
   
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
  
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

 

  

  

  

  

 گیرند. می قرار قانونی پیگرد تحت متخلفین و منبع) ذکر با (حتی است ممنوع حقوقی و حقیقی اشخاص متامی برای ، آزمون برگزاری از بعد یا و قبل ، ...) و (الکرتونیکی روش هر به سؤاالت انتشار و تکثیر ، چاپ حق

  
  1400بهمن  15زمايشي  زمون آ آ
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 وقت پيشنهادي تا شماره از شماره تعداد پرسش مواد امتحاني

 دقيقه 25 120 101 20 رياضي

 دقيقه 10 135 121 15 اقتصاد

 دقيقه 25 160 136 25 ادبيات اختصاصي

 دقيقه 20 180 161 20 عربي اختصاصي

 دقيقه 11 195 181 15 تاريـخ

 دقيقه 12 210 196 15 جغرافيا

 دقيقه 11 225 211 15 علوم اجتماعي

 دقيقه 20 245 226 20 منطق و فلسفه

 دقيقه 11 260 246 15 روان شناسي

 دقيقه 145گويي:  مدت پاسخ 160ها:  تعداد كل پرسش

ــبو دا ــگر  طل ــیطال خــدمات از اســتفاده جهــت ،یام ــد خــود ی مانن
 ،مسـتمر هـای سـنجش ،ارزشـیابی آزمـون از بعـد هوشـمند یها کارنامه

 هوشـمند، اشـکال رفـع دو، نـهیگز الؤ سـ بانـک ن،یآنال یها آزمون شیپ

 از اسـتفاده بـا ، ...و دو نهیگز یها آزمون ویآرش ،یآموزش کمک یها جزوه
 )عبور رمز عنوان به( خود یمل کد و )یاربر ک نام عنوان به( یداوطلب ۀشامر 
  .دیشو gozine2.ir آدرس به دو نهیگز تیسا وب وارد
 هـامن شـام عبـور رمـز د،یـا کـرده نـام ثبـت ینرتنتـیا کـه یصورت در 

 .اید منوده انتخاب خودتان که است یرمز 

 بـا توانیـــد مـی شـام همچنین،

 رو روبــــه تـصویـــــر اسکـــــن

 یـا و دهوشـمن گوشی وسیلۀ بـه

تشـــریحی پاســخ خــود، تبلــت
 اختصاصیاختصاصی  وو  عمومیعمومی  هایهای  درسدرس

  منایید. مشاهده را
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11    

گـذاري را  كنيم و مجدد جـدول ارزش ها اضافه مي را به اين گزاره tو  sهاي  ايم. گزاره گذاري رسم كرده جدول ارزش rو  p ،qهاي  براي گزاره -۱۰۱
  كنيم. كدام گزينه درست است؟ رسم مي

  برابر تعداد سطرهاي حالت اول است. 2تعداد سطرهاي حالت دوم، ) 1  
  واحد از سطرهاي حالت اول بيشتر است. 24تعداد سطرهاي حالت دوم، ) 2  
  واحد از سطرهاي حالت اول بيشتر است. 4تعداد سطرهاي حالت دوم، ) 3  
  برابر تعداد سطرهاي حالت اول است. 8تعداد سطرهاي حالت دوم، ) 4  
~در حالتي كه گزارٔه شرطي «كدام گزينه جاي خالي عبارت  -۱۰۲ q pدرسـتي  بـه»  اي درست است، بايـد ............... ، به انتفاي مقدم گزاره

  كند؟ كامل مي
  1 (p .2  درست باشد (p .3  نادرست باشد (q .4  درست باشد (q .نادرست باشد  
~اگر  -۱۰۳ p  وq هاي  هايي درست باشند، ارزش تركيب فصلي و دوشرطي گزاره گزارهp  وq ترتيب از راست به چپ كدام است؟ به  
  نادرست -نادرست) 4  درست -نادرست) 3  نادرست -درست) 2  درست -درست) 1  

n آنگاهفرد باشد،  n3اگر «به كمك عكس نقيض گزارٔه شرطي، به جاي اثبات گزارٔه  -۱۰۴ 2   توانيم اثبات كنيم؟  كدام گزاره را مي» زوج است. 1
(n )N   

n آنگاهزوج باشد،  n3اگر ) 1   2 nاگر ) 2  فرد است. 1 2   زوج است. n3 آنگاه فرد باشد، 1
nاگر ) 3   2 n آنگاهفرد باشد،  n3اگر ) 4  زوج نيست. n3 آنگاهفرد نباشد،  1 2   زوج نيست. 1
  قياس استثنايي درست است؟استدالل  در موردكدام گزينه  -۱۰۵
  گيري نادرست و نتيجۀ استدالل نيز نادرست است. روش نتيجه) 1  
  تواند درست يا نادرست باشد. گيري نادرست و نتيجۀ استدالل مي روش نتيجه) 2  
  گيري درست و نتيجۀ استدالل نيز درست است. روش نتيجه) 3  
  درست يا نادرست باشد. تواند گيري درست و نتيجۀ استدالل مي روش نتيجه) 4  
  در كدام مورد، اشتباه محاسباتي رخ داده است؟ -۱۰۶

  1 (( )   62 1 2  2 (( )   26 1 5  3 ( 30 25 6 5
10 2  4 ( 2 2 2 18   

p)اگر گزارٔه  -۱۰۷ q) r باشد، ارزش كدام گزارٔه زير حتماً درست است؟اي نادرست  ، گزاره  
  1 (r p  2 (~ r q  3 (~ q r  4 (r (~ p q)    
~گزارٔه  -۱۰۸ (p ~ q) ((p r) p)    ارز است؟ با كدام گزارٔه زير هم  
  1 (p  2 (~ p  3 (r  4 (~ r   

nجملۀ نوزدهم دنبالۀ  -۱۰۹
n na
n n






3 2
3 2

2   كدام است؟ 12

  1 (2/2  2 (3/2  3 (4/2  4 (5/2  
  ، جملۀ ششم دنباله كدام است؟۷مشترك  و اختالف ۱۰در يك دنبالۀ حسابي با جملۀ اول  -۱۱۰

  1 (38  2 (45  3 (52  4 (59  

nدر دنبالۀ حسابي با جملۀ عمومي  -۱۱۱
na   

2
5   مشترك كدام است؟ ، اختالف3

  1 (1
5  2 ( 1

5  3 (1
3  4 ( 1

3   

nجملۀ چهارم دنباله با رابطۀ بازگشتي  -۱۱۲ na a n  3
aبا فرض  12  1   كدام است؟ ،5

  1 ( 61
4  2 ( 63

4  3 ( 65
4  4 ( 67

4   

xآيـد. اگـر  دست مـي اش به م به بعد، هر جمله از مجموع دو جملۀ قبليو از جملۀ سو ۱در دنبالۀ فيبوناتچي جمالت اول و دوم برابر  -۱۱۳  4 ،
x 2 5 ،x 4 xو  31 y2،  ،چهار جملۀ متوالي اين دنباله باشندy ) كدام است؟x    ين جمله است.)تر كوچك ،4

  1 (84  2 (86  3 (88  4 (90  
باشد، جملـۀ دوم ايـن دنبالـه كـدام  ۹۲مشترك، دو برابر جملۀ اول است. اگر جملۀ دوازدهم دنباله، برابر با  در يك دنبالۀ حسابي، اختالف -۱۱۴

  است؟
  1 (8  2 (10  3 (12  4 (14  

 ۱ فصل:۲ آمار و ریاضی      )۶۹ صفحۀ( دنباله کی اول ۀجمل n مجموع« یابتدا تا ۲ درس و ۱ درس ۲ فصل :۳ آمار و ریاضی
´ 25
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aواحد از جملۀ سوم كمتر است. حاصل  ۱۸، جملۀ هفتم، naدر يك دنبالۀ حسابي با جملۀ عمومي  -۱۱۵  22 a21   كدام است؟ 27
  1 (27  2 (27-  3 (24  4 (24-  
nاي با رابطۀ بازگشتي  در دنباله -۱۱۶ na a  1   باشد، جملۀ بيست و دوم كدام است؟ -۱۱، اگر جملۀ پانزدهم، 6
  1 (29  2 (31  3 (33  4 (35  
جفت كفش بيشتر  ۱۵خواهد در سه ماه اول، هر روز نسبت به روز قبل،  يك كارگاه توليد كفش تازه شروع به كار كرده است. مدير كارگاه مي -۱۱۷

سـه روز  هـاي توليدشـده در جفت باشد، تعداد كفش ۵۳۵هاي توليدشده در روزهاي هفدهم و هجدهم،  توليد كند. اگر مجموع تعداد كفش
  ابتدايي چند جفت بوده است؟

  1 (105  2 (110  3 (115  4 (120  
كنيم. جملۀ دهم دنبالۀ جديد، چه تغييري نسـبت بـه  واحد اضافه مي ۲مشترك  واحد كم و به اختالف ۵در يك دنبالۀ حسابي، از جملۀ اول  -۱۱۸

  كند؟ جملۀ دهم دنبالۀ اوليه مي
  شود. واحد بيشتر مي 14) 4  شود. واحد بيشتر مي 13) 3  شود. بيشتر مي واحد 12) 2  شود. واحد بيشتر مي 11) 1  
  است. جملۀ دهم اين دنباله كدام است؟ ۸۰و مجموع چهار جملۀ بعدي  ۱۸مجموع سه جملۀ اول يك دنبالۀ حسابي  -۱۱۹
  1 (32  2 (34  3 (36  4 (38  
  مشترك دنباله كدام است؟ است. اختالف ۱۴۶نهم، و مجموع مربع جمالت پنجم و  ۸در يك دنبالۀ حسابي، جملۀ هفتم  -۱۲۰

  1 (1  2 ( 3
2  3 ( 4

3  4 (2   

  
  كند؟  في ميرا معر» اوراق بهادار«درستي بازار بورس  كدام عبارت به -۱۲۱
كننـدگان و  گيـرد و ارتبـاط بـين عرضـه طـور مسـتقيم صـورت مـي هاي سهامي عام و خاص، به ) بازاري كه در آن عرضه و تقاضاي اوراق سهام شركت1  

  شود.  تقاضاكنندگان تنظيم مي
هاي بـزرگ  ها و طرح ن سند تعهد تأمين منابع مالي شركتعنوا  ، اقدام به معاملۀ اوراق بهادار، بهمعيّن) بازار رسمي و دائمي كه با تشكيل در يك مكان 2  

  كند.  مي
پـردازد و مبـادالت صـرفاً از طريـق اوراق بهـادار صـورت  اي، مواد اوليه و مواد خام مـي گذاري و مبادلۀ عمدٔه كاالهاي واسطه ) بازار موقتي كه به قيمت3  

  گيرد نه مبادلۀ كاال.  مي
مـانع از نوسـان  ،هـا پردازد و از طريق ارائۀ اطالعات شركت گذاري و مبادلۀ برخي كاالها و اوراق بهادار مي ي به كار قيمتصورت قانون ) بازار دائمي كه به4  

  شود.  ها در اين بازار مي قيمت
  هاي زير در كدام گزينه آمده است؟ پاسخ درست پرسش -۱۲۲
  است؟  تنادرسالف) كدام گزينه در رابطه با شيؤه نوين تأمين منابع مالي   
در بازار بورس باشد، براي تأمين كدام گروه از كاالها به بـورس مراجعـه  معيّنروي يك كاالي  بر گذاري دنبال سرمايه گذاري كه به ب) سرمايه  

  كند؟  مي
انتشار ايـن اوراق در ايـران  شود و تهيۀ دستورالعمل اجرايي و مقررات ناظر بر منظور تأمين اعتبار ............... منتشر مي ج) اوراق مشاركت به  

  برعهدٔه ............... است. 
  كند.  هاي متقاضي را تأمين مي توجه، سرمايۀ موردنياز بنگاه قابل هاي كم و اندك مردم در قالب منابع مالي ) الف) در نهاد بورس، سرمايه1  
  ب) كاالهاي ضروري و صادراتي    
  دولت  -گذاري هاي صنعتي و سرمايه ج) طرح    
  كنند.  طور مستقيم از نهاد بورس دريافت مي هاي تجاري و بازرگاني، اعتبار موردنياز خود را به ) الف) در شيؤه نوين تأمين منابع مالي، بنگاه2  
  اي و مواد اوليه و خام ب) كاالهاي واسطه    
  بانك مركزي -اي و عمراني هاي توسعه ج) طرح    
  كند.  ها را فراهم مي آوري و استفاده از سرمايه كنندگان و تقاضاكنندگان سرمايه، زمينۀ جمع ن عرضه) الف) نهاد بورس با ايجاد ارتباط بي3  
  اي بادوام ب) كاالهاي سرمايه    
  دولت  -اي و بازرگاني هاي توسعه ج) طرح    
  ها است.  مشاركت مردم در سرمايه و سود شركت شود، امكان گذاري بيشتر در بورس مي گذاران براي سرمايه ) الف) آنچه موجب افزايش انگيزٔه سرمايه4  
  ب) كاالهاي صنعتي و ابزارآالت    
  بانك مركزي  -صنعتي و هاي تجاري ج) طرح    

 
 

  ۳ بخش و ۳ فصل ۲ بخش :اقتصاد
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  كدام گزينه پاسخ درست سؤاالت زير است؟  -۱۲۳  33
  باشد؟  به چه معني مي» دهندٔه مالكيت دارندٔه آن، در شركت سهامي است اي است كه نشان معامله قابل سهم، ورقۀ«الف) اين جمله   
در ارتباط با كدام » هيئت پذيرش پس از بررسي دقيق وضعيت مالي شركت، نسبت به پذيرش يا رد تقاضاي آن اقدام خواهد كرد«ب) عبارت   

  گزينه است؟ 
  شوند؟  هاي خاص مالياتي برخوردار مي ها از مزايا و معافيت ج) كدام شركت  
  در سود و هم در زيان شركت سهيم است. ) الف) يعني دارندٔه سهام، هم 1  
  شود.  يد صالحيت شركت در هيئت پذيرش، مدارك براي تأييد نهايي به شركت بورس ارسال مييتأ  از ب) پس    
  ج) سهامي خاص     
  . نمايد ميها را محدود به سهامداران كرده و مؤسسين را سلب مسئوليت  ) الف) يعني اين برگه، مسئوليت2  
  شود.  لۀ تأييد يا رد صالحيت شركت و مرحلۀ نهايي است كه تكليف شركت مشخص ميب) اين مرح    
  ج) سهامي عام     
  كند.  ها را محدود به سهامداران كرده و مؤسسين را سلب مسئوليت مي ) الف) يعني اين برگه مسئوليت3  
  شود.  ت بورس ارسال ميب) پس از تأييد صالحيت شركت در هيئت پذيرش، مدارك براي تأييد نهايي به شرك    
  ج) سهامي خاص     
  ) الف) يعني دارندٔه سهام، هم در سود و هم در زيان شركت سهيم است. 4  
  شود.  ب) اين مرحلۀ تأييد يا رد صالحيت شركت و مرحلۀ نهايي است كه تكليف شركت مشخص مي    
  ج) سهامي عام     
  كدام گزينه پاسخ درست سؤاالت زير است؟  -۱۲۴
  كدام است؟ » نقش بورس در كاهش نرخ تورم«ارت درست در رابطه با الف) عب  
  پذير است؟  صورت عمده و با قيمت مناسب امكان ب) در كدام بازار، خريد و مبادلۀ كاال به  
  درستي بيان شده است؟  گذاري در بازار بورس در كدام عبارت به سرمايه فرايندج)   
  درستي عنوان شده است؟  وظايف كارگزار به ،د) در كدام عبارت  
  كند.  ها جلوگيري مي نوسان شديد قيمت گذاري تا حدودي از ها و قيمت سازي اطالعات مالي شركت ) الف) با بررسي و شفاف1  
  ب) بورس كاال     
  ريافت رسيد اوراقد پر كردن برگۀ درخواست  پرداخت بهاي اوراق به شركت بورس  ج) مراجعه به بازار بورس و دريافت كد معامالتي     
  د) تعيين قيمت اوراق و اعالم به صاحب اوراق در زمان فروش     
  كند.  ها جلوگيري مي گذاري، تا حدودي از نوسان شديد قيمت ها و قيمت سازي اطالعات مالي شركت ) الف) با بررسي و شفاف2  
  ب) بازار رقابتي     
پُر كردن برگۀ درخواست و پرداخت وجه  مراجعه به كارگزاري و تقاضاي برگۀ درخواست خريد  ج) مراجعه به كارگزاري و دريافت شناسۀ معامالتي     

