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حقچاپ،تکثیروانتشارسؤاالتبههرروش)الکترونیکیو...(،قبلویابعدازبرگزاریآزمون،برایتمامیاشخاصحقیقیوحقوقیممنوعاست)حتیباذکرمنبع(ومتخلفینتحتپیگردقانونیقرارمیگیرند.

سال تحصیلی 1400-1401

دفترچه شماره 2

آزمـون جامع 3
پنج شنبه  1401/04/02

عناوین مواد امتحانی آزمون اختصاصی گروه آزمایشی علوم انسانی، تعداد سؤاالت و مدت پاسخگویی

اختصــاصي آزمـــون 

دوره دوم متوسطه
پایه  دوازدهم انسانی

شماره داوطلبی: نام و نام خانوادگی:

مدت پاسخگویی: 80 دقیقه تعداد سؤاالتی که باید پاسخ دهید: 85

وضعیتتعداد سؤالمـواد امتـحانـیردیف
پاسخگویی

شماره سؤال
مدت پاسخگویی

تااز

25 دقیقه101120اجباری20ریاضی و آمار1

10 دقیقه121135اجباری15اقتصاد2

30 دقیقه136165اجباری30علوم و فنون ادبی3

15 دقیقه166185اجباری20جامعه شناسی4
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 محل انجام محاسبات

  
  
  
  
  
 

حل ویدئویی سؤاالت این دفترچه را در 
  مشاهده کنید. DriQ.com سایتوب

 
گر -101 xا  4  معادله درجه دوم های جوابيكی ازx (a )x   22 1 28  های اين معادله كدام است؟ باشد، مجموع ريشه 0

۱(15
2   ۲(15

2   ۳(17
2   ۴(17

2   

xمعادله aبه ازای چه مقدار از  -102 a x a
a x x x

 


xدارای جواب    است؟ 2

۱( ۲  ۲ (۳  ۳ (۴  ۴ (۵  
fدهد. حاصل  را نسبت می ۲به هر عدد حقيقی ثلث دو برابر مكعب همان عدد منهای  fتابع  - 103 ( ) f ( )  1  كدام است؟ 2

۱(14
3   ۲(13

3   ۳(11
3   ۴(10

3   

yمجموع عرض نقاط تالقی نمودارهای دو تابع -104 x x   2 6 yو 1 x x  2 4  كدام است؟ 3

۱( ۱۲  ۲ (۷  ۳ (۶  ۴ (۳  

,های آماری در داده - 105 , , , , , , , , , , , , ,18 20 23 8 7 21 19 5 10 12 9 11 17 14 ، مقدار16
Q Q Q

IQR

 1 2 32
 كدام است؟ 

0/)۲  ) صفر۱ 1   ۳(/0 2   ۴(/0 3  

گر معدل نمرات اين پنج درس برابر  -106  كدام است؟ aباشد، مقدار  ۱۴نمودار مقابل مربوط به نمرات پنج درس آرزو است. ا

۱ (۵۰ 

۲ (۵۵  
۳ (۶۰  
۴ (۶۵  
  
  
  

p)ارز گزاره هم - 107 ~ q) (p q)   كدام است؟ 

~) هم ارزp  ۴ارز  ) هم۳  ) همواره نادرست۲  همواره درست )۱ p   

گر  - 108 fا (x) [x ] sign(x)  1
f، حاصل 2 ( ) f ( )  2 3 1  كدام است؟ 2

۱ (۱  ۲(1   ۳ (۲  ۴(2  

گر -109 fا (x) [x] با دامنهx 0 g(x)و 1 x 2 xبا دامنه 4  1 g(x)باشند، نمودار تابع 1
h(x)

f (x)
 كدام است؟ 

۱ (   ۲(   ۳(   ۴ ( 
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 محل انجام محاسبات

  
  
  
  
  
 

حل ویدئویی سؤاالت این دفترچه را در 
  مشاهده کنید. DriQ.com وبسایت

xنمودارتابع -110 x x
f (x)

x x

   
  

2 2 2
1 2 2

 كدام است؟ 

۱(   ۲(   ۳(   ۴ ( 

 ضابطۀ تابع مربوط به شكل مقابل كدام است؟ -111

۱(y | x |  2 3  
۲(y | x |  2 1   
۳(y | x |  3 4   
۴(y | x |  3 5   

گر - 112 fا {( , ) , ( , ) , ( , ) , ( , )}  1 4 2 5 3 2 1 gو 8 {( , ) , ( , ) , ( , ) , ( , )}   1 2 3 1 1 0 2 fگاه مجموعه برد تابع آن 4 g
g
 كدام است؟ 

۱({ , , } 1 3 0   ۲({ , } 1 3   ۳({ , , }1 3 0   ۴({ , }1 3  
كی -113 گر سال  ۱۲۵برابر  ۱۳۹۵و در سال  ۲۸۵ برابر ۱۴۰۰ها در سال  ها و آشاميدنی شاخص خورا سال پايه باشد، درصد تورم  ۱۳۹۵بوده است. ا

كی و آشاميدنی  كدام است؟ ۱۳۹۵نسبت به سال  ۱۴۰۰ها در سال  قيمت خورا

۱ (۲۲  ۲ (۲۴  ۳ (۲۶  ۴ (۲۸ 
پـذير  كنيم. اين كار به چند طريق امكاننفره انتخاب  ۳آموز كالس دوازدهم، يک تيم  دانش ۶آموز كالس يازدهم و  دانش ۴خواهيم از بين  می - 114

 آموزان كالس يازدهم بيشتر باشد؟ آموزان كالس دوازدهم از تعداد دانش كه در تيم انتخابی تعداد دانش طوری است به

۱ (۶۰  ۲ (۸۰  ۳ (۱۰۰  ۴ (۱۲۰  
  ؟باشندنشده نفره، هيچ دو نفری در يک ماه از سال متولد  ۳چقدر احتمال دارد كه در يک تيم كوهنوردی  -115

۱(17
36   ۲(19

36   ۳(25
72   ۴(55

72  

 شود؟ ظاهر می»  ۳تاس عدد مضرب «و » ها متفاوت سكه«كنيم. با كدام احتمال  يک تاس و دو سكه را همزمان پرتاب می - 116

۱(1
3   ۲(1

4   ۳(1
6   ۴(1

12  

 گيرد؟ های چرخه آمار در حل مسائل صورت می به ترتيب در كدام گام از گام» ها شيوه تحليل داده«و » ارائه نمودارها« - 117

 چهارم ) پنجم ـ۴  ) دوم ـ سوم۳  ) چهارم ـ دوم۲  ) دوم ـ چهارم۱

nاُمnدر يک دنباله حسابی با جمله  -118
na  6 3
 است؟ ۳۸۴، مجموع چند جمله اول برابر2

۱ (۱۵  ۲ (۱۶  ۳ (۱۷  ۴ (۱۸ 

xاعداد - 119 y, , , , ...5 5 5 25 xجمالت متوالی يک دنباله هندسی هستند، حاصل 5 y كدام است؟  

۱(3
2   ۲(5

2   ۳(7
2   ۴(9

2  

/شود؟ درصد در حال كاهش است. پس از گذشت چند سال، جمعيت آن نصف می ۲جمعيت كشوری ساالنه با نرخ  -120 /(( ) )680 98 0 25  

۱ (۳۲  ۲ (۳۳  ۳ (۳۴  ۴ (۳۵  
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حل ویدئویی سؤاالت این دفترچه را در 
  مشاهده کنید. DriQ.com وبسایت

  
گر ميزان تورم برای هر سه كاال ب در سال گذشته را نشان می Cو  A، Bجدول زير قيمت كاالهای  - 121 رابر باشد، كدام گزينه جـدول را بـه دهد. ا

 كند؟ درستی تكميل می

161,) الف:۱ 140,ب:  483 200     
155,) الف:۲ 135,ب:  710 093   
155,) الف:۳ 140,ب:  710 200     
161,) الف:۴ 135,ب:  483 093     

 است؟ نادرستدر رابطه با نمودار زير، كدام گزينه  -122

 ، افزايش قيمت است.Cبه نقطۀ  D) علت حركت از نقطۀ ۱
كثر خود میD) در نقطۀ ۲   رسد. ، درآمد توليدكننده به حدا
 اهش قيمت است.، كEبه نقطۀ  A) علت حركت از نقطۀ ۳
 و مقدار تقاضا بيشتر است. Aتر از نقطۀ  كم B) قيمت در نقطۀ ۴

 سال) ۱۸با توجه به اطالعات موجود در جدول زير؛ الف) هزينۀ استهالک ساليانه و ب) درآمد خالص ساليانه چقدر است؟ (عمر كاال  -123

,) الف:۱ ,6 380 ,ب: 000 ,74 350 000     
,) الف:۲ ,4 650 ,ب: 000 ,74 350 000   
,) الف:۳ ,3806 ,ب: 000 ,72 620 000     
,) الف:۴ ,6504 ,ب: 000 ,72 620 000   

 دهد؟ های زير می كدام گزينه پاسخ درست و كاملی به پرسش -124

  كنند؟ الف) چرا برای مقايسۀ عملكرد دو كشور، متغيرهای مورد مقايسه را بر توليد ملی تقسيم می
  ب) چرا پول فلزی جايگزين كاال به عنوان پول شد؟

  ؟نيستای تأمين مالی در گذشته ه يک، از راه ج) كدام
  است............. ها، ماليات بر ارزش افزوده، نوعی ماليات  بندی ماليات د) در طبقه

دهندۀ بزرگی حجم اقتصاد كشور است.  ب: فسادپذيری كاال به عنوان پول در صورت عدم مصرف به مـدت طـوالنی  ج: بـازار  ) الف: زيرا توليد ملی نشان۱
  رمستقيمسرمايه  د: غي

  دهندۀ بزرگی حجم اقتصاد كشور است.  ب: اشغال فضای زياد برای نگهداری  ج: ارث  د: غيرمستقيم ) الف: زيرا توليد ملی نشان۲
  توان درک نسبی از وضعيت كشور داشت.  ب: اشغال فضای زيادی برای نگهداری  ج: ارث  د: مستقيم ) الف: چرا كه با محاسبۀ توليد ملی می۳
در صورت عدم مصرف به مـدت توان درک نسبی از وضعيت كشور داشت.  ب: فسادپذيری كاال به عنوان پول  چرا كه با محاسبۀ توليد ملی می ) الف:۴

  ج: بازار سرمايه  د: مستقيم  طوالنی
روشند و كارگاه ريسندگی، واحد پولی به كارگاه ريسندگی بف ۶۵۰۰چه كشاورزان يک كيلو پنبۀ توليدی را به ارزش  در يک جامعۀ فرضی چنان - 125

16,بافی، پارچۀ توليدی را به قيمت بافی بفروشد و كارگاه پارچه واحد پولی به كارگاه پارچه ۷۵۰۰شده را به قيمت  پنبۀ نخ به كارگاه توليـد  000
32,پوشاک بفروشد و توليدی پوشاک، هر عدد لباس را به قيمت  واحد پولی به مصرف كنندۀ نهايی بفروشد. با توجه به اين اطالعات: 000

  درصد در مراحل اول و سوم چقدر است؟ (به ترتيب از راست به چپ) ۸الف) ميزان ماليات بر ارزش افزوده با نرخ 
  ب) مجموع ماليات بر ارزش افزودۀ مراحل مختلف توليد چقدر است؟

  ۲۵۶۰ب:   ۶۸۰ـ  ۵۲۰) الف: ۴  ۳۷۱۰ب:   ۶۸۰ـ  ۵۲۰) الف: ۳  ۲۵۶۰ب:   ۶۵۰ـ  ۴۹۰: ) الف۲  ۳۷۱۰ب:   ۶۵۰ـ  ۴۹۰الف: ) ۱
 های زير در ارتباط با رشد، توسعه و پيشرفت درست هستند؟ چه تعداد از عبارت -126

  اما هر رشدی شامل توسعه نيست. ،توسعه شامل رشد است مفهومتوان گفت  الف) با توجه به معيارها می
  تواند به بهبود زندگی افراد كمک كند. صرفاً كيفی است كه می مفهومی ،دبرخالف رش ،ب) توسعه

  شود. يافتگی معرفی می يافته و در حال توسعه با مفهومی تحت عنوان فاصلۀ توسعه تفاوت كشورهای توسعهج) 
  اند. ههای موفق آن را نشان داد شود، زيرا تجربه در پيشرفت، الگويی واحد برای همۀ كشورها پيشنهاد مید) 
۱ (۱  ۲ (۲  ۳ (۳  ۴ (۴  

  قيمت در انتهای سال  تدای سالقيمت در اب  كاال
A  ,136   (الف)   850
B  ,72 330   ,85 670   
C  (ب)  ,159 410   

,  قيمت كاال در ابتدای دوره ,114 840 000   
,  االنهدرآمدزايی س ,79 000 000   
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حل ویدئویی سؤاالت این دفترچه را در 
  مشاهده کنید. DriQ.com وبسایت

گر ميزان تورم در سـال دوم و سـوم معـادل  -127 و  ۳۵۹جدول زير، حاوی اطالعات فرضی مربوط به توليد كل كشوری در سه سال پياپی است. ا
 هزار ميليارد باشد، به ترتيب از راست به چپ: ۱۷۸۰

  م و سوم چقدر است؟افزايش مقدار توليد در سال دو )بتوليد كل در سال دوم و سوم و الف) 
  ۷۲۰ـ  ۶۵۰ب:   ۷۲۲۰ـ  ۷۱۵۰الف: ) ۱
  ۷۲۰ـ  ۶۵۰ب:   ۶۰۶۰ـ  ۶۲۶۹) الف: ۲
  ۱۲۶۰ـ  ۱۱۱۰ب:   ۷۲۲۰ـ  ۷۱۵۰) الف: ۳
  ۱۲۶۰ـ  ۱۱۱۰ب:   ۶۰۶۰ـ  ۶۲۶۹) الف: ۴
  

 دهد؟ های زير می درست و كاملی به پرسش كدام گزينه پاسخ - 128

  رود؟ قانون اساسی به شمار می ۴۳ يک، از موارد اصل كدامالف) 
  تفاوت دارايی و ثروت در چيست؟  )ب

  ها و واحدهای توليدی را دارد. توانايی تأسيس شركت............ ج) بانک 
  ؟نيستشده در تعريف علم اقتصاد  يک، از نكات اشاره د) كدام

گذاری   الف: اقتصاد كشور شامل سه بخش خصوصی، دولتی و تعاونی است.  ب: دارايی، متغيری انباره و ثروت، متغيری جاری است.  ج: سرمايه )۱
  د: رعايت عدالت بين نسلی

سـت.  ج: تجـاری  ) الف: اقتصاد كشور شامل سه بخش خصوصی، دولتی و تعاونی است.  ب: دارايی، متغيری انباره و ثروت، متغيری جـاری ا۲
  مصارف متعدد منابعامكان د: 
كد می۳ گذاری   باشـد.  ج: سـرمايه ) الف: بايد شرايط رسيدن به اشتغال كامل برای همۀ افراد جامعه فراهم شود.  ب: دارايی، متغيری مولد است اما ثروت، را

  د: رعايت عدالت بين نسلی
كـد می ) الف: بايد شرايط رسيدن به اشتغال كامل برای همۀ۴ باشـد.  ج: تجـاری   افراد جامعه فراهم شود.  ب: دارايی، متغيری مولد است اما ثروت، را

  د: امكان مصارف متعدد منابع
 وضعيت توزيع درآمد كشوری است. با توجه به اين جدول: جدول زير گويای -129

  دهد؟ تر نشان می الف) كدام شاخص، توزيع درآمد اين كشور را مناسب
 دهد؟ شود، كدام عدد را نشان می ب) شاخصی كه برای مقايسۀ وضعيت توزيع درآمد استفاده می

8/الف: نسبت دهک دهم به چهار دهک اول  ب:) ۱ 66  
8/) الف: نسبت دو دهک آخر به دو دهک اول  ب:۲ 66   
  ۶) الف: نسبت دو دهک آخر به دو دهک اول  ب: ۳
  ۶) الف: نسبت دهک دهم به چهار دهک اول  ب: ۴

