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1/37لرنیتو 1400

درسپایهمدرسه

دبیر

نام و نام خانوادگی

تاریخ

عمر استبداد صغیر در چه تاریخی و مصادف با کدام رویداد تاریخی به سر آمد؟1

مرداد 1288 - فتح تهران توسط مشروطه خواهان (1

تیر 1288 - پناهندگی محمدعلی شاه به سفارت روسیه (2

مرداد 1288 - پیروزی ستارخان و باقرخان در جنبش آذربایجان (3

تیر 1288 - تبعید محمدعلی شاه به روسیه (4

لقب "وکیل الرعایا" به چه کسی تعلق داشت؟2

کریمخان زند (2 آقا محمدخان قاجار (1

نادر افشار (4 سلطان حسین صفوی (3

کدام کشور در مقابل نادر افشار، بدون برخورد نظامی در ایران بیرون رفت؟3

ازبکان (2 روس ها (1

هندوها (4 عثمان ها (3

گزاره های "بازسازی شهر اصفهان - بازسازی باغ دلگشا - تلفیق هنر ایرانی و هندی" به  ترتیب توسط کدام پادشاهان صورت گرفت؟4

کریمخان - نادرشاه - کریمخان (2 نادرشاه - نادرشاه - کریمخان (1

کریمخان - کریمخان - نادرشاه (4 نادرشاه - کریمخان - نادرشاه (3

دولت قاجار برای تأمین هزینه های خود و هزینۀ سفر شاه به اروپا دست به چه اقداماتی می زد؟5

واگذاری امتیازهای تجاری - جدا کردن بخشی از سرزمین ایران - اعطای حقوق تجاری به بیگانگان (1

فروش مناصب حکومتی - باال بردن مالیات ها - استقراض از روسیه و انگلستان (2

فروش مناطق حاصلخیز - فروش محصوالت کشاورزی به روسیه - جدا کردن بخش هایی از سرزمین ایران (3

افزایش مالیات ها - وابستگی روزافزون به دولت های غربی - اخذ وام از روسیه و انگلیس (4

www.alirezaafshar.org۱۴۰۲ پیش ازمون انسانی 24 دیکنکور ۱۴۰۱ و

مرکز مشاوره علیرضا افشار

www.alirezaafshar.org
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2لرنیتو 1400 /37

اختالفات کشورهای اروپایی بر سر منافع استعماری چه زمانی به اوج خود رسید و زمینه را برای چنددستگی و صف آرایی آن ها در6

مقابل یکدیگر فراهم کرد؟

اواخر قرن نوزدهم (2 اواسط قرن هجدهم (1

اوایل قرن نوزدهم (4 اواخر قرن هفدهم (3

کدام گزینه از زمینه های نهضت مشروطه نمی باشد؟7

از دست رفتن بخش هایی از ایران (2 مخالفت مردم با روحانیون (1

ورود اندیشه های جدید (4 استبداد دستگاه حاکم (3

انقالب صنعتی چگونه موجب تغ�ر مناسبات اجتماعی و اقتصادی گردید؟8

به واسطۀ گسترش استعمار و دامن زدن به نابرابری های اقتصادی و اجتماعی (1

نیاز به فضای حیاتی و سرمایۀ مادی فراوان برای رشد و پیشرفت کارخانه ها (2

افزایش استثمار و بهره کشی از کارگران اروپایی (3

نیاز به مواد اولیه، نیروی کار ارزان، بازار فروش محصوالت، سرمایۀ مادی فراوان و حمایت دولت ها (4

چرا دورۀ افشاریه و زندیه، اعتبار و قوت سازمان اداری سابق را نداشت؟9

حاکمیت مرکزی (2 بی ثباتی فرهنگی (1

غلبه تفکر نظامی گر (4 طوالنی بودن استقرار حکومت ها (3

پرسابقه ترین و گسترده ترین وزارت خانه در زمان قاجار کدام اداره بود؟10

جنگ (2 عدلیه (1

داخله (4 مالیه (3

در دورۀ قاجار در کدام شیوۀ نظام تولید، کشاورزان سهم معینی را دریافت می کردند؟11

شبانکارگی (2 سهم برای دهقانی (1

خرده کاالیی دولتی (4 سهم بری دهقانی و خرده کاالیی (3

کدام عبارت درباره زندگی گروه های اجتماعی در عصر قاجار صحیح نیست؟12

جمعیت روستایی اغلب افرادی بودند که از خود زمین نداشتند. (1

تمام مناسبات و روابط حکومت و ایل زیر نظر سران ایل انجام می گرفت. (2

روحانیون به سبب نفوذ اجتماعی باال ازنظر اقتصادی مستقل بودند. (3

ایالت به عنوان نیروی مسلح یکی از منابع تأمین نیروی نظامی قاجار بودند. (4

www.alirezaafshar.org
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3/37لرنیتو 1400

بهانه اصلی لشکرکشی روسیه و انگلیس به ایران پس از شروع جنگ جهانی اول چه بود؟13

اقدامات ضد متفقین جاسوسان آلمانی نظیر واسموس و نیدر مایر (1

موقعیت برتری ارتباطی ایران برای تقویت جبهه مبارزه در شرق اروپا (2

اعالم بی طرفی ایران در زمان جنگ و گرایش حکومت به آلمان (3

بی ثباتی سیاسی در داخل کشور زمینه را برای حمله نظامی این کشورها فراهم کرد. (4

تفکر ملی گرایی چگونه منجر به وحدتی نو در اروپا گردید؟14

اتحاد دولت های کوچک و تأسیس مرزهای سیاسی مستقل و دوری از تنش های قومی و ملی (1

تقویت هویت ملی و جبران عقب ماندگی کشورهای تازه در برابر دولت های قدیم با پرچم و سرزمینی مستقل (2

وحدت اقوام پراکنده اروپایی و تشکیل دولت هایی با هدف مشترک در سرزمینی واحد (3

برانگیختن مردمان و گروه های قومی که تاریخ و فرهنگ و زبان مشترکی داشتند برای قرار گرفتن زیر پرچم حکومتی یکپارچه (4

و مستقل

ایران در جنگ جهانی اول در کدام جبهه بود؟15

بی طرف (2 متفقین (1

ابتدا متفقین و سپس متحدین (4 متحدین (3

کدام گزینه نادرست است؟16

در عصر قاجار، تاریخ نگاران سنتی به طور کامل ساختار تاریخ نویسی سنتی را تغ�ر دادند. (1

میرزا محمدجعفر خورموجی اولین کسی بود که از قتل امیرکبیر سخن گفت. (2

حکمت تاریخ اروپایی توسط میرزا آقاخان کرمانی بیان شد. (3

میرزا فتحعلی خان آخوندزاده از مورخان دورۀ قاجار محسوب نمی شود. (4

اهمیت کتاب تاریخ بیداری ایرانیان به وسیلۀ ناظم االسالم کرمانی در تاریخ نویسی کدام است؟17

بینش مورخان ایرانی را دگرگون ساخت. (1

از روش های نو تاریخ نگاری استفاده کرده است. (2

وقایع را به ترتیب وقوع آن ها به تحریر درآورد. (3

به طور گسترده به زندگی مردم و تکاپوی آنان توجه کرده است. (4

www.alirezaafshar.org
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4/37لرنیتو 1400

درخشش معماری اسالمی باتوجه به چه مواردی در عصر قاجار تداوم یافت؟18

شرایط اقلیمی و آب و هوایی - نوع مصالح ساختمانی (1

تقلید از سبک صفوی - توجه به بناهای اروپایی (2

عکاسی از معماری فرنگی - شرایط اقلیمی متناسب تهران (3

گسترش آموزش معماری - تقلید از سبک معماری اروپایی (4

کدام گزینه به صورت صحیح بیان نشده است؟19

قانون اساسی مشروطه بیشتر به کار مجلس شورای ملی مربوط می شد. (1

متمم قانون اساسی بر اصول اساسی دربارۀ حقوق و تکالیف متقابل دولت و ملت بود. (2

بخش عمده ای از قانون اساسی از کشورهای بلژیک و فرانسه اقتباس شده بود. (3

قانون اساسی مشروطه با اصالحیه های جزئی که در دوران قاجار در آن صورت گرفت تا پیروزی انقالب اسالمی رسمیت (4

داشت.

در اتفاق سه گانه (مثلث) کدام کشور پیمان نبسته بود؟20

روسیه (2 انگلستان (1

فرانسه (4 ایتالیا (3

قانون اساسی امضاشده توسط مظفرالدین شاه در چند اصل نوشته شده بود؟21

15 اصل (2 51 اصل (1

14 اصل (4 41 اصل (3

توضیح زیر، مربوط به کدام یک از گونه های منابع تاریخ معاصر است؟22

"شامل کلیه مکاتبات حکومتی، فرمان ها، معاهدات سیاسی، نامه های شخصی و اداری، گزارش های اقتصادی، فرهنگی و...

می شود."

سفرنامه ها (2 اسناد (1

نشریات (4 خاطرات (3

کدام مورد از موارد زیر را نمی توان دربارۀ انقالب مشروطه صحیح به شمار آورد؟23

این انقالب جنبش سیاسی و اجتماعی گسترده ای بود که در زمان مظفرالدین شاه به وقوع پیوست. (1

آرمان و هدف انقالب مشروطه برقراری آزادی و برابری در کشور بود. (2

ایرانیان با این انقالب برای نخستین بار خواهان تغ�ر حکومت شدند. (3

تبدیل حکومت مستبد، ناکارآمد و ناسالم قاجار به حکومتی قانونمند و کارآمد. (4

www.alirezaafshar.org
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5/37لرنیتو 1400

اولین اقدام آقا محمدخان پس از تاج گذاری چه بود؟24

برچیدن بساط حکومت جانشینان نادر (2 لشکرکشی به قفقاز (1

سرکوب طغیان حاکم گرجستان (4 غلبه بر لطفعلی خان (3

تاریخ نگاری برجسته به شیوۀ جدید (گیبون)، دربارۀ انحطاط و سقوط کدام امپراطور جهان، به رشتۀ تحریر درآمده است؟25

اتریش (2 روم (1

رایش آلمان (4 عثمانی (3

در بین کدام سده های میالدی، جانب شرق جهان ضعیف و جانب غرب، قدرت گرفت؟26

سده 18 تا 19 (2 مدت 16 تا 18 (1

سده 17 تا 18 (4 سده 17 تا 19 (3

کدام عامل در گسترش استعمار در جهان مؤثر بود؟27

انقالب صنعتی و تولید سالح پیشرفته (2 انقالب کبیر فرانسه (1

تولید تفنگ های تپانچه ای (4 اتمام جنگ جهانی اول (3

"خدای نامه" که نمونه ای از دلبستگی ایرانیان به نگارش وقایع بود، در زمان کدام یک از سلسله های ایران باستان رواج داشت؟28

ساسانیان (2 هخامنشیان (1

سلوکیان (4 اشکانیان (3

کدام اقدام سرآغاز جنگ های ایران و روسیه به  حساب می آید؟29

لشکرکشی روس ها به قفقاز و تصرف گرجستان به بهانه حمایت از حاکم گرجستان (1

اهداف توسعه طلبانه روسیه برای رسیدن به آب های آزاد (2

اقتدار نظامی نادر و آقا محمدخان و عقب نشینی کوتاه مدت روس ها (3

بی کفایتی فتحعلی شاه در نظارت بر مرزهای شمالی ایران (4

در مورد تصویری که در زیر می  بینید کدام گزینه نادرست است؟30

تصویر متعلق به سر هنری راولینسون می باشد. (1

سیاستمدار انگلیسی که در عصر قاجار به ایران آمد. (2

نخستین شرق شناس بود که با مطالعۀ کتیبه بیستون موفق به خواندن خط میخی شد. (3

نویسنده کتاب "تاریخ ایران" است. (4

www.alirezaafshar.org
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جغرافیا

به عبارات زیر توجه کنید و مشخص کنید که کدام مورد درباره مفهوم موقعیت است؟31

وجود زمین های وسیع و حاصلخیز در اروپا سبب تشکیل نظام اقتصادی فئودالی گردید. (1

تغ�رات پیرامونی شهر اهواز و افزایش ریزگردها سبب مهاجرت های بسیار گردیده است. (2

قرارگیری بر سر راه های بزرگ سبب گسترش بازارهای محلی بسیار در ایران گردید. (3

دسترسی به آب فراوان از خواسته های اساسی بشر در شکل گیری سکونتگاه ها محسوب می شود. (4

اختالفات شدید طبقاتی، نبودن عدالت اجتماعی در توزیع درآمدها، فقدان حمایت های تأمین اجتماعی توسط حکومت ها از عوامل32

اصلی پیدایش مشکل ............ شده است.

افزایش بی رویه جمعیت (2 افزایش ترافیک و آلودگی هوا (1

فقیران شهری (4 افزایش مهاجرت به شهرها (3

برنامه ریزان پس از مطالعه و شناسایی کاربردهای موجود در شهر چه موردی را محاسبه می کنند؟33

میزان وسعت هر زمین با عملکرد آن نسبت به مساحت کل منطقه مورد کاربری (1

توان های محیطی هر منطقه را نسبت به ظرفیت های کاربری آن در توالی متناسب زمان (2

میزان وسعت هر کاربری یا عملکرد نسبت به مساحت کل شهر (3

میزان وسعت هر منطقه در تناسب با عملکرد کل شهر (4

منظور از اصطالح شهرنشینی، در کدام گزینه به درستی آمده است؟34

افزایش نسبت جمعیت شهرهای یک کشور به مادرشهر آن است. (1

کاهش نسبت جمعیت شهرهای یک کشور به پایتخت آن است. (2

افزایش نسبت جمعیت شهرهای یک کشور به روستاهای آن است. (3

کاهش نسبت جمعیت شهرهای یک کشور به کالن شهرهای آن است. (4

"مجاورت ایران با مدار رأس السرطان" و "افزایش شدید دمای سواحل جنوبی ایران در دورۀ گرم سال" به  ترتیب به کدام "مؤلفه ها"35

از اطالعات موردنظر داللت دارد؟

توصیفی و مکانی (2 مکانی و مکانی (1

توصیفی و توصیفی (4 مکانی و توصیفی (3

www.alirezaafshar.org
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عبارت زیر مؤید عدم رعایت کدام یک از ویژگی های آمایش سرزمین است:36

برنامه ریزان در شهر "الف" با جمعیتی در حدود 50000 نفر برنامه های ویژه عمرانی مانند احداث صنایع، مراکز خدماتی و درمانی و

غیره را در حدود ده سال پیش آغاز کردند. حال در زمان فعلی با رشد جمعیت در منطقه برنامه های قدیم با مشکالت خاصی

ازجمله کافی نبودن امکانات برای برطرف کردن نیازها مردم هستند و این به صورتی است که درصدی از مردم برای رهایی از

مشکالت پیش آمده اقدام به مهاجرت از شهر کرده اند.

توجه به نیازهای حال و آینده (2 توجه به عدالت در توسعه (1

توجه به ظرفیت ها و توانمندی های همه مناطق (4 توزیع متوازن جمعیت (3

برای حل مشکالت اقتصادی روستاها، کدام یک از اقدامات زیر صورت گرفته است؟37

توسعۀ صنایع کوچک شهری (2 تشکیل تعاونی های مسکن (1

ایجاد شبکه های آب آشامیدنی (4 گسترش انقالب سبز (3

کدام گزینه با طرح های هادی روستایی ارتباطی ندارد؟38

شناسایی کاربری های اراضی قابل کشت و تهیه نقشه از وضع موجود آن (1

معین شدن ساماندهی کاربری های مسکونی، کشاورزی و خدماتی (2

تع�ن چگونگی گسترش روستاها در آینده (3

ارائه راهکار برای بهبود وضعیت اقتصادی و اجتماعی روستاها (4

در کدام ناحیه در سال 2014، 5,81 درصد شهرنشینی وجود داشت؟39

                              

                      

آمریکای التین و کارائیب (2 اقیانوسیه (1

آسیا (4 آمریکای شمالی (3

کودکان کار بیشتر در کدام یک از بخش های شهرها فعالیت می کنند؟40

بخش صنعتی (2 بخش زاغه نشینی (1

بخش غیررسمی (4 بخش عمومی (3

محدود بودن فرصت های شغلی و نداشتن تخصص موجب پیدایش چه پدیده ای در شهرهای بزرگ می شود؟41

بیکاری فصلی (2 مشاغلی مانند کارگر موقتی و روزمزد (1

مشاغل رسمی و غیررسمی (4 مهاجرت از شهرها (3

سرآغاز مطالعه و شناخت یک سکونتگاه روستایی، کدام است؟42

مقر و موقعیت آن (2 پوشش گیاهی آن (1

جغرافیای سیاسی هر ناحیه (4 بررسی جمعیت انسانی (3
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عبارت زیر، از پیامدهای کدام ویژگی عمدۀ "برنامه آمایش سرزمین" است؟43

دسترسی عادالنه همۀ مردم به حمل ونقل با کمترین هزینه"

الف) توجه به آمایش دفاعی

ب) توجه به ظرفیت ها و توانمندی های همۀ مناطق

ج) توجه به نیازهای حال و آینده

د) توجه به عدالت در توسعه

الف و ج (2 الف و ب (1

ج و د (4 ب و د (3

در کدام یک از موارد زیر ازلحاظ ارائه خدمات وضعیت بهتری دارند؟44

                           

روستا (2 هاملت (1

شهر کوچک (4 دهی که کلیسا ندارد. (3

پایداری شهر ............ و ............ ندارد. مدیران و برنامه ریزان شهرها تالش می کنند که به درجاتی از ............ دست یابند.45

بی نظمی - هرج ومرج - پایداری (2 حد و حصر - نقطه انتهایی - پایداری (1

بی نظمی -نقطه انتهایی - برنامه ریزی (4 حد و حصر - بی نظمی - هرج ومرج (3

یکی از مهم ترین نیازهای انسان که خود به مسئله ای برای شهرها تبدیل شده است، کدام است؟46

مراکز خرید (2 آموزش (1

مسکن (4 پست و تلفن (3

از چه سالی روند شهرنشینی در ایران سرعت گرفت؟47

1355 (2 1365 (1

1335 (4 1370 (3

حمل ونقل ............ برای مسافت های کوتاه (کمتر از 400 کیلومتر) مناسب تر است. مصرف سوخت در حمل ونقل ............48

یک هفتم حمل ونقل ............ است.

جاده ای - ریلی - جاده ای (2 جاده ای - ریلی - هوایی (1

دریایی - هوایی - جاده ای (4 جاده ای - هوایی - دریایی (3

کدام یک از گزینه های زیر از عوامل شکست اصالحات ارضی در ایران محسوب نمی شود؟49

عدم حمایت دولت از کشاورزان (2 تقسیم نادرست زمین های کشاورزی (1

توجه صرف به صنایع مونتاژ (4 استفاده از بذرهای نامرغوب (3
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کدام یک جزء کالن شهرهای ایران نیست؟50

سنندج (2 مشهد (1

کرج (4 اصفهان (3

کدام گزینه، دالیل مناسبی را برای "رشد شهرنشینی" در "قاره های در حال توسعه" بیان می کند؟51

نیاز کارخانه ها به نیروی کار و توسعۀ صنعتی (1

رقم باالی موالید و افزایش نرخ رشد مطلق (2

شروع انقالب صنعتی و افزایش نرخ رشد طبیعی (3

ورود به دورۀ صنعتی شدن و تغ�ر ساختمان سنی روستاها (4

به ترتیب در سال 1950 چند شهر باالی 8 میلیون و در سال 1990 چند شهر باالی 10 میلیون وجود داشت؟52

                                   

28 - 10 (2 28 - 2 (1

28 - 2 (4 10 - 2 (3

به ترتیب مهم ترین   و   متداول ترین مالک تفاوت شهر و روستا را بیان کنید.53

                 

              

جمعیت - اقتصاد (2 چشم اندازهای باز - اقتصاد (1

اقتصاد - جمعیت (4 جمعیت - چشم اندازهای باز (3

کدام گزینۀ در مورد GIS صحیح است؟54

جهت مکانیزه کردن و همچنین محرومیت زدایی از مناطق شهری و روستایی به کار می رود. (1

ماشینی کردن کشاورزی در برخی نواحی روستایی (2

توانایی مکان یابی و قابلیت برقراری ارتباط منطقی و ریاضی بین انواع اطالعات (3

عدم توانایی در محاسبات آماری و ریاضی (4

در انتخاب مکان برای استقرار و سکونت جمعیت چه عاملی بیشترین نقش را دارد؟ و سرآغاز مطالعه و شناخت یک سکونتگاه55

روستایی و شهری چیست؟    

هسته اولیه - مقر (2 عوامل طبیعی - مقر (1

عوامل طبیعی - هسته اولیه (4 موقعیت آن - هسته اولیه (3
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سه رکن اصلی که برنامه ریزان شهری برای شهر پایدار باید مورد توجه قرار دهند کدام اند؟56

اجتماعی، فرهنگی - اقتصادی (1

اقتصادی، محیط زیست - فضای جغرافیایی (2

اجتماعی، فرهنگی - عدالت اجتماعی - فضای جغرافیایی (3

اجتماعی، فرهنگی - محیط زیست - اقتصادی (4

در برنامه ریزی شهری چه مواردی مطالعه می شود؟57

تجهیزات و تسهیالت شهری و خدمات عمومی (2 نابرابری فضایی، میزان جمعیت (1

خدمات عمومی، آلودگی زیست محیطی (4 نابرابری فضایی، میزان مصرف انرژی (3

در سال 1358 جهاد سازندگی با چه هدفی تشکیل شد؟58

توسعۀ صنایع کوچک روستایی (1

رسیدگی به مناطق محروم (2

تأمین مسکن روستا�ان (3

توسعۀ راه های روستایی و الیروبی و نگهداری قنات ها (4

انتقال گاز از کجا به کجا از طریق خطوط لوله در ایران منبع درآمد محسوب می شود؟59

از افغانستان به پاکستان (2 از ترکمنستان به افغانستان (1

از ترکمنستان به پاکستان (4 از پاکستان به ترکمنستان (3

آمایش سرزمین یعنی ............60

چگونگی استفاده از زمین (1

تنظیم رابطۀ انسان، فضای جغرافیایی و فعالیت ها (2

نظم بخشیدن به فضاهای جغرافیایی و ایجاد شهر پایدار (3

چگونگی توزیع جمعیت و نظم بخشیدن به نیازهای اجتماعی و فرهنگی (4

جامعه شناسی

کدام یک از مفاهیم زیر، ارتباط میان پدیده های اجتماعی نامیده می شود؟61

هنجار اجتماعی (2 نهاد اجتماعی (1

ساختار اجتماعی (4 نظام اجتماعی (3
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اصطالح جنگ های نامنظم، اولین بار توسط چه کسی به کار برده شد؟62

نظامیان داعش (2 شهید چمران (1

مردم آمرلی (4 نظامیان عراق (3

چه تعداد از عبارت های زیر صحیح است؟63

جوامعی که نظم اجتماعی را بر اساس الگوی پوزیتیویستی برقرار می سازند، هر روز باید بر حجم قواعد و قوانین نظارتی و نیروها و

ابزارهای کنترل کنندۀ خود بیفزایند.