  دريافت اوراق پس از آماده شدن  دريافت رسيد اوراق  زمان به حساب كارگزار  طور هم گذاري به سرمايه
  ا به عهده دارد. حساب مشتريان ر   گذاران و واريز آن به د) وظيفۀ تضمين سودِ موردانتظار سرمايه    
دهد كه منجـر  ها، حجم پول نقد را در كشور كم كرده و در نتيجه ميزان تقاضا را كاهش مي كارگيري سرمايه گذاري و به ) الف) با تشويق مردم به سرمايه3  

  شود.  ها و كاهش نرخ تورم مي به تعديل قيمت
  ب) بازار مناقصه     
پر كردن برگۀ درخواست و پرداخت وجه  مراجعه به كارگزاري و تقاضاي برگۀ درخواست خريد  معامالتي  ج) مراجعه به كارگزاري و دريافت شناسۀ    

  ده شدن ادريافت اوراق پس از آم دريافت رسيد اوراق  حساب كارگزار  زمان به  طور هم گذاري به سرمايه
  گذاران در مرحلۀ خريد و فروش اوراق بهادار  د) كمك به سرمايه    
دهد كه منجـر  ها، حجم پول نقد را در كشور كم كرده و در نتيجه ميزان تقاضا را كاهش مي كارگيري سرمايه گذاري و به الف) با تشويق مردم به سرمايه) 4  

  شود.  ها و كاهش نرخ تورم مي به تعديل قيمت
  ب) بازار انحصاري     
  دريافت رسيد اوراق  پر كردن برگۀ درخواست  اي اوراق به شركت بورس پرداخت به ج) مراجعه به بازار بورس و دريافت كد معامالتي     
  عهده دارد.  د) وظيفۀ پر كردن برگۀ درخواست خريد و تعيين ميزان سرمايۀ اوليه را به    
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  پاسخ درست سؤاالت زير در كدام گزينه وجود دارد؟ -۱۲۵  44
شويم و ارتباط اين مفـاهيم بـا هـم  ها، با چه مفاهيمي مواجه مي توليدي آن هاي الف) در بررسي تحول و پيشرفت جوامع و گسترش ظرفيت  

  چگونه است؟ 
  ؟ نيست» رشد اقتصادي«معرّف مفهوم اقتصادي  ،ب) كدام عبارت  
  دهندٔه هم كه در كنار يكديگرند.  تكامل -) الف) رشد و پيشرفت1  
  هاي قبل ا دورهدر مقايسه ب معيّنب) افزايش ميزان توليد در يك دورٔه زماني     
  ارتباطي با هم ندارند بلكه در تقابل با هم قرار دارند.  -الف) رشد، توسعه و پيشرفت )2  
  كارگيري تكنولوژي ب) افزايش سطح رفاه مادي آحاد جامعه و بهبود شرايط معيشتي از طريق افزايش ظرفيت توليدي ناشي از به    
  با هم دارند. رابطۀ نزديكي  -) الف) رشد، توسعه و پيشرفت3  
تـر و ارتقـاء سـطح  ب) افزايش و بهبود كيفيت زندگي عموم افراد جامعه در مواردي همچون برخورداري از بهداشت، آب سالم، اميد به زنـدگي طـوالني    

  آموزشي
  باشند.  معني همديگر مي مترادف و هم -) الف) توسعه و پيشرفت4  
  هاي بهتر و فناوري و تكنولوژي برتر روش كارگيري ب) افزايش ظرفيت توليدي كشور با به    
  بندي كشورها به دو گروه پيشرفته و جهان سوم شد عبارتند از: ...............  عواملي كه موجب تقسيم -۱۲۶
پـذيرش و تسـلط بـر كشـورهاي ثروتمنـد آسـيايي و  -المللي به كشورهاي آسيايي هاي بين هاي تجاري سازمان تحميل سياست -هاي اقتصادي ) جنگ1  

  ها در برابر اين تقسيمات غيرمنطقي  تسليم آن
كاري برخي سياسـتمداران كشـورها و  كفايتي و كم بي -ريزي درست برخي كشورها ها، تالش و برنامه انقالب صنعتي و فناوري -) تحوالت چند قرن اخير2  

  هاي بزرگ  هاي آسيايي و آفريقايي توسط قدرت غارت ثروت ملت
حمايت سازمان ملل از  -ريزي براي غارت منابع و امكانات ساير كشورها برنامه -يافته با هم هاي توسعه سياسي ابرقدرت -هاي نظامي اركتها و مش ) جنگ3  

  توجهي به كشورهاي مظلوم  اي برخي كشورها و بي هاي توسعه سياست
اي  هـاي ضدتوسـعه پـذيرش برنامـه -اي آمريكا به كشورهاي ضعيفه تحميل سياست -تبديل شدن آمريكا به ابرقدرت جهان -) تحوالت چند قرن اخير4  

  گذاران برخي كشورها  كاري سياست آمريكا توسط ساير كشورها و كم
  كدام گزينه بيانگر پاسخ درست سؤاالت زير است؟  -۱۲۷
  است؟  نامرتبطكدام عبارت در اين رابطه » رشد يك مفهوم كمّي است.«الف)   
   ؟درستي بيان شده است ۀ وضعيت اقتصادي كشورها در كدام عبارت بهب) روش محاسبه و مقايس  
  ؟ نيستج) چرا نوع دالر موجود در بازار كشورها، معيار مناسب و يكساني براي تبديل توليد كل كشورها به آن و مقايسه با يكديگر   
   معيّنمقطع زماني  كارگيري شاخص درآمد سرانه براي مقايسۀ وضعيت اقتصادي كشورها در يك ) الف) به1  
  شود.  المللي اعالم مي ب) ابتدا درآمد سرانۀ كشور برحسب ارز ملّي محاسبه و سپس بر اساس ارزش يكي از ارزهاي بين    
ل را هاي سازمان ملل، محاسبات توليد ك اي در هر كشور تعيين و در صورت مغايرت با سياست طور دوره نرخي شدن به ج) نرخ دالر مطابق قوانين تك    

  كند.  مردود مي
  هاي مختلف با يكديگر تا رشد كاذبي تداعي نشود.  ) الف) مقايسۀ ميزان واقعي عدد توليد كل در سال2  
  شود، تا به دالر آمريكا تبديل شود.  ب) نخست درآمد ملي كشور بر اساس ارز ملي محاسبه و سپس بر دالر رفاهي تقسيم و تعديل مي    
  شود.  هاي داخلي كشورها مي اي اعالم و موجب تغيير سياست اي از طرف نهادهاي منطقه طور دوره نرخي شدن به قوانين تكج) نرخ دالر بر اساس     
  ) الف) بهبود امكانات بهداشتي، آموزشي و كاهش فقر از طريق بهبود توزيع درآمدها 3  
  شود.  ي قدرت خريد دالر در آن كشور، برحسب دالر اعالم ميمحاسبه و سپس با توجه به برابر  يب) ابتدا درآمد سرانه برحسب پول داخل    
  شود.  گذاري مي هاي هر كشور، قيمت صورت روزانه در بازار آن كشورها نوسان و تغيير دارد و بر اساس سياست ج) نرخ دالر به    
  بردن عدد توليد كل منظور باال  هاي بهتر به هاي نوين در توليد و استفاده از روش كارگيري فناوري ) الف) به4  
  شود.  ب) نخست درآمد ملي كشور برحسب ارز رايج در آن كشور محاسبه و سپس با دالر آمريكا تعديل و اعالم مي    
ي گـذار  المللـي قيمـت هاي بـين هاي تحميلي سازمان كند و مطابق سياست المللي تغيير و نوسان پيدا مي صورت روزانه در بازار ارز بين ج) نرخ دالر به    

  شود.  مي
  االت زير در كدام گزينه آمده است؟ؤبه ترتيب پاسخ س -۱۲۸
  مشاهده است؟  قابل در كدام جوامع »توسعه و رشد«هاي  الف) هماهنگي بين شاخص  
  شود؟  عۀ موزامبيك از لحاظ وضعيت معيشتي با بررسي كدام شاخص آشكار مييافتۀ نروژ و در حال توس ب) تفاوت دو كشور توسعه  
  ب) درآمدهاي سرانۀ اين دو كشور     الف) بيشتر جوامع امروزي) 1  
  هاي جاري ب) توليدات ملي بر مبناي قيمت    يافته ) الف) برخي جوامع توسعه2  
  ب) رشد انساني در هر دو كشور   ) الف) دو گروه از كشورهاي استثناء و در حال توسعه3  
  ) استانداردهاي زندگي در هر دو كشور ب  يافته و در حال توسعه ) الف) همۀ كشورهاي توسعه4  
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  هاي زير است؟  كدام گزينه، پاسخ درست پرسش -۱۲۹  55
  است؟  نادرستالف) كدام مورد در رابطه با دستيابي به توسعۀ اقتصادي   
  رسد؟  ظر مين روند، كدام مطلب درست به شمار مي ب) در مورد كشورهايي كه از نظر هماهنگي سطح توسعه و سطح رشد، استثنا به  
شود و در كدام گروه از كشورها متوسط درصـد نـرخ  يافته و در حال توسعه از نظر معيشتي آشكار مي ج) چگونه تفاوت بين كشورهاي توسعه  

  است؟  ۱۰۰ن نزديك به ساال بزرگباسوادي 
  است؟  نادرستپذيري  ابطه با شاخص رقابتاز نظر انديشمندان شد و كدام عبارت در ر »توسعه«د) كدام عوامل باعث استفادٔه كمتر واژٔه   
  اقتصادي و كاهش فقر است.  -هاي سياسي هاي ديگر مانند مشاركت مؤثر در فعاليت رشد، مستلزم دستيابي به شاخص بر  عالوه) الف) دستيابي به آن 1  
  بهاي معدني، از درآمد سرانۀ زيادي برخوردارند.  نداشتن يك مادٔه گرا علت  بهاي هستند كه  ب) يك نوع از اين كشورها، كشورهاي در حال توسعه    
  ۀ انساني زياد عكشور با توس 49 -ج) توجه به درآمدهاي سرانه    
  محور اقتصادي  100عامل در  12گيري  اندازه -هاي بومي و محلي در الگوي توسعه توجه به تفاوت عدمد)     
ها، برخورداري از امكانـات آموزشـي و دسترسـي بـه آب  في ديگري هم داللت دارد كه يكي از آن) الف) توسعه كه عالوه بر افزايش توليد، به تحوالت كي2  

  سالم است. 
  اند.  هاي توسعۀ خود را بهتر كرده هاي بلندمدت، وضعيت شاخص اي هستند كه به كمك برنامه يافته ب) يك نوع از اين كشورها، كشورهاي توسعه    
  ا توسعۀ انساني زياد كشور ب 43 -يافتگي ج) سطح توسعه    
  برابري اين شاخص با شاخص پيشرفت  -ها و باورها در الگوي توسعه توجه به فرهنگ عدمد)     
  معناي افزايش توليد و درآمد است و مفهومي كمّي است.  ) الف) دستيابي به آن، همان دستيابي به رشد است كه به3  
  بهاي معدني، از درآمد سرانۀ زيادي برخوردارند.  داشتن يك مادٔه گران علت بهاي هستند كه  ب) يك نوع از اين كشورها، كشورهاي در حال توسعه    
  كشور با توسعۀ انساني زياد  43 -ج) توجه به درآمدهاي سرانه    
  محور اقتصادي  12عامل در  110گيري  اندازه -هاي اقتصادي در الگوي توسعه توجه به ارزش عدمد)     
بايست بهبود وضعيت مردم هم موردتوجه قـرار  و رشد، عموم و خصوص مطلق است و لذا براي رسيدن به توسعه، عالوه بر رشد، مي) الف) رابطۀ توسعه 4  

  گيرد. 
  اند.  هاي توسعۀ خود را بهتر كرده هاي بلندمدت، وضعيت شاخص اي هستند كه به كمك برنامه يافته ب) يك نوع از اين كشورها، كشورهاي توسعه    
  كشور با توسعۀ انساني زياد  49 -يافتگي ح توسعهج) سط    
  استفاده از اين شاخص در دهۀ چهارم انقالب  -د) سوء استفاده براي تحميل الگوهاي غربي    
  ها:  ، بيانگر چگونگي توزيع درآمد مربوط به كشوري در طول يك سال است، بر اساس اين دادهرو روبهاطالعات مندرج در جدول  -۱۳۰
  ترتيب چند درصد است؟  هاي دوم، چهارم و هفتم به دهك الف) سهم  
  دهد؟  ب) شاخص وضعيت توزيع درآمد چه عددي را نشان مي  
  ج) در اين رابطه كدام عبارت درست است؟   
  ونيم يازده -هفت -) الف) سه1  
  11ب)     
پـايين  50%درآمـد ملّـي بـه  30%پردرآمد جامعـه و  50%درآمد ملّي به  70%ج)     

  گيرد.  جامعه تعلق مي
  دوازده -شش -ونيم ) الف) سه2  
  11ب)     
ديگـر  70%درآمـد ملّـي بـه  50%پردرآمـد جامعـه و  30%درآمد ملّي به  50%ج)     

  گيرد.  مي تعلقمعه جا
  ونيم يازده -شش -) الف) چهار3  
  5/11ب)     
ديگـر  70%درآمـد ملّـي بـه  50%پردرآمـد جامعـه و  30%درآمد ملّي به  50%ج)     

  گيرد.  جامعه تعلق مي
  ده -هفت -هارونيم) الف) چ4  
  5/11ب)     
پـايين  50%درآمـد ملّـي بـه  30%پردرآمد جامعـه و  50%درآمد ملّي به  70%ج)     

  گيرد.  جامعه تعلق مي

 

 

  جدول وضعيت توزيع درآمد در يك كشور
سهم هر گروه (به درصد)  هاي درآمدي گروه

  ۲  دهك اوّل
  ؟  دهك دوم
  ۶  دهك سوم
  ؟  دهك چهارم
  ۵/۹  دهك پنجم
  ۱۱  دهك ششم

  ؟  تمدهك هف
  ۱۲  دهك هشتم
  ۱۵  دهك نهم
  ۲۳  دهك دهم
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  گزينه آمده است؟  هاي زير، در كدام پاسخ درست پرسش -۱۳۱  66
دنبال كاهش ............... ، نابود كـردن فقـر و تـأمين ...............  الف) دستيابي به عدالت، يكي از اهداف اصلي ............... است كه در كنار آن، به  

  يابد.  ا ............... تحقق مياست و مورد آخر اصطالحي است كه در پي كاهش ............... ، ارتقاي ............... است كه ب
  رود؟  شمار مي ، فقيرتر بهBاز كشور  Aاست و در چه صورتي كشور  نادرست »دست مطلق تهي«ب) كدام مورد در رابطه با   
  دهندٔه چيست و با كدام مفهوم اقتصادي ارتباط ندارد؟ هاي مختلف نشان ج) تفاوت خط فقر در كشورها و زمان  
  ها  كاهش نابرابري -مندي افراد رضايت -هاي اقتصادي نابرابري -امكانات اجتماعي -انواع نابرابري -ها در اقتصاد لت) الف) دخالت دو1  
 Bهـا در كشـور  زماني كه فاصلۀ دهك - شود معناي نداشتن حداقل معيشت است كه عجز از دسترسي به پوشاك و سرپناه را شامل مي فقر مطلق، به ب)    

  بيشتر باشد. 
  فقر نسبي  -نيازها تفاوت درج)     
  از بين رفتن فقر -شادكامي افراد -هاي اقتصادي نابرابري -امكانات اجتماعي -خط فقر -ها در اقتصاد ) الف) دخالت دولت2  
، Aخالص كشـور زماني كه ميزان توليد نا  -است معيّنب) فقير مطلق، زير خط فقر قرار دارد و معنايش كمتر بودن درآمد، از سطح حداقل معيشتي     