 های زير است؟ كدام گزينه دربر گيرندۀ پاسخ صحيح پرسش - 130

  الف) چرا عوامل محرک پيشرفت بايد از درون كشور نشئت بگيرند؟
  های توليد چيست؟ ب) منظور از نهاده

  ؟نداردگيری توليد كل است،  عبور از بازار را كه از شروط اندازهج) كدام عبارت شرط 
  توان تصويری از وسعت فقر به دست آورد. می............ و  ............ص د) معموالً با در نظر گرفتن دو شاخ

های الزم برای توليد  ج: مادری كه برای  زنند.  ب: ورودی الف: زيرا در غير اين صورت، در مواقع بحرانی، كشورهای ديگر به راحتی به ما آسيب می) ۱
  ابرابری در توزيع درآمدكند.  د: درآمد سرانه ـ ن فرزندان خود غذا آماده می

باشد را نهادۀ توليـد  چه كه ماحاصل فرآيند توليد می توان حجم و ميزان توليد را به مقدار بسيار زيادی افزايش داد.  ب: آن ) الف: زيرا با اين كار می۲
  يع درآمدكند.  د: درآمد سرانه ـ نابرابری در توز گوييم.  ج: مادری كه برای فرزندان خود غذا آماده می می
باشد را نهـادۀ توليـد  فرآيند توليد می ماحصلچه كه  توان حجم و ميزان توليد را به مقدار بسيار زيادی افزايش داد.  ب: آن ) الف: زيرا با اين كار می۳

  ها ـ ميزان پرداخت ماليات شود.  د: دهک زمينی در ساالد الويه در توليد كل محاسبه نمی گوييم.  ج: سيب می
زمينی در  های الزم برای توليد  ج: سيب زنند.  ب: ورودی صورت، در مواقع بحرانی، كشورهای ديگر به راحتی به ما آسيب می  : زيرا در غير اين) الف۴

  ها ـ ميزان پرداخت ماليات شود.  د: دهک ساالد الويه در توليد كل محاسبه نمی

 سال 
  توليد كل

۱۳۷۰  ۱۳۷۱  ۱۳۷۲  

  ۷۸۴۰  ؟  ۴۸۰۰  به قيمت جاری
  ؟  ۵۹۱۰  ۴۸۰۰  به قيمت ثابت

  سهم دهک  دهک
   %3  اول
   %4  دوم
   %6  سوم
   %8 چهارم
   %16 نهم
   %26 دهم
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840,عدد كاال به قيمت هر عدد ۱۵۰۰كارمند ساليانه  ۱۲شركتی با  -131 كند. با توجه به اطالعات مندرج در جدول زير، ميزان  مان توليد میتو 000
  سود يا زيان اين شركت چقدر بوده است؟

۱(, ,126 600   سود 000
۲(, ,68 800     سود 000
۳(, ,68 800   زيان 000
۴(, ,126 600   زيان 000

 خ درست و كاملی برای دو پرسش زير است؟كدام گزينه حاوی پاس -132

  الف) گسترش مبادالت و تعامالت جهانی در قرن گذشته موجب چه اتفاقی شده است؟
  است............. دهندۀ  ب) شيب منحنی تقاضا نشان

كيد الف: ) ۱   متكننده نسبت به تغييرات قي محصولی  ب: حساسيت مصرف فاصله گرفتن از اقتصاد تکبحث بيشتر بر تأ
  كننده نسبت به تغييرات قيمت كنندۀ تجارت جهانی  ب: حساسيت مصرف ) الف: احساس نياز به قوانين تنظيم۲
  ب: ميزان كاهش مصرف به نسبت درآمدكنندۀ تجارت جهانی   ) الف: احساس نياز به قوانين تنظيم۳
كيد۴   اهش مصرف به نسبت درآمدب: ميزان كمحصولی   فاصله گرفتن از اقتصاد تکبحث بيشتر بر  ) الف: تأ

 شده در جدول زير مربوط به يک جامعۀ فرضی است. با توجه به اين اطالعات: اطالعات ارائه - 133

  انداز و ج) حجم پول در گردش چقدر است؟ الف) ميزان نقدينگی، ب) ميزان سپردۀ پس
  ۲۴۰۰  ها اسكناس  ۱
  ۱۸۰۰  های ديداری و غيرديداری مجموع سپرده  ۲
  ۷۰۰  ای جاری مردمه موجودی حساب  ۳

2  ارزش مسكوكات  ۴
  های جاری حساب 5

  ۴۵۰  دار مردم های مدت موجودی سپرده  ۵
  

  ۲۶۸۰ج:   ۱۱۰۰ب:   ۴۲۰۰) الف: ۲  ۳۳۸۰ج:   ۱۱۰۰ب:   ۴۲۰۰الف: ) ۱
  ۲۶۸۰ج:   ۶۵۰ب:   ۴۴۸۰) الف: ۴    ۳۳۸۰ج:   ۶۵۰ب:   ۴۴۸۰) الف: ۳

 دهد؟ های زير را به درستی نشان می (غ) بودن عبارت نادرستب درست (ص) يا كدام گزينه، به ترتي -134

  .WTOو  ASEANاند؛ مانند  ای امروزه بسيار رواج پيدا كرده های بازرگانی منطقه الف) اتحاديه
  ها است. های اقتصادی هر كشوری، دستيابی به عدالت و كاهش نابرابری ريزی ب) يكی از اهداف اصلی برنامه

  ها، مورد قبول بود. كردند، به پشتوانۀ اعتبار آنان و طال و نقرۀ موجود در نزد آن سيدهای اوليه كه تجار صادر میج) ر
  هاست. د) مالک بهترين استفاده از منابع، كسب بيشترين ميزان منافع بدون توجه به هزينه

  ) ص ـ غ ـ غ ـ ص۴  ) غ ـ غ ـ غ ـ ص۳  ) غ ـ ص ـ ص ـ غ۲  ص ـ ص ـ ص ـ غ) ۱
 آالت و پوشاک توليد كرده است. با توجه به اطالعات جدول زير: ميليارد دالر مواد غذايی، ماشين ۱۸۰كشوری در سال گذشته مجموعاً  - 135

  الف) توليد ناخالص ملی، ب) توليد خالص داخلی و ج) توليد سرانۀ خالص ملی را حساب كنيد.
  ۴۵۸۰ج:   ۳۰۴ب:   ۲۹۰الف: ) ۱
  ۴۵۸۰ج:   ۲۹۰ب:   ۳۰۴) الف: ۲
   ۵۲۰۰ج:   ۲۹۰ب:   ۳۰۴) الف: ۳
  ۵۲۰۰ج:   ۳۰۴ب:   ۲۹۰) الف: ۴
  
  

,  حقوق ماهيانۀ كارمندان ,5 600 000   
,  اجارۀ ماهيانۀ شركت ,13 400 000  

  حقوق ساليانۀ كارمندان 25%  هزينۀ استهالک ساليانه
,  مواد اوليۀ ساليانه ,160 000 000   

  ۸۹  توليد خارجيان مقيم داخل
  ۴۵  خارجمردمان كشور ساكن  توليد

1  استهالک
  توليد خارجيان مقيم داخل 3

  ۶۵  خدمات
,  جمعيت ,50 000 000   
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   ذكر شده است؟ نادرستروی آن  اثر در كمانک روبهنام پديدآورندۀ چند  -136

بال پريـدن  آل (ميرزادۀ عشقی) / بی اهللا همدانی) / ايده الّتواريخ (خواجه رشيدالّدين فضل خان بديع) / احسن باستان (ميرزا حسن داستان «
/ برۀ گمشدۀ راعی (امين فقيری) / مدار صفر  پور) / شهری چون بهشت (سيمين دانشور) / دالويزتر از سبز (موسوی گرمارودی) (قيصر امين

كانی) / تنگسير (صادق هدايت) مهدی شجاعی) / اخالقآبادی) / بدوک (سّيد (محمود دولتدرجه    »االشراف (عبيد زا
  ) شش۴  ) پنج۳  ) چهار۲  ) سه۱

  تواند سرودۀ كدام شاعر باشد؟ ابيات زير می ،»های سبكی ويژگی«با توّجه به  - 137
 قش پای ليلی ما پر گـل اسـتكه دشت از ن بس«

  

ــاد از شــور مجنــون  آشــيان بلبــل اســت  ،گردب
  

كـت صـرف سـرتاپای اوسـت  بس كه مضمون نزا
  

 گر كف دسـتش خطـی دارد رگ بـرگ گـل اسـت
  

 گشته از هسـتی تـوان آسـان گذشـت با قد خم 
  

 »ات گر واژگون گردد در اين دل با پل اسـت كشتی
  

  بيدل دهلوی) ۲    ) قاآنی شيرازی۱
 ) رودكی سمرقندی۴    سعدی شيرازی) ۳

  است؟ نادرستكدام عبارت  - 138
كز تجمّ ۱ جا بـه مشـاعره, منـاظره و نقـد آثـار  ها نيز داير شد و شاعران در آن خانه عی مثل قهوه) در قرن يازدهم به سبب آشنايی ايرانيان با اروپا, مرا

 پرداختند.  ديگر می يک

های كوتاهی سروده شد؛ اّما كسی كه قصيدۀ تمـام و  ز قرن چهارم معمول گرديد و در اين باب، قطعه) آوردن موعظه و نصيحت در شعر پارسی از آغا۲
  شيوۀ او را ادامه داد.» كسايی مروزی«بود؛ سپس » ناصرخسرو «كمال در اين موضوع سرود، 

نی و غزنوی است؛ يعنی سـخن شـاعرانی چـون چنان تحت تأثير سبک دورۀ ساما ) تا حدود نيمۀ دوم قرن پنجم و آغاز قرن ششم، شعر پارسی هم۳
 های سخنوران قرن چهارم است. ناصرخسرو قباديانی يادآور سروده

كوشد تـا فكـر و خيـال خـود را  های شعر فارسی در قرن چهارم و نيمۀ اّول قرن پنجم، سادگی فكر و روانی كالم آن است. شاعر می ) يكی از ويژگی۴
 يان كند.رسد، ب گونه كه به خاطرش می همان

 ای كرد؟ شده در عبارت زير، اقدام به انتشار چه روزنامه شخصّيت معّرفی -139

كه به اوج شـكوفايی برسـد بـه دسـت  اش، پيش از آن پرستانه های سياسی، اجتماعی و وطن پروايی در بيان انديشه به دليل جسارت و بی«
  »رضاخان ترور شد.

  يل) صوراسراف۴  ) قرن بيستم۳  ) دانشكده۲  ) بهار ۱
  است؟ نادرست» معاصر یسينو پدر داستان« ۀدربار نهيكدام گز -140

گاه یبه تحّوالت اجتماع كوشد یاز سبک به محتوا توّجه دارد و م شتري) ب۱  ها بپردازد. مردم نسبت به آن یساز  و آ

 .نددان یم نينو ۀويبه ش یفارس یسينو آغازگر داستان» نبود یكيبود،  یكي«داستان   را با مجموعه ی) و۲

 .كند یم کيه دارد و كالم را به طبع خوانندگان نزدل در نثر توجّ و متداو انهي) به كاربرد كلمات عام۳

كبر یو عل یا مراغه نيالعابد نيمثل ز یاست كه كسان یراه ۀدهند  ادامه ،) در سبک نوشتار۴   دهخدا آغاز كرده بودند. ا
 مربوط به كدام محدودۀ زمانی است؟ ،عبارت زير - 141

جريان سمبوليسم اجتماعی يا شعر نو حماسی رواج يافت و شاعران اين جريان بيشتر بـه مسـائل سياسـی و اجتمـاعی و  ،ين دوراندر ا«
  »ه داشتند.های مردم توجّ  مشكالت و آرمان

  ۱۳۳۲تا  ۱۳۲۰) ۴  ۱۳۲۰تا  ۱۳۰۴) ۳  ۱۳۴۲تا  ۱۳۳۲) ۲  ۱۳۵۷تا  ۱۳۴۲) ۱
 است؟ نوشته شده نادرستمضمون چند اثر در برابر آن  -142

اسی: تـاريخ) آرای عبّ  ) (عالمنامه زندگیطهماسب:  شاه ۀالحيات: عرفان) (تذكر ) (عيننامه : زندگی(مرصادالعباد: عرفان) (لمعات: منطق)  نامه عّشاق«(
  »)تاريخاسی: : تاريخ) (جامع عبّ  ) (ظفرنامهفقه:  نامه) (المعجم المؤمنين: زندگی (مجالس

  چهار) ۴  پنج) ۳  شش) ۲  هفت) ۱
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  شعر زير در چه سالی سروده شده است؟ -143
ـــــه« ـــــره ديوان ـــــاو  در شـــــب تي  ای ك

 

ـــــزان ســـــپرده ـــــی گري ـــــه رنگ  دل ب
 

 ۀ ســــــرد و خلــــــوت نشســــــتهدر درّ 
  

ـــــاهی فســـــرده هم ـــــو ســـــاقۀ گي  چ
  

ـــــم می   ـــــتانی غ ـــــد داس  ...»آور  كن
  

  
۱ (۱۳۰۱  ۲ (۱۳۱۶  ۳ (۱۳۲۵  ۴ (۱۳۳۲  

  است؟ »شعر مشروطه«متناسب با مضامين  ،مفهوم كدام بيت -144
ــادم آن )۱ ــی ش ــه غريب ــت ب ــر كوي ــر س ــان ب  چن

 

 وطـــنم كـــه بـــه خـــاطر نگذشـــته اســـت خيـــال
 

 تر ) هـــيچ ســـاز از دلنـــوازی نيســـت ســـيرآهنگ۲
  

ــــذار، ــــگ را بگ ــــانون چن ــــاز ده ق ــــت س  محّب
  

ــن۳ ــدنم م ــون روان در ب ــاهر چ ــه ظ ــد ب ــر چن  ) ه
  

 مـــن وطـــنم غريـــب ،چـــون معنـــی بيگانـــه
  

 ای  ) مــرغ هــم بــر آشــيان خــويش دارد علقــه۴
  

 خـاص بشـر از تـرک و از تاجيـک نيسـت ،صفت اين
  

  .............  جز به ؛شود يافت می» اغراق ـ كنايه ـ حسن تعليل ـ استعاره ـ تشبيه«هاِی  ها، همۀ آرايه در همۀ بيت - 145
ــــالم) ۱ ــــاب ع ــــارض او آفت ــــرم ع ــــاب ز ش  ت

  

 بـــه هـــر طـــرف كـــه رود چشـــم بـــر زمـــين دارد
  

گر در مرگ عاشـق خـون نمـی) ۲  راگريـد، چـ سنگ ا
  

ـــت؟ ـــاد بس ـــاتم فره ـــل م ـــه نخ ـــتون از الل  بيس
  

ــان) ۳ ــر گريب ــرق آوری گ ــه مش ــبحی رو ب ــاک ص  چ
  

ــــآفتــــاب از شــــرم نگشــــايد   ان خويشــــتندك
  

 حبــاب نيســت، كــه از شــرم لعــل ســـيرابش) ۴
  

 عـــرق بـــه جبهـــه نشســـته اســـت آب حيـــوان را
  

  .............  جز به ؛های مقابل همۀ ابيات كامالً درست هستند آرايه -146
 ســـــوختم  وش دور از آفتـــــاب روی او مـــــید) ۱

  

 گيســو شــدم:  ۀآســوده چــون در ســاي ،گشــت جــان
  

  تشبيه ـ ايهام
  ؟نفـس گفتمش دور از تو خواجو را كـه باشـد هـم) ۲

  

ـــاد:  ـــاد ب ـــر ب ـــافرين ب ـــاد صـــبحگاهی ك  گفـــت ب
  

  جناس همسان ـ استعاره
ــــن دارد؟ ) ۳ ــــر ده ــــر ب ــــرا مه ــــاب چ  ز آفت

  

ـــد ـــار خن ـــود شرمس ـــبح ب ـــه ص ـــر ن گ ـــو ۀا  : ت
  

ـ حسن تعليل    ايهام تناسب 
كن از شيشـــ) ۴  ســـاعت نشـــود ريـــگ روان  ۀســـا

  

