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 دقيقه10  اصول عقايد

  چيست؟ شگفتي قرآن كريم به عنوان معجزه اصلي پيامبر اسالم -1
  ونه در زمان هاي بعدي نتوانسته است حتي يك سوره مانند آن بياورد. هيچ كس نه در زمان خود پيامبر )الف
  معنا را رسانده است.خداوند قران كريم را با همين حروف وكلماتي كه در دسترس بشر است نازل كرده ولي ب) 
  هر قدر زمان مي گذرد نه تنها از ارزش آن كاسته نمي شود بلكه ابعاد جديدي از معارف آن كشف مي شود.ج) 
  با اينكه حدود پانزده قرن پيش نازل شده است در مورد مسائل مورد نياز وحياتي انسان سخن گفته است .د) 

  در كدام گزينه به درستي آمده است؟» تدريجي انسجام دروني در عين نزول  «توضيح ويژگي  -2
  سخني است كه نه به گفتار بشر شباهت دارد نه به گفتار پريان ،گفتاري است كه شيريني وزيبايي خاص دارد. )الف
  زيباترين ومناسب ترين كلمات وعبارات در آن به كار رفته كه هر كس به زبان عربي آشنا باشد متوجه آن مي شود.ب) 
  تناسبي با فرهنگ وعقايد نادرست وآداب ورسوم خرافي وشرك آلود عرب جاهلي نداردوحاوي نكات علمي است.هيچ ج) 
  در بين بيش از شش هزارآيه قرآن كريم كه در موضوعات متنوع است ، هيچ تعارض وناسازگاري ديده نمي شود.د) 

 به ترتيب به كدام يك از مسئوليت هاي پيامبر (ص) اشاره دارد؟»یتلوا علیهم آیاته ویزکیهم ویعلمهم الکتاب والحکمه«آيه شريفه  -3
  مرجعيت ديني-دريافت وابالغ وحيب)    واليت ظاهري-دريافت وابالغ وحي )الف
  دريافت وابالغ وحي-مرجعيت دينيد)     واليت ظاهري-مرجعيت دينيج) 

  مشهود است.. . . . . .   انجام مي شود ونمونه كامل اين نوع هدايت در. . . . . . .  است كه از طريق  پيامبر . . . . . . . .  هدايت معنوي -4
  با حضرت علي رفتار رسول خدا-الهامات روحي–مرتبه اي از واليت معنوي  )الف
  با رسول خدا رفتار حضرت علي -امداد غيبي-مرتبه اي از واليت معنوي ب)
  با رسول خدا تار حضرت عليرف -تصرف در قلوب-نمونه واليت معنويج) 
  با حضرت علي رفتار رسول خدا -امداد غيبي –نمونه واليت معنوي د) 

  پس از رحلت ايشان به ترتيب دچار چه سرنوشتي شد؟پيامبر»واليت ظاهري«و»دريافت وابالغ وحي» «دينيمرجعيت«هاي هر يك از مسئوليت -5
  تداوم يافت -تداوم يافت-پايان پذيرفتب)   داوم يافتت-پايان پذيرفت-تداوم يافت )الف
  پايان پذيرفت-تداوم يافت -پايان پذيرفتد)   پايان پذيرفت-تداوم يافت-تداوم يافتج) 

سالم  -6 شم ببي        پيامبر گرامي ا صداق آيه را به چ سجد آمدند تا مردم م شتاب به م نند واز بعد از نزول كدام آيه در حاليكه آن را مي خواندند با 
  زبان پيامبر بشنوند وامكان كتمان از بين برود؟

ا یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت ویطهرکم تطهیرا«ب)   »یا ایها الذین امنوا اطیعوا الله واطیعوا الرسول و اولی االمر منکم« )الف   »ا
ا ولیکم الله و رسوله والذین آمنوا والذین یقیمون الصاله و....«ج)  ........«د)   »ا   »یا ایها الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان  تفعل ف

به » فعاليت هاي علمي وفرهنگي–مبارزه مسلحانه  –تقيه –صلح   -دعا«بيان كنيد هر يك از روش هاي عليهم السالم سيره مبارزاتي ائمه   بهبا توجه  -7
  ترتيب به كدام امام معصوم (ع) مربوط مي شود؟

  امام باقر-امام حسين-امام كاظم-امام حسن-امام سجادب)   امام رضا-امام عصر-امام علي-م حسناما-امام سجاد )الف
  امام رضا-امام عصر -امام عسكري-امام علي-امام عليد)     امام صادق-امام حسين-امام صادق-امام عسكري-امام عليج) 

به ترتيب »انتخاب شيوه هاي درست مبارزه «و»تربيت شخصيت هاي اسالمي   « »اگاهي بخشي به مردم « »مبارزه با انديشه هاي انحرافي «ك از هر ي -8
  مربوط به كدام يك از مسئوليت هاي مقام امامت مي باشد؟

  راستاي واليت ظاهري مجاهده در-يت ظاهري مجاهده در راستاي وال-اقدامات مربوط به مرجعيت ديني -اقدامات مربوط به مرجعيت ديني )الف
  راستاي واليت ظاهريمجاهده در  -اقدامات مربوط به مرجعيت ديني -اقدامات مربوط به مرجعيت ديني -مجاهده در راستاي واليت ظاهري ب)
    راستاي واليت ظاهري مجاهده در -اقدامات مربوط به مرجعيت ديني -مجاهده در راستاي واليت ظاهري -اقدامات مربوط به مرجعيت دينيج) 
  اقدامات مربوط به مرجعيت ديني -اقدامات مربوط به مرجعيت ديني-مجاهده در راستاي واليت ظاهري  -مجاهده در راستاي واليت ظاهريد) 

شت آنها را به    . . . . . . . به جبهه حق ونام . . . . . . . قرآن كريم نام  -9 سرنو ست و ست وپايان   . . . . . .  . به جبهه باطل داده ا شبيه كرده ا را . . . . . . .  ت
  براي  تاريخ ترسيم كرده است.