انسان نیز مانند موجودات طبیعی، ویژگی های مادی و حسی دارد.

جامعه شناسان پوزیتیویستی، گمان می کردند که همۀ جوامع، مسیر یکسانی به سوی پیشرفت طی می کنند و از جوامع ساده به

جوامع پیچیده تبدیل می شوند.

از دیدگاه جامعه شناسان پوزیتیویستی تالش ما برای شناخت قوانین طبیعی می تواند این قوانین را تغ�ر دهد.

3 (2 2 (1

1 (4 4 (3

ما انسان ها از کدام طریق در حفظ وضع موجود یا تغ�ر آن در جامعه اثر می گذاریم؟64

گاهانه تعامل های آ (2 کنش های اجتماعی (1

بهره مندی از دانش علمی (4 برخورداری از دانش عمومی (3

یکی از پرسش های مهم و کلیدی اندیشمندان علوم اجتماعی، مربوط به زندگی و کنش انسان، کدام است؟65

پرسش از معنای زندگی و کنش ها (2 پرسش از ارادی بودن زندگی (1

پرسش از چگونگی انجام کنش (4 پرسش از چگونگی برخورد افراد با یکدیگر (3

کید بر آن، زندگی اجتماعی انسان را66 نظریه پردازان کنش اجتماعی، کدام یک از ویژگی های کنش اجتماعی را مهم می دانند و با تأ

مطالعه می کنند؟

هدف و اراده (2 گاهی و معنا آ (1

احتمالی بودن و ارادی (4 گاهی قطعی بودن و آ (3

عبارت "جامعه شناسان از دید یک فرد غریبه به موضوعات آشنا و روزمره اطراف خود نگاه می کنند و در کنار بی نظمی نظم را67

می شناسند."با کدام یک از مفاهیم زیر منطبق است؟

                               

نظم اجتماعی (2 تفسیر (1

تفهمی (4 آشنایی زدایی (3

جامعه شناسی تفهمی- تفسیری را کدام یک از متفکران اجتماعی پدید آوردند؟68

ویلهلم دیلتای و ماکس وبر (2 گوست کنت آ (1

ماکس آدلر (4 امیل دورکیم (3
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سه رویکرد اصلی جامعه شناسی "پوزیتیویستی، تفهمی - تفسیری و انتقادی" بر چه اساسی شکل گرفته اند؟69

ساختار اجتماعی (2 دوری و نزدیکی به علوم طبیعی (1

خرد و کالن (4 ارزش های اجتماعی (3

کدام یک از گزینه های زیر به درستی بیان نشده است؟70

فهم هر کنشی مستلزم دسترسی به معنای ذهنی و معنای فرهنگی نهفته در آن است. (1

خالق و فعال بودن انسان ها در تولید معانی، موجب پیدایش فرهنگ ها و جهان های اجتماعی مختلف می شود. (2

جهان های اجتماعی مختلف، معانی ذهنی و فرهنگی متفاوتی پدید می آورند. (3

در روش مطالعه موردی، پژوهشگر برای مدتی با قومی که قصد تحقیق دربارۀ آن ها را دارد، زندگی می کند، خود را در (4

شرایط فرهنگی آن قوم قرار می دهد و کنش هایشان را تجربه می کند.

معنای متفاوت کنش ها و اعمال ما، کدام یک از ابعاد پدیده ها را مشخص می کند؟71

چرایی وقوع (2 هویت (1

اهداف (4 ظاهر امر (3

اگر جامعه را همچون طبیعت تصور کنیم و آن را دستاوردی انسانی ندانیم، یعنی ............72

انسان صرفًا یک موجود طبیعی پیچیده تر از سایر موجودات طبیعی دانسته می شود. (1

جامعه برخالف طبیعت، محصول و مخلوق کنش های انسان ها است. (2

آن را واقعیتی بیرونی تصور کنیم، که با قوانینی به استحکام قوانین طبیعت اداره می شود. (3

افراد جامعه بر اساس نوعی قرارداد، قواعد و مقرراتی را می پذیرند. (4

جامعه شناسان پوزیتیویست که می خواستند انسان را بر جامعه مسلط کنند، ............73

او را مغلوب جامعه ساختند. (1

جامعه را نیز یک پدیدۀ طبیعی پیچیده می دانستند. (2

تغ�ری بنیادین در جامعه به وجود آوردند. (3

آن ها گمان می کردند که همه جوامع، مسیر یکسانی به سوی پیشرفت طی می کنند. (4

ارتباط ما با یکدیگر و ساماندهی آن و پیش بینی کنش های ما و فراهم آوردن امکان مشارکت ما در زندگی اجتماعی را کدام گزینۀ74

ممکن می سازد؟

قواعد اجتماعی (2 ساختار اجتماعی (1

پویایی نظام اجتماعی (4 نظم اجتماعی (3
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به دانش هایی که اجتماعات انسانی و چگونگی اثرگذاری آن ها بر کنش ها و شیوۀ زندگی و همچنین اثرپذیری آن ها از کنش ها و75

شیوۀ زندگی را به روش علمی مطالعه می کنند را چه می نامند؟

علوم تجربی (2 علوم طبیعی (1

متافیزیک (4 علوم اجتماعی (3

کدام گزینه در رابطه با رویکرد تفهمی- تفسیری صحیح نیست؟76

کنشگران بر اساس معنایی که در ذهن دارند، دست به عمل می زنند. (1

پدیده های اجتماعی مانند پدیده های طبیعی دانسته می شوند. (2

برای فهم زندگی اجتماعی باید از ظاهر پدیده های اجتماعی عبور کرد و به معنای نهفته در کنش ها راه یافت. (3

برای فهم کنش انسان ها باید از روش های کیفی استفاده کرد. (4

علت پیدایش هریک از موارد زیر چیست؟77

- استفاده از منابع عقالنی و وحیانی در تب�ن های علمی جهان اسالم

- سرعت بخشیدن به انباشت ثروت سرمایه داران

- هویت زدایی از پدیده های اجتماعی و انسانی

- حاشیه نشینی

توجه به عقل در معنای عام - تداوم انتقال ثروت به کشورهای غربی - استفاده از روش های تجربی و دستیابی به نتایج علمی و (1

پیش بینی وقوع پدیده ها - مرکز، پیرامون

محدودنشدن به شناخت تجربی - صنعت - دستیابی به پاسخ های ساده و کامًال قابل پیش بینی دربارۀ چرایی وقوع (2

پدیده های اجتماعی - بحران زیست محیطی

عدم ساماندهی همۀ عرصه های علمی توسط عقالنیت - کاهش قدرت چانه زنی - تنوع و تفاوت معنای پدیده های اجتماعی (3

و غیرقابل پیش بینی بودن - فقر و غنا

اخذ این تفاسیر از فلسفۀ یونان تک محصولی شدن - امکان پذیر نبودن مطالعۀ عمق و پیچیدگی کنش های اجتماعی - بحران (4

اقتصادی

کدام گزینه در ارتباط با سقوط ارزش ها درست بیان نشده است؟78

در جامعه شناسی پوزیتیویستی، ارزش بودن مهربانی و فداکاری و ضد ارزش بودن، کینه توزی و خودخواهی قابل فهم نیست. (1

با استفاده از روش های تجربی نمی توان گفت که مهربانی یک فضیلت اخالقی و کینه توزی یک مزیت اخالقی است. (2

بسیاری از کنش های عاطفی، هنری، اخالقی و مذهبی با رویکرد پوزیتیویستی قابل توضیح هستند. (3

کسانی که فقط روش های تجربی را معتبر می دانند، با انکار ارزش های عاطفی، اخالقی و مذهبی دچار اخالق گریزی (4

می شوند.
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کدام حالت دربارۀ زندگی اجتماعی انسان ها بر خالف زندگی سایر موجودات، صحیح است؟79

غریزی و بر اساس عواطف است. (1

متنوع است و صورت های گوناگون دارد. (2

دارای سطوح مختلف سطحی و عمقی است. (3

از دو سطح آرمانی و واقعی پدیده ها برخوردار است. (4

کدام مورد، دانش الزم برای زندگی یا همان دانش عمومی را در اختیار انسان قرار می دهد؟80

جهان اجتماعی (2 جهان ماورای  طبیعی (1

جهان سکوالر (4 جهان طبیعی (3

کدام گزینه صحیح نیست؟81

برای پی بردن به هدف کنش، باید به ذهن کنشگر راه یابیم. (1

برای فهمیدن داللت های کنش، باید به زمینۀ فرهنگی ای که کنشگر در آن عمل می کند مراجعه کنیم. (2

کنشگران فردی و جمعی، هم در معانی ذهنی و هم در معانی فرهنگی، فعال و خالق اند. (3

پرسش نامه با پاسخ های چندگزینه ای، از ابزارهای گردآوری اطالعات در روش های کیفی است. (4

کدام اندیشمند از نظمی که هدفی جدا از انسان ها و نیازهای واقعی آن ها دارد، به قفس آهنین تعبیر می کند؟82

کارل مارکس (2 ماکس وبر (1

روسو (4 آنتونی گیدنز (3

به ترتیب، این نظریه ها توسط چه کسانی مطرح شده است؟83

- جهان متجدد فقط علومی را که با روش های تجربی به دست می آیند، علم می داند.

- در ورای ابهام، رمز و رازی نهفته است که با هنر می توان به آن راه یافت.

- چالش های جامعۀ سرمایه داری، فقط با یک انقالب قابل حل بود.

"عصبیت" را عامل شکل گیری جوامع می دانست.

فارابی - گافمن - وبر - ابن خلدون (2 وبر - مارکس - هانتینگتون - فارابی (1

وبر - پاول کله - مارکس - ابن خلدون (4 مارکس - وبر - ابوعلی مسکویه - فارابی (3
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در ارتباط با یک کنش اجتماعی، مانند گرایش افراطی جوانان به اینترنت و بازی های رایانه ای، به ترتیب هریک از رویکردهای84

سه گانۀ جامعه شناسی تب�نی، تفسیری و انتقادی چگونه به بررسی آن می پردازند؟

با استفاده از روش های کمی، به پیش بینی این کنش اجتماعی و راه های کنترل آن می پردازد. - باتوجه به پیچیدگی پدیدۀ (1

اعتیاد به اینترنت و فضای مجازی، به فهم معنای آن در گروه های مختلف می پردازد. - با پذیرش معانی و اراده افراد و کشف

حقیقت و فضیلت، به نقد این کنش پرداخته و وضعیت مطلوب را تجویز می کند.

در هر جامعه، باتوجه به ویژگی های فرهنگی و اجتماعی آن می توان این پدیده را مورد مطالۀ تجربی قرار داد. - برای فهم و (2

تفسیر این کنش، باید بفهمیم که این اعتیاد بر چه چیزی داللت می کند. - با استفاده از روش های کمی، بدون تحمیل و سرکوب این

کنش، وضع مطلوب را تجویز می کند.

بین میزان پرخاشگری با اعتیاد به اینترنت و بازی های رایانه ای رابطه وجود دارد. - به زمینۀ فرهنگی که جوانان در آن به (3

استفاده افراطی از اینترنت می پردازند رجوع می کنند. - اعتیاد به اینترنت و فضای مجازی برای جوانان خطرناک است و آن ها را از

فضای واقعی زندگی جدا می کند.

اعتیاد به اینترنت و فضای مجازی موجب اخالق گریزی و سقوط ارزش ها می شود. - سرگرمی، هیجان، آزادی و به روز بودن، (4

انگیزه و عامل اصلی حضور در فضای مجازی است. - با وجود پیچیدگی این مسئله و همه گیر بودن آن، می توان به راهکارهایی

برای بهبود این وضعیت دست یافت.

کدام گزینه در رابطه با پدیدۀ هم تغ�ر درست بیان نشده است؟85

می توان تغ�رات یکی از پدیده ها را به کمک تغ�رات دیگری توضیح داد. (1

تغ�ر در یک پدیده با تغ�ر در پدیده دیگر همراه است. (2

پدیده های هم تغ�ر قابل مشاهده نیستند و نمی توان آن ها را با روش کّمی و آماری مطالعه کرد. (3

نسبت همۀ افراد بالغ ازدواج کرده به تفکیک سن و گروه های قومی در بریتانیا مثالی از پدیدۀ هم تغ�ر است. (4

کدام مورد، موجب پدید آمدن خرده  فرهنگ ها و گروه های مختلف، درون هر جهان اجتماعی می شود؟86

تفاوت در معنای پدیده ها (2 فعالیت و خالقیت کنشگران (1

تعامل کنشگران با یکدیگر (4 توجه به معنای ذهنی و فرهنگی (3

کدام گزینه مسیر را برای عبور از جامعه شناسی پوزیتیویستی و روی آوردن به جامعه شناسی تفهمی- تفسیری هموار ساخت؟87

گاهی و تابع جامعه شناسان کنش اجتماعی، ویژگی های کنش یعنی اراده و ارزش را مهم می دانند ولی آن ها را بر خاتمه از آ (1

آن می بینند.

گاهی و معنا از زندگی اجتماعی کید بیش از اندازه بر نظم اجتماعی به حذف اراده و خالقیت، ارزش و اخالق و آ تأ (2

می انجامد.

رویکرد جامعه شناسان پوزیتیویستی بر آنچه مشاهده می شود تمرکز می کند و اغلب معنای کنش و آنچه بیرون انسان (3

می گذرد را نادیده می گرفت.

در جامعه شناسی پوزیتیویستی، ارزش بودن مهربانی و فداکاری قابل فهم است؛ زیرا با استفاده از روش تجربی می توان آن را (4

مشاهده کرد.
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دانش عمومی انسان، حاصل کدام یک از موارد زیر است؟88

زندگی انسان (2 تعامل با سایر جهان های اجتماعی (1

الیه های مختلف جهان اجتماعی (4 کنش های اجتماعی (3

به   ترتیب کدام  یک در ارتباط با نگرش "تفسیری" و "انتقادی" درست است؟89

به بحران اراده و معنا در جوامع غربی توجه می  کند - داوری علمی به   دلیل تنوع و پیچیدگی فرهنگ  ها امکان  پذیر نیست. (1

جامعه  شناسی، شناخت و کنترل جامعه و برقراری نظم اجتماعی را ممکن می  سازد - به معانی ارزش  های اجتماعی به  ویژه در (2

عرصۀ قدرت توجه می  کند.

در تقابل با رویکرد تب�نی، کنشگران بر اساس معنای ذهنی خود دست به عمل می  زنند - به  دنبال یافتن راهی برای داوری (3

علمی دربارۀ ارزش  های اجتماعی هستند.

گاهی از معنا، انگیزه و هدف کنش را فهم همدالنه و تأ�د کنشگران می  داند - با ارزش  زدایی و معنازدایی از تنها راه آ (4

ارزش  های انسانی، آن  ها را به  عنوان یک پدیدۀ خنثی مطالعه می  کند.

گوست کنت است؟90 به ترتیب، کدام یک دیدگاه نظری ارسطو، ماکس وبر و آ

در حکومت دموکراسی، مردم بر اساس آراء خود حکومت می کنند - نظام اجتماعی برنامه ریزی شده را مانند قفس آهنین (1

تلقی می کرد - دخالت دولت در اقتصاد را نفی می کرد.

اقلیتی که بر مبنای میل و خواست خود تصمیم می گیرند را الیگارشی می نامید - جهان متجدد از هیچ گونه قداستی برخوردار (2

نیست - با رشد علم تجربی و صنعت، ثروت ازطریق غلبه بر طبیعت به دست می آید.

حکومت اکثریت مردم بر اساس خواسته های نفسانی را جمهوری می نامید - جامعه شناسی علمی به دلیل خصلت تجربی (3

خود نمی تواند داوری ارزشی کند - جنگ امری عارضی و تحمیلی در جامعۀ جدید غربی است.

حکومت فردی که فضیلت و حقیقت را مالک حکومت می داند، مونارشی می نامید - موضوع جامعه شناسی را کنش اجتماعی (4

معرفی می کرد - عملیات نظامی قدرت های غربی را در مقابله با مقاومت های کشورهای غیرغربی توجیه می کرد.

فلسفه

تفاوت موجودات و پدیده های را بر اساس مفهوم ............ و وحدت میان پدیده ها و موجودات را بر اساس مفهوم ............91

شناخته می شوند. بر این اساس هستی بیانگر وجه ............ و چیستی بیانگر وجه ............ می باشد.

ماهیت - وجود - تمایز - تشابه (2 وجود - ماهیت - تمایز - تشابه (1

ماهیت - وجود - تشابه - تمایز (4 وجود - ماهیت - تشابه - تمایز (3
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کدام عبارت با توجه به نظرات دیوید هیوم نادرست است؟92

مبنای ساخت علیت فرآیند روانی "تداعی" است. (1

معرفت با استدالل عقلی و بدون تجربه ممکن نیست. (2

علیت از توالی پدیده ها ساخته می شود و مفهومی حسی است. (3

ما معیاری برای شناخت صحت و اعتبار کشفیات علی و معلولی در اختیار نداریم. (4

بین دو مفهوم واقعیت و ماهیت با وجود چه رابطه ای برقرار است و اگر یک چیز مانند دو کفۀ ترازو تشبیه شود کدام مرتبۀ وجودی93

را به تصویر می کشد؟

ضرورت - امکان - امکان (2 ضرورت - امکان - امتناع (1

امکان - ضرورت - امکان (4 امکان - امکان - امتناع (3

کدام گزینه پاسخ صحیح سؤاالت زیر است؟94

الف) دیوید هیوم دربارۀ علیت می   گوید: آنچه ما ازطریق حس و تجربه ادراک می   کنیم ............ است.

ب) انکار اصل علیت در دیدگاه هیوم، در اصل از کدام دیدگاه ناشی می   شود؟

الف) رابطۀ علیت ب) تجربه مبنای هر نوع شناختی است. (1

الف) توالی پدیده   ها ب) علیت را در تجربه نمی   توان یافت. (2

الف) رابطۀ علیت ب) علیت را در تجربه نمی   توان یافت. (3

الف) توالی پدیده   ها ب) تجربه مبنای هر نوع شناختی است. (4

کدام یک از براهین ابن سینا در جهت اثبات وجود خدا مطرح شد؟ و مکتب فلسفی که بر این اساس در قرون وسطی گسترش95

یافت با چه نامی مشهور شد؟

مغایرت وجود و ماهیت - تومیسم (2 وجوب و امکان - پوزیتویسم (1

وجوب و امکان - تومیسم (4 مغایرت وجود و ماهیت - پوزیتویسم (3

صدرالمتألهین تعلق و وابستگی موجودات هستی را چه نامید و چرا؟96

امکان فقری - تا با مشاهدۀ حالت امکانی به تعلق موجودات پی ببریم. (1

فقر وجودی - علت وابستگی و نیاز موجودات ریشه در ذات امکانی دارد. (2

امکان فقری - نیاز ممکنات به  غیر  از ناحیۀ وجودی آنان است نه امکانی (3

فقر وجودی - نیازمندی به وجود موجودات مجرد از ماده (4
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پیامدهای زیر به ترتیب بیانگر چه اصلی می باشند؟97

الف) ارتباط و پیوستگی میان هر شیء و منشاء آن

ب) نظم و قانونمندی های معین در میان پدیده های جهان آفرینش

ج) حتمیت و تخلف ناپذیری در جهان هستی

علیت - ضرورت - سنخیت (2 علیت - سنخیت - ضرورت (1

ضرورت - سنخیت - علیت (4 سنخیت - ضرورت - علیت (3

از نظر دکارت ............ و ............ تنها در جایی معنا دارد که انسان خود را صاحب اراده و اختیار ببیند و برای موجودات بدون98

اختیار، ............ معنا ندارد.

مسئولیت پذیری و رعایت اخالق - خداباوری (2 خداشناسی و خداپرستی - خداباوری (1

مسئولیت پذیری و رعایت اخالق - وظیفۀ اخالقی (4 خداشناسی و خداپرستی - وظیفۀ اخالقی (3

ناظم یک دبیرستان با مشاهدۀ تخلف های دانش آموزان در ایام امتحانات به مدیر مدرسه گفت: "با این نظم که پیش بینی کرده99

بودیم، باید بدون مشکل این دوره را پشت سر می گذاشتیم، ولی این گونه نشد." جملۀ ناظم داللت بر پذیرش اصل ............ دارد.