ــود روحگر ــم ب ــه در جس ــفر ،چ ــان در س  ســت: ا هم
  

ـ ايهام تناسب   اسلوب معادله 
  وجود دارد؟» ش ـ تضادو نشر مشوّ  ب ـ تشبيه ـ لّف و نشر مرتّ  لّف «های  همۀ آرايه ،در كدام گزينه -147

ـــر و د) ۱ ـــان كف ـــر ايش ـــين و مه ـــس ك ـــنعك  ي
  

ــــام ــــبح و ش ــــان ص ــــف ايش ــــگ روی و زل  رن
  

 دانـی تو كز چشـم و دل مـردم گريزانـی چـه مـی) ۲
  

ــرس ــاران پ ــاد و ب ــرو از ب  حــديث اشــک و آه مــن ب
  

ـــدانم) ۳ ـــاز ن ـــف و رخـــت از شـــام و ســـحر ب  زل
  

ـــدانم ـــاز ن ـــكر ب ـــک و ش ـــت از مش ـــال و لب  خ
  

 شـــــمع وارم اشـــــک و آه از چشـــــم و دل) ۴
  

ـــــب، يـــــا مـــــی ـــــا برآيـــــد روز و ش  رود ي
  

مرتّـب » تعليـل  آميزی ـ اسلوب معادلـه ـ حسـن تناسب ـ حس ايهام ـ ايهام«های  چه بخواهيم ابيات زير را به لحاظ دارا بودن آرايه چنان -148
    نماييم، كدام گزينه، درست است؟

ــرم نمــی ــان درشــت الــف) حــديث ن  آيــد از زب
  

ـــرار ـــارا راش ـــنگ خ ـــع س ـــود طب  خيز ب
 

گر از عشق تو خون نيسـت دل سـنگ  دالن ب) ا
 

ــرون ز دل ــل بي ــی  لع ــرا م ــنگ چ ــد؟ س  آي
 

ــودا را ــت داغ س ــوان دوخ ــاقالن نت ــه ع  ج) ب
  

ــويش ــه خ ــرد ب ــرد نگي ــور س ــز، تن ــان هرگ  ن
 

 نهـد هـر روز مهـری بـر لبـی د) مهر رويـت می
 

 زند هـر لحظـه تيغـی بـر دلـی چشم مستت می
  

 ) چـــون مـــار ســـياه، مهـــره برچيـــد ه
  

 دم بخنديــــــد ضــــــّحاِک ســــــپيده
  

  ـ ج ـ ب ـ الف ـ د  ) ه۴  ـ ج ـ الف ـ د ـ ب  ) ه۳  ـ ب ـ ج ـ الف  ) د ـ ه۲  الف ـ ج ـ ب ـ   ) د ـ ه۱
  وجود دارد؟» جناس تامـ تشبيه ـ  ايهام تناسب ـ كنايه« های هآراي ،در كدام گزينه -149

 يــابم خــالص مــردم از انــدوه از كرمــان نمــی) ۱
  

 ای عزيزان هـر كـه مـرد او را ز كرمـان چـاره نيسـت
  

ـــر ) ۲ ـــدفگه ـــرد وداع ص ـــو ك ـــود ،چ ـــز ش  عزي
  

ــی ــخن م ــن س ــوب اي ــه يعق ــر ب ــز مص ــت عزي  گف
  

گـــر ز چشـــم مـــردم، چـــون اشـــک) ۳  افتـــادی ا
  

ـــم ـــردم چش ـــون م ـــز، چ ـــی عزي ـــم من  در چش
  

 رو كه غـم نبـود ز مـات  پيش اسبت رخ نهم ز آن) ۴
  

ـــات ـــابم وف ـــا كجـــا ي ـــازم ت ـــت جـــان بب  در وفاي
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  ت؟اس نادرست روی كدام ابيات،  روبه هاِی  آرايه - 150
 تا مگـر مغـزم بـه بـوی آشـنايی برخـورد الف) 

  

 :كشـم عمرها شد چون صبا در گلسـتان بـو مـی
  

  آميزی تشبيه ـ حس
ــیب)  ــدار م ــغ آب ــار تي ــرابش ك ــوج س ــد م  كن

  

  :كشـم در بيابانی كـه مـن گـردن چـو آهـو مـی
  

  كنايه ـ تشبيه
 ين آهو به چشمم اعتبار سگ نداشتا پيش ازج) 

  

  :كشــم هــو مــیســگ ليلــی ز آ ايــن زمــان نــاز
  

  حجناس تام ـ تلمي
 تيـر نهـی بـر كمـان ،د) چون تـو بـه آماجگـاه

  

 :تيـــر فلـــک زه كنـــد تيـــر و كمـــان تـــو را
  

ـ  ايهام تناسب     جناس تام 
  ) ب ـ د ۴  ) ج ـ د۳  ) الف ـ ب ۲  ) الف ـ ج ۱

  وجود دارد؟» ه ـ ايهامتشبيه ـ استعارۀ مكنيّ « های هآراي ،در كدام گزينه -151
 سـوزی؟ بوی خوش، نفس چون عـود می ) چه در تحصيل۱

 

 نســيم خــلق، مـردان را عبـــير جــامه بــس بـــاشد
 

ــل۲ ـاف ــت ای غ ـاس رخ ــل ـب هاران بــوی گ وـب  ) ز خـواب ـن
  

گر بـيرون از  خـانه خواهی شـد ين غما تـو هم بـرخيز ا
  

 خـون نـخـورد بـلـبــل دورانـديشــی ،) در خـزان۳
 

 سـتا ـال خـودكه سـرش فصـل بــهاران بــه تــه بـ
  

ـــ۴ ـــدار ۀ) آيـيـن ـــدۀ بــي ـــود دي ـــد ش  خــورشـي
  

 چـون شـبــنـم گــل تــا دم آخــر نـگــران بـــاش
  

  ؟نيستمعيوب  ،قافيۀ كدام بيت - 152
 ترســـــــــان بـــــــــود ،از ســـــــــائالن اّوالً ) ۱

  

 وز بــــــالی جــــــوع هــــــم لــــــرزان بــــــود
  

 ســــــــوختۀ فــــــــراقم، ای دوســــــــت دل) ۲
  

ـــــــراغم، ای دوســـــــت ـــــــود ف ـــــــز نب  هرگ
  

ـــــ) ۳ ـــــام داددر دل ش ـــــق اله ـــــو ح  حنه چ
  

 كـــــه چنـــــين صـــــورت بســـــاز از بهـــــر داد
  

 خنــدان از شــكرخايی ،ســو طــوطی اذكــار ز يــک) ۴
  

ــک ــرار ز ي ــل اس ــو بلب ــانی ،س ــوش الح ــاالن از خ  ن
  

  .............  جز به ؛يكسان است »قاعدۀ قافيه«ها  در همۀ گزينه - 153
ـــو) ۱ ـــار ج ـــر كن ـــزن ب ـــه ب ـــار، خيم ـــد به  یآم

  

ــار و ــن كن ــت ك ــر دوس ــمن ب ــوی ،ز دش ــار ج  كن
  

ـــــ) ۲ ـــــی ۀخوش ـــــی ب ـــــه درو م ـــــی دان  كن
  

ـــــ ـــــر ب ـــــیه عم ـــــرو م ـــــه گ ـــــی بازيچ  كن
  

ــی) ۳ ــی م ــل را پ ــمند عق ــام ار س ــين گ ــی اّول  كن
  

ـــی ـــی وادی ب ـــی م ـــق را ط ـــای عش ـــی منته  كن
  

ـــــک از هســـــت) ۴ ـــــد یچون ـــــود او دور ش  خ
  

 كــــــــار او محمــــــــود بــــــــد یمنتهــــــــا
  

  .............  جز به ؛دارند» آرايۀ تلميح«اند و  شده سروده» ناهمسان«های آوايی  هايی با پايه ها بر وزن همۀ گزينه - 154
 گشـــت گـــرد شـــهر ) دی شـــيخ بـــا چـــراغ همی۱

  

ــــت ــــانم آرزوس ــــولم و انس ــــو و دد مل ــــز دي  ك
 

ــد از قرن۲ ــه بع ــازم ك ــو را ن ــيرين ت ــور ش ــا ) ش  ه
  

ــرد ــاد ب ــم از فره ــامی ه ــق زد، ن ــه الف عش ــر ك  ه
 

 ) تــويی بــه حســن چــو ليلــی وليــک هــيچ شــبی۳
 

ـــيس خـــاطر مج ـــون نمیان ـــنم؟! ن  شـــود چـــه ك
 

ـــــــــار۴ ـــــــــوار بی ،) ي ـــــــــرده از در و دي  پ
 

 االبصـــــــار در تجلّـــــــی اســـــــت يـــــــا اّولی
  

  شده است؟ هسرود» فاعالتن فعالُت  // فاعالتن فعالُت «به وزن  ،كدام بيت - 155
ــويم۱ ــاز گ ــرگ و س ــا ب ــرگ ب ــن ب ــه زي ــاز تران  ) س

  

 فصـــلی ز خنـــدۀ كبـــک بـــا شـــاهباز گـــويم
 

 ی مـه خوبـان) همه بر من چـه زنـی زخـم فـراق ا۲
 

 نــه مــنم تنهــا كانــدر خــم چوگــان تــو گــويم
 

ـــويم۳ ـــاب گ ـــم از آفت ـــابم ه ـــالم آفت ـــو غ  ) چ
 

 پرسـتم كـه حـديث خـواب گــويم نـه شـبم نـه شـب
 

ـــه شكّ ۴ ـــد ب ـــه درآي ـــی ك ـــت گه ـــانی) لب  رافش
  

ـــويم ـــون گ ـــالم چ ـــيرين ك ـــوطی ش ـــديث ط  ح
  

  ت؟بيشتر استفاده شده اس »تت مصوّ يّ كمّ «در كدام گزينه از اختيار تغيير  - 156
 تـــــر را ۀ ای آب رخ از خـــــاک درت ديـــــد) ۱

  

ـــــون ـــــرمايه ز خ ـــــر را س ـــــو جگ  گرمی داغ ت
  

ــوادث) ۲ ــعيفان ز ح ــع ض ــر طب ــت ،ب ــی نيس  الم
  

ـــاک  ـــر را خاش ـــوج خط ـــود م ـــتی خ ـــد كش  كن
  

 از فـــــيض اثرهـــــای نـــــدامت خبـــــر ای بی) ۳
  

ــــژه ــــه م ــــاری ب ــــم نفش ــــن ،ترس ــــر را  دام  ت
  

ــــت دل) ۴ ــــه جمعّي  ه مباشــــيدغــــرّ  ،زنهــــار ب
  

ـــــر را ،بحـــــر آســـــودگی از ـــــرد گه  جـــــدا ك
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  ؟دهد نمیكدام اختيار وزنی هرگز در وزن بيت زير رخ  - 157
ــو « ــدن ت ــوس دي ــز ه ــر ك ــا بنگ ــوی دل م  س

  

 »دولت آن جا كـه در او حسـن تـو بگشـاد قبـا
  

  ) ابدال۲    ) قلب۱
  جای فعالتن   ) به كار رفتن فاعالتن به۴    ) بلند بودن هجای پايان مصراع۳

  سروده شده است؟ » ب مثّمن سالممتقار«كدام گزينه بر وزن  - 158
 بيكـار گـردد چـون هـدف از پـای بنشـيند ،) كمان۱

  

گــر بــر پــای دارد آســمان مــا را  نــه از رحــم اســت ا
  

ـــت؟۲ ـــان گذش ـــه كنع ـــف ب ـــوی يوس ـــر ب  ) مگ
  

ـــوب خشـــک ـــازه يعق ـــد ت ـــرو ش ـــون س ـــه چ  ك
 

كــب گــرده۳  ای ) از ديــدۀ بيــدار مــن چشــم كوا
  

 ای آلــود تــو خــواب بهــار افســانه از چشــم خواب
  

ـــد۴ ـــا نماي ـــد، ج ـــا جه ـــز ج  ) ســـپند اســـت ك
  

ــــــه دارم ــــــنايی ك ــــــن آش ــــــن انجم  در اي
  

  وزن كدام بيت، در مقابل آن درست آمده است؟ - 159
 ) دو لشـــكر بيگانـــه تـــا هســـت در ايـــن خانـــه۱

  

 در چـــالش و در كوشـــش جـــز گـــرد بنفزايـــد:
  

 مستفعلن مفعولن // مستفعلن مفعولن

 خانــۀ خــويش آمــدی خــوش انــدرآ شــاد آمــدی) ۲
  

ــــاز:  ــــان بت ــــگاه ج ــــا پيش ــــدرآ ت  از در دل ان
 

  فاعالتن فاعالتن فاعالتن فاعلن
ـــود۳ ـــه ب ـــر چ ـــه دگ ـــويی و ورای هم ـــه ت  ) هم

  

ـــاز:  ـــو را انب ـــی ت ـــد كس ـــال درآي ـــا خي ـــه ت  ك
  

  فعالتن فعالتن فعالتن فعلن
 ) راهـــم شـــراب لعـــل زد ای ميـــر عاشـــقان۴

  

ـــدا ـــاه زنخ ـــه چ ـــرا ب ـــون م ـــش:خ ـــار بخ  ن ي
  

  مفعول فاعالتن مفاعيل فاعلن
  ذكر شده است؟ غلط ،كدام گزينه، در مورد رباعِی زير -160

 چــو مــن افتــادۀ ايــن دام شــوی گــر هم«
 

 ای بـــس كـــه خـــراب بـــاده و جـــام شـــوی
  

ــالم ــت و ع ــد و مس ــق و رن ــا عاش ــوزيم م  س
  

گــر نــه بــدنام شــوی  »بــا مــا منشــين ا
  

 .» ابدال«و هم از اختيار  است ه شدهاستفاد» قلب«در ابيات هم از اختيار ) ۱

  .است استفاده شده تت مصوّ تغيير كميّ از اختيار شاعری  هر دو بيت) در ۲
  .اند پديدآورندۀ آرايۀ جناس ،ها در بيت اّول قافيه) ۳
  است.» م«آمده است و حرف روی » ۲«) قافيۀ رباعی براساس قاعدۀ ۴

  تری دارد؟ ها تناسب كم مضمون كدام گزينه با ساير گزينه - 161
 جگــــری ) نتوانــــد طــــرف عشــــق شــــد از بی۱

 

 ســت شــرابا چــه بــر عقــل زبردســت ســوارگر
  

 بيكــار ،) در كارگــاه عشــق اســت تــدبير عقــل۲
 

ــــان نمی ــــوش طوف ــــد گ ــــدا را ،كن ــــيم ناخ  تعل
 

 وگوی عشــق و عقــل گفــت ،) پــيش اربــاب بصــيرت۳
 

ــران از هــم جــدا ــداری و خــواب گ  هســت چــون بي
 

 اســت ابجــدش) عقلــی كــه سرنوشــت جهــان ۴
 

 مشــــكل كــــه ســــربرآورد از خــــّط جــــام مــــا
 

  بيشتری دارد؟ معنايی تناسب زير، بيتبا  ،كدام گزينه -162
ــدم« ــه در ش ــود ب ــن از خ ــدی و م  از در درآم

  

ــر شــدم ــان دگ ــه جه ــان ب ــزين جه ــويی ك   »گ
  

 خبـری رسـد پس از انتظاری و مـّدتی خبـری بـه بی ) خنک آن نسيم بشارتی كه ز غايب از نظری رسد۱
  

ـــاش كشـــان خبـــری می  ســـاقی ز می )۲  گرفتـــه ب
  

ــــری می از خويش ــــان خب ــــاش رفتگ ــــه ب  گرفت
  

ــه در بی۳ ــت ك ــری نيس ــت ) خب ــوان ياف ــری نت  خب
  

ـــری می بی ـــر خب ـــان گ ـــو ز جه ـــر ش ـــی خب  طلب
  

ــرم۴ ــی ) خب ــن آي ــل م ــو مقاب ــن چ ــرس از م  مپ
  

ــنم، ز ــو بي ــو در رخ ت ــه چ ــد ك ــر نباش ــودم خب  خ
  

 متفاوت است؟ ،مضمون كدام گزينه -163

 دهـی دريـای رحمـت را بث ای ابـر زحمـت میع) ۱
  

ــان ــه صــد طوف ــا برنمــی ،ب ــار از خــاطر م ــزد غب  خي
  

ــان را رحمــت حــق می) ۲ كي ــاه خا ــاک از گن ــد پ  كن
  

ــدک فرصــتی يــک ــه ان ــا ب ــا دري  رنــگ شــد ســيل ب
  

 رحمـت كـافی اسـت ۀای از لّجـ رشحه »محتشم«) ۳
  

ــر ــه محش ــد ب ــر درآين ــان ،گ ــياه ،دو جه ــه س  نام
  

ـــر جـــرم مـــن ز ر) ۴  يـــگ روان اســـت بيشـــترگ
  

 شـــكر خـــدا كـــه رحمـــت حـــق را كرانـــه نيســـت
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  ؟استمضمون كدام گزينه متفاوت  -164
ــار مــی) ۱ ــه اهــل حســد ك  »صــائب«كنــد  حســد ب

