجاد نظم در عرصۀ فعالیت هاي اقتصادي 

د) مدیریت انحصارات طبیعی                               هــ) قانون برنامۀ پنج ساله

الف) عرضۀ کاال و خدمات           ب) وضع مقررات، سیاست گذاري و حکمرانی           ج) وضع مقررات، سیاست گذاري و حکمرانی           د) وضع مقررات، سیاست گذاري و
حکمرانی           هــ) وضع مقررات، سیاست گذاري و حکمرانی

الف) عرضۀ کاال و خدمات           ب) عرضۀ کاال و خدمات           ج) وضع مقررات، سیاست گذاري و حکمرانی           د) عرضۀ کاال و خدمات          هــ) وضع مقررات،
سیاست گذاري و حکمرانی 

الف) وضع مقررات، سیاست گذاري و حکمرانی           ب) وضع مقررات، سیاست گذاري و حکمرانی           ج) عرضۀ کاال و خدمات           د) عرضۀ کاال و خدمات           هــ) وضع
مقررات، سیاست گذاري و حکمرانی 

الف) وضع مقررات، سیاست گذاري و حکمرانی           ب) عرضۀ کاال و خدمات           ج) وضع مقررات، سیاست گذاري و حکمرانی           د) وضع مقررات، سیاست گذاري و
حکمرانی           هــ) عرضۀ کاال و خدمات 

اطالعات ارائه شده در جدول زیر، مربوط به یک جامعۀ فرضی است. با توجه به آن:  - 154
الف) اختالف میزان نقدینگی با حجم پول در گردش کدام است؟ 

ب) میزان سپرده هاي پس انداز در این جامعه کدام است؟ 
 

 واحد پولی مجموع اسکناس هاي نزد مردم 

 ارزش اسکناس هاي موجود ارزش مسکوکات موجود در دست مردم 

 واحد پولی مجموع سپرده هاي دیداري و غیردیداري مردم 

 درصد ارزش مسکوکات موجودي حساب هاي جاري اشخاص 

 واحد پولی  میزان سپرده هاي مدت دار

الف)  واحد پولی          ب)  واحد پولی  الف)  واحد پولی        ب)  واحد پولی 

الف)  واحد پولی                ب)  واحد پولی  الف)  واحد پولی           ب)  واحد پولی 

5250

2
5

4230

50

1125

1380205513803105

3180205531801305
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وضعیت «کمیابی» بیانگر حالتی است که به علت .................. به وجود می آید. - 155

محدود بودن منابع و امکانات موجود و نامحدود بودن نیازهاي انسان

عدم امکان مصارف متعدد منابع و امکانات موجود و بهره برداري نامحدود از این منابع و امکانات

محدود بودن منابع و امکانات موجود و محدودیت در بهره برداري از این منابع و امکانات

نامحدود بودن منابع و امکانات موجود و گوناگون و محدود بودن نیازهاي انسان

کدام بیت وزن دوري دارد؟   - 156

روز و شب، این طفل به نشو و نماست   دانه، چو طفلی است در آغوش خاك   

وز درون من نجست اسرار من   هر کسی از ظن خود شد یار من  

نیزة این زّر سرخ حلقۀ آن سیم نابنیزه کشید آفتاب حلقۀ مه در ربود   

نامور شو به فتوت چو خلیل   بت خود را بشکن خوار و ذلیل  

نشانه هاي هجایی بیت«باغبان همچو نسیمم ز در خویش مران / کاب گلزار تو از اشک چو گل نار من است»  کدام است؟   - 157

−UU/ − −UU/ − −UU/ − −U − −UU/ − −UU/ − −UU/ − −U–

−U − / − −U − / − −U − / − −U − −U − / − −U − / − −U − / − −U–

−UU/ − −U − / − −U − / − −U − −UU/ − −U − / − −U − / − −U–

−UU/U − UU/ − U − U/ − −U– −UU/U − UU/ − U − U/ − −U–

در مصراع دوم بیِت «تو کجایی تا شوم من چاکرت / چارقت دوزم کنم شانه سرت»  کدام هجا باید بلند تلفظ شود و این مورد، از اختیارات وزنی - 158
است یا زبانی؟

دهم ـ زبانی نهم ـ زبانی ششم ـ وزنی دوم ـ وزنی

کدام بیت داراي وزِن َدوري است؟         - 159

  که تو بی وفا در جفا تا کجایی  سپردم به تو دل ندانسته بودم  

 خاطر گوهر فشانم سوخته است  شعر من زان سوزناك آمد که غم

 زلف تو چون روزگار پرده  دري می کند  روي تو چون نوبهار جلوه گري می کند  

 چرخ بازیگر از این بازیچه ها بسیار دارد روزگار است این که گه عّزت دهد گه خوار دارد    

با توجه به بیت  «اي مسلمانان فغان از جور چرخ چنبري / وز نفاق تیر و قصد ماه و کید مشتري»  اوًال، آیا در رکن آغازین بیت، از اختیارات شاعري - 160
وزنی استفاده شده است؟ ثانیًا، آخرین هجاي چند رکن باید از نظر کمیت تغییر کند؟ 

خیر ـ چهار خیر ـ سه بلی ـ چهار بلی ـ سه

در کدام بیت هر دو تشبیه بلیغ (اسنادي و اضافی) وجود دارد؟ - 161

وي در کمان ابروي تو ناوك حَیل   اي در کمند زلفک تو حلقۀ فریب 

اما پري به دیدن دیوان نیامدي دیوان حافظی تو و دیوانۀ تو من 

تو آن گنجی که در ویرانۀ دل ها وطن داري من آن شهرم که سیالب محبت ساخت ویرانم 

سنبل مشکین بگشا دستۀ ریحان چه کنی؟ عارض گلگون بنما، دم ز گلستان چه زنی؟ 

- در کدام بیت آرایۀ «تلمیح، جناس و کنایه»  به کار رفته است؟ 162

چو علی که می تواند که به سر برد وفا را  چو به دوست عهد بندد زمیان پاکبازان    

که علم کند به عالم شهداي کربال را  به جز از علی که آرد پسري ابوالعجائب        

متحیّرم چه نامم شه ملک الفتی را  نه خدا توانمش خواند نه بشر توانمش گفت          

که نگین پادشاهی دهد از کرم گدا را  برو اي گداي مسکین در خانۀ علی زن        
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در بیت زیر کدام آرایه هاي ادبی تمامًا وجود دارد؟  - 163
 نقلش از لعل نگار و نقلش از یاقوت خام»  «بادة گلرنگ تلخ تیز خوشخوار سبک

ایهام - تضاد - تشبیه - جناس همسان جناس ناهمسان - واج آرایی - استعاره - مراعات نظیر

تلمیح - تضاد - تشبیه - واج آرایی ایهام تناسب - تناقض - کنایه - جناس ناهمسان

آرایه هاي «استعاره، ایهام، ایهام تناسب، کنایه و متناقض نما» به ترتیب در کدام گزینه دیده می شود؟  - 164
الف) در هر طرف ز خیل حوادث کمین گهی است 

ب) زین پیش دالورا، کسی چون تو شگفت 
ج) ز حال قلب جفا دیده ام مپرس، مپرس 

د) بهاران که شاباش ریزد سپهر 
هـ) گوشم به راه تا که خبر می دهد ز دوست

زان رو، عنان گسسته دواند سوار عمر  
حیثیّت مرگ را به بازي نگرفت 

چو ابر از غم دلدار اشک ریزان شد 
به دامان گلشن ز رگبارها 

صاحب خبر بیامد و من بی خبر شدم

الف، ب، الف، هـ، ج د، ج، الف، ب، هـ هـ، ج، د، الف، ب الف، ب، د، ج، هـ

ترتیب ابیات زیر به لحاظ داشتن آرایه هاي «استعاره، تشبیه و جناس همسان» کدام گزینه است؟  - 165
الف) مزرع سبز فلک دیدم و داس مه نو 

ب) سیالب ظلم او در و دیوار می کند 
ج) دوش سیالب غمم تا به سر زانو بود

یادم از کشتۀ خویش آمد و هنگام درو  
خود رسم عدل نیست مگر در جهان برف 

و امشب اي دوست چه تدبیر که بگذشت ز دوش

ب، ج، الف الف، ب، ج ج، ب، الف ج، الف، ب

کدام گزینه نادرست است؟ - 166

در عهد تیموري سرعت رشِد ورود لغات ترکی و مغولی به زبان فارسی بیشتر شد و این جریان در زبان فارسی تا مّدت ها ادامه داشت.

تاریخ نویسی از اوایل دورة مغوالن شروع شد و در دورة تیموري هم ادامه یافت.

حاشیه نویسی هاي متعددي به نثر ساده به تاریخ  عهد قدیم انجام گرفت. این سادگی نثر همه جا یکسان نیست.

تاریخ نویسی در دورة مغول و تیموري به اسلوب ساده رواج یافت. هر چند نمونه هایی با نثر پیچیده نیز در تاریخ نویسی این دوره یافت می شود.

