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ام اس بوك

نقش واژه هاي مشخص شده در کمانک برابر کدام بیت کامًال درست است؟ - 1

پس حدیث از گناه می گوید (مفعول)  هر حدیثم گناه می شمرد  

 خوشا کسی که در این بزم پنبه در گوش است (نهاد)  دهان مار کند حرف تلخ گوش مرا   

 زان که صد دل چو دل خستۀ من هست این جا (مفعول)   دل مسکین مرا نیست در این جا قدري 

مکن انکار کسی کز عم این کار بسوخت (صفت)    تو که احوال دل سوختگان می دانی

در همۀ گزینه ها به جز گزینۀ .................. هر دو ترکیب وصفی و اضافی وجود دارند. - 2

دف عشق با دست خون می زنند  چه  جانانه چرخ جنون می زنند 

دمید از گلوي سحرزادشان  از آنها که خورشید  فریادشان 

بزن زخم انکار بر جان ما  هال منکر جان و جانان ما 

خموشی است هان، اولین شرط عشق مگو سوخت جان من از فرط عشق

همۀ آرایه ها در بیت زیر وجود دارند به جز آرایۀ  ..................   - 3
 بگفت از جان شیرینم فزون است» «بگفتا عشق شیرین بر تو چون است

استعاره جناس ایهام حس آمیزي

آرایۀ ایهام در همۀ ابیات به کار رفته است مگر بیت .................. . - 4

گفتم که ماه من شو گفتا اگر برآید  گفتم غم تو دارم گفتا غمت سرآید        

گفتا غلطی خواجه در این عهد وفا نیست  دي می شد و گفتم صنما عهد به جاي آر          

از این سخن که گلستان نه جاي دل  تنگی است  امید هست که روي مالل در نکشد        

ساقی بده بشارت رندان پارسا را  خوبان پارسی گوي بخشندگان عمرند     

در بیت زیر کدام آرایۀ ادبی وجود ندارد؟  - 5
«درخشان الله در وي چون چراغی          ولیک از دود او برجانش داغی»

اغراق ایهام تناسب تشبیه حسن تعلیل

مفهوم بیت« خرد را گر نبخشد روشنایی/ بماند تا ابد در تیره رایی» به کدام بیت نزدیک است؟ - 6

 چاشنی دل به زبان داده اي  روشنی عقل  به جان داده اي

 ترك ادب بود، ادب کردمش   عقل درآمد که طلب کردمش 

 بر دِر دل، چشم فراست(زیرکی) گشود   عقل که اقلیم سعادت گشود 

 سینه اش از غیرت تو چاك چاك   اي خرد از توست فکنده به خاك  

«واج آرایی» در کدام سرودة زیر ارزش هنري بیشتري دارد؟ - 7

سین هفتم سیب سرخیست / حسرتا که مرا نصیب از این سفرة سنّت / ُسروري نیست

نه از رومم نه از زنگم / همان بی رنگ بی رنگم / بیا بگشاي در، بگشاي، دلتنگم

جهان را بنگر سراسر / که به رخت رخوت خواب خراب خود / از خویش بیگانه است

بر آسمان وحشی مردان کشت کار / رو آشیانه کن / بر چشم سبز جنگل بیدار / النه کن

1



در متن زیر چند غلط امالیی وجود دارد؟  - 8
«ملک از لحن سپهبدان، نهیب بر معموران بزد و خدو بر زمین انداخت. در زمان، طبل زنان چون هژبران ژیان، غریو زدند و از کرانۀ آوردگاه ایران حرب

بردمیدند و ملک را از چنگ سپهبدان آزاد گزاردند. »

چهار سه دو یک

همه ي ابیات به جز بیت .................. با ابیات زیر قرابت معنایی دارد. - 9
 جهل و بی باکی شده فاش و حالل

 واژگونه کرده عالم پوستین
دانش و آزادگی گشته حرام  

رادمردان بندگان را گشته رام

 پراگنده شد نام دیوانگان  نهان گشت آیین فرزانگان 

 نهان راستی، آشکارا گزند  هنرخوار شد، جادویی ارجمند 

 به دلش اندر آید زهر سو هراس  به یزدان هر آن کس که شد ناسپاس 

 ز نیکی نبودي سخن جز به راز  شده بر بدي دست دیوان دراز 

با توجه به عبارات زیر معنی واژه هاي مشّخص شده به ترتیب کدام است؟  - 10
«زاهدان با سگ بازي نکنند و دست و جامه خود را از آسیب او صیانت واجب ببینند. بونصر نامه هاي رسیده را می فرستاد فرودسراي، به دست من و من به
آغاجی خادم می دادم و خیرخیر جواب می آوردم. سلطان از آن جا که سطوت سلطنت است برنجید و گفت این طایفه خرقه پوشان امثال حیوان اند و اهلیّت

و آدمیّت ندارند. کبوتران جمله در دام افتادند و صیّاد شادمان گشت و گزاران به تک ایستاد.»

صدمه، باسرعت، بزرگی، جوان مردي، خرامان دوید گزند، آرام آرام، هیبت، لیاقت، در کمین ایستاد

تماس، پنهانی، شایسته، انسانیّت، خرامید تماس، سریع، وقار، شایستگی، دویدن آغاز کرد

معنی چند کلمه در کمانک روبه روي آن درست است؟  - 11
اجنبی (خارجی) – تدبیر (به آغاز کاري نگریستن) – توازن (تعادل) – نهیب (هیبت) – تسخیر (چیره) – عرصه (میدان) – اعجاب (شگفت) – آز (حرص)

هشت هفت شش پنج 

معنی چند واژه در کمانک روبه روي آن درست نوشته شده است؟  - 12
دوال(چرم و پوست)، برنشستن(نشستن)، چاشتگاه(نزدیک صبح)، نماز پیشین(نماز عصر)، لختی(اندکی)، کراهیّت: ناپسندي،صعب(سخت)، عقد(گردن بند)

پنج چهار سه دو

در کدام گزینه «جناس» وجود ندارد؟ - 13

 به خاك پاي عزیزت که عهد نشکستم  اگر چه خرمن عمرم غم تو داد به باد

 که خدمتی بسزا نیامد از دستم   چگونه سر ز خجالت برآورم بِر دوست 

 چون به محبوب کمان ابروي خود پیوستم  بعد از اینم چه غم از تیر کج انداز حسود

 شور شیرین منما تا نکنی فرهادم  ُشهره شهر مشو تا ننهم سر در کوه

در کدام بیت تعداد بیشتري کنایه به کار رفته است؟ - 14

 وین راز سر به مهر به عالم سمر شود   ترسم که اشک در غم ما پرده در شود 

آري شود ولیک به خون جگر شود    گویند سنگ لعل شود در مقام صبر 

باشد کزان میانه یکی کارگر شود    از هر کرانه تیر دعا کرده ام روان 

دم درکش ار نه باد صبا را خبر شود   حافظ چو نافه سر زلفش به دست توست 

در کدام گزینه دو واژه متضاد نیستند؟ - 15

شریعت ـ طریقت زهد ـ شائبه مرشد ـ مرید سبک سري ـ وقار
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در متن زیر امالي کدام واژه غلط است؟  - 16
«در سحرگاِه طاعت و واپسین دم ظلماِت فراق، دل بی مّدعا تنوره کشید بر خویش صفیري زد و رایت غوقا بر سراپردة سحر به اهتزار درآورد که طبع

زنده دالن آشوب دل است و نهج بیداران به ِسرشک روشن، قرض آنکه دلی بی خویش از سحر تا صبح صادق، جنون را مشق می کرد.»

قرض فراق اهتزار طبع

واژه هاي قافیه هر یک از ابیات زیر، داراي آرایۀ «جناس» نیز هستند، به جز بیت .................. . - 17

 خاطر خود را تسلّی می دهم  گفت شرح حسن لیلی می دهم

 می نگارم نامۀ عشق و وفا   می نویسم نامش اّول و از قفا 

 عشق بازي می کنم با نام او  ناچشیده جرعه اي از جام او 

 زان بلندي یافت قدر پسِت من  نیست جز نامی از او در دست من

در گروه لغات زیر چند واژه نادرست معنی شده اند؟  - 18
راغ(دشت)- عرصه(میدان)- مخزن(گنج)- شاهد(محب)- روضه(زیبا رو)- دربایست (ضرورت)- متقارب(همدم) - خطوه (قدم) - ناو (قایق)

1235

«پدید آمد آواي دشمن ز دوست» یعنی: - 19

صداي دوست و دشمن در کنار هم شنیده می شود. دوست از دشمن شناخته شد.

دوست و دشمن در میدان نبرد آشکار می شوند. دوست نیز مانند دشمن آشکار شد.

در کدام بیت، «غلط امالیی» وجود دارد؟ (با تغییر) - 20

بهر ما غرس کرم بنشانده است   با هزاران آرزومان خوانده است  

تا پیش دشمنان نکند پشت بر غزا   مردي که در مصاف، زره پیش بسته بود  

قریب نیست که در شهر ما مقام کنند   غریب مشرق و مغرب به آشنایی تو  

ُپر صداي ساربانان بینی و بانگ جرس   منزل سلمی که بادش هر دم از ما صد سالم  

در کدام گزینه قید به کار نرفته است؟ - 21

خورشید سیاه شد ز سوزم   در سایۀ غم شکست روزم  

امروز تا چه گویم و بازش چه در سر است   دي وعده داد وصلم و در سر شراب داشت  

فردا که شوم خاك چه سود اشک ندامت  امروز که در دست توام مرحمتی کن

تا دل شب سخن از سلسلۀ موي تو بود  دوش در حلقۀ ما قصۀ گیسوي تو بود  

معادل واژه هاي «نهیب» و «شایق» به ترتیب در کدام ابیات یافت می شود؟  - 22
 الف ) فریاد که آن ساقی شّکرلب سرمست 

ب ) سرو برفت و بوستان، از نظرم به جملگی 
ج ) بندگان را نه گزیر است ز حکمت نه گریز 

د ) تا نفخ صور باز نیاید به خویشتن 
ه ) گفتم ببینمش مگرم درد اشتیاق 

 دانست که مخمورم و جامی نفرستاد  
می نرود صنوبري، بیخ گرفته در دلم 
چه کنند ار بکشی ور بنوازي خدمند 

هرك اوفتاد مست محبّت ز جام دوست 
ساکن شود بدیدم و مشتاق تر شدم

الف، ه الف، ب د، ه ب، ج

در کدام گزینه آرایۀ تضاد بیشتري دیده می  شود؟ - 23

گرگ در گلۀ این قوم شبان می گردد آسمان خاك ره مردم بی آزارست  

جوي مشک بهتر که یک توده گل   کم آواز هرگز نبینی خجل

یوسف روز، به چاه شب یلدا بینند   همه شب هاي غم آبستن روز طرب است

که چون جا گرم کردي گویدت خیز   از آن سرد آمد این کاخ دالویز  
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نقش قسمت هاي مشخص شده در ابیاِت زیر به ترتیب کدام است؟  - 24
«چه خوش فرمود آن پیر خردمند 

اگر خونین دلي از جور ایّام 
وزین خوش تر نباشد در جهان پند  

لب خندان بیاور چون لب جام» 

قید، مسند، نهاد، مفعول  مسند، قید، مسند، نهاد  قید، مسند، مسند، مفعول  قید، قید، مسند، مفعول 

معادل واژه هاي «اهمال، خایب، صواب، مجادله» به ترتیب در کدام گزینه ذکر شده است؟ - 25

کاهلی، بی بهره، پاداش، ستیزه تنبلی، امید، صحیح، دعوا کاهلی، بی بهره، درست، جنگ سستی، نا امید، اجر، جدال

- عّین الخطأ : 26

کار بزرگ عزم بزرگ می خواهد تا در برابر فشار تسلیم نشوي!:  األمر العظیم یطلب العزم العظیم حّتی ال تستسلم أمام الضغط!

براي انجام یک کار شایسته باید مقدار توانایی هاي جسمی خود را بدانیم!:  لنعلم مقدار طاقاتنا البدنّیۀ للقیام بعمل صالح!

در اّیام جوانی به سمت خدا حرکت کن تا کار برایت آسان شود!: سیري إلی اهللا فی أّیام الّشباب َتْسهْل علیک اُالمور!

در آخِر هر روز اعمالت را محاسبه کن تا پیشرفت کنی!: حاسب أعمالک فی نهایۀ کّل یوم تتقّدْم!

- عّین الصفۀ جملۀ: 27

 قد احتفظ المسلمون بهذا الّنشاط العلمّی قرونًا طویله!   یمتاز هذا القارئ عن سائر زمالئه بصوته الجمیل!  

 کّل واحد فی المجتمع یقوم بعمل ینفع الناَس کّلهم!   وصلنا متأّخرین فلم نجد مکانًا مناسبًا للجلوس!  

َعیِّن الَخَطَأ ِمن قواعد اسِم التفضیل: - 28

ِزینُب ُکْبري ِمن فاِطمۀ!  آسیا َأْکَبُر ِمن ُأوروبّا!  فاِطمُۀ َأْکَبُر ِمن زینب!  ْغَري!  فاِطمُۀ الُکْبري و زینُب الصُّ

َترِجِم العبارة الّتالیۀ بالعربّیۀ:  «خودپسندي یکی از بیماري هاي اخالقی است که انسان را از رسیدن به کمال باز می دارد!»:  الُعجُب ُهو .................. الُوصوِل إلی الَکماِل! - 29

أحُد األمراِض األخالِق الّذي َینَهی اإلنساُن َعن   إحَدي أمراِض األخالِق الّتی َتمنُع اإلنساَن ِمن  

أحُد األمراِض األخالقیِّۀ الّتی َتمنُع اإلنساَن ِمن   إحَدي أمراِض أخالقیٍّۀ الّذي ُتنَهی اإلنساُن َعن  

َعیِّن الَکِلَمَۀ الَْغریَبَۀ فی الَْمْعنی: - 30

اَْلِمْسک   ب   اَْلُمَعرَّ اَْلُمْفَرَدة   اَْلُمْعَجم  

- َعیِّن الَکِلَمَۀ الْغریَبَۀ فی الَْمْعنی: 31

 اَْلُمْفَردات    اَْلُمْعَجم    اَْلِمْهَرجان     اَلتَّألیف  

عیِّن الخطأ فی الّترجمۀ: - 32

َقْبُر کوُرش َیْجِذُب ُسیاحا ِمْن ُدَوِل اْلعالَِم:  قبر کورش جهانگردان را از کشورهاي جهان جذب می کند.

: گونه اي از ماهی ها با حرکت ُدم نیرومندش می پرد. نَوٌع ِمَن اْألَسماِك َیْقِفُز ِمَن اْلماِء بَِحَرَکٍۀ ِمْن َذیِلِه اْلَقويِّ

(... ما ُیریُد اُهللا لَِیْجَعَل َعَلْیُکم ِمْن َحَرٍج ...): خداوند نمی خواهد شما را در تنگنا قرار بدهد. 

ریِر:  ملحفه نوعی پارچه است که روي تخت قرار داده می شود. رَشُف ِقطَعُۀ ُقماٍش توَضُع َعَلی السَّ اَلشَّ

ُم حوَل ُسلوکی أمام والدّي. » حیَح فی الّترجمۀ: « کنُت َأستمُع إلَی کالم معّلمی الّذي یتکلِّ - عیِّن الصَّ 33

به سخن معلم گوش می دهم که درباره چگونگی رفتارم در مقابل پدر و مادر حرف می زند.

به سخن معلم خود گوش می دادم که درباره چگونگی رفتارم در مقابل پدر و مادرم حرف می زد.

سخن معلم خود می شنیدم که درباره چگونگی رفتارم در مقابل پدر و مادر حرف می زد.

به سخن معلم گوش فرا دادم که درباره وضعیت رفتارم در برابر پدر و مادرم حرف می زد.
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- عّین المناسب للجواب عن األسئلۀ التالیۀ   34
 عّین الصفت جملًۀ:" ( با تغییر)

 الجبن عار فاجتنبه، ألنّک ال تنجو من خطراته العظیمۀ!   إّن العصفور طائر نشیط یبنی عّشه فوق األشجار!  

 ال تتغّیر حالۀ قوم إّال أن ُیغّیروا عاداتهم الّسّیئۀ!   العافیۀ عطّیۀ مخفّیۀ فإذا ُفقدت ُذکرت!  

عّین األصّح و األدّق فی الجواب للّترجمۀ :  - 35
«إنّما یعیش فی راحۀ من یترك حرص الّدنیا!»

فقط کسی که حرص دنیا را رها کند، در آسودگی به سر برده است!  فقط کسی که حرص دنیا را ترك کند، در راحتی زندگی می کند!

تنها کسی که حرص دنیا را رها کرده است، هم او در راحتی به سر می برد! کسی که حرص دنیا را ترك کند، فقط در آسایش زندگی کرده است! 

ِن الِعباَرَة الّتی فیها أکثر َعدٍد ِمَن الُمشتقاِت: َعیِّ - 36

أفَضُل َعَمٍل فی هِذه الّدنیا ُهَو ُمساعدُة الوالَِدیِن.   ٌم مؤِمٌن ال ُیصّلی إّال فی الَمسجد َفُهَو ُمتواِضٌع َو خاِشٌع.   لی ُمعلِّ

َطَلَب َأبی َفتَّاحَۀ الُعلبۀ فَأعطیُت لَِیفَتَح الُعلبَۀ.   ِإنَُّه شاِعٌر َمشهوٌر َفما أعظم أشعاَره.  

عیِّن األصّح و األدّق فی الجواب للّترجمۀ:    - 37
«أحبُّ تالمیذ هذه المدرسِۀ َأنَفُعهم لُِمجتمعنا!»:

محبوب ترین دانش آموزان این مدرسه، سودمندترین آن ها براي جامعۀ ماست! دانش آموزان این مدرسه را دوست دارم که براي جامعۀ خود سودمندند!

دانش آموزان این مدرسه را دوست دارم، زیرا سودمند ترین براي جامعۀ ما هستند! دوست داشتنی  ترین دانش آموزان این مدرسه، براي اجتماع خود مفید هستند!

ا أن َتجعل عدّوك صدیقًا، و األجمُل منه هو أّال َتفتَح بّوابۀ قلبک للعداوة، بل ُتسبِّب تحویلها إلی صداقٍۀ!»: هذا جمیٌل جد» - 38

ا زیباست که دشمنت را دوست بگردانی، و زیباتر این بود که دروازة قلب خود را براي دشمن نگشایی، بلکه باعث تحّول آن به دوستی بشوي!  این جد

این بسیار زیباست که دشمن خود را دوست بگردانی، و زیباتر از آن اینست که دروازة قلبت را براي دشمنی نگشایی، بلکه سبب تبدیل آن به دوستی بشوي! 

ا که دشمن را دوست خود گردانده اي، و زیباتر از آن اینکه دروازة قلب خود را به روي دشمنی باز نکرده اي، تا سبب شوي دوستی به دشمنی تحّول پیدا کند!  این زیباست جد

این چقدر زیباست که دشمن خود را دوست گردانده اي، اما زیباتر این است که دروازة قلبت را براي دشمنی باز نکنی، بلکه سبب شوي آن دشمنی به دوستی تبدیل شود!

عّین ما لیس فیه الشرط: - 39

من ُیسّجل هدفًا و الحکم یقبله نَجعله فی فریقنا الفائز!   من سهر فی سبیل اهللا فهو غیر باٍك یوم القیامۀ!  

من یزرع شجرة الجوِز یعلُم أنّها ال ُتثمر إّال بعد عشر سنوات!   من استطاع أن یحصل علی مشتّقات الّنفط إکتفی بنفسه!  

عّین الجملۀ الشرطیۀ التی تختلف جواب الشرط عن الباقی: - 40

ما تنفقوا من خیٍر فإّن اهللا به علیٌم.   َمْن عرف نفسه فقد عرف ربّه.  

َمْن خاف الناس من لسانه فهو لیس مسلمًا.   َمْن یتوّکل علی اهللا فهو حسُبه.  

عیِّن ما فیه نکرة غیرموصوفۀ: - 41

للکالم آداٌب یجب علی المتکّلم أْن یعمَل بها.   «یا أّیها الّذین آمنوا اّتقوا اهللا و قولوا قوًال سدیداً.» 

یجُب أن یکون المتکّلم عامًال بما یقول حّتی ُیغّیر سلوکهم.   «اُدُع الی سبیل ربّک بالحکمۀ و الموعظۀ الحسنۀ.» 

عّین الم التعلیل (بیان العلۀ): - 42

لَها ما کسبْت و علیها ما إکتسَبْت.   َفاستغفروا لِذنوبکم و َمن یغفر الذنوَب اّال اُهللا.  

ربِّ انّی لِما أنزلْت الیَّ من خیر فقیر.   إنّا خلقناکم من ذکٍر و أنثی و جعلناکم شعوبًا و قبائَل لِتعاَرفوا.  

عّین الم المالکّیۀ: - 43

لنتوکَّل علی اهللا فقط.   لی شهادة فی الحاسوب.   خرجُت لإلمتحان.   اشتریُت حقیبۀ للسفر.  

عّین ما فیه (الماضی االستمرارّي) فی المعنی: - 44

ا.   کان شمس الصحراء محرقًۀ جد اشتریُت کتابًا رأیته من قبل.   إرضاء الناس غایٌۀ الُتدرُك.   رأیُت ولداً یمشی بسرعۀ.  
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عّین «ما» لیس من أدوات الّشرط: - 45

ما فعلت من الّسیئات رأیَت نتیجتها!   ما تعمل حین یسّلم الّناس علیک!   ما تفعلوا من خیر یعلمه اهللا!   ما تعمل الیوم تحصده غداً حتمًا!  

عیِّن الخطأ فی ِاستعمال التفضیل: - 46

شّر الناس من ال یعتقد األمانۀ!   هذه الّسراویل ُفضلی من بقیۀ الَمالبِس فی الَمتجر!  

إّن جبل دماوند أعلی جبل فی إیران!   الیوم أداء هذه الواجبات أهّم ِمن بقیۀ األعمال!  

عّین الخطَأ فی ترجمۀ العبارات التالیۀ: - 47

ِإعَلموا َأّن تباُدل المفردات بین اللغات أمر واضٌح: بدانید که رد و بدل شدن کلمات در میان زبان ها موضوع روشنی است. 

المفردات المعّربۀ َترتبُط ببعض البضائع الّتی ما کانت عند األعراب: واژگان عربی شده مربوط می شود به برخی از کاالهایی که در نزد اعراب نبوده است. 

یا تالمیُذ، َأَسَأْلُتم ِمن َفْضل اهللا؟ إنّه بکّل شیٍء علیم: اي دانش آموزان، آیا از لطف خداوند درخواست می کنید؟ همانا او به همه چیز دانا است. 

کاَن العرُب ُیغیِّروَن أوزان بعِض الکلمات الفارسّیۀ و مخارِج بعضها: اعراب وزن ها و مخرج هاي برخی از کلمات فارسی را تغییر می دادند.

عیِّن الّصحیح فی ترجمۀ العبارة التالیۀ:   - 48
«إن ُتریدوا أن ُتؤّثروا بسلوککم الَحَسن علی أصدقاءکم فاجتِنبوا الکبائر.»

اگر می خواهید با رفتار خوب خود بر دوستان اثر بگذارید از گناهان دوري می کردید.

اگر می خواستید که با رفتارهاي خوبتان بر دوستان خود اثربخش باشید پس از گناهان بزرگ دوري کنید. 

اگر بخواهید با رفتار خوبتان بر دوستانتان اثر بگذارید از گناهان بزرگ دوري کنید. 

اگر می خواهید که با رفتارهاي خوب بر دوستان خویش اثرگذار باید باید از گناهان کبیره خودداري کنید. 