  حق وباطلهميشگيمبارزه–آن رويوكفآب-شيطانحزب-خداحزبب)   غلبه حق بر باطل-آب وكف روي آن-حزب شيطان-حزب خدا )الف
  مبارزه هميشگي حق وباطل -ابرخورشيد پشت -پيشگانستم-يانجوحقد)   غلبه حق بر باطل-خورشيد پشت ابر  -ستم پيشگان-حق جويانج) 
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  . . . . . . و. . . .   را در كنار پدر زندگي مي كرد وامام عسكري(ع)در اين مدت ايشان. . . . حضرت مهدي (عج)تا سال -10
  رابه مردم معرفي كرد. نائب امام زمان-از چشم مردم محفوظ نگه داشت -ه.ق260 )الف
  رابه مردم معرفي كرد. نائب امام زمان-از چشم مردم محفوظ نگه داشت-.قه329 ب)
  از گزند حاكمان عباسي حفظ نمود.-به ياران قابل اعتماد خود  معرفي كرد -ه.ق329ج) 
  از گزند حاكمان عباسي حفظ نمود.-به ياران قابل اعتماد خود  معرفي كرد  -ه.ق260د) 

  دقيقه 15  عربي تخصصي 

 »لِلکالِم آداٌب یَِجُب علی املَتکلِِّم أن یَعَمَل بها « الصحیح يف الرتجمة: عین  -11
  سخن آدابي دارد كه گوينده بايد به آنها عمل كند.ب)   براي سخن آدابي است كه گوينده بايد به آن عمل مي كرد. )الف
   براي حرف زدن آدابي است كه هر كسي بايد به آن عمل كند. د)  براي سخن گفتن ادب الزم است كه شنونده به آنها عمل مي كند.        ج) 

 يف الرتجمة: الخطأعین  -12
  . وازچيزي كه به آن علمي نداري پيروي نكن . َوالتَقُف ما لیَس لَک به علمٌ  )الف
  فرار مي كنند. .  بوي درخت نفت ناپسند است حيوانات از آنرائحة شجرة الّنفط کریهٌة تهرُب منها الحیواناتب) 
  است. زبانش پنهان درزير انسان زيرا شناخته مي شويدن كرد صحبتبا .تََکلَّموا تُعرَفوا فإنَّ املرَء َمخبوٌء تحَت لِسانهج) 
ٍر وأشیاُءأخرید)    . مردي به بازاررفت وهمراهش بارخرما وچيزهاي ديگربود.ذهَب رُجٌل الی السوق وکان معه ِحمُل 

 »آنه ماری شیمل کانت تُلقي محارضاٍت باللغة الفارسّیة « الرتجمة: عین الصحیح يف -13
  آنه ماري شيمل به زبان فارسي مقاله هايي مي نوشت.ب)   آنه ماري شيمل به زبان فارسي سخنراني هايي مي كرد. )الف
  نراني هايي كرده بود.آنه ماري شيمل به زبان فارسي سخد)   آنه ماري شيمل به زبان فارسي مقاله هايي نوشته بود.ج) 

ت التي اشیر الیها بخط: -14  عین الصحیح يف ترجمة الکل
  خشنودم براي -من ال یخاُف الناس من لسانهطوبی لِ ب)   مي رويانيم               -بعَض هذه الظواهر نَِصُف  واآلن )الف
  دندپس آور -بسورٍة مثلهفأ توا قُل د)      دوسيري ناپذير -الیشبعانِ  منهومانِ ج) 

 عین املمنوع من الرصف یقبُل الکرسة: -15
    شهُر رمضان الذي أنزَل فیه القرآُن. ب)     أشتِغُل يف محافظِة کرمان. )الف

  مساجد املدینة مکتباٌت قیِّمٌة.يفد)     يف مساجد ُمصلوَن کثیرون.ج) 
 عین الصحیح يف إعراب ما اشیر الیه بخٍط: -16

  خرب  -فضٍل عظیٍم . ذو واللهُ ب)       رومجرورجا -علٍم علیٌم . ذیوفوَق کُل  )الف
ا لیَس فیه ُمستهزئٌ به.  مادحُ ج)  ء د)           خربمقدم -الرجل    فاعل -.الدنیاو زیّنا الس

 فیها اعراب التقدیری: ما جاءعین العبارة  -17
           یا قومنا أجیبوا داعي اللِه.د)   رشح يل َصدري.ربِّ اج)           قُل إّن الُهدی ُهدی اللِه.ب)   أتاَک حدیُث موسی.و هل  )الف

عیل « يف التحلیل الرصيف:  الخطاءعین  -18  »وأذکُر يف الکتاب إس
  فی: حرف، عامل جر، مبنی علی السکونب)   أذکُر: فعل ماضی، مفرد مذکر غایب، ثالثی مجرد، معلوم )الف
عیل: اسم، مفرد، مذکر حقیقی، ممنوع من الرصفد)   المالکتاب : اسم، مفرد، مذکر مجازی، معرَّف بال ج)   اس

 عین املعتل یختلُف نوعه عن البقیة: -19
        الذیَن یرِثوَن الفردوسب)     والذیَن إستجابوا لربِّهم )الف
  وأطعناوبالرسولآمنّا باللهویقولونَ ) د     کُنتم خیر أمٍة أخرجت للناس ج)

 ».......... اللَه و........... عن املنکر هنَّ « عین الصحیح فی الفراغ:  -20
  ینَهینَ  -یدعونَ د)   ینَهونَ  -یدعونَ ج)   تنَهینَ  -تدعونَ ب)            ینَهونَ  -یدعینَ  )الف

 عین العبارة التی جاء فیها االعراب املحلی: -21
  قال عیسی ابُن مریمد)   ُب یدرسوَن فی املکتبة.الطال ج)   األمیر.من تواضعالشامیُّ تعجَّبب)     القاضی جالٌس فی املحکمة. )الف

 »يف ساحة املدرسة أمِس . . . . . . . . الطالُب « عین الصحیح فی الفراغ: -22
َّ د)   َمَشتا ج)  َمَشینَ ب)   َمَشوا )الف ُ   َمشی
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  دقيقه 12  2فارسي 

 ؟نيستبعضي از معاني واژه درست  در كدام گزينه -23
  ، هيبت ، هراس فرياد  :نهيبب)     حلقه   گردن بند، طوق،  :چنبر )الف
  شجاعت   خواهشگري، ميانجيگري،  :پايمرديد)       بت، رشك بردن، تعصحمي :غيرت ج)

:  خدو( –) زيرپا گذاشتن : سپردن ( -)غريو:  غو( –)خشمگين :  دژم(–)قطره :رشحه (–)از حد درگذشتن : تفريطاست؟ (  نادرست  معناي چند واژه -24
  )     زنگ كاروان: دراي(-)آواز دادن:درايت(-سرشار):  فايق( -) ترس:  سهم( -) آب دهان
  د) يك  ج) دو  ب) سه  چهار )الف