«جهان» در همۀ گزینه ها، به جز گزینۀ  .................. به عنوان آرابۀ «مجاز» به کار رفته است. - 167

جهان، دل نهاده بر این داستان جهان اي پسر، ُملِک جاوید نیست جهان ز درد فراق تو آه و ناله کند  جهان، متّفق بر الهیتش

در کدام گزینه کنایه وجود ندارد؟ - 168

نخواهد گشادن همی بر تو مهر  وقت است تا برگ سفر بر باره بندیم

بانگ از جرس برخاست واي من خموشم مرا خیره خواهی که رسوا کنی 

وزن کدام گزینه متفاوت است؟ - 169

 مکافات آن بر سرم خاك کن  به خاك درت گر نیارم سجود

 که هم میوه داري و هم سایه ور  بسی پاي دار، اي درخِت هنر

 که از مرغ بد کنده بِه پّر و بال  بخور مردم آزار را خون و مال

 که گویی نبودست خود آشنایی  رفیقان چنان عهِد صحبت شکستند

وزن کدام گزینه با دیگر گزینه ها متفاوت است؟ - 170

 باد سلیمان به چراغی رسید  روزي از آن جا که فراغی رسید

 آید روزي که ازو برخورد  برزگر آن دانه که می پرورد

صبرشان در وقت تقوي همچو برق  صدرشان در وقت دعوي هم چو شرق 

در عدم از دور نشان می دهند راهروي را که امان می دهند
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در مصرع اول همۀ گزینه ها اختیار شاعري «تبدیل مصوت کوتاه به بلند» وجود دارد به جز .................. - 171

که گویی به ِگل در فرومانده ام بدین ماند این قامت خفته ام

 اي ز فرصت بی خبر در هر چه هستی، زود باش  من نمی گویم زیان کن یا به فکر سود باش

 بدین هوس که سر خاکسار من دارد  دگر سر من و بالین عافیت هیهات

 زنده آن است که با دوست وصالی دارد  زندگانی نتوان گفت و حیاتی که مراست

همۀ گزینه ها به جز گزینه .................. ویژگی زبانی دورة بازگشت و بیداري را از نظر واژگان بیان می کند. - 172

دایرة واژگان گسترش یافت. به کار بردن اصطالحات موسیقی عامیانه

بسیاري از واژه هاي نو و فرنگی وارد شعر شد. بی توجهی به واژگان کهن  

همۀ ابیات، از آرایۀ تضاد برخوردارند. به جز بیت گزینۀ .................. - 173

 روشنی در کار مردم بود مقصودم چو شمع  اینکه گاهی می زدم بر آب و آتش خویش را

زمان زمان چو گل از غم کنم گریبان چاكنفس نفس اگر از باد نشنوم بویش

 وز مهر و کین تو دو نمونه است شهد و َسم  از عفو و خشم تو دو نمونه است روز و شب

 فرمان برمت جانا، بنشینم و برخیزم  گفتی به غمم بنشین یا از سر جان برخیز

بیت زیر به کدام ویژگی شعر پروین اشاره دارد؟   - 174
 در آن وجود که دل مرد، مرده است روان»  «در آن سراي که زن نیست، انس و شفقت نیست

مناظره مضامین اخالقی و پند و اندرز سادگی و روانی تاریکی و ظلمت

در کدام گزینه بین قافیه ها جناس تام وجود ندارد؟ - 175

 با تو یاد هیچ کس نبود روا  اي خدا اي فضل تو حاجت روا

 خاطر آشفته ام امشب ز پریشانی دوش  دوش گیسوي تو را ریخته دیدم بر دوش

 چنان چون شده بازجوید روان  خرامان بشد سوي آب روان

 چشم ندارد خالص هر که در این دام رفت  هر که دالرام دید از دلش آرام رفت

در کدام بیت هجا یا هجاهاي کشیده اي وجود دارد که بر اساس اختیارات شاعري وزنی بلند به حساب می آید؟ - 176

 زین جاي مخوف اي جان رو جانب مأمن ها  در بیشۀ دام و دد مأوا نتوان کردن

 بی نمکی تعبیه است در نمک خوان او  دهر سیه کاسه اي است ما همه مهمان او

 آن روضه و آن گلشن و آن سنبل و سوسن ها  گویی که فراموشت گردیده در این گلخن

 چون بود که افتادي ناگاه به گلخن ها  اي بلبل خوش الحان! زان گلشن و زان بستان

همۀ گزینه ها به جز .................. در یک وزن سروده شده است. - 177

در نوازش هاِي باد/ در گل لبخنِد دهقانان شاد / در سروِد نرِم رود/ خون گرم زندگی جوشیده بود

اي قناري هاي شیرین کار/ آسمان شعرتان از نغمه ها سرشار/ اي خروشان موج هاي مست/ آفتاب قصه هاتان گرم

هان اي عقاب عشق!/ از اوج قلّه هاي مه آلود دور دست/ پرواز کن به دشت غم انگیز عمر من

پاي دیوار بلند کاج ها/ در پناه از آفتاب گرِم دشت/ آهوي چشمان او در سبزه زار چشم من می گشت

بیِت زیر، «فاقد» کدام آرایه هاي ادبی است؟  - 178
چو در محبّت شیرین هالك شد فرهاد»  «به خون لعل فرو رفت کوه سنگین دل 

تلمیح، حسن تعلیل  اغراق، تشخیص  مجاز، جناس  تشبیه، کنایه 
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استعارة مکنیه در کدام بیت، تشخیص نیست؟ - 179

 در دامگه عشقش بشکست پر و بالم   در شامگه هجرش بگداخت تن و جانم 

 از سر زلف و رخت لیل و نهاري بوده است   پیش از آن دم که زند خط شب از عارض روز 

 خامه خون می گرید و خط خاك بر سر می کند  در فراقش می نویسم نامه اي از دست من 

 باز می گوید به مردم ماجراي چشم من   گرچه چشمم بسته است اما سرشکم می رود

از میان عبارت هاي آمده کدام یک در ارتباط با «فارسی نو» است؟  - 180
الف) زبان درباري ساسانیان و زبان محاوره  و مکاتبۀ مقامات دولتی بود. 

ب) قطعات بازمانده از این زبان اشعار تعلیمی و اخالقی هستند. 
ج) نخستین صورت زبان در برابر نفوذ عناصر زبان عربی بود. 

د) در دورة اشکانیان رایج بود و تا اوایل دورة ساسانی نیز آثاري به این زبان تألیف می شد.

ج - د  الف - ج  ب - ج  الف - ب 

کدام توصیف مربوط به کتاب تذکرة دولتشاه است؟ - 181

دولتشاه سمرقندي این کتاب را در قرن نهم نوشته است. 

در آن شرح  احوال بیش از هزار شاعر ایرانی آمده است.

موضوع آن زندگی نامۀ عارفان نامدار است.

این کتاب شرح احوال بیش از صد شاعر ایرانی و غیرایرانی از آغاز تا زمان مؤلف است.

هر دو مورد کدام گزینه  دربارة زبان هاي ایرانی از نظر تاریخی نادرست هستند؟   - 182
الف) آثار ادبی پهلوي به سبب اهمیتی که سنت شفاهی در ایران پیش از اسالم داشته غالبًا به کتابت در نیامده بود. 

ب) آثاري که به زبان پهلوي تألیف شده، بیشتر آثار علمی هستند. 
ج) اشعار کمی به زبان پهلوي در دست است.  

د) منظومۀ «درخت آسوریک» و «یادگار زریران» هر دو اصالت پارتی دارند. 
هــ) منطقۀ رواج فارسی دري، نخست در شمال و شمال شرقی ایران بود.

هــ ــ د   ب ــ هــ د ــ ب  الف ــ ج 

وزن کدام مصراع با مصراع زیر، یکسان است؟  - 183
«خیال سرو قدانت به پیشواز آید»

بگشاي روي زیبا ز گناه آن میندیش  گوشم همه بر قوِل نی و نغمۀ چنگ است 

به دامان فلک جایی سزاي چون تو گوهر نیست  جریده رو که گذرگاه عافیت تنگ است 

مفهوم همۀ ابیات یکسان است، به جز: - 184

این داغ که ما بر دل دیوانه نهادیم   در خرمن صد زاهد عاقل زند آتش  

در دشت جنون همسفر عاقل ما بود مجنون که به دیوانه گري شهرة شهر است

شد ریشه ریشه دامنم از خار استدالل ها با عقل گشتم همسفر یک کوچه راه از بی کسی  

کسی آن آستان بوسد که جان در آستین دارد   حریم عشق را درگه بسی باالتر از عقل است  

در کدام بیت مضامین رایج در قرن هفتم دیده نمی شود؟ - 185

بر دل بهایی نِه هر بال که بتوانی  ما سیه گلیمان را جز بال نمی شاید

وان دگر در بر ودود نهی  یک قدم بر سر وجود نهی 

تا خاطر بندگان نجویی  حاصل نشود رضاي سلطان

هرجا که هست پرتو نور حبیب هست  در عشق خانقاه و خرابات فرق نیست
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رشد تجارت برده داري، انتقال برده هاي سیاه پوست آفریقایی به مزارع آمریکایی و انتقال ثروت به جوامع اروپایی موجب پیدایش چه  چیزي شد؟ - 186

پیوند قدرت با ثروت و تجارت شکل گرفت.  بازرگانان جایگاه برتري نسبت به زمین داران پیدا کردند. 

به فرآیند انباشت ثروت و موقعیت سرمایه داران افزود.  زمینه را براي رفتن از استعمار قدیم به استعار نو فراهم کرد. 

کشورهاي غربی به اقتضاي بازار مصرف،  برخی صنایع وابسته را به کشورهاي استعمار زده منتقل می کنند. ولی این انتقال در جهت استقالل این - 187
کشورها یا  ..................بلکه در جهت .................. است.

تعدیل جهانی ثروت است. - منافع بیشتر کشورهاي استعمارگر   تعدیل جهانی ثروت نیست. - منافع بیشتر کشورهاي استعمارگر  

تعدیل جهانی ثروت است. - کاهش وابستگی کشورهاي غربی و غیر غربی   تعدیل جهانی ثروت نیست. - کاهش وابستگی کشورهاي غربی و غیر غربی  

«مدیریت فرهنگ عمومی جوامع غیر غربی» و «تربیت نخبگان کشورهاي غیرغربی توسط جهان غرب» به ترتیب از چه طریقی صورت می گیرد؟ - 188

ترویج علوم انسانی - با تثبیت مرجعیت علمی غرب و توزیع هدفمند علوم طبیعی و علوم انسانی 

رسانه ها - محروم کردن نخبگان از آموزش علومی که مبتنی بر بنیان هاي معرفتی دینی و قدسی فرهنگ آنان است. 