  

 خـــورد خـــود را كـــه آتـــش ســـوزنده مـــی چنـــان
  

ــد چــه عجــب) ۲ ــو فلــک را حســد آي ــدر ت ــر ز ق  گ
  

 آن كه قدر تـو عظـيم اسـت و فلـک هسـت حقيـر ز
  

ــ) ۳ ــدو ريخ ــون ع ــه خ ــها ب ــنش ــتاب مك  تن ش
  

 هــالک شــوند از حســد بــه خــون شــكم ،كــه خــود
  

ـــــود) ۴ ـــــر حس ـــــال ب ـــــواهی ب ـــــا نخ  اال ت
  

ــــت ــــود در بالس ــــته خ ــــت برگش ــــه آن بخ  ك
  

  مضمون كدام رباعی اندكی متفاوت است؟ - 165
 ؟از آمــــــدنم نبــــــود گــــــردون را ســــــود) ۱

  

 وز رفـــــتن مـــــن جـــــاه و جاللـــــش نفـــــزود
  

 كســـــی نيـــــز دو گوشـــــم نشـــــنود وز هيچ 
  

 !تــــنم از بهــــر چــــه بــــودكــــاين آمــــدن و رف
  

 خفـت یخـواه یگِـل بسـ رِ يـخـور كـه بـه ز  می) ۲
  

 همـــدم و جفـــت یو بـــ قيـــرف یمـــونس و بـــ یبـــ
  

ـــار  ـــو ا زنه ـــو ت ـــس مگ ـــه ك ـــب ـــت: ني  رازِ نهف
  

ــــرد، نخواهــــد بِْشــــكفت هــــر ــــه كــــه پَژُْم  الل
  

 اســــرار اََزل را نــــه تــــو دانــــی و نــــه مــــن) ۳
.  

  

 ويـــن حـــرِف معّمـــا نـــه تـــو خـــوانی و نـــه مـــن
  

ـــت هســـت از  ـــرده گف ـــس پ ـــو پ ـــن و ت  وگوی م
  

 چــون پــرده برافتـــد، نــه تــو مـــانی و نــه مـــن
  

 هرچنــــد كــــه رنــــگ و روی زيباســــت مــــرا) ۴
  

 چـــون اللـــه رخ و چـــو َســـْرو باالســـت مـــرا
  

کمعلــــوم نشــــد كـــــه در طََربخانــــۀ    خـــــا
  

ـــــرا؟ ـــــت م ـــــه آراس ـــــرِ چ ـــــاِش ازل به  نّق
  

  
 موضوع يا معناست؟ دهندۀ كدام مفهوم، های زير به ترتيب، نشان هر يک از عبارت -166

  پردازند. ای مستقل به ارزيابی فرهنگ و تاريخ مربوط به خود می ـ عامالن با استفاده از آن به گونه
  ها از نظر اثر انگشت و لهجه ـ تفاوت انسان

  ـ اشتراک ماركس، دوركيم، اسپنسر
  گيرد. های مربوط به آن تمامی جامعه را دربر می ـ آسيب

  ـ نابرابری طبيعی ـ نگاه عرضی به جهان اجتماعی ـ بحران اقتصادی عقالنيت جهان اسالم) ۱
  های اجتماعی در طول هم ـ بحران اقتصادی ) عقالنيت جهان اسالم ـ تفاوت اسمی ـ جهان۲
  خطی به تاريخ بشر ـ چالش فقر و غنا ) عقالنيت ذاتی ـ نابرابری طبيعی ـ ديدگاه تک۳
 های اجتماعی در طول هم ـ چالش فقر و غنا ان) عقالنيت ابزاری ـ تفاوت اسمی ـ جه۴

 كند؟ (به ترتيب) كدام گزينه نمودار زير را به درستی كامل می -167

  چالش درون يک فرهنگ و تمدن  (ج)  (الف)  مدينۀ ضالّه

  (ب)
بخشی از حقيقت مغفول كه در رويكرد 

  شود پسامدرن آشكار می
محصول انحراف بشر از 

  فرهنگ توحيدی
  )د(

  

هـا و  هـا و امـور غيرعقالنـی، آرمان هـا و ارزش خواهد از چشم خودش به خود بنگرد و نه از چشم ديگـران ـ آرمان ، جامعه و فرهنگی میهر گروه) ۱
 شوند ـ فرهنگ اساطيری ـ چالش بلوک شرق و غرب های عقالنی معرفی می ارزش

شـده در  ای را توليد كند ـ نظـرات علمـی پذيرفته تواند هر نظريه ی میشود و هر فرهنگ و هويت ای درون فرهنگ و تاريخ خود توليد می ) هر نظريه۲
  گردند ـ فرهنگ اساطيری ـ چالش بلوک شرق و غرب مدينۀ فاضله تحريف می

كيد بر تنوع و تكثر هويت۳   ر و غناآيد ـ فرهنگ معنوی ـ چالش فق ها و اصالت بخشيدن به آن ـ در اثر انحراف نظری از مدينۀ فاضله به وجود می ) تأ
كـه مـردم حقيقـت و  اند ـ با آن هايی باشد كه در زمينۀ فرهنگی و تاريخی ديگری شكل گرفته پسندد كه موضوع نظريه ) هيچ فرهنگ و هويتی نمی۴

  كنند ـ فرهنگ معنوی ـ چالش بلوک شرق و غرب شناسند يا امكان شناخت آن را دارند، براساس آن عمل نمی عدالت را می
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 ؟نيستترتيب با نمودارهای زير مرتبط است ولی با پيامدهای ورزش كردن مرتبط كدام گزينه به  - 168

     

داند و معتقد است  ها را دانش حاصل از زندگی می دانند و معتقدند كه با توزيع برابر ثروت، عدالت برقرار خواهد شد ـ همۀ دانش عدالت اقتصادی را مهم می) ۱
  اند ـ از پيامدهای غيرارادی ورزش كردن، مورد تحسين ديگران قرار گرفتن است. تند بلكه كشف و بازخوانی واقعيتها خلق و بازسازی واقعيت نيس كه دانش

هـای  دانند ـ در دانـش عمـومی، دانش پذير نمی گيرند و تغيير در آن را چندان امكان ها و جوامع در پديد آمدن و ادامه يافتن آن را ناديده می ) نقش انسان۲
ای شـدن،  ورزشكار حرفهيح نيز وجود دارد و دانش علمی به دليل امكان اعتباريابی نسبت به دانش عمومی از اعتبار بيشتری برخوردار است ـ حقيقی و صح
  ادۀ كنشگر است.وابسته به ار پيامد ارادی

ـ دانش عمومی را پايه و اساس هرگونه دانشی ) مالكيت خصوصی موجب برقراری روابط ظالمانه ميان افراد و در نتيجه، نابرابری اجتماعی شده است ۳
ای شـدن، پيامـد ارادی  كنـد ـ ورزشـكار حرفـه اعتبار قلمـداد می داند و برتری دانش تجربی بر دانش حاصل از زندگی را بی از جمله دانش تجربی می

  وابسته به ارادۀ ديگران است.
های اين  داند و در برخی از نحله ها را دانش حاصل از زندگی می طبيعی نيست ـ همۀ دانشهای  ها و نابرابری های اجتماعی، ناشی از تفاوت ) نابرابری۴

  پاشد ـ از پيامدهای غيرارادی ورزش كردن، تندرستی و شادابی است. ديدگاه، مرز دانش علمی و دانش عمومی فرو می
 های زير، پيامِد، پيامِد، علِت كدام گزينه است؟ به ترتيب هر يک از عبارت -169

  مطرح شدن مسئلۀ اسرائيل به عنوان مسئلۀ جهان اسالمـ 
  ها در توليد معانی ـ خالق و فعال بودن انسان
  كنند. های فراتجربی استفاده می ـ افول علومی كه از روش

هـا و  رزشهـای اجتمـاعی مختلـف ـ از دسـت رفـتن امكـان ارزيـابی ا ها و جهان ديويد ـ پيدايش فرهنگ مخدوش شدن مشروعيت قرارداد كمپ) ۱
 های بشری آرمان

ها بـا ابـزار  ها و محـدوديت ) انقالب اسالمی و قرار گرفتن الگوی نوين در برابر امت اسالمی ـ معانی ذهنی و فرهنگی متفاوت ـ داوری دربارۀ فرصت۲
  شود. پذير می حس و تجربه و عقل امكان

  .هايی كه با علوم تجربی قابل مطالعه نيستند ذهنی و فرهنگی متفاوت ـ مطالعۀ پديدهاسالمی و گشايش افق جديد به روی جهان اسالم ـ معانی   ) انقالب۳
های اجتماعی مختلـف ـ از دسـت رفـتن  ها و جهان اسالمی با بازگشت به اسالم و اتكا به فقه سياسی و اجتماعی شيعه ـ پيدايش فرهنگ ) انقالب ۴

  های بشری ها و آرمان امكان ارزيابی ارزش
 دهد؟ (به ترتيب) های زير را كدام گزينه به درستی نشان می (غ) بودن عبارت نادرستا درست (ص) ي - 170

های اجتمـاعی بـه  ترين پديـده ها نسبت به اصل جهان، جايگاه انسان در آن و تفسيرشان از زندگی و مرگ خود، عميـق الف) اعتقاد انسان
  آيند. حساب می

ورهای استعمارگر، پيامد مبادالت تجاری نامتعادل در سطح جهانی است كه انتقال ثروت ب) وابستگی اقتصادی كشورهای استعمارزده به كش
  كند. را به طور مستمر به كشورهای غربی سرازير می

  گيرد. كند بلكه اغلب معنای كنش را نيز در نظر می شود تمركز می چه مشاهده می ج) رويكرد تبيينی نه تنها بر آن
های انقالب فرانسه نرسيد بلكه با اصالت بخشيدن به انسان دنيوی در قرن بيستم به  قدسی، نه تنها به آرمان د) فرهنگ غرب با انكار حقايق

  ها و اميدها انجاميد. پوچ گرايی، يأس و نااميدی و مرگ آرمان
  ) ص ـ غ ـ غ ـ ص۲    غ ـ ص ـ ص ـ غ) ۱
 ) ص ـ غ ـ ص ـ ص۴    ) غ ـ ص ـ غ ـ غ۳
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  است؟ نادرستنظام نوين جهانی، كدام گزينه گيری  در ارتباط با مراحل شكل - 171
كردنـد  ها را تحمل نمی كشورهای غربی برای تأمين منافع اقتصادی خود نيازمند درهم شكستن مقاومت فرهنگی اقوامی بودند كه سلطه و نفوذ آن) ۱

 كردند. یهای فراماسونری استفاده م و برای رسيدن به اين هدف در وهلۀ نخست از مبلغان مذهبی و سازمان
بردنـد و بـه رغـم  اسـتعماری بـه سـر می گرفتند و در شرايط نيمه ) چين، عثمانی و ايران در دورۀ استعمار، تحت نفوذ كشورهای استعمارگر قرار می۲

  هايی كه طی قرن بيستم انجام دادند، با استعمار نو و فرانو مواجه شدند. مقاومت
ها برای تجارت و سود خود به حمايت بازرگانان و نياز بازرگانان برای افزايش قدرت خود به سرمايه و  دولت ) پيوند قدرت با ثروت و تجارت پيامِد نياز۳

  داران را سرعت بخشيد. ها بود و صنعت، عنصر ديگری بود كه انباشت ثروت سرمايه پول دولت
هـای جغرافيـايی، تـاريخی و  نه با هويتی دينی بلكـه بـا ويژگی های گذشته، خود را هايی كه با انقالب فرانسه شكل گرفتند، برخالف حكومت ) دولت۴

  های جديد از اين طريق پديد آمدند. شناختند، دولت ـ ملت خصوصاً نژادی و قومی می
 درست است؟ »نسل دوم روشنفكران«و  »هويتی جهان اجتماعی تحوالتعلل بيرونی « ،»د علوم اجتماعیفواي«به ترتيب در رابطه با  گزينهكدام  - 172

های اجتماعی توسط علوم اجتماعی است ـ بسياری از جوامـع غيرغربـی در  های اجتماعی پيامِد شناخت پديده بينی آثار و پيامدهای پديده پيش) ۱
های آنـان در سـطح جهـان ادامـه  رويارويی با جهان غرب مرعوب قدرت اقتصادی و سياسی برتر غرب گشتند ـ حتی با فروپاشی بلوک شـرق، جاذبـه

  و در كشورهای اسالمی يک جريان اثرگذار بودند. داشت
دهد ـ مرگ  ها می های طبيعت را به انسان بينی حوادث طبيعی و پيشگيری از محدوديت ها، قدرت پيش های ناپسند و ظالمانۀ انسان ) انتقاد از كنش۲

گويی به نيازهای طبيعـی و جسـمانی يـا فطـری و  پاسخ های خود، از دهد كه با وجود به كارگيری تمامی ظرفيت يک جهان اجتماعی هنگامی رخ می
  های ناسيوناليستی، سوسياليستی و ماركسيستی و ليبراليستی بود. های اجتماعی آنان در چارچوب انديشه ماند ـ حركت ها باز می معنوی انسان

هـا توسـط  هـا پيامـد شـناخت قواعـد زنـدگی و كشـف آن های آن های احتمالی زندگی در اجتماعات و برخـورداری از فرصـت در امان ماندن از آسيب) ۳
كـه بـه  های آن، بـدون اين های صليبی، پس از رويارويی با فرهنگ اسالمی و پذيرش برخی اليـه دانشمندان علوم اجتماعی است ـ جهان غرب طی جنگ

ستيزی آنان نبـود بلكـه از نـوع  ل گريز آنان از اسالم يا اسالمجهان اسالم بپيوندد، تحوالت هويتی پيدا كرد ـ اعتراض آنان به روشنفكران نسل اول، به دلي
  گرفت. داری شكل می های ليبراليستی و سرمايه اعتراضاتی بود كه طی قرن بيستم در كشورهای غربی نسبت به عملكرد اقتصادی نظام

ای كه  ديگر توسط علوم اجتماعی است ـ جهان اجتماعی تلف از يکها و جوامع مخ ها پيامد ايجاد زمينۀ فهم متقابل انسان ) افزايش همدلی و همراهی انسان۴
شود ـ نخبگان غربگرايی كه به عملكرد نسل اول  در مسير تحوالت هويتی، هنجارها و نمادها و رفتارهای جهان اجتماعی ديگری را قبول كند به آن ملحق می

  شوند. وپايی بودند، با عنوان روشنفكران چپ كشورهای اسالمی شناخته میهای چپ در كشورهای ار روشنفكران معترض بودند و تحت تأثير جريان
 های زير به ترتيب با كدام قسمت جدول مرتبط هستند؟ عبارت - 173

  ـ همانندسازی
  هراسی ـ اسالم

  ـ نگاه از درون
  دهد. خودی و بدون علت رخ نمی ـ در طبيعت و جامعه هيچ رخدادی، خودبه

  تفسير  عقل نظری  (د)  (الف)
ای برای بسط  هشيو

  هژمونی آمريكا
های  ها برای از بين بردن تفاوت سياستی بود كه دولت

  های مختلف در پيش گرفتند. هويتی گروه
  (ج)  (ب)

  ) ب ـ الف ـ ج ـ د۴  ) د ـ ج ـ الف ـ ب۳  ) الف ـ د ـ ب ـ ج۲  د ـ الف ـ ج ـ ب) ۱
 به ترتيب هر يک از موارد زير با چه موضوعی در ارتباط است؟ -174