  كمتر باشد.  Bاز كشور 
  فقر مطلق -ج) تفاوت در ميزان جمعيت    
  از بين رفتن فقر  -ها توانمندي -هاي اجتماعي نابهنجاري -حداقل رفاه اجتماعي -ها فاصلۀ دهك -هاي اقتصادي ريزي ) الف) برنامه3  
  بيشتر باشد.  Aاز كشور  Bزماني كه درآمد سرانۀ كشور  -عاجز است ب) فقير مطلق، همان مسكين است كه از تأمين نيازهاي ابتدايي زندگي    
  فقر مطلق  -ج) تفاوت در نيازها    
  كاهش نابرابري  -پذيري افراد مسئوليت -هاي اجتماعي نابهنجاري -حداقل رفاه اجتماعي -ع نابرابريا انو  -هاي اقتصادي ريزي ) الف) برنامه4  
 Bزماني كه توزيـع درآمـد در كشـور  -توانايي استفاده از امكانات است عدممعناي  شود كه به ۀ جامعه را شامل ميدرصد اولي 10ب) فقر مطلق غالباً     

  تر باشد.  عادالنه
  فقر نسبي  -ج) تفاوت در ميزان جمعيت    
  است؟  نادرستچند مورد از موارد زير  -۱۳۲
صورت واقعي هستيم كه علت آن تداعي نشـدن رشـد  ملي يا داخلي به دست آوردن نرخ رشد كشوري، نيازمند محاسبۀ درآمد الف) براي به  

  ها است.  دليل افزايش قيمت كاذب، به
ترين داليل آن دسترسي كمتر  و مير نوزادان بيشتر و اميد به زندگي كمتر است كه يكي از مهم نيافته، نرخ مرگ ب) غالباً در كشورهاي توسعه  

  آموزشي و بهداشتي است. مردم اين جوامع به امكانات غذايي، 
هاي گوناگون مثل وضعيت جغرافيايي، سياسـي و دينـي در نظـر گرفتـه  ج) در الگوي پيشرفت، با وجود توصيه به يك الگوي واحد، موقعيت  

  شود كه موردتأييد بسياري از نخبگان است.  مي
كه روش آن، تقسيم مردم كشور بـه ده گـروه درآمـدي ها است  د) يكي از معيارهاي سنجش وضعيت توزيع درآمد، استفاده از شاخص دهك  

  درصد اوليۀ جمعيت، كمترين درآمد را خواهند داشت.  ۱۰مساوي است و همواره 
نفس مردم يك كشور است كـه  اعتمادبه عدم) يكي از داليل دچار شدن حركت كشورها در مسير توسعۀ اقتصادي با موانع جدي، نااميدي و ه  

  هايي، بهبود بخشيده شود.  استبايست با اعمال سي مي
  ) همۀ موارد 4  مورد 2) 3  مورد 3) 2  مورد 4) 1  
  ميليون نفر جمعيت است:  ۹۵دهندٔه وضعيت توزيع درآمد در يك كشور فرضي با  رو كه نشان با توجه به جدول روبه -۱۳۳
  جم و ششم چقدر است؟ هاي سوم، پن ترتيب سهم دهك الف) به  
  هاي چهارم، هشتم و نهم چقدر است؟  ب) مجموع جمعيت دهك  
  ها در اين جامعه كدام است؟  دهك  ج) عدد مربوط به شاخص  
  است؟  نادرستد) كدام مطلب در مورد اين جامعه،   
  8ج)   وهفت ميليون ب) سي  8 -7 -6) الف) 1  

1امعه، درآمد ج كم 20%د)     
  اند.  درآمد ملي را به خود اختصاص داده 7

  7ج)   ونيم هشت ميليون و ب) بيست  8 -8 -5) الف) 2  
  اند.  درآمد ملي را به خود اختصاص داده %37پردرآمد جامعه،  20%د)     
  8ج)   وهفت ميليون ب) سي  10 -6 -5) الف) 3  

%،درآمد جامعه، مجموعاً  كم 20%د)      110   پردرآمد جامعه درآمد دارند.  3

  7ج)   ونيم وهشت ميليون ب) بيست  5/8 -5/7 -5) الف) 4  
  مد جامعه، درآمد دارند. درآ  كم 20%برابر  5آمد جامعه، بيش از ر پرد 20%د)     
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  هاي زير است؟  كدام گزينه، حاوي پاسخ درست پرسش -۱۳۴  77
  ؟ رسد نمينظر  ، درست بهيتالف) كدام مورد در رابطه با واقع  
  منظور بهبود وضعيت نامطلوب زندگي كدام است؟  ها به ترتيب نتيجۀ توزيع عادالنۀ درآمدها و همچنين نتيجۀ اعمال سياست ب) به  
تـرين عامـل توليـد اسـت و  ها است، چراكه انسـان مهـم ) الف) اصالح ساختار توزيع درآمد و مقابله با فقر، مستلزم توانمندسازي افراد و مولد كردن آن1  

  اجتماعي نياز دارد.  -شك به آموزش و تأمين اقتصادي بي
  مردم در مواجهه با آينده  هب تقويت روحيه و اميد -ب) مشاركت عموم مردم در روند توسعه يافتن كشور    
هـاي كـاهش نـابرابري مـورد  عنوان سياسـت تحتترين ابزارهاي رويارويي با نابرابري توزيع درآمد، نظام مناسب و كارآمد درآمدي است كه  ) الف) از مهم2  

  گيرد.  بررسي قرار مي
   توزيع عادالنۀ درآمدها و كاهش فقر -مردم كشور ب) تقويت اميد به آينده در    
شك  ترين عامل توليد است و بي هاست؛ چراكه انسان مهم ) الف) اصالح ساختار توزيع درآمد و مقابله با فقر، مستلزم توانمندسازي افراد و مولد كردن آن3  

  اجتماعي نياز دارد.  -به آموزش و تأمين اقتصادي
  نفس به مردم كشور  به بازگشت اعتماد -هاي توسعه ب) ايجاد روحيۀ همكاري در اجراي برنامه    
هاي كاهش نابرابري موردبررسي  عنوان سياست تحتترين ابزارهاي رويارويي با نابرابري توزيع درآمد، نظام مناسب و كارآمد درآمدي است كه  ) الف) از مهم4  

  گيرد.  قرار مي
  هاي توسعه  در اجراي برنامه پديد آوردن انسجام -توسعۀ سالم اقتصادي فرايندب) ايجاد انگيزٔه قدرتمند همكاري در     
ترتيـب حـروف  كننـدٔه اطالعـات، بـه هاي اقتصادي و انساني كشورها است. كدام گزينه، كامـل رو، مربوط به شاخص جدول اطالعاتي روبه -۱۳۵

  باشد؟  مي

نساال بزرگمتوسط نرخ باسوادي   گروه كشورها
  (به درصد)

ومير نوزادان  متوسط نرخ مرگ
  تولد) ۱۰۰۰(در هر 

توسط اميد به زندگي در آغاز م
  تولد (سال)

كشورهاي با توسعۀ انساني 
  ۵/۶۰  ۴/۸۹  (الف)  ضعيف

  (ج)  (ب)  ۱۰۰نزديك به   كشورها با توسعۀ انساني زياد
يافته،  .......... كشور توسعهيك از ..... د) درآمد سرانۀ ساالنه در ............... كشور در حال توسعۀ فقير، از ............... كمتر است. در حالي كه هيچ  

  شان كمتر از ............... نيست.  درآمد سرانۀ ساليانه
  دالر 40000 -20 -1800 -50د)   5/80ج)   8ب)   1/75) الف) 1  
  دالر 60000 -50 -1800 -20د)   8/50ج)   6ب)   1/75) الف) 2  
  دالر 40000 -20 -1600 -50د)   5/80ج)   6ب)   1/57) الف) 3  
  دالر 60000 -50 -1600 -20د)   8/50ج)   8ب)   1/57) ) الف4  

  
  ؟نيستكدام اثر مربوط به دورٔه مقاومت ادبيات داستاني  -۱۳۶
  ) تنگسير4  ها ) همسايه3  ) دهكدٔه پرمالل2  ) شوهر آهوخانم1  
  عبارت زير معرّف صاحب كدام اثر است؟ -۱۳۷
جه داشته باشد، به سبك نويسندگي و كاربرد كلمات عاميانه و متـداول در نثـر توجـه دارد و كـالم را بـه طبـع بيشتر از آنكه به محتوا تو«  

  »كند. خوانندگان نزديك مي
  ) شهري چون بهشت4  ) ديد و بازديد3  ) چرند و پرند2  نامه آب ) راه1  
  كدام عبارات دربارٔه پروين اعتصامي مصداق دارد؟ -۱۳۸
  شيؤه انوري و سنايي توجه داشت و اوج سخن او در قطعات اوست.الف) وي در قطعه به   
  سرود. ب) وي در قصيده به رواني سعدي و به سبك ناصرخسرو شعر مي  
  كرد و در اين قالب مناظرات زيبايي دارد. ج) وي در غزل از مولوي و سعدي پيروي مي  
  سرود. بسيار ميد) وي مضامين اندرزي و اخالقي خود را در قالب مثنوي با مهارت   
  د -) الف4  د -) ج3  ج -) ب2  ب -) الف1  

 

 

 ۱۱ و ۸ ،۵ ،۲ یها درس :۲ ادبی فنون و علوم      ۷ و ۶ های سدر  :۳ ادبی فنون و لومع
´ 25
 پيشنهادي زمان
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  نام صاحب چند اثر درست است؟ -۱۳۹  88
شـهري چـون بهشـت:  -بيگ: عبـدالرحيم طـالبوف نامۀ ابراهيم سياحت -تهران مخوف: مرتضي مشفق كاظمي -از اين اوستا: اخوان ثالث«  

  »سوي تاك: موسوي گرماروديبرآشفتن گي -پور ظهر روز دهم: قيصر امين -سيمين دانشور
  ) دو4  ) سه3  ) چهار2  ) پنج1  
  ترتيب دربارٔه چه كساني است؟ هاي زير به عبارت -۱۴۰
  زند. نامه قلم مي الف) در عرصۀ داستان كوتاه، داستان بلند، رمان، نمايشنامه و فيلم  
  ب) شهرت او در حوزٔه نويسندگي كودكان و نوجوانان است.  
  ها پايبند ماند. ذهبي قبل از انقالب است و پس از انقالب نيز به آرمانج) از پيشتازان شعر م  
  آهنگ است. كارگيري تركيبات زيبا و خوش گرايي و به هاي شعري او، كهن د) از ويژگي  
  اخوان ثالث -سيد مهدي شجاعي -موسوي گرمارودي -علي مؤذني) 1  
  شيجنيما يو  -پور قيصر امين -رضا رهگذر -) سيد مهدي شجاعي2  
  اخوان ثالث -موسوي گرمارودي -محمدرضا سرشار -علي مؤذني) 3  
  اخوان ثالث -موسوي گرمارودي -محمدرضا سرشار -) سيد مهدي شجاعي4  
ترتيـب مربـوط بـه كـدام  ، به»تشكيل اولين كنگرٔه نويسندگان و شاعران«و » شروع شعر نو تغزلي«با توجه به ادوار چهارگانۀ شعر معاصر،  -۱۴۱

  ا است؟ه دوره
  دورٔه چهارم -) دورٔه دوم4  دورٔه سوم -) دورٔه سوم3  دورٔه دوم -) دورٔه سوم2  دورٔه دوم -) دورٔه دوم1  
  كدام گزينه با توجه به شعر معاصر بعد از انقالب درست است؟ -۱۴۲
  ند.ا آزمايي كرده طبع  هاي نو مانند نيمايي و مستزاد هم ) شاعران اين دوره عالوه بر شعر سنتي، در قالب1  
  ها و مفاهيم تازٔه بعد از انقالب هماهنگ شده بود. ) سيد حسن حسيني از جمله شاعران پيشكسوت است كه پس از پيروزي انقالب با ارزش2  
  هايي متأثر از ادبيات جهان بود كه حميد سبزواري يكي از آن شاعران است. اي از ادبيات بعد از انقالب در زمينه ) شاخه3  
  ني از شاعران شاخۀ جوان است كه بعد از انقالب شروع به شاعري كرد.) نصراهللا مردا4  
  است؟ نادرستاطالعات مقابل كدام نويسنده يا شاعر  -۱۴۳
  در مجلۀ سخن چاپ شد.» زيارت«احمد: اولين داستانش با عنوان  ) جالل آل1  
  معاصر است. نويسي ) امين فقيري: صاحب رمان دهكدٔه پرمالل از نويسندگان نسل دوم داستان2  
  اثر اوست.» هايش چشم«نويسي است كه رمان  ) بزرگ علوي: از نويسندگان نسل اول داستان3  
  ايم، است. ) جمال ميرصادقي: سبك امثال او، تلفيقي از آنچه خود داشتيم و آنچه از شيؤه غربي گرفته4  
  چند اثر از آثار زير، مجموعۀ شعر است؟ -۱۴۴
  »سفر ششم -از آسمان سبز -گوشوارٔه عرش -صداي سبز -فتابدر كوچۀ آ -بال پريدن بي«  
  ) پنج4  ) چهار3  ) سه2  ) دو1  
  دارد؟» تناقض«كدام گزينه  -۱۴۵
ــه درس وعــظ رهبــر مــي ) 1    شــود هــر كجــا عبــرت ب

 

ـــي  ـــر م ـــر منب ـــد ده ـــورت پســـت و بلن ـــود ص ش
 

) گزيــر نيســت بــه زبــر فلــك ز شــادي و غــم2
 

ربــــه نــــوش و نــــيش مهياســــت خانــــۀ زنبــــو  
 

) پيكــر مــا همچــو شــمع از گريــۀ شــادي گــداخت3
 

ــش اســت  ــا آت ــت، اينج ــري آب اس ــا بنگ اشــك هرج
 

چنــــدان كــــه دل ســــياه نمايــــد شــــراب روز ) 4
 

ـــــد شـــــراب شـــــب  ـــــگ از دل ســـــياه زداي زن
 

  دارد؟» لف و نشر«كدام گزينه  -۱۴۶
ــنج ) 1    ــه پ ــو هميش ــراي ت ــكن در س ــاد مس ــن را ب ت

 

ـــ  ـــداح و دانش ـــر و م ـــديم و زائ ـــان ران مند و مهم
 

ــت2 ــن اس ــاي آه و آه ــگالت ج ــرق بدس ــق و ف ) حل
 

ــــواه را  ــــو اف ــــوي عنبــــر داد گــــويي مــــدح ت ب
 

) خصم سوسن گشـت نـرگس چشـم او زان شـد دژم3
 

ــا  ــد دوت ــت او زان ش ــه پش ــد بنفش ــل ش ــق گ عاش
 

زره نپوشــــد و جوشــــن بــــه رزم ســــرو بلنــــد ) 4
 

قـــدح نگيـــرد و ســـاغر بـــه بـــزم بـــدر ســـما 
 

  است؟» نشر و تضاد  و  لف«گزينه داراي كدام  -۱۴۷
ميگســاري كــه لــب و چشــم تــو بينــد دانــد ) 1   

 

ــــاد  ــــادام افت ــــكّر و ب ــــرم ش ــــرا از نظ ــــه چ ك
 

ـــــود2 ـــــرم ب ـــــا گ ـــــار آن رخ زيب ـــــازم نث ) س
 

ـــد  ـــه ص ـــرخ در كيس ـــياه و س ـــفيد و س ـــزار س ه
 

ـــدان او3 ـــن دن ـــت از ب ـــون بتاف ـــاه رخـــش چ ) م
 

بحـــر دو چشـــم مـــرا لؤلـــؤ و مرجـــان رســــيد 
 

ــه ) 4 ــد ب ــه نخواندن ــاالن ك ــز خردس ــي ج ــرف هج ح
 

زان لـــب و چشـــم مگـــو پســـته و بـــادام بگـــو 
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  است؟ نادرستآرايۀ مقابل كدام بيت  -۱۴۸  99
ـــد ) 1    ـــام كن ـــي و ج ـــار م ـــه انك ـــام ك ـــد خ زاه