رسانه ها - با تثبیت مرجعیت علمی غرب و توزیع هدفمند علوم طبیعی و علوم انسانی 

ترویج علوم انسانی - محروم کردن نخبگان از آموزش علومی که مبتنی بر بنیان هاي معرفتی دینی و قدسی فرهنگ آنان است. 

هر یک از عبارت هاي زیر اشاره دارد به  ..................  - 189
«با رعایت ظواهر اسالمی، ظاهر دینی خود را حفظ کرد» - «با وجود هویت غیراسالمی از رویارویی مستقیم با فرهنگ اسالمی دوري می کردند» - «چاره اي جز

حذف مظاهر فرهنگ اسالمی نداشت.»

استبداد استعماري - استبداد استعماري - بیداري اسالمی استبداد ایلی و قومی - استبداد استعماري - استبداد استعماري

استبداد استعماري - استبداد ایلی و قومی - استبداد ایلی و قومی استبداد ایلی و قومی - استبداد ایلی و قومی - استبداد استعماري

به ترتیب ویژگی هاي زیر به کدام جامعه و جهان تعلق دارند؟  - 190
- ساخته شده از موجودات خام و در کنترل بشر 

- از دست دادن ارتباط با تاریخ و فرهنگ خود 
- محترم شمردن اندوختۀ تاریخی جامعه و میراث فرهنگی گذشتگان

طبیعی -  متجدد - فرهنگی  متجدد - خودباخته - اساطیري  عینی - از خود بیگانه - انسانی  تکوینی - غرب زده - توحیدي 

با توجه به عبارت هاي زیر موارد مربوط به کنش رعایت حیا به ترتیب در کدام گزینه به درستی ارائه شده است؟  - 191
 احساس پاکی روح 

تشویق اجتماعی 
حفظ حریم زن و مرد در وسیله نقلیه عمومی

  

  پیامدهاي غیرارادي   پیامدهاي اراديکنش

 وابسته به ارادة دیگري    وابسته به ارادة کنشگر   

جبالف رعایت حیا   

ج - الف - ب  الف - ج - ب  الف - ب - ج  ج - ب - الف 

به ترتیب صحیح یا غلط بودن عبارات زیر را مشخص نمایید.  - 192
- در جامعه اي که فرهنگ عمومی دینی است، قدرت نامشروع نمی تواند مقبولیت داشته باشد. 

- در گذشته نبرد بین دولت ها در قلمرو سرزمینی و با ابزار رسانه صورت می گرفت. 
- کنش سیاسی و استفاده از قدرت یا به قصد تغییر وضع موجود انجام می شود یا با هدف حفظ آن.

- می توانیم نتایجی را که از مطالعه و بررسی یک جامعه به دست آورده ایم، به همۀ جوامع دیگر تعمیم بدهیم.

ص - غ - ص - غ  غ - ص - ص - ص  ص - ص - غ - غ  غ - غ - ص - ص 
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چه زمانی دانش علمی شکل می گیرد و نتیجۀ تعارض بین دانش علمی و عمومی چه می شود؟ - 193

دانش علمی با تالش براي حل مسائل و مشکالت زندگی شکل می گیرد و پیشرفت می کند. - در جوامع مدرن همیشه دانش علمی مغلوب دانش عمومی می شود. 

دانش علمی زمانی شکل می گیرد که انسان دانش عمومی را به طور کامل کنار بگذارد. - در برخی موارد دانش علمی مغلوب دانش عمومی می شود.

دانش علمی با تالش براي حل مسائل و مشکالت زندگی شکل می گیرد و پیشرفت می کند. - دانش علمی از رشد و رونق الزم باز می ماند و دغدغه و توان الزم براي حل مسائل و
مشکالت دانش عمومی را از دست می دهد. 

دانش علمی زمانی شکل می گیرد که انسان دانش عمومی را به طور کامل کنار بگذارد. - در جوامع مدرن همیشه دانش عمومی مغلوب دانش علمی می شود.

مطالعۀ کنش اجتماعی فقط با روش تجربی، چه پیامدهایی دارد؟ - 194

نادیده گرفتن اراده و خالقیت - اخالق گریزي - معنازدایی 

قابل مشاهده بودن همۀ اهداف کنشگران - معنازدایی - خالقیت زدایی

داوري رفتارهاي قابل مشاهده - سرکوب خالقیت انسان ها - اخالق گریزي

عدم توجه به انگیزه و هدف - داوري رفتارهاي قابل مشاهده - نادیده گرفتن معناي کنش 

هر یک از این موارد، به ترتیب، نتیجۀ کدام بحران است؟  - 195
- بسنده کردن به شناخت از راه عقل و تجربه 
- وارد شدن آسیب به مجموعۀ نظام اجتماعی 

- انتقاد به ریشه هاي معرفتی فرهنگ مدرن

علمی - زیست محیطی - سیاسی  معرفتی - اقتصادي - زیست محیطی معنوي - سیاسی - اقتصادي  هویتی - معرفتی - علمی 

هریک از موارد زیر، به ترتیب در کدام بخش از نمودار مقابل قرار می گیرد؟  - 196
 - عالقه به والیبال 

- شرکت در آزمون 
- آرمان احیاي تمدن اسالمی 

الف - ج - ب  ج - ج - د  ج - د - ب  الف - ج - د 

درستی و نادرستی عبارات زیر را به ترتیب مشخص کنید.  - 197
- اگر پژوهشگري از منظر وبر به مطالعۀ جوامع غیراروپایی بپردازد، به اشتباه این گونه نتیجه گیري خواهد کرد که شهر فقط در اروپا وجود داشته است؟ 

- همۀ جهان  هاي اجتماعی رعایت حق و مقابله با باطل را الزم دانسته اند، حمایت از مظلومان، دفاع از عدالت و ... از ارزش هاي حق اند. 
- در یک جهان اجتماعی، نظام سیاسی می تواند مستقل از نظام هاي دیگر مانند نظام فرهنگی، اقتصادي و ... باشد، نظام سیاسی بر نظام هاي دیگر اثر

می گذارد و از آن ها نیز تأثیر می پذیرد. 
- انقالب هایی که با استفاده از قدرت نرم رسانه ها درصدد براندازي حکومت هاي مخالف غرب برآمدند، انقالب هاي رنگین نام گرفتند.

غ - ص - غ - ص  ص - غ - ص - غ  ص - غ - غ - ص  ص - ص - غ - غ 
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کدام مورد به روندي که منجر به جنبش عدالتخانه شد، اشاره می کند؟ - 198

تعامل عالمان شیعی براساس فعالیت رقابت آمیز، حاکمیت پادشاه را غیرمشروع دانسته و برخوردي اصالحی با قاجار داشتند و فعالیت رقابت آمیز را از اصالح ساختار تغییر داده و
به شکل گیري جنبش عدالتخانه منجر شد. 

اثرپذیري قاجار از دولت هاي استعماري، مقاومت منفی را به سوي فعالیت رقابت آمیز تغییر داد و برخورد عالمان دینی در جهت تأیید قدرت حاکم، به اصالح رفتار حاکمان تغییر
کرد و زمینه را براي جنبش عدالتخانه مهیّا نمود. 

روي آوردن قاجار به قراردادهاي استعماري، موجب تغییر مقاومت منفی به فعالیت رقابت آمیز شد و تجربه موفق جنبش تنباکو این فعالیت را از اصالح رفتار به اصالح ساختار
تغییر داد و جنبش عدالتخانه شکل گرفت. 

عالمان دینی براساس مقاومت منفی با قاجار تعامل داشته و در حّد واجبات نظامیه با آن ها همکاري سیاسی داشتند و تالش کردند فعالیت را از اصالح ساختار به اصالح رفتار تغییر
داده و به شکل گیري جنبش عدالتخانه کمک کردند. 

کدام گزینه در ارتباط با «ارزش  زدایی» درست بیان نشده است؟ - 199

در جامعه شناسی پوزیتیویستی، ارزش بودن مهربانی و فداکاري و ضدارزش بودن کینه  توزي و خودخواهی قابل مشاهده فهم نیست.

با استفاده از روش هاي تجربی نمی توان گفت که مهربانی یک فضیلت اخالقی و کینه توزي یک رذیلت اخالقی است.

بسیاري از کنش هاي عاطفی، هنري، اخالقی و مذهبی با رویکرد تبیینی قابل توضیح هستند.

کسانی که فقط روش هاي تجربی را معتبر می دانند، با انکار ارزش هاي عاطفی، اخالقی و مذهبی دچار اخالق گریزي می شوند.

هرکدام از عبارت هاي زیر به کدام نوع از جوامع و فرهنگ ها اشاره می کند؟ و درستی یا نادرستی آخرین عبارت را بررسی کنید.  - 200
الف) هستی  را فراتر از طبیعت می بیند و زندگی این جهان را در سایۀ حیات برتر، مقدس و متعالی می گرداند. 

ب) محصول انحراف بشر از فرهنگ توحیدي است. 
ج) استعدادهاي انسان را در خدمت به دنیا به کار می گیرد. 

د) فرهنگ اساطیري عقاید و ارزش هاي آن متعلق به همین جهان است.