  دركدام گزينه غلط اماليي هست؟    -25
  فيض است و درگه تو از اين در كجا رود / الهاح بر در تو خدايا غريب نيست )الف
  هاي پنهانش  تپيدن غير چشمكدر آن محفل كه شوق آيينة اسرار مي گردد / ندارد دل ب) 
  شمشير گيرد در غزا غازي به دست پور خود شمشير چوبين مي دهد / تا او در آن اُستا شودج) 
                                   ها برده اندوه  فراقي                                                                                           صفير مرغ و نوشانوش ساقي / زدلد) 

زنيم ، هاي زرين تاريخ  هر ملّتي را ورق مي  وقتي برگ«   در كدام گزينه به ترتيب آمده اســـت؟      قابل   مهاي به كار رفته در عبارت      صـــفت  -26
    »آگاهي را بگشايند .  ان هاي درخشدريچهاند تا بتوانند  هاي بسياري تحمل كردهبينيم كه چه رنجهايي را ميانسان

 ب) نسبي ـ مبهم ـ تعجبي ـ مطلق ـ فاعلي     الف) بياني ـ مبهم ـ پرسشي ـ بياني ـ لياقت

  لياقت –د) بياني ـ تعجبي ـ تعجبي ـ سنجشي   مفعولي –ج) لياقت ـ اشاره ـ پرسشي ـ نسبي 
ة نوجوان شاهزاد . كردمقام  همراهي مي را  ميرزا عيسي قائم ، فرزند دوم شاه ،  هدر اين سفر، شاهزاد  «   ؟نيست مقابل اي درعبارت چه نوع وابسته  -27
 ». دانست خود مي معنوي پدر و مرشد بلكه خردمند، وزير تنها را نه ، وي

  صفت اشارهد)   صفت شمارشي اصليج)    شاخص ب)  صفت نسبي       )الف
  . . . . . . . ست به جز گزينة از نظر گذر زمان يكسان ا هاي هر گزينهوضعيت واژه -28

  سنگ ، گل ، شادي ، آب                د)   سپر ، يخچال  ،  سوفار ، ركاب   ج)   سوگند ، كثيف ، دستور ، شوخب)   خواليگر ،  فتراك ، ژنده ، هژبر )الف
  براي كامل كردن دو بيت زير كدام واژه ها بايد جايگزين جاهاي خالي شوند ؟ -29

  گويند ............ است كار عشقبازي        عشق اما كي......... از شنبه و آدينه داردبي تو مي« 
  »مرا اوج عزّت در ..........توست                               به چشمان من ........خاك توست   

  كيميا ،خبر،  افالك ،تعطيلد)   ها ، سرمه، آفاق،  سخناربيكج)   ها، الله، ايمان، زبانخاموش ب)  اخالص ، آسمان   ،تبي ، بيمار )الف
  »ات فرات در جوش و خروشاي كعبه به داغ ماتمت نيلي پوش    وز تشنگي« دربيت زير كدام آرايه وجود ندارد ؟  -30

  متناقض نماد)    كنايه ج)  حسن تعليل             ب)    تشخيص )الف
  رست بيت زير در كدام گزينه آمده است ؟ هاي د آرايه -31

 »پناه ساية آزادگي است بر سر سرو        كه جور اره نبيند به جرم بي ثمري «
  مجاز ،كنايه ، متناقض نما  د)   استعاره ، تضاد ، ايهام   ج)   تشخيص ، ايهام ، پارادوكس  ب)   كنايه ، حسن تعليل  ، جناس )الف

  است ؟  ادرستنمفهوم  كدام گزينه  -32
  )بزن زخم اين مرهم عاشق است : (بال كشي شرط عاشقيب)   بودن)بميريم:(استوار و مقاومبا سنگكهاز شيشه نبوديم )الف
   گشت : (به فكر آخرت بودن) ميان شام رستاخيز مي د)  بپوييد كاين مهتر آهرمن است : (دعوت به قيام)ج) 

  شود ؟ ه ميمفهوم بيت زيردر  كدام گزينه  ديد -33
  »بيامد به دشت و نفس كرد راست       پس آن گه باستاد همرزم خواست«

  دست مزن در كمندمنه در ركابپاي/نبردتو را هممردان مرد كيستدر صفب)   ز رومي و توري و آزادمرد/نبرد به گيتي  مرا نيست كس هم )الف
  سر هم نبرد  اندر آرد به گرد/بيامد كه جويد ز ايران نبردد)   سرش زآسمان اندر آيد به گرد/كسي را كه رستم بود هم نبرد ج)

  »نهان گشت كردار فرزانگان       پراگنده شد نام ديوانگان«شود؟ در كدام گزينه ديده مي مقابلمفهوم مقابل بيت  -34
  كه بر ديوانگان فرمان من نيست   /نصيحت از خرد جستم خرد گفتب)    چوشد پرداخته ديوانگان راست/ختن فرزانگان راستمفرّح سا )الف
  رادمردان بندگان را گشته رام/واژگونه كرده عالم پوستيند)   ز فرزانگان دانش آموختند/همه رخ به دانش برافروختندج) 
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  دقيقه 15  2علوم و فنون ادبي 

  هاي شاعران قرن نهم براي رهايي از گرفتاريِ تقليد، سبب پيدايش كدام يك از موارد زير گرديد؟انديشيچاره -35
  د) مكتب بازگشت ادبي  ج) سبك هندي  ب) مكتب وقوع  شعر لطيف و فصيح بابافغاني )الف

  قرار گيرند ؟ در عصر صفوي كدام يك از موارد زير سبب شد تا انواع هنر مورد توجه -36
  ب) مهاجرت شعرا و هنرمندان به هندوستان  ي شاهان گوركاني هند به زبان فارسيعالقه )الف

  توجهي شاهان صفوي به شعر مدحيد) بي    ج) رقابت شاهان صفوي با شاهان عثماني
  به غير از . . . . . . .  بقيه از ويژگي هاي غزل بيدل دهلوي است. -37

  گيري از مضامين نوب) بهره  المثلهايش به دليل استفاده از ضرببرجسته شدن غزل )الف
  انگيزهاي خيالد) وجود استعاره    ج) وجود مضامين پيچيده و دور از ذهن

  شود؟بر اساس وزن شعر جاي خالي با كدام گزينه پر مي -38
  »جز بر در آن يار من. . . . . . .  ناي ساربا                    قرانستند از آن صاحبم ،هم ساربان هم اشتران«    

  د) آسوده مباش  ج) شكيبا مباش  ب) منزل مكن    توقف مكن  )الف
 »را چه ارزان گرفت از تو عمر گران        دامت درافكند گيتيه چه آسان ب«وزن است؟كدام گزينه با بيت مقابل هم -39