عیِّن ما فیه اسم العلم: - 49

کن کالقمر سعیداً یضئ الّلیل بنوره دائمًا!   علّی مطالعۀ دروسی فی أّیام اِالمتحانات!  

إیجاد مجتمع سعید یجب علی کّل الّناس!   ج من الجامعۀ!    صدیقی العزیز علّی َتَخرَّ

عّین الخطأ: - 50

َأحسْن کما َأْحَسَن اُهللا الیک: نیکی کن همانطور که خداوند به تو نیکی کرده است. 

ُکلُّ حزِب بما لََدْیِهم َفِرحُون: هر گروهی بدانچه دارند، شادمانند. 

َل المدیُر و نََصَحنا: با یکدیگر زد و خورد کردیم، پس مدیر وارد شد و ما را نصیحت کرد.  ُکّنا نََتضاَرُب َفَتَدخَّ

َرنا الشرطیُّ عندالعبور من الشارع: هنگام عبور از خیابان، پلیس به ما هشدار داد.  َحذَّ

پیامبر درکدام حوزه  ي مسئولیت مربوط به رسالت باید معصوم باشد تا امکان تحریف در تعالیم الهی پیدا نشود و اعتماد مردم به دین از دست نرود؟ - 51

ابالغ وحی اجراي فرمان الهی دریافت وحی تعلیم و تبیین دین

اشتراك تمام موجودات زنده در کدام یک از گزینه هاي زیر است؟ - 52

نیازهاي معنوي نیازهاي بنیادین نیازهاي طبیعی نیازهاي برتر

آیۀ شریفۀ «ان الخاسرین الذین خسروا انفسهم» به کدام یک از نیازهاي انسان اشاره دارد و طرح سؤال «چگونه زیستن» مربوط به کدام یک از نیازهاي - 53

برتر می باشد؟

شناخت هدف زندگی ـ کشف راه درست زندگی درك آینده خویش ـ شناخت هدف زندگی

شناخت هدف زندگی ـ شناخت هدف زندگی درك آینده خویش ـ کشف راه درست زندگی
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عبارت شریفۀ  «و السماء بینناها بأید و انا لموسعون» بیانگر چه مفهومی است؟ - 54

خداوند براي جذب دل هاي آماده به سوي حق از زیباترین و مناسب ترین عبارت ها و کلمات استفاده کرده است. 

قرآن کریم با بیان موضوعاتی مانند علم دوستی و معنویت به شدت با آداب جاهلی مبارزه کرده است. 

بیان برخی نکات علمی توسط قرآن که در جامعۀ آن روز حجاز بی سابقه بوده است. 

بیان معارف قرآن به گونه اي است که بسیاري از ادیبان و دانشمندان را تحت تأثیر قرار می دهد.

با توجه به آیات قرآن کریم اعزام گروهی از مردم به منظور چیست و این اعزام براي مردم چه دستاوردي خواهد داشت؟ - 55

 لیتفقوا فی الدین - لعلهم یحذرون  لیتفقوا فی الدین - لیقوم الناس بالقسط 

 فارجعوا فیها الی رواة حدیثنا - لعلهم یحذرون  فارجعوا فیها الی رواه حدیثنا - لیقوم الناس بالقسط 

اگر سؤال شود «چرا نمی شود هر کسی به طور جداگانه ولی فقیه انتخاب کند؟» در پاسخ می گوییم .................. - 56

ولی فقیه بیان کنند احکام و مقررات جامعه است و انتخاب وي نمی تواند مانند مرجع تقلید باشد. 

از میان فقیهان کسی که توانایی سرپرستی و والیت جامعه را دارد عهده دار حکومت می شود.

هرج و مرج تفرقه و پراکندگی جامعه را فرا می گیرد و به همین منظور انتخاب او باید عمومی باشد.

از آنجا انتخاب ولی فقیه شخصی است مردم باید خود ولی فقیه را انتخاب کنند تا جامعه را رهبري کند. 

با دقت در کدام آیۀ شریفه، فراگیر بودن پیام «هل من مبارز؟» در بین مخلوقات، از جانب قرآن کریم، مفهوم می گردد؟ - 57

 «أفال یتدبّرون القرآن و لو کان من عند َغیِر اهللا لوجدوا فیه اختالفا کثیرا»   «قل لئن اجتمعت االنس و الجن علی أن یأتوا بمثل هذا القرآن»  

 «أم یقولون افتراُه قل فأتوا بسورة مثله»   «لقد أرسلنا رسلنا بالبینات و انزلنا معهم الکتاب و المیزان»  

نام «مسلمانان» اولین بار توسط کدام پیامبر بیان شده است و توصیف «حق گرا» در قرآن وصف کدام پیامبر الهی است؟ - 58

حضرت محمد (ص) - حضرت ابراهیم  حضرت محمد (ص) - حضرت محمد (ص) 

حضرت ابراهیم - حضرت ابراهیم  حضرت ابراهیم - حضرت محمد (ص) 

در حدیث نبوي " شرط مسلمانی " تحقق کدام مورد است؟ - 59

ارتقا اعتقادات خود با دانش و استدالل  عدم تفرقه و جدایی ازسایر مسلمانان  اندیشه و رسیدگی به سایر مسلمانان  دوستی با دشمنان اسالم 

حضرت علی (ع) شرط پیرو قرآن بودن را چه می دانند؟ - 60

شناخت منکران قرآن  شناخت تعلیم و تفسیر قرآن  شناخت فراموش کنندگان قرآن  شناخت حامالن قرآن 

اگر بگوییم: «نیاز کشف راه درست زندگی ارتباط دقیقی با شناخت هدف زندگی دارد» استدالل خود را در درستی این سخن چگونه می توانیم بیان - 61
کنیم؟

انسان باید در فرصت تکرار نشدنی عمر از بین همه راه ها، راهی را انتخاب کند که به آن مطمئن باشد تا بتواند با بهره مندي از سرمایه هاي خداداي به هدف خلقت برسد.

انسان با عقل خود در پیام الهی تفکر می کند و با کسب معرفت و تشخیص بایدها و نبایدها، راه صحیح زندگی را می یابد و به پیش می رود.

با کنار هم قرار گرفتن عقل و وحی می توان به پاسخ نیازهاي اساسی انسان دست یافت و البته هر برنامۀ دیگري غیر از برنامۀ خداوند نمی تواند پاسخ درستی به این نیازها بدهد.

هدایت خداوند از مسیر دو ویژگی عقل و اختیار می گذرد و از طریق پیامبران ارسال می شود تا انسان در آن اندیشه کند.

چند مورد از موارد ذیل به صورت صحیح آمده است؟  - 62
الف) کسی که ازدواج کند، نصف دین خود را حفظ کرده است؛ پس باید براي نصف دیگر، از خدا پروا داشته باشد. 

ب) دو رکعت نماز شخص متاهل، برتر از هفتاد رکعت نمازي است که شخص مجرد می خواند. 
ج) بلوغ عقلی و فکري مدتی پس از بلوغ جنسی فرا می رسد. جوان با رسیدن به بلوغ فکري باید زندگی را بسیار جدي بگیرد. 

د) بر اثر ازدواج و پاسخ صحیح به نیاز جنسی، هر کدام از زن و مرد به یک آرامش روانی می  رسند.

4321
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آنچه در طول زمان هاي مختلف باعث شد که تعالیم الهی جزء سبک زندگی و آداب و فرهنگ مردم شود و دشمنان دین نتوانند آن را به راحتی کنار - 63
بگذارند، در کدام گزینه آورده شده است؟

تطبیق دین با شرایط زمان پویایی و روزآمد بودن  دین اسالم رشد تدریجی سطح فکر مردم استمرار و پیوستگی در دعوت

علّت آنکه پاسخ مناسب به نیازهاي اساسی انسان باید کامًال درست و قابل اعتماد باشد، کدام است و در مورد این ویژگی،  کدام توصیف مرتبط است؟ - 64

زیرا پاسخ احتمالی و مشکوك، نیازمند تجربه و آزمون است – نمی توان براي هر بُعد از وجود انسان، برنامه ریزي جداگانه داشت.

زیرا پاسخ احتمالی و مشکوك، نیازمند تجربه و آزمون است – عمر انسان جهت تجربه کردن راه هاي پیشنهادي کافی نیست.

زیرا ابعاد مختلف انسان با یکدیگر پیوند و ارتباط کاملی دارند – عمر انسان جهت تجربه کردن راه هاي پیشنهادي کافی نیست.

زیرا ابعاد مختلف انسان با یکدیگر پیوند و ارتباط کاملی دارند – نمی توان براي هر بُعد از وجود انسان،  برنامه ریزي جداگانه داشت.

کدام مستند تاریخی اثبات گر آگاهی خلفاي ستم پیشۀ عباسی از اخبار امام زمان (عجل اهللا تعالی فرجه الشریف) بود و صیانت از آن حضرت چگونه - 65
صورت می پذیرفت؟

مترصد بودن حاکمان براي قتل مهدي موعود در طفولیت - تداوم امامت از پس پرده غیبت

بهره گیري اجباري امامان دهم و یازدهم (علیهما سالم) از شیوه تقیه - معرفی آخرین حجت توسط پدر بزرگوارشان به معتمدان خود

محاصره کامل امامان دهم و یازدهم (علیهما سالم) در منطقه نظامی - ارتباط با مردم از طریق نواب خاص، از سال  هجري قمري

تشدید سخت گیري نسبت به امامان دهم و یازدهم (علیهما سالم) - اختفاي آخرین حجت الهی از دیدگان از سال  هجري قمري

255

329

چه عاملی باعث به زانو درآمدن یک حکومت می شود و کدام تالش مردم امکان اجراي برنامه هاي اسالمی را براي رهبر فراهم می آورد؟ - 66

تهاجم بی وقفۀ دشمنان - آگاهی سیاسی و اجتماعی تهاجم بی وقفۀ دشمنان - همبستگی اجتماعی

تفرقه و پراکندگی - همبستگی اجتماعی تفرقه و پراکندگی - آگاهی سیاسی و اجتماعی

الَِحاِت ُأولَِئَک ُهْم َخْیُر الَْبِریَِّۀ» در کدام محل بر پیامبر خدا (ص) نازل شد و «َخْیُر الَْبِریَِّۀ» اشاره به چه کسانی دارد؟ آیۀ شریفۀ «ِإنَّ الَِّذیَن آَمُنوا َوَعِمُلوا الصَّ - 67

در مسجد پیامبر- امام علی و یاران پیامبر خدا (ص)  کنار خانۀ خدا- امام علی و یاران پیامبر خدا (ص) 

در مسجد پیامبر- شیعیان و پیروان برادر رسول خدا (ص)  کنار خانۀ خدا- شیعیان و پیروان برادر رسول خدا (ص) 

امیر دل ها علی (علیه السالم) در خصوص پیمان بستن با دشمن چه توصیه اي به مالک اشتر می کنند؟ - 68

اگر با دشمن  پیمان بستی از پیمان شکنی دشمن غافل نباش که دشمن گاهی از این راه تو را غافل گیر می کند.

اگر با دشمن پیمان بستی از پیمان شکنی دشمن غافل نباش که دشمن در به دست آوردن رضایت عموم مردم سعی و تالش می کند، نه در جلب رضایت خواص.

اگر با دشمن پیمان بستی از پیمان شکنی دشمن غافل نباش که دشمن در به دست آوردن رضایت خواص سعی و تالش  می کند نه در جلب رضایت عموم مردم.

اگر با دشمن پیمان بستی از عیب جویی دشمن غافل نباش که دشمن گاهی از آشکار کردن عیب هاي مردم به مقاصد خود می رسد.

ورود به قلعۀ محکم الهی، کدام فرجام نیکو را براي انسان به دنبال دارد و آن سرانجام، در گرو چیست؟ - 69

مصونیت از عذاب خدا - اعتقاد به زندگی جاودانه پس از مرگ

مصونیت از عذاب خدا - ظهور توحید در زندگی اجتماعی با والیت امام

مامون بودن از وسوسه هاي نفس اماره - ظهور توحید در زندگی اجتماعی با والیت امام

مامون بودن از وسوسه هاي نفس اماره - اعتقاد به زندگی جاودانه پس از مرگ

سرانجام و عاقبت ابدي دین طلبی غیرالهی در کدام عبارت قرآنی منعکس شده است؟ - 70

« ِإنَّ اْلَخاِسِریَن الَِّذیَن َخِسُروا َأْنُفَسُهْم» ْنساَن لَِفی ُخْسٍر» « ِإنَّ اْإلِ «َو ُهَو ِفی اْآلِخَرِة ِمَن اْلخاِسریَن» «ذلِک ُهَو اْلُخْسَراُن اْلُمِبیُن»

دغدغۀ «کشف راه درست زندگی» از چه روي، دغدغه اي جدي به حساب می آید و آیات سورة مبارکۀ عصر با اشاره به چه مواردي مبیّن آن می باشند؟ - 71

تجربۀ یکبارة زندگی در دنیا - دعوت به احسان و نیکوکاري همه جانبه بودن ابعاد وجودي انسان - دعوت به احسان و نیکوکاري 

تجربۀ یکبارة زندگی در دنیا - سفارش متقابل به صبر و جهاد  همه جانبه بودن ابعاد وجودي انسان - سفارش متقابل به صبر و جهاد 

8

1- آزمون جامع یازدهم

ام اس بوك



«ابالغ تعالیم اصیل و صحیح دین الهی پیشین» و «تحّمل سختی ها براي ترویج خداپرستی» به ترتیب مؤید کدام یک از علل آمدن رسوالن متعدد - 72
می باشد؟

رشد تدریجی سطح فکر مردم - استمرار و پیوستگی در دعوت  تحریف تعلیمات پیامبر پیشین - رشد تدریجی سطح فکر مردم 

استمرار و پیوستگی در دعوت - تحریف تعلیمات پیامبر پیشین  تحریف تعلیمات پیامبر پیشین - استمرار و پیوستگی در دعوت 

ایمان نیاوردن پیروان پیامبر قبلی به آخرین ، علت چه امري است؟ - 73

ایمان نیاوردن به تمام پیامبران سابق  وجود دو یا چندین دین در یک زمان 

آگاه نشدن پیروان پیامبران گذشته از آمدن پیامبر جدید  عدم پیروي از دستورات آخرین پیامبر 

از مفهوم حدیث شریف «إنّا َمعاِشَر األنبیاِء ُاِمرنا ...» در تبیین کدام موضوع، می توان بهره جست؟ - 74

رشد تدریجی سطح فکر مردم از علل ختم نبوت 

رشد تدریجی سطح فکر مردم از علل فرستادن پیامبران متعدد 

آمادگی جامعۀ بشري براي دریافت برنامۀ کامل زندگی از علل ختم نبوت 

آمادگی جامعۀ بشري براي دریافت برنامۀ کامل زندگی از علل فرستادن پیامبران متعدد 

پیش بینی حضرت علی (ع) در مورد این موضوع که «زمانی که هیچ کاالیی رایج تر و فراوان تر از قرآن نیست» و «چه هنگامی انسان می تواند پیرو قرآن - 75
باشد» به ترتیب کدام است؟

به صورت وارونه و به نفع دنیاطلبان معنایش کنند- عمل کنندگان واقعی به قرآن را بشناسد. 

وقتی بتوانید به عهد خود با قرآن وفادار بمانید- عمل کنندگان واقعی به قرآن را بشناسد.

به صورت وارونه و به نفع دنیاطلبان معنایش کنند- فراموش کنندگان قرآن را بشناسد.

وقتی بتوانید به عهد خود با قرآن وفادار بمانید- فراموش کنندگان قرآن را بشناسد. 

76 - Interestingly, the other passengers took no   ..................   of what was happening in the airport

lounge.

activity notice escape range

77 - Sometimes, I find it difficult to  .................. the problem to beginners.

exchange explain discover suggest

78 - There is  ..................  food on the table.

too much too many a few many

79 - I earn  ..................  money than I did ten years ago.

less least fewer fewest

80 - To make better the quality of the goods , all the old machines in the factory must be repaired

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

honestly fortunately carelessly frequently

81 - Mike is always worrying  .................. his health condition. I think he needs to see a doctor.

on at in about

82 - The group has  .................. visited two museums today, so they don't want to go to another one.

still yet already recently

83 - It took about ten years to produce the entire comedy  .................. ‘Friends’.

devices series plans items  

84 - The event was a great success, and I would like to thank everyone who  .................. .

gave up looked out  took part got away
9
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85 - If you do not  .................. the value of art, you cannot become a successful artist.

frighten appreciate  describe attempt

86 - The pottery was  .................. neatly in boxes and then transported to the US.

woven packed reflected identified  

87 - I love these potteries. They are both  .................. and practical.

negative decorative sociable available  

88 - Choose the word that is different.

rarely quite  very  usually 

89 - Which word is different from the other ones?

former  potter previous  earlier  

90 - Which word is different from the other ones?

pleasure behavior enjoyment happiness 

91 - A: "How did you create that story character? Is he based in someone you know?" 

B: "No, I just ................... "

kept him off  took him off made him up took him out 

92 - The number of people who have the disease has .................. significantly in recent years.

produced caused forbidden decreased

93 - Last month, the two men ..................  that big house themselves.

have painted was painting will paint painted

94 - He disliked the college and was bored by the .................. in which they taught him classical music.

manner member matter number

95 - Next to the door, there was a woman wearing a long dress and gloves, all ……………… in silk.

agreed caught woven confused

96 - The police are working hard, but the cause of the accident has not yet been ………………… . 

identified attempted practiced  spoken

97 - That famous doctor, who lives abroad, ………………… arrives in late August or early September and

stays for about six weeks.

recently properly suddenly generally

98 - My younger brother .................. English well because he .................. it for many years.

speaks / has studied has spoken / has studied speak / studied  is speaking / studies

99 - There are two primary choices in life: to accept .................. as they exist, or accept the responsibility

for changing them.

conditions effects habits activities

100 - One in 10 children in the UK suffers from a diagnosable mental health .................. , and mental

health issues for children are an increasingly urgent concern.

sign addition disorder description
10
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کارفرمایی به یک کارگر مبتدي، در هفتۀ اول  واحد پول دستمزد می دهد. متعهد می شود که در صورت رضایت کاري در پایان هر هفته،  واحد - 101

پول بر دستمزد وي اضافه کند تا به دستمزد ثابت  واحد پول برسد. با رضایت کاري پس از چند هفته، به دستمزد ثابت می رسد؟

75025

2000

48495051

در یک دنبالۀ هندسی افزایشی جملۀ سوم  و جملۀ هفتم  است. جملۀ اول کدام است؟ - 1021040

5
1
5

2√3 2√

واسطۀ هندسی دو عدد مثبت  و یکی از اعداد  برابر دیگري است. حاصل جمع دو عدد کدام است؟ - 103505

10 5√50 5√40 5√60 5√

 

). وسط هاي ضلع هاي مربع را به هم وصل می کنیم تا مربع جدیدي به دست آید. همین عمل را روي یک مربع را به ضلع  در نظر بگیرید (مرحلۀ  - 104
مربع جدید انجام می دهیم. مجموع محیط هاي مربع هاي مرحله هاي اول تا دهم کدام است؟

21

31
4 2√

32
4 + 2 2√

31
4 − 2 2√

32
4 − 2√

، جملۀ هفتم چند برابر جملۀ پنجم است؟ در یک دنبالۀ هندسی با جملۀ عمومی  - 105=an
3

4n

3
4

4
3

16
1

16

}a

 

ام در یک مربع به ضلع  وسط هاي اضالع مجاور را به هم وصل می کنیم تا مربع جدیدي ایجاد شود و این کار را ادامه می  دهیم. مساحت مربع  - 106
کدام است؟

an

=Sn 21−n

× a
2

=Sn 21+n

× a
2

= ×Sn 2n a2= ×Sn 2−n
a2

در یک دنبالۀ هندسی حاصلضرب جملۀ چهارم و هشتم آن برابر  است. جملۀ ششم کدام است؟ - 1078

22√2 2√
1
2

اگر و  باشد. حاصل  کدام است؟ - 108f(x) ={ (
1
2

)x

3x
x ⩾ 0

x < 0
g(x) = 2x

(f ⋅ g)(−2)

(f + g)(2)

4
17

17
36

1
153

3
5

دو نمودار  و  یکدیگر را در چه نقطه اي قطع می کنند؟ - 109f(x) = (
1
5

)xg(x) = 5x

(1, 0)(0, 5)(0, 1)(5, 0)
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نمودار  به کدام صورت است؟ - 110

 

x

y

1  

x

y

2

 

x

y

2  

x

y

1

f(x) ={
( + 11

3
)x

(5)x

x ⩾ 0

x < 0

در سی جمله اول یک دنباله حسابی، مجموع جمالت زوج برابر  و مجموع جمالت فرد برابر  است، اختالف مشترك دنباله چند است؟ - 111210180

1
4

241
2

، سه واسطه حسابی درج کنیم، مجموع سه واسطه حسابی چند است؟ اگر بین دو جمله  و  - 1122557

123131180148

جملۀ دوم و هشتم یک دنبالۀ حسابی افزایشی  و  است. در دنبالۀ حسابی کاهشی مفروضی بین اعداد  و  چند واسطۀ حسابی می توان - 113
قرار داد تا جملۀ پنجم در دو دنباله برابر شود؟

47172252

6547

، کدام است؟ مجموع هشت جملۀ اول دنبالۀ هندسی،  - 11464, 32, 16, ⋅ ⋅ ⋅

128٫5128127٫5127

،  نسبت مجموع جمالت ردیف زوج به فرد کدام است؟ (تعداد جمالت دنباله عددي زوج است.) در دنبالۀ هندسی  - 115, 3, ⋯
−3
5

3
25

+9−5+5−9

نوعی نان داریم که در هر ساعت مقدار سطح سالم آن نصف می شود (در اثر رشد قارچ ها و باکتري ها). اگر ما  گرم از این نان را داشته باشیم، - 116

پس از حداقل چند ساعت مقدار آن کمتر یا مساوي با  گرم می شود؟

200

6٫25

5764

یک کارگر ساختمانی با مسئول پروژة خود به توافق رسیده است که شروع حقوق او از  و هر روز  درصد نسبت به روز قبل افزایش حقوق - 117

داشته باشد. مجموع  روز حقوق دریافتی کارگر چقدر است؟

500040

4

3552071043000020000

ام کدام است؟ جملۀ عمومی یک دنباله به فرم  است. جملۀ  - 118= 36an ( )1
2

n−3

6

9
4

3
5

3
4

9
2

چند عدد سه رقمی مضرب  وجود دارد؟ - 1197

127128126129
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،  و  جمالت متوالی یک دنبالۀ هندسی باشند. مقدار  کدام است؟  ،  ، اگر  - 1204xzxyx −
3
2

|x| + |y| + |z|

1357

در کدام مصراع آرایۀ استعاره به  کار رفته است؟(با تغییر) - 121

از مضیق حیات درگذري پاي اوهام و دیده افکار  بار  یابی به محفلی کان جا جان گدازي اگر به آتش عشق

در مصراع «چو ننمود رخ شاهد آرزو» چه آرایه اي وجود ندارد؟ - 122

کنایه ایهام استعاره تشبیه

آرایه هاي بیت «بخور تا توانی به بازوي خویش / که سعیت بود در ترازوي خویش» تمامًا در کدام گزینه درست است؟ - 123

تناسب، تلمیح، کنایه مجاز، جناس، تضاد تناسب، جناس، واج آرایی مجاز، تلمیح، کنایه

بیت زیر با کدام بیت، قرابت مفهومی دارد؟  - 124
 که من به خویش نمودم صد اهتمام و نشد»  «به کوي عشق منه بی دلیل راه قدم

 خون چکید از شاخ گل، باد بهاران را چه شد  آب حیوان تیره گون شد خضر فّرخ پی کجاست

 روشن است این که خضر بهره سرابی دارد  آب حیوان اگر این است که دارد لِب دوست

 شرمنده رهروي که عمل بر مجاز کرد  فردا که پیشگاه حقیقت شود پدید

 ظلمات است بترس از خطر گمراهی  طی این مرحله بی همرهی خضر مکن

کدام اثر عبدالّرحمان جامی به تقلید از کتاب ارزشمند «گلستان» به رشتۀ تحریر درآمده است؟ - 125

اشّعۀ اللمعات بهارستان تحفۀ االحرار نفحات االنس

کدام گزینه صحیح است؟ - 126

مولوي و سعدي هم عصر و بعد از حافظ می زیسته اند. سعدي و مولوي هم عصر و پیش از حافظ می زیسته اند.