  ای بدون تأمين ميزانی از عفت، شجاعت، حكمت و عدالت روی سعادت دنيوی و اخروی را نخواهد ديد. هرگز جامعهـ 
  كند. كرد اما هنر مدرن بر بُعد جسمانی و بدنی تمركز می ـ هنر قرون وسطی، بر بُعد معنوی تأكيد می

هـای بـه  شود و يـا گروه چندپارگی سياسی و فرهنگی درون جوامع می كند و سبب ها تأكيد می ها و گوناگونی ـ يا به صورت افراطی بر تفاوت
  كند. شناسد و از آنان حمايت می شده را به رسميت می  حاشيه رانده

  ـ زن ورزشكار ايرانی
كتسابی متغير، اجتماعی انتسابی ثابت عقل نظری ـ فلسفه) ۱   های روشنگری ـ مدل تكثرگرا ـ انتسابی فردی ثابت، اجتماعی ا
كتسابی ثابت متغير، اجتماعی انتسابی ثابت) ۲   عقل عملی ـ ظهور سكوالريسم در هنر ـ مدل تكثرگرا ـ انتسابی فردی متغير، ا
كتسابی متغير عقل خاص ـ پيامد اومانيسم در هنر ـ چهره) ۳ كتسابی ثابت، اجتماعی ا   های متفاوت سياست هويت ـ انتسابی اجتماعی ثابت، اجتماعی ا
كتسابی متغير، اجتماعی انتسابی ثابت ظهور اومانيسم در هنر ـ چهره) عقل عملی ـ ۴  های متفاوت سياست هويت ـ انتسابی فردی ثابت، اجتماعی ا
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 به ترتيب هر يک از اين موارد زير نتيجۀ چيست؟ - 175

  ـ تبيين نظام مشروطه توسط ميرزای نائينی
  ـ ظهور اسالم به عنوان يک قطب فرهنگی جديد

  تی جديدـ آغاز بحران معرف
  ـ باز ماندن از گفتار

های علمی دانـش  های اجتماعی آغاز قرن بيستم ايران و استفاده از فقه ـ الهام گرفتن از انقالب اسالمی ايران ـ آشكار شدن محدوديت توجه به واقعيت) ۱
گاهی نسبت به كلمات و معانی   تجربی ـ از دست دادن آ

كـرد ـ وابسـتگی  وجوی هويت خود بيرون از تصاويری كه جهان غرب القا می و استفاده از فقه ـ جست ) توجه به شرايط اجتماعی پايان قرن بيستم۲
گاهی نسبت به كلمات و معانی علم تجربی به معرفت  های غيرتجربی و غيرحسی آشكار شد ـ از دست دادن آ

های ارزشی دست برداشـت  ت به هويت اسالمی خود ـ علم از داوریهای اجتماعی آغاز قرن بيستم ايران و استفاده از فقه ـ بازگش ) توجه به واقعيت۳
  ـ عدم توجه به هدف سخن گفتن

سـت ـ ) مقبوليت و مرجعيت علم فقه در فرهنگ عمومی جامعۀ ايران ـ الهام گرفتن از انقالب اسالمی ايران ـ علم تجربی دارای مبانی غيرتجربـی ا۴
گاهی   عدم توجه به آ

شناسـی  روش جامعه«و » شناسی تبيينـی موضوع جامعه«، »شناسی تفسيری هدف جامعه«س غيرانتفاعی به ترتيب در رابطه با مطالعۀ مدار -176
 در كدام گزينه آمده است؟» انتقادی

 بيرونهای طبيعی ـ مطالعۀ مدارس غيرانتفاعی با نگاه از  مطالعۀ مدارس غيرانتفاعی با نگاه از درون ـ مطالعۀ مدارس غيرانتفاعی همانند پديده) ۱
ها ـ مطالعۀ مـدارس غيرانتقـاعی بـا روش  بينی و كنترل آن ) تفاهم و تعامل با مؤسسين مدارس غيرانتفاعی ـ مطالعۀ مدارس غيرانتفاعی برای پيش۲

  غيرحسی و غيرتجربی
  با نگاه از درون ) فهم معنای مدارس غيرانتفاعی ـ مطالعۀ مدارس غيرانتفاعی با روش صرفاً مشاهده ـ مطالعۀ مدارس غيرانتفاعی۳
های طبيعی ـ مطالعـۀ  بخشی به زندگی اجتماعی ـ مطالعۀ مدارس غيرانتفاعی همانند پديده ) مطالعۀ مدارس غيرانتفاعی برای معنابخشی و انسجام۴

  مدارس غيرانتفاعی با روش تجويزی و تفسيری
 دهد؟ (به ترتيب) كدام گزينه به سؤاالت زير به درستی پاسخ می - 177

  ای را مدينۀ جاهله ناميده است؟ نوع جامعه ـ فارابی چه
  گيرد؟ ـ اقتدار غيرمشروع چگونه شكل می

  ترين پيامد انقالب اسالمی ايران چيست؟ ـ مهم
  ـ پيامدهای غلبۀ رويكرد تبيينی چه بود؟

قدرت برخالف قانون و حكم الهی است و  وينی است د ،تواند وجود داشته باشد ـ فرهنگ عمومی مردم اند، علوم تجربی می بهره از علوم عقالنی و ابزاری بی) ۱
  كار علم نبود. ،حل برای بهتر شدن آن های سياسی در چهار كشور عربی ـ انتقاد از وضعيت موجود و تجويز راه با احساس رضايت همراه است ـ سقوط قدرت

های ساختگی بشر باشد و تبعيت از آن برای فرار  قدرت مبتنی بر ايدئولوژی تواند وجود داشته باشد ـ اند، علوم حسی می بهره نی بیحيا) از علوم عقالنی و و۲
گواری كه از طرف صاحب قدرت پديد می   های گستردۀ مردم در كشورهای عربی ـ جدايی دانش از ارزش ها و انقالب آيد ـ جنبش از پيامدهای نا

ود داشته باشد ـ قدرت برخالف حكم و قانون الهی باشـد و تبعيـت از قـدرت از روی تواند وج اند، علوم ابزاری می بهره ) از علوم عقالنی و وحيانی بی۳
   .ش ـ جدايی دانش از ارزش ه ۱۳۸۹های گستردۀ مردم در كشورهای عربی از سال  ها و انقالب احساس رضايت باشد ـ جنبش

حكم و قانون الهی باشد و تبعيت از قـدرت از روی احسـاس رضـايت اند، علوم ابزاری وجود دارد ـ قدرت برخالف  بهره ) از علوم عقالنی و وحيانی بی۴
  ها خارج از قلمرو علوم اجتماعی است. های سياسی در چهار كشور عربی ـ كار داوری ارزش باشد ـ سقوط قدرت

 شناسی، ديدگاه متفكر، عقالنيت و فرهنگ اشاره دارد؟ هر عبارت به ترتيب به كدام نوع رويكرد جامعه - 178

  ای برای سركوب عدۀ ديگری بود. شمول مطرح بود، صرفاً ابزار عده امروز به نام علم و دانش جهان چه تا ـ آن
ها را بفهمد و توصيف كند، امـا  های آن تواند برای مدتی با اعضای يک گروه سياسی زندگی كند و از اين راه، عقايد و ارزش شناس می ـ جامعه

  ها داوری كند. عقايد و ارزشتواند دربارۀ درست يا غلط بودن اين  نمی
  ها ـ دانش اهداف و ارزش
  شود. جهانی بشر دارد، پذيرفته می های اين شود يا در محدودۀ منافعی كه برای خواسته ـ جهاِن ديگر انكار می

  ) انتقادی ـ ماركس ـ عقالنيت ذاتی ـ سكوالر۲  پسامدرن ـ ابن خلدون ـ عقالنيت ابزاری ـ معنوی) ۱
  گرايان ـ ماكس وبر ـ عقالنيت ابزاری ـ دنيوی ) نسبی۴  اكس وبر ـ عقالنيت ذاتی ـ دنيویـ م پسامدرن) ۳
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 كند؟ (به ترتيب) های زير را به درستی كامل می كدام گزينه عبارت -179

  دهد. شكل می............ ـ جهان غرب هويت خود را براساس 
  را برای صاحبان ثروت باز كرد. راه استثمار............ ـ ليبراليسم اوليه با تكيه بر شعار 

  است............. كشی در جهان، نشانگر ابعاد  ـ پديدۀ نسل
  دانسته شده است. ............های  ـ حكومت پاپ بر واتيكان و كليسای جهانی كاتوليک از جمله حكومت

 ها را كشف كرد. توان آن می............ زدايی از  انگيزی وجود دارد كه با هنر آشنايی های پنهان و شگفت ها نظم ـ در زندگی ما انسان

  اقتصاد ـ آزادی اقتصادی ـ هويتی جمعيت ـ مونارشی ـ امر مأنوس) ۱
  ـ اقتصادی جمعيت ـ تيرانی ـ امر نامأنوس آزادیداری ـ  ) سرمايه۲
  ) اقتصاد ـ عدالت اقتصادی ـ هويتی جمعيت ـ مونارشی ـ امر مأنوس۳
 ی اقتصادی ـ اقتصادی جمعيت ـ تيرانی ـ امر نامأنوسداری ـ آزاد ) سرمايه۴

های احترام به پدر و  اشتراک ارزش«و » افتراق هانتينگتون و فوكوياما«، »اشتراک ارسطو و فارابی«، »افتراق جمهوری و دموكراسی«به ترتيب  - 180
 در كدام گزينه آمده است؟» مادر و استكبارستيزی

 های سياسی ـ قبول حضور فرهنگی و تمدنی جهان اسالم ـ بيرون قلمرو واقعی بندی نظام گيری ـ معيارهای دسته روش تصميم) ۱
  های سياسی ـ قبول حضور فرهنگی و تمدنی جهان اسالم ـ درون قلمرو واقعی بندی نظام ) روش حكومت ـ دسته۲
  های سياسی ـ فروپاشی بلوک شرق ـ درون قلمرو واقعی شناسی نظام ) روش حكومت ـ گونه۳
  بندی جديد فرهنگی تمدنی ـ بيرون قلمرو واقعی گيری قطب های سياسی ـ شكل بندی نظام گيری ـ مالک دسته روش تصميم )۴

 است؟ نادرستدر رابطه با روشنگری و علوم جديد، كدام گزينه  -181

عرفـت و شـناخت اسـت كـه بـا شـود و روشـی از م شده در فرهنگ غـرب گفتـه می شناسی پذيرفته روشنگری در معنای خاص، به مبنای معرفت) ۱
 سكوالريسم و اومانيسم همراه شده است.

گر با شناخت عقلی همراه باشد، به دليل اين۲ شود. دئيسم يعنـی اعتقـاد بـه  پذيرد به دئيسم منجر می كه وحی را نمی ) روشنگری با رويكرد دنيوی، ا
  ای برای هدايت و سعادت بشر ندارد. خدايی كه هيچ برنامه

شناختی امكان تشخيص درست يا  شناختی شده است، در بحران معرفت گرايی، فرهنگ غرب گرفتار بحران معرفت قرن بيستم با افول حس ) از پايان۳
  شود. ها و خوب يا بد بودن هنجارها و رفتارها از بشر سلب می غلط بودن باورها و انديشه

ها و  آورد، اين علم توان داوری در مورد عقايد و ارزش جربی سكوالر پديد می) وقتی روشنگری به شناخت حسی و تجربی محدود شود، نوعی علم ت۴
  گيرد. ها را ندارد و صرفاً به صورت دانش ابزاری در خدمت اهداف دنيوی انسان قرار می فنون و تكنيک

 به ترتيب مدل و ويژگی تكثرگرا، همانندسازی و الگوی تعارف در كدام گزينه آمده است؟ - 182

دوستی  گرايی و وطن كند ـ مشخصۀ اصلی اين نوع از هويت، ملی شناسد و از آنان حمايت می شده را به رسميت می ومی به حاشيه راندههای ق گروه) ۱
  داند. را مانع همدلی نمی  بود ـ تكثر و تنوع زبانی و قومی

كيد می های خاص و ) مدل تكثرگرا، مربوط به دورۀ پسامدرن است ـ اين ديدگاه، بر تفاوت و هويت۲ داند ـ  ها را مطلوب می كند و تنوع هويت محلی تأ
  های جامعه است. های يک گروه توسط ساير گروه هدف آن، پذيرش ارزش

چه كه در دورۀ مدرن پديد آمده بود،  های هويتی در پيش گرفتند ـ در اين دوره، همۀ آن ها برای از بين بردن تفاوت ) تكثرگرا، سياستی بود كه دولت۳
  ديگر توجه دارد. ها از يک نقد قرار گرفت ـ به شناخت متقابل افراد، جوامع و گروهمورد 

گذاری هويتی در دورۀ مدرن، همانندسازی بود ـ  گردد ـ مدل رايج سياست های قومی و زبانی حفظ و حتی تشديد می های موجود ميان گروه ) تفاوت۴
  زشدن جعبۀ پاندورا است.دوستی و ماجرای با مشخصۀ اصلی اين نوع از هويت، وطن

 های زير، متعلق به كدام رويكرد نابرابری اجتماعی است؟ به ترتيب هر يک از عبارت - 183

  هاست. جويانه ميان انسان های طبيعی نيست بلكه نتيجۀ روابط سلطه ها و نابرابری های اجتماعی، ناشی از تفاوت ـ نابرابری
  شود. ها يكسان می ـ در اين رويكرد، نقطۀ شروع رقابت

  ـ جامعه وظيفه دارد امكان رقابت را برای همگان فراهم كند و نقطۀ شروع رقابت را يكسان نمايد.
  گيرند. ها و جوامع را در پديد آمدن قشربندی اجتماعی و ادامۀ آن ناديده می ـ نقش انسان

  ت اجتماعیطرفداران قشربندی اجتماعی ـ مدل ليبرالی ـ مخالفان قشربندی اجتماعی ـ مدل عدال) ۱
  ) مخالفان قشربندی اجتماعی ـ طرفداران قشربندی اجتماعی ـ مدل ليبرالی ـ مخالفان قشربندی اجتماعی ۲
  ) مخالفان قشربندی اجتماعی ـ مخالفان قشربندی اجتماعی ـ طرفداران عدالت اجتماعی ـ طرفداران قشربندی اجتماعی ۳
  طرفداران قشربندی اجتماعی ـ طرفداران عدالت اجتماعی ) طرفداران قشربندی اجتماعی ـ مدل كمونيستی ـ ۴
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حل ویدئویی سؤاالت این دفترچه را در 
  مشاهده کنید. DriQ.com وبسایت

به عنـوان » ها ركود اراده«های زير به  يک از عبارت ند و كداما پردازان آن كدام های كنش اجتماعی از ديدگاه نظريه ترين ويژگی به ترتيب، مهم -184
 يكی از پيامدهای ناديده گرفتن كنش اجتماعی اشاره دارد؟

كيدودن ـ دار ب ارادی و هدف) ۱ ها  بيش از اندازه بر نظم و ساختار اجتماعی و يكسان دانستن نظم اجتماعی و نظم طبيعی، اراده و خالقيت انسـان تأ
  گيرد. را ناديده می

گاهی و معناداری ـ بسياری از كنش۲ اطفی، هـای عـ بـا انكـار ارزش افـراد های عاطفی، هنری و اخالقی با رويكرد تبيينی قابل توضـيح نيسـتند و ) آ
  شوند. گريزی می اخالقی و مذهبی دچار اخالق

گاهی و معناداری ـ ۳ كيد) آ هـايی  كه بدانند اين نظم برای تحقق چـه ارزش شود افراد بدون آن افراطی بر ساختارهای اجتماعی، به تدريج سبب می تأ
  صرفاً آن را رعايت كنند. ،است

، سبب شده است كه بيشتر مطالعات تبيينی به توصيف خصوصيات و رفتارهای قابل مشـاهدۀ دار بودن ـ ناديده گرفتن معنای كنش ) ارادی و هدف۴
  ما محدود شوند.