اصل وجوب علی و معلولی (2 اصل سنخیت علت و معلول (1

اصل ارتباط علت و معلول (4 اصل علیت (3

خدا نزد ............ یک خدای معین با ویژگی های روشن است و این با چند خدایی یونان تفاوت دارد و از نظر ............ کار خداوند100

هدف دار است و بر اساس حکمت و برای هدف خاصی صورت می گیرد.

افالطون - افالطون (2 سقراط - افالطون (1

سقراط - سقراط (4 افالطون - سقراط (3

از دیدگاه منکرین علیت تعاقب دو حادثه بیانگر چیست؟ و تجربۀ علیت در آن چه نقشی دارد؟101

بدون تجربه علیت هم ممکن است - بدون مشاهده هم ممکن است. (1

تنها تأثیر و تأثر است و نه بیشتر - همان تعاقب حوادث است. (2

گواهی بر تأثیر و تأثر آن ها نیست - هیچ گاه اتفاق نمی افتد. (3

نشانی از رابطۀ علی نیست - تنها در قالب مشاهده حوادث است. (4

کدام گزینه مفهوم تسلسل علل نامتناهی را بهتر توضیح می دهد؟102

سلسلۀ علت ها با تعداد بسیار زیادی به عقب برگردد؛ در حالی که به یک وجود غیروابسته ختم گردد. (1

سلسلۀ معلول ها آن قدر ادامه یابند که تا بی نهایت بروند. (2

سلسلۀ علت ها آن قدر به عقب برگردد که در بی نهایت به یک علۀ العلل ختم شود. (3

سلسلۀ علت ها تا بی نهایت به عقب برگردد. (4
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در بحث درک دو مفهوم هستی و چیستی ابن سینا به کدام بحث توجه خاص داشته و آن بحث را پایۀ کدام نظر خود در اثبات103

وجود خدا قرار می دهد؟

مغایرت وجود و ماهیت - برهان وجوب و امکان (1

برهان وجوب و امکان - مغایرت وجود و ماهیت (2

فرق بین ماهیت و وجود - مغایرت وجود و ماهیت (3

مغایرت وجود و ماهیت - فرق بین ماهیت و وجود (4

کید ارسطو نبوده و دیوید هیوم مهم ترین104 کدام یک از توصیفاتی که از خداوند و مبداء نخستین جهان مطرح شده مستقیمًا مورد تأ

برهان فیلسوفان الهی برای اثبات وجود خدا را که مورد نقد قرار می دهد چه می داند؟

عالی ترین اندیشه - برهان نظم (2 ضرورتًا موجود - برهان علیت (1

محرک غیرمتحرک - برهان علیت (4 دمیورژ یا صانع - برهان نظم (3

در کتاب الهیات شفا ابن سینا که دایرة المعارف فلسفی اوست به کدام یک از معارف توجهی نشده است؟ و فرض مدور بودن و حمل105

آن برای دایره چگونه حملی توصیف می شود؟

ریاضیات - حمل شایع صناعی (2 ریاضیات - حمل اول ذاتی (1

علم اخالق - حمل اول ذاتی (4 علم اخالق - حمل شایع صناعی (3

نظر ابن سینا مبتنی بر تاکید به مغایرت وجود و ماهیت پایه ارائۀ کدام برهان از سوی این فیلسوف قرار گرفت؟ و هدف این برهان106

چه بود؟

فقر وجودی - اثبات وجود خدا (1

وجوب و امکان - اثبات وجود خدا (2

وجوب و امکان - اثبات مغایرت ذهنی وجود و ماهیت نه عینی (3

فقر وجودی - اثبات مغایرت ذهنی وجود و ماهیت نه عینی (4

مهم ترین و جامع ترین اثر ابن سینا چیست؟ و در این کتاب ابن سینا بر چه امری تاکید کرده است؟107

شفا - نیازمندی حمل ماهیت بر وجود به دلیل (1

اشارات و تنبیهات - نیازمندی حمل ماهیت بر وجود به دلیل (2

شفا - مغایرت وجود و ماهیت (3

اشارات و تنبیهات - مغایرت وجود و ماهیت (4
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صحیح و غلط بودن هریک از موارد زیر در کدام گزینه به درستی مطرح شده است؟108

- بحث فیلسوف، خواه مسیحی، خواه مسلمان و یا پیرو هر مسلک دیگر دربارۀ خداوند تا وقتی فلسفی است که از استدالل عقلی

استفاده کند.

- هر فیلسوفی در بیان نظریات خود دربارۀ خداوند فقط باید نتایج تفکر خود را به صورت استدالل عقلی عرضه نماید.

- دکارت و کانت با اینکه مسیحی بودند؛ ولی چون با روش فلسفی محض به اثبات خداوند نپرداختند بحث آن ها یک بحث

فلسفی به شمار نمی آید.

- فیلسوف کسی نیست که دین و آئینی نداشته باشد؛ بلکه کسی است که براساس قواعد علمی و فلسفی از عقیدۀ خود دفاع کند.

غ - ص - غ - ص (2 ص - غ - ص - غ (1

ص - غ - غ - غ (4 ص - ص - غ - غ (3

اگر یک خانم خانه دار در پختن غذا از روی دستورات آشپزی در فضای مجازی موفق به پخت غذای مناسب و مطلوب نشود و109

نتیجه بگیرد که: "او برای پخت این غذا شانس ندارد"، درواقع از نظر فلسفی ............

معتقد به معنای اول اتفاق، یعنی انکار اصل نظم در جهان است. (1

اصل علیت را منکر شده و می گوید که ممکن است پدیده ای بدون علت رخ بدهد. (2

معنای اول اتفاق، یعنی انکار اصل وجوب علی و معلولی پذیرفته است. (3

اتفاق در معنای دوم را پذیرفته است. (4

اگر اشکال برتر اندراسل دربارۀ برهان علیت را بپذیریم:110

جهان واجب الوجود بالذات خواهد بود. (2 خداوند واجب الوجود بالغیر می شود. (1

دو واجب الوجود بالذات خواهیم داشت. (4 جهان هیچ گاه به وجود نمی آمد. (3

کدام یک از فالسفۀ بزرگ اسالمی یکی از وظایف مهم فیلسوفان را دقت در مفاهیم عامیانه و نقد و تصحیح یا تعمیق آن ها111

می داند؟ مهم ترین کتاب فلسفی ایشان چه نام دارد؟

فارابی - اغراض مابعدالطبیعیه (2 ابن سینا - شفا (1

سهروردی - حکمت اشراق (4 مالصدرا - اسفار اربعه (3

به اعتقاد ابن سینا اشیاء جهان ............ هستند ............ همان ذاتی است که وجود برایش ضرورت دارد و این ضرورت از ناحیۀ112

............

واجب الوجود بالغیر - واجب الوجود بالذات - خود آن ذات است نه از ناحیۀ یک امر بیرونی (1

واجب الوجود بالذات - واجب الوجود بالذات - خود آن ذات نیست، بلکه از ناحیۀ یک امر بیرونی (2

ممکن الوجود - واجب الوجود بالذات - خود آن ذات است نه از ناحیۀ یک امر بیرونی (3

ممکن الوجود بالغیر - واجب الوجود بالغیر - خود آن ذات نیست، بلکه از ناحیۀ یک امر بیرونی است. (4
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در کدام گزینه زیر به درستی استدالل فارابی برای اثبات وجود خدا با رعایت مقدمتین و استنتاج منطقی که فارابی مطرح می کند113

ذکر شده است؟

الف) هر چیزی که وجودش از خودش نباشد علتی مقدم بر خود دارد که به او وجود می دهد. ب) در جهان پیرامون ما (1

اشیایی هستند که وجودشان از خودشان نیست و معلول چیزهایی دیگرند. ج) اگر معلولی که اکنون موجود است علتی داشته

باشد که همان علت هم خودش معلول باشد به ناچار این معلول هم علت دیگری دارد تا بی نهایت تسلسل ادامه می یابد. د)

تسلسل علل نامتناهی محال است.

الف) در جهان پیرامون ما اشیایی هستند که وجودشان از خودشان نیست، معلول چیزهایی دیگرند. ب) هرچیزی که (2

وجودش از خودش نباشد علتی مقدم بر خود دارد که به او وجود می دهد. ج) اگر معلولی که اکنون موجود است علتی داشته

باشد که همان علت هم خودش معلول باشد به ناچار این معلول هم علت دیگری دارد تا بی نهایت تسلسل ادامه می یابد. د)

تسلسل علل نامتناهی محال است.

الف) هرچیزی که وجودش از خودش نباشد علتی مقدم بر خود دارد که به او وجود می دهد. ب) در جهان پیرامون ما (3

اشیایی هستند که وجودشان از خودشان نیست و معلول چیزهایی دیگرند. ج) امتناع تسلسل علل نامتناهی مطرح است. د) اگر

معلولی که اکنون موجود است علتی داشته باشد که همان علت هم خودش معلول باشد به ناچار این معلول هم علت دیگری دارد

تا بی نهایت تسلسل ادامه می یابد.

الف) در جهان پیرامون ما اشیایی هستند که وجودشان از خودشان نیست، معلول چیزهایی دیگرند. ب) هرچیزی که (4

وجودش از خودش نباشد علتی مقدم بر خود دارد که به او وجود می دهد. ج) اگر معلولی که اکنون موجود است علتی داشته

باشد که همان علت هم خودش معلول باشد به ناچار این معلول هم علت دیگری دارد تا بی نهایت تسلسل ادامه می یابد. د) امتناع

تسلسل علل نامتناهی مطرح است.

حمل یگانه بر غنی بالذات، از نظر نسبت، مانند کدام حمل است؟114

گیاه بر دارای حیات (2 شکل بر ذوزنقه (1

ذوزنقه بر دارای چهار ضلع (4 منحصربه فرد بر مولود کعبه (3

باتوجه به رابطه ماهّیات با وجود کدام عبارت درست نیست؟115

هرچه که وجود دارد ماهیت است. (1

هر ماهیتی ممکن الوجود است. (2

هرچه که ممکن الوجود است ماهیت دارد. (3

چیزی که ذات آن واجب الوجود یا ممتنع الوجود است ماهیت ندارد. (4

کدام یک از موارد زیر در مورد ارسطو درست نمی باشد؟116

قدرت استدالل وی قوی تر از استادش افالطون بود. (1

استدالل ها و براهین ارسطو قدم های اولیه در اثبات وجود خدا بودند. (2

استدالل ها و براهین ارسطو در اثبات وجود خدا از استحکام خاصی برخوردار نبودند. (3

برهان مشهور ارسطو برای اثبات وجود خدا برهان حرکت نام دارد. (4
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اگر به جای قضیۀ "ارتفاع و میانۀ مثلث یکی است" ، قضیۀ ............ را قرار دهیم، رابطۀ قضیۀ موردنظر از ............ به ............117

تغ�ر می کند.

انسان ممکن الوجود است - امکانی - امتناعی (1

انسان موجود واجب الوجود بالغیر است - امتناعی - وجوبی (2

انسان ممکن الوجود بالذات است - امکانی - وجوبی (3

انسان موجود واجب الوجود بالغیر است - امکانی - امتناعی (4

کدام یک از گزینه های زیر از نتایج اساسی و مستقیم اصل علیت نمی باشد؟118

امکان پژوهش و تحقیق (2 امکان پیش بینی رخدادها (1

به وجود آمدن شاخه های مختلف دانش (4 تخلف ناپذیری و حتمیت در نظام هستی (3

کدام یک از فالسفه به تشریح مغایرت وجود و ماهیت به طور کامل پرداخت و این امر را در کدام اثر فلسفی ثبت نمود؟119

ابن سینا - شفا (2 ارسطو - مابعدالطبیعیه (1

مالصدرا - اسفار اربعه (4 فارابی - فصوص الحکم (3

افالطون با کدام دلیل چند خدایی یونان را انکار می کند؟120

نظم واحد در جهان (2 ناقص بودن خلقت جهان (1

با اعتقاد به خدای معین (4 گاهانه که معلول نظم است. خلقت آ (3

ریاضی و آمار

جدول ارزش تعدادی گزاره ۶۴ خانه دارد. تعداد این گزاره ها کدام است؟121

۶ (2 ۴ (1

۱۶ (4 ۸ (3

, ۱۴جملۀ هجدهم دنبالۀ حسابی  کدام است؟122  ۱۲ ,  ۱۰ , …

-24 (2 -14 (1

-26 (4 -20 (3

از بین ۵ گربه، ۴ سگ و ۷ پرنده می خواهیم یک حیوان خانگی انتخاب کنیم. چند حالت برای این عمل وجود دارد؟123

۱۲۰ (2 ۱۴۰ (1

۱۶ (4 ۱۸ (3
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aدر دنباله با رابطۀ بازگشتی  و  جملۀ عمومی دنباله کدام است؟124  =n+۱ ۲ana  =۱ ۲

(2 (1

(4 (3

a  =n ۴na  =n n۲

a  =n ۲na  =n ۲n

aدر دنبالۀ  مجموع جملۀ دوم و چهارم کدام است؟125  =n ۲n−۲

6 (2 5 (1

7 (4 4 (3

می خواهیم نمودار زیر را به نمودار جعبه ای تبدیل کنیم. کدام گزینه می تواند درست باشد؟126

( IQR(اطالعات موردنیاز:  و  و  و  = ۱۲R = ۲۰ + Smin = میانه۲ = ۲ × میانگین

(1

(2

(3

(4

یک جعبه حاوی 3 مهره قرمز، 2 مهره سفید و 4 مهره آبی است. اگر به طور تصادفی 3 مهره را خارج کنیم، احتمال این که حداکثر 1272

مهره قرمز باشد کدام است؟

(2 (1

(4 (3

 

۷۷
۶۹

 

۸۴
۸۳

 

۱۱۵
۱۱۲

 

۵۷
۵۶

در پرتاب سه سکه باهم پیشامد اینکه تعداد روها بیشتر از پشت ها باشد، دارای چند عضو است؟128

1 (2 6 (1

4 (4 2 (3

در یک دنبالۀ حسابی اگر به جملۀ اول 3 واحد اضافه کنیم و از قدر نسبت (اختالف مشترک) 2 واحد کم کنیم، به مجموع بیست129

جملۀ اول کدام عدد اضافه می شود؟

-160 (2 320 (1

160 (4 -320 (3

۵ ایرانی، ۳ ژاپنی و ۴ نفر چینی در یک جلسه حضور دارند. می خواهیم دو نفر از آن ها را انتخاب کنیم، به شرطی که هموطن130

نباشند. چند حالت مختلف داریم؟

۴۹ (2 ۴۷ (1

۵۵ (4 ۵۳ (3
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aتفاضل دو جملۀ متوالی در دنبالۀ  برابر ۱۲ است، جملۀ کوچک تر برابر کدام گزینه است؟131  =n n −۲ n

42 (2 30 (1

56 (4 20 (3

دو تاس را باهم می ریزیم. با کدام احتمال جمع دو عدد روشده، یک عدد اول است؟132

(2 (1

(4 (3

 

۱۲
۵

 

۹
۴

 

۹
۵

 

۱۲
۷

!n(nحاصل  کدام است؟133 + (n − ۱)!)

(2 (1

(4 (3

n(n + ۱)!(n + ۱)!

(n + ۱)! − n(n + ۲)!

134، در تمدن بابل برای به دست آوردن جذر عدد k، دنبالۀ  و  استفاده می شد؛ با در نظرگیری 

، مقدار  برابر کدام گزینه تخمین زده می شود؟ برای تقریب 

a  =n+۱  (a  +
۲
۱

n  )
a  n

k
a =۱ ka۳

k۶

(2 (1

(4 (3

 

۷
۱۳

 

۳۱
۶۱

 

۱۹
۵۴

 

۲۸
۷۳

روی یک خط راست، 40 نقطه قرار دارد. چند پاره خط روی این خط راست می توان شمرد؟135

870 (2 780 (1

1650 (4 1560 (3

، چند جواب قابل قبول برای  وجود دارد؟136 = از معادلۀ 
(n − ۱)!

n!
 

(۲n − ۲)!
(۲n)!

n

یک (2 صفر (1

دو (4 سه (3

مجموع اعداد سطر سوم مثلث خیام کدام است؟137

6 (2 4 (1

16 (4 8 (3

، مجموع جملۀ سوم و چهارم کدام است؟138 aدر دنباله با جملۀ عمومی   =n ۲n + ۳

20 (2 12 (1

22 (4 15 (3
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از 5 دانش آموز پایۀ یازدهم و 6 دانش آموز پایۀ دوازدهم می خواهیم یک گروه سه  نفره انتخاب کنیم که حداقل دو نفر از آن ها پایۀ139

دوازدهم باشند. تعداد کل حالت های ممکن کدام است؟

90 (2 95 (1

75 (4 85 (3

در یک رستوران 5 نوع غذای فست فودی، 7 نوع غذای سنتی، 3 نوع غذای چینی و 2 نوع غذای هندی برای مشتریان وجود دارد.140

اگر حق انتخاب یک نوع غذا داشته باشیم، این انتخاب به چند صورت امکان پذیر است؟

17 (2 12 (1

15 (4 14 (3

مجموع پنج جملۀ متوالی یک دنبالۀ حسابی صفر است و مجموع مربعات آن ها ۱۲۱۰ است. تفاضل بزرگ ترین و کوچک ترین جمالت141

این دنباله کدام است؟

۱۰ (2 ۲۰ (1

۴۴ (4 ۲۲ (3

در کشور گل وبلبل این گونه است که حقوق ماهیانه مهندسین در هر سال دو برابر می شود. مجموع حقوق های ماهیانه یک مهندس142

۷۲۰در چندمین سال فعالیتش از  میلیون تومان می گذرد، اگر درآمد ماهیانه سال اول فعالیتش یک میلیون تومان باشد؟

(2 (1

(4 (3

۵۶

۷۸

دو تاس را باهم پرتاب می کنیم. احتمال اینکه اعداد روشدۀ هر دو تاس فرد باشد، کدام است؟143

(2 (1

(4 (3

 

۳
۱

 

۴
۱

 

۵
۱

 

۶
۱

احتمال آنکه حداکثر سه نفر از چهار نفر در یک روز هفته متولد شده باشند، کدام است؟144

(2 (1

(4 (3

 

۴۹
۴۸

 

۳۴۳
۳

 

۳۴۳
۴۸

 

۳۴۳
۳۴۲

از بین تمام کلمات 5 حرفی متمایز که با حروف کلمه LIKED می توان ساخت کلمه ای به تصادف انتخاب می کنیم. احتمال اینکه145

کلمه KILED انتخاب شده باشد چقدر است؟

(2 (1

(4 (3

 

۱۲۰
۱

 

۱۲۰
۵

 

۶۰
۱

 

۶۰
۵
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در پرتاب سه سکه باهم پیشامد اینکه تعداد روها بیشتر از پشت ها باشد، دارای چند عضو است؟146

1 (2 6 (1

4 (4 2 (3

در یک دنبالۀ حسابی، مجموع 10 جملۀ اول برابر 60 می باشد. اگر اختالف مشترک این دنباله برابر 2 باشد، جملۀ اول کدام است؟147

(2 5 (1

8 (4 (3

−۳

−۶

,۱با ارقام  چند عدد سه رقمی با ارقام غیرتکراری می توان نوشت؟148 ۲, ۳

7 (2 5 (1

8 (4 6 (3

مجموع 30 عدد طبیعی فرد متوالی، با کوچک ترین عدد 51، کدام است؟149

2100 (2 1800 (1

2400 (4 2250 (3

کدام مورد زیر، دربارۀ گام چهارم چرخۀ آمار نادرست است؟150

در این گام، داده هایی را که جمع آوری کرده ایم به شکل های مختلف نمایش می دهیم. (1

در این گام، شاخص های مرکزی و پراکندگی داده ها را محاسبه می کنیم. (2

در این گام، می توانیم از نمودارهای آماری مانند نمودار دایره ای، جعبه ای، راداری و حبابی استفاده کنیم. (3

در این گام به تفسیر نتایج به دست آمده می پردازیم و پاسخی برای مسئله اصلی پیدا می کنیم. (4

علوم و فنون ادبی

آرایه های بیت زیر کدام اند؟151

"دوست دارم شمع باشم در دل شب ها بسوزم                روشنی بخشم میان جمع و خود تنها بسوزم"

استعاره، کنایه، پارادوکس، مجاز (2 تشبیه، جناس، تلمیح، مجاز (1

کنایه، تضاد، ایهام تناسب، حسن تعلیل (4 تشبیه، استعاره، تضاد، جناس (3
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حذِف همزه در کدام بیت بیشتر صورت گرفته است؟152

عاقبت سیالبم از سر بگذرد چون دم به دم            راه می  گیرم بر آب چشم و دیگر می  چکد (1

ستیزآوری کار اهریمن است            ستیزه به پرخاش آبستن است (2

دامن گردون پر از خون جگر بینم به صبح            بس که در مهر تو اشک از چشم اختر می  چکد (3

گو�ا عزم ندارد که شود روز امشب            یا درآید ز در آن شمع شب  افروز امشب (4

آرایه های بیت زیر، کدام است؟153

"مهی که راز من از پرده آشکارا کرد            هنوز صورت او زیر پرده پنهان است"

کنایه - ایهام تناسب - تکرار - متناقض نما (2 استعاره - ایهام - کنایه - تضاد (1

جناس همسان - استعاره - پارادوکس - مجاز (4 تضاد - استعاره - کنایه - واج  آرایی (3

آرایه های "تشبیه، مجاز، تلمیح و استعاره" به  ترتیب در ابیات کدام گزینه وجود دارند؟154