مولوي و حافظ هم عصر و پیش از سعدي می زیسته اند. سعدي و حافظ هم عصر و پیش از مولوي می زیسته اند.

توضیح مقابل کدام اثر نادرست است؟  - 127

فیه ما فیه: مجموعه سخنانی است که مولوي در مجالس خود می گفته وشاگردان می نوشته اند. 

تاریخ گزیده: اثري از حمد اهللا مستوفی مورخ قرن هشتم هجري است. 

مکاتیب: مجموعه نامه ي مولوي به قلم خوِد اوست. 

لمعات: اثري منظوم از فخرالدین عراقی با موضوع عرفان است. 

زیبایی «تشبیه» در بیت زیر به چه سبب است؟  - 128
 زبان آتشینم هست، لیکن در نمی گیرد»  «میان گریه می خندم که چون شمع اندر این مجلس         

تصویر خندیدن شمع و شاعر در میان مجلس تصویر زبان آتشین شمع

تناقض (پارادوکس) در میان گریه خندیدن واج آرایی با تکرار حرف «ن»

نویسنده در عبارت «فّراش باد صبا را گفته تا فرش زمّردین بگسترد و دایۀ ابر بهاري را فرموده تا بنات نبات در مهد زمین بپرورد» کدام گزینه را به - 129
عنوان «مشبّهٌ به» به کار نبرده است؟

نبات مهد فّراش دایه

در همۀ گزینه ها به جز گزینۀ ..................  تشبیه بلیغ وجود دارد. - 130

 یادم از کشتۀ خویش آمد و هنگام درو  مزرع سبز فلک دیدم و داس مه نو

 سرت ز آسمان بگذرد در شکوه  اگر پاي در دامن آري چو کوه

 وین بر کشیده گنبد نیلی حصارهم  گوي زمین ربودة چوگان عدل اوست

 هر که این آتش ندارد نیست باد  آتش است این بانگ ناي و نیست باد
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در بیت «مرا نصیب غم آمد به شادي همه عالم / چرا که از همه عالم محبّت تو گزیدم» چه آرایه اي نیامده است؟ - 131

حسن تعلیل   مجاز تشخیص تضاد

از میان رفتن نثر فنّی در ادبیات فارسی مقارن با سیطره یافتن کدام سلسله است؟ - 132

تیموریان خوارزمشاهیان مغوالن صفویان

نشانه هاي هجایی وارکان مصراعی از بیت زیر کدام است؟  - 133
 نگاه دار دلی را که برده اي به نگاهی»  «کنون که صاحب مژگان شوخ و چشم سیاهی       

−U − U| − U − U|

− U − U| − U − U

− − UU|U − −U| −

−UU| − U − U

− − UU|UU − U| −

−UU|UU − U

− − UU| − U − U|

− −UU| − U − U

در مصراع «همه شهر ایران به دیدن شدند» چه آرایه اي وجود دارد؟ - 134

تشبیه تشخیص مجاز jqhn

در کدام گزینه «تشخیص» به کار رفته است؟ - 135

از آن جهت است که پیامبران همه از این جا برخاسته اند و به سوي شهر آمده اند.

اختر شب از کنار کوهساران سر خم می کند تا صداي تو را بشنود.

شب کویر، شبی است که از بامداد آغاز می شود و شب کویر را نمی توان وصف کرد.

 آن سه غمخوار بشریت، کشور را از همه سو اشغال کرده بودند و پدرم تنها به شهر رفته بود.

در بیت زیر کدام آرایه به کار رفته است؟   - 136
 همه زیرکان کور گردند و کر»  «قضا چون ز گردون فرو هشت پر

تشبیه فشرده  تشبیه گسترده  استعارة مصرحه استعارة مکنیّه

در بیت «چون صفیري بشنوي از مرغ حق / ظاهرش را یادگیري چون سبق» ترکیب «مرغ حق» استعاره از کیست؟ - 137

عارف روشن ضمیر دانشمند ساده اندیش صوفی ظاهربین عالم خردمند

با توّجه به بیت «هزاران نرگس از چرخ جهان گرد / فرو شد تا برآمد یک گل زرد» منظور از «نرگس» و «گل زرد» چیست؟ - 138

ستارگان، ماه چشم، اشک ستارگان، خورشید  گل نرگس، گل آفتابگردان

در بیت «بتی دارم که گرد گل ز سنبل سایه بان دارد / بهار عارضش خطی به خون ارغوان دارد» به  ترتیب چه کلماتی «استعارة مصرحه» هستند؟ - 139

سنبل، عارض، ارغوان گل، خط، ارغوان بت، سنبل، بهار بت، گل، سنبل

کدام گزینه داراي وزن همسان دولختی است؟ - 140

 نامۀ خوش خبر از عالم اسرار بیار  نکتۀ روح فزا از دهِن دوست بگو

روز فراق را که نهد در شمار عمر بی عمر زنده ام من و این بس عجب مدار

یک نکته در این معنی گفتیم و همین باشد  کی شعر تر انگیزد خاطر که حزین باشد

که جاِن زنده دالن سوخت در بیابانش جماِل کعبه مگر عذر رهروان خواهد

خوشه هاي هجایی کدام بیت به شکل زیر است؟  - 141

« »

 وان که در این جست و جو است از همه پویاتر است  آن که مرادش تویی از همه جویاتر است

 بیچاره اي که از همه کس بی زبان تر است  چون شرح اشتیاق دهد در حضور دوست

 نازم صنمی را که هم اینجا و هم آنجاست  در دیر و حرم نور ُرخش جلوه کنان است

 که به گوشه بسی کشته به خون غلتیده است مطرب از گوشۀ چشمت چه نوایی سر کرد

−U − |U − −U|U − U − |U − −
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در کدام گزینه، هر مصراع از تکرار چهار«فعولن» پدید آمده است؟ - 142

 به آخر دو چشمم پر آب از تو شد  نه آخر دِل من خراب از تو شد

 که جان دارد و جان شیرین خوش است  میازار موري که دانه کش است

که در دام شهوت به گنجشک مانی  ولیکن تو را صبر عنقا نباشد

 ُصراحی طلب کرد و ساغر گرفت  چو آن فتنه از خواب سر بر گرفت

واژه هاي گزینۀ .................. تکمیل کنندة جدول زیر است.  - 143

 موضوع   پدیدآورنده  اثر  

   رشحات عین الحیات 

حسین واعظ کاشفی - عرفان   علی واعظ کاشفی - فقه   حسین واعظ کاشفی - فقه علی واعظ کاشفی - عرفان

کدام گزینه نادرست است؟ - 144

«جامع عبّاسی» اثر شاه عبّاس صفوي است. موضوع اثر «مجالس المؤمنین» زندگی نامه است.

نوع نثر «رشحات عین الحیات» ُمرسل یا ساده است. «بدایع الوقایع» در ماوراء النّهر به نگارش درآمد.

مفهوم کدام بیت با سایر ابیات متفاوت است؟ - 145

ز بامی که برخاست مشکل نشیند  مرنجان دلم را که این مرغ وحشی

 اي کاش که مرغ دلم از بال و پر افتد  از گوشۀ بامت سر پرواز ندارم

دگر نتوان به دستان پاي او بست  چو وحشی مرغ از قید قفس جست

از گوشۀ بامی که پریدیم پریدیم  دل نیست کبوتر که چو برخاست نشیند

کدام بیت در سبک عراقی سروده نشده است؟ - 146

صد لطف چشم داشتم و یک نظر نکرد   رو بر رهش نهادم و بر من گذر نکرد  

داد زمانه بده کایزد داِد تو داد   روزي بس خرم است می گیر از بامداد  

گویم که سري دارم درباخته در پایی   گویند رفیقانم در عشق چه سر داري  

وین راز سربه مهر به عالم سمر شود ترسم که اشک در غم ما پرده در شود  

کدام بیت به سبک عراقی سروده نشده است؟ - 147

 بندة طلعت آن باش که آنی دارد   شاهد آن نیست که مویی و میانی دارد 

 فرصتش باد که خوش فکر صوابی دارد   غمرة شوخ تو خونم به خطا می ریزد

 نبود دندان ال، بل چراغ تابان بود   مرا بسود و فروریخت هرچه دندان بود 

 آیا بود آنکه دست گیرد   در پاش فتاده ام به زاري 

مفهوم عقل در کدام بیت مغایر با سایر ابیات است؟ - 148

 چگونه کشتی ازین ورطۀ بال ببرد   اگر نه عقل به مستی فروکشد لنگر 

 غالبًا این قدرم عقل و کفایت باشد   من و انکار شراب این چه حکایت باشد؟ 

 فهم ضعیف راي فضولی چرا کند   در کارخانه اي که ره عقل و فضل نیست 

 فضل من بر عقل من هم شاهدست و هم یمین   قول او بر جهل او، هم حجت است و هم دلیل 

وزن کدام بیت متفاوت است؟ - 149

آب حیات است عشق، در دل و جانش پذیر  عمر که بی عشق رفت، هیچ حسابش مگیر 

کورة آفتاب و َمه، گشته کمینه جام دل  موج ز نور روي دل، پر شده بود کوي دل  

ور تو بگویی ام که نِی، نِی شکنم شکر برم   آمده ام که َسر نهم، عشق تو را به سر برم 

وز َسِر رشک نام او، نام رخ قمر برم  در هوس خیال او، همچو خیال گشته ام

15

1- آزمون جامع یازدهم

ام اس بوك



مفهوم قطعۀ زیر از کدام بیت دریافت می شود؟  - 150
که می گویند ملّاحان سرودي   « چو دخلت نیست خرج آهسته تر کن 

به سالی دجله گردد خشک رودي»  اگر باران به کوهستان نبارد 

چراغ مهر عالم تاب مستغنی است از روغن  فروزد شمع اقبالت به نور خویشتن آري 

زود باشد کش به شب روغن نماند در چراغ   ابلهی کاو روز روشن شمع کافوري نهد 

پیش تر از خانه می بایست خود را ساختن کرد خرج آب و ِگل کوتاه بینی ها مرا

از کنار ابر تا دریا تنّزل بایدش   قطرة آبی که دارد در نظر گوهر شدن 

َعیِّن الّصحیح:  - 151
«لن نسمح للمستکبرین أن یدخلوا فی شؤوننا االجتماعّیۀ و السیاسّیۀ!»

به مستکبران اجازه نخواهیم داد که در امور اجتماعی و سیاسی ما وارد شوند! اجازة دخالت در امور جامعه و در سیاست خود را به مستکبران نمی دهیم!

سخن مستکبران را دایر بر اینکه در کارهاي اجتماعی و سیاسی ما مداخله کنند نمی شنویم! به استکبارگران اجازه نمی دهیم که در مسائل اجتماعی و سیاسی جامعۀ ما داخل شوند!

عیِّن الّصحیح فی التعریب:"  - 152
 «پدران و مادران، در جستجوي معّلمانی ماهر براي تربیت فرزندانشان می باشند.»   

یفّتش األباء و اُألّمهات عن معّلمین حاذقین لتربیۀ أوالدهم.  األباء و اُألّمهات یفّتشان معّلمون ماهرون فی تربیۀ أوالدهم. 

الوالدان یبحثون المعّلمین الحاذقین فی تربیۀ أبنائهم.  إّن الوالدین تریدان المعّلمان الماهران لتربیۀ أبنائهم. 

َعیِّن اسَم التفضیل مضافًا: - 153

«َمْن َغَلَبْت َشْهَوُتَه َعْقَلُه َفُهَو َشرٌّ ِمَن الَبهاِئِم»  تِهم!  اِْعَلم َأنَّ شجاعَۀ الجْیِش َأَهمُّ ِمن ِعدِّ

َشرُّ النِّاس َمْن ال  َیْعَتِقُد اَألمانََۀ و ال  َیْجَتِنُب الخیانََۀ»  ُأحاِوُل َأْن َأَصُدَق فی کالمی دائمًا 

- َعیِّن العبارة الّتی یختلف فیها معنی المضارع: 154

 «َو َعَسی أْن َتْکَرهوا شیئًا َو ُهَو َخیٌر لُکم...»   «... َفاْصِبروا حّتی َیْحُکَم اَهللا بیَننا ...»  

 «لَن َتنالوا الِبرَّ حّتی ُتْنِفقوا...»   «...لِکیال َتحزنوا علی ما فاَتکم...»  

«. ِۀ بَِسَبِب الْعاِمِل الّدینیِّ ُۀ فی اللَُّغِۀ الْفاِرسیَّ عیِّن الّصحیح: «بَْعَد ُظهوِر اْإلسالِم َفَقِد اْزداَدِت الُْمفَرداُت الَْعَربیَّ - 155

پس از ظهور اسالم لغات عربی در فارسی به دلیل عامل دینی افزایش یافته است.  پس از پیدایش اسالم واژگان عربی در زبان فارسی به دلیل عامل دینی افزایش یافته است. 

بعد از پیدایش اسالم واژگان فارسی در زبان عربی به خاطر مسایل دینی افزایش یافت.  بعد از ظهور اسالم کلمات عربی در زبان فارسی به دلیل عامل دینی افزایش می یافت.

ۀ َیفَتُحُه حیَن َیقِفُز ِمن َشجرٍة إلَی َشَجرٍة ُاخَري» ِن الّصحیح فی مفهوم العبارة: «لَُه ِغشاٌء خاصٌّ َکالِمَظلِّ عیِّ - 156

نُّان    ائُر الطَّ اَلطِّ ائُر    نجاُب الطِّ اَلسِّ ائر    َمُک الطِّ اَلسَّ ار الخشب    نَقُّ

ِن الفعل المضارع فی معنی المستقبل المنفی: عیِّ - 157

(لَْن َتنالُوا اْلِبّر َحّتی ُتْنِفقوا ِمّما ُتِحبَّون ...)    (َو َعَسی أْن َتْکَرهوا َشیئًا َو ُهَو َخیٌر لَُکم ...)   

(... ُیریدوَن أْن ُیَبِدلّوا َکالَم اهللا ...)    (... لَِکْیال َتحَزنوا َعَلی ما فاَتُکم ...)   

حیَح فی التَّرجمۀ: ِن الصَّ عیِّ - 158

لَْیَسْت ُدموُع َعینی هذي لَنا اْلَعالَمۀ؟: آیا این اشک هاي چشمانم براي ما نشانه نیست؟

َحتَّی َیذوَق ِمْنُه َکْأسًا ِمَن الَکراَمۀ: تا اینکه از آن جام باده اي از عشق و کرامت نوشید.

َسِل اْلَمصانَِع َرْکبًا َتهیُم ِفی اْلَفلَواِت: از آب انبار دربارة سوارانی که در بیابان ها تشنه  و سرگردانند بپرس.

ماُن َو َقلبی َیقول إنََّک آتی: زمان گذشت و قلبم می گوید به راستی تو می آیی. َمَضی الزَّ

حیح: عیِّن الجواب الصَّ - 159

ُتّجار – أّمارة: اسم المبالغۀ   الُمخِلص – المرَسلین: اسم الفاعل   الّدنیا – أّول: اسم التفضیل   َمواضع – َمضامین: اسم المکان  
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عیِّن الخطأ فی المحّل اإلعرابّی للکلمات الّتی ُأشیر إلیها بخّط: - 160

ر أن َیْفَعَل ما َقَصَدُه َمَع التَّأخیِر: مفعول   َقرَّ ِمْن أْخالِق اْلجاِهِل اْإلجابَُۀ َقْبَل أْن َیْسَمَع: خبر  

ِث النَّاس بُِکلِّ ما َسِمْعَت بِِه: مضاف إلیه   ال ُتَحدِّ ادُق بِِصدِقِه ما ال َیبُلُغُه اْلکاِذُب بِاْحتیالِِه: مفعول   َیبُلُغ الصِّ

-  عّین األصّح و األدّق فی الجواب للّترجمۀ أو الّتعریب:   161
«بزرگان اگر تالش نداشتند هرگز به اهداف خود نمی رسیدند و از رسیدن به آنها لّذت نمی بردند!»:

ذوا بالوصول إلیها!    إن ما کان الجّد عند العظام فلن یبلغوا أهدافهم و لن تعطی لهم لّذة من وصولها!   إن لم یکن للعظماء سعٌی لم یصلوا إلی أهدافهم أبداً و لم یتلذِّ

 إن لم یکن عند الکبار اجتهاٌد لم ینل أهدافهم أبداً و لم ُتعط الّلذة لهم من إدراکها!   إن ما کان الجهد للعظماء ال یصلوا إلی أهدافهم حّتی األبد وال یتلّذذون من بلوغها!  

■■

عّین الخطا فی ضبط حرکات الحروف: - 162

لَیَس شیٌء أثقَل فی المیزاِن من الُخُلق الَحَسن!   عالٌَم ُینَتفع بعلمِه خیّر ِمن ألف عابَد!  

ا فی الَحرِب و الّسلم!   الفین َدوراً ُمهم ُتوّدي الدَّ علی ُکلِّ الّناس أن َیَتعاَیشوا تعایَشًا ِسلمیا!  

عّین الخطأ فی صیاغۀ (اسم المبالغۀ): - 163

(َیعلم  عّالم)  (َیکفر  ُکّفار)  (َیفهم  َفّهامۀ)  ←←←←(َیتوٌب  َتّواب) 

أّي عبارة ما جاء فیها اسم التفضیل؟ - 164

َأَحّب عباد اهللا إلی اهللا أنفعهم لعباده.   الخیر ِمن عند اهللا و الشّر من نفس اإلنسان.   خیر األمور أوسطها.   تفّکر ساعٍۀ خیر من عبادة سبعین سنًۀ.  

عّین ما لیس فیه المضاف الیه موصوفًا: - 165

بسم اهللا الرحمان الرحیم و به نستعین.   علینا أْن النذکرعیوب اآلخرین بکالٍم خفّی.  

ما اسُم کتاب یقرأها المعلم فی الصف للتالمیذ؟   ر الطالب و ذهب الی معلم االدب الفارسّی و شرح القضّیۀ.   فکَّ

عّین ما لیس فیه من انواع الماضی فی المفهوم: - 166

رأیُت کتابًا فی المکتبۀ قرأتها و أنتفعتها من قبل. (الماضی البعید).   کتب االروبّیون مقاالٍت یأخذون من المسلمیَن. (الماضی االستمرارّي)  

أنا لم اُکْن اعلُم طریقۀ حل تلَک المسألۀ. (الماضی االستمرارّي)   کان المعلم فی وسط الصّف و هو ناظٌر لإلمتحان. (الماضی البعید).  

عّین الفعل الماضی مضارعًا فی المعنی: - 167

غر نفعه فی الکبر!   ما َتعّلم اإلنسان فی الصِّ إن تجتهد فی أعمالک تنجح فی الحیاة!   اعتمد علی نفسک حّتی التخاف من شیء!   ما نََجح الّذي لم ینظر فی عواقب األمور!  

عیِّن «ما» لیست شرطیۀ: - 168

ما علم المعلم أّن الّطالب َهمس فی الّصف!   ما تطالع من هذا الکتاب فهو أحسن لک!   ما َفعلِت من الخیرات تجدیها فی اآلخرة!   ما ننفق ِمن أموالنا فإّن ربّنا به علیم!  

عیِّن خبرًا ال ُیترِجُم معرفًۀ: - 169

هؤالِء الطالباُت ناجحاٌت فی مسابقاِت کرة المنضدِة.   الشعُب اإلیرانّی َشْعٌب ِمضیاٌف.  

رة و قد َیبلُغ عمرها َألَفی سنِۀ.   تلَک الشجرُة معمٌّ أْنَت حارُس الَمرَمی لِفریِق السعادِة.  

عّین الصحیح فی ترجمۀ العبارات التالیۀ: - 170

ظواِهر الطبیعّیۀ هی الّتی ُتظِهُر لکم آیاِت اهللا: پدیده هاي طبیعت همان چیزي است که نشانه هاي خدا را براي شما آشکار می کند.

ح ُیعّلم أوالَدُه کیف َیغرسوَن اَألشجار: کشاورز به فرزندان آموزش می دهد که چگونه درخت بکارند.  الفالُّ

األرُض یرُثها عبادي الصالحوَن عاقبًۀ: در آینده زمین را بندگان شایسته به ارث می برند.

کانت رائحۀ بعض اَألشجاِر کریهٌۀ و ُتؤذینا: بوي برخی از درختان زشت بود و ما را آزار می داد.

ناحیه بندي چه نوع کاري است؟ - 171

جغرافیایی زیست محیطی تاریخی اقتصادي
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کدام گزینه در ارتباط با تاریخ هاي سلسله اي صحیح است؟ - 172

یکی دیگر از گونه هاي تاریخ نگاري که در دوره ي باستان در ایران رواج یافت.

فروانرویان بزرگ براي ثبت رویدادهاي دوران گذشته از تاریخ سلسله اي استفاده می کردند.

فتوحات شامل یکی از مشهورترین کتاب هاي تاریخ سلسله اي می باشد.

این نوع تاریخ نگاري در دوره ي اسالمی در ایران رواج یافت.

به طور کلی به ترتیب کدام نواحی کم ترین و بیش ترین انرژي را دریافت می کنند؟ - 173

مدار  - استوا  نواحی قطبی - استوا  مدار  - مدار راس السرطان ∘60∘60نواحی قطبی - مدار راس الجدي

در تعاریف متعددي که از بیابان شده است، بر کدام ویژگی ها تاکید می شود؟ - 174

کمبود بارش - خاك نامناسب  کمبود بارش - تبخیر زیاد  گرماي زیاد - باران نامنظم  گرماي زیاد - تبخیر زیاد

بیابان هاي سرد مخصوص چه نواحی هستند و کدام گزینه جزء عوامل و علل ایجاد بیابان نیست؟ - 175

عرض جغرافیایی باال - استقرار مرکز پرفشار جنب استوایی  عرض جغرافیایی باال یا ارتفاعات زیاد - استقرار مرکز کم فشار جنب استوایی 

ارتفاعات باال - شکل وجهت ناهمواري ها طول جغرافیایی باال یا ارتفاعات زیاد - دوري از منابع رطوبت 

کدام گزینه جزء رشته کوه ها نمی باشد؟ - 176

راکی البرز دماوند   هیمالیا

چه عواملی به کوه ها شکل می دهند؟ - 177

جنس سنگ - نوع آب وهوا گسل - چین خوردگی هوازدگی - فرسایش  امواج دریا - باد 

پس از چند سال، قریش این پیمان حدیبیه را نقض کرد و پیامبر با چه تعداد سپاه عازم فتح مکه گردید؟ در چه سالی و ماهی کعبه فتح گردید؟ - 178

320210320210 -  هزار - محرم سال هشتم  -  هزار - رمضان سال نهم  -  هزار - محرم سال نهم  -  هزار - رمضان سال هشتم 

کدام عبارت صحیح نیست؟ - 179

معاویه به جز امام حسین (ع) و عبداهللا بن زبیر، دیگران را وادار به بیعت با یزید کرد.  برخی از خلفاي اموي، همزمان براي  پسر خود به عنوان ولیعهد بیعت می گرفتند.