 

ـــدازد  ـــر مـــي خـــام ان پختـــه گـــردد چـــو نظـــر ب
 

  (تضاد) 
) ســرخ شــد منقــار كبــك و ســبز شــد سُــمّ گــوزن2

 

نگر گشــت كــوه از اللــه و دشــت از گيــاهتــا تــوا 
 

  (لف و نشر) 
ــــا3 ــــه ره ســــيل فن ــــا را ب ) پيكــــر خــــاكي م

 

ـــي از آن نيســـت كـــه معمـــاري هســـت  ـــاد ويران ي
 

  نما) (متناقض 
ــي ) 4 ــولم م ــر قب ــي گ ــود م ــوك، خ ــد ممل ــرورد كن پ

 

ور برانـــد پنجـــه نتـــوان كـــرد بـــا بـــازوي دوســـت 
 

  (تضاد) 
  است؟ متفاوتكدام گزينه » لف و نشر«نوع  -۱۴۹
رخ منـــور و خـــال ســـياهت آتـــش و هنـــدو ) 1   

 

خــــط معنبــــر و زلــــف كــــژت زمــــّرد و افعــــي 
 

اش ز بــــــــوالعجبي چشــــــــمه و ســــــــبزه) 2
 

ـــــــي  ـــــــر نب ـــــــات و خض ـــــــين آب حي ع
 

ــت3 ــه حقيق ــي ب ــنت و ادراك هركس ــديث حس ) ح
 

ــي  ــدٔه اعم ــيش دي ــت پ ــري اس ــف مص ــال يوس جم
 

ــــاغ ) 4 ــــرت ب ــــود غي ــــه ب ــــالش ك ــــر جم ب
 

خطــــش چــــو طــــوطي و زاغبــــود خــــال و  
 

  در كدام گزينه درست است؟» تضاد، تناقض و لف و نشر«هاي  ترتيب آمدن آرايه -۱۵۰
بخش كه درمان مـراد نيسـت  اي عشق، درد الف)    

 

ــرده  ــن درد ك ــرو از اي ــان خس ــان ج ــم درم اي
 

ــي را ــل معن ــه اه ــرد مجــوي ز خســرو ك ب) خ
 

نظــر بــه عشــق، حقيقــت بــود نــه عقــل مجــاز 
 

ون بياض روي خوبـان از سـواد چـين زلـفج) چ
 

عكس صبح نصـرتش تابـان ز شـام پـرچم اسـت 
 

  الف -ب -) ج4  ج -ب -) الف3  ج -الف -) ب2  ب -الف -) ج1  
  است؟ نادرستهاي آوايي كدام گزينه  پايه -۱۵۱
  ) چه كند سيل حوادث به حصاري كه مراست: چه كند سي/ ل حوادث/ به حصاري/ كه مراست1  
  نزديك است اگر بر گرد دل گردد كسي: راه نزدي/ كست اگر بر/ گرد دل گر/ دد كسي) راه 2  
  سر جوان نشوم من: چرا ز عش/ ق تو پيرا/ نه سر جوا/ ن نشوم من ) چرا ز عشق تو پيرانه3  
  ) پاك كن از لوح جهان زنگ من: پاك كن از/ لوح جهان/ زنگ من4  
  شود؟ ل ميجاي خالي بيت زير، با كدام گزينه كام -۱۵۲

 چـــو شـــد زهـــر عـــادت مضـــرّت نبخشـــد   

 

ــــان را  ــــنا ............... ج ــــرگ آش ــــه م ب
 

  ) رفت ديگر4  ) رفت به ديگر3  ) دگر رفت به2  ) رفت ديگر به1  
  است؟ متفاوتوزن كدام گزينه  -۱۵۳
  ) سر مويي به صبا داده كه اين نافۀ چين است2  ) رقمي چند به سرخي كه روان در قلم آمد1  
  ) دو جهان خيمه برون زد ز دل تنگ مرا4    ه تمتّع بود ارباب كرم را ز تنعّم) چ3  
  كدام گزينه از چهار پايۀ آوايي يكسان تشكيل شده است؟ -۱۵۴
تا نپنـداري كـه گـويم اللـه چـون رخسـار توسـت ) 1   

 

ــه گــل نســبت كنــد رامــين جمــال ويــس را؟  كــي ب
 

ـــاران2 ـــاد به ـــيم ب ـــاران نس ـــزل ي ـــه من ـــي ب ) ول
 

جــز غبــار رســاند ان مبــر كــه ز خــاكم بــهگمــ 
 

ــــذري3 ــــر لحظــــه در خــــاطرم بگ ــــه ه ) اي ك
 

يــــك زمـــــان از ســـــر خـــــون مـــــا درگـــــذر 
 

گـــدايي چـــو خواجـــو چـــه قـــدرش بـــود؟ ) 4
 

ــــت  ــــليمان گداس ــــان س ــــل خوب ــــه در خي ك
 

  وزن كدام گزينه با بيت زير مشابه است؟ -۱۵۵
 تو جـدايي كـه جـدايي طلبـي هـر نفـس از مـا   

 

كـه تـويي در دل پرحسـرت مـايي گرچه هرجـا 
 

  

كـــش و بيـــزار مشـــو اگـــرم زاركشـــي مـــي ) 1   
 

ام بـــــين و از ايـــــن بـــــيش ميـــــازار مـــــرا زاري 
 

ـــاه2 ـــود آن ش ـــكارش ب ـــگ ش ـــر آهن ـــواران ) وگ س
 

گو چـو كُشـتي مـده از دسـت شـكاري كـه تـو دانـي 
 

) اگــرم هــزار جــان هســت فــداي خــاك پايــت3
 

نـــتكـــه اگـــر دلـــت نجـــويم ندهـــد دلـــم بـــه جا 
 

ـــالم در هـــواي طلعـــتش عيـــبم مكـــن ) 4 گـــر بن
 

ـــب  ـــان غري ـــن افغ ـــرغ چم ـــود از م ـــاران نب در به
 

  است؟» دوري«وزن كدام گزينه  -۱۵۶
ـــــه ) 1    ـــــاكن بتخان ـــــرون آي س ـــــه ب اي ز خرق

 

ـــــــه را صـــــــليب نباشـــــــد  معتكـــــــف كعب
 

ــۀ دُردي2 ــان ) در حلق ــو برفش ــرام و گيس ــان بخ كش
 

ـــون  ـــيران خ ـــين ش ـــر ب ـــۀ زنجي ـــا در حلق م راآش
 

ـــك3 ـــردد ز اش ـــي دور نگ ـــمم دم ـــت چش ) لعب
 

ـــــا ز آب  ـــــردم دري ـــــار م ـــــرد كن ـــــه نگي زانك
 

چون همه جمعيـت مـن در سـر سـوداي تـو شـد ) 4
 

ــي؟  ــه كن ــان چ ــف پريش ــر زل ــو س ــم همچ ــار دل ك
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  شود؟ بندي به اركان مي وزن دولختي كدام گزينه، به دو صورت تقسيم -۱۵۷  1010
ت مســــتمســــت اي مــــن ز دو چشــــم نــــيم ) 1   

 

وز دســـت تـــو رفتـــه عقـــل و ديـــن از دســـت 
 

ـــيش غمـــزه2 ـــم گـــذرد، ن ات ) هـــر دم كـــه در دل
 

گــــردد ز غصــــه بــــر دل مــــن نيشــــتر شــــراب 
 

ـــي3 ـــا نم ـــعف ره ـــبح ) ض ـــه ز آه ص ـــد ورن دم كن
 

ــــعله  ــــاندمي ش ــــعله وانش ــــرخ را مش ــــروز چ ف
 

ــــش ) 4 ــــش ده اي ســــاقي آت روي آن آب چــــو آت
 

ـــزد  ـــم ري ـــش غ ـــر آت ـــي ب ـــم آب ـــه دل ـــد ك باش
 

  ها درست است؟ وزن مقابل كدام مصراع -۱۵۸
  سر آمد: فعالتن فعالتن فعلن الف) همه گويند كه عمرت به  
  ب) كام من اين بود كه جان بر تو فشانم: مفتعلن مفتعلن مفتعلن  
  ج) درآشفتگي زلفش آشوب شهري: فعولن فعولن فعولن فعل  
  يلن مفاعيلن مفاعيلن فعلد) دل از چشمم به فرياد است و چشم از دست دل: مفاع  
  ) پرده بساز اي مطرب مجلس: مفتعلن فع مفتعلن فعه  
  ه -) ب4  ه -) د3  د -) ج2  ب -) الف1  
  مفهوم بيت زير با كدام گزينه قرابت دارد؟ -۱۵۹

 با آنكه جيب و جام من از مـال و مـي تهـي اسـت   

 

ما را فراغتـي اسـت كـه جمشـيد جـم نداشـت 
 

  

ه ز خاكســــاري نيســــتلبــــاس عــــافيتي بــــ ) 1   
 

بـــه ايـــن لبـــاس ســـبك از جهـــان قناعـــت كـــن 
 

ــدرين دوران كــه خلقــي پايمــال محنــت2 انــد ) ان
 

ــه نعمــت دســترس، آســوده نيســت  گــر كســي دارد ب
 

پـا بـر جسـم زد جـان تـا هـواي عشـق كـرد ) پشت3
 

ــد  ــا زن ــر دري ــه ب ــاحل هرك ــه س ــد ب ــه را بخش جام
 

ـــا ) 4 ـــت دني ـــن نعم ـــالكان اي ـــد راه س ـــردد س نگ
 

ـــس پشـــت  ـــر آن ك ـــوده ه ـــايي زد دل آس اي دارد پ
 

  مفهوم بيت زير با كدام گزينه قرابت دارد؟ -۱۶۰
 هرچه جز بـار غمـت بـر دل مسـكين مـن اسـت   

 

ــــرود  ــــرود از دل مــــن وز دل مــــن آن ن ب
 

  

ــــم در غــــم عشــــق و غــــم در دل اســــت ) 1    دل
 

ــت  ــكل اس ــن مش ــت اي ــت و دل نيس ــم هس ــو غ چ
 

ر دل مـــــن) گـــــر جهـــــاني غـــــم اســـــت د2
 

ــــت  ــــم نيس ــــي غ ــــدر دل من ــــو ان ــــون ت چ
 

نــد كــه بــس رهگــذر از كوچــۀ دل رفــتهرچ ) 3
 

ــت  ــته اس ــه نشس ــن خان ــو در اي ــق ت ــم عش ــا غ تنه
 

ـــي4 ـــن ب ـــز دل م ـــاد ) هرگ ـــو مب ـــق ت ـــم عش غ
 

ـــــن  ـــــاد كـــــار دل م ـــــو ب در كـــــار غـــــم ت
 

  
  ۱۶۱-۱۶۹( املفرداتأو املفهوم أو  لّتعریبالجواب للّرتجمة أو اعّین األصّح و األدّق يف(:  
  »: ه له من األجر قدر ما یَخرُج من مثر ذلک الغرس!للّ ما ِمن رجل یغرس غرساً إّال کتب ا« -۱۶۱
  اندازۀ میوۀ آن نهال، برایش پاداش مقّرر خواهد کرد!  ) هیچ مردی نیست که نهالی را بنشاند مگر اینکه خداوند به۱  
  دهد، پاداش مقّرر کرده است!  ای که آن نهال می اندازۀ میوه انسانی که نهالی را بنشاند، فقط به) خداوند برای ۲  
  آید، پاداش مقّرر کرده است!  بار می  اندازۀ آنچه که از میوۀ آن نهال به ) هیچ مردی نیست که نهالی را بکارد مگر اینکه خدا برای او به۳  
  شود، پاداش بنویسد!  اندازۀ آنچه که از آن نهال خارج می مگر اینکه خداوند برای او تنها به) انسانی نیست که نهالی را بکارد ۴  
  »: ه لنفسک صدیقاً!ثرک علی نفسه و ال یقول فیک ّرشاً؛ فاتّخذْ من أحّب األصدقاء من کان ناهیاً عن العدوان و یُؤ « -۱۶۲
تو به بـدی سـخن نگویـد؛  در موردننده باشد و تو را بر خود برگزیند و ک ترین دوستان کسی است که از دشمنی نهی داشتنی ) از دوست۱  

  پس او را برای خود دوست بگیر! 
عنـوان  زننـد دوسـت دارد، بـه گزینند و در موردش حـرف بـدی منـی کنند و او را بر خود برمی ) کسی که دوستانش را که از ظلم نهی می۲  

  دوست انتخاب کن! 
زنند، پـس او را  ها هستند و بر تو اثر گذارند و حرف بدی به تو منی کننده از دشمنی ها هستند که نهی ن آنترین دوستا داشتنی ) دوست۳  

  دوست بگیر! 
تو نگویـد، پـس او را بـرای دوسـتی  در موردکننده از بدی باشد و بر تو اثر بگذارد و حرف بد  ) از بهرتین دوستانت کسی است که نهی۴  

  برگزین!

  

 ۲ و ۱ های درس :۲ قران زبان عربی،      ۴۲ صفحۀ یانتها تا ۳ درس :۳ قران زبان عربی،
´ 20
پيشنهادي زمان
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  »:  قلب مثل هذا الرّجل!أّن الحکمة ال تعمر يف ه ال یحّب کّل ُمعَجٍب بنفسه و اعلمْ للّ إّن ا« -۱۶۳  1111
  ماند!  گامن از انسان خودپسند بیزار است و بدان که حکمت در قلب چنین انسانی باقی منی ) خداوند بی۱  
  شود! مرد ماندگار منی) خداوند هیچ انسان خودپسندی را دوست ندارد و بدان که حکمت در قلب مانند این ۲  
  دارد؛ چراکه حکمت در قلب چنین انسانی عمر نخواهد کرد!  شک خداوند هر انسان خودپسندی را دوست منی ) بی۳  
  گونه خودپسندی را دوست ندارد و بدان که حکمت در دلی مانند دل این مرد ماندگاری ندارد!  ) پروردگار هیچ۴  
  »:ي یأکل من مثارها اآلخرون!نا من مثارها و نحن نغرس أشجاراً لکغرس اآلخرون أشجاراً فنحن أکل« -۱۶۴
  های آن بخورند!  ها را خوردیم؛ ما نیز باید درختانی بکاریم تا دیگران از میوه های آن ) دیگران درختانی کاشتند و ما میوه۱  
  خورند!  کاریم، می ای درختانی که ما میه اند و دیگران نیز از میوه های درختانی خوردیم که دیگران کاشته ) ما از میوه۲  
  ها بخورند!  های آن کاریم تا دیگران از میوه ها خوردیم و ما درختانی را می های آن ) درختانی را دیگران کاشتند و ما از میوه۳  
  خورند!  ن از میوۀ آن میکاریم که دیگرا خوریم؛ پس ما هم درختانی می ها می های آن اند که ما از میوه ) دیگران درختانی کاشته۴  
  عیِّن الّصحیح:  -۱۶۵
  آقای فروشنده؟  ،مت این شلوار مردانه چقدر استی حرضة البائع؟: ق) کم سعر هذا القمیص الرّجايلّ ۱  
  شود! ) یبدأ سعره حسب الّنوعیات من خمسة و تسعین ألف تومان!: قیمت آن برحسب جنس از هفتادوپنج هزار تومان رشوع می۲  
  : غیر از رنگ سفید و سیاه و آبی چه رنگ دیگری دارید؟؟لون عندکم غیر أبیض و أسود و أصفر يّ ) أ ۳  
  !: رنگ دیگری نداریم؛ به مغازۀ همکارم برو! ي إلی متجر زمیيل) لیس لنا لون آخر؛ إذهب۴  
  : الخطأعیِّن  -۱۶۶
  ا نزد رسول خدا آورد، ،: روزی مردی دو فرزندش ر ه للّ ) ذات یوم جاء رجٌل بولدیه إلی رسول ا۱  
  و جلسوا عنده مؤّدبین،: و بر پیامرب سالم کردند و با ادب نزد ایشان نشستند، ّي ) و سلّموا علی الّنب۲  
  ولی دخرتش را نبوسید، ،) بعد مّدة قبّل األب إبنه و لکّنه مل یقبّل بنته،: بعد از مّدتی پدر، پرسش را بوسید۳  
  ل: لِم تفرّق بین أطفالک!: پس رسول خدا ناراحت شدند و فرمودند: بین فرزندانت فرق نگذار!و قا ه للّ ) فانزعج رسول ا۴  
  »: برند! بیشرت مردم از غذا خوردن در رستوران لّذت می« -۱۶۷
   املطبخ!) یَتمتّع کثیر من الّناس بالتّناول يف۲   املطعم!) أکرث الّناس یَتمتّعون بالتّناول يف۱  
   املطبخ!) مَتتّع أکرث الّناس بالطّعام يف۴   املطعم!عوا باإلطعام يف) أکرث الّناس متتّ ۳  
  »ي البالد ............... النِّفط ............... من إیران أکرث من قبل!تشرت  ِمن ............... أن«عیِّن الّصحیح:  -۱۶۸
مة -رتظَ ) املُن۱   ر -املُتقدِّ مة -) املُتوقِّع۲    املَُصدَّ   ّصادرةال -املُقدَّ
مة -) املُنتِظر۳   ر -املُتقدَّ مة -) املُتوقَّع۴    املَُصدَّ راملُ  -املُقدِّ   َصدِّ
  )و لو کنت فظّاً غلیظ القلب النفّضوا من حولک(: هذه اآلیة الّرشیفة مفهوم ِمن األقربعیِّن  -۱۶۹