  دم خسروي در گدايي زنم                              ه مستي دم پادشاهي زنمب )الف
  كنون عزم لقا دارم من اينك رخت بربستم             دال مشتاق ديدارم غريب و عاشق و مستمب) 
  بدان خاك مشكين به چه درفتادم                           بلغزيد دستم از آن زلف مشكينج) 
  نيك سبك گشتم آن رطل گران زوترمن              جان بر كف خود داري اي مونس جان زوترد) 

  ي . . . . . . .  بقيه ، استعاره پنهان( مكنيه) دارند.به جز گزينه -40
  ستبايست دادهچه ميست                       به هركس آني احسان گشادهدرِ نابسته )الف

  يز درياستانگب) در من طلوعِ آبي آن چشم روشن                     يادآور صبح خيال
  ستج) حسرت نبرم به خواب آن مرداب                       كارام درون دشت شب خفته

  انگيز               نقشش به حرام، ار خود صورتگر چين باشدد) هر كو نكند فهمي زين كلك خيال
 ؟استنيامدهدر كدام گزينه استعاره  -41

  كردمي چون تَنگ شكر ميياد آن پسته      شد     ي سيراب چو خندان ميدهن غنچه )الف
  ي محراب نيستخبر؟          زان كه جاي خواب مستان گوشهب) نرگست در طاق ابرو از چه خفتد بي

  اي؟اي كه نظر برگرفتهاي                 از من چه ديدهج) اي ماه من چرا ستم از سرگرفته
  آن روز آمدي كه نثاري نداشتم             د) تا بود نقد جان به كف من نيامدي     

  شود؟مي كدام ويژگي سبك هندي ديده» هاي من گرديآرد همي بر هرزهنما شد عيب نيست          خنده ميبخيه كفشم اگر دندان« در  -42
  ب) ورود لغات مربوط به مراسم هنديان      ي واژگان در شعرگسترش دايره )الف
  ي زياد از تتابع اضافاتد) استفاده  » اسلوب معادله« ي ادبي استفاده از آرايه ج)

  هاي شعر و نثر دوره صفوي است مگر . . . . . . . . تمامي موارد زير از ويژگي -43
    كاربرد افعال با پيشوندهاي متعدد. )الف
  فراواني لغات تركي و مغوليب) 

    ني در شعر خبري نيست.هاي طوالسوادي بسياري از شعرا از رديفج) به دليل بي
  .   قالب مسلط در اين دوره به ظاهر غزل استد) 

  است؟» مفعول فاعالتن مفعول فاعالتن « وزن كدام بيت  -44
  خزان نيامده بيرون شد	بهار ما ˚ازين ديار 					 كه رسمِ كهنه دگرگون شد	چه رنگ تازه فلك انگيخت )الف

  برگي كه از گل افتاد بيدار كرد ما را                                 ب) آواي پاي پاييز هشيار كرد ما را   
  درِ دگر زن كه ناله ديگر ثمر ندارد به چاره جويي 	  				       رسد به گردون اثر ندارد	اگر فغانت ز دردمنديج) 
  دهمهار ميام، بوي باز چمني گذشته 		 	         		 دهمي يار ميهمچو نسيمِ خوش خبر، مژدهد) 
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 ـU ـ   ـUUـ ،  ـ Uـ   ـUUي هجايي مقابل مطابقت دارد؟     ـهاكدام بيت با نشانه -45
  هاي بامداديخواهم كه بامدادي بيرون روي به صحرا             تا بوستان بريزد گل )الف

  است ب) ز گريه مردم چشمم نشسته در خون است             ببين كه در طلبت حال مردمان چون
  ج) خلوت دل نيست جاي صحبت اضداد                   ديو چو بيرون رود فرشته درآيد

  د) هوش خردمند را عشق به تاراج برد                      من نشنيدم كه باز صيد كبوتر شود
  ي . . . . . . . .  بقيه وزن دوري( دولختي) دارند.به جز گزينه -46

  گر ذوق نيست تو را كژطبع جانوري               ر حالتست و طرباشتر به شعر عرب د )الف
  ي چشمي به ما كنندب) آنان كه خاك را به نظر كيميا كنند                     آيا بود كه گوشه

  ي وطن شدرحم غارتگر وطن شد                  اي برگ زرد بايد آوارهج) اكنون كه باد بي
 كندشود ياد سمن نميكند                  همدم گل نمييل چمن نميسرو چمان من چرا م د)

  دقيقه 10  2زبان خارجي 

 Choose the best choice. 
47- Minerals and vitamins are necessary for everyone to have a healthy 
... . . . . . 

a) exercise b) economy c) diet d) risks 
48- Every society is proud of its art and culture. Therefore, we have to . . . . . . .  them. 

a) appreciate b) produce c) collect d) weave 
49- Choose the suitable statement for the picture below. 

a)Carpet weaving is practiced in Asia . 
b) Art is the only way to show the culture of a nation. 
c) Handicraft men are very rich. 
d) Making pottery is a money-making industry 

50- Choose the best item for the picture below. 
a) Etching  b) calligraphy  
c) Painting  d) Photography 

51- It takes a lot of my time. I ------------ a Spanish class since last week. 
a) attended b) attend c) was attending d) have attended 

52- The nurse looked ------------ the patient very well. He feels well now so he wants 
to leave the hospital. 

a) for b) after c) like d) at 
 Read the passage then choose the best choice.  

A Persian carpet also known as Iranian carpet is a heavy rug, 
made for a wide variety of symbolic purposes, for home use, 
local sale, and export to other countries. Carpet weaving is an 
essential part of Persian culture and Iranian art. Within the 
group of local rugs produced by the countries of the so-called "Oriental Belt", the 
Persian carpet stands out by the variety and neatness of its designs. 
Persian carpets and rugs of different types were woven in village and town workshops. 
Persian carpets reflect the history of Iran and its various peoples. The carpets woven in 
the Safavid era of Isfahan during the sixteenth century are famous for their neat 
colors and artistical design, and are kept in museums and private collections all over the 
world today. Their patterns and designs have set an artistic tradition of the entire 
period of the Persian Empire.  
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Carpets woven in towns and regional centers like Tabriz, Kerman, Mashhad, Kashan, 
Isfahan, Nain and Qom are characterized by their specific weaving techniques and use 
of high-quality materials, colours and patterns   
             
53- The word "------------" is closest in meaning to the word ". . . . . . . ". 

a) variety – diversity b) famous – neat c) technique – collection d) specific – private 
54- According to the passage, which of the following statements is right? 

a) We can get some information on Iranian carpets.  
b) The history of Iran is shown for the reader in the passage.  
c) Iranians used especial technical instruments to weave carpets.  
d) Isfahan carpets are much better than carpets made in other Iranian cities. 