معاویه نخستین خلیفه اي بود که با زور و قبیلۀ نظامی، زمام امور را به دست گرفت.  حکومت بنی امیه همواره در برابر معترضان خود سیاست سرکوب را دنبال می کرد.

3

حسن بن سهل و فضل بن سهل به ترتیب چه مقاماتی در حکومت عباسیان داشتند و مامون چندمین خلیفۀ عباسیان می باشد. - 180

حاکم عراق - وزیر مامون - ششم  وزیر مامون - حاکم عراق - ششم  حاکم عراق - وزیر مامون - هفتم  وزیر مامون - حاکم عراق - هفتم 

شکوفایی تمدن اسالمی در چه قرن هایی بوده است و این شکوفایی متکی بر چه فعالیت هایی بود؟ - 181

دوم و سوم - نهضتی علمی، فرهنگی و فکري چهارم و پنجم - نهضتی علمی، فرهنگی و فکري 

دوم و سوم - نهضتی سیاسی، اجتماعی و فرهنگی چهارم و پنجم - نهضتی سیاسی، اجتماعی و فرهنگی 

یکی از با دوام ترین دانشگاه هاي اسالم به نام  .................. می باشد. هدف اساسی فاطمیان از ایجاد مراکز علمی و آموزشی بزرگ، چه بود؟ - 182

داراالعلم - رقابت با مراکز بغداد و حکومت عباسیان  االزهر - رقابت با مراکز علمی بغداد و حکومت عباسیان 

دارالعلم - تربیت عالمان داعیان مسلط به تعالیم مذاهب اسماعیلی  االزهر - تربیت عالمان و داعیان مسلط به تعالیم مذهب اسماعیلی 

از آثار و مساجد دورة فاطمی نمی باشد و هنرمندان دوران فاطمیان در کدام هنرها دست به نوآوري و ابداع شیوه هاي جدید زدند؟ - 183

جامع سامرا - شیشه گري جامع اقمر - نقاشی  جامع حاکم - کاشی کاري  جامع ازهر - کاغذسازي 

در یک بوم سازگان کدام موجود زنده تولید کننده می باشد و باکتري ها شامل کدام بخش از یک بوم سازگان می باشد؟ - 184

جانوران - بخش زنده  گیاهان - بخش زنده  جانوران - بخش غیرزنده  گیاهان - بخش غیرزنده 

روابط کدام سلسلۀ مسلمان ایرانی با خلفاي عباسی با سایر سلسله ها تفاوت داشت؟ - 185

آل بویه زیاریان صفاریان سامانیان
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به چه دلیل حکومت علویان با خالفت عباسی همواره روابط خصومت آمیزي داشتند و کدام امیر خیال حمله به بغداد را داشت اما پیش از این اقدام، - 186
توسط غالمان شورشی خود کشته شد؟

زیرا خلفاي عباسی، علویان را به رسمیت نمی شناخت - مرداویج 

زیرا امیران علویان شیعه مذهب بودند و عباسیان را غاصب می دانستند - یعقوب لیث 

زیرا امیران علویان شیعه مذهب بودند و عباسیان را غاصب می دانستند - مرداویج 

زیرا خلفاي عباسی، علویان را به رسمیت نمی شناختند - یعقوب لیث 

هجوم کدام اقوام باعث از دست رفتن ماوراءالنهر از دست حکومت سلجوقیان گردید و کدام عامل از دالیل ضعیف شدن سلسلۀ سلجوقیان نیست؟ - 187

ایلک خانیان و فاطمیان - مرگ الب ارسالن و نظام الملک قراختائیان و ُغزها - مرگ الب ارسالن و نظام الملک

ایلک خانیان و فاطمیان - مرگ ملکشاه و خواجه نظام الملک قراختائیان و ُغزها - مرگ ملکشاه و خواجه نظام الملک

کدام عبارت از میان عبارت هاي داده شده صحیح است؟ - 188

حاکمان ناحیۀ خوارزم، با وجود استقالل داخلی، از غزنویان اطاعت می کردند.

به حاکمان منطقۀ خوارزم، سلطان می گفتند.

اَتسز حاکم خوارزم ادعاي استقالل کرد. 

تکش جانشین اَتسز با شکست دادن طغرل دوم، بر بخش وسیعی از ایران تسلط یافت. 

از جمله معروف ترین و مهم ترین عالمانی بود که در مدراس نظامیه درس خواند و درس داد و آخرین نظامیه در چه حادثه اي نابود شد؟ - 189

امام محمد غزالی - حملۀ هالکوخان  فخر رازي - حملۀ هالکوخان  امام محمد غزالی - حملۀ مغوالن  فخر رازي - حملۀ مغوالن 

هجوم مغوالن به ایران در چه زمانی بود و کدام مورد از ویژگی هاي اقوامی که زیر فرمان چنگیز بودند، نمی باشد؟ - 190

ابتداي قرن هفتم - هجوم آنها به ایران فاقد ماهیت فکري و فرهنگی بود ولی نتایج زیانباري نداشت. 

ابتداي قرن هشتم - بیشتر این اقوام از نظر فرهنگی و تمدنی پیشینه اي نداشتند. 

انتهاي قرن هفتم - به شهر و شهرنشینی توجه نداشتند. 

انتهاي قرن هشتم - هجوم آنها آثار زیانبار به همراه داشت. 

دورة مسلمانی مغول ها در ایران از زمان کدام سلطان آغاز می شود و در پرتو کدام وزیر کاردان اصالحات گسترده اي در عرصۀ سیاسی و اقتصادي و - 191
حقوقی انجام شد.

ابوسعید - رشید الدین فضل اهللا همدانی  غازان - رشید الدین فضل اهللا همدانی  ابوسعید - عمیدالملک کندري  غازان - عمیدالملک کندري

تیمور طی چند مرحله یورش سرتاسر ایران را تحت سیطرة خود درآورد و جانشین تیمور چه کسی بود؟ - 192

دو مرحله - بابر  سه مرحله - بابر  دو مرحله - شاهرخ  سه مرحله - شاهرخ 

یکی از طریقت هاي صوفیانه که در دورة ایلخانان شکل گرفت، .................. بود و مریدان بسیاري را به ویژه از میان .................. جذب کرد. - 193

طریقت صفوي - قبایل ترك  طریقت حرم فیه - قبایل ترك  طریقت صفوي - ایرانیان  طریقت حرم فیه - ایرانیان 

تاریخ نگاري به طور کلی نسبت به دورة مغول و تیموري تا حدي دچار .................. شد. مدرسه در عصر صفوي مرکزي براي آموزش معارف - 194
.................. و دیگر .................. بود.

افول - دینی - علوم  افول - دینی - دانش آموختگان پیشرفت - مذهبی - علوم  پیشرفت - مذهبی - دانش آموختگان

پادشاهی فرانک ها در چه زمانی به اوج قدرت رسید و کنت ها به چه اشخاصی گفته می شد؟ - 195

شارلمانی - نمایندگان پارلمان اروپا که به پادشاه گزارش می دادند. ژرمن ها - نمایندگان پارلمان اروپا که به پادشاه گزارش می دادند.

شارلمانی - نمایندة پادشاه که مناطق مختلف امپراتوري فرانک ها را اداره می کردند. ژرمن ها - نمایندة پادشاه که مناطق مختلف امپراتوري فرانک ها را اداره می کردند.
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کدام عبارت ها صحیح است؟  - 196
الف) پرتغالی ها پس از دور زدن دماغۀ امیدنیک وارد اقیانوس هند شدند و تا سواحل جنوب شرقی چین پیش رفتند. 

ب) آلبوکرك فرمانده پرتغالی توانست تعدادي پایگاه تجاري - نظامی در جزایر و سواحل خلیج فارس، هندوستان و چین تأسیس کند. 
پ) کریستف کلمب اسپانیایی که با نظریۀ کروي بودن زمین آشنایی داشت، پادشاه و ملکۀ اسپانیا را تشویق کرد که از برنامۀ سفر دریایی او براي رسیدن

به هند با عبور از اقیانوس اطلس پشتیبانی کنند. 
ت) سفر دریایی کلمب که با حمایت اسپانیا صورت گرفت، منجر به کشف قارة آمریکا شد.

الف و ت  ب و پ  الف و پ  ب و ت 

عبارت هاي داده شده به ترتیب کدام مورد صحیح و غلط است؟  - 197
الف) نهضت پروتستان وحدت کلیساي کاتولیک را از میان برد. 

ب) نهضت پروتستان باعث بروز سلسله جنگ هاي مذهبی میان پروتستان ها و کاتولیک ها شد. 
ج) نهضت پروتستان همچنین به تقویت پادشاهان و دولت هاي محلی کمک کرد. 

د) پیامد دیگر نهضت پروتستان، تضعیف قدرت کلیساي کاتولیک و کاهش نقش آن در زندگی مردم و جوامع اروپایی بود.

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

با وقوع چه رویدادي و در چه قرنی، استعمارگري اروپایی در جهان گسترش یافت؟ - 198

انقالب صنعتی - قرن  پیشرفت در دریانوردي - قرن  انقالب صنعتی - قرن  18181919پیشرفت در دریانوردي - قرن 

کدام مرزها گروه هاي انسانی را که از نظر قومی، زبانی، دینی و غیره متفاوت اند، از یکدیگر جدا می کنند؟ - 199

قبل از سکونت  تطبیقی تحمیلی پیشتاز

همۀ موارد از ویژگی هاي «کانون سیاسی یک کشور» به شمار می آید، به جز: - 200

به دلیل دوري از مرزها، قابلیت دفاعی مناسبی دارد.  مرکز اقتدار سیاسی یک کشور است. 

فرمان هاي سیاسی از این کانون در سراسر کشور پخش می شود. محل تصمیم گیري هاي سیاسی یک کشور با سایر کشورها است. 

به ترتیب هریک از عبارت هاي زیر با کدام مورد در ارتباط است؟  - 201
«نداشتن معیار و میزانی براي سنجش عقاید و ارزش ها»، «از بین بردن قدرت مقاومت یک فرهنگ» و «ناتوانی در دفاع از الیه هاي بنیادین هویتی خود»

حقیقت - مسئولیت و تعهد - عقالنیت عقالنیت - معنویت - مسئوولیت و تعهد

عدالت و قسط - معنویت - حقیقت معنویت - حریت و آزادي - حقیقت

کدام گزینه در مورد «جهان ذهنی» توضیح مناسبی ارائه نمی دهد؟ - 202

بخش فردي جهان انسانی است. 

ابعاد ذهنی، اخالقی و روانی انسان ها به این بخش و جهان تعلق دارد. 

از آن به جهان فرهنگی نیز یاد می کنند. 

دانسته ها ، تجربه ها و خلقیات ویژه، که دیگران در آنها با ما شریک نیستند به این جهان مربوط است. 

فرهنگ حق، عقاید ها و ارزش ها و هنجار هاي آن مطابق .................. است. - 203

نیازهاي مادي   نیازهاي فطري   نیاز هاي مادي   نیاز فطري 

از دیدگاه ابونصرفارابی، جامعه اي که به دنبال غلبه یافتن برسایر ملّت ها است و با یکدیگر همکاري می کنند جزء کدام دسته از جوامع جاهلی - 204
محسوب می شوند؟

جاهله  فاضله  تغلّب  فاسقه 
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کدام گزینه در ارتباط با «پروتستانتیسم» صحیح است؟ - 205

توجه به ارزش ها و هنجارهاي دنیوي با تفاسیر دینی - حاصل انکار ابعاد معنوي انسان و جهان 

توجیه ارزش ها و هنجارهاي دینی با تفاسیر دنیوي - حاصل انکار ابعاد معنوي انسان و جهان 

توجیه رفتارها و هنجارهاي دنیوي با تفاسیر دینی - حاصل رویکرد گزینشی جهان غرب به ابعاد معنوي و دینی جهان 

توجیه رفتارها و هنجارهاي دینی با تفاسیر دنیوي - حاصل رویکرد گزینشی جهان غرب به ابعاد معنوي و دینی جهان 

عبارات زیر به ترتیب به کدام مراحل شکل گیري نظام نوین جهانی اشاره دارد؟  - 206
«در هم شکستن مقاومت فرهنگی» - «رشد تجارت» - «هویت کامًال سکوالر»

سوم - دوم - اول  دوم - چهارم - اول  سوم - اول - دوم  دوم - اول - سوم 

به ترتیب کدام گزینه در مورد لیبرالیسم متقدم صحیح نیست و در مورد مارکسیسم صحیح است؟ - 207

دیکنز در رمان الیور تویست در قالب طنزي خشن به انتقاد از لیبرالیسم پرداخت - مارکسیسم داراي رویکرد فردگرایانه بود. 

ریکاردو اقتصاد دان کالسیک، مخالف دخالت دولت در اقتصاد بود - مارکس معتقد بود سوسیالیسم دورة انتقال براي مارکسیسم است. 

مالتوس در نفی حق حیات فقرا سخن گفت - مارکسیسم معتقد بود چالش نظام سرمایه داري با حرکت انقالبی حل می شود.

راسل معتقد بود باال رفتن افزایش دستمزد کارگران موجب باال رفتن رفاه آنها و باال رفتن تولید نسل آنها می شود - مارکسیسم رویکرد جمع گرایانه به جامعه داشت. 

در جنگ جهانی اول براي نخستین بار از سالح  .................. استفاده شد، در سال هاي ..................  اتفاق افتاد. - 208

اتمی -  شیمیایی -  شیمیایی -  1945-19451939-19181939-19181914-1914اتمی - 

از نظر چه کسانی مجلس محلی بود که در آن قوانین بر اساس اراده و خواست بشر تنظیم می شد و در کدام فعالیت هاي اجتماعی - سیاسی همکاري - 209
با حاکم نامشروع در حد واجبات نظامیه بود؟

نخستین بیدارگران اسالمی - جنبش عدالت خانه منورالفکران - تدوین رساله هاي جهادیه 

نخستین بیدارگران اسالمی - جنبش تنباکو  منورالفکران - انقالب مشروطه 

از نخستین تالش هایی که جهان غرب براي مقابله با انقالب اسالمی ایران انجام داد چه بود و در دهۀ نخست موقعیت .................. را متزلزل ساخت و - 210
موقعیت جهان اسالم را به عنوان یک .................. ثبت کرد.

کودتاي نوژه و هشت سال جنگ تحمیلی - بلوك شرق - قطب فرهنگی  کودتاي نوژه و هشت سال جنگ تحمیلی - بلوك غرب - قطب فرهنگی 

تحریم اقتصادي گستردة ایران - بلوك شرق - قطب فرهنگی تحریم اقتصادي گستردة ایران - بلوك غرب - قطب سیاسی 

آشکار شدن پیامدهاي جهانی بحران هاي اقتصادي منطقه اي اشاره دارد به .................. - 211

شکل گیري اقتصاد جهانی و کاهش اهمیت مرزهاي سیاسی و جغرافیایی 

عدم کنترل بحران هاي اقتصادي در کشورهاي صنعتی

پیوند بحران اقتصاد با مسئلۀ بلوك غرب و شرق

پیوند بحران اقتصادي با مسئلۀ فقر و غنا و تأثیرپذیري از عوامل داخلی کشورهاي غربی

هر یک از این موارد، به ترتیب، نتیجۀ کدام بحران است؟  - 212
- بسنده کردن به شناخت از راه عقل و تجربه 
- وارد شدن آسیب به مجموعۀ نظام اجتماعی 

- انتقاد به ریشه هاي معرفتی فرهنگ مدرن

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

21

1- آزمون جامع یازدهم

ام اس بوك



کدام مورد به روندي که منجر به جنبش عدالتخانه شد، اشاره می کند؟ - 213

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

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

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

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

به ترتیب، کدام گزینه در رابطه با نظریهۀ هانتینگتون نادرست و در رابطه با نظریۀ کنت درست بیان شده است؟ - 214

نظریۀ او عملیات نظامی قدرت هاي غربی در مقابله با مقاومت هاي کشورهاي غیرغربی را توجیه کرد - وقوع دو جنگ جهانی در نیمۀ دوم قرن بیستم، خطا بودن نظریۀ کنت را
نشان می دهد.

نظریۀ او عملیات نظامی قدرت هاي غربی در مقابله با مقاومت هاي کشور غیر غربی را توجیه کرد - با رشد علم تجربی، ثروت از طریق غلبه بر طبیعت به دست می آید و ظالمان
امروزه مجبورند با غنایم جنگی بر ثروت خود بیفزایند. 

از آخرین مرحله با عنوان جنگ تمدن ها یاد می کند که رقابتی بین دولت ملت ها است - به دست آوردن ثروت از طریق غلبه بر طبیعت بعد از انقالب صنعتی سبب شد جنگ از
نظر زندگی بشر رخت ببندد. 

در آخرین مرحلۀ درگیري ها، فرهنگ اسالمی بزرگ ترین تهدید براي غرب محسوب می شود - فاتحان در گشته تاریخ  با غنایم جنگی بر ثروت خود می افزودند.

به ترتیب، هریک از عبارات زیر به کدام دیدگاه و نظر فرهنگ و نگاه به طبیعت اشاره دارد؟  - 215
- همۀ موجودات طبیعی به تسبیح خدا مشغولند. 

- طبیعت از ابعاد و نیروهاي ماورائی برخوردار است. 
- انسان با تسخیر طبیعت می تواند تمامی مسائل و مشکالت خود را حل کند.

اساطیري - مدرن - مدرن  توحیدي - اساطیري - اساطیري   توحیدي - اساطیري - مدرن  اساطیري - اساطیري - مدرن 

اصطالح مرکز و پیرامون را چه کسانی به کار می برند؟ - 216

کسانی که چالش و نزاع بین کشورهاي غنی و فقیر را به ابعاد اقتصادي محدود نمی کنند.

کسانی که معتقدند، کشورهاي پیرامونی به سبب عملکرد کشورهاي مرکزي ضعیف و فقیر شده اند.

به اعتقاد آن ها، جوامع غربی، چالش هاي درونی خود را از طریق بهره کشی از کشورهاي غیرغربی نمی توانند.

با ثروت به دست آمده از کشورهاي پیرامونی، مشکالت حاّد درونی خود را حل می کنند.

هدف ابزار انواع استعمار 

ب الف استعمار فرانو 

دج استعمار نو 

هر یک از عبارات زیر به ترتیب با کدام قسمت از جدول زیر به درستی ارتباط دارد؟   - 217
- ظرفیت هاي فرهنگی و علمی 

- کنترل بازار و سیاست کشورهاي دیگر 
- نهادها و سازمان هاي اقتصادي و دولت هاي دست نشانده 

- مورد هجوم قرار دادن ارزش ها و آرمان هاي دیگر جوامع

الف - ب - د - ج  د - ج - ب - الف  الف - د - ج - ب  الف - ج - د - ب 
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لیبرالیسم اولیه با تکیه بر شعار آزادي و به ویژه .................. راه .................. را براي صاحبان ثروت باز کرد و .................. را نادیده گرفت. - 218

آزادي اقتصادي - انتقال ثروت - روابط ارباب رعیتی آزادي سیاسی - استثمار - انقالب صنعتی 

آزادي اقتصادي - استثمار - عدالت  آزادي سیاسی - پیشرفت - روابط اجتماعی 

در خصوص تعامل سه جهان ذهنی، فرهنگی و تکوینی، به ترتیب شکل هاي زیر نمایانگر کدام دیدگاه است و کدام عبارت در خصوص دیدگاه شکل - 219
اول صادق است؟ 

) جهان فرهنگی  جهان ذهنی  جهان طبیعت   

  

جهان فرهنگی

جهان تکوینی جهان ذهنی

(

) جهان طبیعت  جهان ذهنی  جهان فرهنگی 

سوم، اول، دوم- از نگاه قرآن، جهان تکوینی محدود به جهان طبیعت نیست. 

اول، دوم، سوم- ذهن افراد و فرهنگ نیز هویتی طبیعی و مادي دارند. 

دوم، سوم، اول- این گروه جهان فرهنگی را مهم تر از جهان ذهنی و تکوینی می دانند.

سوم، اول، دوم- جهان طبیعت مهم تر از جهان ذهنی و جهان فرهنگی است. 

 12→→

3→→

پاسخ سؤال هاي زیر به ترتیب کدام است؟  - 220
- وقتی فردي به دیگري مهر می ورزد از چه جهانی به چه جهانی وارد می شود؟ 

- به چه دلیل مبادالت تجاري در سطح جهانی نامتعادل می شود؟ 
- چه کسی معتقد بود؛ در جهان متجدد کنش هایی که اهداف دنیوي را به وسیلۀ علوم تجربی تعقیب می کنند به شدت رواج می یابد؟ 

- برخی از متفکران، مشکل سرنوشت ساز قرن بیستم را چه چیزي می دانند؟

فردي به فرهنگی - وابستگی اقتصادي کشورهاي استعمارزده به کشورهاي استعمارگر - ماکس وبر - بحران هاي زیست محیطی

فردي به تکوینی - اقتضاي بازار مصرف - آگوست کنت - بحران معرفتی  

تکوینی به فرهنگی - تعدیل جهانی ثروت - مارکس - تقابل هاي جهانی 

فرهنگی به اجتماعی - اقتصاد تک محصولی - ماکس وبر - فقر و غنا 

فیلسوف چه کسی است؟ - 221

کسی که به صورت تخصصی و روشمند به پرسش هاي فلسفی می پردازد و پاسخ هاي دقیقی می دهد.  

کسی که با روش هاي تجربی به پرسش هاي فلسفی پاسخ می دهد. 

کسی که با دقت و موشکافی خاصی به امور عادي زندگی می نگرد.  

کسی که با روش عقلی و تجربی به پرسش هاي فلسفی پاسخ می دهد.  

روش کدام یک از علوم زیر با فلسفه مشابه است و از چه روشی بهره می گیرد؟ - 222

ریاضی – عقلی و استداللی ریاضی – تجربی و استداللی تاریخ تحلیلی – عقلی و استداللی پزشکی – عقلی و استداللی

کدام گزینه در مورد مالصدرا نادرست است؟ - 223

از نظر او مردم به دو دستۀ سائر و رونده تقسیم می شوند. فیلسوف بزرگ و نامی قرن دهم و یازدهم هجري قمري است.

از نظر او سائر به شنیده ها بسنده نمی کند. از نظر او رونده اهل حرکت و پویایی است.

بیت زیر منطبق با دیدگاه کدامیک از فالسفه است؟ - 224
 هیچ نه معلوم شد، آه، که من کیستم» «ساحل افتاده گفت گرچه بسی زیستم

فارابی مالصدرا اقبال ابن سینا

اندیشه هاي فلسفی یونان ریشه در اندیشه هاي فلسفی تمدن هاي.................. و .................. و .................. دارد. - 225

عراق – بین النهرین – ایران مصر – بین النهرین – ایران ایران – بین النهرین – روم مصر – ایران – عراق
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در چه صورت خود ما بنیان هاي فکري خود را می سازیم و به آزاد اندیشی می رسیم و شخصیتی مستقل کسب می کنیم؟ - 226

پذیرفتن باورهاي درست و کنار گذاشتن باورهاي نادرست گفت و گو با دیگران و تحلیل باورهاي آن ها

رهایی از زنجیر عادت هاي نا به خردانه هنگام غور در باورهاي خود

کدام یک از موارد زیر از ویژگی ها و صفات سقراط است؟ - 227

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

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

رفتارش متواضعانه و نا محترمانه بود.

هرگز از پند دادن و سرزنش مردم باز نمی ایستاد.