الف) آهنگ پست کرده به  صوت حزین خویش            شّکر همی فشاند ز یاقوت لعل فام

ب) خرامان گشت ساقی باده در دست            وی از می مست و می خوانان ازو مست

ج) منتظر هدهدم تا ز سبا کی رسد            وز طرف گل  ِستان پیک صبا کی رسد

د) به تشریف زیارت رتبتی دادی مرا که اکنون            چو اقبال تو در عالم نمی گنجم ز جباری

ج - الف - ب - د (2 د - ب - ج - الف (1

ج - د - الف - ب (4 الف - ب - د - ج (3

در کدام گزینه "تلمیح" وجود ندارد؟155

بر تخت جم پدید نباشد شب دراز            من دانم این حدیث که در چاه بیژنم (1

ز ابنای روزگار به خوبی ممّیزی            چون در میان لشکر منصور رایتی (2

نه من از پردۀ تقوا به درافتادم و بس            پدرم نیز بهشت ابد از دست بهشت (3

قصر گردون را ز پستی رفعت یک پایه نیست            گردن منصور را حرف بلندش دار بود (4

در کدام مصراع، "تو" هجای بلند در نظر گرفته شده است؟156

تو رستم دل وجانی و َسرَوِر مردان (2 در تو زیادت نظری کرده اند (1

براثر دل ُبرو تا تو ببینی درون (4 به پیش تو چه زند جان و جان کدام ُبَود؟ (3

معنی چند واژه در مقابل آن "غلط" آمده است؟157

(معمور: فرمانروا) (لف: گستردن) (خلیدن: فرورفتن) (چارق: بند کفش) (ارغنون: نوازنده) (عذار: چهره) (عماری: کجاوه)

سه (2 دو (1

پنج (4 چهار (3
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شاعر در کدام بیت "واو عطف" را بلند به  حساب آورده است؟158

دریای دل از لطفش پرخسرو و پرشیرین            وز قطرۀ اندیشه صدگونه گوهر سازد (1

کاسۀ خورشید و مه از عربده در هم شکست            چون  که ساغرهای مستان نیک با توفیر بود (2

ساقیا این معجبان آب و گل را مست کن            تا بداند هریکی کو از چه دولت دور بود (3

شمس تبریزی تو دانی حالت مستان خویش            بی  دل و دستم خداوندا اگر تقصیر بود (4

آرایۀ روبه روی کدام بیت، درست است؟159

به یاد شمع رخت آهی از دلم سر زد           که در دل شب تاریک روشنایی داد (تناقض) (1

ای نور چشم مستان در عین انتظارم           چنگی حزین و جامی بنواز یا بگردان (تشبیه) (2

هر دوستی که کردم تأثیر دشمنی داد                  هر خون دل که خوردم از دیده ام روان شد (تشخیص) (3

چو یار آشنا ما را غالم خویش می خواند                غریب است این که هر ساعت چنان بیگانه بنشیند (ایهام تناسب) (4

آرایه های بیت زیر در کدام گزینه تمامًا درست است؟160

"در شب هجران مرا پروانۀ وصلی فرست                   ورنه از دردت جهانی را بسوزانم چو شمع"

ایهام تناسب - تشبیه - اغراق - تضاد (2 تشبیه - ایهام - پارادوکس - مراعات نظیر (1

تشبیه - اغراق - ایهام - مراعات نظیر (4 استعاره - مجاز - تضاد - واج آرایی (3

بنیادی ترین تفکر و خواست مشروطه خواهان چه بود؟161

تعلیم و تربیت جدید (2 توجه به مردم (1

قانون (4 آزادی (3

باتوجه به بیت زیر کدام گزینه نادرست است؟162

"گه از می تلخ می کن آن دو لعل شکرافشان را                       که تا هرکس به گستاخی نبیند آن گلستان را"

مصراع دوم اختیار شاعری حذف همزه دارد. (1

مصراع اول اختیار شاعری تغ�ر کمیت مصوت کوتاه به بلند دارد. (2

وزن بیت همسان تکراری است که از ۴ پایه آوایی تشکیل شده است. (3

در خوانش صحیح مصراع اول، همزه ۲ بار حذف می شود. (4

وزن بیت "خلوت دل نیست جای صحبت اضداد                    دیو چو بیرون رود فرشته درآید" در کدام گزینه وجود دارد؟163

مستفعُل مستفعُل مستفعُل َفَعل (2 مفعوُل فاعالُت مفاعیُل فاعلن (1

مفعوُل مفاعیلن مفعوُل مفاعیلن (4 مفتعلن فاعالت مفتعلن فع (3
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آرایه های "تلمیح، تضمین و مراعات نظیر" به ترتیب در ابیات کدام گزینه وجود دارد؟164

الف) با جوش آمد شراب عشق در میخانۀ دل            اال یا اّیها الساقی ادر کأسًا و ناولها

ب) جور تلخ است ولیکن چه کنم گر نبرم            چون گزیر از لب شیرین شکربار تو نیست

ج) چون ناقۀ صالح که برآمد ز دل سنگ            تقدیر زادبار من اقبال برآورد

د) حذر کنید ز باران دیدۀ سعدی            که قطره سیل شود چون به یکدیگر پیوست

ه ) وه که گر من باز بینم چهر مهرافزای او            تا قیامت شکر گویم طالع پیروز را

الف - د - ج (2 ب - ه  - ج (1

ج - الف - ب (4 ه  - الف - د (3

فتحعلی خان صبای کاشانی در همۀ قالب ها به جز ............ مهارت داشت.165

غزل (2 مثنوی (1

قصیده (4 قطعه (3

بیت زیر سرآغاز سرودۀ کدام شاعر دورۀ بیداری است؟166

"آن زمان که بنهادم سر به پای آزادی            دست خود ز جان شستم از برای آزادی"

عارف قزوینی (2 محمدتقی بهار (1

سید اشرف الدین گیالنی (4 فرخی یزدی (3

در همۀ ابیات هر دو اختیار "وزنی و زبانی" وجود دارد، به جز:167

گره به باد مزن گرچه بر مراد رود             که این سخن به مثل باد با سلیمان گفت (1

حافظ ار آب حیات ازلی می خواهی            منبعش خاک در خلوت درویشان است (2

مستم کن آن چنان که ندانم ز بی  خودی            در عرصۀ خیال که آمد کدام رفت (3

زنهار از آن عبارت شیرین دل  فریب            گویی که پستۀ تو سخن در شکر گرفت (4

در کدام یک از ابیات زیر آرایۀ "تضاد" وجود دارد؟168

فلک در خاک می غلتید از شرم سرافرازی                اگر می دید معراج ز پا افتادن ما را (1

اینکه گاهی می زدم بر آب وآتش خویش را              روشنی در کار مردم بود مقصودم چو شمع (2

ما با توایم و با تو نه ایم؛ اینت بوالعجب                        در حلقه ایم با تو و چون حلقه بر دریم (3

گاه نیست چیست این سقِف بلنِد سادۀ بسیار نقش                        هیچ دانا زین معّما در جهان آ (4

نوع ادبی آثار منثور "شمس و طغرا، سرگذشت حاجی بابای اصفهانی، شمس  الّدین و قمر، و چرندوپرند" به ترتیب در کدام گزینه169

آمده است؟

تحقیقی، طنز، رمان، داستان بلند (2 رمان، ترجمه، رمان، طنز (1

رمان، ترجمه، طنز، طنز (4 ترجمه، ترجمه، رمان، طنز (3
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در کدام گزینه اختیار تبدیل مصوت کوتاه به بلند دیده می شود و اختیار حذف همزه وجود ندارد؟170

ای نفس خرم باد صبا                  از بر یار آمده ای مرحبا (1

قافله شب چه شنیدی ز صبح                   مرغ سلیمان چه خبر از سبا (2

بر سر خشم است هنوز آن حریف            یا سخنی می رود اندر رضا (3

از در صلح آمده ای یا خالف                     با قدم خوف روم یا رجا (4

چند مورد از توضیحات زیر درباره دوره بازگشت ادبی نادرست است؟171

- شعرایی مانند صبای کاشانی، قاآنی و هاتف اصفهانی، به قصیده سرایی به سبک خراسانی و سلجوقی پرداختند.

- زبان، تخیل و اندیشه در سبک بازگشت، تکرار شنیده ها است.

- نشاط اصفهانی از معروف ترین شاعران این دوره است.

- اگرچه شعرای این دوره باعث نوآوری و تکامل قابل توجهی در شعر فارسی نشدند اّما توانستند زبان شعر را از حالت سستی در

اواخر سبک هندی، نجات بخشند.

- شاعرانی مثل مجمر اصفهانی، فروغ بسطامی و سروش اصفهانی، غزل سرایی به سبک حافظ و سعدی را در پیش گرفتند.

3 (2 4 (1

1 (4 2 (3

کدام مورد از دیدگاه تاریخ ادبّیات، "غلط" است؟172

فرخی یزدی، تحت تأثیر شاعران گذشته، به ویژه خاقانی و حافظ بود و آشنایی با این شاعران طبع وی را شکوفا ساخت. (1

ایرج میرزا، در به کارگیری تعبیرات عامیانه و آفریدن اشعاری ساده و روان مهارت بسیار داشت. در طنز و هجو و هزل، (2

چیره دست بود.

ادیب الممالک فراهانی، فعالیت اصلی اش روزنامه نگاری بود. سردبیری روزنامۀ مجلس را به عهده داشت. در قصیده بیشتر از (3

قالب های دیگر طبع آزمایی کرد.

بهار، با زبان حماسی و در سبک خراسانی شعر می سرود. از او در جایگاه پژوهشگر، آثاری مانند تاریخ تطّور نظم فارسی، (4

سبک شناسی و... به جای مانده است.

پاسخ سؤاالت زیر به ترتیب در کدام گزینه آمده است؟173

- در کدام بیت اختیار شاعری تبدیل مصوت کوتاه به بلند دو بار دیده می شود؟

- در کدام بیت حذف و عدم حذف همزه، تغ�ری در وزن شعر ایجاد نمی کند؟

- در کدام بیت اختیار حذف همزه ۳ بار دیده می شود؟

الف) نصیحت گو مرا گوید که برکن دل ز عشق او                  نمی داند که عشق او رگی با جان من دارد

ب) مرا گوید بیازارم اگر جان در غمم ندهی              چه گویی جان بدان ارزد که او از من بیازارد

ج) نتابم روی از او هرگز اگرچه در غم رویش                        مرا چرخ کهن هردم بالیی نو به روی آرد

ج - ب - الف (2 الف - ج - ب (1

ج - الف - ب (4 الف - ب - ج (3

www.alirezaafshar.org



Cre
at
ed

 in
 M

as
te
r P

DF 
Ed

ito
r

31/37لرنیتو 1400

کدام گزینه در مورد سطح ادبی و فکری نثر دورۀ بیداری نادرست است؟174

ادبی: جدا شدن صنایع ادبی از نثر / فکری: وجود چشم انداز طنز سیاسی -اجتماعی در نثر این دوره (1

ادبی: حضور راوی سوم شخص در بعضی صحنه های داستان / فکری: گسترش نثر با ویژگی هایی چون تجددخواهی و (2

نوگرایی

ادبی: نگارش داستان ها از سوی نویسندگان مطابق با ذوق عامه / فکری: پرداختن به موضوع تنّفر از خرافات در نثر این دوره (3

ادبی: مطابقت داشتن سبک نویسندگی نویسندگان این دوره با ادبیات داستانی جدید / فکری: توجه کمتر به حقوق مدنی (4

زنان

همه گزینه ها از عوامل مؤثر در ایجاد نهضت بازگشت ادبی هستند، به جز:175

تضعیف جامعه براثر شکست ایران از روسیه تزاری (1

تأسیس مدرسه دارالفنون به فرمان امیرکبیر و آموزش دانش های نوین در آن (2

توجه به ادبیات در دربار قاجار و رونق بازار شعر و شاعری و مدح شاهان (3

تاراج کتابخانه اصفهان و دست یابی مردم به کتاب های کتابخانه سلطنتی (4

در کدام بیت یکی از آرایه های مقابل آن نادرست است؟176

منصور و اناالحق زدن از دار و دگر هیچ              ما�م و لبالب شدن از یار و دگر هیچ (تلمیح - جناس) (1

نیست ممکن وا شود دل بی سخن های لطیف                   کز نسیم صبح دارد غنچۀ نسرین کلید (حس آمیزی - مراعات (2

نظیر)

دست شستم ز می کهنه به صد خون جگر                     خامی محتسب از پیر برآورد مرا (کنایه - اسلوب معادله) (3

من نه تنهایم در عهد تو بیدل مانده                  که دل شهری از آن نرگس جادو پرافسون رفت (مجاز - استعاره) (4

در کدام یک از موارد زیر باتوّجه به تقطیع مقابل آن ها، حذف همزه صورت نگرفته است؟177

(- - - ُحسن روزافزون (- (2 (- - - دل انگیزی ( (1

( - - از آن عقیق ( (4 (  - - - چه حاجت است ( (3

∪∪

∪∪∪∪∪

آرایه های: "حس آمیزی، تلمیح، کنایه و جناس تام" به ترتیب، در کدام ابیات وجود دارد؟178

الف- گرچه صد بار غمت خاک مرا داد به باد            نیست بر خاطر من از تو غباری باری

ب- چشمت به خواب چشم مرا خواب می برد           زلفت به تاب جان مرا تاب می برد

ج- از سر یک دانه گندم در نمی آری گذشت           وز برای نزهت دل باغ رضوان بایدت

د- چنان بر صورت شیرین این دیوانه مفتونم            که در خاطر نمی گنجد خیال ملک پرویزم

الف، د، ب، ج (2 الف، ج، ب، د (1

د، ب، الف، ج (4 د، ج، الف، ب (3
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هر دو آرایۀ مقابل ابیات درست هستند، به جز:179

داغ عشق از صفحۀ سیمای عاشق ظاهر است                  ِمهر چون ماند نهان در زیر دامان صبح را (اسلوب معادله، تضاد) (1

دم به دم چون تار موسیقار در هر پرده ای            خوش بنال ای یار تا در چنگت افتد موی دوست (ایهام تناسب، تشبیه) (2

آن صنم دل فروز یار نوآ�ن ماست                    شمع همه عالم است لعبت شیرین ماست (استعاره، تشبیه) (3

بگداخت مرا عشق تو زان گونه که آید                انگشتری تو به حقیقت کمر من (تلمیح، اغراق) (4

مصّوت بلند "و" در همۀ واژگان زیر به جز ............ هیچ گاه کوتاه تلّفظ نمی شود.180

سو (2 بو (1

مو (4 جو (3

عربی

عّین الخطاء فی الترجمة:181

قیمة کّل امرٍئ ما کان یحسنه.: ارزش هر انسانی به آن چیزی است که آن را به خوبی انجام می دهد. (1

إن جالست العّطار نفعک.: اگر با عطار همنشینی کنی به تو سود می رساند. (2

إّن اهللا ال یعذر علی الجهل.: قطعًا خداوند بر نادانی عذر نمی پذیرد. (3

خذوا الحّق من أهل الباطل.: حق را از اهل باطل گرفته بودند. (4

عّین الَخطأ عن المحل اإلعرابی:182

ق اإلنساُن َضعیفًا﴾ ← نائب فاعل ﴿ُخِل (1

الّالعبون اإلیرانّیون َرَجعوا ِمَن الُمساَبَقة ُمبَتِسمیَن. ← مبتدا (2

رأیُت اْلَوَلَد المسروَر. ← صفت (3

جوَن فریقهم الفائز فرحیَن الیوم. ← خبر ُع الُمَتَفرِّ ُیَشجِّ (4

"ُخلقت أجرامنا من الّطین و لیست سوی عظم و لحٍم أ ال ُتبصر؟":183

پیکرهای ما از گل آفریده شد و جز یک استخوان و گوشت نیست آیا نمی بینی؟ (1

بدن هایمان از خاک خلق شده و به جز استخوانی و گوشتی نیست آیا نمی نگری؟ (2

پیکرهای آفریده شدۀ ما از گل، چیزی مگر یک استخوان و تکه گوشتی نیست آیا نمی بینی؟ (3

بدن های ما از گل خلق شده و به جز استخوانی و گوشتی نیست آیا آن را ندیدی؟ (4
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عّین الخطأ فی الترجمة:184

متنا: هیچ دانشی برای ما نیست جز آنچه به ما آموختی! ال علَم لنا إّال ما علَّ (1

أتعّلم الفرنسّیة و أنا أشعر باالفتخار: زبان فرانسوی را می آموزم درحالی که احساس افتخار می کنم! (2

ُتعطی الجائزة لمن هو أهٌل لها: جایزه را به کسی که برای آن برترین است، می بخشد! (3

ال تغضْب فإّن الغضب مفسدٌة: خشمگین مشو، پس قطعًا خشم مایه تباهی است! (4

ن الصحیح فی التعریب:185 "بی گمان خدا دارای بخشش بر مردم است، ولی بیشتر مردم سپاسگزاری نمی کنند!" َعیِّ

کَثَر الّناِس الَتشکرون! أنَّ اَهللا َلذو فضٍل َعلی الّناٍس َولْکنَّ أ (1

کَثَر الّناِس الَیشُکروَن! ه أ إنَّ اُهللا َلذوفضٍل َعَلی الّناِس و َلِکنَّ (2

َکَثُر الّناِس الَیْشکران! ه أ إنَّ اَهللا َلذوَفضٍل َعَلی الّناِس ولِکنَّ (3

َکَثَر الّناِس الَیْشُکروَن! إنَّ اَهللا َلذوفضٍل َعَلی الّناِس َولِکنَّ أ (4

ن ما ُیْمِکُن َأْن َیکوَن فیِه تاکیٌد ِلْلِفْعِل:186 َعیِّ

َسُة َتْخِدُم طاِلباِتها ِخْدَمًة صاِدقًة. َاْلُمدرِّ (1

َعَلْیُکم أن َتْختبروا مرارة المشاکل اختبارًا کثیرًا کی َتذوقوا حالوة النجاح. (2

ِإّنا ُنْحِسُن اْلمساکین إحساَن اْلخالصین! (3

إْجعلوا أموالُکْم صدقًة ُتحاسب فی اآلخرة ِحسابًا أسرع! (4

عّین حرفًا من الحروف المشّبهة بالفعل ُیفیُد الّتشبیه:187

ُل َهدفًا لکنَّ الَحَکم لم یقبله! هَو ُیَسجِّ (1

َتحِمُل أثمارًا في ِنهاَيِة أغصاِنها َکالُخبِز! (2

ها! ُب َشرِّ کأن الَهَدَف ِمن َتقديِم الَقرابيِن ِلآلِلَهِة َکسُب ِرضاها َو َتَجنُّ (3

رِق! إّنها کاَنت ُمنُذ ُطفوَلِتها ُمشتاَقًة إَلی ُکلِّ ما َيرَتِبُط ِبالشَّ (4

عّین ما فیه "ال" نافیة للجنس:188

لیس لنا علٌم بما ال یحّب اهللا لعباده. (2 یا أخی، ال شیَء أجمل من العفو عند القدرة. (1

ال تستوی الحسنة و ال السیئُة عند رّبنا الکریم. (4 ِاسمْع أّن قول ال أعلُم نصُف العلِم. (3

عّین الخطأ في بیان نوع "ال":189

و ال تیأسوا و اعلموا أّن الّنجاح قريب!: (ال الّناِهیة) (1

إّن الکافرين َال يدعون بما أنزل اهللا!: (ال الّنافیة) (2

َم في ما َليَس َله ِبه ِعلم!: (ال الّناِهیة) َعَليه أن ال َيَتَکلَّ (3

مَتنا﴾: (ال نفی الجنس) ﴿ال ِعلَم َلنا إّال ما َعلَّ (4
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ص منها!":190 "کان الّطالب الّناجح ُیحصي أعماله الحسنة ألصدقائه و هو یذکر َمشاکل کان قد تخلَّ

1)  دانش  آموزی که موفق بود کارهای خویش را برای دوستانش می  شمرد حال آنکه مشکالتی را که از آن ها خالص شده بود بیان

می  کرد!

دانش  آموز موفق کارهای خویش را برای دوستانش می  شمرد درحالی که مشکالتی را که از آن ها رهایی یافته بود بیان (2

می  کرد!