55- The word "its" in the last line of paragraph 1 refers to the word ".  . . . . . ." 
a) neatness b) Oriental belt c) variety d) carpet 

56- The best topic for the above paragraph is . . . . . . .  
a) Persian Culture b) Iranian Arts c) Persian Carpets d)Persian Handicrafts 

  دقيقه 15  2رياضي و آمار 

  است؟ ادرستارزش تركيب عطفي دو گزاره در چند حالت ن -57
  4د)   3ج)   2ب)   1 )الف

 درست است؟ هموارهكدام گزاره زير  -58
𝑝 )الف ⇒ ~𝑝   (ب~𝑝 ⇒ 𝑝   (ج~𝑝 ⇒ (𝑝 ∨ 𝑞)   (د(𝑝 ∧ 𝑞) ⇒ 𝑝  

ده درصد قيمت فروش يك كاال  برابر سود فروش « باشد ، نماد رياضي  عبارت   𝒚	قيمت خريد همان كاال باشدو   𝒙اگر قيمت  فروش يك كاال  -59
  كدام گزينه است؟.» آن كاال است 

𝑥	0/1 )الف = 𝑥 + 𝑦  (ب	0/1	𝑥 = 𝑥 − 𝑦     (10ج	𝑥 = 𝑥 − 𝑦   (د𝑥 = 𝑦 − 𝑥  
𝒇(𝒙)	در تابع   -60 = −𝒙𝟐 + 𝟐𝒙} حاصل جمع مقادير برد كدام است؟-1و 0و1با دامنه ،  {  

  -2د)   2ج)   1ب)   -1 )الف
  است؟كدام يك ازگزينه هاي  زير ، نمايش يك تابع   -61

ب)       )الف    
  
  

𝟐و𝟏−د)     ج) و 𝟐و𝟏 −و𝟐)و 𝟏)  
  
  

𝒇اگر   -62 = 	 𝒂	𝟑	و𝟐 	و −و	𝟑 𝟑 	و 𝒂	و𝟏− − 𝒃   يك تابع ثابت باشد، مقدار𝒃  كدام است؟  
  -4د)   4ج)   -2ب)   2 )الف

𝒇(𝒙)اگر  -63 =

𝟏 − 𝒙

𝟐
−𝟏 ≤ 𝒙 < 𝟏

𝟏 𝟏 ≤ 𝒙 ≤ 𝟐
−

𝟏

𝒙 𝟏
𝒙 > 𝟐

𝐟(𝟑)	𝟒باشد ، حاصل    𝒇(𝟎)

𝒇(𝟏)
  كدام است؟ 

 
  -3د)   -8ج)   -9ب)   -12 )الف

𝒇(𝒙)	اگر در تابع  -64 = 𝒂𝒙 + 𝒃    ،	𝒇(𝟏) = 𝒇(−𝟏)	و   𝟎 =   باشد ،  ضابطه تابع كدام است؟ 𝟒−
𝑥 )الف − 	2	𝑦 = 𝑥ب)   2 − 2	𝑦 = 𝑥	2ج)   2− − 𝑦 = 𝑥	2	د)   2 − 𝑦 = −2  

  درست است؟ (𝐬𝐢𝐠𝐧)كدام گزينه در مورد تابع عالمت  -65
𝑠𝑖𝑔𝑛	)الف √2 = 𝑠𝑖𝑔𝑛(−3)ب)    2√ = 	د) برد آن       ت .اس 𝟏و𝟎و𝟏−دامنه آن ، ج)  1−   است.1و1−
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[𝟏/𝟐−]	مقدار  -66 + 𝟏 + √𝟐 + [𝟏 −   نماد جزء صحيح است)  [ ]كدام است ؟ ( [𝟐√
  -2د)   -1ج)   2ب)   1 )الف

𝒚	نمودار تابع  -67 = |𝒙 −   كدام است؟ |𝟑
  د)   ج)   ب)     )الف

  
  

𝒇اگر  -68 = 𝟐و𝟏 و 𝟒و𝟑− و 𝟓و𝟐 −و𝟏−)و 𝒈و    (𝟏 = 𝟏و𝟐− و و𝟐 − 𝟏   باشد ،  تابع (𝟐و𝟏−)و
 	𝒈 − 𝒇	كدام است؟  

𝟔و𝟐 )الف و −و𝟏− 𝟔و𝟐ب)   𝟑 و −و𝟐ج)   𝟑و𝟏− 𝟔 −و𝟏−)و −و𝟐د)   (𝟑 𝟔   (𝟑و𝟏−)و
  دقيقه 12  2تاريخ اسالم 

  كدام يك از فرقه هاي شيعه فعاليت بيشتري  داشتند ؟  در دوران امام رضا -69
  واقفي هاد)   واقفي ها و اسماعيلي ها   ج)   غاليان و اسماعيليان    ب)   اقفي ها و غاليان      و )الف

  در تمام مناظراتشان چه بود ؟  هدف امام رضا  -70
  تبيين درست  مسئله امامت و نشان دادن غاصب بودن خلفاي عباسيب)      عليهم السالمدفاع از حق اهل بيت  )الف
  گزينه   الف و بد)   از راه علمي  و منطقي         هدايت طرف مقابلج) 

  موضوع بحث هاي زنديقيان بيشتر شامل چه مواردي بود ؟  -71
  توحيد و امامت و معادد)   توحيد و معاد     ج)   توحيد و اصل وجود خداب)   حقانيت اسالم     )الف

 بغداد پايتخت چند تن از  خلفاي  عباسي بود ؟   -72
  ششد)   هشتج)   چهارب)   هفت )الف

  و پرسش سئواالتشان در مو ضوعات گوناگون چه بود ؟  علت حضور شيعيان در مناظرات امام جواد -73
  براي اطمينان و زدودن هر گونه ابهام ، با توجه به سن كم  امام جواد )الف
       استفاده و بهره گيري از علم امام  ب)
  لمي و معنوي ايشان  نشان دادن توانايي شگرف عج) 
  بر پا بود . پايدار ماندن و ادامه يافتن  جلسات  علمي  شيعيان كه از زمان امام محمد باقرد) 

 بزرگان  معتزله بيشتر در كدام شهر ساكن بودند ؟    -74
  مدينهد)   بصرهج)   كوفهب)   بغداد )الف

سي نامه نوشت كه    -75 سازي . زيرا مردم را  . . . . . . . اج   به حرمين مكه و مدينه داري مي بايست  اگر احتي« والي مدينه به  خليفه عبا را از آن جدا
  »به سوي خود فرا مي خواند و عده ي زيادي به او گرويده اند 