جامعۀ .................. در زمان .................. متأثر از اندیشه هاي سوفسطائیان بود. - 228

آتن – سقراط اسپارت – افالطون   آتن – افالطون   اسپارت - سقراط

کدام یک از منابع شناخت باوجود خطاپذیر بودن قابل اعتماد است؟ - 229

قلب شهود عقل حس

مهم ترین طرفداران تجربه گرایان و عقل گرایان به ترتیب کدامند؟ - 230

دکارت - بیکن  الیب نیس - کانت  کانت - الیب نیس  بیکن - دکارت 

کدام دیدگاه از منظر حکمت متعالیه مقبول نیست؟ - 231

در ابتداي زندگی معلوم نیست هر انسانی چه هویتی خواهد داشت. 

انسان باید مسیر تکاملی به سوي خدا را انتخاب نماید. 

انسان ظرفیت و استعداد بی نهایت دارد و این استعداد می تواند وي را به کماالت بی نهایت برساند. 

ظرفیت هاي بالقّوه در وجود انسان هست و بالفعل شدن هرکدام از آن ها، به گزینش و شیوة زندگی مربوط است. 

همۀ گزینه ها به جز .................. از دیدگاه هاي کانت می باشد. - 232

کاري که در آن هیچ گونه هدف و منفعت شخصی نباشد، خیر اخالقی است. 

کاري که انسان فقط به جهت آنکه وجدان بدان دعوت می کند، انجام می دهد، فضیلت شمرده می شود.

عمل هر انسانی باید به گونه اي باشد که دیگران هم همان کار را در مورد وي انجام دهند. 

یک چیز همواره مرا به شگفتی وامی دارد و آن آسمانی ست که باالي سر ماست. 

همۀ گزینه ها به جز .................. دیدگاه ابن سینا و دیگر فالسفۀ مسلمان است. - 233

عقل عملی یعنی اینکه انسان رفتار خوب و بد را تشخیص دهد.  عقل منبع شناخت فضیلت ها و رذیلت ها است. 

رفتن به سوي فضایل و عمل براساس آن ها آسان است.  انسان با کسب فضایل احساس نشاط و لذت می کند و به رضایت درونی می رسد.

ترتیب کدام گزینه بیانگر تالزم موجود در برهان اثبات وجود خداي کانت است؟ - 234

زندگی جمعی   اخالق   اختیار   روح   وجود ماوراءالطبیعه   خدا  زندگی جمعی  سعادت   اخالق   روح   وجود ماواءالطبیعه   خدا 

زندگی جمعی   اخالق   وجود ماوراءالطبیعه   اختیار   روح   خدا  زندگی جمعی   سعادت   اخالق   وجود ماوراءالطبیعه   روح   خدا 

←←←←←←←←←←

←←←←←←←←←←

باتوجه به عبارت زیر مشخص کنید که فیلسوف یاد شده چه عاملی را مادة اولیه ي موجودات می داند؟  - 235
«در قرن ششم پیش از میالد میزیسته است. از او هیچ نوشته اي باقی نمانده است و یک خورشیدگرفتگی را پیش بینی کرده بود.»

شکل هاي هندسی اساس همۀ اشیاء است. آب اولین چیز و بنیان سایر چیز ها است.

خاك بنیان تمام موجودات هستی است. آتش عنصر اولیۀ سازندة سایر عناصر است.

کدام گزینه در خصوص نظرات داروینیست ها نادرست است؟ - 236

انسان تنها از سایر حیوانات پیچیده تر است.  انسان یک حیوان راست قامت است. 

نظریۀ داروین دربارة پیدایش حیات و تحول تدریجی موجودات زنده بوده است.  انسان ها اصول اخالقی را براي زیست اجتماعی کشف می کنند.
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طبق نظریۀ اخالقی افالطون، انسان نیکبخت کسی است که .................. - 237

از میان قواي خود، تنها به قوة عقل که عالی ترین قوه است، توجه کند. 

به چهار فضیلت حکمت، خویشتن داري، شجاعت و عدالت آراسته گردد. 

از امیال و افعال طبیعی دوري کرده و یکسره به انجام فضیلت ها بپردازد. 

عقل او در مقابل قواي شهوت و غضب ایستادگی کرده و ادارة بدن را به عهده بگیرد. 

کدام یک از گزینه ها راجع به سوفیست صحیح نیست؟ - 238

به این دلیل که سخن اندیشمندان و جهان شناسان با یکدیگر متضاد است، نظریات آنان را بیهوده می دانستند.  

به جاي آموزش علوم به فن سخنوري روي آوردند و به جاي رسیدن به حقیقت، پیروزي بر رقیب را هدف قرار دادند.  

اصل حقیقت و واقعیت را انکار می کردند و به سخنوري می پرداختند.  

تفکر عقلی را الزم ولی کافی نمی دانستند. پیروزي بر رقیب را بر شناسایی امور عقلی ترجیح می دادند و در کنار آموزش علوم، به سخنوري نیز می پرداختند.

براي فلسفه .................. از نظر مکانی آغازي تعیین کرد و از ویژگی هاي حکیمان دورة کیانیان این است که .................. - 239

می توان - در کنار اندیشیدن به حکمت،داراي سلوك معنوي نیز بوده اند. نمی توان - همۀ آنان قبل و یا همزمان با فیلسوفان یونان باستان می زیسته اند.

می توان - همۀ آنان قبل و یا همزمان با فیلسوفان یونان باستان می زیسته اند. نمی توان - در کنار اندیشیدن به حکمت،داراي سلوك معنوي نیز بوده اند. 

چه کسی اضداد را سازندة جهان می دانست و کدام گزینه طبق اعتقاد وي صحیح است؟ - 240

هراکلیتوس - هیچ چیز ثابتی در این جهان وجود ندارد.  هراکلیتوس - حواس فقط مرتبۀ ظاهري جهان را نشان می دهد.

پارمنیدس - حواس فقط مرتبۀ ظاهري جهان را نشان می دهد. پارمنیدس - هیچ چیز ثابتی در این جهان وجود ندارد. 

کدام یک از فعالیت هاي زیر ،ذیل فرایند تفکر قرار میگیرد؟ - 241

همۀ موارد  قضاوت کردن  تصمیم گرفتن   حل مسئله 

چه مفهومی را می توان روبه رو شدن با تغییر زندگی دانست؟ - 242

تعارض روانی  فشار روانی  تحول هویتی  تحول اجتماعی 

با توجه به عوامل مؤثر بر تمرکز و خوگیري، مصداق هر یک از عبارات زیر به درستی در کدام گزینه اشاره شده است؟(به ترتیب)  - 243
الف) مؤثر بودن«ایجاد هدف و اهمیت دهی به آن» 

ب) مطالعه از زوایاي متفاوت و صورت هاي مختلف 
ج) استفاده از رنگ هاي مختلف و خط کشیدن واژگان مهم 

د) تنوع و جذابیت به لحاظ معنایی

تغییرات درونی محرك ها- آشنایی نسبی با محرك- درگیري و انگیختگی ذهنی- یکنواختی و ثبات نسبی

آشنایی نسبی با محرك- تغییرات درونی محرك ها- درگیري و انگیختگی ذهنی- یکنواختی و ثبات نسبی 

درگیري و انگیختگی ذهنی- آشنایی نسبی با محرك- عدم یکنواختی و ثبات نسبی- تغییرات درونی محرك ها 

درگیري و انگیختگی ذهنی- تغییرات درونی محرك ها- عدم یکنواختی و ثبات نسبی- آشنایی نسبی با محرك

همه موارد زیر اشاره به «روش پس خبا» می کند؛ به جز گزینۀ .................. - 244

به صورت منظم یادآوري اطالعات را آزمایش کنید. جواب ها را بیان کنید و در صورت لزوم دوباره متن را بخوانید.

مطالب هر فصل را پیش خوانی کنید تا برداشت جزئی و ریز داشته باشید. سعی کنید در مورد متن چند سوال کلیدي داشته باشد.

کدام گزینه در مورد دورة نوجوانی نادرست است؟ - 245

فرد در انتهاي دورة نوجوانی باید به پختگی برسد و شبیه بزرگساالن عمل کند. 

نوجوانی دوره اي است که با شدیدترین و گسترده ترین تغییرات زیستی همراه است. 

یکی از ویژگی هاي رشد در نوجوانی، ناگهانی بودن است؛ یعنی اندازة بدن به تدریج افزایش پیدا می کند.

رشد دستگاه تولید مثل، تغییر اساسی دورة نوجوانی است.
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وجه تمایز یادگیري حاصل از مسئله در مقایسه با سایر یادگیري ها چیست؟ - 246

منحصر به فرد بودن  منطقی بودن  قابل تعمیم بودن  قابل تبدیل بودن 

گزینۀ نادرست را مشخص کنید: - 247

انسان ها اعم از کودکان و بزرگساالن علت رفتار خود را فراتر از نیازهاي زیستی قرار می دهند.

حیوانات علت رفتار خود را نیازهاي زیستی قرار می دهند.

نگرش ها در شکل دهی به رفتار انسان تأثیر گذار هستند. 

نگرش ها به دو صورت مثبت و منفی می توانند عمل کنند. 

عبارات زیر به ترتیب مربوط به کدام یک از انواع راه هاي تأثیرگذاري مذهب می باشد؟  - 248
الف) فرد مذهبی، سبک زندگی سالم تري دارد. 

ب) شرکت در مراسم مذهبی، روحیۀ مثبتی را در فرد ایجاد می کند. 
ج) توکل به خدا از طریق ایجاد آرامش ذهنی، باعث بهبود عملکرد ایمنی بدن می شود.

غیر مستقیم - مستقیم -مستقیم  مستقیم - مستقیم - غیر مستقیم  مستقیم - مستقیم - مستقیم  مستقیم - غیر مستقیم - مستقیم 

با توجه به جامع ترین تعریف از روان شناسی، هریک از جمالت زیر به کدام وجه از ویژگی دوگانۀ این تعریف اشاره دارد؟  - 249
الف) نگین به دلیل عدم توجه و آینده نگري اولویت بندي اهداف خود، دچار احساس سرخوردگی و شکست شده است. 

ب) حامد با تماشاي مسابقات ژیمناستیک در سطح جهانی، به ادامۀ فعالیت خود در این حوزه می پردازد و هر روز ورزش می کند. 
ج) محمد به عنوان یک قاضی به قضاوت رفتارهاي محرمانه می پردازد.

فرایندهاي ذهنی - رفتار - شناخت  رفتار - رفتار - شناخت 

شناخت - رفتار - رفتار  فرایندهاي ذهنی - فرایندهاي ذهنی - رفتار 

شکل مقابل مرتبط با کدام یک از اصول روان شناسی مکتب گشتالت است؟  - 250

 

شکل و زمینه  تقارب مشابهت مجاورت

□

□

□

□

◯

◯

◯

◯

□

□

□

□

◯

◯

◯

◯

به ترتیب کدام گزینه جواب سؤاالت زیر را دربر دارد؟  - 251
الف) بروز کدام یک از جنبه هاي رشد مشروط به آگاهی فرد و رابطه دو طرفه کودك با دیگران است؟ 

ب) رشد کدام جنبه در انسان نسبت به حیوانات به دلیل آگاهی بیشتر و برقراري تعامل با محیط بازتر و متنوع تر و رشدیافته تر است؟

رشد اجتماعی - رشد اجتماعی  رشد اجتماعی - رشد هیجانی  رشد هیجانی - رشد اجتماعی  رشد هیجانی - رشد هیجانی 

کدام گزینه در مورد «تفکر فرضیه سازي» صحیح است؟ - 252

در دورة نوجوانی نسبت به کودکی بیشتر می شود.  مبناي آن، واقعیت هاي ملموس است. 

توانایی در نظر گرفتن واقعیات بیرونی را به نوجوان می دهد.  توانایی در نظر گرفتن احتماالت مختلف را به فرد می دهد. 

کدام گزینه در رابطه با رشد جسمانی در دورة نوجوانی به درستی نیامده است؟ - 253

حدود یک سال پس از افزایش قد و وزن، ماهیچه ها رشد بیشتري می کنند.  اندازة بدن به سرعت افزایش می یابد و تناسب بدن به سرعت تغییر می کنند. 

حجم کلی خون افزایش پیدا می کند.  ظرفیت ُشش دو برابر و اندازة قلب سه برابر قبل می شود. 

تالش روان شناسان بر کدام مورد، متمرکز است؟ - 254

شکل دهی فرضیه براي بررسی داده ها توصیف و تبیین علمی رفتار انسان 

گردآوري و جمع آوري اطالعات در مورد انسان  مشاهده طبیعی رفتار و تجربه منحصربه فرد انسان 
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کدام گزاره پیرامون مثال زیر نادرست است؟  - 255
«آقاي باقري معتقد است شخص بسیار صبور و با ادبی است، اما در محل کار خود به خروجی کارمندان بسیار اهمیت داده و دو رقمی کردن میزان سهام
شرکت برایش اهمیت حیاتی دارد، از این منظر او با دیدن کم کاري هریک از کارمندان به شدت عصبانی شده و زبان به دشنام و فحاشی و داد و بیداد باز
می کند، در توجیه رفتار خود نیز بدکار کردن کارمندان و بدشانسی اش را بهانه می کند، در طوالنی مدت آنقدر در کنترل خشم خود ناموفق بوده که دیگر

تالشی براي صبور بودن و رعایت فرهنگ نمی کند.»

به علت ناخوشایند بودن ناهماهنگی بین رفتار و شناخت فرد به توجیهاتی روي می آورد.

درماندگی آموخته شده مربوط به افرادي است که پیامدهاي رفتار را مستقل از خود رفتار می دانند.

یادگیرندگان شکست را به چیزي اسناد می کنند که قابلیت کنترل ندارد. 

ادراك کنترل و کارایی باید سازنده باشد؛ با شرایط محیط هماهنگی الزم را داشته باشد. 

کدام موارد زیر کامال صحیح هستند؟  - 256
الف) بسیاري از توانمندي هاي جسمانی و شناختی به موازات افزایش سن به پختگی نیاز دارند. 

ب) ویژگی افراد و تغییراتی که در طول دوره زندگی، از زمان تولد تا زمان مرگ در افراد رخ می دهد، می تواند معلول عوامل وراثتی و محیطی باشد. 
ج) دوقلوهاي هم جنس الزامًا همسان نیستند. 

د) با وجود اینکه رسش تحت تاثیر مستقیم آمادگی هاي زیستی قرار دارد ، از عوامل محیطی و یادگیري نیز تاثیر می پذیرد. 
هـ ) برخی پایان دورة نوجوانی را زمانی می دانند که بلوغ جنسی فرد به اتمام رسیده باشد. 

و) از هفت سال دوم زندگی کم کم باید زیبایی ها و زشتی ها را به فرد فهماند و او را در برخی تصمیمات دخالت دارد. 
ز) روان شناسی رشد دامنۀ گسترده اي از جنبه هاي مختلف رشد انسان در فراخناي زندگی او را شامل می شود.

ج - د - ز  ب - هـ - و  هـ - د - و  الف - ج - ز 

به ترتیب صحیح یا غلط بودن هر یک از عبارت هاي زیر، در کدام گزینه درست بیان شده است؟  - 257
الف) اگر در تصمیم گیري هاي مخاطره آمیز، براساس عقل و منطق عمل کنیم، مالك تصمیم گیري فرار از ضرر است. 

ب) در تصمیم گیري وابسته، فرد به جاي فکر کردن متکی به عواطف می باشد. 
ج) زیربناي تصمیم گیري منطقی، اندیشه است. 

د) تصمیم گیري احساسی روش پایدار و ماندگاري نیست؛ چون براساس اطالعات کورکورانه است.

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

سازنده بودن ادراك کنترل و کارایی به چه معناست؟ و کدام مورد پیش بینی می کند که یک فرد پس از انجام یک عمل، چه پیامدهایی را به دست - 258
خواهد آورد؟

وجود هماهنگی الزم میان ادراك کنترل و کارایی با شواهد محیطی - ادراك کنترل  وجود هماهنگی الزم میان ادراك کنترل و کارایی - ادراك کنترل 

وجود هماهنگی الزم میان ادراك کنترل و کارایی - ادراك کارایی وجود هماهنگی الزم میان ادراك کنترل و کارایی با شواهد محیطی - ادراك کارایی 

در کدام مورد، کیفیت و کارآیی عملکرد در انجام هم زمان چند تکلیف کاهش بیشتري می یابد؟ - 259

تکالیف ساده و منحصربه فردي که فرد توانایی باالیی در انجام آن ها برخوردار است. 

تکالیف دشوار و مشابهی که فرد از یک حس براي انجام دادن آن ها استفاده می کند. 

تکالیف دشوار و منحصربه فردي که فرد از توانایی کمی در انجام آن ها برخوردار است. 

تکالیف ساده و مشابهی که فرد از حواس مختلف براي انجام دادن آن ها استفاده می کند.

فرد بزرگسالی که از چاقی مفرط رنج می برد، روش هاي مختلفی را براي کاهش وزن امتحان کرده است ولی در همۀ آن ها شکست خورده است و در - 260
نهایت به این باور رسیده است که هیچ کاري براي کاهش وزن از او ساخته نیست. این مثال بیانگر کدام مفهوم است؟

درماندگی آموخته شده ناهماهنگی شناختی  مقابله ناکارآمد  اسناد پایدار 
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«حدیث» مفعول براي فعل «می گوید» است.  گزینه 1 - 1
بررسی سایر گزینه ها: 

»: «این بزم» متّمم است.  گزینۀ «

»: «را» در معناي «براي» به کار رفته است و «دل مسکین من» متّمم است.  گزینۀ «

»: «سوختگان» مضاف الیه است.  گزینۀ «

ترکیب هاي اضافی: منکر جان -  منکر جانان - جانان ما - زخم انکار - جان ما   گزینه 3 - 2
در این گزینه ترکیب وصفی دیده نمی شود. 

بررسی سایر گزینه ها: 

» چه جانانه (وصفی) - چرخ جنون (اضافی) - دف عشق (اضافی) - دست خون (اضافی)  گزینۀ «

» خورشید فریاد - فریادشان - گلویشان (اضافی) - گلوي سحرزاد (وصفی)  گزینۀ «

» فرط عشق (اضافی) - اولین شرط (وصفی) - شرط عشق (اضافی)   گزینۀ «

جناس همسان: دو واژة شیرین در مصراع اّول: نام معشوقۀ فرهاد، مصراع دوم: عزیز و گرامی  گزینه 4 - 3
حس آمیزي: جان شیرین  

- مّزة شیرین  - خانم شیرین  ایهام: شیرین: 

بررسی سایر گزینه ها:  گزینه 4 - 4

- طلوع کند.  - ممکن شود.   ): برآید  گزینۀ (

- پیمان  - روزگار   ): عهد دوم  گزینۀ (

- نام کتاب  - گلزار   ): گلستان  گزینۀ (

حسن تعلیل: سیاهی داخل گل الله به خاطر دودي است که از حسرت زیبایی چمنزار در دل الله نشسته است.  گزینه 4 - 5
تشبیه: چون چراغی 

- نوعی چراغ که پذیرفتنی نیست ولی با درفشان و دود تناسب دارد. - گل الله که پذیرفتنی است         ایهام تناسب: الله: 

» وجود دارد.  مفهوم بیت صورت سوال«هدایت الهی، به عقل روشنایی داده و آن را از گمراهی می  رهاند» این مضمون در مصراع اّول گزینۀ « گزینه 1 - 6
مفهوم سایر گزینه ها: «ناتوانی عقل و خرد در درك و شناخت خداوند.» 

تکرار صامت «خ» به واسطۀ نزدیک بودن کلماتی که ابن صامت را دارند بسیار برجسته است؛ به عالوه، تکرار این صامت صداي خواب را هم تداعی می کند و نسبت به بقیۀ گزینه ها ارزش گزینه 3 - 7
ادبی بیشتري دارد. 

صامت «ن» چندان به گوش نمی آید و واج آرایی اش خیلی برجسته نیست مگر آنکه چندین بار در فاصله هاي نزدیک تکرار شود مانند «ز یزدان دان نه از ارکان».

- مأموران (فرمانبر، امر کرده شده) [معمور: آباد)  شکل درست واژه هاي امالیی:  گزینه 2 - 8

- گذارند (آزاد گذارند: آزاد نمایند)

در صورت سؤال و سایر گزینه آمده است که در جامعه ارزشها از بین رفت و بی ارزشی ها جاي آن را گرفت.  گزینه 3 - 9

«آسیب» یعنی تماس ومعنی جمله ي دوم آن است که  «زاهدان بر خود واجب می دانند که دست و لباِس خود را از تماس با سگ حفظ کنند» ، «خیر خیر»  یعنی سریع، «سطوت»  یعنی گزینه 3 - 10
حشمت، مهابت، غلبه و وقار و «اهلیّت»  یعنی شایستگی و «به تک ایستاد»  یعنی ایستاد به دویدن (شروع کرد به دویدن)

معناي  واژه درست نوشته شده است.  گزینه 1 - 11
معناي درست واژه ها: تدبیر: به پایان کاري نگریستن 

تسخیر: چیرگی، تصّرف کردن         
اعجاب: شگفتی 

واژگان درست  دوال، لختی، َصعب، عقد  گزینه 3 - 12
معناي درست واژگان: برنشستن: سوار شدن/ چاشتگاه: نزدیک ظهر، هنگام چاشت/ نماز پیشین: نماز ظهر/ کراهیّت: ناپسندي 

بررسی سایر گزینه ها:  گزینه 3 - 13

» جناس ناهمسان اختالفی  داد و باد  گزینۀ «

» جناس ناهمسان  سر و بر / جناس ناهمسان افزایشی  دوست و دست گزینۀ «

» جناس ناهمسان  سر و در  گزینۀ «

کنایات آمده در بیت ها: پرده در شدن و به عالم سمر شدن: فاش شدن راز، سر به مهر: پنهان و مخفی  گزینه 1 - 14

» دم در کشیدن: سکوت  کردن » کنایه ندارد. گزینۀ « » خون جگر: سختی هاي فراوان. گزینۀ « گزینۀ «
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گزینه 3 - 15
 

شکل درست واژة امالیی: غرض: مقصود و هدف گزینه 4 - 16

واژه هاي قافیه در این گزینه «لیلی» و «تسلّی» است که باهم جناس ندارند.  گزینه 1 - 17
بررسی واژه هاي قافیه در سایر گزینه ها:

) جناس ناهمسان اختالفی   قفا و وفا گزینۀ 

) جناس ناهمسان اختالفی  جام و نام گزینۀ 

) جناس ناهمسان اختالفی  دست و پست گزینۀ 

راغ = صحرا، دامنۀ سبز کوه  گزینه 4 - 18
شاهد = محبوب، زیبارو 

روضه = گلزار 
متقارب = نزدیک به هم، در کنار هم 

ناو = کشتی، به ویژه کشتی داراي تجهیزات جنگی 

به وسیلۀ آن پوست کم قیمت و بی ارزش. دشمن از دوست شناخته می شود.  گزینه 1 - 19

کلمۀ «غریب» در هر دو مصراع به معناي بیگانه است و با حرف «غ» نوشته می شود. گزینه 3 - 20

روز در بیت اول نقش قیدي ندارد و در نقش اصلی نهاد آمده است.  گزینه 1 - 21

الف ) نهیب: فریاد، هیبت، هراس  گزینه 4 - 22
ه ) شایق: مشتاق، آرزومند 

بررسی گزینه ها:  گزینه 3 - 23

- آسمان  خاك/ گرگ  شبان 

- جوي  توده/ مشک  گل 

- شب  روز (دو بار)/ غم  طرب 

- سرد  گرم 

نقش کلمات مشخص شده در بیت:  گزینه 1 - 24
خوش و خوش تر قید هستند / خونین دل: مسند است/ «ي» در خونین دلی به معناي هستی «فعل اسنادي» است / لب مفعول است و فعل آن بیاور است. 