دانش  آموز موفقی که کارهای خویش را برای دوستانش می  شمرد مشکالتی را که از آن ها رهایی یافته بود بیان می  کرد! (3

دانش  آموز موفق کارهای خویش را برای دوستانش شمرده مشکالت رهاشده از آن ها را بیان کرده بود! (4

عّین "ان" لیس من الحروف المشبهة بالفعل:191

ان رّبک هو أعلم بمن ضّل عن سبیله. (2 علمت ان اهللا علی کّل شیٍء قدیٌر. (1

ال یحزنک قولهم ان العّزة هللا جمیعًا. (4 إذا تطلب ان تنجح فی درسک فُقم به. (3

رِجَمة:192 عّین الَخَطأ في التَّ

ُه جاِئٌع: برای چه کودک گریه می کرد؟ چراکه او گشنه بود. نَّ فُل؟ ِألَ ِلماذا َیبکی الطِّ (1

ُق الَحَسُن: همانا بهترین نیکی ها، اخالق نیکو است. إنَّ َأْحَسن اْلَحَسِن الُخُل (2

ّیاح فی قاَعِة المطار: گردشگران در سالن فرودگاه حاضر شدند. َحَضَر السُّ (3

ماَء َسْقفًا َمحفوظًا﴾: و آسمان را سقفی نگه داشته شده قرار دادیم. ﴿َو َجَعْلَنا السَّ (4

عّین بیتًا ال تجُد فیه المفردتیِن المضاّدتین:193

فُفز بعلٍم و ال تطُلب به بدال            فالّناس موتی و أهل العلم أحیاء! (1

دواؤک فیک و ما تبصر            و داؤک منک و ال تشعر! (2

هل تراُهم خلقوا من فّضة            أم حدیٍد أم نحاٍس أم َذَهب! (3

و َقدُر کّل امرئ ما کان ُیحسِنه            و للّرجال علی األفعال أسماء! (4

عّین غیرالصحیح فی المفهوم؛194

﴿کلُّ نفٍس ذائقة الموِت﴾: بادی که در زمانه بسی شمع ها بکشت            هم بر چراغدان شما نیز بگذرد (1

کأنَّ إرضاَء الناِس غایٌة الُتدرک: زندگی به مراد مردم نتوان کرد! (2

کُل الناُر الحطَب: هرگز حسد نبردم بر منصبی و مالی            ِاّال بر آن که دارد با دلبری وصالی کل الحسنات کما تأ الَحسُد یأ (3

عداوة العاقل خیٌر من صداقة الجاهل: دشمن دانا بلندت می کند            بر زمینت می زند نادان دوست (4

ة ِللِجنس:195 ن "ال" النافیَّ عیِّ

کلون. ال ُتْطِعموا الَمساکین ِمّما تأ (2 ال َتُسّبوا الّناس َفَتکتسبوا الَعداَوة َبْیَنهم. (1

ال َتْجَتِمُع َخْصَلتاِن ِفی ُمْؤِمٍن: الُبْخُل َو اْلِکذُب. (4 َک أنَت َعّالُم الُغیوب﴾ ﴿قالوا ال ِعلَم َلنا ِإنَّ (3

www.alirezaafshar.org



Cre
at
ed

 in
 M

as
te
r P

DF 
Ed

ito
r

35/37لرنیتو 1400

﴿کاَن الّناُس أّمًة واحدًة َفبعَث اُهللا الّنب�ن ُمبّشریَن﴾: مردم ............196

امت واحدی بوده اند، سپس خداوند پیامبران بشارت دهنده را مبعوث داشت! (1

همگی یک امت اند، سپس خدا پیامبران مژده دهنده را فرستاد! (2

یک امت بودند، پس خداوند پیامبرانی مژده دهنده را فرستاد! (3

امتی یگانه بودند، پس اهللا انبیاء را بشارت دهنده مبعوث کرد! (4

عّین الخطأ؛197

َو ْلَنْذُکْر مثًال ابراهیم (ع) اّلذی حاَوَل ِلهدایة قوِمه.: و ما باید به عنوان مثال ابراهیم (ع) را ذکر کنیم که برای هدایت قومش (1

تالش نمود.

َقَذَف الکفاُر ابراهیَم (ع) فی النار لکنَّ اهللا َاْنَقَذه منها.: کافران ابراهیم (ع) را در آتش انداختند اّما خداوند او را از آن نجات داد. (2

َق الُفؤوَس علی َکتِفه.: هنگامی که ابراهیم (ع) بت ها را شکست تبرها را بر شانه اش آویخت. َر ابراهیُم األصناَم َعلَّ حینما َکسَّ (3

ًة.: وقتی که مردم به پرستشگاه برگشتند، بت های شکستۀ خویش را َر عندما َرَجَع الناُس إلی المعبد َوَجدوا َاصناَمهم ُمَکسَّ (4

یافتند.

"ِاستشر اآلخرین فیما ال تعلم و إن کانوا أصغر منک، فإّن االستشارة ال ُتمّیز بین الصغیر و بین الکبیر!":198

دربارۀ آنچه نمی  دانی با دیگران مشورت کن اگرچه کوچک  تر از تو باشند، چه مشورت کردن بین کوچک و بزرگ جدا نمی  کند! (1

دربارۀ هرچه نمی  شناسی با دیگران مشورت کن اگرچه آن ها از تو کوچک  تر هستند، مشورت برای کوچک و بزرگ فرق قائل (2

نیست!

با دیگران دربارۀ آنچه نمی  دانی مشورت کن حّتی اگر آن ها کوچک  تر باشند، زیرا طلب مشورت بین کوچک و بزرگ جدایی (3

قائل نیست!

از دیگران دربارۀ هر چیزی که نمی  شناسی مشورت بخواه حّتی اگر از تو کوچک  تر بودند، پس مشورت خواستن میان کوچک (4

و بزرگ فرق نمی  گذارد!

عّین الحال:199

عندما نعیش خائفین من الموت، (2 الموت لیس مخوفًا کما یظّن بعض الّناس، (1

و هذا هو الخوف الحقیقّی اّلذی یقتلنا! (4 نفقد قدرتنا أمام مشاکل الحیاة، (3

عّین واو الحالّیة:200

جرتین. ُاشاِهُد قاسمًا و هو جاِلُس بین الشَّ (1

ُر َخیام الُحّجاج فی ِمنی و عرفات و رمی الجمرات. أَتَذکَّ (2

جاء صدیقی و جرَّ َسّیارتی باْلَجّراَرة. (3

ال فقر أَشدُّ من الجهل و ال عبادة مثل الّتفّکر. (4
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عین الخطأ علی حسب الّتوضیحات:201

َمن َیظلُم علی الّناس أو ُیفِسُد فسادًا: الَمفَسَدة! (1

ِقسٌم ُصلب ِمَن الِجْسِم َتحت الِجلد حول الّلحم: الَعظم! (2

اّلذین َیَتشاَبه بعُضهم علی َبعض: األکفاء! (3

: الَعَصب! َخیٌط أبیُض ِفی  الِجْسِم یجری  فیِه الِحسُّ (4

﴿ال علَم لنا إّال ما عّلمَتنا﴾:202

جز آنچه به ما یاد دادی، برای ما هیچ دانشی نیست! (1

برای ما هیچ علمی نیست مگر اینکه به ما یاد دهی! (2

هیچ علمی برای ما نیست مگر آنچه آموخته ایم! (3

علم ما فقط چیزی است که به ما یاد داده ای! (4

ال کنَز أغنی من القناعة: عّین غیرالمناسب لمفهوم العبارة:203

به نان خشک قناعت کنیم و جامۀ دلق            که بار محنت خود ِبه که بار منت خلق! (1

ِارَض بما قسم اهللا لک َتکن أغنی الّناس! (2

الفقُر َمَع الذی ال یقنع، فال تحُرص کثیرًا! (3

تواضع کند هوشمند گزین            نهد شاخ پرمیوه سر بر زمین! (4

عّین کلمة لیس جمعها علی وزن "أفعال":204

دواء (2 َبَدل (1

ُکفء (4 ِجرم (3

َهة بالفعل:205 ن الحروف الُمَشبَّ عیِّ

رِع إذا َکُثَر َعَلیِه الماء. َفإنَّ الَقلَب َیموُت َکالزَّ (2 یا َحبیبی ال َشیَء َأْجَمُل ِمن الَعفو ِعنَد الُقْدَرة. (1

َبْل َتراُهم ُخِلقوا ِمن طیَنٍة. (4 ُکلون. ال ُتْطِعموا الَمساکین ِمّما ال َتأ (3

206: حيح عن الحروف اّلتي تحتها َخطٌّ َعّين الصَّ

ِلَکي  ال َتـحَزنوا علی ما فاَتکم! (ال الّناهیة) (1

راب! (ال الّنافية) ه کالسَّ ال َتسَتِشِر الَکّذاَب َفإنَّ (2

کید) أنَّ ُیحکی شاّبًا کاَن َکّذابًا! (حرف مشبهة بالفعل لبیان الّتأ (3

ـ  َمسجد رأيُت َجماَعَتيِن! (معناه اإلشارة) َدخلُت َمسجدًا. في ال (4
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عّین الصحیح فی الترجمة:207

فُفز بعلٍم و ال تطلب به بدًال: پس دانش را پیروز گردان و برای آن جانشینی خواسته نشده! (1

أتزعم أّنک جرٌم صغیٌر؟: آیا گمان می کنی که تو پیکری کوچک هستی؟ (2

بل تراهم خلقوا من طینة: بلکه آنان را می بینی که گلی را آفریده اند! (3

هل تراهم خلقوا من فّضة؟: آیا آنان را دیده ای که نقره ای را خلق می کنند؟ (4

ن في ُکلِّ َمْجموعٍة الَکِلَمَة الغریبَة. َعیِّ

208
حاس َالنُّ (2 َاْلَحدید (1

َالّذَهب (4 َالّطین (3

عّین ما لیس فیه "الحال":209

لیس العدّو قادرًا علی أن یغلب علینا فی الحرب. (2 سافرت األختان الناجحتان مشتاقَتین إلی السفر. (1

إّن الفّالح یزرع القمح مقتدرًا فی المزرعة. (4 أصدقائی یرجعون من المکتبة و هم یتکّلمون. (3

ُکلوَن."210 رِجَمة: "ال ُتْطِعموا الَمساکین ِمّما ال َتْأ عّین الصحیح فی التَّ

نمی خورید آنچه را که به مستمندان می خورانید. (1

مستمندان ازآنچه شما می خورید، نمی خورند. (2

ازآنچه خودتان نمی خورید به مستمندان نخورانید. (3

به مستمندان اطعام ندهید ازآنچه که خودتان نخوردید. (4
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درسپایهمدرسه

دبیر

تاریخ

گزینه 2 1

سرانجام نیروهای بختیاری به فرماندهی سردار اسعد و مجاهدان گیالنی با هدایت محمدولی خان تنکابنی و یپرم خان ارمنی در

عملیاتی هماهنگ تهران را فتح کردند. با پناهندگی محمدعلی شاه به سفارت روسیه، دوره استبداد صغیر به سر آمد. (تیر 1288)

گزینه 2 2

کریمخان، بر خالف سنت معمول، از پذیرفتن عنوان شاه امتناع کرد و خود را وکیل الرعایا نامید.

گزینه 1 3

روس ها با مشاهدۀ توان نظامی نادر و جنگجویانش قبل از برخورد نظامی، نیروهای خود را از ایران بیرون برد.

گزینه 3 4

ورود هنرمندان و صنعتگران هندی پس از فتوحات نادر در هند، موجب تلفیق هنر ایرانی و هندی شد - و بازسازی باغ دلگشا از

اقدامات دوران پادشاهی کریمخان محسوب می شود و در دورۀ نادر بازسازی شهر اصفهان صورت گرفت.

گزینه 2 5

حکومت قاجار برای تأمین مخارج روزافزون خود به ویژه هزینۀ هنگفت سفر شاهان به اروپا، اقدام به فروش مناصب حکومتی، باال

بردن مالیات ها و استقراض از روسیه و انگلستان کرد که تنها بر وخامت وضعیت اقتصادی افزود و خشم و نفرت بیشتر مردم را

برانگیخت.

گزینه 2 6

با وقوع انقالب صنعتی و ساخت سالح های پیشرفته مانند تفنگ، توپ و کشتی های جنگی، توان سیاسی - نظامی دولت های

اروپایی و سیاست های استعماری آنان به طرز چشمگیری توسعه یافت. قدرت های استعمارگر، به ویژه انگلستان و فرانسه، با

گسترش مستعمرات خود در قاره های آسیا، آفریقا، آمریکا و اقیانوسیه با یکدیگر به رقابت و ستیز برخاستند. روسیه نیز با وجود اینکه

ازنظر علمی و فرهنگی به مراتب از کشورهای اروپای مرکزی و غربی عقب مانده تر بود، در قرن 91م قدرت نظامی خود را به طور

فوق العاده ای تقویت کرد و نسبت به همسایگان جنوبی خود سیاست توسعه طلبانه ای در پیش گرفت. ارتش روسیه در طول این

قرن با هدف رسیدن به دریاهای گرم و آبراه های مهم، بارها به قلمرو امپراطوری عثمانی دریای سیاه و نیز سرزمین های بالکان و

حوزه در شبه جزیره ایرانی در دو سوی دریای مازندران (خزر) یورش آورد و مناطق وسیعی را تسخیر و تصرف کرد.

www.alirezaafshar.org۱۴۰۲ پیش ازمون انسانی 24 دیکنکور ۱۴۰۱ و

مرکز مشاوره علیرضا افشار

www.alirezaafshar.org
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گزینه 1 7

زمینه های نهضت مشروطه شامل: از دست رفتن بخش هایی از سرزمین های ایران - غلبه استعمار بر مملکت - استبداد دستگاه حاکم

- مخالفت های مردم و علما با استبداد و استعمار - ورود اندیشه های جدید

گزینه 4 8

انقالب صنعتی موجب تغ�ر مناسبات انسانی، اجتماعی و اقتصادی در اروپا و جهان شد؛ زیرا درنتیجۀ صنعتی شدن، کشورهای

اروپایی به مواد اولیه، نیروی کار ارزان، بازار فروش محصوالت، سرمایه مادی فراوان و حمایت دولت ها نیاز پیدا کردند.

گزینه 4 9

سازمان اداری و دیوانی ایران در عصر افشاریه و زندیه تا حدودی به سبب حاکمیت عناصر ایلی، غلبۀ تفکر نظامی گری، بی ثباتی

سیاسی و کوتاه بودن دورۀ حاکمیت ها، رونق سابق را نداشت.

گزینه 3 10

پرسابقه ترین و گسترده ترین وزارت خانه در زمان قاجار، وزارت مالیه به ریاست مستوفی الممالک بود و مستوفیانی که نسل اندر نسل

به شغل مستوفی گری اشتغال داشتند آن را اداره می کردند.

گزینه 1 11

شیوۀ تولید سهم بری دهقانی، در آن ساکنان روستاها و کشاورزان از تولید، سهم معینی دریافت می کردند.

گزینه 3 12

روحانیون به سبب نظارت بر موقوفات و دریافت وجوهات شرعی ازنظر مالی از حکومت مستقل بودند. پس نفوذ اجتماعی ربطی به

استقالل اقتصادی روحانیون ندارد و گزینۀ سه صورتی درستی دارد ولی ارتباط درستی را نشان نداده است پس غلط است.

گزینه 1 13

دولت ایران پس از شروع جنگ جهانی اول، اعالم بی طرفی کرد اما کشورهای درگیر در جنگ، به خصوص روسیه و انگلستان، به

بهانه های مختلفی نقض کردند. در اوایل جنگ مأموران و جاسوسان آلمانی در مناطق مختلف ایران به اقداماتی بر ضد متفقین

دست زدند.

گزینه 4 14

تفکر ملی گرایی، مردمان و گروه های قومی را که تاریخ و فرهنگ و زبان مشترکی داشتند، برانگیخت تا با هم یکی شوند و زیر پرچم

حکومتی یکپارچه و مستقل قرار گیرند. ایتالیایی ها، آلمانی ها، لهستانی ها، صرب ها و مجارها تحت تأثیر اندیشه ملی گرایی، برای

تأسیس حکومت ملی به پا خاستند.

گزینه 2 15

دولت ایران پس از شروع جنگ جهانی اول، اعالم بی طرفی کرد.

www.alirezaafshar.org
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گزینه 1 16

در عصر قاجار برخی از تاریخ نگاران سنتی، در ین پایبندی به ساختار کلی تاریخ نویسی سنتی، بعضی از ویژگی های آن را نقد کردند.

گزینه 4 17

ناظم االسالم کرمانی در کتاب تاریخ بیداری ایرانیان برای نخستین بار به زندگی مردم و تکاپوی اجتماعی آنان اشاره کرد.

گزینه 1 18

سنت معماری ایرانی اسالمی که در دوران سلجوقی، تیموری و صفویان درخشش بی نظیری داشت، در عصر قاجار باتوجه به شرایط

اقلیمی و آب و هوایی و نوع مصالح ساختمانی تداوم یافت. پس از اختراع دوربین عکاسی، مسافرانی که در عصر ناصری به اروپا

می رفتند، تصاویر زیادی از بناهای آن سرزمین با خود به ایران آوردند.

گزینه 4 19

قانون اساسی مشروطه و متمم آن با اصالحیه های جزئی که در دوران حکومت پهلوی در آن صورت گرفت، تا پیروزی انقالب

اسالمی (1357 ش) رسمیت داشت.

گزینه 3 20

ایتالیا با آلمان و اتریش - مجارستان در اتحاد سه گانه پیمان بسته بود.

گزینه 1 21

این قانون در پنجاه ویک اصل تنظیم شده بود.

گزینه 1 22

اسناد تاریخی از مهم ترین منابع پژوهش تاریخی به شمار می آیند و شامل کلیه مکاتبات حکومتی، فرمان ها، معاهدات سیاسی،

نامه های شخصی و اداری، اسناد مالی و قضایی، گزارش های اقتصادی، فرهنگی، نظامی و حقوقی می شوند.

گزینه 3 23

ایرانیان همراه با انقالب مشروطه برای نخستین خواهان تغ�ر شیوه اداره کشور شدند نه تغ�ر حکومت که در سطحی اساسی تر

است و از خواسته های اصلی در انقالب اسالمی به حساب می آید.

گزینه 2 24

آقا محمدخان پس از تاج گذاری به عزم برچیدن بساط حکومت جانشینان نادرشاه و دستیابی به غنایم و گنجینه جواهرات او راه

خراسان را در پیش گرفت.

www.alirezaafshar.org
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گزینه 1 25

اثر مشهور گیبون زوال و سقوط امپراطوری روم نام دارد. این اثر تحلیل نوین از یک امر تاریخی ارائه می دهد. در تاریخ نگاری جدید

توجه به زندگی اجتماعی مردم بسیار حائز اهمیت است. همچنین توجه به دستاوردهای علوم جدید مانند باستان شناسی و

سکه شناسی

گزینه 3 26

سده های هفدهم تا نوزدهم میالدی دو سوی عالم وضعیت دوگانه داشت.

گزینه 2 27

انقالب صنعتی و تولید سالح های پیشرفته مانند توپ و کشتی های جنگی، موجب گسترش استعمار در جهان شد.

گزینه 2 28

تدوین و نگارش "خدای نامه" (خدای نامک) در زمان ساسانیان را می توان نمونه های از دلبستگی ایرانیان به نگارش وقایع و ضبط

سلسله حوادث تاریخی دانست.

گزینه 1 29

دولت روسیه از زمان پترکبیر، سیاست توسعه طلبانه ای را با هدف تسلط بر سرحدات شمالی ایران و عثمانی آغاز کرد. اقتدار نظامی

نادرشاه و سپس آقا محمدخان مدت کوتاهی روس ها را وادار به عقب نشینی نمود اما در زمان حکومت فتحعلی شاه قاجار و پس

از آنکه حاکم گرجستان خود را تحت حمایت دولت روسیه قرار داد، روس ها به منطقه قفقاز لشکرکشی کردند و گرجستان را تصرف

نمودند. این اقدام سرآغاز جنگ های ایران و روسیه به حساب می آید.

گزینه 4 30

همۀ گزینه ها راجع به تصویر صدق می کند به جز گزینۀ 4 که نویسندۀ کتاب "تاریخ ایران" سرپرسی سایکس می باشد.

جغرافیا

گزینه 2 31

به غیراز گزینۀ 2 که پاسخ سؤال محسوب می شود. سه گزینۀ دیگر دربارۀ موارد اساسی در تشکیل هستۀ اولیه هستند. برخی

تغ�رات محیط پیرامون مانند تغ�رات آب وهوایی و رویدادهای سیاسی موجب از دست رفتن موقعیت یا اعتبار آن شهر می شود.

گزینه 4 32

فقیران شهری به علت اختالف طبقاتی شدید، رعایت نشدن عدالت اجتماعی در توزیع درآمد و بی توجهی حکومت ها به

حمایت های تأمین اجتماعی، پول کافی برای اجاره یا خرید مسکن ندارند.

www.alirezaafshar.org
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گزینه 3 33

برنامه ریزان پس از مطالعه و شناسایی کاربری های موجود در شهر، میزان وسعت هر کاربری یا عملکرد را نسبت به مساحت کل شهر

محاسبه می کنند.

گزینه 3 34

منظور از اصطالح شهرنشینی، افزایش نسبت جمعیت شهرهای یک کشور یا ناحیه به روستاهای آن است.

گزینه 3 35

بسیاری از اطالعاتی که امروزه با آن ها سروکار داریم، به نحوی با موقعیت مکانی ارتباط دارند. برای مثال، شهرها و روستاها،

کارخانه ها، بناها و آثار تاریخی، پوشش گیاهی، جمعیت، ناهمواری ها، منابع و معادن، تأسیسات و تجهیزات شهری، راه ها و

شبکه های حمل ونقل و... هریک فضایی جغرافیایی را اشغال کرده اند و ویژگی هایی دارند؛ به عبارت دیگر، داده ها و اطالعات دو

مؤلفه دارند: موقعیت جغرافیایی دارند (داده های مکانی) و دارای ویژگی هایی هستند (داده های توصیفی)

گزینه 2 36

در برنامه ریزی های عمرانی مانند احداث صنایع، مراکز درمانی، دانشگاه ها و جاده ها نیازهای جمعیتی حال و آینده مناطق مختلف

کشور در نظر گرفته می شود.

گزینه 3 37

گسترش انقالب سبز

گزینه 1 38

در طرح های هادی روستایی کاربری های اراضی روستا شناسایی و نقشه های وضع موجود آن تهیه می شود. در این طرح ها

ساماندهی کاربری های مسكونی، كشاورزی، خدماتی و نیازها و همچنین چگونگی گسترش روستا در آینده معین می شود و

راهكارهایی برای بهبود وضعیت اقتصادی و اجتماعی روستاها ارائه می گردد.

گزینه 3 39

با توجه به جدول صفحه 11، سال 2014 در آمریکای شمالی 5,81 درصد شهرنشینی وجود داشت.