فرهنگ سکوالر - فرهنگ اساطیري - جهان معنوي - صحیح  فرهنگ معنوي - فرهنگ مادي - جهان سکوالر - نادرست 

فرهنگ اساطیري - فرهنگ معنوي - جهان دنیوي - صحیح  فرهنگ معنوي - فرهنگ اساطیري - جهان دنیوي - نادرست 

به ترتیب هریک از اعمال زیر به کدام نوع پیامد اشاره می کند؟  - 201
- افزایش ضربان قلب 

- با سرعت زیاد رانندگی کردن 
- جریمه شدن به وسیلۀ پلیس 

- سرزنش کردن خود

غیرارادي - ارادي - غیرارادي - ارادي  اصال کنش نیست! - ارادي - غیرارادي - ارادي 

ارادي - غیرارادي - غیرارادي - غیرارادي  اصال کنش نیست! - غیرارادي - ارادي - غیرارادي 

حالت میان جهان ذهنی و جهان فرهنگی .................. است. از نظر متفکران مسلمان جهان طبیعت بخشی از جهان .................. است.  - 202
نمودار مقابل بیانگر دیدگاه کدام گروه در خصوص تعامل جهان هاي ذهنی، فرهنگی و تکوینی است و شاهد آن چیست؟ 

جهان طبیعت  جهان ذهنی   جهان فرهنگی

تناسب - تکوینی - دوم، جهان تکوینی مادة خامی است که فرهنگ ها و جوامع در آن دخل و تصرف می کنند.

تناقض - فرهنگی - سوم، جهان تکوینی مادة خامی است که فرهنگ ها و جوامع در آن دخل و تصرف می کنند.

تناسب - تکوینی - دوم، در این دیدگاه جهان فرهنگی افراد تابع جهان ذهنی و فردي افراد است. 

تناقض - ذهنی - سوم، در این دیدگاه جهان فرهنگی جهان ذهنی و فردي افراد تابع فرهنگ آن هاست.

→→
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به ترتیب، هر یک از عبارات زیر با کدام مفهوم به درستی ارتباط دارد؟  - 203
الف) توجه به شناخت متقابل افراد، گروه ها و جوامع از یکدیگر 

ب) زمینه شکل گیري جهانی بدون مرز 
پ) محور اصلی مباحثات فکري و سیاسی

الگوي تنازع- جهانی شدن- مدل تکثرگرا به جاي مدل همانندسازي 

الگوي تعارف- توسعه ارتباطات- هویت به جاي قشربندي و کشمکش طبقاتی 

الگوي تعارف - جنبش هاي سبک زندگی - توسعه ارتباطات و جهانی شدن  

مدل تکثرگرا- درهم آمیختن فرهنگ ها - از بین بردن تفاوت هاي هویتی گروه هاي مختلف 

کدام یک، ویژگی جامعه شناسی تفسیري است، اما ویژگی جامعه شناسی انتقادي نیست؟ - 204

تفاوت میان جوامع مختلف را تنها تفاوتی کمی می داند - بر ضرورت انتقاد علمی از ساختارهاي سرکوبگر تأکید می کند. 

روش مطالعه، روش کّمی است - صرفًا به توصیف و تبیین تبعیض نژادي در جوامع نمی پردازد، بلکه آن را تقبیح و از آن انتقاد می کند.

به بیان چرایی یک پدیده یا نشان دادن علت ایجاد و زوال آن می پردازد - به نقد سلطه در روابط و مناسبات میان افراد و گروه ها می پردازد.

هدف معنابخشی و انسجام بخشی به زندگی اجتماعی است - حقیقت یا فضیلت را کشف می کند تا براساس آن به نقد کنش ها و روابط میان انسان ها و جوامع بپردازد. 

کدام گزینه عبارت هاي زیر را از حیث صحیح و غلط بودن به درستی بیان می کند؟ (به ترتیب)  - 205
الف) ما در جهانی به دنیا می آییم که باورها و نمادهاي آن توسط گذشتگان به وجود آمده است و پایۀ فعالیت هاي اجتماعی ما را در طول زندگی شکل

می دهد. 
ب) پیامدهاي هر جهان اجتماعی تا زمانی باقی می ماند که آن جهان اجتماعی از طریق مشارکت اجتماعی افراد پابرجا باشد. 

پ) جهان اجتماعی جدید، به دانش و اراده اي نوین نیاز ندارد و جهان موجود این جهان اجتماعی جدید را نیز بسط و گسترش می دهد.

ص - ص - غ  غ - غ - ص ص - غ - ص  غ - ص - غ

کدام جمله صحیح می باشد ؟ - 206

کارتاژیان بر بخش هایی از دریاي مدیترانه و جنوب آفریقا حکومت می کردند .

مقدونیان بر مقدونیه و یونان ایران حکومت می کردند.

رومیان با در آمیختن فرهنگ کهن طایفه اي و نظام دولت - شهري ، جمهوري رم را تاسیس کردند .

براساس قانون اساسی رم ، ساختار حکومت شامل مجلس سنا و یک مقام اجرایی بود . 

کدام گزینه در رابطه با دین یونان نادرست است؟ - 207

مهم ترین خدایان یونانی ، دوازده خدایی بود که در کوه المیپا قرار داشت . یونانیان به خدایان متعددي اعتقاد داشتند .

خداي آتنا محافظ شهر اسپارت بود . در رأس همه خدایان یونان زئوس قرار داشت .

منظور از شکل ترکیبی شهرها چیست؟ - 208

ترکیب عوامل طبیعی و انسانی در پیدایش شهرها منظور محل جغرافیایی تشکیل شهرها می باشد.

گسترش این شهرها براساس طول و عرض می باشد. این شهرها در دوره هاي مختلف گسترش پیدا کرده است

کدام گزینه از ویژگی هاي حکومت هاي محلی دوران اشکانی نیست؟ این حکومت ها  .................. - 209

داراي سپاه بودند. به حکومت اشکانی فقط مالیات پرداخت می کردند.

در هنگام جنگ، سپاه خود را در اختیار اشکانیان قرار می دادند. به نام خود سکه ضرب می کردند.

حکومت ساسانیان با اقدامات کدام پادشاهان، گسترش یافت و تثبیت شد؟ - 210

شاپور یکم – شاپور دوم خسرو پرویز – شیرویه اردشیر بابکان – یزدگرد سوم خسرو انوشیروان – قباد یکم
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کدام مورد نشان دهندة پشتیبانی و مشوق جدي دانش و هنر در خاندان هخامنشیان می باشد؟ - 211

کتیبه ها و مندرجات اوستا خداي نامه ها و لوح هاي گلی به جا  مانده از آن دوران  

کتیبه ها و مندرجات گزارشات مورخان رومی مندرجات کتیبه ها و پاره اي از گزارش هاي مورخان یونانی

کدام گزینه شامل سنجش اعتبار و نقد و بررسی گزارش ها و منابع تاریخی نیست؟ - 212

مطابقت با عقل سنجش اعتبار و نقد روایت کننده

مطابقت با نتایج تحقیقات باستان شناسی مقایسه و تطبیق با سایر منابع و شواهد

کدام پدیدة فرسایش براي به وجود آمدن نیاز به یک مانع دارد، مهم ترین نوع آن کدام است؟ - 213

َتلماسه - برخان  َتلماسه - دودکش جن  چاله هاي بادي - برخان  کلوت - گرزدیو 

از جنگ هاي دوران خالفت امام علی (ع) نمی باشد و پس از شهادت امام علی (ع) با چه کسی بیعت کردند؟ - 214

تبوك - امام حسن (ع)  نهروان - معاویه  صفین - امام حسن (ع)  جمل - معاویه 

در عبارت داده شده چند کلمۀ نادرست وجود دارد؟  - 215
«زیست بوم ها نواحی وسیع طبیعی هستند که در آنها انواع خاص و مشابهی از گیاهان و جانوران زندگی می کنند و به همین سبب، یک بوم سازگان را به وجود

می آورند که از سایر نواحی متمایز می شود.»

1234

کدام مورد در ارتباط با علویان صحیح نیست؟ - 216

سادات علوي نقش مهمی در ترویج اسالم در دیلم، گیالن و خراسان داشتند. 

علویان با رفتار و اخالق پسندیده، اعتماد مردم را جلب کردند. 

محل و منطقۀ حکومت علویان، طبرستان بود. 

بنیان گذار حکومت علویان و جانشینانش از سادات علوي شیعه مذهب به شمار می رفتند.

خلیج فارس و تنگۀ هرمز ارزش فرهنگی و سیاسی دارند، زیرا .................. - 217

حلقۀ ارتباط سه قارة اروپا، آسیا و آفریقا هستند.  کانون توجه صادرکنندگان کاالهاي صنعتی هستند. 

در مرکز جهان اسالم قرار دارند.  ذخایر نفت و گاز مهم دنیا در آنها قرار دارند. 

حق احداث راه آهن و بهره برداري از معادن در کدام امتیاز و به کدام کشور سپرده شد؟ - 218

تنباکو - روسیه  رویتر - انگلیس  رویتر - روسیه  تنباکو - انگلیس 

کتاب «تاریخ مشروطۀ ایران» اثر چه کسی است؟ - 219

احمد کسروي  جهانگیر میرزا  سر جان ملکم  محمدحسن خان اعتمادالسلطنه 

کرمانشاه همدان

اصفهان
یزد

شیرازکرمان
بوشهر

عباس بندر قشم
بلوچستان

ابوموسی
کوچک و بزرگ تنب

کیش

خارك

عربستان خلیج
 

س
فار

دریاي عمان

رود سند

رود هیرمند

هراتقندهار

کابل

مرو
سمرقند

جیحون رود
بخارا

دریاچه آرال

تفلیس

تهران مشهد

دریاي مازندران

رود ارسباکو

تبریزخزر

رودسیحون در نقشۀ روبرو بخش نارنجی چه چیزي را نشان می دهد؟ - 220

مناطقی که به موجب عهدنامۀ آخال از ایران جدا شد. 