) هرچنـــد نـــداری تــــو ز احســـاس نشــــانی۱
  

مــــن عاشــــق لبخنــــد تــــوأم، گرچــــه نــــدانی  
  

ـــرور و ۲ ـــا) مغ ـــه، اّم ـــا هم ـــو ب ـــداخالق بش ب
  

ــانی   ــق جه ــا خل ــه ب ــاش ک ــن ب ــه ازی ــن ب ــا م ب
  

ــــان۳ ــــا مردم ــــو ب ــــودی ت ــــخت ب ــــر س ) اگ
  

ندیــــــدی کســــــی را از ایــــــن همرهــــــان  
  

ای ) تــــــو خــــــتم همــــــه انبیــــــا گشــــــته۴
  

ـــــته   ـــــفا گش ـــــب باص ـــــوبی عج ـــــه خ ای ب
  

  ۱۷۰-۱۷۲الّتحليل الّرصيفّ (اإلعراب و عنيِّ الّصحيح يف(:  
  »:أال تَعلم أنّها ال تُثِمر عادًة إّال بعد عرش سنوات؟ یا فّالُح!« -۱۷۰
  معرفة/ مبتدأ و مرفوع  -إسم املبالغة (یدّل علی الحرفة) -مفرد مذکّر -) فَّالح: إسم۱  
  ةمعلوم/ فعل و مع فاعله جملة فعلیّ  -مجرّد ثاليثّ  -للمخاطب -) تَعلم: فعل مضارع۲  
  »أنّ «خرب مجهول/ فعل و  -»إفعال« من باب يثّ مزید ثال  -للمخاطب -) تُثمر: فعل مضارع۳  
  معرب/ مفعول و منصوب -نکرة -إسم فاعل ِمن فعٍل مجرّد -مفرد مؤنّث -) عادة: إسم۴  
  »:  املَتجر قبل عّدة أشُهر!إشرتینا فساتین بأسعار رخیصة يف« -۱۷۱
  م/ فعل و مع فاعله جملة فعلیّةالز  -بزیادة حرفین مزید ثاليثّ  -للمتکلّم مع الغیر -) إشرتینا: فعل ماٍض ۱  
  معرفة/ مجرور بحرف جّر و املوصوف -مؤنّث -جمع التّکسیر (مفرده: سعر) -) أسعار: إسم۲  
   املتجر: جاّر و مجرور معرب/ يف -»)تجارة«إسم املکان (من مصدر  -مفرد مذکّر -) املتجر: إسم۳  
  نکرة/ صفة و مجرور  -»)ُشهرة«إسم التّفضیل (من مصدر  -مفرد مذکّر -) أشهر: إسم۴  
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  »: امللیح َمن هو یُعجبک َشکله و کالمه و ُسلوکه!« -۱۷۲  1212
  معرب/ مبتدأ و مرفوع بالّضّمة -معرّف بأل -مفرد مؤنّث -) امللیح: إسم۱  
  و الجملة إسمیّة أتدّي/ مبمبن -مفرد مذکّر -) من: إسم من أدوات الّرشط۲  
  ة متعّد/ خرب و الجملة فعلیّ  -مزید ثاليثّ  -للمخاطب -) یُعجب: فعل مضارع۳  
  معرب/ فاعل و مرفوع بالّضّمة -مفرد مذکّر (جمُعه: أشکال) -) َشکل: إسم۴  
 ۱۷۳-۱۸۰( عّین املناسب للجواب عن األسئلة الّتالیة(:  
   ضبط حرکات الحروف:يف الخطأعیِّن  -۱۷۳
  َدة!يُّ بَیَن اإلقاَمة َمَعُه ُمَعزِّزًَة أو الَعو ) ُخیِّرَها النَّب۱  
  لِه!ِه ِمن ِفعللّ زََعَج رَسول اه ِعنَده إنتَ ِبن یُجلِْس  ) حیَن الوالُِد لَم۲  
یامء تَحُضُن النَّب۳     يَّ َصغیراً و تُالِعبُه و تَُقبِّلُه!) کانِت الشَّ
  أسیرًَة ِبیَد املُسلِمین! ن َوقََعتی َغزَوة ُحنَ ) َمرَِّت األیّاُم و يف۴  
  معناه:  یختلفعیِّن إسم الّتفضیل  -۱۷۴
  ُء لِک خیٌر منها!يملیها، َسیجظرة الحسنی، إعي النّ ) ال تَنتظر ۱  
  ) قد یکون الخوف ِمن الوجع أسوأ ِمن نفس األمل!۲  
  ) ّرش الّناس من ال یجتنب الخیانة و الّناس قد إعتمدوه!۳  
  و أفضل من اآلخرین حولکم! الحیاة اسبة لکم يف) هو أسوة من۴  
  فیه إسم املکان:  لیسعیِّن ما  -۱۷۵
  ه!للّ  َسهلًة بالتّوکّل علی ا حیايت رأیُت املَشاکل يف) إيّن ۱  
َست۲      هذه الّسنة مساجد عظیمة قرب منازلنا!يف ) اُسِّ
  وارع جمیلًة جّداً! أحد الشّ ) بَنی املهندسون املدرسة يف۳  
  ي حارس َمرمی هذا الفریق و هو یلعب رائعاً!جبن) یُع۴  
  : أقّل عیِّن ما فیه إسم الّتفضیل  -۱۷۶
   مرص!) إنّه قرأ آالف الکتب و هو من أهّم الکتّاب يف۱  
   عرصه!ذوالقرنین سّداً بخیر األشیاء و املواّد الُفضلی يف ) بنی۲  
  خری! االُ سرتها يفج إلی  الّدنیا و أنا أحوَ  ذنوباً يفي قد سرتت عيلّ ) إله۳  
  ه أتقاهم!للّ  أعلم أّن أکرم الّناس عند ا) إيّن ۴  
  محلّه اإلعرايّب:  یختلفعیِّن إسم املبالغة  -۱۷۷
  ) أّول من جاء إلی مدینتنا ُسیّاٌح ِمن بریطانیا!۲    )فال أقسم بالّنفس اللّّوامة() ۱  
 )لّنفس ألّمارة بالّسوء إّال ما رحم ريّب إّن ا() ۴  ) حاکمنا الجبّار یظلم الّناس و ال یرحمهم أبداً!۳  
   صیاغة إسم املفعول: عیِّن الّصحیح يف -۱۷۸
ن) علینا أن ۱     ُخلقنا و سلوکنا! (ُمحِسنین) نَُحسِّ
  ه الواسعة! (َمأمورین)للّ باملعروف راجین رحمة ا نأمر) و ۲  
  عن املنکر صابرین علی املشاکل! (ناِهین) نَنهی) و ۳  
  بها جّداً! (ُمتََّهمین) نَهتَمّ ي األمور الّت) فإّن ذلک من ۴  
  عیِّن إسم املکان:  -۱۷۹

ي و أنـــت حاِمـــل شـــهد) فکـــم متـــّرر عیشــــ۱
  

جــواب تلــخ بــدیع اســت از آن دهــاِن نبــاتی  
  

) وصـــفُت کـــّل ملـــیح کـــام تحـــّب و تَرضـــی۲
  

َمحاِمـــد تـــو چـــه گـــویم کـــه مـــاورای صـــفاتی  
  

ــــیم يف۳ ــــاً ته ــــل املصــــانع َرکب ــــوات) َس  الفل
  

تـــو قـــدر آب چـــه دانـــی کـــه در کنـــار فراتـــی  
  

ــرد۴ ــو نگی ــه در ت ــب ک ــعدی عج ــۀ س ) فراقنام
  

ـــن يف   ـــر نُح ـــی الطّی ـــکوُت إل ـــاتو إن ش  الوکن
  

  »فّالحاً عجوزاً ُمحسناً یَغرس فسیلة جوز!» ِکرسی أنورشوان« یوم من األیّام شاهد يف«عیِّن الّصحیح حول کلامت العبارة الّتالیة:  -۱۸۰
  »إعجاز«) عجوز: إسم املفعول من مصدر ۲  إسم الفاعل من فعٍل مزید) شاهد: ۱  
  ) یَغرس: فعل متعدٍّ لیس له حرف زائد ۴  »تحسین«) ُمحسن: إسم الفاعل من مصدر ۳  
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1313    
  اثر عنصرالمعالي در زمرٔه كدام دسته از منابع تاريخي جاي دارد؟» نامه قابوس« -۱۸۱
  ) طبقات و انساب4  ها ) سفرنامه3  ها ) اندرزنامه2  ها مهنا ) سياست1  
  ها توسط مشركان، چه كردند؟ شده بر آن هاشم، براي كاستن از آثار مخرّب محاصرٔه اجتماعي و اقتصادي تحميل بني -۱۸۲
  وجوي حاميان جديد راهي طائف شدند. ) در جست2  ) به حبشه در آن سوي درياي سرخ كوچ كردند.1  
  ) از مكه به يثرب (مدينه) مهاجرت كردند. 4  طالب در اطراف مكه پناه بردند. ابي ) به شعب3  
  از انتقال مركز حكومت اسالمي از مدينه به كوفه چه بود؟  هدف امام علي  -۱۸۳
  خواهان عثمان ) در امان ماندن از توطئۀ خون2  اي بين عراق و شام ) فرو نشاندن رقابت منطقه1  
  اميه ي اشراف بنيها يگر  آشوب و ها يسركش دفع) 4  ا خوارج در جنگ نهروان) تسهيل مقابله ب3  
  است؟ نادرست» نگاري عمومي تاريخ«هاي مورخان اسالمي در قالب  كدام گزينه دربارٔه نوشته -۱۸۴
  دادند. ادامه مي امبرانيپ يزندگ شرحبا  و كردند يم آغاز عالم نشيآفر  از را جهان خيتار  نگارش) 1  
  كردند. ختم مي انيساسانآغاز و به پايان دورٔه  ومرثيك از را رانيا  ير ياساط خيار ) ت2  
  نمودند. يم ضبط و ثبت خود اتيح زمان تا را يرانيا ي ها سلسله و اسالم خيتار  يدادهايرو ) 3  
  ند. پرداخت نامۀ مشاهير مي هاي جغرافيايي و اقتصادي و زندگي به بيان ويژگي ،يخيتار  وقايع ضبط ) در كنار4  
  ...............  »:برائت«با نزول سورٔه  -۱۸۵
  .شد يساز  پاك ها بت از يز يآم مسالمت صورت ) كعبه به1  
  المقدس به كعبه تغيير يافت. ) به فرمان خدا، قبلۀ مسلمين از بيت2  
  مأموريت داد براي ابالغ اين سوره عازم مكه شود. به حضرت علي  ) پيامبر 3  
  .گرفتي نظام يروين ليتشك به ميتصم منظور مقابله با مشركان به  خدا رسول) 4  
ها نوشته شده و حاوي تفسـير و تحليـل علـل و  هاي مربوط به يك رويداد و نقد آن كدام كتاب تاريخي با بررسي موشكافانۀ اخبار و روايت -۱۸۶

  باشد؟ پيامدهاي آن واقعه مي
  ) تاريخ محمد بن جرير طبري 4  ) اخبار الطوال دينوري3  بالذري) فتوح البلدان 2  هيمسكو  يابوعل االمم تجارب) 1  
  هدف مسلمانان از انجام عمليات نظامي عليه مشركان مكه در نخستين سال هجرت چه بود؟ -۱۸۷
  متيغن كسب و شام به مشركان تجارت) تهديد مسير 2  ) جبران شكست در نبردهاي قبلي و اثبات حقانيت اسالم1  
  ) تالش براي ورود به مكه براي انجام فريضۀ حج4  قريش در منطقۀ حجاز تيموقع و قدرت) تضعيف 3  
  المقدس (ايليا) گوياي كدام واقعيت تاريخي است؟  سفر خليفۀ دوم به بيت -۱۸۸
  ) اهميت تسلط بر منطقۀ شام براي حكومت اسالمي2  ها آميز سرزمين ) تمايل اعراب مسلمان به فتح صلح1  
  ) تحقق وعدٔه قرآن مبني بر زوال امپراتوري روم 4  ات مذهبي با كليساي قسطنطنيه) ضرورت حل اختالف3  
  وزيري منصوب كرد؟ كسي را به نخست ، احمدشاه قاجار چه۱۲۹۹پس از تسخير پايتخت به دست قواي قزاق در اسفند  -۱۸۹
  الممالك ) حسن مستوفي4  الدوله وثوق) 3  ) سيد ضياءالدين طباطبايي2  ) رضا خان1  
  يزد؟برنخ ي از مردم ايراناعتراض يصدا ،وي ديتبع و يبركناربراي  نيمتفقيك از اقدامات رضاشاه سبب شد كه در برابر اقدام  كدام -۱۹۰
  بحجا كشف و ها لباس كردن شكل ك) ي2    يشخص و دارايي هيسرما  انباشت) 1  
  يجنگ تجهيزات ديخر بودجۀ كشور براي  صرف) 4  ركشو  امور اداره ٔهويش در راتييتغ) ايجاد 3  
  ؟پرداخت ياسالم يها سنتچرا رضاشاه به تقليد از آتاتورك به مبارزه با همۀ  -۱۹۱
  دانست.  ترين راه پيشرفت و توسعۀ كشور را اشاعۀ فرهنگ غربي مي ) مهم1  
  كشورهاي اروپايي بود.  ، درصدد جلب حمايتگرا غرب روشنفكرانتأثير  ) تحت2  
  كرد.  ستان، بايد زمينۀ صدور كاالهاي صنعتي به ايران را فراهم مي) براي تأمين منافع انگل3  
  ديد. مي رانيا  مردم ينيد  قيعم احساس و مانيا  خود را در گرو تضعيف سلطنت يها هيپا ) تحكيم 4  
  ............... شد كه:  ادآوري ها يسيانگل به را نكته نيا ،۱۹۱۹ قرارداد ماندن جهينت يب -۱۹۲
  خان نبايد غافل شد. ي مستقل مردمي مانند قيام ميزرا كوچكها ) از قيام1  
  ي حكومت قاجاريه حساب كنند.رو ندتوان ينم خود موردنظر راتييتغي انجام برا) 2  
  جدي است. رانيا  در ها ستيكمون و افزايش هيروس يانقالب يها شهياند  انتشار) خطر 3  
  ند.كن اضافه ايتانيبر  خاك به هندوستان انندم را رانيا  دنتوان ينم و رفته باال مردم يآگاه) 4  