گزینه 4 40

بخش غیررسمی

گزینه 1 41

روستا�انی که از روستا به شهرها مهاجرت می کنند عمدتا کارگر ساده و فاقد مهارت و تخصص  هستند و فرصت های شغلی که در

شهرها محدود است باعث می شود مهاجران به کارهایی مانند کارگری موقتی و روزمزد یا خدمت کاری در رستوران ها و نظایر آن

مشغول شوند.

www.alirezaafshar.org
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گزینه 2 42

سرآغاز مطالعه و شناخت یک سکونتگاه روستایی و شهری، مقر (مکان و جایگاه) و موقعیت آن است.

گزینه 4 43

دسترسی عادالنه همۀ مردم به حمل ونقل با کمترین هزینه، مستلزم رعایت ویژگی "توجه به عدالت در توسعه" به منظور دسترسی

به تعادل در توزیع امکانات و همینطور "توجه به نیازهای حال و آینده" جمعیت در مناطق مختلف کشور است.

گزینه 4 44

شهر کوچک با توجه به شکل صفحه 7 به دلیل تعداد جمعیت باالیی که نسبت به گزینه های دیگر دارد. نسبت به جمعیت باید ارائه

خدمات بهتری را داشته باشد.

گزینه 1 45

پایداری شهر حد و حصر و نقطه انتهایی ندارد. مدیران و برنامه ریزان شهرها تالش می کنند که به درجاتی از پایداری دست یابند.

گزینه 4 46

مسکن یکی از مهم ترین نیازهای انسان است و شهرها با مسئله مسکن رو به رو هستند.

گزینه 4 47

از سال 1335، روند شهرنشینی در ایران سرعت گرفت و دورۀ شهرنشینی سریع آغاز شد. 

گزینه 2 48

حمل ونقل جاده ای برای مسافت های کوتاه (کمتر از 400 کیلومتر) مناسب تر است. - مصرف سوخت در حمل ونقل ریلی یک هفتم

حمل ونقل جاده ای است.

گزینه 3 49

اصالحات ارضی در سه مرحله با سلب مالکیت مالکان بزرگ "ارباب ها" و واگذاری زمین به دهقانان خرده پا انجام گرفت، اما به

سبب:

الف) تقسیم نادرست زمین ها، ب) حمایت نکردن دولت از کشاورزان، ج) توجه به صنایع مونتاژ و واردات کاال از کشورهای خارجی،

نه تنها وضع روستا�ان بهتر نشد بلکه شرایط انهدام کشاورزی در ایران فراهم آمد.

گزینه 2 50

سنندج

www.alirezaafshar.org
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گزینه 1 51

علت اصلی رشد سریع شهرنشینی در کشورهای در حال توسعه، عالوه بر رشد طبیعی جمعیت شهری، عامل مهاجرت زیاد از روستا

به شهرها بوده است. به این ترتیب که با توسعۀ صنعتی، کارخانه ها به نیروی کار نیاز پیدا کردند و درنتیجه، روستا�ان برای

دریافت دستمزد بیشتر و خدمات و تسهیالت بهتر، به نواحی شهری مهاجرت نمودند.

گزینه 3 52

در سال 1950 میالدی، دو شهر لندن و نیویورک بیشتر از 8 میلیون نفر جمعیت داشتند. در سال 1990 ده شهر با بیش از 10 میلیون

نفر در جهان وجود داشت.

گزینه 4 53

مهم ترین مالک تفاوت شهر رو روستا فعالیت های اقتصادی آن ها است. متداول ترین مالک تشخیص شهر و روستا مالک جمعیتی

است.

گزینه 3 54

از ویژگی های GIS توانایی مکان یابی و قابلیت برقراری ارتباط منطقی و ریاضی بین انواع اطالعات.

گزینه 1 55

عوامل طبیعی بیشترین نقش را در انتخاب مکان و سکونت جمعیت داشته اند. سرآغاز مطالعه و شناخت یک سکونتگاه روستایی و

شهری مقر و موقعیت آن است.

گزینه 4 56

شهر پایدار شهری است که در آن نیازهای اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی ساکنان به طور مناسب و عادالنه برطرف می شود؛ بدون

اینکه منافع نسل های آینده به خطر بیفتد و شهر و فعالیت های شهری کمترین تأثیر نامطلوب را بر محیط زیست دارد.  

گزینه 2 57

در برنامه ریزی شهری، تجهیزات و تسهیالت شهری و همچنین خدمات عمومی موردمطالعه قرار می گیرد و نسبت آن ها با تعداد

جمعیت ساکن در شهر سنجیده می شود تا نیازها مشخص و کمبودها برطرف گردد.

گزینه 2 58

در سال 1358 جهاد سازندگی با هدف رسیدگی به مناطق محروم و استقالل کشور و خودبسندگی کشاورزی تشکیل شد.  

گزینه 1 59

از ترکمنستان به افغانستان
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گزینه 2 60

آمایش سرزمین عبارت است از سامان دادن و نظم بخشیدن به فضاهای جغرافیایی و توزیع متوازن، متعادل و منظم جمعیت،

فعالیت ها و تجهیزات و امکانات در سطح سرزمین.  

جامعه شناسی

گزینه 4 61

ارتباط میان پدیده های اجتماعی، ساختار اجتماعی نامیده می شوند.

گزینه 1 62

اصطالح جنگ های نامنظم را اولین بار شهید چمران به کار برد.

گزینه 2 63

عبارات 1، 2 و 3 صحیح هستند.

عبارت 4: تالش ما برای شناخت قوانین طبیعت به هیچ وجه این قوانین را تغ�ر نمی دهد.

گزینه 1 64

همۀ ما ازآنجاکه عضوی از جامعه هستیم، با کنش های اجتماعی خود، در حفظ وضع موجود یا تغ�ر آن، اثر می گذاریم. اگرچه

میزان تأثیرگذاری همه اعضای جامعه یکسان نیست و صاحبان برخی مشاغل و مسئولیت ها، نسبت به سایرین اثرگذاری بیشتری

دارند.

گزینه 2 65

این پرسش که چگونه می توان معنای زندگی و معنای کنش انسان های دیگر را فهمید، یکی از پرسش های مهم و کلیدی برای

اندیشمندان علوم اجتماعی بوده است.

گزینه 1 66

کید بر گاهی و معناداری را مهم ترین ویژگی کنش اجتماعی می دانند و زندگی اجتماعی انسان را با تأ نظریه پردازان کنش اجتماعی، آ

گاهی و معنا مطالعه می کنند. آ

گزینه 3 67

جامعه شناسان برای شناختن نظم از امور آشنا و مأنوس"آشنایی زدایی" می کنند. یعنی از دید یک فرد غریبه به موضوعات آشنا و

روزمره اطراف خود نگاه می کنند و در کنار بی نظمی نظم را می شناسند.
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گزینه 2 68

در قرن نوزدهم میالدی برخی متفکران آلمانی ازجمله ویلهلم دیلتای و ماکس وبر مّدعی شدند که هرچند جهان اجتماعی همانند

جهان طبیعی، نظم و قواعد خاصی دارد اما انسان ها مانند موجودات طبیعی نیستند و پدیده های اجتماعی نیز با پدیده های

طبیعی تفاوت دارند. مطالعه پدیده های طبیعی ازطریق حواس امکان پذیر نیست بلکه باید آن ها را فهمید (جامعه شناسی تفهمی)

گزینه 1 69

در جامعه شناسی بر اساس دوری و نزدیکی به علوم طبیعی، رویکردهای مختلفی شکل گرفته است.

گزینه 4 70

در روش قوم نگاری، پژوهشگر برای مدتی با قومی که قصد تحقق دربارۀ آن ها را دارد، زندگی می کند، خود را در شرایط فرهنگی

آن قوم قرار می دهد و کنش هایشان را تجربه می کند تا آن ها را بهتر بشناسد.

گزینه 1 71

تفاوت کنش های ما در معنای متفاوت شان است و دقیقا همین معنای متفاوت، هویت آن ها را تع�ن می کند و از آن ها پدیده

مختلف می سازد.

گزینه 3 72

اگر جامعه را همچون طبیعت تصور کنیم و آن را دستاوردی انسانی ندانیم، یعنی آن را واقعیتی بیرونی تصور کنیم، که با قوانینی به

استحکام قوانین طبیعت اداره می شود.

گزینه 1 73

جامعه شناسان پوزیتیویست که می خواستند انسان را بر جامعه مسلط کنند، او را مغلوب جامعه ساختند.

گزینه 2 74

قواعد اجتماعی، ارتباط ما با یکدیگر و ساماندهی آن و پیش بینی کنش های ما و فراهم آوردن امکان مشارکت ما در زندگی

اجتماعی را ممکن می سازد.

گزینه 3 75

علوم اجتماعی، به دانش هایی گفته می شود که اجتماعات انسانی و چگونگی اثرگذاری آن ها بر کنش ها و شیوۀ زندگی ما و

همچنین اثرپذیری آن ها از کنش ها و شیوۀ زندگی ما را به روش علمی مطالعه می کنند.

گزینه 2 76

در رویکرد پوزیتیویستی پدیده های اجتماعی مانند پدیده های طبیعی دانسته می شود.
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گزینه 2 77

تب�ن های علمی جهان اسالم به شناخت تجربی محدود نمی شود و از منابع عقالنی و وحیانی نیز استفاده می کند.

صنعت عنصری بود که به انباشت ثروت سرمایه داران و موقعیت آنان سرعت بخشید.

بعضی رویکردها برای دستیابی به پاسخ های ساده و کامًال قابل پیش بینی درباره چرایی وقوع پدیده های اجتماعی  ، هویت زدایی از

پدیده های اجتماعی و انسانی می کنند.

بحران زیست محیطی به آسیب های اجتماعی، اقتصادی، سیاسی همچون مهاجرت، حاشیه نشینی و بیکاری منجر شده است.

گزینه 3 78

بسیاری از کنش های عاطفی، هنری، اخالقی و مذهبی با رویکرد پوزیتیویستی قابل توضیح نیستند، کسانی که فقط روش های

تجربی را معتبر می دانند با انکار ارزش های عاطفی، اخالقی، مذهبی و... دچار اخالق گریزی می شوند.

گزینه 2 79

زندگی اجتماعی انسان ها بر خالف زندگی سایر موجودات زنده، متنوع است و صورت های گوناگون دارد.

گزینه 2 80

جهان اجتماعی؛ یعنی جامعه و فرهنگی که در آن زندگی می کنیم، دانش الزم برای زندگی یا همان دانش عمومی را در اختیار ما

قرار می دهد.

گزینه 4 81

پرسش نامه یا پاسخ های چندگزینه ای، از ابزارهای گردآوری اطالعات در روش های کمی است.

گزینه 1 82

ماکس وبر از سلطه نوعی از نظم که گویا هدفی جدا از انسان ها و نیازهای واقعی آن ها دارد، به قفس آهنین تعبیر می کند.

گزینه 4 83

به اعتقاد ماکس وبر جهان متجدد فقط علومی را که با روش های تجربی به دست می آیند علم می داند.

به گفتۀ پاول کله  ، در ورای ابهام، رمز و رازی نهفته است که با هنر می توان به آن راه یافت.

مارکس در نیمۀ دوم قرن نوزدهم لیبرالیسم اقتصادی را نقد کرد. از نظر او، حل چالش های جامعۀ سرمایه داری، فقط با یک انقالب

قابل حل بود.

ابن خلدون با استفاده از تجربۀ تاریخی جوامع پیرامون خود، را از عصبیت به عنوان عامل شکل گیری جوامع یاد می کند.
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گزینه 3 84

رویکرد تبینی  ، با استفاده از روش های کمی به دنبال پیش بینی و کنترل پدیده های اجتماعی است، گرایش افراطی به فضای مجازی

یک مسئلۀ اجتماعی است.

مطالعات تبینی نشان داده اند که میان عواملی مانند پرخاشگری  ، هیجان، خواب، وضعیت تحصیالت و تأهل با اعتیاد به اینترنت و

بازی های رایانه ای رابطه وجود دارد.

در رویکرد تفسیری، از روش های تجربی استفاده می شود و جامعه شناس از ظاهر پدیده ها عبور می کند و به دنبال فهم آن ها است.

اگر تفسیرهای جوانان و نوجوانان را در نظر بگیریم، متوجه خواهیم شد که عامل اصلی گرایش این کاربران به اینترنت و بازی های

رایانه ای، معنای استفاده از این ابزار است. بیشتر جوانان و نوجوانان استفاده هرچه بیشتر از این ها را به روز بودن، سرگرمی،

هیجان، آزادی و توانایی معنا می کنند. این قبیل معانی و انگیزه ها، عوامل اصلی حضور افراطی جوانان و نوجوانان در فضای مجازی

است.

رویکرد انتقادی از پدیده های اجتماعی انتقاد می کند، اما نمی تواند حقیقت و فضیلتی را کشف کند و این رویکرد به ارزیابی و داوری

پدیده ها می پردازد و معتقد است که اعتیاد به فضای مجازی برای جوانان خطرناک است و آن ها را از فضای واقعی زندگی جدا

می کند.

گزینه 3 85

پدیده های هم تغ�ر قابل مشاهده اند و می توان آن ها را با روش کمی و آماری مطالعه کرد.

گزینه 1 86

کنشگران فردی و جمعی، هم در معانی ذهنی و هم در معانی فرهنگی، فعال و خالق اند. همین فعالیت و خالقیت کنشگران،

موجب پیدایش معانی گوناگون و در نتیجه آن، پدید آمدن خرده فرهنگ ها و گروه های مختلف، درون هر جهان اجتماعی می شود.

گزینه 1 87

گاهی و تابع آن می بینند. همین نگاه جامعه شناسان ویژگی های کنش یعنی اراده و ارزش را مهم می دانند ولی آن ها را برخاسته از آ

مسیر را برای عبور از جامعه شناسی پوزیتیویستی و روی آوردن به جامعه شناسی تفهمی- تفسیری هموار ساخت.

گزینه 2 88

این دانش را انسان ها در طول زندگی خود به  دست می آورند؛ یعنی این دانش حاصل از زندگی است.

گزینه 3 89

- رویکرد تفسیری در تقابل با رویکرد تب�نی بر این باور است که کنشگران بر اساس معنایی که در ذهن دارند، دست به عمل

می  زنند، بنابراین برای فهم زندگی اجتماعی باید از ظاهر پدیده  های اجتماعی عبور کرد و به معانی نهفته در کنش  ها راه یافت.

- جامعه  شناسان انتقادی یافتن راهی برای داوری علمی درباره ارزش  های اجتماعی به  ویژه در عرصۀ قدرت را ضروری می  دانند و

دست   شستن از این آرمان بزرگ را بن  بست زندگی انسان معرفی می  کنند.
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گزینه 2 90

- در گونه شناسی نظام های سیاسی ارسطو، الیگارشی، حکومت اقلیت بر اساس خواست و میل افراد است.

- ازنظر مارکس وبر، جهان متجدد از هیچ گونه قداستی برخوردار نیست.

گوست کنت، با رشد علم تجربی و صنعت، ثروت ازطریق غلبه بر طبیعت به دست می آید. - در دیدگاه آ

فلسفه

گزینه 3 91

در قدم دوم برای درک شناخت دو مفهوم وجود و ماهیت مطرح می شود:

تفاوت موجودات و پدیده ها را بر اساس مفهوم وجود و وحدت میان پدیده ها و موجودات را بر اساس مفهوم ماهیت شناخته

می شوند. بر این اساس هستی بیانگر وجه تشابه و چیستی بیانگر وجه تمایز می باشد.

گزینه 3 92

هیوم امکان معروف از طریق استدالل عقلی و بدون تجربه را رد می کند و می گوید درک علیت از طریق هم ممکن نیست، چون

علیت مفهومی فراتر از حس است.

گزینه 2 93

ماهیات ذاتًا با وجود رابطۀ امکانی دارند، اما از این حالت امکانی وقتی خارج می شوند و تحقق می یابند وجوب برایشان ضروری

می شود؛ بنابراین رابطه واقعیات (جهان هستی) با وجود یک رابطۀ ضروری است.

و تشبیه دو کفۀ ترازو برای تب�ن بهتر پدیده ها و مفاهیم در مرتبۀ وجودی ممکن الوجود مطرح شده است. (دو حالت هستی و

نیستی)

گزینه 4 94

الف) هیوم معتقد است ما ازطریق حس و تجربه تنها توالی میان پدیده   ها را درک می   کنیم نه رابطۀ علیت را.

گاهی از جهان نمی   پذیرد، علیت ب) طبق نظر هیوم که تجربه را مبنای همۀ شناخت   های بشر می   داند و جز تجربه راهی برای آ

رابطه   ای نیست که بتوان آن را ازطریق تجربه و مشاهده کشف کرد؛ بنابراین منکر اصل علیت است.

گزینه 4 95

دقت کنید بحث مغایرت وجود و ماهیت توسط ابن سینا پایۀ یکی از برهان های او در اثبات وجود خدا به نام برهان وجوب و امکان

کوئیناس مطرح شد با عنوان مکتب فلسفی می باشد و مکتب فلسفی که بر این اساس در قرون وسطی در اروپا توسط توماس آ

تومیسم معروف شد.
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گزینه 3 96

صدرالمتألهین وابستگی و تعلق موجودات را از ناحیۀ وجودی می داند نه حالت امکانی. هر موجودی برای وجود یافتن ذاتًا نیازمند و

وابسته به غیر است، یعنی نقص وجودی دارد و وابسته و نیازمند و هر آن خداوند غنی مطلق پرتو وجودی خود را از آن ها بردارد

کل موجودات نابود می شوند. مالصدرا این دیدگاه را امکان فقری یا فقر وجودی نامید تا از امکان ماهوی ابن سینا متمایز سازد

چراکه ابن سینا به حالت امکانی موجودات به جای وجود پرداخته است.

گزینه 1 97

الزمه و نتیجۀ اصلاصل

1- ارتباط و پیوستگی میان هر شیء و منشاء آن1- اصل علیت

2- تخلف ناپذیری و حتمیت در نظام هستی2- اصل وجوب بخشی علت به معلول

3- نظم و قانونمندی های معین میان دسته های مختلف پدیده ها3- اصل سنخیت میان علت و معلول

گزینه 4 98

از نظر ایمانوئل کانت؛ مسئولیت پذیری و رعایت اخالق تنها در جایی معنا دارد که انسان خود را صاحب اراده و اختیار ببیند. برای

موجودات بدون اختیار وظیفۀ اخالقی معنا ندارد.

گزینه 3 99

اصل وجوب علی و معلولی باعث می شود که اگر کاری به هدفش نرسید، به دنبال یافتن اشکال باشیم.

گزینه 2 100

خدا نزد افالطون یک خدای معین با ویژگی های روشن است و این با چند خدایی یونان تفاوت دارد و از نظر افالطون کار خداوند

هدفدار است و بر اساس حکمت و برای هدف خاصی صورت می گیرد.

گزینه 3 101

ما همواره حوادثی را در پی حوادث دیگر مشاهده می کنیم، اما در این تجربه ها هرگز چیزی را به نام رابطۀ علیت بین دو حادثه

رؤیت نمی نما�م. تعاقب دو حادثه و اینکه یکی از آن ها مقدم و دیگری مؤخر اتفاق می افتد، به تأثیر و تأثر میان آن ها گواهی

نمی دهد.

گزینه 4 102

اگر سلسلۀ علت ها بخواهد تا بی نهایت پیش برود، یعنی منتهی به علتی نشود که معلول دیگری نباشد، تسلسل علل نامتناهی

پیش می آید.

نکته: اگر سلسلۀ علت ها به یک موجود غیروابسته ختم بشود، تسلسل پیش نمی آید.
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گزینه 1 103

ابن سینا به بحث مغایرت وجود و ماهیت توجه خاص داشت و بر این اساس گفته اند فرق بین ماهیت و وجود بی تردید یکی از

اساسی ترین آراء فلسفی در تفکر اسالمی است.

بحث مغایرت وجود و ماهیت پایه برهان وجوب و امکان در اثبات وجود خدا می باشد.

گزینه 3 104

ارسطو در توصیفاتی که از خدا و مبداء نخستین جهان مطرح می کند از عباراتی مانند شریف ترین موجود، خیر، جمال، زیبایی،

ضرورتًا موجود، محرک غیرمتحرک، دارای حیات، تغ�ر ناپذیر و دارای عالی ترین اندیشه یاد می کند.

کید قرار گرفت. دقت کنید: مفهوم دمیورژ یا صانع توسط افالطون مورد تأ

دیوید هیوم فیلسوف حس گرا و تجربه گرای قرن 18 م. انگلستان مهم ترین برهان فیلسوفان الهی را برهان نظم می داند که از تجربه

گرفته شده و بر این اساس قابلیت اثبات یک وجود ازلی و نامتناهی (خداوند) ندارد.

گزینه 4 105

کتاب شفا مهم ترین و جامع ترین اثر ابن سینا شامل: 4 علم منطق، طبیعیات، ریاضیات، الهیات است، پس علم اخالق را دربرنمی گیرد

و به آن نپرداخته است.

فرض و حمل مدور بودن برای موضوع دایره یک حمل ضروری بوده و نیاز به دلیل ندارد و به این علت در اینجا حمل اول ذاتی

مطرح است.

گزینه 2 106

توجه خاص ابن سینا به بحث مغایرت وجود و ماهیت مقدمه طرح مباحث جدید قرار گرفت و این نظر پایه یکی از برهان های

ابن سینا در جهت "اثبات وجود خدا" به نام برهان "وجوب و امکان" می باشد.