مناطقی که به موجب عهدنامۀ ترکمانچاي از ایران جدا شد. 

مناطقی که به موجب قرارداد گلداسمیت از ایران جدا شد. 

مناطقی که به موجب عهدنامۀ پاریس از ایران جدا شد. 

ناپلئون براي از پاي در آوردن انگلستان در مرحلۀ اول چه کشوري را تصرف کرد و بعد از آن در صدد حمله به کدام یک از مستعمرات انگلستان - 221
درآمد؟

مصر - هندوستان  هندوستان - مصر  مصر - ایران  ایران - مصر 
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در عصر قاجار خیابان هاي جدید، مدارس جدید و سفارت خانه ها تحت تأثیر معماري  .................. ساخته شدند. - 222

اسالمی اروپایی ایرانی - اسالمی  ایرانی

موسولینی قبل از جنگ جهانی اول چه تفکري داشت و بعد از آن به چه سمتی تغییر عقیده داد؟ - 223

ملی گرایی افراطی - فاشیست  سوسیالیست - ملی گرایی افراطی  ملی گرایی افراطی - سوسیالیست  فاشیست - سوسیالیست 

در کدام دوران آمریکا و شوروي از طریق مسابقات تسلیحاتی و علمی به رویارویی پرداختند؟ - 224

بعد از پیمان آتالنتیک شمالی  بین جنگ اول و دوم  جنگ سرد  جنگ جهانی دوم 

از چه سالی پول نفت افزایش عجیبی داشت و باعث تقویت سرمایه داران وابسته به غرب شد؟ - 225

1354134513501348

یکی از عمده ترین کارهاي موّرخان در سنجش اعتبار و نقد روایت کننده، کدام است؟ - 226

مقایسۀ منابع تاریخی با سایر منابع موجود  بررسی مطابقت یا عدم مطابقت روایت با عقل 

تعیین فاصلۀ زمانی و مکانی بین راوي و خبر  اعتبارسنجی با تکیه بر دستاوردهاي علوم تجربی 

امامان شیعه پس از شهادت امام سجاد (ع) براي ترویج اسالم و مبارزه با جریان هاي فکري، کدام روش را در پیش گرفتند؟ - 227

منظومه اي از معارف اسالمی با عنوان مکتب اهل بیت به وجود آوردند.  

با نگارش رساالت حقوقی و سیاسی مردم را با اسالم اصیل آشنا کردند.  

زمینۀ حرکت پیشوایان دینی را در جهت احیاي اسالم و نشر معارف اسالمی فراهم ساختند.  

با جلوگیري از ورود پیروان مکتب اهل بیت به درگیري هاي بی حاصل، مانع نابودي شیعیان شدند.  

کدام یک جزو مواد ارزان قیمتی که با آنها زاغه ها را می سازند است؟ و در کدام گزینه راه کاري براي تامین مسکن که هم اکنون اجرا می شود آمده - 228
است؟

ضایعات آهن – ساخت مسکن ارزان قیمت اتاقک هاي حلبی – اعطاي وام مسکن

ضایعات آهن  - مهاجرت معکوس اتاقک هاي حلبی – ساخت مسکن ارزان قیمت

کدام شیوة حمل و نقل کمترین سرعت را داراست؟ مزیت این شیوه  چیست؟ - 229

لوله اي - پرسرعت با هزینه کم ریلی - پرسرعت با هزینه کم دریایی - مقرون به صرفه و ارزان جاده اي - مقرون به صرفه و ارزان

کدام گزینه پاسخ صحیح پرسش هاي زیر است؟  - 230
الف) چرا مغول ها به جنگ و هجوم به سرزمین هاي دیگر روي آوردند؟ 

ب) علت لشکرکشی هالکوخان به ایران چه بود؟ 
ج) چرا با هجوم مغول به ایران زندگی شهري دچار وقفه افول شد؟ 
د) قشربندي اجتماعی ایران در دورة مغول - تیموري چگونه بود؟

جهت تأمین معاش خود - ایجاد حکومت یکپارچه در ایران - دوري گزیدن مغوالن از فرهنگ و تمدن - جامعه شامل گروه طبقه هاي فرادست، متوسط و فرودست بود. 

امنتاع حس برتري جویی خود - نظم بخشیدن به قلمرو متصرفی مغول - مهاجرت ساکنان شهرها به نواحی دیگر به دلیل حملۀ مغول ها - جامعه شامل اشراف و روستاییان بود. 

دستیابی به فرهنگ و تمدن سرزمین هاي دیگر - استفاده از ایران براي لشکرکشی به بغداد - پیروي از قوانین یاسا - سه گونه طبقۀ عشیره اي، روستایی و شهري وجود داشت. 

شرایط نامساعد طبیعی پاسخگوي نیاز اقتصادي آن ها نبود - گسترش فتوحات در غرب آسیا - ویران شدن شهرها به ویژه شهرهاي آباد و بزرگ در پی هجوم مغول - جامعه
شامل دو دستۀ کلی فرادست و فرودست بود. 
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کدام یک از گزینه هاي زیر در ارتباط با علم و آموزش دو قرن نخست هجري درست است؟ - 231

پس از تأسیس مدارس در شهرهاي بزرگ از نهادهاي آموزشی دورة باستان استفاده می شد.

مغوالن نقش مهم و فعالی در عرصۀ تحوالت علمی و فرهنگی ایجاد کردند. 

سلسله هاي آل بویه و سامانیان با تعصب و تنگ نظري مانع رشد علمی و آموزشی دوران خود شدند. 

در سده هاي نخستین هجري مدارس مهم ترین مراکز آموزشی بودند. 

حکومت هخامنشیان در زمان کوروش بزرگ چگونه با دولت - شهرهاي یونان همسایه شد و کدام نبرد میان هخامنشیان در زمان خشایارشا و - 232
یونانیان، یک نبرد دریایی بود؟

با تصرف لیدي - گرانیکوس  با تصرف بابل - ایسوس  با تصرف آسیاي صغیر - ساالمیس  با تصرف بین النهرین - گوگمل 

 

کدام عبارت با تصویر ترسیم شده از «هستۀ اولیه و روند توسعۀ کالبدي شهر رشت» در دوره هاي تاریخی مختلف مغایرت دارد؟ - 233

حوزة نفوذ آن نسبت به سایر سکونتگاه ها، گسترده تر است. 

همانند سایر سکونتگاه هاي شهري و روستایی داراي مقر و موقعیت است. 

دسترسی به آب مهم ترین عامل طبیعی شکل گیري هستۀ اولیۀ آن سکونتگاه است. 

دسترسی به راه هاي ارتباطی سبب ارتقاء مرتبۀ آن در هرم سلسله مراتب سکونتگاهی شده است. 

عبارت زیر، از پیامدهاي کدام ویژگی عمدة «برنامۀ آمایش سرزمین» است؟  - 234
«دسترسی عادالنۀ همۀ مردم به حمل و نقل با کمترین هزینه» 

الف) توجه به آمایش دفاعی 
ب) توجه به ظرفیت ها و توانمندي هاي همۀ مناطق 

ج) توجه به نیاز هاي حال و آینده 
د) توجه به عدالت در توسعه

ج و د  ب و د  الف و ج  الف و ب 

«اختالف دماي زیاد در نواحی داخلی کشور به دلیل دور بودن از دریاها و کمبود رطوبت» و «قرار گرفتن ایران در مجاورت خلیج فارس و دریاي - 235
عمان» به ترتیب به کدام مؤلفه ها از اطالعات مورد نظر داللت دارد؟

مکانی و توصیفی  توصیفی و توصیفی  مکانی و مکانی  توصیفی و مکانی 

از صدق قضیه ي «هیچ ب غیر ج نیست»، صدق .................. نتیجه نمی شود. - 236

بعضی ب غیر ج نیست. هر غیر ج ب است. هیچ غیر ج ب نیست. بعضی غیر ب غیر ج است.

پاسخ اصلی ابن سینا به این سؤال که «چرا نظام عالم نظام احسن است»، کدام است؟ - 237

هر موجودي به سوي خیر و کمال حرکت می کند. وقایع ویرانگر هم جزء ضروري نظام عالم اند.

هر موجودي در طبیعت نقش خاصی دارد. نظام موجودات منطبق بر علم الهی است.

در مورد تعریف «مصدر» به «کلمه اي که انجام کاري را می  رساند.» و «استدالل» به «قضیه اي که به ما شناخت جدیدي ارائه دهد.» به ترتیب می توان - 238
گفت:

مانع است و جامع نیست – بی ربط است. جامع و مانع نیست – مانع نیست.

جامع و مانع نیست – بی ربط است. جامع است و مانع نیست – جامع نیست.

در کدام گزینه فقط یک کلمه وجود دارد که مشترك لفظی نیست؟ - 239

امثال - ماندن - خواندن  بسته - سیر - بردن  تا - غایت - گذشتن  خانه - سیر - شیر 

کدام یک از گزینه هاي زیر تصدیق است؟ - 240

حسن وقتت را تلف نکن.  حسن چند سال داري؟  حسن درس بخوان. حسن می رود.
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قیاس هاي زیر معتبرند یا نامعتبر؟  - 241
الف) هر الف ب است / هیچ ج ب نیست / هیچ الف ج نیست 

ب) بعضی اجسام معدنی هستند / هر طالیی معدنی است / بعضی اجسام طالیی هستند

هر دو نامعتبر  اولی معتبر، دومی نامعتبر  هر دو معتبر  اولی نامعتبر، دومی معتبر 

کدام یک از موارد زیر از ویژگی ها و صفات سقراط است؟ - 242

هیکلی تنومند داشت و براي همین این نام را (سقراط) بر او نهادند .

سقراط هر چند براي پول سخن نمی گفت ولی در برخی موارد براي آن سکوت می کرد.