  ۵ درس یتهاان تا ۱ درس از :۲ تاریخ      ۷ و ۶ های درس :۳ تاریخ
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  ؟گشود يآلمان يها هيسرما يرو بهچرا رضاشاه درهاي ايران را  -۱۹۳  1414
  سميكمون دام به ها يآلمان افتادن) جلوگيري از 2  ) يافتن متحدي جديد براي خود در برابر متفقين1  
  كاستن از نفوذ روسيه و عثماني در امور اقتصادي ايران )4  انگلستان در كاهش مشكالت اقتصادي آلمان ) تبعيت از سياست 3  
  زمان با نزديك شدن ارتش روسيه به تهران در جريان جنگ جهاني اول، كدام واقعه روي داد؟  هم -۱۹۴
  .دنديجنگ گانهيب يقوا با ورانهيغ »جهاد نبرد« در خوزستان ) اعراب1  
  ي را تأسيس كردند.) شماري از مليون در كرمانشاه دولت موقت مل2  
  يورش بردند. مجلس به »استقالل اي مرگ اي« شعار با يمردم تظاهركنندگان) 3  
  دگي كردند.ستايا  متجاوزان برابر در ديتقل مراجع يفتوا ريتأث ) گروهي از عشاير تحت4  
  شد؟ ، ايران به كدام موارد زير متعهد مي۱۹۱۹موجب قرارداد  به -۱۹۵
  ن به انگلستانرايا يها وزارتخانهي ادارات و برخ و ييدارا امورالف) تفويض ادارٔه   
  ي در ايرانژاندارمر يروين سيتأسب) استخدام تعدادي كارشناس نظامي انگليسي براي   
  و درياي عمان به انگلستان فارس خليجپ) اعطاي امتياز ايجاد بنادر تجاري در   
  ۀ ايران به افسران انگليسيرچكپاي ارتش جاديا و سازمان ديتجد تيمسئولت) واگذاري   
  ) ب و ت4  ) الف و ت3  ) ب و پ2  ) الف و ب1  

  
  ويژگي اصلي هر ناحيه چيست؟ -۱۹۶
  ) داشتن يك كانون و چند منطقۀ انتقالي2  ) وحدت كامل ميان اجزا و عناصر جغرافيايي1  
  يانسان و يعيطب عناصر ينسب يمگونه) 4  هاي پيرامون ) تفاوت و تمايز ظاهري با بخش3  
  قرابت بيشتري دارد؟» رابطۀ ميان انسان و ناحيه«رو با كدام  تصوير روبه -۱۹۷

   .دارند متقابل كنش و رابطه گريكد ي با ينواح) 1  

  د. دهن يم شكل ها انسان يها تيفعال به يواح) ن2  

  .آورند يم وجود به نواحي را ها انسان) 3  

  د.هستن ها حكومت ير يگ ميتصم ريثتأ  تحت ينواح) 4  

  است و مصداق آن چيست؟» بارش«عبارت زير معرّف كدام نوع  -۱۹۸
  .»رديگ يم صورت يبارندگ و شود يم ليتشك ابر و ديآ يم نييپا آن يدما رفتن، باال با همراه و شود يم تر گرم خود مجاور يهواتودٔه هوا از «  
  هاي موسمي بارش -) بارندگي سيكلوني2  درياي خزرهاي سواحل  بارش -) بارندگي كوهستاني1  
  هاي ارتفاعات زاگرس بارش -اي ) بارندگي جبهه4  هاي بهاري بارش -) بارندگي همرفتي3  
  هاست؟ عامل ايجاد كدام بيابان» پرفشار مركزاستقرار « -۱۹۹
  پ) عربستان  ب) لوت  الف) گبي  
  ماكان ث) تكله  ت) ناميب  
  ث -ت -) ب4  پ -ب -) الف3  ت -پ -) ب2  ث -پ -) الف1  
  ؟نيستدرست » ناحيۀ ساوان«كدام گزينه دربارٔه  -۲۰۰
  ي باراني استوايي و صحراي بزرگ آفريقا است. ها جنگل نيب يانتقال) يك ناحيۀ 1  
  شود.  تر مي هاي ساوان تنگ سوي صحرا، بارندگي كمتر و علف ) با حركت از استوا به2  
  ل بدون باران است، اما ساوان پراكنده زمستاني خشك دارد.) ساوان متراكم دو ماه از سا3  
  شوند.  قد تشكيل مي علت خشكي هوا از علفزارهاي كوتاه ي بهابانيب يها استپ) در حاشيۀ صحرا، 4  
  ؟نيستدرست » بندي ناحيه«كدام گزينه دربارٔه  -۲۰۱
  داشته باشد. تفاوت مجاور واحد با واحد هر كه يور ط به، تر كوچك يواحدهابه  ييا يجغراف طيمحيك  ميتقس) عبارت است از 1  
  هاست. دربارٔه اين مكان قاتيتحق و مطالعات كردن يعلم و مختلف يها مكان تر آسان و بهتر شناخت) هدف از آن، 2  
  عوامل طبيعي و انساني موجود در مكان بستگي دارد. به ه،يناح كي حدود نييتع يبرا) انتخاب معيار و مالك 3  
  گيرد. شيؤه كار او صورت مي و دان يجغراف كي تفكر طرز بر اساس و است ييا يجغرافري صرفاً ) كا4  
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  درست است؟» كوپن«وهوايي  بندي نواحي آب كدام گزينه دربارٔه طبقه -۲۰۲  1515
  كدام براي رويش گياه مناسب نيستند.  ) مناطق خشك و بسيار سرد هيچ1  
  برگ مناسب است. و سوزني هاي مخروطي ) منطقۀ معتدل براي رويش جنگل2  
  درجه است. -3 ماه نيسردتر  نيانگيم) در منطقۀ گرم و مرطوب، 3  
  برند. ) مناطق سرد و خشك هر دو از كمبود بارش رنج مي4  
  شود؟ چگونه ايجاد مي» باد« -۲۰۳
  .ودش يم آن نيجانش و رود يم آن ريز  به نيسنگ نسبتاً يهوا و رود يم باال سبك و گرم يهوا) 1  
  يابد. ه فشار بيشتري دارد جريان ميك ييجا  سمت به دارد وجود كمتري فشار كه ييجا  از ) هوا2  
  شود. مي هوا ي و حركتدار يناپا  موجب گر،يكد ي بامجاور، اما متفاوت  يهوا يها توده برخورد) 3  
  دهد. ر ميشده و تغيير مسي انحراف دچار سيوليكور  يروينحركت وضعي زمين و  ريتأث تحت) هوا 4  
  ونقل شهري چيست؟ بهبود حمل راهكار نيتر مهم -۲۰۴
  ونقل چندوجهي ) توسعۀ حمل4  يعموم ونقل حمل گسترش) 3  نو يها يانرژ ) استفاده از 2  ) اعمال مقررات طرح ترافيك1  
  است؟ نادرست» ونقل آبي حمل«كدام گزينه دربارٔه  -۲۰۵
  .است تركم ونقل حمل ليوسا  ريسا  به نسبت يكشت سرعت) 1  
  .دهند يم انجام ها يكشت را) وزن بر اساس( يجهان تجارت درصد 90 حدود امروزه) 2  
  ت.اس اديز  اريبس ها يكشت ديخر  اي ساخت هزينۀ ، كم امابنادر زاتيتجه و ها اسكله احداث) هزينۀ 3  
  .است يطوالن يها مسافت در ميحج يكاالها ييجا  جابه يبرا روش نيتر  صرفه به مقرون يكشت با كاال حمل) 4  
  چيست؟» ونقل چندوجهي حمل«ترين مزيت استفاده از  مهم -۲۰۶
  ونقل هاي حمل ) كاهش هزينه2    زيست محيط  ) كاهش آلودگي1  
  ) افزايش ايمني و كاهش مخاطرات4    جايي ) افزايش سرعت در جابه3  
  است؟ نادرست نقل و حمل يزير برنامه و تيريمدكدام گزينه دربارٔه عوامل مؤثر در  -۲۰۷
  برد. هاي حمل را باال مي ونقل آن رابطۀ مستقيم وجود دارد و افزايش حجم محموله، هزينه ) ميان حجم محموله و هزينۀ حمل1  
  كند.  گذاري اوليه را جبران مي ونقل ريلي به سرمايۀ فراواني نياز دارد، اما بازدهي آن در آينده، هزينۀ سرمايه ) حمل2  
  آهن در مناطق تپه ماهوري دشوار است.  ند و احداث خطدار  ميمستق ريتأث نقل و حمل بر يعيهاي طب ) ويژگي3  
  .دارند ي در اولويت قرارموقت اي يفصل ونقل حمل يتقاضا داراي ينواح به نسبت) نواحي پرجمعيت 4  
  روند؟ شمار مي به» هلول خطوط قيطر از ونقل حمل«كدام موارد از مزاياي  -۲۰۸
    به صرفه بودن الف) مقرون  
  نياز به مراقبت زياد عدمب)   
  گذاري فراوان نياز به سرمايه عدمپ)   
    زيست ت) آسيب كمتر به محيط  
  ) الف و ت 4  ) ب و ت3  ) الف و ب2  ) ب و پ1  
  تواند موجب پيشرفت اقتصاد كشور ما شود؟ ونقل مي گذاري در زمينۀ توسعۀ حمل چرا سرمايه -۲۰۹
  رود. شمار مي به كشورها اقتصاد ييربنا يز  ركن و ياقتصادسعۀ ونقل كليد تو  ) حمل1  
  دارد. قفقاز و ايآس يغرب جنوبي مناسبي در منطقۀ ترابر  و ييا يجغراف تيموقع ما كشور) 2  
  كند. ونقل و صادرات كاال را مقرون به صرفه مي هاي حمل است و اين امر، هزينه  ) انرژي در ايران فراوان و ارزان3  
  ونقل ايجاد كرده است. گذاري در زمينۀ حمل وهواي ايران زمينۀ مناسبي را براي بازگشت سرمايه هاي طبيعي و آب ي) ويژگ4  
  تر است؟ هزينه ، براي اتصال دو شهرك به هم، احداث مسير از كدام طريق كمرو روبهبا توجه به تصوير  -۲۱۰

  ) بدون حفر تونل 1  

  ) حفر تونل در كل مسير2  

  از مسير كوتاه و طوالني با حفر تونل كوتاه ) تركيبي3  

  ) تركيبي از مسير طوالني و كوتاه با حفر تونل طوالني4  
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1616    
  ترتيب مشخص كنيد هريك از عبارات زير به چه مفهومي اشاره دارد؟ به -۲۱۱
 نتصاوير بنيادي هر فرهنگ از انسان و جها ■  
 رهنگي مختلفي فها جهانگيري  شكل ■  
 .كنند خلق مي ،سه فرد در يك مسابقه، موضوعي واحد را به سه شكل مختلف ■  
 ساخت مجسمه ■  
 بخش ذهني جهان انساني  -ذهني و فرهنگي بودن جهان انساني -ي اساسيها ي متفاوت به پرسشها پاسخ -روح يا شالودٔه فرهنگ) 1  
  از جهان فردي به جهان فرهنگيورود  -خش فردي جهان انسانيب -ي اساسيها به پرسشي متفاوت ها پاسخ -ي بنياديها و پاسخ ها پرسش) 2  
 بخش ذهني جهان انساني  -خش فردي جهان انسانيب -تفاوت در آگاهي و ارادٔه افراد انساني -ي بنياديها و پاسخ ها پرسش) 3  
  از جهان فردي به جهان فرهنگيورود  -فرهنگي بودن جهان انسانيذهني و  -تفاوت در آگاهي و ارادٔه افراد انساني -روح يا شالودٔه فرهنگ) 4  
  نتيجۀ هريك از عبارات زير در كدام گزينه آمده است؟ -۲۱۲
 ناديده گرفتن تفاوت علوم انساني با علوم طبيعي ■  
 انسان از خود و جهان هستيشناخت درست  عدم ■  
  هاي حق در جهان اجتماعي شگيري هنجارها و رفتارهاي ناموافق با عقايد و ارز شكل ■  
 وجود آمدن مدينۀ فاسقه به -تعامل صحيح با جهان هستيبازماندن از  -يي از علوم انساني و اجتماعيها   و قابليت ها  ظرفيت) سلب شدن 1  
  گيري جهان اجتماعي باطل شكل -تعامل صحيح با جهان هستيبازماندن از  -ذهن افراد و فرهنگ) هويت مادي پيدا كردن 2  
 گيري جهان اجتماعي باطل شكل -ناتواني در پرورش و شكوفا كردن استعدادها -يي از علوم انساني و اجتماعيها   و قابليت ها  ظرفيت) سلب شدن 3  
  وجود آمدن مدينۀ فاسقه به -ناتواني در پرورش و شكوفا كردن استعدادها -ذهن افراد و فرهنگ) هويت مادي پيدا كردن 4  
  كند؟ كدام گزينه جدول زير را كامل ميترتيب  به -۲۱۳

  ويژگي فرهنگ جهاني مطلوب  توضيح و توصيف
  (الف)  انديشي براي مسئلۀ پير شدن جمعيت چاره

  (ب)  شمول ي جهانها  زمينۀ گسترش و تحقق عقايد و ارزشفراهم كردن 
  (ج)  تباه شدن منابع و امكانات بشرجلوگيري از 

  (د)  ها  و ارزش معيار و ميزان براي سنجش عقايد
 عقالنيت -عدالت -آزادي -) عقالنيت سطح دوم2  حقيقت -معنويت -مسئوليت و تعهد -) عقالنيت سطح اول1  
  عقالنيت -معنويت -آزادي -) عقالنيت سطح اول4  حقيقت -عدالت -مسئوليت و تعهد -) عقالنيت سطح دوم3  
  كنند، در كدام گزينه آمده است؟ گر خودداري ميسه دليلي كه در جامعۀ تغلب افراد از چيرگي بر يكدي -۲۱۴
 تقويت حس خودخواهي -همواره مورد ستايش قرار گرفتن -غلبه بر اقوام ديگر) احتياج براي 1  
  جلوگيري از غلبۀ اقوام ديگر بر خود -غلبه بر اقوام ديگراحتياج براي  -براي بقاي خود ) نيازمندي2  
 تقويت حس خودخواهي  -براي بقاي خود نيازمندي -خود جلوگيري از غلبۀ اقوام ديگر بر) 3  
  جلوگيري از غلبۀ اقوام ديگر بر خود -همواره مورد ستايش قرار گرفتن -) تقويت حس خودخواهي4  
  هاي اسالم به چه دليل است؟ دو پيامد امپرياليسم فرهنگي چيست؟ و جهان شمول بودن اصول و ارزش -۲۱۵
 بودن  مطابق با نظام آفرينش و موافق با فطرت آدميان -تصرف بازارها و نظام آموزش كشور مستعمره -امعۀ ضعيفج و اقتصادي اشغال نظامي) 1  
انبيا در  ۀي ثابتي است كه همها اصول و ارزشزيرا  -توسط قوم مغلوب برتري فرهنگي جامعۀ مسلطپذيرش  -جامعۀ ضعيف و اقتصادي اشغال نظامي) 2  

 اند. ها مبعوث شده رويج آنت طول تاريخ براي تبليغ و
اصول و زيرا  -تصرف بازارها و نظام آموزش كشور مستعمره -قرار گرفته است تصرف اقتصادي يا نظامي تحتاي كه  مقاومت فرهنگي منطقه) از بين رفتن 3  

 اند.  ها مبعوث شده ترويج آن انبيا در طول تاريخ براي تبليغ و ۀي ثابتي است كه همها ارزش
 -توسط قوم مغلوب برتري فرهنگي جامعۀ مسلطپذيرش  -قرار گرفته است تصرف اقتصادي يا نظامي تحتاي كه  مقاومت فرهنگي منطقهين رفتن ) از ب4  

  بودن مطابق با نظام آفرينش و موافق با فطرت آدميان
  كند؟ هريك از عبارات زير به كدام دورٔه گسترش فرهنگ اسالمي اشاره مي -۲۱۶
ش و كوشش عالمان مسلمان، از مرزهاي جغرافيايي و سياسـي الي سياسي و با تها م، فارغ از عملكرد قدرتالي جهاني اسها عقايد و ارزش ■  