گزینه 2  - 25

گزینه 3 «سیري إلی اهللا فی أّیآم الشباب یسهْل علیک األمُر!» ؛  «کار»  مفرد است، پس باید به صورت «األمر» بیاید و نیز فعل «تسهل»  با توجه به فاعل آن یعنی «األمر» باید به صورت مفرد مذکر - 26
غایب بیاید؛ دقت کنید «یسهْل» چون در جواب طلب است باید مجزوم باشد. جواب طلب، فعلی است که در مقابل فعل امر دیگري می آید. 

زیرا "َعَمٍل" نکره است و جمله ي "َینَفٌع النّاس کلٌّهم " جمله ي وصفیه است.  گزینه 3 - 27

» اسم تفضیل « أکبر» صحیح است، زیرا جمله به حالت مقایسه اي آمده است. اگراسم تفضیل حالت مقایسه اي باشد به صورت «مذکر»َأْفَعل (َأَفّل، َأْفَعی) می آید. در گزینۀ « گزینه 4 - 28

«خودپسندي»: الُعجب / «یکی»: أحَد / «بیماري هاي اخالقی»: األمراِض األخالقیِّۀ / «که»: الّتی / «انسان را»: اإلنساَن (مفعول) / «از رسیدن»: ِمن الُوصوِل / «به کمال»: إلی الَکماِل / «باز گزینه 4 - 29
می دارد»: َتمنُع، َتنَهی 

توجه: «بیماري هاي اخالقی» ترکیب وصفی است «األمراض» موصوف است و چون موصوف جمع غیر انسان است صفت به صورت مفرد مؤنث (األخالقیِّۀ) می آید.
بقیۀ گزینه ها مربوط به کلمات است، به ترتیب: واژه نامه، واژه و ُمعرَّب (عربی شده است)، ولی «الِمْسک» به معناي «ُمشک» است.   گزینه 4 - 30

بقیۀ گزینه ها بر «نوشتن » و «کلمه» داللت دارد ولی َالِْمْهَرجان به معناي جشنواره است.  گزینه 3 - 31

«ُسیاحا»: جهانگردانی       (توجه: اسم نکره باید در ترجمه (یک) یا (ي) بگیرد.)  گزینه 1 - 32

ُکنُت َأْسَتِمُع: ماضی استمراري (گوش می دادم)، رد گزینه هاي  و  / والدّي: می شنیدم، پدر و مادرم، رد گزینۀ  گزینه 2 - 33

در این عبارت «طائٌر» نکره است و داراي دو صفت است یکی «نشیٌط» و دیگري جملۀ وصفیۀ «یُبِْنی ُعشَّه ...» است. گزینه 2 - 34

) / « یعیُش»: زندگی می کند (رد سایر گزینه ها) «یترُك»: ترك کند (رد گزینۀ  گزینه 1 - 35

بررسی گزینۀ درست:معلّم مؤمنی دارم که تنها در مسجد نماز می خواند چرا که او فروتن و متواضع است.  گزینه 1 - 36
اسم هاي مشتق: ُمعلِّم: اسم فاعل / مؤِمن: اسم فاعل / الَمسجد: اسم مکان 

ُمتواِضع: اسم فاعل /  خاشع: اسم فاعل ( اسم مشتق در عبارت وجود دارد.) 
بررسی سایر گزینه ها: 

»: برترین کار در این دنیا، کمک به پدر و مادر است.  گزینۀ «
اسم هاي مشتق،  َأفَضل: اسم تفضیل /  الّدنیا: اسم تفضیل /  الواِلَدیِن: اسم فاعل 

»: بی شک او شاعري نامدار است، پس چه با عظمت است شعرهایش.  گزینۀ «
اسم هاي مشتق:  شاِعر: اسم فاعل/ َمشهور: اسم مفعول /  أعظم: اسم تفضیل. 

»: پدرم در باز کن خواست پس آن را به او دادم تا کنسرو را باز کند.  گزینۀ «
اسم هاي مشتق: َفتّاحۀ: اسم مبالغه 
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 ( ) /  «أنَفُعهم: سودمندترین آن ها» (رد سایر گزینه ها) / « ِلُمجتمعنا: براي جامعۀ ما» (رد گزینه هاي  و : محبوب ترین» (رد گزینه هاي  و  «أَحبُّ گزینه 2 - 37

) / و األجمُل منه: و ) / عدّوك صدیقًا: دشمنت را دوست ( رد گزینه هاي  و ) / أن تجعل: بگردانی / قرار دهی (رد گزینه هاي  و  ا: این بسیار زیباست ( رد گزینۀ  هذا جمیل جد گزینه 2 - 38

 ( زیباتر از آن ...است (رد گزینه هاي  و 

فعل شرط و جواب شرط باید مجزوم باشند. پس «یعلُم» مجزوم نیست و جملۀ شرطیه نیست.  گزینه 4 - 39

تنها در این گزینه جواب شرط (فعل) است. در سایر گزینه ها همگی، جواب شرط به صورت جملۀ اسمیه آمده است. (مّرکب از: مبتدا + خبر)  گزینه 1 - 40

(عامًال) نکره است ولی موصوف نیست، یعنی صفتی ندارد!  گزینه 4 - 41
بررسی سایر گزینه ها: 

»: (قوًال سدیداً)، (قوًال) اسم نکره اي است که صفت (سدیداً) هم دارد!  گزینۀ «

»: (آداٌب: اسم نکره + یجُب ...: جملۀ وصفیه) پس (آداٌب) موصوف است!  گزینۀ «

»: اسم نکره اي ندارد.  گزینۀ «

(ِلتعارفوا: تا یکدیگر را بشناسید)  گزینه 3 - 42

): (لذنوبکم: جارومجرور) است.  بررسی گزینۀ (

): (َلها = جارومجرور)  بررسی گزینۀ (

): (ِلما = جارومجرور)  بررسی گزینۀ (

(مدرکی براي کامپیوتر دارم)  گزینه 3 - 43

): (چمدانی براي مسافرت خریدم)  بررسی گزینۀ (

): (خارج شدم براي امتحان)  بررسی گزینۀ (

): (فقط باید بر اهللا توّکل کنیم)  بررسی گزینۀ (

در اسلوب جملۀ وصفیه (رأیُت: ماضی + یمشی: راه می رفت)؛ یعنی مضارع دوم می تواند به صورت (استمراري) ترجمه شود!  گزینه 1 - 44

): (غایًۀ الُتدَرُك: هدفی است که درك نمی شود، فهمیده نمی شود.)  بررسی گزینۀ (

): در اسلوب جملۀ وصفیه ترکیب (اشتریُت: خریدم. ماضی + رأیته: ماضی) و فعل دوم به صورت (بعید: دیده بودم) ترجمه می شود. البته ترجمۀ آن به صورت (ماضی ساده) هم غلط بررسی گزینۀ (
نیست! (خریدم کتابی را که دیده بودم، دیدم) ... 

): (کان: بود) چون به تنهایی در جمله به کار رفته!  بررسی گزینۀ (

در این گزینه (ما) پرسشی (استفهام) است و نمی تواند شرط باشد.  گزینه 4 - 45
ترجمه: چه کار انجام می دهی هنگامی که مردم بر تو سالم می کنند؟

در مقایسه فقط از وزن (أفعل) استفاده می کنیم. (هم براي مذکر، هم مؤنث و هم اشیاء)  گزینه 1 - 46
پس (ُفضلی) نادرست و (أفضل) صحیح است. 

ترجمۀ گزینه: این شلوارها از بقیۀ لباس ها در مغازه بهتر است.

در این گزینه َسَأْلتم فعل ماضی است که به صورت مضارع ترجمه شده است بنابراین "درخواست کردید" صحیح است.  گزینه 3 - 47
 کّل شیٍء: هر چیزي، اگر کّل با اسم جمع بیاید "همه" ترجمه می شود.  

 کل اَألشیاء: همه چیز، همۀ چیزها 

) /  إجتِنبوا: دوري کنید ) /  أصدقاءکم: دوستانتان، دوستان خود (رد گزینۀ  ) /  بسلوککم الَحَسن: با رفتار خوبتان (خوب خود) (رد گزینه هاي  و گزینه 3 "ُتریدوا: بخواهید (رد گزینه  هاي  و - 48

 ( ) / الکبائر: گناهان بزرگ (رد گزینۀ  (رد گزینه هاي  و

سؤال گزینه اي را می خواهد که در آن اسم َعَلم (خاص) آمده باشد. (دوست عزیزم علی از دانشگاه دانش آموخته شد.)  گزینه 3 - 49
بررسی سایر گزینه ها: 

»: (علّی) اول جمله (علی + ي) می باشد (بر من واجب است ...)  گزینۀ «

» (سعید) به معناي (خوشبخت) است و اسم َعَلم نیست.  گزینه هاي « و 

«ُکّنا + مضارع» معنی ماضی استمراري می  دهد که باید به صورت «با یکدیگر زد و خورد می کردیم» ترجمه شود.  گزینه 3 - 50
َل یعنی دخالت کرد که به اشتباه «وارد شد» نوشته شده است.   َتَدخَّ

ترجمۀ صحیح گزینه: با یکدیگر زدوخورد می کردیم، پس مدیر دخالت کرد و ما را نصیحت کرد. 

اگر پیامبري در تمام تعلیم و تبیین دین معصوم نباشد، امکان انحراف در تعالیم الهی پیدا می  شود و اعتماد مردم به دین از دست می  رود.(دین و زندگی سال سوم) گزینه 1 - 51

انسان همچون سایر موجودات زنده یک دسته نیازهاي طبیعی و غریزي دارد; مانند نیاز به آب، هوا، غذا و پوشاك. گزینه 2 - 52

گزینه 2 - 53

«ِان الخاسرین الذین خسروا َانفسهم» شناخت هدف زندگی 
  در حقیقت زیانکاران کسانی اند که خودشان را دچار زیان کرده اند.)    

چگونه زیستن  کشف راه درست زندگی   
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آیۀ  «والسماء بینناها باید و انا لموسعون» بیانگر اعجاز محتوایی قرآن و ذکر نکات علمی بی سابقه دارد.  گزینه 3 - 54
رد گزینه هاي دیگر: 

: اشاره به اعجاز لفظی دارد.  گزینه هاي  و 

: موضوعاتی مانند علم دوستی مربوط به تأثیرناپذیري قرآن است.  گزینۀ 

قرآن کریم دستور می دهد گروهی از مردم دانش دین بیاموزند و به سوي قدم خویش بازگردند تا آن ها را از کیفر الهی بترسند.  گزینه 1 - 55

انتخاب ولی فقیه مانند مرجع تقلید نیست و اگر کسی به طور جداگانه ولی فقیه انتخاب کند هرج و مرج و تفرقه و پراکندگی جامعه را فرا می گیرد. بنابراین انتخاب ولی فقیه باید گزینه 3 - 56
عمومی باشد. 

مطابق این قسمت از آیۀ  سورة اسراء: «قل لئن اجتمعت اإلنس و الجن علی أن یأتوا بمثل هذا القرآن ال یأتون بمثله» خداوند متعال جن و انس را به آوردن کتابی مانند قرآن دعوت گزینه 2 - 57
می کند (فراگیر بودن تحدي یا همان مبارزه طلبی قرآن؛ هل من مبارز=تحدي) و در ضمن آن می فرماید که نمی توانند چنین کاري را انجام دهند. 

قرآن کریم می فرماید: ناین دین آیین پدرتان ابراهیم است، او شما را از پیش مسلمان نامید.» همچنین می فرماید: «ابراهیم نه یهودي بود و نه مسیحی، بلکه یکتاپرست (حق گرا) و گزینه 4 - 58
مسلمان بود.» 

پیامبر اسالم: «کسی که صبح کند و در اندیشۀ رسیدگی به سایر مسلمانان نباشد، مسلمان نیست.» و در جاي دیگري می فرماید:«هر کس فریاد دادخواهی مظلومی را که از مسلمانان گزینه 2 - 59
یاري می طلبد بشنود اما به یاري آن مظلوم برنخیزد مسلمان نیست.» 

آن گاه می توانید «پیرو قرآن» باشید که فراموش کنندگان قرآن را بشناسید.  گزینه 2 - 60

راه درست زندگی یا چگونه  زیستن ارتباط دقیقی با نیازهاي شناخت هدف زندگی و درك آیندة خویش دارد؛ زیرا انسان در فرصت تکرار نشدنی عمر، باید از بین همۀ راه هاي گزینه 1 - 61
پیش رو، راهی را انتخاب کند که به آن مطمئن باشد تا بتواند با بهره مندي از سرمایه هاي خدادادي به هدف خلقت برسد.

هر چهار مورد صحیح است.  گزینه 1 - 62

تداوم در دعوت مردم به خدا و تبلیغ دائمی و مستمر آن باعث شد تا خداپرستی و ... میان انسان ها جاودان بماند و شرك و ظلم از بین برود. این تداوم سبب شد تا تعالیم الهی جزء گزینه 1 - 63
سبک زندگی و آداب و فرهنگ مردم شود.

پاسخ به سؤال هاي اساسی باید کامًال درست و قابل اعتماد باشد، زیرا هر پاسخ احتمالی و مشکوك نیازمند تجربه و آزمون است. در حالی که عمر محدود آدمی براي چنین تجربه اي گزینه 2 - 64
کافی نیست. به خصوص که راه هاي پیشنهادي هم بسیار زیاد و گوناگون  اند.

همان طور که در تاریخ نقل شده است، سخت گیري حاکمان بنی عباس نسبت به امامان دهم و یازدهم تا حدي شدت یافته بود که آن بزرگواران را در محاصرة کامل قرار داده بودند. گزینه 1 - 65
زیرا آنان از اخباري که از پیامبر اکرم (صلوة اهللا علیه و آله) و سایر امامان رسیده بود، مطلع بودند. به همین دلیل، حاکمان بنی عباس درصدد بودند تا مهدي موعود (عجل اهللا تعالی فرجه الشریف) را

به محض تولد به قتل برسانند. از این رو، خداوند آخرین ذخیره و حجت خود را از نظرها پنهان کرد تا امامت در شکلی جدید و از پس پردة غیبت ادامه یابد.

همان طور که تفرقه و پراکندگی به سرعت یک حکومت را از پا در می آورد و سلطه گران را بر کشور مسلط می کند، همبستگی  اجتماعی، کشور را قوي می کند و به رهبري امکان گزینه 4 - 66
می دهد که برنامه هاي اسالمی را به اجرا در آورد.

جابربن عبداهللا انصاري از یاران خوب رسول خدا (ص) می گوید: در کنار خانۀ خدا و در حضور رسول خدا بودم که حضرت علی (ع) وارد شد، رسول خدا فرمود: برادرم به سویتان آمد گزینه 3 - 67
سپس رو به سمت کعبه کرد و دست بر آن گذاشت و فرمود: سوگند به خدایی که جانم در دست قدرت اوست این مرد، شیعیان و پیروان او رستگارند و در روز قیامت اهل نجات اند. در همین هنگام

اِلَحاِت ُأوَلِئَک ُهْم َخْیُر اْلَبِریَِّۀ» نازل شد.  آیۀ «ِإنَّ الَِّذیَن آَمُنوا َوَعِمُلوا الصَّ

امام علی (علیه السالم) در نامۀ خود به مالک اشتر وقتی مسئولیتی را بیان می کند، علت آن را هم براي او توضیح می دهد: اگر با دشمن پیمان بستی از پیمان شکنی دشمن غافل نباش گزینه 1 - 68
که دشمن گاهی از این راه تو را غافلگیر می کند.

امام رضا (علیه السالم) می فرماید: «کلمه ال اله اال اهللا حصنی فمن دخل حصنی امن من عذابی» کلمه ال اله اال اهللا قلعه محکم من است. هر کس به این قلعه محکم من وارد شود(علت)، از گزینه 2 - 69
عذاب من در امان می ماند(معلول)، پس از اندك درنگ، امام فرمود:«بشروطها و انا من شروطها» 

اما به شرط هاي آن و من از جمله شرط هاي آن هستم. 
مقصود امام (علیه السالم) این بود که توحید تنها یک لفظ و شعار نیست، بلکه باید در زندگی اجتماعی ظاهر شود و تجلی توحید در زندگی اجتماعی با والیت امام که همان والیت خداست، میسر است. 

ْسَالِم ِدیًنا َفَلْن ُیْقَبَل ِمْنُه َوُهَو ِفی اْآلِخَرِة ِمَن اْلَخاِسِریَن»: «و هرکس دینی غیر از اسالم برگزیند از وي پذیرفته نخواهد شد و او در قیامت از خاسرین و بر مبناي آیۀ شریفۀ «َوَمْن َیْبَتِغ َغْیَر اْإلِ گزینه 2 - 70
زیانکاران است» ، سرانجام و عاقبت نهایی و اخروي و ابدي دین طلبی غیرالهی، خسران و زیان در آخرت است.

کشف راه درست زندگی یا «چگونه زیستن» از آن جهت دغدغه اي جدي است که انسان فقط یک بار به دنیا می آید و یک بار زندگی در دنیا را تجربه می کند؛ بنابراین در این فرصت گزینه 4 - 71
تکرارنشدنی باید راهی را براي زندگی انتخاب کند که به آن مطمئن باشد. آیات سورة عصر راه درست زندگی را در گرو ایمان آوردن، انجام عمل صالح (نیکوکاري) و دعوت دیگران به حق و صبر و

پایداري می داند.

ابالغ دین الهی پیشین همان جلوگیري از تحریف تعلیمات پیامبر پیشین است. تحمل سختی پیامبران هم براي گسترش و دعوت به خداپرستی و ... بوده که مؤید استمرار و پیوستگی گزینه 3 - 72
در دعوت است. 

هر پیامبري که می آمد، به آمدن پیامبر بعدي بشارت می داد و بر پیروي از دستورات پیامبر گذشته تأکید می کرد. بنابراین، وجود دو یا چند دین در یک زمان، نشانگر این است که گزینه 1 - 73
پیروان پیامبر قبلی به آخرین پیامبر ایمان نیاورده اند.

حدیث مطرح شده از پیامبر گرامی اسالم بیانگر «رشد تدریجی سطح فکر مردم» است که از علل فرستادن پیامبران متعدد می باشد.  گزینه 2 - 74

مطابق کالم امام علی(ع) کاالیی رایج تر و فراوان تر از قرآن نیست، زمانی که بخواهند به صورت وارونه و به نفع دنیاطلبان معنایش کنند و آن گاه می توانید پیرو قرآن باشید که گزینه 3 - 75
فراموش کنندگان قرآن را بشناسید. 

گزینه 2 به طور جالب توجهی، مسافران دیگر اصال توجهی به این که داشت چه اتفاقاتی در البی فرودگاه می افتاد، نکردند.  - 76
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گاهی اوقات توضیح مسئله براي مبتدیان را سخت می بینم.  گزینه 2 - 77

) پیشنهاد دادن ) کشف کردن          ) توضیح دادن              ) تبادل کردن         
غذاي زیادي روي میز است.   گزینه 1 - 78

.(a food) نه یک غذا (some food) یک اسم غیر قابل شمارش است هرچند معناي آن حس جمع دارد چون شما مقداري غذا می خورید food کلمه ي
من پول کمتري نسبت به ده سال گذشته به دست می آورم.   گزینه 1 - 79

کلمه ي money یک اسم غیر قابل شمارش است، پس گزینه هاي  و  را حذف می کنیم. باتوجه به معنی جمله نیاز به صفت تفضیلی یعنی less داریم.
براي بهتر کردن کیفیت کاالها، تمام ماشین هاي فرسوده در کارخانه باید پی در پی تعمیر شوند .  گزینه 4 - 80

) پی درپی - مکررا  ) با بی دقتی    ) خوشبختانه     ) صادقانه   
"مایک" همیشه نگران وضعیت سالمتیش است. فکر می کنم باید به یک دکتر مراجعه کند.  گزینه 4 - 81

برخی افعال حرف اضافه مخصوص خود را دارند که فقط با آن حرف اضافه بکار می روند. در این جمله حرف اضافه فعل worry گزینه  یعنی about است. 
گروه پیش از این دو موزه را امروز مالقات کرده، بنابراین نمی خواهند به موزه دیگري بروند.  گزینه 3 - 82

وجود فعل کمکی have و has به همراه فعل به شکل اسم مفعول در جمله به این معنی است که جمله حال کامل است. اگر بخواهیم نشان دهیم که فعل مورد نظر در این جمله در گذشته قبل از کار
دیگر (یا زودتر از آن)، اتفاق افتاده از قید already به معنی "قبال، پیش از این" قبل از فعل اصلی استفاده می کنیم. 

تقریبا ده سال طول کشید تا کل سریال کمدي "فرندز" ساخته بشه.  گزینه 2 - 83

. بخش ها  . برنامه ها                    . سریال                   . دستگاه ها                  
آن اتفاق یک موفقیت بزرگ بود، و من می خواهم از تمام شرکت کننده ها تشکر کنم.  گزینه 3 - 84

. دور شد  . شرکت کرد                     . مراقب باش!                . ترك کرد                  
اگر شما قدر دان ارزش هنر نباشید، نمی توانید هنرمند موفقی شوید.  گزینه 2 - 85

. تالش کردن  . توصیف کردن         . قدردانی کردن       . ترسیدن     
ظروف سفالی مرتب درون جعبه ها بسته بندي شد و سپس به آمریکا انتقال داده شد.  گزینه 2 - 86

. شناسایی شده  . منعکس کرد      . بسته بندي شد       . بافته شده     
من عاشق آن ظروف سفالی هستم. آنها هم تزئینی و هم کاربردي هستند.  گزینه 2 - 87

. موجود  . اجتماعی        . تزئینی      . منفی     
کلمۀ متفاوت را انتخاب کنید.  گزینه 1 - 88

. معموال  . خیلى                  . خیلى                  . به ندرت             
کدام کلمه با کلمات دیگر متفاوت است؟  گزینه 2 - 89

. زودتر  . قبلى                  . کوزه گر              . قبلى / سابق             
کدام کلمه با کلمات دیگر متفاوت است؟  گزینه 2 - 90

. شادى  . لذت                  . رفتار                  . لذت\خشنودي                
ترجمۀ جمله: «الف: چه  جوري آن شخصیت داستان را ساختی؟ آیا او براساس کسی است که می شناسی؟»  گزینه 3 - 91

«ب: نه، من فقط او را ساختم.» 

) بیرون بردن          ) ساختن           ) برکنار کردن           ) دور کردن          
تعداد افرادي که آن بیماري را دارند در سال هاي اخیر به طور چشمگیري کاهش یافته است.  گزینه 4 - 92

- کاهش یافتن - ممنوع کردن         - سبب شدن         - تولید کردن        
ماه گذشته، آن دو مرد خودشان آن خانۀ بزرگ را رنگ زدند.  گزینه 4 - 93

عبارت last month در ابتداي جمله، نشانۀ زمان گذشتۀ ساده است. 
او روشی را که دانشگاه به او موسیقی کالسیک آموزش می داد دوست نداشت و حوصله اش سر رفت.  گزینه 1 - 94

) روش، شیوه 

) عضو 

) موضوع 

) عدد، تعداد 
در کنار در خانمی بود که یک پیراهن بلند و دست کش پوشیده بود که همه از ابریشم بافته شده بودند.  گزینه 3 - 95

) توافق شده 

) گرفته شده 

) بافته شده 

) گیج شده 
پلیس سخت مشغول کار کردن است اما علت تصادف هنوز شناسایی (مشخص) نشده است.  گزینه 1 - 96

) شناسایی کردن 

) تالش کردن
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) تمرین کردن 

) صحبت کردن 

آن پزشک مشهور، که در خارج از کشور زندگی می کند، معموًال اواخر ماه آگوست یا اوایل سپتامبر می رسد و حدود شش هفته می ماند.  گزینه 4 - 97

) اخیراً 

) به درستی 

) به طور ناگهانی

) معموًال، عمومًا

برادر من انگلیسی را خوب صحبت می کند زیرا سال ها آن را خوانده است.  گزینه 1 - 98
توضیح: براي بیان حقایق از زمان حال ساده (جملۀ اول) استفاده می کنیم. در ضمن عبارت for many years در انتهاي جمله نشانۀ زمان حال کامل (ماضی نقلی) است. 