رفتارش متواضعانه و نا محترمانه بود.

هرگز از پند دادن و سرزنش مردم باز نمی ایستاد.

اگر نقیض عکس مستوي قضیه اي «هیچ ب الف نیست» باشد و این قضیه مقدمۀ یک استدالل باشد، مقدمۀ دیگر آن استدالل کدام می تواند باشد تا - 243
شکل سوم حاصل شود؟ نتیجۀ این استدالل در کدام گزینه به درستی آمده است؟

هر الف ج است، بعضی به الف است.  بعضی الف ج است، بعضی الف ب است. 

بعضی ب الف است، هر ب ج است.  هر الف ج است، بعضی ج ب است. 

کدام مورد وجه اشتراك معناي عقل میان فالسفۀ ایران و یونان باستان نیست؟ - 244

عقل با خداوند متحد و یگانه است.  عقل موجودي داراي مراتب و درجات است. 

خرد بر جهان حاکم است. عقل قوة استدالل و راه رسیدن به حقایق است. 

به ترتیب هر عبارت متعلق به دیدگاه کدام فیلسوف است؟  - 245
«موجودات در ذات خود نسبت به وجود و عدم مساوي هستند - اگر هر چیز باید علت داشته باشد؛ پس خدا نیز نیازمند علت است - ابتداي سلسله علت ها

و معلول ها علتی وجود دارد که وجودش وابسته به دیگري نیست و علۀ العلل سایر موجودات است.»

فارابی - راسل - فارابی ابن سینا - راسل - فارابی ابن سینا - ابن سینا - فارابی فارابی - راسل - ابن سینا

از نظر فیلسوفان روح انسان: - 246

با تهذیب نفس به مرتبه اي می رسد که کامًال از جسم و ماده مجرد است. نمی تواند به مرتبۀ عقل برسد.

عقل مجرد مرتبۀ نازل قوة استدالل روح است. با استدالل به حقایق می رسد.

کدام اصل، نظم و قانونمندي هاي معین میان دسته هاي مختلف پدیده ها را نشان می دهد؟ - 247

اصل وجوب مقدم بر وجود  اصل سنخیت علّت و معلول  اصل علّیت  اصل وجوب علۀي و معلولی 

سفر دوم از سفرهاي چهارگانۀ عارفان با کدام بخش کتاب مالصدرا هم خوانی دارد؟ - 248

علم النفس و مراحل آن تا معاد  افعال خداوند، ربوبیت و حکمت الهی  مباحث عمومی فلسفه  مباحث مربوط به توحید و صفات الهی  

میان مفاهیم به کار رفته در عبارات زیر، کدام یک از نسبت هاي چهارگانه را می توان برقرار کرد؟  - 249
«امروز با یک توریست آلمانی آشنا شدم که عکاس، خبرنگار و زادة مادري اصفهانی است و دیروز به اصفهان آمده است.»

عموم و خصوص من وجه و تباین  فقط عموم و خصوص من وجه

عموم و خصوص مطلق و عموم و خصوص من وجه عموم و خصوص من وجه و تساوي 

نظریۀ هیوم در مورد علیت، درصدد تبیین کدام مسئله است؟ - 250

چرایی باور عمومی آدمیان به اصل علیّت  بررسی نقش روان در باور رابطۀ علیّت 

چگونگی کشف علت هاي طبیعی توسط تجربه  بررسی نقش عقل در باور رابطۀ علیّت 

مصرع زیر دقیقًا اتفاق به کدام معنا را رد می کند؟  - 251
«چو بد کردي مباش ایمن ز آفات»

نفی اصل وجوب علّی  نفی علت العلل نفی غایت مندي نفی اصل سنخیت 
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کدام گزینه دربارة واژة فلسفه و سیر تحوالت آن در طول تاریخ صحیح است؟ - 252

ارسطو بر خالف سقراط کلمۀ فلسفه را فقط براي دانش خاص فلسفۀ اولی به کار می برد.

کلمۀ فلسفه در ابتدا به معناي دوستداري دانایی و در نهایت مرادف با دانش شد.

گفته شده است که اولین بار این لفظ را سقراط به کار برده است.

لفظ فلسفه مرکب از دو کلمۀ فیلو و سوفیا است و ریشۀ عربی دارد.

کدام گزینه با عبارت زیر هماهنگ نیست؟  - 253
طبیعت مرتبه اي از هستی است که رو به مقصد خاصی دارد.

دیدیم ولی آینه روي تو دیدیم  روي همه خوبان جهان بهر تماشا 

ذّرات جهان را به تکاپوي تو دیدم  تا مهر رخت بر همه ذّرات بتابید 

بر عارفان جز خدا هیچ نیست  ره عقل جز پیچ بر پیچ نیست 

بر پاي دلش سلسله موي تو دیدم  هر عاشق دیوانه که در جملگی تست 

تعریف (پراید به ماشین صندوق دار) و تعریف (انسان به موجود دو پا) به ترتیب داراي کدام ایراد است؟ - 254

تعریف به اعم و نه اخص - تعریف به اعم و نه اخص  تعریف به نه اعم و اخص - تعریف به اعم و نه اخص 

تعریف به اعم و اخص - تعریف به اعم و نه اخص  تعریف به نه اعم و نه اخص - تعریف به اعم و نه اخص 

کدام گزینه دربارة سقراط عبارت نادرستی را بیان می کند؟ - 255

هدف خود را از گشت و گذار در شهر، نشان دادن جهالت افراد قدرتمند می دانست. براي شروع بحث دربارة یکی از مفاهیم حیاتی زندگی پرسش می کرد.

در گفت  وگو با دیگرن کمک می کرد که خودشان حقیقت را بیان کنند.  عمر خود را صرف شناساندن افکار مغالطه آمیز سوفیست ها و اصالح جامعه کرد. 

مغالطۀ عدم تکرار حد وسط در کدام گزینه به چشم می خورد؟ - 256

جیوه فلز است. هر فلزي هادي الکتریسیته است؛ جیوه هادي الکتریسیته است.  هر ب ج است. بعضی ج عام تر از الف است؛ بعضی ب عام تر از الف است. 

سقراط غیر افالطون است. افالطون انسان است؛ سقراط انسان است.  بعضی ج متعلق به الف نیست. بعضی متعلق به الف ب است؛ بعضی ج ب است. 

 

A B

D C

اگر مربع روبه رو مربع تقابل باشد، امکان موارد زیر را به ترتیب بررسی کرده و پاسخ درست را انتخاب کنید؟  - 257
جمع میان A و B در کذب 

- جمع میان A و C در کذب 
 D در صورت کذب ، A تشخیص صدق یا کذب -

غیرممکن - غیرممکن - امکان پذیر  امکان پذیر - غیرممکن - غیرممکن 

امکان پذیر - غیرممکن - امکان پذیر غیرممکن - امکان پذیر - امکان پذیر 

در کدام مورد، نوع داللت همۀ الفاظ مشخص شده بر معناي آن ها یکسان است؟ - 258

دوستش او را به خانۀ خود برد - دست هایت را تا جایی که می توانی باال ببر - خدا در قرآن به قلم سوگند خورده است. 

پاك کنی که خریده ام، خوب پاك نمی کند - دستم روي کاغذ می   دوید و داستان را پیش می برد - در قوري گم شده است. 

تو ماه منی، مرا با ماه گردون کاري نیست - چون کوه استوار باش و دلت را به خداي بسپار - ماشین پت پتی کرد و از کار افتاد.  

دست خدا باالي دست هاي آنان است - سرو از میان درختان، مظهر خوش قد و باالیی است - پس از رسیدن به خانه، دست و صورت را بشوئید. 

کدام عبارت با نظرات مالصدرا سازگار است؟ - 259

آن چه اصیل است، وجود است و ماهیت انتزاعی است، یعنی هیچ گونه واقعیتی ندارد. 

میان وجود و ماهیت، وجود امري واقعی و ماهیت مفهومی ساخته و پرداختۀ ذهن افراد است. 

ذهن عادي و طبیعی انسان، در مسئلۀ اصالت وجود یا ماهیت، حقیقت را وارونه نشان می دهد.

وحی و شهود را باید در فلسفه به همان نحوي به کار گرفت که عقل و استدالل به کار می روند.
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کدام یک از جریان هاي زیر در مقابل دیدگاه آن درست نوشته شده است؟ - 260

نسبی گرایی: حقیقت امري یکسان نیست، و میان افراد مختلف می تواند متفاوت باشد. 

اثبات گرایی: آنچه خارج از حوزه تجربه و آزمایش باشد، وجود ندارد.

پراگماتیسم: هر آنچه ما را در عمل یاري کند مفید است، می خواهد از طریق عقل باشد، یا وحی یا تجربه.

فیلسوفان عقل گرا: همه آنچه متعلق معرفت واقع شود با عقل حاصل شدنی است.

کدام یک از گزینه هاي زیر در زمرة عوامل محیطی تأثیرگذار بر رشد قبل از تولد نمی باشد؟ - 261

سن مادر  کیفیت تغذیۀ مادر  حالت هیجانی مادر  نارسایی شناختی مادر 

با توجه به عبارت هاي زیر چند جمله نادرست می باشد؟  - 262
الف) طفولیت از تولد تا دو سالگی، کودکی اول از دو سالگی تا شش سالگی و کودکی دوم از هفت تا دوازده سالگی می باشد. 

ب) آمادگی خاص نهفته اشاره به آن دسته از مشخصه هاي وراثت دارد که در گذر زمان خود را نشان می دهد. 
ج) آمادگی زیستی و برنامۀ رشد طبیعی و منظم از مشخصه هاي رسش و پختگی می باشد. 