 . جوامع مختلف عبور كرد
 در تهران اجراي تعزيه به فرمان ناصرالدين شاه ■  
 استفاده از چادر، روبنده و روسري براي زنان و دختران ايرانيممنوع شدن  ■  
  ميالفراموشي فرهنگ و هويت اسد كردن خطرات گوشز ■  
 دوران استعمار -استعمار فرهنگي -دوران استعمار -) عصر نبوي2  بيداري اسالمي -استعمار فرهنگي -بيداري اسالمي -) عصر نبوي1  
  دوران استعمار -استعماردوران  -بيداري اسالمي -) دوران خالفت4  بيداري اسالمي -دوران استعمار -دوران استعمار -) دوران خالفت3  
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در چيست؟ و مالك تعيين هويت اين مفاهيم چيست؟ و اگر مفـاهيم معـاني متفـاوتي داشـته  خودكشي و طلبي شهادتتفاوت دو مفهوم  -۲۱۷  1717
  اي در پي خواهد داشت؟ باشند، چه نتيجه

 يم شكل خواهد گرفت.تفاوت و تنوع معنايي در هريك از مفاه -معاني متفاوت -) نحؤه استقبال از مرگ1  
 هاي مختلفي از اين مفاهيم ساخته خواهد شد. پديده -معاني متفاوت -) معناي متفاوت2  
 هاي مختلفي از اين مفاهيم ساخته خواهد شد.  پديده -دست شستن از جان و زندگي در دنيا -) معناي متفاوت3  
  فاوت و تنوع معنايي در هريك از مفاهيم شكل خواهد گرفت.ت -دست شستن از جان و زندگي در دنيا -) نحؤه استقبال از مرگ4  
هاي اجتماعي و انساني در برخي رويكردها در كدام گزينه مطرح شده است؟ و اينكه وبر تفهـم  زدايي از پديده معنا و هدف هويتترتيب،  به -۲۱۸

شناسان با روش تجربي، علـت  هاي مطالعاتي جامعه ج دادهدانست، براي ادعاي او نسبت به اثبات نتاي را روش مستقلي براي علوم انساني نمي
  شود يا پيامد؟ محسوب مي

 پيامد -هاي اجتماعي و انساني تر پديده بيني آسان تر و پيش براي فهم راحت -ها توجه به معيار براي مقايسۀ پديده عدم) 1  
 علت -هاي اجتماعي و انساني تر پديده آسان بيني تر و پيش براي فهم راحت -ها پديده پيچيدگي و عمق) ناديده گرفتن 2  
 علت -ي اجتماعيها بيني دربارٔه چرايي وقوع پديده پيش قابل ي ساده و كامالًها براي دستيابي به پاسخ -ها توجه به معيار براي مقايسۀ پديده عدم) 3  
  پيامد -ي اجتماعيها بيني دربارٔه چرايي وقوع پديده پيش قابل ي ساده و كامالًها براي دستيابي به پاسخ -ها پديده پيچيدگي و عمق) ناديده گرفتن 4  
  كند؟ با توجه به عبارات داده شده، كدام گزينه به روند درستي اشاره مي -۲۱۹
  الف) پديد آمدن معاني ذهني و فرهنگي متفاوت  
 هاي اجتماعي مختلف ها و جهان ب) پيدايش فرهنگ  
  د معانيج) فعال و خالق بودن كنشگران در تولي  
 هاي مختلف ها و گروه د) پديد آمدن خرده فرهنگ  
  ) پيدايش معاني گوناگونه  
  ه -د -) ب4  الف -ب -) ج3  الف -ه -) ج2  د -الف -) ب1  
  شود؟ كند؟ و قدرت اجتماعي چه زماني پيدا مي در چه شرايطي بشر صرفاً به فايده و لذت ناشي از مزايا بسنده مي -۲۲۰
شود كه انسان براي رسيدن به اهداف خـود بتوانـد بـر  هنگامي پيدا مي -بدانيم نيازهاي دستيابي به سعادت و كمال حقيقي پيشرا  ) هنگامي كه مزايا1  

 . ارادٔه ديگران تأثير بگذارد و كار ارادي ديگران را به خدمت بگيرد
 داشته باشيم. كه توان تأثيرگذاري بيشتري بر ارادٔه ديگرانشود  ني پيدا ميزما - بدانيم نيازهاي دستيابي به سعادت و كمال حقيقي پيشهنگامي كه مزايا را ) 2  
ذارد و شود كه انسان براي رسيدن به اهداف خود بتواند بر ارادٔه ديگران تأثير بگ هنگامي پيدا مي -قرار بگيرند ترديد بنيادي  مورد شك و) زماني كه مزايا 3  

 . كار ارادي ديگران را به خدمت بگيرد
  داشته باشيم. كه توان تأثيرگذاري بيشتري بر ارادٔه ديگرانشود  زماني پيدا مي -قرار بگيرند ترديد بنيادي  موردشك وزماني كه مزايا ) 4  
  بودن عبارات زير را مشخص كنيد: نادرستدرست يا  -۲۲۱
 .آيد پذيرش و توافق ديگران پديد ميتنها با  قدرت اجتماعي ■  
 .هاست آنت بر ارادٔه ديگران و به خدمت گرفتن فعاليت ارادي ايشان، جلب تبعي تنها راه تأثير گذاردن ■  
 .ستنيداراي مقبوليت لزوماً آيد،  دست مي قدرتي كه بدون استفاده از تهديد و با رضايت طرف مقابل به ■  
  جلب تبعيت يا ناشي از تهديد است و يا ناشي از ميل دروني. ■  
 نادرست -درست -نادرست -) درست2  رستناد -درست -نادرست -) نادرست1  
  درست -نادرست -درست -) نادرست4    درست -نادرست -درست -) درست3  
  مشخص كنيد هريك از عبارات داده شده مصداق چه نوع قدرتي هستند؟ -۲۲۲
 قدرت مطابق با قانون الهي ■  
 اما برخالف حكم الهي ،قدرتي كه از روي رضايت باشد ■  
 پنهاني صورت به هآمد دستقدرت به  ■  
  شود. قدرتي كه موجب سلطۀ اقتصادي مي ■  
 قدرت سخت -قدرت نرم -قدرت مقبول غيرمشروع -) قدرت مشروع1  
 قدرت سياسي و اقتصادي -قدرت نرم -قدرت اجتماعي مقبول -) قدرت مشروع2  
 قدرت سخت  -قدرت فرهنگي -قدرت اجتماعي مقبول -) اقتدار مشروع3  
  قدرت سياسي و اقتصادي -قدرت فرهنگي -قدرت مقبول غيرمشروع -) اقتدار مشروع4  
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  هاي رنگين در كدام گزينه آمده است؟ ها چيست؟ و منظور از انقالب امروزه دليل اثرگذاري فرهنگي بيشتر برخي از افراد در مقايسه با دولت -۲۲۳  1818
جـويي  براي مهندسي رضايت عمـومي و توجيـه برتـريهايي كه  انقالب -گيرد مي بيشتر مورد رضايت و پذيرش قرار كهسلطه به شيؤه فرهنگي ) اعمال 1  

 گيرد. فرهنگ غرب با استفاده از هژموني شكل مي
 براي مهندسي رضايت عمومي و توجيه برتـريهايي كه  انقالب -هاي اجتماعي در فضاي مجازي با استفاده از شبكه ارتباطات اجتماعي گسترده) داشتن 2  

 گيرد.  رب با استفاده از هژموني شكل ميفرهنگ غجويي 
درصـدد  هـا يي كه بـا اسـتفاده از قـدرت نـرم رسـانهها  بال انق -هاي اجتماعي در فضاي مجازي با استفاده از شبكه ارتباطات اجتماعي گسترده) داشتن 3  

 . ي مخالف غرب برآمدندها براندازي حكومت
ي درصـدد برانـداز  هـا يي كه بـا اسـتفاده از قـدرت نـرم رسـانهها  بال انق -گيرد مي ايت و پذيرش قراربيشتر مورد رض كهسلطه به شيؤه فرهنگي ) اعمال 4  

  .ي مخالف غرب برآمدندها حكومت
؟ و دو دليل اينكه بايد بـر ي سياسي بايد در جهت دسترسي به جامعۀ خوب، براي دستيابي به فضيلت و سعادت باشدها فعاليتبه چه دليل  -۲۲۴

  ي امور سياسي را ارزيابي كنيم چيست؟هاي اساس مالك
اطاعـت، وفـاداري و تصـميم  هـا از انسـانامـور سياسـي  -شود يا بـا هـدف حفـظ آن هر كنش سياسي، يا به قصد تغيير وضع موجود انجام مي) زيرا 1  

 هستند. ي فردي و سعادت همگانيها دستيابي به فضيلتامور سياسي به دنبال  -خواهند مي
اطاعـت، وفـاداري و  هـا از انسـانامـور سياسـي  -امور سياسي خنثي نيستند -آيد دست مي سعادت در زندگي خوب يا جامعۀ خوب به فضيلت و) زيرا 2  

 .خواهند تصميم مي
 ي فـردي وهـا دسـتيابي بـه فضـيلتدنبـال  امور سياسي به -شود يا با هدف حفظ آن هر كنش سياسي، يا به قصد تغيير وضع موجود انجام مي) زيرا 3  

 . گيرند قرار مي ها امور سياسي، همواره مورد تأييد يا رد، انتخاب يا طرد، ستايش يا نكوهش انسان -هستند سعادت همگاني
اب يـا امور سياسي، همواره مورد تأييد يا رد، انتخ -امور سياسي خنثي نيستند -آيد دست مي فضيلت و سعادت در زندگي خوب يا جامعۀ خوب به) زيرا 4  

  .گيرند قرار مي ها يش يا نكوهش انسانطرد، ستا 
  شناسي اشاره دارد؟ ترتيب هريك از عبارات زير به كدام رويكرد در جامعه به -۲۲۵
 .سازند را در برابر وضعيت موجود منفعل و مجبور مي ها انسان ■  
 .دهد ارائه نمي ها ارزشك و معياري براي ارزيابي علمي الم ■  
 .دانند ويژه در عرصۀ قدرت را ضروري مي ي اجتماعي بهها مي دربارٔه ارزشيافتن راهي براي داوري عل ■  
 .داند مطالعۀ علمي نمي قابل ي سياسي راها ارزش ■  
  .كند ي سياسي بسنده ميها و نظام ها به توصيف ارزش صرفاً ■  
 نيتبيي -تبييني -تفسيري -تبييني -) تفسيري2  تفسيري -انتقادي -انتقادي -تفسيري -) تبييني1  
  تبييني -تفسيري -تفسيري -تبييني -) تبييني4  تفسيري -تبييني -انتقادي -تفسيري -) تفسيري3  

  
  صادق باشد، متداخلِ نقيض آن كدام است و چه حكمي دارد؟» بعضي الف ب است«اگر قضيۀ  -۲۲۶
  نامعلوم -) بعضي الف ب نيست2    كاذب -) بعضي الف ب نيست1  
  نامعلوم -) هيچ الف ب نيست4    كاذب -) هيچ الف ب نيست3  
  در چيست؟» ديوار موش دارد و موش گوش دارد؛ پس ديوار گوش دارد«اشكال قياس  -۲۲۷
  ) دارد.-) حد وسط در هر دو مقدمه عالمت (2  ) حد وسط در دو مقدمه مشترك لفظي است.1  
  ) ندارند.) دارند، در مقدمات (نتيجه كه عالمت ( ي ازي) اجزا 4  ) حد وسط در دو مقدمه اختالف لفظ دارد.3  
  گيري مغالطه است؟ كدام نتيجه -۲۲۸
  بعضي ب الف نيست. ) هيچ الف ب نيست 1  
  بعضي ب الف است. ) هر الف ب است 2  
  هيچ ب الف نيست. گونه نيست كه بعضي الف ب باشد  ) اين3  
  ب الف نيست. بعضي گونه نيست كه هر الف ب باشد  ) اين4  
ا بـداشته باشيم كه موضوع يا محمول يكي قرين موضوع يا محمـول ديگـري باشـد و  عنوان مقدمات يك قياس اقتراني به اگر دو قضيۀ حملي -۲۲۹

  ست است؟دست آوريم، دربارٔه آن قياس كدام مورد در به ها را براي آن» بعضي الف ب است«قياس اقتراني، نتيجۀ احتماليِ  رعايت قانون نتيجۀ
  ) ممكن نيست قياس شكل دوم بوده باشد.2    ) شرط دوم اعتبار قياس را ندارد.1  
  ) چون عالمت موضوع و محمول نتيجه منفي است، معتبر است.4  تواند مقدمۀ آن باشد. نمي» بعضي الف ج نيست) «3  
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  يم، ............... ، ولي نتيجه را تغيير ندهاگر جاي دو مقدمۀ قياس اقتراني را عوض كنيم -۲۳۰  1919
  دهد. رخ نمي هاي قياس شكلكدام از  ) تغيير شكلي در هيچ1  
  شود. ) شكل اول به چهارم و شكل دوم به سوم تبديل مي2  
  كنند. هاي دوم و سوم تغييري نمي ولي شكل ،شود ) شكل اول به چهارم تبديل مي3  
  كنند. رم تغييري نميهاي اول و چها ولي شكل ،شود ) شكل دوم به سوم تبديل مي4  
  در مربع تقابل كدام گزينه درست است؟ -۲۳۱
  باشند، صدق و كذب دو رأس پاييني مربع نامشخص است. كاذب) اگر دو رأس بااليي با هم 1  
  .شود مي) از صدق يا كذب هر دو رأسي كه دو سر يك قطر نباشند، حكم همۀ رئوس مشخص 2  
  باشد، حكم رأس باالييِ آن نامشخص خواهد بود.هر يك از دو رأس پاييني كاذب  ) اگر3  
  توان حكم دو رأس سمت چپ را به دست آورد. ) از كذب هر دو رأس سمت راست، نمي4  
 را بدانيم، صدق كدام قضيه ضروري است؟» بعضي الف ج نيست«و كذب قضيۀ » هر الف ب است«اگر صدق قضيۀ  -۲۳۲
  ) هيچ ب ج نيست.4  ب ج است. ) هر3  ) بعضي ب ج نيست.2  ) بعضي ب ج است.1  
  هاي زير درست است؟ دربارٔه ابزار عقل چند عبارت از عبارت -۲۳۳
  شود. مي هاي حسي و بر مبناي برخي قواعد عقلي، شناخت تجربي حاصل  الف) با تحليل عقالني يافته  
  توان دربارٔه امور محسوس به شناخت رسيد و هم دربارٔه امور نامحسوس. هم مي ،ب) با عقل  
  توان علت ايجاد غم، اضطراب و افسردگي را كشف كرد. پ) با كمك عقل مي  
  ت) آنچه از طريق عقل محض ادراك شود، امكان ندارد خطا داشته باشد.   
  ) چهار عبارت4  ) سه عبارت3  ) دو عبارت2  ) يك عبارت1  
  گرايي دارد؟ كدام عبارت تناسب بيشتري با انديشۀ نسبي -۲۳۴
  شود.  آيد و تبخير مي گراد به جوش مي درجۀ سانتي 100) آب در دماي 2    بزنم. دست آن به نبايد لذا است سوزاننده و داغ يدنجوش حال در آب )1  
  آيد.  به جوش ميآب درجه برساند يقيناً  100) هركسي آب را به دماي 4  آيد.  جوش به كنم  فكر كردم؛ گرم درجه 100 تا را آب صبح امروز من )3  
  گزينه دربارٔه تاريخچۀ معرفت درست است؟ كدام -۲۳۵
  آوردند. دادند البته فقط گاهي براي ديدگاه خود دليل مي ) همواره گروهي از فيلسوفان به حس و گروهي به عقل اهميت بيشتري مي1  
  اقش با واقعيت توجه كردند. طور مستقل به بحث معرفت و ارزش و اعتبار آن و ميزان انطب ) در آغاز فلسفۀ يونان، دانشمندان يوناني به2  
  دادند. هايي كه حس را قبول داشتند، به عقل اهميت نمي ) قبل از سوفسطائيان، فيلسوفان يونان همگي عقل را قبول داشتند البته آن3  
  فه مطالعه كرد.) براي تبحّر در فلسفه الزم است تاريخچۀ معرفت و بحث ارزش هر ابزار شناخت را در همۀ ادوار چهارگانۀ تاريخ فلس4  
  پيشرفت علوم تجربي به گردن چه جرياني انداخته شد؟ عدمدر دورٔه جديد اروپا تقصير اصلي  -۲۳۶
  كردند. ) فيلسوفان پيرو ارسطو كه بر استدالل عقلي تأكيد مي2  پرداختند. گراياني مثل دكارت كه به تعقل محض مي ) عقل1  
  پاي دانش عقلي پيش نبردند. ) فيلسوفاني كه دانش تجربي را هم4  جا شده بودند. بي هاي ) دانشمنداني كه گرفتار خرافات و تعصب3  
  شناختي فيلسوفان مسلمان درست است؟ كدام گزينه دربارٔه ديدگاه معرفت -۲۳۷
لسوفان ديگري در حال پيگيري و فلسفه بر پايۀ اشراق راهي بود كه بعد از سهروردي تا به امروز از سوي في بنا كردن) تبيين استداللي محتواي شهود و 1  