  امام رضاد)   امام جواد ج)   )   علي بن محمد (امام هادي ب)   امام حسن عسكري  )الف
 د زير از سياست متوكل عباسي در برابر شيعيان است ؟كدام يك از موار -76

     ويران كردن قبر امام حسينب)   آنان را در تنگناي اقتصادي قرار مي داد )الف
  همه مواردد)    مجازات كردن كسي  كه به علويان نيكي مي كرد ج)

 بيره ضروري به نظر مي رسيد ؟با توجه به شرايط جامعه  در دوران امام هادي (ع)چرا طرح زيارت جامه ك -77
  .خلفاي عباسي شرايط را براي تبليغات شيعيان سخت تر كرده بودندب)   .غاليان تصوير نادرستي از امامان شيعه ارائه  داده بودند )الف
  انتخاب غالب دعا به دليل ماندگاري آن  د)     نزديك شدن به دوران امام زمانج) 

 دام امام معصوم بود؟ي كابو االديان از وكال -78
  امام رضا د)   جوادامام ج)     امام حسن عسكريب)   امام هادي )الف

 علت پراكندگي شيعيان در سرزمين  پهناور اسالمي چه بود ؟ -79
    فعاليت هاي وكالب)     گسترش تشيع )الف
  نسبت به شعيانو عباسي   امويسياست هاي سختگيرانه ي خلفاي د)      نبود اتحاد بين  شيعيان ج)

3-
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  رهبر قيام بردگان چه كسي بود ؟   -80
  صاحب الزنجد)   شيهد فخ    ج)   يعقوب ليث صفار      ب)   شريك شيخ مهري     )الف

  دقيقه 10  اقتصاد 

 صحيح مي باشد؟» فعاليت بانك ها «كدام گزينه درمورد  -81
  .شود حاكم اعتباري و پولي كشور محسوب مي »بانك ملي« ب)   دالت را دارد.صرفا نقش آسان سازي مبا» بانك توسعه صادرات «  )الف

  كند.توليدي را تاسيسها و واحدهايتواند شركتمي »ايتوسعهبانك« د)   ج) دريافت سپرده از فعاليت مشترك بانك ها است.
  پول نقد در معامالت مختلف مورد استفاده قرار مي گيرد. سندي است كه همانند -82

  اوراق مشاركت د)  اوراق سهام       ج)   چكب)   سفته )الف
  ؟استصحيح  » بازار بورس«  كدام گزينه در مورد  -83

  خود را به بازار بورس عرضه كنند.توانند سهامهاي سهامي ميب) تمام شركت  .ريسك در بازار بورس كم و عايدي آن زياد است )الف
  در بازار بورس كاال ، مبادالت كاغذي براي كاال انجام مي شود.د)   است. خريدبرگه درخواستين بازار تقاضايگذاري در ااولين كار براي سرمايهج) 

  جه چيزي را مي توان دريافت؟   HDIبا محاسبه شاخص  -84
  كشورها با درآمد سرانه مشابه ،ممكن است توسعه انساني متفاوتي داشته باشند. )الف

  يشرفته از يك كمتر است.ب) دهك درآمدي در كشورهاي پ
  استفاده از علم و فناوري ، بزهكاري و مالكيت ، در كشورهاي توسعه يافته ، را بسيار مورد توجه قرار مي دهد. ج)

  د) تفاوت معيشتي بين كشورهاي توسعه يافته و در حال توسعه وجود دارد .
  صحيح نمي باشد؟ )2015(درسال در گروهي از كشورهاي جهان»ي شاخص توسعه يافتگي و توسعه نيافتگ «كدام گزينه در ارتباط با -85

   درصد) مي باشد. 1/57كشور با توسعه انساني ضعيف ( 43در » متوسط درصد نرخ با سوادي بزرگساالن«  )الف
  نفر )مي باشد.180كشور با توسعه انساني ضعيف ( 43در هر هزار نفر در  »متوسط نرخ مرگ و مير نوزادان« ب) 
  مي باشد. )سال 5/80 (كشور با توسعه انساني زياد 49در »  توسط اميد به زندگي در آغاز تولدم« ج) 
  درصد) مي باشد.100كشور با توسعه انساني زياد نزديك به ( 49در » متوسط درصد نرخ باسوادي بزرگساالن « د) 

    ،ريال باشد ، با توجه به جدول وضعيت توزيع درآمد ميليارد 100 ي،كشور  اگر درآمد ملي -86
  باشد؟ميچند ميليارد ريال دهك هفتم وهشتم از درآمد ملي  سهم

          5/4ب)   32 )الف

  22د)     20ج) 
 .است، . . . . . . . . دولت » اهداف اقتصادي« از  -87

 در اقتصادوحكمرانيمقرراتوضعد)  توزيع عادالنه ثروت و درآمدج) عرضه كاال و خدمات   ب)   ه صفر رساندن نرخ بيكاريب )الف

  ؟ كند مي اتخاذ را سياستي چه در كوتاه مدت  دولت »اقتصادي ركود « حالت در -88
  با افزايش مخارج دولت» باضيانق مالي سياست« ب)      با خريد اوراق مشاركت »انبساطي پولي سياست«  )الف
  با افزايش ماليات ها» انبساطي مالي سياست« د)   با فروش اوراق مشاركت »انقباضي پولي سياست« ج) 

  كدام يك از نهادهاي زير هستند ؟»  ن كننده بودجهيتدو« و  » تصويب كننده بودجه« به ترتيب  -89
  ديوان محاسباتدولت ،) د  دولت ، مجلسج)   مجلسمجلس ، ب)   مجلس ، دولت )الف

درآمد  تومان 2300000ماليات قابل پرداخت توليد كننده اي كه در ماه  ، زير با نرخ  تصاعدي ماليات مفروض است ، مطابق اين جدول   جدول -90
  چيست؟ نرخ ماليات تصاعديويژگي را حساب كنيد.دارد، 

  و بيشتر 3700000در آمدهاي تا  تومان 2500000هاي تا در آمد  تومان1500000تا  درآمدهاي  تومان1000000درآمدهاي تا 
  درصد 12نرخ    درصد 10نرخ    درصد 7نرخ    درصد 5نرخ 
  بالعكس. و شود مي زياد درآمد افزايش با ماليات نرخ – تومان 250000 )الف
  در تعديل درآمد و ثروت افراد موثر است. – تومان 230000ب) 
  .شود مي زياد و كم آنها درآمد نرخ در تغيير با متناسب افراد پرداختي ماليات ميزان – تومان 250000ج) 
 نرخ ماليات در مقادير مختلف درآمد ، ثابت است. –تومان 230000د) 