د) برخی از توانمندي هاي جسمانی و شناختی به موازات افزایش سن در کودکان از طرق مختلف به رسش و یادگیري نیز نیاز دارد. 
و) به ترتیب دورة کودکی شامل سه زیرمجموعه و دورة جوانی و بزرگسالی دربرگیرندة دو زیرمجموعه می باشد. 

هـ) دلیل تقسیم بندي فراخناي زندگی به سه دوره به دلیل اعتقاد روان شناسان رشد، به رشد مرحله اي می باشد.

پنج چهار سه دو

دلیل تقسیم ابعاد مختلف رشد در طول زندگی به مراحل مختلف در کدام گزینه به درستی بیان شده است؟ - 263

به منظور بررسی دقیق تر رشد، عمر انسان را به سه دورة کودکی، نوجوانی و بزرگسالی تقسیم می کنند.

متخصصان رشد معتقدند عالوه بر عوامل زیستی، عوامل محیطی نیز در تغییرات رشدي موثر هستند، بنابراین آن را به مراحلی تقسیم کرده اند.

ویژگی هاي مربوط به رشد انسان را به دلیل پیوستگی رشد، نمی توان به راحتی به مراحل مشخص تقسیم کرد، اما امروز اکثر روان شناسان رشد، به رشد مرحله اي اعتقاد دارند.

در راستاي یک مطالعه دقیق علمی و تجربی، رشد را از زمان انعقاد نطفه تا هنگام مرگ مورد بررسی قرار می دهند. 

درستی یا نادرستی عبارت هاي زیر در کدام گزینه به درستی آمده است؟  - 264

الف) در اسالم مراحل رشد انسان، تا  سالگی به سه مرحله تقسیم می شود. 
ب) کودکان در ابتدا قادر به حرکات درشتی همچون باال رفتن از پله ها هستند، سپس مهارت حرکات ظریف همچون بستن بند کفش و پریدن را به دست

می آورند. 

پ) کودکان  تا  ساله را که تازه راه می افتند، نوپا می نامند.

نادرست- نادرست- درست  نادرست- درست- درست درست- نادرست- نادرست درست- درست- نادرست      

21

12

هر یک از موارد زیر به ترتیب به کدام نوع حافظه با توجه به نوع اطالعات مربوط است؟  - 265
الف) در عملیات فتح المبین چه مناطقی از کشور عزیز ما آزاد شد؟ 

ب) کالس تاریخ دیروز در اثر فوت ناگهانی مدیر مدرسه مریم لغو شد. 
پ) تفاوت ادراك عقلی و ادراك شهودي

معنایی- معنایی- رویدادي رویدادي-معنایی- معنایی معنایی- رویدادي- معنایی رویدادي- رویدادي- معنایی
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دو مثال «علی  ساله است و به طور مادرزادي بیماري صرع دارد و چندین بار در کالس دچار تشنج شده است. همین باعث شده که در مدرسه - 266
دوست صمیمی نداشته باشد.» و «پدري که براي مخارج زندگی در دو شرکت مشغول کار است ، به دلیل فشار کاري زیاد ، حضور کمی در میان خانوادة خود

داشته، دچار سکتۀ قلبی شده است.» در دو مثال باال به ترتیب به نقش متقابل کدام عوامل بر یک دیگر در سالمت روانی اشاره دارند؟

تأثیرعامل روان شناختی بربروز بیماري جسمانی - تأثیرعامل جسمانی بر ویژگی هاي روان شناختی

تأثیرعامل روان شناختی بربروز بیماري جسمانی - تأثیرعامل روان شناختی بربروز بیماري جسمانی

تأثیربیماري جسمانی بر ویژگی روان شناختی - تأثیرویژگی روانی بر بیماري جسمانی 

تأثیرعامل جسمانی بر ویژگی روان شناختی - تأثیرعامل جسمانی بر ویژگی هاي روان شناختی

16

به مجموعه .................. که افراد معموًال در زندگی روزمره از آن ها استفاده می کنند، سبک زندگی می گویند. .................. در ایجاد و گسترش - 267
بیماري ها مؤثرند و سبک زندگی با عوامل .................. بیماري رابطه دارد.

الگوهاي هیجانی و شناختی - الگو هاي شناختی - ایجاد  الگوهاي رفتاري و جسمانی - الگوهاي رفتاري ناسالم - ایجاد 

الگوهاي رفتاري و شناختی - الگوهاي رفتاري ناسالم - خطرساز  الگوهاي جسمانی و هیجانی - الگو هاي شناختی - خطرساز 

پیش بینی یک پدیده، مستلزم کدام فعالیت است؟ - 268

توصیف تجربی  ذهن خوانی ارزیابی تفکر

کدام یک از گزینه هاي زیر به ترتیب به مفاهیم «روش دانشمندان علوم تجربی» و «فالسفه» اشاره دارد؟ - 269

روش علمی ــ شهود  عقل ــ تجربه  روش علمی ــ عقل  عقل ــ شهود 

کدام گزینه نادرست است؟ - 270

رسش به معناي آمادگی زیستی است که خود داراي برنامه رشد طبیعی و منظمی است. 

تمامی عوامل وراثتی مؤثر بر رشد از بدو تولد در رفتار نوزاد ظاهر می شوند.

وراثت نقش تعیین کننده اي در پختگی افراد دارد.

به طور میانگین نوجوان در 11 تا 14 سالگی به بلوغ می رسد.

کدام گزینه در مورد رشد در دورة کودکی نادرست است؟ - 271

رشد در دورة کودکی نسبت به سایر دوره هاي رشد اهمیت زیادي دارد.  منظور از رشد در دورة کودکی، از زمان تشکیل نطفه تا  سالگی است. 

شاخص ترین جنبۀ رشد دوره کودکی، جسمانی - حرکتی است. رشد در دورة کودکی با سرعت و تغییرات بسیاري همراه است. 

12 − 11

کدام گزینه تعریف درستی از "روان شناسی سالمت" ارائه می دهد؟ - 272

شاخه اي از علم پزشکی که از یافته هاي این علم براي پیشگیري و درمان بیماري هاي روانی استفاده می کند.

شاخه اي از علم روان پزشکی که از یافته هاي این علم براي پیش گیري و درمان بیماري هاي روانی استفاده می کند.

شاخه اي از علم روانشناسی که از یافته هاي این علم براي پیشگیري و درمان بیماري هاي جسمی استفاده می کند.

شاخه اي از علم روانشناسی که از یافته هاي این علم براي پیشگیري و درمان بیماري هاي روانی استفاده می کند.

جاهاي خالی را به ترتیب با عبارات مناسب پر کنید.  - 273
براي فهم درست روانشناسی سالمت، الزم است با .................. آشنا باشیم. 

سمت راست آن بیانگر وضعیت .................. و سمت چپ، بیانگر .................. است.

پیوستار سالمت - سالمت کامل - مرگ پرسش نامۀ سبک زندگی - میانه - مرگ 

پرسش نامۀ سبک زندگی - سالمت کامل - ناتوانی کامل و شدید  پیوستار سالمت - میانه - ناتوانی کامل و شدید 

در دو مثال زیربه ترتیب شاهد تأثیر منفی کدام یک از موارد "جسم" و "روان" هستیم؟  - 274
الف) سحر امسال کنکور دارد. اضطراب دائمی او باعث افزایش ضربان قلب او شده است. 

ب) علی مجبور است براي درمان بیماري فرزندش، داروهاي گرانی را تهیه کند. او شب ها مدام از خواب بیدار می شود.

روان - روان  روان - جسم  جسم - روان  جسم - جسم 
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در کدام گزینه هر دو روش ذکر شده، جزء روش هاي سازگارانۀ کوتاه مدت براي مقابله با استرس است؟ - 275

تنفس عمیق - به خاطر آوردن یک رویداد خوشایند  نوشتن خاطرات - شمردن اعداد 

ترك موقعیت - ورزش هوازي  تمرین آرام سازي خود - خوردن یک لیوان آب خنک 

ابیات و عبارات زیر به ترتیب به کدام دسته از عوامل مؤثر بر رشد اشاره دارند؟  - 276
ز هم صحبت بد، جدایی جدایی  الف) بیاموزمت کیمیاي سعادت 
 تو بیگانه خوانش مخوانش پسر   ب) پسر کاو ندارد نشان از پدر 

ج) علی پس از گذشت اولین هفتۀ سال تحصیلی لغات جدیدي را یاد گرفته است. 
د) دسته اي از عوامل که ایجادکنندة صفاتی هستند که از قبل در فرد نهفته است.

محیطی - زیستی - محیطی - زیستی  زیستی - زیستی - محیطی - محیطی  محیطی - محیطی - محیطی - زیستی  زیستی - محیطی - محیطی - زیستی 

کدام گزینه به یکی از مصادیق شاخص ترین جنبۀ رشد انسان اشاره کرده است و شدیدترین و گسترده ترین تغییرات زیستی در چه دوره اي رخ می  - 277
دهد؟

افزایش وزن مغز - دورة نوجوانی  استدالل و حل مسئله - قبل از دبستان تا پایان دورة نوجوانی 

استحکام استخوان ها - کودکی اول و دوم  تعامل با محیط - طفولیت 

به ترتیب یادگرفتن مهارت دوچرخه سواري بر اثر تمرین و آموزش معلول کدام یک از عوامل مؤثر در رشد و تغییرات آن است و بیت زیر اشاره به - 278
کدام عامل رشد دارد؟ 

«پرتو نیکان نگیرد هرکه بنیادش بد است / تربیت نااهل را چون گردکان بر گنبد است.»

محیطی - وراثتی  وراثتی - محیطی  وراثتی - وراثتی  محیطی - محیطی 

در ارتباط با خطاهاي ادراکی، چه تعداد از گزاره هاي زیر صحیح است؟  - 279
الف) آنچه را حس می کنیم الزامًا آن چیزي نیست که در ذهن خود ادراکش می کنیم. 