 ارتباط دارند؟ مفهوم يا موضوعهای زير، به ترتيب با كدام  هر يک از عبارت - 185

  های جديد دينی شده است. ـ رويكرد گزينشی غرب به ابعاد معنوی جهان، سبب پيدايش و رشد برخی نهضت
ُ  تأكيدـ    كردند. ای از قداست ترسيم می های اسوه را در هاله انسان ۀعد آسمانی انسان كه چهربر ب

  شناسانۀ بشر است. های هستی ـ پاسخ فرهنگ معاصر غرب به پرسش
  های مختلفی پيدا كرده است. ـ روشی از معرفت و شناخت كه در طول بيش از چهارصد سال فرهنگ جديد غرب، شكل

  آشكار ـ هنر قرون وسطی ـ اومانيسم ـ ادبيات قرون وسطی سكوالريسم) ۱
  ) پروتستانتيسم ـ هنر قرون وسطی ـ سكوالريسم ـ روشنگری در معنای خاص۲
  ) سكوالريسم پنهان ـ هنر مدرن ـ سكوالريسم ـ ادبيات مدرن۳
  ) دئيسم ـ هنر مدرن ـ اومانيسم ـ روشنگری در معنای عام۴
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ترچه را در حل ویدئویی سؤاالت این دف
  مشاهده کنید. DriQ.com وبسایت

  
  ِّ۱۸۶ـ  ۱۹۴( للترجم‗ أو التعريب أو المفهوم ن األصّح و األنسب في الجوابعي:(  
186 - كلوا مّما لم يُذكر اسم اهللا عليه  :و ال تأ

  »د!نام خداوند بر آن برده نشده است، نبايد خور چه آنو از «) ۱

  » بر آن برده نشده است، بخورند!چه نام اهللا و نبايد از آن«) ۲

  »وند بر آن ياد نشده است، نخوريد!ا كه نام خداچه ر و آن«) ۳

  »خدا بر آن ياد نشده است، نخوريد!و از چيزی كه نام «) ۴

 »:إّن الحاكم الّذي يسجن معارضيه فقد تعّدی علی حقوق اإلنسان تعّدي الظالمين!« - 187

كمی كه مخالفان خود را به زندان می۱   است!   ردهدرازی كاندازد، ستمگرانه به حقوق انسان دست) حا

كمّيتی كه مخالفانش را به زندان می۲   كند!  درازی میافكند، همانند ستمگران به حقوق بشر دست) حا

  است!   درازی كردهشک ستمگرانه به حقوق انسان دستكند؛ بی) فرمانروايی كه مخالفان را زندانی می۳

كمی كه مخالفان خود را زندانی می۴   است!  درازی كردهه حقوق بشر دستچون ستمگران بكند، هم) حا

 !»:كفيضرّ  كو مصادق‗ األحمق فإنّه يُريد أن ينفع كإيّا« - 188

  زند!  آسيب میبه تو خواهد به تو سود رساند، اّما  ) از دوستی با نادان پرهيز كن، چه او می۱

  زند!  ای رساند، ولی آسيب می تر دوستی كنی، زيرا او دوست دارد به تو بهره ) مبادا با نادان۲

  بينی!  خواهد به تو سود رساند، ولی تو از او ضرر می نشينی با نادان پرهيز كن، زيرا او می ) از هم۳

كه او به تو ضرر می دوستی با) از ۴ گرچه می كودن اجتناب كن، چرا   خواهد به تو سود رساند!  رساند، ا

  »:  من هم أهل لالحترام! من أراد أن يحترمه اآلَخرون فلُيصاِدق« - 189

  ) هركس بخواهد نزد ديگران محترم باشد، پس با كسانی دوستی كند كه شايستۀ احترام هستند! ۱

  خواهد كه ديگران به او احترام بگذارند، پس با كسی دوست شود كه شايستۀ احترام است!  ) هركه می۲

  حترام هستند! ) هركس بخواهد ديگران به او احترام گذارند، بايد با كسانی دوستی كند كه شايستۀ ا۳

  اند!  كند كه خود شايستۀ احترام خواهد ديگران او را احترام گذارند، با كسانی دوستی می ) كسی كه می۴

 »: إنّما يَدخل أفضل الجامعات من عّود نفسه علی قراءة الكتب و يقوم بأداء واجباته الدراسّي‗ نشيطاً!« -190

  اش را انجام دهد! ها عادت كرده باشد و با نشاط تكاليف درسیه خواندن كتابشود كه بها فقط كسی وارد می) در برترين دانشگاه۱

  خود را انجام دهد!  ها عادت كرده باشد و خودجوش تكاليف درسیكنند كه به خواندن كتابهای برتر فقط كسی را وارد می) دانشگاه۲

  اش را انجام دهد! ها عادت داده باشد و خودجوش تكاليف درسیتابك خواندنشود كه خود را به ها میبرترين دانشگاه وارد) تنها كسی ۳

  ها عادت داده باشد و با نشاط برای انجام تكاليف درسی برخيزد! شود كه خود را به خواندن كتابها پذيرفته می) همانا كسی در بهترين دانشگاه۴

   عّين الصحيح:  - 191

  كه از آِن تو نيست، ننشين!   دلی!: در آن صنك) ال تجلِس في مقعد ليس مخّصصاً ل۱

  ) إّن الّناس كلّهم مخلوقون من الطين↨!: مردمان همگی آفريده شده از گِل هستند! ۲

  زده كرد!  هايی ديدم كه مرا شگفت ) أَری في هذا الرجل خصاالً تُعجبني!: در اين مرد ويژگی۳

ث نقّياً!: قطعاً هوای ۴   شود!   آلوده با درختان، پاک می) إّن األشجار تُصّير الهواء الُملوَّ
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حل ویدئویی سؤاالت این دفترچه را در 
  مشاهده کنید. DriQ.com وبسایت

 : الخطأعيِّن  -192

  كرد! ها را به ما پيشكش میبهاترين نصيحت النصائح!: پدرمان گران أغلی) كان والدنا يُقّدم لنا ۱
  آيد! ترين گناهان به شمار می) يُعّد التجّسس من أقبح الذنوب في اإلسالم!: در اسالم تجّسس كردن از زشت۲

  من الغيب↨ و الّسخريّ↨ من اآلخرين!: دوستانم؛ مرا از غيبت كردن و مسخره كردن ديگران بازداريد!  ) أصدقائي منعوني۳
 برد، بد همنشينی است! كه در وی خودپسندی است و صدايش را باال می) بئس الجليس من فيه عجب و يرفع صوتَه!: كسی۴

 عّين الصحيح:  ؛»كند!و را ادب میهركس پدر و مادر او را در كودكی ادب نكرده باشند، زمانه ا« -193

ب علی طول الزمن! ۲  ) الّذي لم يُؤّدبه الوالدان في الصغر، يُؤّدبه الزمن!۱   ) من ال يُؤّدبه الوالدان صغيراً، يُؤدَّ
  ) من لم يُؤّدبه الوالدان صغيراً، يُؤّدبه الزمن! ۴  ) من لم يُؤّدبه والداه في الصغر، فالزمن يُؤّدبه!۳

 ن ما يُناسب مفهوم العبارة: عيِّ  ؛»سان!بالسجن من اللّ  ال شيء أحّق « -194

  ) من يصمت يسلم! ۲    إلی السجن! صاحبهسان يَجّر ) اللّ ۱
ُ ۴    ) المرء مخبوء تحت لسانه!۳   !  كتفكيرَ  ك) اِحذر أن يَسبق لسان

  ۱۹۵ـ  ۱۹۷( الصحيح في اإلعراب و التحليل الصرفّي عيِّن:(    
 »: صديقاً! كشّراً فاتِّخذه لنفس كثالث مّرات فلم يُقل في كِمن إخوان كمن َغضَب علي« - 195

  للغائب ـ مجّرد ثالثّي ـ معلوم / فعل و الجمل↨ فعلّي↨ ) غضب: فعل مضارع ـ ۱
  » من«اسم ـ مثّنی مذّكر ـ معرب / مجرور بحرف الجّر ) إخوان: ۲
  مفرد مذّكر ـ اسم تفضيل ـ نكرة / مفعول و منصوب بالفتح↨ ) شّراً: ۳
  اسم ـ مفرد مؤنّث (جمعه: أنُفس) ـ معرب / مجرور بحرف الجّر نفس:  )۴

د في شراء البضاع‗!« -196  »:  كأّن الُمشتري متردِّ

  ـ معّرف بأل / اسم كأّن و منصوب بالفتح↨ » اشتََری«الُمشتري: مفرد مذّكر ـ اسم مفعول من فعل ) ۱
د: مفرد مذّكر ـ اسم فاعل من فعل ) ۲   / خبر حرف كأّن المشّبه بالفعل و مرفوع ـ نكرة » رّدد«متردِّ
  » من«شراء: اسم ـ مفرد مذّكر ـ مصدر من فعل مجّرد ـ معرب / مجرور بحرف الجّر ) ۳
  البضاع↨: اسم ـ مفرد مذّكر (جمعه: البضائع) ـ معّرف بأل / مضاف إليه و مجرور   ) ۴

كم في السماء يَنزل منه المطر!« -197  »: الغيم بخار مترا

  اسم ـ مفرد مذّكر (جمعه: الغيوم) ـ معّرف بأل ـ مبنّي / مبتدأ و مرفوع بالضّم↨ الغيم: ) ۱
كم: اسم ـ مفرد مذّكر ـ اسم فاعل من فعل ) ۲ َكمَ «مترا   ـ نكرة / صف↨ و مرفوع » ترا

  الّسماء: اسم ـ مفرد مؤنّث ـ معّرف بالعلمّي↨ ـ معرب / مجرور بحرف الجّر ) ۳
  أطمار) ـ معّرف بأل / فاعل و مرفوع  المطر: مفرد مذّكر (جمعه:) ۴

  ۱۹۸ـ  ۲۰۵( ب في الجواب عن األسئل‗ التالي‗المناسعيِّن:(  
   في ضبط حركات المفردات:  الخطأعيِّن  - 198

  إلی َمأُدبٍَ↨!  كَ ) َسِمعُت أّن َرُجالً ِمن األغنياِء َدعا۲  ) للࠩطيوِر ِحيٌَل لِطَْرِد ُمفتَرِسيها تُثِيُر التََّعࠩجَب! ۱
! لی طَعامِ قَومٍ عائِلُُهم َمْجفوٌّ و َغنࠩيُهم َمدع) َكيَف تُِجيُب إ۳   ضَروات! تُزَرُع فيها الّنباتاُت و الخَ  ) إّن الحَقَل أرٌض واَسَع↨ٌ ۴  وٌّ

 »   ......... كالمُه! ، من ..........«المناسب للفراغيِن: عيِّن  -199

ق۱ ق ـ ال يُصدَّ ق ) ال يَصدق ـ لن يُص۲    ) ال يُصدِّ   دِّ
ق ) لم يَصُدق ـ ال۳ ق ـ ال يَصدق   ۴    يُصدَّ   ) لم يُصدِّ
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حل ویدئویی سؤاالت این دفترچه را در 
  مشاهده کنید. DriQ.com وبسایت

 :     التفضيليدّل علی » خير«كلم‗ عيِّن  -200

كثَر! ۱   أّن الوالدين ال يُريدان إّال خير أوالدهما!  ك) لُندر۲  ) خير معلّمّي هو الّذي يُشّجعني علی التفكير أ
  فكّل الخير فيه!  ك) التزم الصدق في حيات۴  ِجالً !أم آ  ) ما يفعل المرء من خير يَر نتيجته عاجالً ۳

 صف النكرة (الجمل‗ الوصفّي‗):جمل‗ تعيِّن  -201

  ) رأيُت الولد في شارٍع يمشي بسرع↨! ۲    ) رأيُت الولد أمس يمشي في شارٍع!۱
  ) رأيُت ولداً في الشارع و هو يمشي! ۴  ) رأيُت ولداً في الشارع يمشي بهدوء!۳

 قاي‗: ما فيه نون الوعيِّن  - 202

  ) إن لم تكن عوني في الحياة فال تكن عبئاً علّي! ۲  ) ال تحزني أيّتُها المرأة ماُدمِت تُؤمنين باهللا! ۱
  ) رآني أحد زمالئي القدامی في الشارع فتصافحنا معاً فرِحَيِن! ۴  ) إلهي، أعّنا علی شدائد الدهر الّتي ستُواجهنا ُمواجه↨! ۳

 في ُأسلوب الشرط:  الخطأعيِّن  -203

كرمَت اللئيم يتمّرد بال ش۱  عاقل!  فهو) من فّكر قبل أن تبدأ بالعمل تفكيراً سليماً ۲    !ّك ) إن أ

  ) ما تُقّدموا من خير تجدوه في الدنيا و اآلخرة! ۴  ) من لم يهتّم بصّحته فال محالَ↨ يُصاب باألمراض!  ۳
   فيه فعل مجهول:  ليسما عيِّن  - 204

  ) من يتصّدق لرضی اهللا يُدفع عنه البالء! ۲    ) من ساء خلُقه، يُعّذب نفسه! ۱
  أبداً أن ُأمدح!  ) ال ُأحّب ۴  ) ال يُعرف اإلنسان إّال بالتكلّم و المصاحب↨!۳

 ما جاء فيه المفعول المطلق:   عيِّن  -205

كلهم!۱   ) قام مصلّح الفندق بتصليح المكّيفات المعطّل↨! ۲  ) يَحزن الوالدين حزُن أوالدهما و مشا
  ) هؤالء األُّمهات يحمين أوالدهّن الصغار حماي↨! ۴  ! س الجاهلين يفخرون بأنسابهم جهالً ) بعض الّنا۳

  
 است؟ نداشته رواج اشكانی دوران معماری در گزينه كدام - 206

  ديواری نقاشی) ۲    كاری يکموزائ) ۱
  دار طاق بناهای) ۴    بری گچ هنر) ۳

 شتافت؟ ساسانيان با مقابله به اشكانی، شهريار آخرين اَردوان، دليل كدام به -207

  .بودند انداخته راه به شورشی پارس در ساسانی خاندان) ۱
  .بودند مخالف طوايفی ملوک حكومت با ساسانيان چون) ۲
  .كرد می خطر احساس ساسانيان طلبی استقالل از) ۳
كمان با نگاری نامه با اردشير) ۴   .بود اشكانيان برانداختن دنبال به مختلف، حا

كی مواد و اشياء ،يانهخامنش زمان در -208  در موضوع اين دربارۀ اطالعاتی منبع، كدام و شد می تأمين روش كدام از شاهی كاخ نياز مورد خورا
 دهد؟ می قرار ما اختيار

   هرودت مخصوصاً  يونانی، مورخان های گزارش ـ بودند شاه به متعلق كه هايی كارگاه )۱
 هخامنشی ۀدور از مانده یباق های سكه ـ خارجی و داخلی تجارت طريق از) ۲

  جمشيد تخت خزانۀ از شده كشف گلی های لوحه ـ بودند شاه به متعلق كه هايی كارگاه) ۳
 هخامنشی ۀدور از مانده برجای اشيای و آثار ـ خارجی و داخلی تجارت طريق از) ۴
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  اند؟د می كشاورزی خاستگاه را جهان مناطق از يک كدام اخير، شناسی باستان های كاوش بيشتر - 209

گرس ای كوهپايه مناطق) ۲   سند اطراف خيز حاصل و یآبرفت یها جلگه) ۱     ايران غرب در زا

  كنونی عراق جنوب و خوزستان ۀجلگ) ۴    مصر در نيل رود ۀجلگ) ۳
  شد؟ می ناميده چه داد، می تشكيل را ساسانيان مجهز و دائمی سپاه بخش ترين اصلی كه پوش زره اسلحۀ سنگين نظام سواره -210

   ارتشتاران) ۲     جاويدان سپاه) ۱
 اسواران) ۴    داران كمان) ۳

 شدند؟ فراوان قدرت و نفوذ صاحب ،عباسی ۀخليف كدام زمان در برمكی خاندان - 211

  مأمون) ۲    هارون) ۱
 مهدی) ۴    منصور) ۳

 بود؟ دوره آن در ايران بازارهای ندترينشكوهم جمله از شهر، كدام بازار و رفت می كار  به معنا كدام به صفوی عهد در »بيگی چوپان« اصطالح -212