دقت کنید: برهان فقر وجودی از اصول حکمت متعالیه بوده و توسط مالصدرا ارائه شده است. (رد گزینه های 1 و 4)

ضمنًا توجه کنید: مغایرت وجود و ماهیت ذهنی (انتزاعی) می باشد ولی به عنوان هدف برهان وجوب و امکان مطرح نیست، بلکه

مقدمۀ ارائه این برهان بوده است.

گزینه 3 107

مهم ترین و جامع ترین اثر ابن سینا کتاب شفا می باشد که دایرة المعارف فلسفی در چهار بخش: منطق، طبیعیات، ریاضیات و الهیات

است و در این اثر نظر خود را در بحث هستی و چیستی با عنوان مغایرت وجود و ماهیت مطرح می کند.

دقت کنید: کتاب اشارات و تنبیهات بیانگر آخرین دیدگاه های ابن سینا با رنگ و بوی عرفانی است که در آن به تشریح "حمل اول

ذاتی - حمل شایع صناعی" پرداخته شده است.

ضمنًا: برهان مغایرت وجود و ماهیت در کتب فلسفی با عنوان "نیازمندی حمل وجود در ماهیت به دلیل" یاد شده که در گزینه های

1 و 2 جهت نیازمندی برعکس معرفی شده است. (رد گزینه های 1 و 2)

www.alirezaafshar.org
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گزینه 3 108

بحث فیلسوف خواه مسلمان، خواه مسیحی و یا پیرو هر آئین و مسلک دیگری دربارۀ خداوند، تا وقتی فلسفی است که از روش

فلسفه یعنی استدالل عقلی استفاده کند و نتایج تفکر خود را به صورت استداللی عرضه نماید.

همان طور که دکارت و کانت با اینکه مسیحی بودند، ولی چون با روش فلسفی به اثبات خداوند پرداخته اند، بحث آن ها یک بحث

فلسفی به شمار می آید؛ بنابراین فیلسوف کسی نیست که دین و آئینی نداشته باشد، بلکه کسی است که بر اساس قواعد فلسفی

(نه علمی) از عقیدۀ خود دفاع نماید.

گزینه 3 109

وقتی کاری به انجام نمی رسد یعنی یکی از اجزاء مقدمات الزم فراهم نشده و این معنای اول اتفاق است.

گزینه 3 110

اشکال راسل آن است که می گوید هرچیزی علتی می خواهد و این به معنای تسلسل علل نامتناهی است و نتیجه اش این است

که هیچ گاه هیچ چیز به وجود نمی آید.

گزینه 1 111

ابن سینا بزرگ ترین شارح (شرح دهنده) حکمت مشاء از فالسفۀ بزرگ اسالمی در مهم ترین کتاب فلسفی خود، یعنی الهیات شفا  ،

کید داشت از وظایف مهم فالسفه دقت در مفاهیم دربارۀ "اتفاق" و مفاهیم دیگری از قبیل شانس سخن گفته است، چراکه او تأ

عامیانه و نقد و تصحیح یا تعمیق آن ها بوده است.

گزینه 1 112

به اعتقاد ابن سینا، اشیای جهان "واجب الوجود بالغیر" هستند واجب الوجود بالذات، همان ذاتی است که وجود برایش ضرورت دارد

و این ضرورت، از ناحیۀ خود آن ذات است نه از ناحیۀ یک امر بیرونی.

گزینه 2 113

در گزینۀ 2 به خوبی مراحل استدالل فارابی در اثبات وجود خدا به طور دقیق مطرح شده است که فارابی از این برهان با عنوان

برهان اسد و اخصر یاد می کند.

گزینه 1 114

نوع حمل ذکرشده در صورت سؤال و گزینه اول نیازمند دلیل نیست و حمل ذاتی است، اما سایر گزینه ها حمل نیازمند دلیل است.

بنابراین چون این حمل به دلیل نیاز ندارد، مانند حمل شکل بر ذوزنقه است.
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گزینه 1 115

خداوند وجود ِصرف و وجوِد محض است و ماهیت ندارد؛ زیرا اگر ماهیت می داشت به اجزاء ذاتی و ماهوی خودش وابسته

می شد و این با بی نیازی مطلق و غنای ذاتی خداوند در تناقض است.

بررسی سایر گزینه ها:

گزینه های 2، 3 و 4: عباراتی درست هستند که از بحث جهان ممکنات به صورت مفهومی نتیجه گیری می شوند.

گزینه 3 116

پس از افالطون، ارسطو که از قدرت استدالل و منطق قوی تری برخوردار بود تالش کرد برهان هایی بر وجود خدا و مبداء نخستین

جهان ارائه کند. این استدالل ها اگر چه قدم های اولیه   بوده اند از استحکام خاصی برخوردار بودند. (نه عدم استحکام ← تأ�د گزینۀ

(3

برهان مشهور ارسطو بر اثبات وجود خدا برهان حرکت است.

گزینه 3 117

رابطۀ قضیۀ در ارتفاع و میانه مثلث یکی است امکانی است و رابطۀ قضیۀ "انسان ممکن الوجود بالذات است"، ضروری و وجوبی

است.

بررسی سایر گزینه ها:

گزینۀ "1": انسان ممکن الوجود بالذات است  ضروری.

گزینۀ "3": ارتفاع و میانۀ ملت یکی است امکانی.

گزینۀ"4": انسان موجود واجب الوجود بالغیر است ضروری.

←

←

←

گزینه 3 118

تأ�د گزینۀ 3: تخلف ناپذیری و حتمیت در نظام هستی پیامد و نتیجۀ مستقیم اصل وجوب بخشی علی و معلولی می باشد، که

به طور غیرمستقیم از پیامدهای اصل علیت است.

توضیح اینکه گزینه های (1، 2 و 4) از نتایج مستقیم و اساسی اصل علیت عنوان شده اند. (جدول صفحۀ 20)

گزینه 2 119

ابن سینا در کتاب شفا به تشریح مغایرت وجود و ماهیت به طور کامل پرداخته است، که این برهان در کتاب های فلسفی تحت

عنوان نیازمندی حمل وجود بر ماهیت به دلیل نیز یاد شده است و حاج مالهادی سبزواری در کتاب شرح منظومه به تشریح آن

پرداخته است.

گزینه 2 120

گاهانه با چند خدایی منافات دارد. گاهانه است و خلقت آ افالطون معتقد است نظم واحد حاکم بر جهان، نشانۀ خلقت آ

گاهانه است. نکته: در گزینۀ 3: نظم جهان معلول خلقت آ
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ریاضی و آمار

گزینه 1 121

نکته: تعداد خانه های جدول ارزش  گزاره به صورت  است!

بنابراین:

(البته با امتحان کردن گزینه ها به راحتی می توان  را یافت)!

n۲ ×n n

۲ ×n n = ۶۴ ⇒ n = ۴

n = ۴

گزینه 3 122

aجملۀ عمومی یک دنبالۀ حسابی به صورت  است:  =n a  +۱ (n − ۱)d

⇒{
a = ۱۴۱

d = ۱۲ − ۱۴ = −۲ a  =۱۸ ۱۴ + ۱۷(−۲) = −۲۰

گزینه 4 123

طبق اصل جمع خواهیم داشت:

می توان گفت در کل ۱۶ حیوان داریم که یکی از آن ها را انتخاب می کنیم.

۵ + ۴ + ۷ = ۱۶

گزینه 4 124

a =n+۱ ۲a   ;  a  =n ۱ ۲ = ۲۱

n = ۱ ;  a  =۲ ۲a  =۱ ۲ × ۲ = ۴ = ۲۲

n = ۲ ;  a  =۳ ۲a  =۲ ۲ × ۴ = ۸ = ۲۳

n = ۳ ;  a  =۴ ۲a  =۳ ۲ × ۸ = ۱۶ = ۲۴

n = ۴ ;  a  =۵ ۲a  =۴ ۲ × ۱۶ = ۳۲ = ۲۵

       ⋮             ⋮

a =n ۲n

گزینه 1 125

a =n ۲ ⇒n−۲ a  =۲ ۲ =۲−۲ ۲ =۰ ۱

a =۴ ۲ =۴−۲ ۲ =۲ ۴ ⇒ a  +۲ a  =۴ ۱ + ۴ = ۵

www.alirezaafshar.org
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گزینه 4 126

؛ باتوجه به اطالعات متن سؤال هم خواهیم داشت: از نمودار داده شده نتیجه می گیریم که:  و 

این جواب ها فقط در نمودار گزینۀ 4 صدق می کنند.

S = ۹ − ۸ = ۱=x̄ ۸

R = ۲۰ + S = ۲۰ + ۱ = ۲۱ , میانه = ۲ × میانگین = ۲ × ۸ = ۱۶

R = max − min ⇒ ۲۱ = max −۲ ⇒ max = ۲۳ , IQR = Q  −۳ Q  =۱ ۱۲

گزینه 2 127

کل جعبه دارای  مهره است. از بین این مهره ها 3 مهره انتخاب می کنیم:

برای این که حداکثر 2 مهره قرمز باشد باید دو مهره قرمز یا یک مهره قرمز و یا صفر مهره قرمز داشته باشیم:

۳ + ۲ + ۴ = ۹

n(S) =  =(
۹
۳)  =

(۹ − ۳)! × ۳!
۹!

 =
۶! × ۳!

۹!
 =

× ×  ۶! ۳ ۲
 × × ۷ × ۹

۳
 ۸

۴
۶!

۸۴

 غیرقرمز  ۶ =  +
 سفید 

۲  

 آبی 
۴

n(A) =  × (
۳
۲)

 قرمز 

 + (
۶
۱)

 غیرقرمز 

 × (
۳
۱ )

 قرمز 

 + (
۶
۲)

 غیرقرمز 

 × (
۳
۰)

 قرمز 

 
 (

۶
۳)

 غیرقرمز 

= (۳ × ۶) + (۳ × ۱۵) + (۱ × ۲۰) ⇒ n(A) = ۱۸ + ۴۵ + ۲۰ = ۸۳

P (A) =  =
n(S)
n(A)

 

۸۴
۸۳

گزینه 4 128

پیشامد اینکه تعداد روها بیشتر از پشت ها باشد به صورت زیر است:

,ر) ,ر ,(ر ,ر) ,ر ,(پ ,ر) ,پ ,(ر ,پ) ,ر (ر

⇒ n = ۴

گزینه 3 129

اول: مجموع بیست جملۀ اول برابر است با:

دوم: اگر به جملۀ اول 3 واحد اضافه کنیم و از قدر نسبت 2 واحد کم کنیم، مجموع بیست جملۀ اول برابر است با:

مشخص است که در حالت دوم، مجموع 20 جملۀ اول با عدد 320- جمع شده است.

S  =۲۰  (۲a  +
۲
۲۰

۱ ۱۹d) ⇒ S  =۲۰ ۱۰(۲a  +۱ ۱۹d) = ۲۰a  +۱ ۱۹۰d

S  =′
۲۰ ۲۰(a  +۱ ۳) + ۱۹۰(d − ۲) = ۲۰a  +۱ ۱۹۰d − ۳۲۰
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گزینه 1 130

   

 یک ایرانی و یک ژاپنی  :  ×  = ۱۵

 انتخاب یک ایرانی 

 
 (

۵
۱ )

 انتخاب یک ژاپنی 

 
 (

۳
۱ )

 یک ایرانی و یک چینی  :  ×  = ۲۰

 انتخاب یک ایرانی 

  (
۵
۱ )

 انتخاب یک چینی 

  (
۴
۱ )

 یک ژاپنی و یک چینی  :  ×  = ۱۲

 انتخاب یک ژاپنی 

  (
۳
۱ )

 انتخاب یک چینی 

  (
۴
۱ )

⎭⎪⎪
⎪⎪
⎪⎪
⎪⎪
⎪⎪
⎪⎪
⎪⎪
⎪⎪
⎪⎪
⎬
⎪⎪
⎪⎪
⎪⎪
⎪⎪
⎪⎪
⎪⎪
⎪⎪
⎪⎪
⎪⎪
⎫

(+)
۴۷

گزینه 1 131

anan+۱جملۀ کوچک تر  و جملۀ بعدی  است:

a = (n + ۱) − (n + ۱)n+۱
۲

a = n − nn
۲

a − a  = ۱۲ ⇒ (n + ۱) − (n + ۱) − (n − n) = ۱۲n+۱ n
۲ ۲

⇒ n + ۲n + ۱ − n − ۱ − n + n = ۱۲ ⇒ ۲n = ۱۲ ⇒ n = ۶۲ ۲

a = ۳۶ − ۶ = ۳۰۶

گزینه 1 132

فضای نمونه ای این آزمایش  حالت دارد.

فضای مطلوب به صورت زیر است:

این مجموعه 15 عضوی است:

۶ =۲ ۳۶

A =     

⎩⎪
⎨
⎪⎧(۱, ۱)(۱, ۲), (۲, ۱), (۱, ۴), (۴, ۱), (۱, ۶), (۶, ۱)

(۲, ۳)(۳, ۲)(۲, ۵)(۵, ۲)(۳, ۴)(۴, ۳)

(۵, ۶)(۶, ۵) ⎭⎪
⎬
⎪⎫

P (A) =  =
n(S)
n(A)

 =
۳۶
۱۵

 

۱۲
۵

گزینه 2 133

n(n × (n − ۱)! + (n − ۱)!) = n(n − ۱)!(n + ۱) = (n + ۱)!
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گزینه 4 134

a =  (a  + ) , a  = ۶n+۱ ۲
۱

n an

۶
۱

k = ۶ :

n = ۱ ⇒ a  =  (a  +  ) ⇒ a  =  (۶ +  ) =  ۲ ۲
۱

۱ a  ۱

۶
۲ ۲

۱
۶
۶

۲
۷

n = ۲ ⇒ a  =  (a  +  ) ⇒ a  =  (  +  )۳ ۲
۱

۲ a  ۲

۶
۳ ۲

۱
۲
۷

 ۲
۷
۶

⇒ a  =  (  +  ) ⇒ a  =  (  ) =  ۳ ۲
۱

۲
۷

۷
۱۲

۳ ۲
۱

۱۴
۴۹ + ۲۴

۲۸
۷۳

گزینه 1 135

nتعداد پاره خط ها با  نقطه:

(n − ۱) + (n − ۲) + (n − ۳) + ⋯ + ۰ =  =
۲

n(۰ + n − ۱)
 

۲
n(n − ۱)

n = ۴۰ ⇒  =
۲

۴۰(۴۰ − ۱)
۷۸۰

گزینه 1 136

عبارت را ساده تر می کنیم:

، عبارات معادله اعدادی غیرحسابی می شوند: اما به ازای هر دو مقدار به دست آمده برای 

پس مقدار قابل قبول برای  وجود ندارد.

 =  ⇒ n = (۲n)(۲n − ۱)
(n − ۱)!

n(n − ۱)!
(۲n − ۲)!

(۲n)(۲n − ۱)(۲n − ۲)!

⇒ n = ۴n − ۲n ⇒ ۴n − ۳n = ۰ ⇒ n(۴n − ۳) = ۰۲ ۲

⇒  {
n = ۰

n =  

۴
۳

n

n = ۰ ⇒  =  

(−۱)!
۰!

(−۲)!
۰!

n =  ⇒  =  

۴
۳

(−  )!
۴
۱

(  )!
۴
۳

(−  )!
۲
۱

(  )!
۲
۳

n

گزینه 1 137

     

۱
۱

۱

۲
۱

۱⇒ ۱ + ۲ + ۱ = ۴
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گزینه 2 138

برای به دست آوردن جملۀ سوم و چهارم باید در جملۀ عمومی دنباله جای n، عددهای 3 و 4 را قرار دهیم:

 

a جملۀ سوم = ۲ × ۳ + ۳ = ۹ ۳

a جملۀ چهارم = ۲ × ۴ + ۳ = ۱۱ ۴
⇒   a  + a  = ۹ + ۱۱ = ۲۰۳ ۴

گزینه 1 139

الف) تعداد حالت های انتخاب 2 نفر پایۀ دوازدهم و یک نفر پایۀ یازدهم:

ب) تعداد حالت های انتخاب 3 نفر پایۀ دوازدهم:

پ) تعداد کل حالت ها عبارت اند از:

×(
۶
۲)  =(

۵
۱ ) ۱۵ × ۵ = ۷۵

=(
۶
۳)  =

۳! × ۳!
۶!

۲۰

۷۵ + ۲۰ = ۹۵

گزینه 2 140

۵ + ۷ + ۳ + ۲ = ۱۷

گزینه 4 141

جمالت را می توانیم به صورت زیر بنویسیم:

جمالت به صورت زیر خواهند بود:

−۲d, −d, ۰, d, ۲d

 مجموع مربعات  : (−۲d) +۲ (−d) +۲ ۰ + (d) +۲ (۲d) =۲ ۱۰d =۲ ۱۲۱۰ ⇒ d =۲ ۱۲۱ ⇒ d = ±۱۱

−۲۲, −۱۱, ۰, ۱۱, ۲۲

 تفاضل بزرگترین و کوچکترین جمله  : ۲۲ − (−۲۲) = ۴۴

www.alirezaafshar.org
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گزینه 2 142

حقوق ماهیانه این مهندس در سال اول ماهیانه 1/000.000، در سال دوم ماهیانه 2/000.000، در سال سوم ماهیانه 4/000.000 و ...

است؛ بنابراین تشکیل یک دنباله هندسی با قدر نسبت 2 واحد می دهد. باتوجه به این که هر سال 12 ماه است می توان گفت

مجموع درآمدهای او تا پایان سال nُام فعالیتش از رابطه  به دست می آید؛ بنابراین داریم:

لذا درآمد او در سال 6ُام فعالیتش از 720 میلیون تومان می گذرد.

۱۲ × ۱/۰۰۰/۰۰۰ ×  

۲ − ۱
۲ − ۱n

۱۲ × ۱/۰۰۰/۰۰۰ ×  ≥ ۷۲۰/۰۰۰/۰۰۰
۲ − ۱
۲ − ۱n

⇒ ۲ − ۱ ≥ ۶۰ ⇒ ۲ ≥ ۶۱ ⇒ n ≥ ۶n n

گزینه 2 143

هر تاس سه تا عدد فرد دارد، پس:

P (A) =  =
n(S)
n(A)

 =
۶ × ۶
۳ × ۳

 

۴
۱

گزینه 4 144

پیشامد متمم: هر چهار نفر در یک روز هفته متولد شده باشند:

P (A ) =′
 =

۷ × ۷ × ۷ × ۷
۷ × ۱ × ۱ × ۱

 

۳۴۳
۱

P (A) = ۱ − P (A ) =′ ۱ −  =
۳۴۳

۱
 

۳۴۳
۳۴۲

گزینه 1 145

از بین 120 کلمه، فقط یک کلمه می خواهیم انتخاب کنیم: 

LIKED : n(S) = ۵! = ۱۲۰

n(A) = ۱

P (A) =  =
n(S)
n(A)

 

۱۲۰
۱

گزینه 4 146

پیشامد اینکه تعداد روها بیشتر از پشت ها باشد به صورت زیر است:

⇒

(ر ر پ)
(ر پ ر)
(پ ر ر)
(ر ر ر)

n = ۴

www.alirezaafshar.org
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گزینه 2 147

مجموع n جملۀ اول یک دنبالۀ حسابی از رابطۀ زیر به  دست می آید:

S  =n  (۲a  +
۲
n

۱ (n − ۱)d)  ;  S  =۱۰ ۶۰  ,  d = ۲  ,   a  =۱ ?

n = ۱۰ ⇒ S  =  (۲a  + (۱۰ − ۱) × ۲)۱۰ ۲
۱۰

۱

⇒ ۶۰ = ۵(۲a  + ۱۸) ⇒ ۲a  + ۱۸ = ۱۲۱ ۱

⇒ ۲a  =۱ −۶ ⇒ a  =۱ −۳

گزینه 3 148

۳ × ۲ × ۱ = ۶

گزینه 4 149

دنبالۀ فوق حسابی است و داریم:

۵۱  

+۲
۵۳  

+۲
۵۵ , ...

n = ۳۰ , d = ۲ , a  =۱ ۵۱

⇒ S  =n  [۲a  +
۲
n

۱ (n − ۱)d] ⇒ S  =۳۰  [۲(۵۱) +
۲
۳۰

۲۹ × ۲]

= ۱۵ × ۱۶۰ = ۲۴۰۰

گزینه 4 150

گام چهارم چرخۀ آمار، تحلیل داده ها است. در این گام داده هایی را که جمع آوری کرده ایم به شکل های مختلف نمایش می دهیم

و از نمودارها و جداول آماری استفاده می کنیم.

ضمنًا در این گام از شاخص های مرکزی و پراکندگی بهره می گیریم. توجه کنید که در گام چهارم به تفسیر و نتیجه گیری

نمی پردازیم، بلکه تفسیر و نتیجه گیری، مربوط به گام پنجم چرخۀ آمار است.