ب) برخی از محرك ها پس از تحریک گیرنده هاي حسی وارد فضاي ادراکی می شوند. 
ج) ادراك چیزي که وجود خارجی ندارد، بیانگر نوعی خطاي ادراکی است. 

د) اگر تعداد خطاهاي ادراکی زیاد باشد، به عنوان یک خطاي ذهنی وارد نظام رفتاري فرد می شود.

چهار سه دو یک

به ترتیب کدام یک از انواع حافظه وظیفۀ ذخیره سازي کوتاه مدت اطالعات را بر عهده دارد، از دیگر وظایف آن کدام است و نوع رمزگردانی آن به - 280
چه صورت می باشد؟

حافظۀ کوتاه مدت - فراهم کردن فضا براي فعالیت جاري ذهن - حسی  حافظۀ کوتاه مدت - کمک خوبی براي تفکر - حسی 

حافظۀ کاري - فراهم کردن فضا براي فعالیت جاري ذهن - عمدتًا معنایی  حافظۀ کاري - کمک خوبی براي تفکر - حسی همراه با توجه 

در کدام گزینه گزارة مطرح شده دربارة حافظه و علل فراموشی کامًال صحیح است؟ - 281

منظور از نشانۀ درونی، نشانه هاي غیرمعنایی و منظور از نشانۀ بیرونی، نشانه هاي حسی است و در بازیابی اطالعات نشانه هاي درونی کارآمدتر هستند.

براي اینکه حافظه در انسان شکل بگیرد به تفکر نیازمند است، به بیانی دیگر تفکر ساماندهی شده ابزاري جهت دستیابی به حافظۀ قوي است.

در تمایزبخشی، صرفًا تفاوت هاي معنایی دو مفهوم برجسته می شوند تا یادگیري عمیق تر شود و تداخل مطالب اتفاق نیفتد.

توجه به اینکه بیشترین میزان فراموشی در ساعات نخست پس از یادگیري رخ می دهد، بهترین زمان مرور مطالب چند ساعت پس از یادگیري است. 
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صحیح یا غلط بودن عبارات زیردر کدام گزینه به درستی بیان شده است؟  - 282
الف) افرادي که حافظۀ بهتري دارند، احتماًال باهوش ترازدیگران هستند. 

ب) با بیان اهمیت یک کار در ذهن خود به آن بیشتر عالقه مند می شویم و در  نتیجه ،بهتر آن را رمز گردانی می کنیم. 
ج) بیشتر افرادي که می گویند ما تمرکز نداریم، عمدتًا مشکل حافظه دارند. 

د) فاصلۀ بین یادگیري و مرور نباید بیشتر از  یا  ساعت بشود.

غ / غ / ص / غ ص / ص / غ  / غ ص / غ / غ / ص غ / ص / غ / غ

78

به ترتیب "احساس مسئله" و "مواجه شدن با مسئله" مربوط به کدام یک از ویژگی هاي مسئله است؟ - 283

توانمندي هاي محدود - تحت کنترل بودن مسئله  هدفمند بودن - توانمندي هاي محدود 

توانمندي هاي محدود - هدفمند بودن  تحت کنترل بودن مسئله - هدفمند بودن 

به ترتیب در مورد عبارت «مددکاري که قبًال توانسته بود خانوادة یک بیمار مرگ مغزي را راضی به اهداي قلب کند؛ در موقعیت جدیدي که به دنبال - 284
گرفتن رضایت از خانوادة مقتول است، عملکرد ماهرانه اي دارد» در کدام گزینه، گزارة کامًال درستی بیان شده است؟

تغییر بازنمایی مسئله، راه خروج از بن بست آن است. 

مراجعۀ مجدد به مسئله، بعد از مدت زمانی مشخص، موانع حل آن  را از بین می برد. 

اثر انتقال همیشه تسهیل راه حل نیست. 

کسی که روش هاي حل مسئله را می داند در موقعیت هاي جدید از آنها براي حل مسائل دیگر استفاده می کند. 

چه تعداد از گزاره هاي زیر پیرامون رشد در دورة نوجوانی کامال صحیح است؟  - 285
الف) پندار نوجوان پیرامون صداقت، انسان دوستی و مهربانی خود، سازندة هویت خود و مربوط به رشد اجتماعی است. 

ب) در اغلب موارد صرف انجام اعمال اخالقی به شناخت اخالقی منجر نمی شود و براي این کار اعمال فرد باید به عقاید و ارزش هاي او تبدیل شود. 
ج) تالش مکرر نوجوان براي کم کردن فاصلۀ بین خود آرمانی و خود واقعی به خودي خود غیر طبیعی، نیست اما زیاده روي در آن باعث افت عملکرد

تحصیلی می شود. 
د) سالمت روان در افرادي که هویتی مثبت براي خود قائل اند، به نسبت افرادي با هویت منفی باالتر است. 

هـ) تغییرات شناختی در نوجوانان به علت رشد منفی و نابالغانه می تواند باعث بروز پیامدهاي ناسازگارانه شود.

سه صفر یک دو

به ترتیب هریک از موارد زیر به کدام یک از انواع حافظه اشاره دارد؟  - 286
الف) محسن به منظور تسلط  کامل به تاریخ ادبیات با یادگیري هر مبحث جدید، آن مبحث را به همراه همۀ مباحث قبلی هر دو روز یک بار به طور کامل

مرور می کند. 
ب) محمد تاریخ تولد دوستش را می پرسد و تصمیم می گیرد او را غافلگیر کند، اوپس از چند دقیقه به کلی تاریخ را فراموش می کند و از تصمیمش منصرف

می شود. 
ج) سبحان طبق عادت، قفل صفحه اش را بی دلیل باز و بسته می کند، برادرش که از او ساعت را می پرسد با وجود بررسی قبلی صفحه گوشی، او قادر به

پاسخگویی نیست و مجدد به صفحه گوشی اش نگاه می کند.

بلند مدت _ کوتاه مدت _ حسی  کوتاه مدت _ کوتاه مدت _ حسی  بلند مدت _ حسی _ کوتاه مدت  کوتاه مدت _ حسی _ کوتاه مدت 

در مثال زیر به کدام یک از ویژگی هاي مسئله خوب تعریف شده اشاره اي نشده است؟  - 287
«محسن قصد دارد در کنکور کارشناسی ارشد رشتۀ حقوق شرکت کند و در رشتۀ حقوق جزا که به بررسی حمایت هاي دولت از حقوق افراد و ارزش هاي
جامعه می پردازد، قبول شود. او حتم دارد با مطالعۀ منظم و پیوستۀ بیشتر از 7 ساعت در روز و داشتن خواب کافی و استفاده از منابع معتبر به این خواسته

خواهد رسید.»

تعریف دقیق هدف  امکان تضمین دستیابی یا عدم دستیابی به هدف 

شناسایی موقعیت اولیه  فهرست اقدامات یا راهبردهاي در دسترس 
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باتوجه به انواع حافظه چه تعداد از عبارات زیر نادرست هستند؟  - 288
الف) وجه تفاوت نوع رمزگردانی در حافظۀ بلندمدت با سایر انواع حافظه در معنایی بودن آن است. 

ب) تداعی شدن یک زمان مشخص در حافظه، بی شک مربوط به حافظۀ رویدادي است. 
ج) همۀ اطالعات براساس میزان استفاده، در حافظۀ کوتاه مدت ذخیره می شوند، اما فقط برخی از آن ها به حافظۀ بلندمدت راه پیدا می کنند. 

د) اطالعات محیطی در حافظۀ حسی ذخیره سازي می شوند و در صورت بازگویی وارد حافظۀ کوتاه مدت می شوند. 
هـ) ظرفیت اندوزش اطالعات در حافظۀ حسی، نسبت به حافظۀ کوتاه مدت بیشتر است.

یک دو سه چهار

در کدام گزینه پاسخ صحیح سؤاالت زیر آمده است؟  - 289

الف) معلمی یک شمارة  رقمی را بر روي تابلو یادداشت می کند، او از چه رمزگردانی اطالعات استفاده کرده است؟ 
ب) علت اینکه بازیابی اطالعات هنگام پاسخ دادن به پرسش هاي چهارگزینه اي راحت تر از پرسش هاي تشریحی است، کدام است؟ 

ج) کدام حافظه نقش مهمی در تفکر دارد و ظرفیت ذخیره سازي آن از کدام حافظه بیشتر است؟

الف) معنایی ب) داشتن نشانه هاي معنایی . ج) بلندمدت - کوتاه مدت الف) دیداري ب) بیشتر بودن تعداد نشانه ها ج) کاري - کوتاه مدت

الف) معنایی ب) داشتن نشانه هاي معنایی . ج) بلندمدت - کوتاه مدت الف) دیداري ب) بیشتر بودن تعداد نشانه ها ج) کاري - بلندمدت 

10

دانش آموزي که در کنکور دچار استرس زیادي می شود، واکنش ها و عالئم مختلفی نشان می دهد، کدام عبارت در مورد این عالئم درست است؟ - 290

دست هاي دانش آموز عرق می کند و احساس تپش قلب و ضربان باال دارد، به عنوان عالئم هیجانی 

دانش آموز تمرکز و دقت خود را از دست می دهد و برخی سؤال ها را جا می اندازد، به عنوان عالئم جسمانی 

دست هاي دانش آموز عرق می کند، احساس تپش قلب می کند و ضربان باال دارد، به عنوان عالئم رفتاري

دانش آموز تمرکز و دقت خود را از دست می دهد و برخی سؤال ها را جا می اندازد، به عنوان عالئم شناختی 
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