 اصفهان ـ دامداران ماليات آوری جمع مسئول) ۲   شيراز ـ دامداران ماليات آوری جمع مسئول) ۱

 اهواز ـ ختنداپرد می دامداران كه مالياتی) ۴  كرمان ـ ختنداپرد می دامداران كه مالياتی) ۳

 است؟ نبوده) ع( علی ضرتح خالفت دوران به مربوط زير، های جنگ از يک كدام -213

 جمل) ۴  صفين) ۳  خيبر) ۲  نهروان) ۱

 دانست؟ تركيبی نگاری تاريخ اشكاالت از توان می را گزينه كدام -214

 .شود نمی گرفته كمک ديگر علوم از حوادث، تحليل در) ۱

  .شود نمی ارائه خبر نادرستی و درستی ۀدربار نظری هيچ ،روش اين در) ۲
  .بماند دور مورخ چشم از خبر های بهجن از برخی دارد امكان) ۳
  .شود نمی توجه حوادث دادن رخ زمان به) ۴

 ؟نبود تيموريان و ايلخانان عصر معماری مهم های ويژگی از ،گزينه كدام - 215

 تبريز شاه علی ارگ مانند عظيم بناهای ايجاد) ۲  بناها زيباسازی برای سنگ و آجر تركيب از استفاده) ۱

  بلند های مناره و ها ايوان ها، طاق گنبدها، ساختن) ۴  كاری كاشی و بری گچ با ها ساختمان نتزيي) ۳
 بود؟ ملی شورای مجلس ۀدور اولين نمايندگان اقدامات از گزينه كدام -216

  شاه  محمدعلی بركناری) ۲    شوستر مورگان استخدام) ۱
  بلژيكی نوز اخراج) ۴    ۱۹۰۷ قرارداد تصويب) ۳

  بود؟ آلمان واحد كشور تشكيل و آلمانی های ايالت اتحاد مخالف ترين جدی م،نوزده قرن در اروپايی قدرت كدام -217

  فرانسه) ۲    مجارستان ـ اتريش) ۱
 انگلستان) ۴    هروسي) ۳

 است؟ شاه  فتحعلی ۀدور مشهور مورخان از يكی اثر زير، تاريخی كتاب كدام - 218

  ايرانيان بيداری تاريخ) ۲     صدرالتواريخ) ۱
  ناصری الخبار حقايق )۴    ذوالقرنين تاريخ) ۳

 شد؟ ملقب »بريتانيا و هند امپراتريس« به انگلستان ۀملك واقعه، كدام از پس -219

 اول جهانی جنگ پايان) ۱

  هندی سربازان شورش سركوب) ۲
  هند سر بر هلند و فرانسه با استعماری رقابت در انگلستان پيروزی) ۳
  تزاری ۀروسي اش لیاص رقيب حكومت سرنگونی با هند بر انگليس كامل ۀسلط) ۴
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 شد، انجام جديد سياسی نظام استقرار روند تكميل در كه اقدامی اولين ،۱۳۵۸ سال در ايران اسالمی جمهوری اساسی قانون تصويب از پس - 220

 بود؟ چه

       مجلس انتخابات برگزاری) ۲    موقت دولت تشكيل) ۱

  جمهوری رياست باتانتخا برگزاری) ۴  جديد سياسی نظام تعيين پرسی همه برگزاری) ۳

  
 در كدام گزينه با توجه به عبارت زير، تدوين فرضيه به درستی نشان داده شده است؟ -221

 »ميزان حضور مردم و جمعيت در شهر تهران بسيار زياد است.«

  چرا مهاجرت به تهران زياد است؟) ۱

  ) داليل افزايش جمعيت در شهر تهران  چيست؟۲

  های دولتی، عامل افزايش جمعيت تهران است. د و سازمانرسد وجود مشاغل زيا ) به نظر می۳

  ) عوامل مؤثر در جمعيت زياد در تهران، پيشينه و پايتخت بودن آن است.۴

 با توجه به مناطق كوهستانی شمال ايران، كدام گزينه درست است؟ - 222

  گيرد. را دربر میكوه تالش در جهت غربی ـ شرقی  كوه ارسباران در شمال تا رشته آذربايجان: دو رشته) ۱

  كوه در نزديكی شاهرود ادامه دارد. های شاه  جنوبی تا كوه ـ ) البرز: از تنگۀ منجيل شروع شده و در امتداد شمالی۲

  شرقی ايران قرار دارند.  های آن به شكل منظم و موازی در شمال ) شمال خراسان: كوه۳

  گيرد. آذربايجان را دربر می های ) تالش: جهت شمالی ـ جنوبی منطقۀ ارسباران تا كوه۴

 هايی دارند؟ های آبگير دائمی چه ويژگی يا ويژگی در كشور ايران، كانون - 223

  شود. های گرم سال حفظ می ها تا پايان ماه ذخيرۀ برف آن) ۱

  ها را دارند. متر بارندگی هستند و حداقل در هشت ماه از سال اين بارش ميلی ۵۰۰) دارای بيش از ۲

  ز شرق به غرب و خورشيد بسيار مايل است.ها ا ) جهت آن۳

  درجۀ جنوبی و دارای جمعيت فراوان هستند. ۴۰تا  ۳۵) در مدار ۴

 كدام گزينه، در مورد تقسيمات كشوری ايران درست است؟ - 224

  شود. از به هم پيوستن چند روستا، مكان و مزرعۀ همجوار، شهر تشكيل می) ۱

  بع شهرستان و شهرستان تابع استان است.) دهستان تابع بخش، بخش تابع شهر، شهر تا۲

  شود. ) بخش از به هم پيوستن چند دهستان همجوار شامل چندين مزرعه، مكان و روستا و احياناً شهر تشكيل می۳

  ترين آن، بخش است. ترين تقسيمات كشوری، استان و كوچک باشد و بزرگ ) استان تابع تشكيالت مركزی (پايتخت) می۴

 گذارد؟ سكونتگاه اثر می» گسترش«و » پيدايش«تيب در كدام عوامل به تر - 225

  ) اجتماعی و اقتصادی ـ شيب زمين و آب۲  آب و خاک ـ شرايط جغرافيايی طبيعی و انسانی) ۱

  انداز طبيعی ) جمعيت و خاک ـ چشم۴    ) مهاجرت ـ آب و خاک۳

 هستند؟» ماه بدون باران ۷«و » ماه بدون باران ۲«ام نواحی به ترتيب های بارانی استوايی به طرف بيابان حركت كنيم، در اين ميان كد اگر از جنگل - 226

كنده) ۱ كم ـ ساوان پرا كنده ـ نيمه۲    ساوان مترا   بيابانی ) ساوان پرا

كم ـ نيمه۳ كم۴    بيابانی ) ساوان مترا كنده ـ ساوان مترا   ) ساوان پرا
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 كدام گزينه از عوامل تأثيرگذار بر دمای يک مكان است؟ - 227

  ها رافيايی ـ جهت و شيب ناهمواریالف) عرض جغ
  ای ـ نزديكی به خط استوا ب) طول جغرافيايی و نزديكی به مدار جنب حاره

  ها و درياها ـ ارتفاع از سطح زمين ج) دوری و نزديكی به اقيانوس
كندگی كانون  های فشار ـ كمربند فشار در منطقۀ جنب استوايی د) پرا

  ج ـ د) ۴  ) الف ـ ج۳  ) ب ـ ج۲  الف ـ ب) ۱
 اند؟ ها در جهان، غلبۀ بيشتری پيدا كرده بر اثر چه عواملی، امروزه برخی از زبان - 228

  ) تجارت و بازرگانی و مهاجرت از كشوری به كشور ديگر۲    ها جنگ و فتح سرزمين) ۱
  ) رشد ارتباطات و فناوری اطالعات۴  ) توسعۀ دريانوردی و سياست استعماری۳

 سياسی كشور جمهوری آذربايجان است؟ های نظام كدام گزينه، از ويژگی - 229

  كند. ها را تعيين می شود اما حكومت مركزی حدود اختيارات آن تر تقسيم می كشور به واحدهای سياسی كوچک) ۱
  گيری در سطح ملی، قوۀ مقننه، مجريه و قضائيۀ مستقل نيز دارد. ) هر ايالت عالوه بر وجود حكومت و نيروی تصميم۲
  شوند. ای و خودمختار اداره می ساخت است؛ فقط يک يا چند بخش كوچک به صورت ناحيه ه صورت تک) بخش اعظم كشور ب۳
  كنند. های محلی، تصميمات دولت مركزی را اجرا می شود و مديريت ) قدرت سياسی از پايتخت به ساير نواحی كشور اعمال می۴

 اشد؟ب كدام گزينه از عوامل تقسيم نواحی سياسی جهان به چهار نوع می -230

  های اقتصادی ) سرزمين و قلمرو جغرافيايی ـ عرصۀ فعاليت۲    سازمان انسانی ـ جمعيت و ملت) ۱
كم۳ كم۴  ) مقياس فضای جغرافيايی ـ نظام مديريت حا كميت و مشروعيت ـ نظام مديريت حا   ) حا

 كدام گزينه با تصوير زير مغايرت دارد؟ -231

  شود. ها به صورت عادالنه برطرف میافتد و نياز های آينده به خطر نمی منافع نسل) ۱
  كنند. ترين تأثير نامطلوب را بر محيط زيست دارد و مديران شهری در اين راستا تالش می های شهری كم ) فعاليت۲
  های محيطی را داراست. های جغرافيايی و درک صحيح ظرفيت ) شناخت توان۳
  كنند تا به شهر پايدار برسند. ريزان شهری تالش می و برنامه) پايداری شهر حد و حصر و نقطۀ انتهايی ندارد و مديران ۴

 و نقل است؟ كدام گزينه هدف مهم حمل  - 232

  ديگر ها و نواحی به يک ) ارتباط دادن مكان۲  زيرساخت مهم اقتصادی در جهت رفع نيازهای مردم )۱
  ايی) تأثير آن بر فضا و محيط جغرافي۴  های اجتماعی ) قدرت ملی و مشاركت در فعاليت۳

 های دو طرف با هم مغايرت دارند؟ در كدام موارد، عبارت -233

  ترين مدل  های پرشيب و پرخسارت جايی حجم عظيم مواد در سطح دامنه لغزش: جابه الف) مدل زمين
  های پرشيب و پرتگاهی ها در سطح دامنه سنگ ها و خرده ب) مدل جريان گِلی: سقوط آزاد سنگ

  زمان طوالنی ج) مدل خزش: حركت ُكند و نامحسوس رسوبات سطح دامنه در مدت
 شده از آب، به صورت گل و الی د) مدل ريزش: جريان يافتن رسوبات ريزدانۀ اشباع

  ) الف ـ د۴  ) ب ـ ج۳  ) ب ـ د۲  الف ـ ج) ۱
 گير يک رودخانه است؟ كدام گزينه از عوامل مهم در تعيين حريم سيل - 234

  ش گياهی و نفوذ دادن آب باران در حوضۀ رودهاتقويت پوش )۱
  سال) ۳۵) انجام دادن محاسبات آماری براساس آبدهی گذشتۀ يک رودخانه (حداقل ۲
  ها ای و تنظيمی در حريم رودخانه های ذخيره ) احداث سد۳
  های آبخيزداری وساز و اجرای روش گير و پرهيز از ساخت های حريم سيل ) تهيۀ نقشه۴
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 كند؟ را به درستی بيان می» سنجش از دور«ه تعريف كدام گزين -235

شـوند،  ها دريافـت می های سطح زمين مثل طيف مرئی فروسـرخ كـه بـه وسـيلۀ سـنجنده های طيف الكترومغناطيسی پديده با استفاده از بازتاب) ۱
  توان اطالعاتی را ذخيره و پردازش كرد و نمايش داد. می
گون مثل خورشيد دريافت می) سطح زمين كه بخشی از پرتوها را ۲   ای قابل ثبت و نمايش است. كند و به وسيلۀ تصاوير رقومی و ماهواره از منابع گونا
  شده است. ها و پردازش اطالعات دريافت های سطح زمين از طريق مشاهدۀ غيرمستقيم با استفاده از سنجنده آوری اطالعات از پديده ) دانش و فن جمع۳
ها  آوری، ذخيره، پردازش و تجزيه و تحليل اطالعات و نمايش اشكال مختلف داده ای كه امكان جمع افزارهای رايانه فزارها و نرما ای از سخت ) مجموعه۴

  آورد. و اطالعات جغرافيايی را فراهم می
  

  
  وجود دارد؟ غيرلفظیدر هر يک از موارد زير امكان روی دادن چه مغالطۀ لفظی و يا به ترتيب،  - 236

   ارنگرفتند و كرده غم از دل ك/  دگر را كنار پسر يکا پدر ب الف)
  كس نرود به جنگ افتاده/ ای است آزاده  سعدی افتاده ب)
گر جشن تولد را در تاالر بزرگ شهر برگزار نكنيم ج)   آبرويمان خواهد رفت. ،ا
گر آشنا به علم اقتصاد باشند كسانی كه در اين جمع نشستهد)    نترل تورم درست است.دانند نظر من در ك می ،اند ا
ک لفظ۱   گذاری تله ـ مسموم كردن چاه ـعدم تكرار حد وسط  ـ ) اشترا
ک لفظ ـ ) توسل به معنای ظاهری۲   مسموم كردن چاه ـ توسل به احساسات ـ اشترا
  نمايی بزرگـ  توسل به احساسات ـ مرجع ضميرابهام در  ـ ) عدم تكرار حد وسط۳
ک لفظ۴ ک لفظ ـ ) اشترا   گذاری تله ـ موم كردن چاهمس ـ اشترا

گر قضايای  ،با توجه به مبحث تعريف - 237   ............گاه تعريف  آن ،صحيح باشد» بعضی ب الف است«و  »بعضی الف ب است«ا

  .) نه جامع است و نه مانع۲  .مانع استتواند جامع باشد اما  نمیلزوماً ) ۱
  ت.لزوماً جامع است اما مانع نيس) ۴    ) الزاماً دوری است.۳

   كند؟ های زير اشاره می كدام گزينه به درستی به سيِر استداللبه ترتيب  -238
كرات وين با كشورهای ديگرالف   زنند. زيرا افراد يک تيم به همديگر تكل نمی ،ها بايد هماهنگ باشند همۀ گروه ،) در مذا
  اند.گردند و هنوز كار پيدا نكرده اسم كه دنبال كار میشن چون من چند نفر از دوستان را می ،التحصيالن رشتۀ تاريخ بيكار هستند ) فارغب
  چون برادرش كه دوسِت من است خيلی اهِل كتاب و مطالعه است. ،مند است ه) آراس به كتاب عالقج
  دارای بُعد هستند. اند  ی كه جسمانیيزيرا تمام اشيا ،) اين شیء دارای بُعد استد
  استنتاج كلی از جزئی ـ جزئی از جزئی استنتاج ـجزئی به كلی ـ  ) جزئی به جزئی۱
  استنتاج كلی از جزئی ـ استنتاج جزئی از كلی ـ استنتاج جزئی از جزئی ـ) كلی به جزئی ۲
  استنتاج جزئی از كلی ـ جزئی به جزئیـ  استنتاج كلی از جزئی ـ ) استنتاج جزئی از جزئی۳
  جزئی به جزئی ـ جزئیاستنتاج جزئی از  ـ جزئی به كلی ـ ) استنتاج كلی از جزئی۴

 ؟رود نمیهای زير در استدالل به كار  يک از گزينه كدام - 239

  برفتند با كاويانی درفش/  تيغ دليران هوا شد بنفش ) ز۱
كنده شدم  / ) گفت كه تو شمع شدی قبلۀ اين جمع شدی۲   جمع نيم، شمع نيم، دود پرا
  محنت تنهايی راتا بدو بازم برم  /) كاش بينم نفسی خيل خياِل تو به خواب ۳
  طبل طوفان از نوا افتاده است /اند آرام و رام  ها خوابيده ) موج۴
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گر قضيۀ  - 240  چگونه است؟به ترتيب » بعضی ب الف است«و » هيچ الف ب نيست«كاذب باشد، صدق و كذب قضايای » بعضی الف ب نيست«ا