در زندگی دو انتخاب اصلی وجود دارد: پذیرفتن شرایط موجود یا قبول مسئولیت براي تغییر دادن آن ها.  گزینه 1 - 99

) شرایط 

) تأثیرات 

) عادات 

) فعالیت ها 

ترجمۀ جمله: از هر  کودك در بریتانیا، یک [کودك] از اختالل قابل تشخیص سالمت روانی رنج می برد و مسائل مربوط به سالمت روان در کودکان،  یک نگرانی بسیار مهم است.  گزینه 3 - 100
ترجمۀ گزینه ها: 

»: عالمت  گزینۀ «

»: افزایش  گزینۀ «

»: اختالل  گزینۀ «

»: توصیف  گزینۀ «

این مسأله نشان دهندة یک دنبالۀ حسابی با جملۀ  و قدر نسبت  و جملۀ آخر  است:   گزینه 4 - 101

  

با توجه به جملۀ عمومی دنبالۀ هندسی خواهیم داشت:  گزینه 1 - 102

  

 
طرفین دو رابطه را بر هم تقسیم می کنیم: 

  

  

 

می دانیم اگر  واسطۀ هندسی بین  و  باشد،  است، بنابراین:  گزینه 4 - 103

  : فرض سؤال

محیط هاي مربع هاي اول، دوم و سوم را بدست می آوریم.  گزینه 3 - 104
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 بنابراین جمالت تشکیل دنبالۀ هندسی با جملۀ اول  و نسبت مشترك  می دهند.

3

4

1

2

3

4

1

2

3

4

10

1

2

3

4

= 750a1d = 25= 2000an

750, 775, … , 2000

= + (n − 1)d → 2000 = 750 + (n − 1)(25) → 2000 = 750 + 25n − 25an a1

→ 25n = 2000 − 750 + 25 → 25n = 1275 → n = = 51
1275

25

= = 10a3 a1r
2

= = 40a7 a1r
6

= ⇒ = ⇒ = 4 ⇒ = 2 ⇒ r = ± r =
a1r

2

a1r
6

10
40

1
r4

1
4

r4 r2 2
−−

√ − →−−
افزایشی

2
−−

√

= 10 = 10a1r
2 − →−−

r= 2√

a1( )2
−−

√
2

× 2 = 10 ⇒ = 5a1 a1

bxy= xyb2

⇒ = 5y × y 2500 = 5 ⇒ = 500 ⇒ y = 10 ⇒ x = 50b = 50
x = 5y

b2 ⇒
b=50

y 2 y 2 5
−−

√ 5
−−

√

⇒ x + y = 10 + 50 = 605
−−

√ 5
−−

√ 5
−−

√

8=
4 2

−−
√

8

2
−−

√

2

33

1- آزمون جامع یازدهم

ام اس بوك



      

، آن عدد راقرار دهیم، پس داریم:  چون جملۀ عمومی به ما داده شده است. هر جمله را بخواهیم، کافی است به جاي  گزینه 4 - 105

  

گزینه 1  کافی است مساحت هاي تعدادي از این مربع ها را بنویسیم.  - 106
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با استفاده از جملۀ عمومی دنبالۀ هندسی خواهیم داشت:  گزینه 3 - 107

     

 

گزینه 3 - 108

کافی است معادالت دو نمودار را با هم برابر قرار دهیم:  گزینه 3 - 109

 حال  را در یکی از معادالت جایگزین می کنیم. 

 دو نمودار یکدیگر را در نقطۀ  قطع می کنند.
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گزینه 1 - 110

x

y

2

x

y

2
1

x

y

1

x

y

1

x >0

x 0

+f x =) ) ) )
x1

3 1

f x =) ) ) )
x

5

>

 بنابراین گزینۀ  قابل قبول است.

سی جمله اول دنباله حسابی را که در نظر می گیریم داریم:  گزینه 2 - 111

 

  :جمالت فرد 

  :جمالت زوج

مجموع جمالت زوج و فرد را ساده کرده و از طرفین دستگاه دو معادله دو مجهول حل می کنیم. 

 

در دنباله حسابی داریم   

 

 

 

 

بنابراین اختالف مشترك دنباله حسابی کلی (هم جمالت فرد، هم جمالت زوج) برابر  است. 

، اختالف مشترك برابر است با:  با درج سه واسط حسابی بین  و  گزینه 1 - 112

 

پس جمالت دنباله جدید برابر است با:  

 
مجموع سه واسطه حسابی یعنی: 

 

اختالف مشترك برابر است با:  گزینه 2 - 113
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جملۀ پنجم در دو دنباله با هم برابرند:  

 

چون دنبالۀ دوم کاهشی است، پس مقدار  است. 

 
از طرفی با درج واسطۀ حسابی در دنبالۀ دوم داریم: 

  

 

 

با درج پنجم واسطه حسابی، جمالت پنجم در دنباله با هم برابرند:   

گزینه 3 - 114

هشت جمله اول دنباله هندسی بنابر است با: 

   

می دانیم  پس داریم.   گزینه 2 - 115

    

همانطور که گفته شده نیمۀ عمر نان  ساعت بوده و مقدار اولیه  گرم است، پس داریم:  گزینه 3 - 116

    

  

گزینه 2 - 117

     

 : جملۀ ششم یعنی  گزینه 4 - 118

    

فرمول تعداد برابر است با:  گزینه 2 - 119

  تعداد

    

در دنبالۀ هندسی روبه رو به کمک جملۀ عمومی نسبت جمالت نسبت جمالتی که شامل  است را دوبه دو بدست می آوریم. جملۀ عمومی دنبالۀ هندسی برابر است با: گزینه 4 - 120
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 می باشد، در نتیجه  است ولی از آنجایی که حاصل قدرمطلق جمالت را جمع می کند، مثبت یا منفی در نظر گرفتن  فرقی نمی کند. 

      

پاي اوهام و دیده افکار اضافه استعاري هستند.  گزینه 3 - 121

شاهد آرزو: تشبیه آرزو به شاهد است و زیباروست.   گزینه 3 - 122
رخ آرزو: اضافۀ استعاري است و نوعی استعاره محسوب می شود. آوردن عضوي از انسان براي غیرانسان، تشخیص و نوعی استعاره محسوب می شود. کّل عبارت کنایه است از این که هدف حاصل

نشد.

مجاز بازو: مجاز از قدرت و توان  گزینه 1 - 123

تلمیح   مصراع دوم بیت ناظر به آیۀ  سورة پنجم است «َو َأن َلیَس ِلإلنساِن إلّا ما َسَعی»  « َو این که براي انسان جز حاصل تالش او نیست. »

کنایه:  سعیت درترازوي خویش بَُود  کنایه از حاصل تالش خودت را خواهی دید.

مفهوم بیت سؤال و بیت چهارم: لزوم وجود راهنما، رهبر و مرشد در طی طریق عرفان.  گزینه 4 - 124
مفهوم دیگر ابیات: 

)شکایت از نبودن مرشد و راهنما 

) برتري آب حیات لب معشوق بر آب حیات حضرت خضر 

) بیان شرمندگی کسانی که به جاي پیمودن راه حق بر راه مجاز (راهی جز راه حق) هستند. 

جامی کتاب «بهارستان» را به سبک گلستان سعدي نوشت. «تحفۀ االحرار» منظوم (شعر) و دیگر آثار یاد شده منثور است. گزینه 3 - 125

سعدي و مولوي هم عصرند و در قرن هفتم هجري می زیستند و بر حافظ شیرازي که در قرن هشتم هجري می زیست، تقّدم زمانی دارند. گزینه 1 - 126

لمعات در قالب نظم و نثر است.  گزینه 4 - 127

گزینه 4 - 128

در این عبارت چهار تشبیه بلیغ اضافی به کار رفته است که عبارتند از:  گزینه 4 - 129

) فّراش باد صبا   باد صبا به فّراش تشبیه شده است. پس فّراش مشبّهٌ به است. 

2) دایۀ ابر بهاري   ابر بهاري به دایه تشبیه شده است. پس دایه مشبّهٌ به است. 

3) مهد زمین   زمین به مهد تشبیه شده است. پس مهد مشبّهٌ به است. 

4) بنات نبات   نبات (گیاه) در لطافت و ظرافت به بنات (دختران) تشبیه شده است، پس نبات مشبّه است نه مشبّهٌ به. 
توجه! «فرش زمّردین» در این عبارت استعاره از سبزه و چمن است. 

در گزینۀ  مرجع شناسۀ «ي» در آري مشبّه است / چو = ادات / کو = مشبّه به / پاي در دامن آوردن = وجه شبه، چون هر  رکن تشبیه ذکر شده تشبیه مفرد است.  گزینه 2 - 130

: «مزرع سبز فلک و داس مه نو» هر دو تشبیه بلیغ اضافی اند.  در گزینۀ 

: «گوي زمین و چوگان عدل» تشبیه بلیغ اضافی هستند.  در گزینۀ 

در گزینۀ   = تشبیه بلیغ اسنادي است 

وجه شبه و ادات تشبیه در بیت نیست. 

غم و شادي: تضاد / همۀ عالم:همۀ مردم عالم: مجاز / مصراع دوم هم حسن تعلیل دارد.   گزینه 2 - 131

گزینه 4  - 132

گزینه 4 - 133

شهر مجاز از مردم است به عالقه محلّیه.  گزینه 2 - 134

«سر را خم کردن» و «شنیدن» براي «اختر» تشخیص محسوب می شود.در دیگر گزینه ها آرایۀ تشخیص به کار نرفته است. گزینه 2 - 135

شاعر «قضا» را به پرنده اي (مشبّه به) مانند کرده است که فروهشتن پر از لوازِم مشبّه به است. آوردن مشبّه به همراه لوازم مشبّه به، استعاره مکنیّه محسوب می شود. گزینه 1 - 136

مولوي در مثنوي می گوید: مبادا حرفی را که از عارف می شنوي با ظاهرش حمل کنی. اینان مرغ حق اند و یا همچون ُهدُهداند که در منطق الّطیر پیر و مرشد است از (براي) مرغان گزینه 4 - 137
دیگر، سالکان راه حق.  

گزینه 2  - 138

بت: استعارة مصّرحه از معشوق؛ گل: استعارة مصّرحه از چهرة یار؛ سنبل: استعارة مصّرحه از زلف یار گزینه 1 - 139
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گزینه 3 - 140

َح زین با َشد خا ِطر ِك َت َرن گی َزد ِکی شع رِ 

َه مین با َشد ُگف تی مُ َد رین َمع نی یک نُک ِت 

مفاعیلن مفعولُ مفاعیلن مفعولُ 

    

وزن دیگر گزینه ها:  

 ) فاعالتن فعالتن فعالتن فعلن 

 ) مفعول فاعالُت مفاعیل فاعلن 

 ) مفاعلن فعالتن مفاعلن فع لن 
گزینه 2 - 141

ضو  ِر  دوست ِد  َهد  َدر  حُ ِاش  ِت  یا  ق ُچن  َشر  حِ 

بان  َت  َرست ِم  َکس  بی  زَ اي  ك  َاز  هَ بی  چا  ر 

فاعلن مفاعیلُ فاعالُتمفعولُ 

وزن دیگر واژه ها:

) مفتعلن فاعلن مفتعلن فاعلن 

) مفعوُل مفاعیُل مفاعیل مفاعی 

) فاعالتن فعالتن فعالتن فع لن

مصراع هاي گزینۀ  از تکرار چهارگانه «فعولن» (  ) ایجاد شده است:  گزینه 3 - 142

َن باشد ِر َعن قا ُت را َصب َو لی کن 

فعولن فعولن فعولن فعولن 

وزن سایر گزینه ها: 
«فعولن فعولن فعولن َفَعل» است. 

کتاب «رشحات عین الحیات»، اثر علی بن حسین واعظ کاشفی در موضوع عرفان و با نثري ساده است.  گزینه 1 - 143

«جامع عبّاسی» اثر شیخ بهایی در بیان فقه است. گزینه 2 - 144

: در مفهوم بیت آن است که عاشق پس از اسیر عشق معشوق شدن، دیگر توان جدا شدن از وي را نخواهد داشت. در سایر ابیات چنین بیان شده است که اگر عاشق توسط گزینۀ  گزینه 2 - 145
معشوق رنجیده شود، از او جدا خواهد شد و به او مقید نخواهد ماند.

این بیت قصیده اي در سبک خراسانی است. شاعر قصد وصف طبیعت را دارد. آن هم با واژگان فارسی و عمومًا ساده اما در سه بیت دیگر موضوع اصلی عشق و مسائل حاشیۀ آن گزینه 2 - 146
است که جزء درون مایه هاي اصلی سبک عراقی است. 

ویژگی فکري بیت سوم واقع گرایی یا توجه به دنیاي بیرون است، شاعر نشانه هایی از پیر شدن را با ریختن دندان ها توصیف می کند. این ویژگی از مختصات سبک خراسانی است. گزینه 3 - 147
اما سایر ابیات در سبک عراقی سروده شده اند و در ستایش عشق و ناله و زاري هاي عاشقانه هستند. 

» خرد و عقل آدمی را نه تنها ستایش نمی کند، بلکه آن را ناتوان هم ،  و  این بیت در ستایش عقل است و خرد آدمی را عنصر مهمی در وجود او می داند، اما در ابیات گزینه  هاي « گزینه 4 - 148
می شمارد.

» است.  » که وزن آن  ها « » است برخالف گزینه هاي « ، و  » « وزن گزینۀ « گزینه 1 - 149

مفهوم مشترك هر دو بیت آینده نگري و سنجیده رفتار کردن است.  گزینه 2 - 150

) / أن یدخلوا: که داخل شوید (رد گزینه ) / شؤون: امور، مسائل (رد گزینۀ  لن نسمح: اجازه نخواهیم داد (رد سایر گزینه ها) / االجتماعّیۀ و السیاسّیۀ: اجتماعی و سیاسی (رد گزینۀ  گزینه 2 - 151

 ( هاي  و 

 ( )، «فرزندانشان»: أوالدهم ( رد گزینه هاي  و  «در جست و جوي ... می باشند»: ُیفتُّش ( فعل ابتداي عبارت هرگاه فاعل اسم ظاهرباشد مفرد می آید) ( رد گزینه هاي  و گزینه 2 - 152

» مضاف و «النِّاس» مضاف الیه است و در درسنامه گفته شده که اگر اسم تفضیل مضاف واقع شود غالبًا معنی صفت عالی[=ترین] » به «النِّاس» اضافه شده، که در این صورت «شرُّ «َشرُّ گزینه 4 - 153
می دهد.

ـِ - ِلَکی - َحتّی» بر سر مضارع بیایند «مضارع التزامی» ترجمه می شود.  توجه: هرگاه حرف «لن» بر سر مضارع بیاید «آیندة منفی» ترجمه می شود و هرگاه حروف «أن - َکْی - ل گزینه 3 - 154

( ) /  الُلغۀ: زبان (رد گزینۀ  ) /  العامل: عامل (رد گزینۀ  4 ) / قد ازادت: افزایش یافته است (رد گزینۀ  المفردات العربِیۀ: واژگان، کلمات عربی (رد گزینۀ  گزینه 1 - 155
ترجمه: او پوستی ویژه مانند چتر دارد که آن را هنگامی که از درختی به درخت دیگر می پرد باز می کند. گزینه 3 - 156

فعل مضارِع داراي «َلن» معادِل «آینده منفی» در زبان فارسی است.  گزینه 2 - 157
بررسی سایر گزینه ها: 

»: کراهت بدارید.  گزینۀ «

»: هرگز ناراحت نشوید، از دست دادید. گزینۀ «
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»: می خواهند - تغییردهند  گزینۀ «

بررسی سایر گزینه ها:  گزینه 4 - 158

»: عینی: چشمم ،   گزینۀ «

»: / َحتَّی َیذوَق: تا بنوشد ،   گزینۀ «

»: / اْلَمصاِنَع: آب انبارها ،  گزینۀ «

گزینه 2 بررسی سایر گزینه ها:  - 159

»: َمضامین( مفرد: َمضمون) اسم مفعول  گزینۀ «

»: الُمرَسلین: اسم مفعول  گزینۀ «

»:ُتّجارجمع «تاِجر» و اسم فاعل است.  گزینۀ «

بررسی گزینه ها:  گزینه 1 - 160

»:«اْإلجاَبُۀ» مبتداي مؤّخر و«ِمْن أْخالِق» خبر مقدم است. جملۀ اسمیه معموًال ترکیب مبتدا  خبر دارد، اما در برخی شرایط جاي این دو عوض می شود و خبر در اول جمله و مبتدا در پی آن گزینۀ «
می آید که در این صورت به خبر، خبر مقدم و به مبتدا، مبتداي مؤّخر می گویند.  

»: مقّرر کرد آنچه را قصد کرده بود با تأخیر انجام دهد؛ پس (ما) مفعول براي فعل (َیفعل) است.  گزینۀ «

»: راستگو با راستگویی اش به چیزي می رسد که دروغگو با فریب کاریش به آن نمی رسد. (ما) در جملۀ عربی مفعول براي فعل (یبلغ) می باشد.   گزینۀ «

»: کلمۀ (کّل) دائم االضافه می باشد و «ما» مضاف إلیه است.  گزینۀ «
نکته: توجه داشته باشید که گاهی اوقات مفعول جمالت عربی در جمالت فارسی متمم خواهند بود.

در عربی فعل داشتن با فرمول «کان + ِلـ (ِعنَْد)» می آید.  گزینه 2 - 161
جمله شرطی است. آغاز جمله ها در ظاهر درست به نظر می رسد، اما جواب شرط در گزینه هاي دیگر (لن َیبْلُغوا - لن َیِنَل - الَیصلوا) درست نمی باشد. 

در گزینۀ  قید هرگز نیامده است. در گزینۀ  «َلْم تُْعِط» به صورت مفرد نادرست است و «لم تُْعِط» شکل صحیِح «لذت نمی بردند» نیست. 

گزینه 1 عاَلم   عاِلم   - 162

(کّفار) جمع مکسر است که مفرد آن (فاعل: کاِفر) است!  گزینه 3 - 163

(الخیر) داراي (ال) و به معناي (خوبی) و (مصدر) است. در این حالت اسم تفضیل حساب نمی شود!  گزینه 3 - 164
بررسی سایر گزینه ها: 

»: ترجمۀ جمله (یک ساعت اندیشیدن ازعبادت هفتاد سال بهتر است!)  بررسی گزینۀ «

»: ترجمۀ جمله (برترین کارها میانه ترین آنهاست!)  بررسی گزینۀ «

»: ترجمۀ جمله (دوست داشتنی ترین بندگان خدا نزد او سودمندترین آنها براي بندگانش هستند!)  بررسی گزینۀ «
*نکته: مشاهده کردیم که در سایر گزینه ها حالت مقایسه وجود دارد، پس (خیر) در آنها اسم تفضیل به شمار می رود. البته نداشتن (ال) هم نشانۀ ظاهري آن است. 

) نیز وصفی است. با ترکیب اضافه اشتباه گرفته نشود!  (اآلخریَن: مضاف الیه) بوده ولی صفتی ندارد. ترکیب (کالٍم خفیٍّ گزینه 1 - 165

): (اهللا: مضاف الیه + الرحمان: صفت + الرحیم: صفت دوم)  بررسی گزینۀ (

): (األدب: مضاف الیه + الفارسّی: صفت نسبی)  بررسی گزینۀ (

): (کتاٍب: مضاف الیه + یقرأها المعلم: صفت به صورت جملۀ وصفیه)  بررسی گزینۀ (

چون (کان) به تنهایی و بدون یک (فعل ماضی) دیگر به کار رفته؛ پس (ماضی بعید) در این جمله وجود ندارد!  گزینه 3 - 166

): (کتَب: ماضی + مقاالٍت: مقاله هایی که + یأخذوَن: می گرفتند، ماضی استمراري) بررسی گزینۀ (

): (رأیُت: ماضی + کتابًا: کتابی را که + قرأُتها: خوانده بودم، ماضی بعید)  بررسی گزینۀ (

): (لم أُکْن: حالت ماضی منفی (کان) یعنی (ما کاَن) + أعَلُم: مضارع، نمی دانستم) به عبارتی انگار (ما کاَن + مضارع) شده و به صورت (ماضی استمراري) ترجمه می شود. بررسی گزینۀ (

در این گزینه (َتَعّلم) ماضی از باب (تفعُّل) است که چون فعل شرط شده است به صورت (مضارع التزامی) ترجمه می شود و همچنین (نفع) جواب شرط است و به صورت (مضارع گزینه 4 - 167
اخباري) ترجمه می شود. 

بررسی سایر گزینه ها: 

»: ما َنَحج: موفق شد /  لم ینظر: نگاه نکرد  گزینۀ «

»: ِاعتمد: اعتماد کن /  حتی ال تخاف: تا نترسی   گزینۀ «

»: تجتهد: تالش کنی /  تنجح: موفق می شوي (هر دو مضارع هستند)  گزینۀ «

» (ما نفی) است.  (ما) در تمام گزینه ها شرط است اما در گزینۀ « گزینه 4 - 168
ترجمه: معلم نفهمید که دانش آموز در کالس آهسته سخن گفت. 

بررسی سایر گزینه ها: 

»: فعل شرط: ننفق/ جواب شرط:  فإّن ربّنا به علیم  گزینۀ «

»: (فعل شرط: َفعلِت/ جواب شرط: تجدیها)  گزینۀ «

»: (فعل شرط: تطالع/ جواب شرط: فهو أحسن لک)  گزینۀ «
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«شعٌب»: خبر و صفت آن: ِمضیاف می باشد بنابراین معرفه ترجمه نمی شود.(ملّتی مهمان نواز)  گزینه 1 - 169

»: حارُس: خبر داراي مضاف الیه معرفه است، پس خود معرفه است.  )، معرف ترجمه می شود زیرا صفت ندارد.  در گزینۀ « در دیگر گزینه  ها خبر نکره (در دو گزینۀ  و 
بررسی سایر گزینه ها: 

»: خبر «ناجحاٌت» این دانش آموزان ... موفق هستند.  گزینۀ «

»: خبر «حارُس و المرمی» و معرفه است.  گزینۀ «

رة»: (آن درخت کهن سال است.)  »: خبر «مَعمُّ گزینۀ «
بررسی سایر گزینه ها:  گزینه 4 - 170

»: "طبیعی" (صحیح است).  گزینۀ «

»: "فرزندان خود"، "درختان را" (صحیح است)  گزینۀ «

»: "درآینده" اضافه است، سرانجام به جاي آن می آید "شایستۀ من" (صحیح است)  گزینۀ «
ناحیه بندي کاري صرفًا جغرافیایی است.  گزینه 4 - 171

گزینه 4 توضیح گزینه هاي نادرست:  - 172

: این نوع تاریخ نگاري در دوره ي باستان رایج نبود. 