  تكميل است. 
اعتمـادي  قابـل شد، معموالً فيلسوفان راه وحي را چندان راه هاي عقل و وحي تصور مي هايي كه بين داده ) تا قبل از مالصدرا به جهت تضادها و تناقض2  

  دانستند. نمي
  كرد. پيدا را مقصد اين كامل انجام توفيق او كه بود شناسي معرفت در سابقه بي و بديع ٔهايد يك كرد برقرار شرع و كشف و عقل بين صدرالمتألهين كه پيوندي )3  
بـه  ) عالمۀ طباطبايي معتقد بود عقل و حس و نيز شهود و وحي هركدام در جاي خود معتبرند البته برخي معاصران استدالل عقلي را الزمـۀ رسـيدن4  

  دانند.  معرفت مي
  دو جريان پوزيتيويسم و پراگماتيسم است؟ كدام گزينه مورد توافق -۲۳۸
  ) اگر يك معرفت بخواهد مفيد باشد، فايدٔه آن بايد بر اساس درك حسي و تجربي تأييد شود.1  
  ها با حس ممكن نيست. زيرا شناسايي آن» فرشتگان وجود ندارند«) درست است كه بگوييم: 2  
  توان به واقعيت رسيد. اين طريق مي ) تنها ابزار شناخت اشيا حس و تجربه است چون فقط از3  
  اند كه در عمل سودمندي خود را نشان دهند. قبول ) اعتقادات ماوراءالطبيعي فقط وقتي قابل4  
 كدام گزينه دربارٔه ديدگاه ايرانيان پيش از اسالم دربارٔه خدا درست است؟ -۲۳۹
  براي جهان بودند. ) حكيمان پيش از باستان معتقد به دو مبدأ خير و شر و نور و ظلمت1  
  دهد كه اعتقاد به خدا به عنوان خالق هستي سابقۀ تاريخي ندارد. باستان نشان مي قبل از هاي تاريخي از ايران ) گزارش2  
  شد، رواج داشت. ) در دورٔه پادشاهان ساساني اعتقاد به خداي يكتا كه نوراالنوار ناميده مي3  
  اد به خدايي كه جهان را بر اساس حكمت و عدالت خلق كرده، وجود داشت.) پيش از حكومت مادها و هخامنشيان اعتق4  
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  درست است؟» ما فرزندان دليل هستيم«كدام گزينه در توضيح عبارت  -۲۴۰  2020
  كند. آوري بر اساس تفكر و تعقل است كه روح ما را تغذيه مي ) يگانه ابزار شناخت يقيني براي انسان دليل1  
  اند. همواره به والدين خود متكي كودكان ، آنچنان كهاستفاده كردداليل محكم عقلي از گي بايد ) در انجام امور زند 2  
  گونه هستيم.  انتقال به غير است و ما فيلسوفان اين قابل عقلي سخن بگويد، كالمش صحيح و استدالل) هركس كه بر اساس 3  
  محوري اساس پذيرش باورهاست. شود و عقل ها متجلي مي تب و آيين) حقيقت انساني در استفاده و اطاعت از عقل در ارزيابي مكا 4  
  كدام گزينه دربارٔه برهان وجوب و امكان درست است؟ -۲۴۱
  ها. ) تمركز آن بر ذات اشيا است نه تعداد آن2  ها ندارد. هاست و نسبتي با آن ) علةالعلل خارج از مجموعۀ علت1  
  ) مبتني بر ابطال تسلسل علل نامتناهي است.4  هايت را پذيرفته است.ن سينا در اين برهان سلسلۀ علل بي ) ابن3  
  گر جايگاه عقل در دورٔه دوم حاكميت كليسا است؟ كدام گزينه بيان -۲۴۲
  ) سازگاري ميان عقل و مباني ديني2  عنوان امري شيطاني و عامل تضعيف ايمان ) تلقّي از عقل به1  
  ) جايگزيني عقل به جاي دين4  نشيني دين در مقابل عقل و تجربه ) عقب3  
  نسبت به كاركرد عقل، كدام عبارت درست است؟» اوگوست كنت«و » دكارت«در مقايسۀ ديدگاه  -۲۴۳
  اثبات است. قابل هاي عقلي محض، امور ناظر به واقعيت و غيرذهني ) دكارت برخالف اوگوست كنت معتقد بود از طريق استدالل1  
  پذيرفت. اي نمي اما كنت كاركرد اين عقل را در هيچ حوزه ،هاي مختلف قبول داشت را در حوزه محض ) دكارت كاركرد عقل منطقي و2  
  هاي عقل توجه داشت. ) اوگوست كنت معتقد بود كاركرد عقل، ذهني است و ارتباطي با عالم واقعيت ندارد برخالف دكارت كه به همۀ توانايي3  
  اما دكارت بر شناخت عقلي تأكيد داشت. ،توان شناخت ندارد و صرفاً با روش تجربي هر واقعيتي را مي ) از نظر اوگوست كنت عقل در شناخت نقشي4  
  دهد؟ درستي توضيح مي به» عقل«كدام گزينه ديدگاه هراكليتوس را دربارٔه  -۲۴۴
  همان عقل نظري است.» كلمه«همان عقل عملي و از » لوگوس«) منظور هراكليتوس از 1  
  از يك سو و جهان و اشيا از سوي ديگر دو معناي عقل هستند.» سخن«و » كلمه«ليتوس ) از نظر هراك2  
  .رود كار مي هم بهظهور معاني مختلف عقل  برايكند كه  استفاده مي» لوگوس«از واژٔه متعالي ) هراكليتوس براي عقل 3  
  منطق ارتباط ندارد. معادل يوناني واژٔهبا  آن لفظ و يا عقل در بيان هراكليتوس به معناي يك وجود و حقيقت متعالي است» لوگوس) «4  
  سوفان مسلمان عقل، شهود و وحي ............... از نظر فيل -۲۴۵
  وجوي حقيقت واحدند.  اما رويكردشان يكسان است و در جست ،) گرچه مسير متفاوتي دارند1  
  ا حقايق متفاوتي نيست. ه اما نتيجۀ آن ،ها متفاوت است ) روش خاص خود را دارند و راه آن2  
  كننده به آن هستند. ) اعتباري در يك سطح ندارند و يكي مالك اصلي و بقيه مؤيد و كمك3  
  ) اگر وارد يك موضوع واحد شوند مسير يكساني را در كشف حقيقت واحد طي خواهند كرد.4  

  
التحصيل شده، قصد پرورش گياهان دارويي كمياب را دارد. او ابتدا در مورد نوع گياهاني كـه  غشناسي گياهي فار جواني كه در رشتۀ زيست -۲۴۶

اي كسب  ها، ميزان سرمايۀ الزم، قيمت فروش و ميزان مصرف مردم اطالعات گسترده هوايي مناسب رشد آن و مصرف دارويي دارند، شرايط آب
كند كه هر سال در  متأسفانه به اين موضوع توجه نمي، ولي كند را شروع مي ها آنرورش با جديت تمام پ تعدادي گياهكرده و پس از كاشت بذر 

برند. در نتيجه گياهاني كه پرورش داده بود را  آورند و گياهان سر راه خود را از بين مي فصل مشخصي تعدادي ملخ از كشور همسايه هجوم مي
  ط است؟دهد. اين ناكامي بيشتر به كدام موضوع مربو از دست مي

  طور كامل ) درگير نشدن با موضوع به2    ) درك ناقص از مسئله1  
  شناخت موقعيت فعلي عدم) 4    ها شناسايي توانمندي عدم) 3  
  شد؟ نخواهدكدام ويژگي انواع مسئله است كه اگر وجود نداشته باشد، فرد متوجه وجود مسئله  -۲۴۷
  هبردهاي در دسترس) فهرست اقدامات يا را2    ) شناسايي موقعيت اوليه1  
  دستيابي به هدف عدم) امكان تضمين دستيابي يا 4    ) تعريف هدف3  
  در كدام گزينه عامل مؤثر بر حل مسئله با موضوع مطرح شده مطابقت دارد؟ -۲۴۸
  اثر نهفتگي خواهد در چند ماه آينده بياموزد  خوبي آموخته و زبان انگليسي را هم مي ) فردي كه زبان تركي را به1  
  اثر نهفتگي خواهد نقاشي روي پارچه را هم به زودي ياد بگيرد  مند و مسلط است و مي ) دختر جواني كه به كارهاي هنري مثل گلدوزي عالقه2  
 فاوت راننـدگي كنـدخواهد در يك كشور آسيايي با قوانين رانندگي مت گير و قانونمند اروپايي ياد گرفته و مي فردي كه رانندگي را در يك كشور بسيار سخت) 3  

 اثر انتقال  
  كنـد تواند سؤاالت تشريحي خوبي طرح كند و كارش را بـراي مـدتي رهـا مـي كند نمي اي است، ولي هرچه فكر مي ) فردي كه طراح سؤاالت چهارگزينه4  

 اثر انتقال  
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  ها بيشتر است؟ ترتيب در كدام گروه تجارب گذشته به» منفي«و » مثبت«اثر  -۲۴۹  2121
  نساال بزرگ -نساال بزرگ) 4  كودكان -نساال بزرگ) 3  نساال بزرگ -) كودكان2  كودكان -ودكان) ك1  
  عبارت در مورد حل مسئله درست است؟  كدام -۲۵۰
  ) در تشخيص مسئله بهتر است ديگران آن را شناسايي كرده و فرد را راهنمايي كنند.1  
  سئله رابطۀ مستقيم دارد.هاي كارآمد حل م ) احساس فشار رواني با دانستن روش2  
  ) روش بارش مغزي روش مبتني بر نظر و احساس شخصي است.3  
  ) موفقيت در حل مسئله با ابراز رضايت از بودن با ديگران ارتباط مشخصي ندارد.4  
  هاي تحليلي چيست؟ علت تمايل كمتر افراد به استفاده از روش -۲۵۱
  را نيست.اج قابل هاي منطقي هميشه ) استفاده از روش1  
  كار گيرند. ) افراد دوست دارند نظرات شخصي خود را در حل مسائلشان به2  
  هاي تحليلي مستلزم صرف وقت و زمان بيشتري است. ) روش3  
  ) اين روش مبتني بر محاسبات ذهني است و هركسي قادر به انجام آن نيست.4  
  ها با هم متفاوت است؟ ولي جهت حركت افراد در آنهاي حل مسئله تقريباً مشابه هم هستند،  يك از روش كدام -۲۵۲
  ) خرد كردن و كاهش تفاوت وضعيت موجود با وضعيت مطلوب1  
  ) خرد كردن و مهندسي معكوس2  
  ) كاهش تفاوت وضعيت موجود با وضعيت مطلوب و بارش مغزي3  
  ) مهندسي معكوس و بارش مغزي4  
  مربوط است؟» گيري تصميم«در كدام گزينه تمام موارد به  -۲۵۳
  انتخاب بهترين اولويت -ها سروكار داشتن با اولويت -ها ) توجه به موضوع انتخاب1  
  انتخاب بهترين اولويت -ها حل سروكار داشتن با راه -ها ) توجه به موضوع انتخاب2  
  حل منتهي به مقصد انتخاب راه -ها سروكار داشتن با اولويت -) انتخاب بهترين اولويت3  
  حل منتهي به مقصد انتخاب راه -ها حل سروكار داشتن با راه -بهترين اولويت ) انتخاب4  
كنـد. مـالك ايـن  هاي امتحـان از ايـن مـواد اسـتفاده مـي گردان اعتيادآور است، ولي شب داند استفاده از مواد روان محسن با اينكه مي -۲۵۴

  گيري اشتباه چيست؟ تصميم
  هاي فعلي ) هزينه4  هاي قبلي ) هزينه3  ) خطرات2  ) مزايا1  
  گيري با خطر همراه است؟  چه زماني تصميم -۲۵۵
  ) فرد به نتايج تصميم خود اطمينان كافي نداشته باشد.2  هماهنگي نداشته باشد. موردنظر) مقدار هزينه با مزاياي موضوع 1  
  حاصل نشود. موردنظر) سودمندي 4  ) بر اساس تجربه و دانش ديگران تصميم گرفته شود.3  
  گيري است؟ يك از انواع تصميم تصميم اعضاي خانوادٔه مقتول براي انتخاب حكم قصاص و يا حكم ديه براي مجرم جزو كدام -۲۵۶
  ) مهم سادٔه فردي4  ) معمولي سادٔه گروهي3  ) مهم پيچيدٔه گروهي2  ) معمولي پيچيدٔه فردي1  
بيشتر » وشن شد، با سرعت و قاطعيت تصميم بگيريد و اقدام كنيد.هنگامي كه جوانب امور ر«ند: ا هكه فرمود اين فرمايش حضرت علي  -۲۵۷

  گيري است؟ در تقابل كدام سبك تصميم
  ) احساسي4  ) وابسته3  ) اجتنابي2  ) تكانشي1  
زد، پـردا ش مـيمـوردنظر ۀاي به او بدهد. او ابتدا به بررسي قيمت و مزاياي چند وسـيل راضيه تصميم دارد به مناسبت تولد دوستش هديه -۲۵۸

عبـارات بيـان شـده در گيومـه ». دهـد شكل زيبايي در روز تولد دوستش به او هديه مي آن را به«و » خرد يكي را انتخاب كرده و مي«سپس 
  گيري مربوط است؟ يك از مراحل تصميم ترتيب به كدام به

  ) ششم و هفتم4  ) پنجم و ششم3  ) سوم و پنجم2  ) چهارم و پنجم1  
گويـد  دهد. وقتي دوستش به او مي هايش نظر او را مالك قرار مي گيري ش سهيل، به قدري اعتماد دارد كه در تصميمتر گبزرسينا به برادر  -۲۵۹

كند و با عصبانيت سر  ، سينا قبول نمي»تر از سهيل بوده است هاي تو عاقالنه ام كه سهيل مرتكب خطا شده و تصميم من بارها شاهد اين بوده«
  ؟شود نميگيري در سينا ديده  يك از موانع تصميم زند. كدام او فرياد مي

 ) كنترل نكردن هيجانات4  ) كوچك شمردن خود3  ) اعتماد افراطي2  ) سوگيري تأييد1  
نام در  زمان امكان ثبت اش است، پذيرفته شده است. او هم شناسي كه رشتۀ مورد عالقه چندان معتبر در رشتۀ روان سارا در يك دانشگاه نه -۲۶۰

حقوق در يك دانشگاه معتبر و محبوب را نيز دارد، ولي به اشتغال در زمينۀ وكالت و ساير كارهاي حقوقي تمايلي ندارد. كـدام عبـارت رشتۀ 
  تر است؟ دربارٔه سارا درست

  شده است.» اجتناب -اجتناب«و » گرايش -گرايش«) دچار دو تعارض 2  زمان دچار ناكامي و تعارض شده است. ) هم1  
  شده است.» اجتناب -گرايش«) دچار دو تعارض 4  شده است.» گرايش -گرايش«و تعارض ) دچار د3  

 
 