علوم و فنون ادبی

گزینه 3 151

دوست دارم مثل شمع باشم: تشبیه / دل شب: اضافه استعاری / جمع و تنها: تضاد / شمع و جمع: جناس ناقص اختالفی

www.alirezaafshar.org
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گزینه 4 152

موارد حذف همزه در ابیات:

1) سیالبم از ← ِسیـ ال َبَمز / بر آب ← َبراب (2 مورد)

2) ستیزآوری ← ِس تیـ زا َوری / اهریمن است ← اهـ ریـ َمَنست / آبستن است ← آ ِبس َتَنست (3 مورد)

3) پر از ← ُپ َرز / اشک از ← َاش کز (2 مورد)

4) روز امشب ← رو ِزمَشب / درآید ← َدراید / در آن ← َدران / شب افروز ← َش َبفروز / شب افروز امشب ← رو ِزمشب (5

مورد)

گزینه 3 153

تضاد: آشکار و پنهان

استعاره: مه استعاره از معشوق

کنایه: در پرده بودن (دیده نشدن و آشکار نبودن)

واج  آرایی: تکرار واج "ر، ا، ز"

گزینه 1 154

بررسی آرایه ها: الف: شّکر استعاره از سخن، یاقوت استعاره از لب / ب: باده مجاز از جام (جام در دست) / ج: تلمیح به داستان

سلیمان و هدهد و خبر آوردن از سبا / د: من مانند اقبال تو در عالم نمی گنجم (تشبیه)

گزینه 2 155

در این گزینه "منصور" یعنی پیروز. بررسی سایر گزینه ها:

گزینۀ "1": اشاره به داستان جمشید "جم" و چاه بیژن

گزینۀ "3": اشاره به بیرون افتادن آدم (ع) از بهشت

گزینۀ "4": اشاره به داستان اناالحق گفتن حسین بن منصور حالج و بر دار شدن او.

www.alirezaafshar.org
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گزینه 3 156

م ُب ودُن جا (ن) ک داچ ز ند جاب پی ش ُت

  - - -  -  - -  

بررسی سایر گزینه ها:

گزینۀ "1":

کر ِد انددت ن ظ ریدر ُت ز یا

-   --   --  -

گزینۀ "2":

مر دانُو َسر َو ِرِد ُل جا نیُت ُرس َت ِم

-  - - -  -  - - -

گزینۀ "4":

نی َد رونتا ُت ِب بیدل ُب روبر ا ث ِر

-   --  --   --  -

∪∪∪∪∪∪∪∪∪

∪∪∪∪∪

∪∪∪∪∪∪

∪∪∪∪∪∪

گزینه 3 157

واژه هایی که معنی آن ها غلط بیان شده است و معنای درست آن ها:

معمور: آبادشده، آبادان، آباد

لف: پیچیدن، درنوردیدن

چارق: نوعی کفش چرمی

ارغنون: نوعی ساز

www.alirezaafshar.org
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گزینه 4 158

در این بیت بنا به ضرورت وزن، "واو عطف" بلند محسوب شده است.

خیشِنتامسِتَلحانیداُتزیریتبِسشم

-----------

بودرصیتقگرَاداونداختمدسُلدبی

بررسی سایر گزینه ها فقط مصراعی که "واو عطف" دارد بررسی شده است:

گزینۀ "1":

رینشیپرُوُرُخسُپرفشلطَلزدییادر

----------

گزینۀ "2":

کستشهمدرِدَبعرازَمهُدشیُخرِیِسکا

-----------

گزینۀ "3":

کنتمسراگلُبآِنباِجمعاینیاقسا

-----------

∪∪∪∪

∪∪∪∪

∪∪∪∪

∪∪∪∪

گزینه 4 159

1) تناقض یا پارادوکس یا متناقض نما درواقع ترکیب دو واژۀ متضاد است. اگر می گفت تاریِک روشن متناقض نما بود ولی در بیت

تاریکی و روشنایی متضاد هستند و تناقض ندارند. (ادبّیات 2، درس 17)

2) ای نور چشم مستان: استعاره و کنایه / ایهام تناسب: عین در این بیت به معنای در حال انتظار است اما با نور چشم تناسب دارد

تشبیه ندارد.

3) دوستی و دشمنی تضاد دارند / خون دل خوردن کنایه از رنج و درد بسیار تحّمل کردن / تشخیص به کار نرفته است.

4) ایهام تناسب: غریب ← 1- عجیب و بعید (معنای موردنظر) 2- بیگانه، دور از وطن (ادبّیات 2، درس 12)

گزینه 2 160

ایهام تناسب: پروانه ← 1- رخصت، اجازه (معنای موردنظر) 2- نوعی حشره (با شمع تناسب دارد)

تشبیه: چو شمع

اغراق: "سوزاندن جهان از درد عشق کسی" اغراق آمیز است.

تضاد: هجران و وصل

www.alirezaafshar.org
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گزینه 4 161

قانون

گزینه 1 162

در عبارت "نبیند آن" در مصراع دوم همزه حذف نمی شود زیرا باتوجه به وزن شعر که "مفاعیلن" است، این عبارت بدون حذف همزه

با وزن مطابقت دارد.

گزینه 3 163

داداضِتَبصحیجاستنیدلِتَوَخل

-------

یدراَدِترشِفَودَررونبیچویود

-------

∪∪∪∪∪∪

∪∪∪∪∪∪

گزینه 4 164

بررسی موارد:

مورد "الف": شیدای خجندی شاعر قرن 18، مصراع دوم را از غزل حافظ تضمین کرده است.

مورد "ب": شیرین و شکر (در معنی متداول خود) و شیرین و شکر (نام دو معشوق) باهم مراعات نظیر دارند.

مورد "ج": ناقۀ صالح تلمیح دارد به داستان بیرون آمدن ناقۀ (شتر) حضرت صالح از کوه.

مورد "د": باران و قطره و سیل مراعات نظیر دارند.

مورد "ه ": در این بیت هیچ  کدام از آرایه های خواسته شده وجود ندارد.

گزینه 3 165

(قطعه)

گزینه 3 166

"فرخی یزدی"

www.alirezaafshar.org
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گزینه 1 167

1) وزنی: بلند بودن هجای پایانی (مصراع دوم: گفت) - ابدال: آمدن "فع  لن" به جای "فعلن" در رکن پایانی مصراع دوم / زبانی:

ندارد

2) وزنی: بلند بودن هجای پایانی (مصراع دوم: است) -آمدن "فاعالتن" به جای "فعالتن" در رکن اول هر دو مصراع - ابدال: آمدن

"فع  لن" به جای "فعلن" در رکن پایانی هر دو مصراع / زبانی: حذف همزه: در رکن اول (حا / ف / ظر) - تغ�ر مصوت کوتاه به بلند:

هجای هشتم مصراع اول و هجای هفتم مصراع دوم

3) وزنی: بلند بودن هجای پایانی (مصراع دوم: رفت) / زبانی: حذف همزه: رکن اول مصراع اول (مس / تم / ک / نان) تغ�ر

مصوت کوتاه به بلند: هجای چهارم مصراع دوم

4) وزنی: بلند بودن هجای پایانی (مصراع اول: ریب در فریب و مصراع دوم: رفت در گرفت) / زبانی: حذف همزه: رکن اول مصراع

اول (زن / ها / ر / زان) - تغ�ر مصوت کوتاه به بلند: هجای ششم مصراع دوم

گزینه 2 168

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

گزینه 1 169

در عصر مشروطه بیشترین رویکرد نویسندگان به رمان  های تاریخی بود. از میان رمان  نویسان می  توان به این نویسندگان اشاره کرد:

محمدباقر میرزا خسروی با رمان "شمس و طغرا" و میرزا حسن  خان بدیع با دو اثر "شمس الّدین و قمر" و " داستان باستان".

گاهی و تحول اندیشۀ ایرانیان در سال  های قبل از مشروطه بود. ترجمۀ آثار اروپایی در ایران با فّن ترجمه از عوامل مؤثر در رشد و آ

تأسیس چاپخانه در زمان فتحعلی شاه آغاز شد. از میان مهم ترین آثار ترجمه در این دوره می  توان از "سرگذشت حاجی بابای

اصفهانی" اثر جیمز موریه نام برد که میرزا حبیب اصفهانی آن را ترجمه کرد.

دهخدا از پیشگامان نثر جدید فارسی بود. او با روزنامۀ صوراسرافیل همکاری داشت و مجموعه نوشته  های طنزآمیز سیاسی

-اجتماعی او با عنوان "چرندوپرند" در آن روزنامه منتشر می  شد.

گزینه 2 170

همزه در عبارت "خبر از" در گزینه ۲ به اقتضای وزن "مفتعلن مفتعلن فاعلن" حذف نمی شود.

گزینه 2 171

از 5 عبارت صورت سؤال، 3 مورد نادرست است که صحیح آن در زیر آمده است:

- گروهی از شاعران دوره بازگشت به قصیده سرایی به سبک شاعران خراسانی و عهد سلجوقی پرداختند؛ افرادی مانند صبای

کاشانی، قاآنی شیرازی و سروش اصفهانی از این گروه اند.

- هاتف اصفهانی از معروف ترین شاعران این دوره است.

- شاعرانی مانند مجمر اصفهانی، فروغی بسطامی و نشاط اصفهانی غزل سرایی را به سبک حافظ، سعدی و دیگر شاعران سبک

عراقی در پیش گرفتند.
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گزینه 1 172

فّرخی یزدی از شاعران شاخص عصر بیداری است که تحت تأثیر شاعران گذشته، به ویژه مسعود سعد و سعدی بود. آشنایی با

سعدی طبع فّرخی را شکوفا ساخت.

گزینه 3 173

کسره در هجای "ق" در مصراع اول و دوم به مصوت بلند تبدیل می شود.

در عبارت "بدان ارزد" حذف و عدم حذف همزه تغ�ری در وزن شعر ایجاد نمی کند زیرا اگر همزه حذف نشود، "ن" ساکن حذف

می شود که تقطیع آن با حالتی که همزه حذف شود، یکی خواهد بود.

ب دا ار زد:  ---

  ب دا نر زد:  ---

در عبارات "روی از"، "از او" و "روی آرد" در بیت سوم همزه حذف می شود.

∪ن 

∪

گزینه 4 174

اکثر نویسندگان این دوره داستان را مطابق ذوق عامه مردم می نوشتند و سبک نویسندگی آنان مطابقت کاملی با ادبیات داستانی

جدید نداشت. حقوق مدنی زنان بسیار موردتوجه بود.

گزینه 2 175

این گزینه از عوامل مؤثر در بیداری جامعه بود.

گزینه 3 176

کنایه: دست شستن کنایه از صرف نظر کردن / اسلوب معادله: ندارد

تشریح سایر گزینه ها:

1) تلمیح: به داستان منصور حّالج اشاره دارد. / جناس: دار و یار

2) حس آمیزی: سخن های لطیف / مراعات نظیر: نسیم، غنچه، نسرین - کلید و واشدن

4) مجاز: شهر مجاز از مردم شهر / استعاره: نرگس استعاره از چشم یار

گزینه 3 177

فقط در گزینۀ "3" حذف همزه صورت نگرفته است.

گزینه 3 178

د) حس آمیزی: "صورت شیرین" آمیختن دو حّس بینایی (صورت) و چشایی (شیرین) صورت گرفته است. (زبان فارسی 3، درس

(14

ج) تلمیح: اشاره دارد به داستان حضرت آدم که دانۀ گندم موجب فریب و رانده شدن او از بهشت شد. (ادبّیات 2، درس 1)

الف) کنایه: به باد دادن خاک کسی  کشتن و نابود کردن او (ادبّیات 2، درس 5)

ب) جناس تام: تاب اّول: پیچ و شکن زلف، تاب دوم: تحّمل، شکیبایی، قرار، آرامش (ادبّیات 3، درس 8)

←
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گزینه 4 179

در گزینۀ 4، تلمیحی وجود ندارد.

اغراق این گزینه، باریک شدن کمر عاشق از درد و رنج عشق است به طوری که انگشتر محبوب مناسب و اندازه آن شده است.

توضیح آرایه های سایر ابیات:

گزینۀ 1: تضاد بین "نهان" و "ظاهر"

اسلوب معادله: شاعر در مصراع اول معتقد است که "داغ عشق بر سیمای عاشق آشکار است و نمی توان آن را مخفی کرد. " مصراع

دوم با بیان اینکه صبح نمی تواند خورشید را پنهان نگه دارد، همین مفهوم را در قالب مثال بیان می کند.

گزینۀ 2: تشبیه ← یار به تار موسیقی

ایهام تناسب ← چنگ: 1- دست 2- نوعی ساز، معنای دوم موردنظر نیست و با پرده و تار تناسب دارد.

گزینۀ 3: "صنم" استعاره از یار و محبوب است. همچنین "یار" به "شمع" تشبیه شده است.

گزینه 2 180

سو

عربی

گزینه 4 181

ترجمۀ درست: حق را از اهل باطل بگیرید.

گزینه 4 182

َفِرحیَن: حال و منصوب به یاء

گزینه 1 183

ُخِلقت: آفریده شد (رد گزینۀ "3") /الّطین: گل (رد گزینۀ "2") / لحٍم: یک گوشت (رد گزینۀ "3") / ال تبصر: نمی بینی (رد گزینۀ

("4"

گزینه 3 184

جایزه به کسی که برای آن شایسته است، داده می شود.
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گزینه 4 185

دالیل رد سایر گزینه ها:

گزینۀ "1": أّن = ابتدای جمله إّن می آید و أّن میان جمله می آید و به معنای که است.

الّناٍس ← الّناِس ← یک اسم نمی تواند هم "ال" و هم تنوین بگیرد.

ال تشکرون اشتباه است درست آن الیشکرون "سپاسگزاری نمی کنند" است.

گزینۀ "2": اُهللا ← اَهللا ← اسم حرف مشبهة بالفعل منصوب است، َولِکنّ  ه اشتباه است.

ضمیر "ه" اضافه است.

گزینۀ "3": "ه" در ولکّنه اضافی است، الیشکران باتوجه به الّناس اشتباه است.

گزینه 1 186

کیدی می شود. اگر صاِدقًة را حال بگیریم در آن هنگام ِخْدَمًة مفعول مطلق تأ

گزینه 3 187

"کأّن" از حروف مشّبهة بالفعل است که مفید تشبیه است.

کاف در "کالُخبز" در گزینۀ 2 هم حرف تشبیه است اّما از حروف مشبهة بالفعل نیست.

گزینه 1 188

در این گزینه "ال" نفی  جنس است: هیچ   چیزی زیباتر از بخشش نیست ...

بررسی سایر گزینه ها:

گزینه "2": ال یحّب: دوست ندارد (نافیه) / گزینه "3": ال أعلُم: نمی دانم (نافیه) / گزینه "4": ال تستوی: برابر نیست (نافیه)

گزینه 3 189

"ال" در این گزینه حرف نفی است و معنای نهی در اینجا از ترکیب "علیه" با "الی نفی" به دست می آید. ترجمه عبارت چنین است:

او نباید در مورد آن چیزی که به آن علم ندارد صحبت کند.

گزینه 2 190

کلمه  های قابل دّقت: "کان ... ُیْحصی" معادل ماضی استمراری ← می  شمرد؛ الّطالب الّناجح (ترکیب وصفی) ← دانش  آموز موفق؛

أعماَلُه الحسنة: کارهای خوبش؛ ِألصدقاِئِه: برای دوستانش؛ و ُهَو یذکر (جمله حالیه) درحالی که بیان می  کرد - مشاکل ← مشکالتی

َص منها: از آن ها رهایی یافته بود (ماضی بعید) - کان قد تخلَّ

اشتباهات سایر گزینه  ها:

1. الّطالُب ← معرفه است؛ ولی به  صورت نکره "دانش  آموزی" ترجمه شده است. باتوجه به ماضی استمراری بودن "کان - ُیحصی"

واژه "بود" در آن اضافه ترجمه شده است.

3. "الّطالب الّناجح" به  صورت نکره ترجمه شده است که غلط است. جمله حالیه ← "و" در ترجمه رعایت نشده است.

4. کان ... ُیحصی (معادل ماضی استمراری) به  صورت ماضی نقلی "شمرده" ترجمه شده است. "مشاکل" نکره است و ترجمه

صحیح آن مشکالتی است؛ جمله حالیه نیز در ترجمه لحاظ نگردیده است.
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گزینه 3 191

در این گزینه "أْن" بر سر فعل آمده و معنای آن را مضارع التزامی می کند و از حروف مشبهة بالفعل نیست. در گزینۀ "1"، أّن اهللا، در

گزینۀ "2"، إّن رّبک و در گزینۀ "4" إّن العّزة است.

گزینه 1 192

- "یبکی" ← فعل مضارع به معنای "گریه می کند"

ُه جاِئٌع..." ← چراکه او (برای اینکه او) گشنه است. ← اگر فعل "کان" را در این عبارت داشتیم "چراکه او گشنه بود" ترجمه نَّ - "ِألَ

می شد.

گزینه 4 193

در این گزینه متضاد نیامده است. در سایر گزینه ها به ترتیب "موتی، أحیاء"، "دواء، داء" و "فّضة، ذهب" متضاد هستند.

گزینه 3 194

"حسد نیکی ها را می خورد همان طور که آتش هیزم را می خورد" اشاره به قبیح بودن صفت حسد دارد ولی مفهوم بیت آن است

که من فقط بر کسی که با معشوقش پیوند دارد حسادت می ورزم که تطابقی باهم ندارند. گزینۀ "1"؛ مرگ همه را در می رباید. -

گزینۀ "2"؛ عدم توانایی در راضی ساختن مردم و گزینۀ "4"؛ برتری دشمن دانا بر دوستی نادان که همگی مطابقت دارند.

گزینه 3 195

"ال ِعلَم" ←"ال" ← النافیة للجنس / علم: إسم "ال" النافیة ِللجنس /

نوع "ال" در سایر گزینه ها:

وا" ← الی نهی / گزینۀ 2: "ال ُتْطِعموا" ← الی نهی / گزینۀ 4: "ال َتْجَتِمُع" ← الی نفی گزینۀ 1: "ال َتُسبُّ

گزینه 4 196

: پس، "ثّم: سپس" رد گزینه های "۱" و "۲". "النبّ�ن: پیامبران" معرفه است نه نکره، رد گزینۀ "۳". ـَ "کاَن: بود" رد گزینۀ "۲". ف

"مبّشرین: بشارت دهنده" حال است اما در سایر گزینه ها به شکل صفت ترجمه شده است.

گزینه 4 197

رة ← بت های خویش را، شکسته یافتند." ترجمۀ صحیح "َوَجدوا أصنامهم ُمکسَّ

گزینه 1 198

"فيما": دربارۀ آنچه "هرچه" و "هر چیزی که در گزینه های ۲ و 4 نادرست هستند.

"ال تعلم : نمی دانی ("نمی  شناسی" در گزینه های ۲ و 4 نادرست است)

"و إن": اگرچه (گزینه های 3 و 4 ترجمۀ صحیحی برای آن نیست)

"أصغر منك": کوچک تر از تو ("منك" در گزینه ۳ ترجمه نشده است)

"ال ُتمّيز": جدا نمی کند (رد سایر گزینه ها)
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گزینه 2 199

سؤال، حال را می خواهد. در گزینۀ "2"، "خائفیَن" حال و منصوب به اعراب فرعی "ی" و صاحب حال هم ضمیر مستتر "نحن" است.

بررسی سایر گزینه ها:

گزینۀ 1: مخوفًا  خبر لیس و منصوب

گزینه های 3 و 4: کلمه ای در این دو گزینه که نقش حال بگیرد، نیامده است.

←

گزینه 1 200

ترجمه عبارت "ُاشاِهُد قاسمًا و هو جاِلٌس بین الشجرتین" ← قاسم را می بینم درحالی که میان دو درخت نشسته است.

گزینه 1 201

کسی که به مردم ظلم می کند و یا فساد می کند "ُمفِسد" نام دارد نه "َمفَسَدة".

گزینه 1 202

"ال علم لنا: برای ما هیچ علمی نیست، ما هیچ دانشی نداریم ← رد گزینۀ "4" / "إّال: به جز"، "ما: آنچه"، "عّلمتنا: به ما یاد دادی".

فعل ماضی است.

گزینه 4 203

مفهوم عبارت و سایر گزینه ها به قناعت توصیه می کند اما مفهوم گزینۀ "4" بر تواضع داللت دارد. ترجمۀ گزینۀ "2": به آنچه خداوند

برایت قسمت کرده راضی باش تا بی نیازترین مردم باشی. گزینۀ "3": فقر همراه کسی است که قانع نمی شود، پس زیاد حرص

نورز.

گزینه 2 204

کفاء جمع دواء "أدویة" است جمع بقیۀ کلمات عبارت اند از: أبدال - أجرام - أ

گزینه 2 205

" جملۀ فعلّیه " و منصوب / "یموُت": خبر "إنَّ ": حرف مشّبهة / "القلَب": اسم "إنَّ "فإنَّ

گزینه 4 206

"  به صورت نکره آمده و در ادامه جمله به صورت " الـمسجد"  تکرار شده است بنابراين " ال"  معنای " آن، اين"  می دهد. کلمه " مسجدًا

بررسی:

گزينه 1: ال در اين جمله الی نافية است.

گزينه 2: در اين جمله الی ناهية آمده است.

گزينه 3: آنَّ حرف مشبه نیست.
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گزینه 2 207

بررسی سایر گزینه ها:

گزینۀ "1": پس با دانش پیروز شو و برای آن جانشینی نخواه.

گزینۀ "3": بلکه آن ها را می بینی که از گلی آفریده شده اند.

گزینۀ "4": آیا آن ها را می بینی که از نقره ای آفریده شده اند.

پاسخ سؤال 208

گزینه 3 208

َالّطین

گزینه 2 209

بررسی گزینه ها:

گزینۀ "1": "مشتاَقَتیِن" حال برای مرجع "األختان" است.

" اسم لیس است (که سال بعد آن را می خوانید) و معنای حال ندارد. گزینۀ "2": حال وجود ندارد و "قادرًا

گزینۀ "3": و هم یتکّلمون حال از نوع جمله اسمیه است.

گزینۀ "4": مقتدرًا حال برای مرجع الفّالح است.

گزینه 3 210

- ال ُتْطِعموا ← فعل نهی در صیغۀ جمع مذکر مخاطب (ِللمخاطبیَن) به معنای "نخورانید" / رد گزینه های 1 و 2

ُکلوَن ← فعل مضارع منفی به "ال" به معنای "نمی خورید" / رد سایر گزینه ها - ال َتأ
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