  صادق ـ ) نامشخص۲    كاذب ـ ) صادق۱
       صادق   ـ ) كاذب۴    نامشخص ـ ) كاذب۳

  مغالطه روی داده است؟ ،های زير استداللدر چند مورد از   -241

 گر الف آن ـ گر ب آن ـ   (منفصل حقيقی) ج يا د ـ   گاه ب ا گر ج آنـ    گاه ج ا   بگاه  ا

    ب                  ـ                   ج غير ـ                              غير ج ـ                  غير الف ـ   
    غير ب      د      ب       ج  
۱ (۴   ۲ (۳  ۳ (۲  ۴ (۱  

 الرفع است؟ ‗يک از قضايای زير مانع كدام - 242

  .كامل است و يا قضيه ) يا اين نوشته غيرجملۀ۲  .فزار است و يا خودكارا ) يا اين شیء غيرنوشت۱
  ) يا مغالطه صوری و يا غيرصوری است. ۴  .) يا دليل غيرقياسی است و يا استدالل۳

 ؟نيستهای مضاف درست  فلسفه ۀكدام عبارت دربار - 243

  شوند. های نوظهور محسوب می زيادی نگذشته است و بنابراين از دانشهايی مستقل و منسجم، زمان  ها، به مثابه دانش ) از تشكيل اين نوع فلسفه۱  
  .گيرد می قرار علوم در نظريات شالودۀ و اساس شود، می پذيرفته ها در اين فلسفه چه كنند و آن چون بخش اصلی فلسفه از موجود خاص بحث می هم) ۲
  توانند تكثر و تعدد يابند. های خود می اليه كنند و به تعداد مضاف با روش عقلی بحث میاليه خود  زيربناهای مضاف و مبانی ۀهايی هستند كه دربار دانش) ۳
  شوند. های فرعی تلقی می شاخه ۀروند، بلكه به منزل است، به شمار نمی آن پيرامون مسائل و وجود حقيقت و اصل بررسی بخشی اصلی از فلسفه كه درصدد) ۴

 شده است؟ن درون غار با زندانی از بند رهادانياترين اختالف زن كدام گزينه بيانگر مهم -244

  های بيجا های غيرمنطقی و تعصب شده از زنجير عادتزندانی از بند رها آزاد شدن) ۱
  شده در زنجير جهل و نادانی و عدم درک حقيقت برتر) ماندن زندانی از بند رها۲  

  مستقلهای غيرمنطقی و كسب شخصيت  ) رهايی زندانيان درون غار از عادت۳
كيد زندانيان درون غار بر حقيقی نبودن سايه۴   روشدن با حقيقت برتر هها و روب ) تأ

 ؟رود نمی، جزء خطاهای حواس به شمار داده در كدام گزينه خطای رخ - 245

  دور ۀفاصل از پنداشتن ميدان آزادی ) كوچک۲  آب ليوان داخلِ  ديدن يک خودكار ) شكسته۱
  ) پنداشتن سراب در جاده به عنوان آب واقعی ۴  افسردگی و شادی پيدايش علل خطا در تشخيص) ۳

 كند؟ ماركس را بيان می ۀهابز و انديش ۀانديش اشتراکوجه  ،كدام گزينه - 246

  ذهن و بدن ۀ) تبيين رابط۲    ) اصالت دادن به عقل۱
 ) مادی دانستن حقيقت انسان۴    نفس و بدن ۀ) تحليل رابط۳

 ؟نيستنفس انسانی درست نظر افالطون در باب  ۀكدام عبارت دربار - 247

  .وجود دارد) ميان نفس و بدن تمايز ۲    ای فرع بر بدن است. ) نفس پديده۱  
  است.  جاويد و ) نفس نامرئی، غيرفانی۴    است. خرد و عقل ) نفس دارای۳

 ؟كدام گزينه بيانگر ديدگاه خاص يک فيلسوف مسلمان است - 248

  داد.  تقليل یماد و زمينی صرفاً  موجود يک به را انسان توان ) نمی۱  
  ) روح جنبۀ غيرمادی دارد و از جنس موجودات مجرد است.۲
  عشق را دارد. اخالق و آزادگی، مانند متعالی های ) روح قابليت درک ويژگی۳
  دارند.  حقيقی وحدتی بلكه ،نيستند امجز چيز دو بدن و ) روح۴
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 اخالقی از نظر كانت چيست؟ خير عمل - 249

  ايالت خود فرد صورت گرفته باشد.تم ۀ) عملی كه به سائق۱  

  صورت گرفته باشد. ی) عملی كه به حكم حس تكليف درون۲

  آن اخالقی و از سر خيرخواهی انجام شود. ۀ) عملی كه انگيز۳

  ) عملی كه خوب و برای جامعه سود بسياری داشته باشد.۴

 انيم با حس و تجربه دريابيم؟تو مطابق نظر هيوم، ما كدام رابطه را در ميان به اصطالح علت و معلول می -250

  ) ضرورت۲    ) توالی۱

  ) داللت ۴    ) تداعی۳

 ند؟ا ه و علت ناقصه در كدام خصوصيت مشترکعلت تامّ  - 251

  .آورد را به همراه میعدم معلول  ،) عدم هر يک۱

  .بخشد را تحقق میوجود معلول ، ) وجود هر يک۲

  ند.ا ) هر يک شرط الزم و كافی وجود معلول۳

     ط الزم و كافی وجود معلول نيستند.يک شر ) هيچ۴

 ؟نيستخدا، بيانگر نگرش مشترک دكارت و كانت  ۀكدام عبارت دربار  - 252

كميت نگاه عقلی و اعتقاد به خداوند را در جامعۀ اروپايی استوار سازند. ) تالش می۱   كردند حا

  .برخوردار باشد اوندخد قبول پشتوانۀ از كه كند پيدا می معنای حقيقی و متعالی زندگی صورتی ) در۲

   قبل خود بر وجود خدا ارائه دهند.  ۀهای فالسف عقلی جديدی نسبت به استدالل  ) سعی كردند استدالل۳

  است. گاه اصول اخالقی د، زيرا او تكيهخدا، وجودش را فقط از طريق اخالق اثبات كر اثبات جای ) بايد به۴

 توان برداشت كرد؟  كدام مطلب را می ،»جاهله ۀمدين« ۀر فارابی دربارظبا توجه به ن -253

گر به سعادت دست نيابند، گمان می۱    اند. افتاده یكنند كه به بدبخت ) مردم آن ا

  دهد. اش را به نحو احسن انجام می ) هر عضو آن متناسب با ويژگی خود، وظيفه۲

  .كنند میدنيايی خالصه  های لذت فراوانی و جسم در تحقق سالمت خود را) سعادت ۳

  دانند.  ) تحقق سعادت راستين در دنيا و آخرت را بدون زندگی اجتماعی ناممكن می۴

 گذاری كرد؟ سهروردی از چه طريقی، حكمت اشراق را پايه - 254

  زنده نگه داشتن منابع فلسفی يونان باستان) ۱

  تركيب آن با عرفانباستان و  از قبل ايران احيای فلسفۀ نور) ۲

  سينا ابن ی) ايجاد چالش برای حكمت مشاي۳

 ) تبيين حكمت الهی فقط از طريق سلوک قلبی۴

  است؟ » وجود داشتن مراتب« كدام گزينه بيانگر تعريف مالصدرا از -255

  گونه واقعيت خارجی ندارد. ظهورات و مراتب وجود، فرض و توهمی بيش نيست و هيچ ۀ) وجود حقيقت واحدی است، آن هم وجود خدا، و هم۱

  ديگر تفاوت ذاتی دارند. بينيم، دليل بر وجودهای مختلفی است كه با يک ات وجود در جهان میچه از كثرت و تجلي آن) هستی يک حقيقت است و ۲

  در جهان داريم. متكثر و مختلف ) وجود به عنوان يک حقيقت واحد، دارای مراتب است و چون اين وجودها كامالً از هم جدا هستند، بنابراين وجودهای۳

  .است يگانه و واحد حقيقت آن ظهور وجود، از ای مرتبه هر و شود ات و ظهورهای خود دارای مراتبی میكه در تجلي حدی است) وجود حقيقت وا۴
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 تری همراه است و علت آن چيست؟ واژگان زير، با خطای كم يادآوری كدام جفت - 256

  آلبالو / زيرا نشانۀ بيرونی دارند. ـ ) شربت۱

  نی دارند.مبل / زيرا نشانۀ درو ـ ) لباس۲

  اعتياد / زيرا نشانۀ درونی دارند.  ـ ) مواد مخدر۳

  شنا / زيرا نشانۀ بيرونی دارند. ـ ) رعد و برق۴

 آزمايش ابينگهوس در مورد كدام عامل ايجاد فراموشی بوده است؟ -257

  ) گذشت زمان۲    ) تداخل اطالعات۱

  ) عدم رمزگردانی۴    ) عوامل عاطفی ۳

گر اين رنگ را نداشت چه رنگ ديگری بخرم؟«گويد:  خواهد كاموای قرمز بخرد، می و میكه مادرش از ا زهره پس از اين -258 ، اين ويژگی شناختی »ا

 ای دارد؟ (به ترتيب) چه نام دارد و براساس مراحل اسالم زهره چه ويژگی

  وزير و مشاور ـ ) پردازش مفهومی۲    فرمانبردار ـ ) فراحافظه۱

  فرمانبردار ـ افزايش سرعت تفكر )۴     وزير و مشاور ـ سازی ) فرضيه۳

 كدام گزينۀ زير صحيح است؟ - 259

  شود تا رضا در مورد مسائل دينی به خوبی قضاوت كند. ) رشد درک اخالقی باعث می۱

  ) يكی از تكاليف اصلی رشد در نوجوانی، رسيدن به بلوغ جنسی است.۲

  شود. ) صرف داشتن شناخت به رفتار اخالقی منجر می۳

  دهندۀ خوِد آرمانی اوست. خواهد پزشک شود، نشان یكه علی م ) اين۴

 شود؟ به كدام عامل مؤثر در تمركز مربوط می» كه شاگرد اول شود خواند برای اين محدثه درس می«عبارت  - 260

  ) تغييرات درونی محرک۲    ) درگيری و انگيختگی ذهنی۱

  ) آشنايی نسبی با محرک۴    ) يكنواختی و ثبات نسبی۳

 شناختی معنادار تبديل شود و نام اين مرحله چيست؟ های بيرونی به اطالعات روان شود تا محرک ايه باعث میكدام مرحلۀ شناخت پ -261

  حافظه ـ دوم  ) مرحلۀ۲    توجه ـ ) مرحلۀ اول۱

ک۳   حافظه ـ ) مرحلۀ سوم۴    ) مرحلۀ دوم ـ ادرا

گر روان - 262  بعدی او كدام گزينه خواهد بود؟ شناسی بتواند علل ابتالی بيمار خود را به اضطراب شناسايی كند، هدف ا

  های افراد مضطرب را به صورت روشن بيان كند. ) بايد ويژگی۱

  های مؤثر، اضطراب بيمار خود را كنترل كند. ) بايد با روش۲

  ) بايد از بيمار خود در مورد سابقۀ ابتال و گذشتۀ او سؤال كند.۳

  بينی كند. بدون آن پيش ) بايد بتواند آيندۀ زندگی بيمار خود را با اضطراب و۴

 شود؟ به كدام ويژگی روش علمی مربوط می» های به دست آمده از روش علمی، شخصی نيست يافته«عبارت  - 263

  دار بودن  ) نظام۲    ) قابليت تعريف عملياتی متغيرها۱

  ) هدفمند بودن۴    ) تكرارپذيری۳
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 ؟شود نمیهای روش بارش مغزی مربوط  كدام گزينۀ زير به ويژگی - 264

  كند. حل مسئله را تضمين نمی رای آن، دستيابی به راه) اج۱

  ) مورد قبول همه است.۲

  ) نياز به پردازش عميق اطالعات ندارد. ۳

  شود. ) اعتبار آن با گذشت زمان متزلزل می۴

 ؟شود نمیمربوط » آموزان رضايت تحصيلی ندارند؟ چرا دانش«های مسئلۀ  كدام گزينۀ زير به ويژگی - 265

  ) تعريف دقيق هدف با سختی مواجه است.۲  ت اوليۀ آن دشوار است.) شناسايی موقعي۱

  ای بوده و علل متعددی دارد. ) مسئلۀ پيچيده۴  ) فهرست اقدامات آن مشخص است. ۳

ر مربوط های زي ، به كدام توانايی»های موفق و كارآمد هستند افراد در آن به دنبال روش«و » ها سروكار داشتن با اولويت«های  به ترتيب عبارت - 266

 شوند؟ می

  گيری  تصميم ـ ) حل مسئله۲    گيری تصميم ـ گيری ) تصميم۱

  حل مسئله ـ ) حل مسئله۴    حل مسئله ـ گيری ) تصميم۳

 گيری است؟ ، بيانگر كدام مالک تصميم»دهد سعيد به دليل سرويس كردن ماشين خود، با وجود جّو ناپايدار هوا به مسافرت ادامه می«عبارت  - 267

  خطر )۲    ) مزيت۱

  ) از دست دادن۴    ) هزينه۳

گر افراد يک جامعه، علت گرانی مايحتاج خود را بی - 268  هايی دارند؟ كفايتی مسئولين بدانند، اين ِاسناد چه ويژگی ا

  غيرقابل كنترل ـ پايدار ـ ) بيرونی۲    قابل كنترل ـ پايدار ـ ) درونی۱

  ـ غيرقابل كنترلناپايدار  ـ ) درونی۴    قابل كنترل  ـ ناپايدار ـ ) بيرونی۳

گر اعتراض كنند يا سـاكت بماننـد، تغييـری در وضـعيت معيشـت آن - 269 هـا روی نخواهـد داد،  حالتی كه در آن افراد يک جامعه بپذيرند كه ا

 شناختی زير است؟ دهندۀ كدام حالت روان نشان

  ) فشار روانی۲    ) تعارض۱

كامی۴    شده ) درماندگی آموخته۳   ) نا

 با رشد جسمانی در دوران بلوغ و نوجوانی صحيح است؟ كدام عبارت زير در رابطه -270

  شود. ) اندازۀ قلب سه برابر قبل می۱

  يابند. ها يک سال قبل از افزايش قد و وزن رشد می ) ماهيچه۲

  های جنسی اوليه و ثانويه است. ) توانايی توليدمثل، عامل اصلی تفاوت بين ويژگی۳

  شود. ها دو برابر قبل می ) اندازۀ شش۴

 شود؟ خبا مربوط می ، به كدام مرحلۀ روش پس»ها را بيان كنيد و در صورت لزوم دوباره متن را بخوانيد جواب«ارت عب -271

  ) خواندن۲    دادن  ) به خود پس۱

  ) آزمون۴    خوانی  ) پيش۳

 شود؟ آوری اطالعات مربوط می برداری از نوزادان به كدام روش جمع فيلم - 272

  ) مصاحبه ۲    نامه ) پرسش۱

  ) آزمون۴    ده) مشاه۳
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حل ویدئویی سؤاالت این دفترچه را در 
  مشاهده کنید. DriQ.com وبسایت

 صحيح است؟ كدام عبارت زير در رابطه با شكل  - 273

ک می دهندۀ اين است كه پديده ) اين شكل نشان۱   شوند. های بدون احساس، ادرا

ک كرده چه را كه حس می دهندۀ اين است كه آن ) اين شكل نشان۲   ايم. كنيم، الزاماً چيزی نيست كه ادرا

ک تفاوتی ندارد.دهندۀ اين است كه احس ) اين شكل نشان۳   اس با ادرا

ک می ) اين شكل نشان۴   ايم. كنيم كه هيچ موقع احساس نكرده دهندۀ اين است كه چيزی را ادرا

 شود؟ براساس فرمايش حضرت علی (ع)، استقبال از افكار و آرای گوناگون در انجام امور به كدام مفهوم زير مربوط می - 274

  گيری ) تصميم۲    ) قضاوت۱

  استدالل )۴    ) حل مسئله ۳

 دانند؟ (به ترتيب) دانند و در موفقيت چه كسی را عامل پيروزی می اغلب مردم در شكست چه كسی را مقصر می -275

  ديگران ـ ) خود۲    خود ـ ) خود۱

  خود ـ ) ديگران۴    ديگران ـ ) ديگران۳
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