  درصد  دهك ها
  9  اول و دوم

  13  سوم و چهارم
  18  پنجم و ششم
  ؟  هفتم و هشتم
  38  نهم و دهم
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  دقيقه 10  مطالعات فرهنگي 

 براي حضور فعال و موثر در محيط پيچيده ي رسانه ها بايد چگونه عمل كنيم؟ -91
  اطالعات باشيمو پردازش، ارزشيابيو تحليلتجزيه، ايرسانههايبهتر پيامدركقادر بهب)  وسايل مطابق با تكنولوژي روز را فرا بگيريمنحوه ي استفاده از انواع  )الف
  فرهنگ ملي و همچنين فرهنگ مهاجم را بشناسيم .د)   با انواع فرهنگ ها تعامل داشته و عناصر و مولفه هاي فرهنگ هاي مختلف را بشناسيمج) 

 كدام يك از موارد زير عنصر كليدي در يكسان سازي فرهنگي از جانب سرمايه داري غربي محسوب مي شود؟ -92
   شبكه ي ارتباطي د)  تبليغاتج)     سواد رسانه ايب)   رسانه   )الف

 تداوم و پيوستگي فرهنگي به چه معناست؟ -93
	عدم تغيير و تحول در فضاي سياسي و اجتماعي جامعهب)   و استمرار آن زماندر طولجامعهها و عناصر فرهنگاز ويژگيبرخيحفظ )الف 	

  نداشتن تغيير و تحول در گرايش ها و باورهاي متفاوت در جامعهد)   نداشتن گسست در ابعاد سياسي و فرهنگي جامعهج) 
 پيشينه تعامل ايرانيان با غرب جديد به كدام دوران بر مي گردد؟ -94

  دوران صفويهد)   دوران رنسانسج)   وران پهلويدب)   دوران قاجار )الف
 چگونه مي توانيم از ميراث فرهنگي صيانت كنيم؟ -95

  حفظ آداب و رسوم،اعتقادات و سبك زندگيب)    نگهداري صحيح از بناهاي باستاني و ابنيه تاريخي )الف
  ان محور غربمقابله با فرهنگ انسد)   خودباوري فرهنگي و مسئوليت پذيري اجتماعي همگانيج) 

 يكسان سازي فرهنگي و ناديده گرفتن تفاوت ها چه نتيجه اي دارد؟ -96
  انسجام ملي را آسيب پذير مي سازدب)   باعث نارضايتي فرهنگ هاي بومي و محلي و قومي مي شود.        )الف
  همه ي مواردد)   تنوع فرهنگي را به تهديد تبديل مي كندج) 

  از جمالت زير صحيح نيست ؟ كداميك -97
  هم گرايي و انسجام زمينه ساز تقويت هويت ملي است )الف
  نظام سلطه ي جهاني با ايجاد اختالفات قومي ،ديني و مذهبي زمينه ي تضعيف انسجام ملي را فراهم مي آوردب) 
  عث انسجام ملي نمي شودنوع پوشش و الگوي حجاب از عناصر فرهنگي مشترك بين اقوام ايراني مي باشد ولي باج) 
  دستيابي به رشد و توسعه و بالندگي ملي نيازمندوحدت ملي و انسجام فرهنگي استد) 

 كدام جمله درباره هويت فرهنگي صحيح است ؟ -98
  زندگي افراد استدهنده سبكفرهنگي فقط نشانهويتب)   هويت فرهنگي فقط نشان دهنده شخصيت افراد است   )الف
  را در بر مي گيردفرهنگيهايسطوح و اليهتمامفرهنگيهويتد)   فرهنگي ويژگي هاي فطري و الهي انسان است هويتج) 

 وجه باطني فرهنگ در چه عناصري متجلي مي شود ؟ -99
  عقايد و ارزش هاد)   هنر و ادبياتج)   آداب و رسوم ب)   ابنيه تاريخي                  )الف

 هاي خالقانه تامين آب در مواجهه با كم آبي توسط ايرانيان نشان دهنده كداميك از ويژگي هاي فرهنگي ايرانيان است؟ استفاده از شيوه -100
  برخورداري از ذوق باالي ادبي و هنريب)     سازگاري با محيط زيست )الف
  نوع دوستي ايرانياند)     زندگي مسالمت آميز با ديگرانج) 

 بطه ي فرهنگ واقتصاد نمي باشد؟كدام جمله نشان دهنده ي را -101
  .مردم بر اساس فرهنگ خود رفتار اقتصادي نشان مي دهند )الف
  .كار موتور حركت نظامهاي اقتصادي است و نقش تععين كننده در حيات اقتصادي جامعه داردب) 
  .خوب زيستن در گرو ميزان و نحوه ي برخورداري از منابع اقتصادي مادي مناسب استج) 
  .را فراهم آورداقتصاديساز رشد و توسعهتواند زمينههاي فرهنگي است كه ميكوشي و پشتكار از ويژگيسخت ذيري،پنظمد) 

  كار آفرين به چه كسي مي گويند؟ -102
  .كسي كه با سرمايه گذاري براي تعدادي از جوانان اشتغال ايجاد مي كند )الف
  جديدي با سرمايه اش شروع مي كندكسي كه با ايده ي نو فعاليت اقتصادي كوچك و ب) 
  .كسي كه در شغل خود حتي مشاغل دولتي ،روش هاي نو به كار مي گيرد ج)
  .ند ميزان توليدش را افزايش دهدتفاده صحيح از عوامل توليد مي تواكسي كه با اسد) 
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  دقيقه 15  1فلسفه 

  از نظر سقراط داناي حقيقي چه كسي است؟ -103
  د) خداوند  ج) بزرگان سوفيست  ب) كسي كه بداند كه مي داند.  ي داند.كسي كه بداند كه نم )الف

  دانست؟در چه صورت سقراط خود را  سزاوار سرزنش و مجازات مي -104
  از شماتت شما بردارد. اگر دست د)  ج) اگر از قانون سرپيچي كند.  ب) اگر از فرمان الهي سرپيچي كند.  اگر به خدا اعتقاد نداشته باشد. )الف

 دليل سقراط براي نترسيدن از مرگ چه بود؟ -105
  دود.ب) بدي تندتر از مرگ مي  گريز از مرگ دشوار نيست گريز از بدي دشوار است. )الف

  شويم.همنشين مياست كه با نيكان و بلندمرتبگانجهانيد) مرگ انتقال به  ج) مرگ انتقال به جهاني است كه همه درگذشتگان آنجا هستند.
  .. . . . . . . است انسان شناختي هاي درتوانايي ولي شك مطلق . . . . . . . است شكاكيت -106

  فكري ناهنجاري -ب) ممكن    سفسطه – طبيعت ضرورت خالف )الف
  ممكن -باخودش د) متناقض    طبيعت ضرورت خالف -ج) سفسطه

 نيست؟ معرفت امكان نشانگر گزينه كدام -107
    جهان درك براي مداوم الشب) ت    سواالت پاسخ نداشتن )الف

  ديگري كردن قانع براي د) استدالل    شناخت خطاي به بردن ج) پي
  درباره ي تغيير و تحوالت دائمي يافته هاي علمي كدام گزينه درست است ؟ -108

  غيريقيني بودن علم ، معادل شكاكيت مطلق است .ب)   معرفت علمي امكان پذير است اما به قطعيت نمي رسد. )الف
  اشياء واقعا همانگونه كه هستند در علوم شناخته مي شوند.د)   گذشتگان، يعني حقيقت وجود ندارد.رفتن دانشزيرسوال) ج

  ؟آيدنميشناخت كدام يك از امور زير از راه درون نگري به دست  -091
  روح و روان د)  ج)قوه حافظه  ب) رفتار ديگران  اختيارواراده )الف

 گيرد؟سطه كدام نيرو صورت ميدرون نگري به وا -110
  د) قلب  ج) حس  ب) وحي  عقل )الف

  ست؟ين يشهود اب يانيتفاوت معرفت وح نهيدام گزك -111
  خود عارف است. يمشاهده قلب ينازل شده از جانب خداست. شهود يانيمعرفت وح )الف
  عارف است. تيبه اندازه ظرف ياست.شهود يمتناسب با علم اله يانيوحب) 
  امكان خطا وجود دارد. ي.در شهودرديگ يصورت نم ييخطا يانيحدر وج) 
  است.     قيكسب حقا ياز راه ها يكي يبه معرفت است.شهود دنياز ابزار رس يكي يانيوحد) 

 . . . . . . است.داد . . . . . . و . .  مي ورزيد و اهميتمي اصرار عقلي تفكر وبه وتجربه حس اهميت بر كه فيلسوفاني نخستين از ترتيب به -112
 بيكن فرانسيس -دكارت رنهب)     دكارت رنه -بيكن فرانسيس )الف

  ديويدهيوم -بيكن راجرد)     راجربيكن -هيوم ديويدج) 
  اين وپيدايش شد» گرايي اثبات« ديدگاه پيدايش به منجر عاملي چه و چيست گرايي اثبات ديدگاه ديگر نام -113

 بود؟ كسي چه تالش واسطه به ديدگاه 
  كنت اگوست-گرايان وتجربه گرايان عقل دادن آشتي-پراگماتيسم )الف
  كانت-گرايان وتجربه گرايان عقل بين نزاع -پوزيتيويسمب) 
  كنت اگوست-گرايان وتجربه گرايان عقل بين نزاع -پراگماتيسمج) 
     كانت-گرايان وتجربه گرايان عقل دادن آشتي -پوزيتيويسمد) 

 نيست؟ ها» پراگماتيسم«عقايد از گزينه كدام -114
     شناخت. را واقعيت توان نمي تجربه طريق از )الف
    .نيست واقعيت كشف انسان هدف ب)
 .بيايند كارش به عمل در كه است مفيدي باورهاي نيازمند انسانج) 

  . است متفاوت ديگر فرد شناخت با كه رسد مي شناختي به امور باره در خود هاي ويژگي با متناسب فرد هرد) 
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  دقيقه 10  روان شناسي  

  نمي باشد؟كدام گزينه ي زيرصحيح  -115
 علت پديده نوك زباني مربوط به رمز گرداني است. ب)    سومين مرحله حافظه بازيابي است. )الف

  د) حافظه كاري نقش مهمي در تفكر دارد.  ج) حافظه كاري كمك خوبي براي اجراي وظايف است.
صورتي كه يك فرد در بي « -116 سؤالي از حافظه     در  ست  سخ معماي بي شيدن پا شد رون ك شي او نقش  ». ي خود موفق نبا كدام عامل در ايجاد فرامو

  داشته است؟ 
  عوامل عاطفي  د)  ج) مشكالت بازيابي    ب) تداخل اطالعات  گذشت زمان        )الف

  ارد؟برجسته نمايي تفاوت مفاهيم از ابعاد ظاهري ومعنايي به كدام گزينه اشاره د -117
  د) مرور  سازماندهي  ج)  ب) تمايز بخشي  بسط معنايي       )الف

  اولين گام در حل مسئله كدام گزينه است؟ -118
  د) بررسي راه حل  ج) مشورت با افراد خبره     ب) تشخيص مسأله  تعيين اهداف         )الف

  قعيت جديد پيدا كنيم؟كدام يك از مراحل حل مسأله باعث مي شود تا مالك روشني براي فهم مو -119
  انتخاب  د)  بازبيني ج)  ب) ارزيابي  تشخيص )الف

 آموزش كدام مهارت باعث مي شود شهروندان از روش هاي تهاجمي  وپرخاشگري كمتري استفاده نمايند؟ -120
  د) مهارت حل مسأله    ج) مهارت خود شناسي    ب) مهارت تصميم گيري  مهارت تفكر        )الف

گيري او كدام يك از گزينه ماهي است تصميم گرفته به باشگاه ورزشي برود ولي تاكنون تصميم وي عملي نشده است، سبك تصميم          علي چند  -121
  هاي زير است؟

  د) تكانشي  ج) اجتنابي   ب) احساسي  وابسته )الف
باور است كه وي عاري از خطاست دچار . . . .   دانش آموزي كه با وجود دسترسي بر شواهد ناراستي يكي از هم كالسي هايش هم چنان بر اين       -122

  . . . . شده است؟
  د) سوگيري تاييد  ج) خوش بيني        ب) هيجانات افراطي  اعتماد افراطي       )الف

ــما را به مهماني دعوت مي« -123 ــي كه ش ــما تمايل به آن مهماني نداريد و در عين حال نيز نميكس در اين  »خواهيد حرف دروغي بزنيدكند اما ش
  حالت چه نوع تعارضي اتفاق افتاده است؟

    اجتناب –ب) گرايش     گرايش–گرايش  )الف
  گرايش-د) اجتناب     اجتناب   –ج) اجتناب 

  در كدام يك از روش هاي اكتشافي حل مسأله تاكيد بر ارائه راه حل هاي مختلف ومتنوع است ؟ -124
    ب) خرد كردن    بارش فكري  )الف

  د) مهندسي معكوس     ضعيت  ج) كاهش تفاوت و
 