: فرمانروایان بزرگ و کوچک به منظور ثبت و ضبط رویدادها دوران خود معموال افراد ادیب و دانشمند را تشویق و مامور به تدوین این رویدادها می کردند. 

: فتوحات شاهی یکی از کتاب هاي مشهور تک نگاري می باشد. 
به طور کلی، نواحی قطبی کمترین انرژي را دریافت می کنند. به جهت مایل تابیدن نور خورشید در ناحیۀ قطبی و عمود تابیدن در استوا، ناحیۀ استوا بسیار بیشتر از مقداري است که گزینه 3 - 173

مناطق قطبی جذب می کنند.
به طور کلی، بیابان ها بخش هایی از مناطق خشک هستند. براي بیابان نیز تعاریف متعددي ارائه شده است. که همۀ آن ها بر دو ویژگی بیابان تاکید می شود: کمبود بارش و تبخیر گزینه 3 - 174

زیاد. 
بیابان هاي سرد عمدتًا در عرض جغرافیایی باال یا در ارتفاعات زیاد قرار دارند.  گزینه 1 - 175

به طور کلی علل ایجاد بیابان ها عبارتند از:  
الف) استقرار مرکز پرفشار جنب استوایی 

ب) دوري از منابع رطوبت و شکل و جهت ناهمواري ها
مجموعه اي از کوه ها که به شکل نواري در کنار هم قرار گرفته اند، رشته کوه را به وجود می آورند، مانند رشته کوه هاي عظیم هیمالیا، آندها، راکی، آلپ، البرز و زاگرس.  گزینه 2 - 176

نکته درسی: دماوند نام یک قله است. 
پس از کوه زایی، هوازدگی و فرسایش به کوه ها شکل می دهند. گزینه 2 - 177

حدود  سال پس از پیمان حدیبیه، قریش این پیمان را نقض کرد. از این رو، پیامبر به سرعت سپاهی مرکب از ده هزار تن را براي فتح مکه بسیج کرد. در رمضان سال هشتم گزینه 4 - 178
هجرت مکه به صورت مسالمت آمیزي، فتح و کعبه از بت ها پاکسازي شد. 

معاویه با تعیین ولیعهد براي خود، نخستین گام را در جهت موروثی کردن خالفت برداشت. برخی از خلفاي اموي، هم زمان براي دو پسر خود به عنوان ولیعهد بیعت می گرفتند. گزینه 1 - 179
پس از به قدرت رسیدن مامون که به کمک خاندان سهل و طاهر بن حسین بود، فضل بن سهل به عنوان وزیر مامون و حسن بن سهل در منصب حاکم عراق، صاحب قدرت و جایگاه گزینه 2 - 180

رفیعی شدند. 
شکوفایی تمدن اسالمی در قرن هاي چهارم و پنجم هجري، متکی بر نهضتی علمی، فکري و فرهنگی بود که در سده هاي پیش از آن و به خصوص در دورة اول خالفت عباسیان گزینه 1 - 181

به وقوع پیوسته بود. 
یکی از با دوام ترین دانشگاه هاي دنیاي اسالم به نام االزهر توسط فاطمیان در شهر قاهره شکل گرفت. هدف اساسی فاطمیان از ایجاد مراکز علمی و آموزشی بزرگف تربیت عالمان گزینه 3 - 182

و داعیان مسلط به تعالیم مذهب اسماعیلی و دیگر معارف بود. 
مساجد جامع ازهر - جامع حاکم و جامع اقمر از مشهورترین نمونه هاي آثار معماري این عصر در قاهره به شمار می روند. گزینه 4 - 183

گیاهان تنها موجودات زندة تولیدکننده در یک بوم سازگان هستند، زیرا می توانند با عمل نورساخت (فتوسنتز) غذا بسازند و به این ترتیب حیات دیگر موجودات زنده به آنها وابسته گزینه 3 - 184
است. 

بوم سازگان از دو بخش زنده و غیرزنده تشکیل شده است: 
بخش زنده: تولیدکنندگان (گیاهان) مصرف کنندگان ردة اول (گیاه خواران) مصرف کنندگان ردة دوم (گوشت خواران) تجزیه کنندگان (باکتري ها)  

بخش غیرزنده: سنگ، آب و هوا و خاك 
روابط آل بویه با خالفت عباسی با روابط سایر سلسله هاي ایرانی با عباسیان تفاوت داشت.  گزینه 4 - 185

روابط حکومت علویان طبرستان با خالفت عباسی همواره خصومت آمیز بود، زیرا امیران شیعه مذهب علوي، خود مدعی خالفت بودند و عباسیان را غاصب خالفت می شمردند.  گزینه 3 - 186
مرداویج خیال حمله به بغداد را داشت و خواستار نابودي خالفت عباسی بود، اما پیش از این اقدام، توسط غالمان شورشی خود کشته شد. 

حکومت سلجوقیان به دنبال مرگ وزیر و پادشاه قدرتمند خود، یعنی خواجه نظام الملک و ملکشاه، در اثر اختالفات فراوان بر سر قدرت و جانشینی دچار ضعف شد. هم چنین هجوم گزینه 1 - 187
اقوام مهاجمی هم چون قراختائیان و ُغزها منجر به از دست رفتن ماوراءالنهر و وارد آمدن آسیب ها و خسارت هاي فراوان به شهرها و روستاهاي خراسان و دیگر مناطق ایران شد. 

بررسی گزینه هاي نادرست::  گزینه 3 - 188

- حاکمان ناحیۀ خوارزم، با وجود استقالل داخلی، از سلجوقیان اطاعت می کردند. 

- به حاکمان منطقۀ خوارزم، خوارزمشاه می گفتند. 

- تکش جانشین َاتسز با شکست دادن طغرل سوم، بر بخش وسیعی از ایران تسلط یافت. 
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امام محمد غزالی از جمله مهم ترین و معروف ترین عالمانی بود که در مدارس نظامیه درس خواند و درس داد. آخرین نظامیه تا حملۀ هالکوخان در سال  ق به بغداد که به گزینه 4 - 189
نابودي آن انجامید، فعال بود. 

هجوم مغوالن به ایران در ابتداي قرن هفتم هجري، آغازگر دوران جدیدي در تاریخ ایران و جهان اسالم بود.  گزینه 1 - 190
بیشتر اقوامی که زیر فرمان چنگیز بودند از نظر فرهنگی و تمدنی داراي پیشینۀ مهمی نبودند و به شهر و شهرنشینی نیز توجهی نداشتند؛ بنابراین، هجوم آنها به سرزمین ایران، فاقد ماهیت فکري و

فرهنگی بود و نتایج زیانباري در پی داشت. 

دورة مسلمانی مغول ها در ایران از زمان غازان شروع شد. با مسلمان شدن غازان و بسیاري از شاهزادگان و خوانین مغول اسالم دین رسمی اعالم شد و در پرتو تالش هاي گزینه 3 - 191
رشید الدین فضل اهللا همدانی، وزیر کاردان ایلخانان، اصالحات گسترده اي در عرصۀ سیاسی، اقتصادي، اجتماعی و حقوقی انجام گرفت. 

در منطقۀ ماوراءالنهر، تیمور گورکانی بر رقیبان خود غلبه کرد و حکومت ماوراءالنهر را به دست گرفت. تیمور سپس طی سه مرحله یورش که همچون هجوم مغول ها، با کشتار گزینه 1 - 192
فراوان همراه بود، سرتاسر ایران را تحت سیطرة خود درآورد. پس از مرگ تیمور، شاهرخ، پسر و جانشین او بر سراسر ایران حکومت کرد. 

یکی از طریقت هاي صوفیانه که در دورة ایلخانان شکل گرفت، طریقت صفوي بود، که مریدان بسیاري را به ویژه از میان قبایل ترك جذب کرد.  گزینه 4 - 193

تاریخ نگاري به طور کلی نسبت به دورة مغول و تیموري تا حدي دچار افول شد. مدرسه در عصر صفوي مرکزي براي آموزش معارف دینی و دیگر علوم بود.  گزینه 4 - 194
پادشاهی فرانک ها در زمان شارل بزرگ، مشهور به شارلمانی به اوج قدرت رسید. گزینه 4 - 195

شارلمانی براي ادارة قلمرو خود، نهاد اداري دوران امپراتوري روم موسوم به کومس یا کنت را احیا کرد. کنت ها به عنوان نمایندة پادشاه، مناطق مختلف امپراتوري فرانک ها را اداره می کردند.
بررسی گزینه هاي نادرست:   گزینه 1 - 196

الف) پرتغالی ها پس از دور زدن امیدنیک تا سواحل جنوب شرقی هندوستان پیش رفتند. 
پ) کریستف کلمب ایتالیایی بود نه اسپانیایی. 

بررسی گزینۀ نادرست:  گزینه 1 - 197
ج) نهضت پروتستان همچنین به تقویت پادشاهان و دولت هاي ملی گرا و اندیشۀ ملی گرایی در اروپا کمک فراوانی کرد. 

، با وقوع انقالب صنعتی، استعمارگري اروپایی ها در جهان گسترش یافت.  از قرن  گزینه 2 - 198

مرزهاي تطبیقی مرزهایی هستند که با در نظر گرفتن شرایط فرهنگی تعیین می شوند و گروه هاي انسانی را، که از نظر قومی، زبانی، دینی و غیره متفاوت اند، از یکدیگر جدا می کنند، گزینه 3 - 199
مانند مرز هند و پاکستان. 

» از عوامل مؤثر در انتخاب یک مکان به عنوان پایتخت است و ویژگی کانون سیاسی یک کشور محسوب نمی شود. عبارت گزینۀ « گزینه 2 - 200

بررسی گزینه ها:  گزینه 2 - 201

نداشتن معیار و میزانی براي سنجش عقاید و ارزش ها  حقیقت 

از بین بردن قدرت مقاومت یک فرهنگ  مسئولیت و تعهد 

ناتوانی در دفاع از الیه هاي بنیادین هویتی خود  عقالنیت 
منظور ازجهان ذهنی همان بخش فردي جهان انسانی است که ابعاد ذهنی ، اخالقی و  روانی انسان ها به این بخش تعلق دارد و دانسته ها و خلقیات ویژة ما نیز که دیگران با ما شریک گزینه 3 - 202

نیستند مربوط به این بخش می شود.  
فرهگ حق مبتنی بر نیازهاي فطري است و به دنبال سعادت بشر است. گزینه 1 - 203

ابونصر محمد فارابی در گونه شناسی جوامع، یکی از انواع جوامع جاهلی را جامعۀ «تغلب» می نامد. در جامعه تغلّب، مردم براي غلبه یافتن بر سایر ملت ها با یکدگیر همکاري می کنند. گزینه 2 - 204
پروتستاننیسم به دنبال توجیه رفتارها و هنجارهاي دینی با تفاسیر دنیوي بود که حاصل رویکرد گزینشی جهان غرب به ابعاد معنوي و دینی جهان است.  گزینه 4 - 205

درهم شکستن مقاومت فرهنگی: به خدمت گرفتن مبلغان مذهبی و سازمان هاي فراماسونري (مرحلۀ سوم)  گزینه 4 - 206
رشد تجارت: پیوند قدرت با تجارت، سرمایه و صنعت (مرحلۀ دوم) 

هویت کامًال سکوالر: پیدایش قدرت هاي سیاسی سکوالر (مرحلۀ اول) 

»: درست - نادرست (جامعه گرا)  گزینۀ « گزینه 4 - 207

»: درست - درست  گزینۀ «

»: درست - درست  گزینۀ «

»: نادرست (ریکاردو) - درست  گزینۀ «

در جنگ جهانی اول براي نخستین بار از سالح شیمیایی استفاده شد، در سال هاي  اتفاق افتاد. گزینه 2 - 208
- نظر منورالفکران مجلس محلی بود که در آن قوانین بر اساس اراده و خواست بشر تنظیم می شد.  گزینه 1 - 209

- تدوین رساله هاي جهادیه در حملۀ روسیه تزاري به ایران در زمان قاجار بود که علما با پادشاه در حد واجبات نظامیه رفتار می کردند.

از نخستین تالش هایی که جهان غرب براي مقابله با انقالب اسالمی ایران انجام داد، کودتاي نوژه و هشت سال جنگ تحمیلی است و در دهۀ نخست موقعیت بلوك شرق را متزلزل گزینه 2 - 210
ساخت و موقعیت جهان اسالم را به عنوان یک قطب فرهنگی ثبت کرد.

آشکار شدن پیامدهاي جهانی بحران هاي اقتصادي منطقه اي اشاره به شکل گیري اقتصاد جهانی و کاهش اهمیت مرزهاي سیاسی دارد. گزینه 1 - 211
- در فرهنگ قرون وسطی، کتاب مقدس و شهود آباء کلیسا معتبرترین راه شناخت جهان بود و شناخت از راه عقل و تجربه نادیده گرفته می شد. در دوران رنسانس، این روش گزینه 3 - 212
معرفتی مورد تردید قرار گرفت و به تدریج به بحران معرفتی انجامید. جهان غرب براي برون رفت از این بحران، وحی و شهود را در شناخت علمی نادیده گرفت و به شناخت از راه عقل و تجربه

بسنده کرد. 
- آسیب هاي مربوط به فقر و غنا همواره متوجه قشرهاي فقیر و ضعیف جامعه است، ولی آسیب هاي مربوط به بحران اقتصادي تمامی جامعه را در بر می گیرد. 

- بحران زیست محیطی و چالش مربوط به آن ابتدا بر مدار رابطۀ انسان با طبیعت قرار داشت، ولی به تدریج به حوزه هاي مختلف روابط انسانی و اجتماعی نیز منتقل شد. برخی این بحران را ناشی از
فرهنگ مدرن جامعۀ غربی دانسته و انتقادات خود را متوجه بسترهاي معرفتی این فرهنگ کرده اند و برخی دیگر بازگشت به رویکردهاي معنوي به طبیعت را راه گریز از بحران می دانند.
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هنگامی که قاجار به دلیل اثرپذیري از دولت هاي استعماري به جاي مقاومت در برابر بیگانگان به قراردادهاي استعماري روي آوردند، «مقاومت منفی» علما و روحانیون به سوي گزینه 3 - 213
«فعالیت رقابت آمیز» تغییر کرد. 

برخورد رقابت آمیز عالمان دینی با قاجار، حرکتی اصالحی بود. آن ها براي اصالح برخی رفتارهاي پادشاهان قاجار تالش می کردند. جنبش تنباکو نمونه اي موفق از فعالیت رقابت آمیز اصالحی است.
این تجربۀ موفق، فعالیت رقابت آمیز را از اصالح رفتار به اصالح ساختار تغییر داد و به «جنبش عدالتخانه» منجر شد. 

گزینه  صحیح است.  گزینه 3 - 214
بررسی گزینه ها: 

: قسمت اول   صحیح، قسمت دوم  نادرست (نیمه اول قرن بیستم)  گزینه 

: قسمت اول  صحیح، قسمت دوم  نادرست  گزینه 

: قسمت اول  صحیح، قسمت دوم  صحیح  گزینه 

- همۀ موجودات طبیعی به تسبیح خدا مشغولند  دیدگاه توحیدي  گزینه 2 - 215

- طبیعت از ابعاد و نیروهاي ماورائی برخوردار است  دیدگاه اساطیري 

- انسان با تسخیر طبیعت می تواند تمامی مسائل و مشکالت خود را حل کند  دیدگاه مدرن 

اصطالح مرکز و پیرامون به نقش مرکزي کشورهاي ثروتمند و صنعتی اشاره دارد. این اصطالح را کسانی به کار می برند که معتقدند، کشورهاي پیرامونی به سبب عملکرد کشورها گزینه 2 - 216
مرکزي، ضعیف و فقر شده اند.

- در استعمار نو کشورهاي استعمارگر با اتکا به قدرت اقتصادي به خود و با استفاده از نهادها و سازمان هاي اقتصادي و سیاسی بین المللی و از طریق دولت هاي دست نشانده، کنترل گزینه 2 - 217
بازار و سیاست کشورهاي دیگر را در اختیار دارند. 

- در استعمار فرانو استعمارگران بیش از ابزارهاي نظامی، سیاسی و اقتصادي از ابزارهاي فرهنگی و علمی به ویژه رسانه ها و فناوري اطالعات استفاده می کنند. جهان غرب، هویت فرهنگی دیگر
جوامع را هدف قرار می دهد، یعنی به عقاید، آرمان ها و ارزش هاي فرهنگ هاي دیگر هجوم می برد.

لیبرالیسم اولیه با تکیه بر شعار آزادي به ویژه آزادي اقتصادي راه استثمار را براي صاحبان ثروت باز کرد و عدالت را نادیده گرفت.  گزینه 4 - 218

» در خصوص دیدگاه سوم که مربوط به شکل اول است، درست است.  شکل ها به ترتیب مربوط به دیدگاه سوم، اول و دوم هستند و عبارت گزینۀ « گزینه 1 - 219

- هنگامی که فردي به دیگري مهر می ورزد از جهان فردي به فرهنگی وارد می شود.  گزینه 1 - 220
- به علت وابستگی اقتصادي کشورهاي استعمارزده به کشورهاي استعمارگر مبادالت تجاري در سطح جهانی نامتعادل می شود. 

- ماکس وبر معتقد بود در جهان متجّدد، کنش هایی که احداث دنیوي را به وسیلۀ علوم تجربی تعقیب می کنند به شدت رواج می یابد. 
- برخی از متفّکران، مشکل سرنوشت ساز قرن بیستم را بحران هاي زیست محیطی می دانند.

فیلسوفان کسانی هستند که به صورت قانونمند و تخصصی به پرسش هاي فلسفی پرداخته و کوشیده اند پاسخ هاي دقیقی به سؤال هاي فلسفی بدهند. گزینه 1 - 221

مسائل فلسفی از جهت روش مانند مسائل ریاضی هستند؛ یعنی فقط با عملیات فکري، عقلی و استداللی باید به حل آنها پرداخت نه از طریق میکروسکوپ و آزمایشگاه و تجربه و گزینه 4 - 222
حواس.

مالصدرا، فیلسوف بزرگ قرن دهم و یازدهم هجري قمري، میگوید: مردم بر دو دسته اند: واقف (ایستاده) و سائر (رونده). گزینه 2 - 223

ابیات فوق متعلق به اقبال الهوري است که منطبق با دیدگاه مالصدرا در خصوص تقسیم بندي مردم به سائر و واقف می باشد. گزینه 3 - 224

اندیشه هاي فلسفی یونان ریشه در اندیشه هاي فلسفی تمدن مصر، بین النهرین و ایران باستان دارد. گزینه 3 - 225

آموختن چرایی و یافتن دالیل درستی یا نادرستی باورها، پذیرفتن باورهاي درست و کنار گذاشتن باورهاي نادرست که در این صورت، ما بنیان هاي فکري خود را می سازیم و به گزینه 2 - 226
آزاداندیشی می رسیم و شخصیتی مستقل کسب می کنیم.

«من هیچگاه از بیدار ساختن و سرزنش شما و پند دادن به شما باز  نمی ایستم. شما همه جا مرا در کنار خود می یابید... من کسی نیستم که براي پول سخن بگویم یا به خاطر آن گزینه 4 - 227
سکوت کنم.»

جامعۀ آتن در زمان سقراط متأثر از اندیشه هاي سوفسطائیان بود. گزینه 4 - 228

شناخت حسی خطاپذیر است؛ اما این شناخت به قدري براي ما معتبر است که بر  پایۀ آن در طبیعت زندگی می کنیم، از اشیاي طبیعی بهره می بریم و نیازهایمان را برطرف می کنیم. گزینه 1 - 229

بیکن از نخستین فیلسوفانی بود که بر اهمیت حس و تجربه اصرار می ورزید و دکارت به تفکر عقلی اهمیت بسیار می داد. گزینه 1 - 230

» غلط است. زیرا انسان فقط به وسیلۀ استعداد نمی تواند به کماالت بی نهایت برسد، بلکه نیاز به عمل نیز دارد.  » دیدگاه حکمت متعالیه است؛ اما گزینۀ « » و « » ،« گزینه هاي « گزینه 3 - 231

دو چیز همواره مرا به شگفتی وامی دارد: یکی آسمانی که باالي سر ماست و دیگري وجدانی که در درون ما قرار دارد.  گزینه 4 - 232

فالسفۀ مسلمان می گویند که اگرچه بشر به فضیلت ها عالقه مند است و عقل او آن ها را زیبا و خوب می داند، اما رفتن به سوي این فضایل و عمل براساس آن ها چندان هم آسان گزینه 4 - 233
نیست. 

- زندگی جمعی انسان بدون اخالق امکان پذیر نیست.  گزینه 2 - 234
- اخالق تنها در جایی معنا دارد که انسان خود را صاحب اراده ببیند. 

- اختیار ویژگی نفس غیرمادي است. 
- روح براي سعادت خود نیازمند دنیایی ماوراء دنیاي ما است. 

- چنین جهانی مشروط به وجود خدایی جاودان و نامتناهی است. 

توضیحات داده شده مربوط به تالس است و به نظر او آب مادة اولیۀ موجودات است. گزینه 1 - 235

انسان ها صرفًا اصول اخالقی را ابداع می کنند، نه کشف. گزینه 3 - 236

3

1←←

2←←

4←←

←

←

←

1

1243

42

1- آزمون جامع یازدهم

ام اس بوك



افالطون معتقد است اگر عقل که از فضیلت حکمت برخوردار است، حاکم باشد، قوة شهوت «خویشتن داري» پیش می گیرد و قوة غضب متصف به «شجاعت» می شود و نتیجۀ این امر، گزینه 2 - 237
برقرارِي «عدالت» میان قواي عقل، شهوت و غضب است. 

این جمله ها دربارة سوفیست ها صادق نیست. سوفیست ها منکر حقیقت و واقعیت بودند، لذا حقیقت واحد را نمی پذیرفتند. ایشان به جاي آموزش به سخنوري می پرداختند و نه در گزینه 4 - 238
کنار آن.  

براي دانش فلسفه نمی توان، از نظر زمانی آغازي تعیین کرد. همان طور که نمی توان گفت فلسفه ابتدا در کدام سرزمین پدید آمده است.  گزینه 3 - 239
سهروردي که از فیلسوفان بزرگ دورة اسالمی است، معتقد است که در دورة کیانیان انسان هاي وارسته اي بوده اند که هم به حکمت و فلسفه می اندیشیدند و هم داراي سلوك معنوي بوده اند.

طبق نظر هراکلیتوس وجود اضداد است که جهان را می سازد و گریزي از ستیز و تضاد نیست و از نظر وي هیچ چیز ثابتی در این جهان وجود ندارد.  گزینه 2 - 240

فعالیت هایی همانند حل  مسئله، تصمیم گیري، قضاوت کردن و ... را تفکر می گویند. گزینه 4 - 241

فشار روانی، روبه رو شدن با تغییر در زندگی است.  گزینه 3 - 242

الف) عوامل مهم همچون ایجاد هدف و اهمیت دهی به آن در درگیري و انگیختگی ذهنی مؤثر است.  گزینه 3 - 243
ب) مطالعه از زوایاي متفاوت و صورت هاي مختلف اشاره به آشنایی نسبی با محرك و موضوع مورد توجه دارد. 

ج) استفاده از رنگ هاي مختلف و خط کشیدن واژگان مهم اشاره به عدم یکنواختی دارد. 
د) تنوع و جذابیت به لحاظ معنایی اشاره به تغییرات درونی محرك می کند. 

مطالب هر فصل را پیش خوانی کنید تا برداشت کلی داشته باشید. گزینه 4 - 244

یکی از ویژگی هاي رشد در نوجوانی، ناگهانی بودن است؛ یعنی اندازة بدن به سرعت افزایش می یابد.  گزینه 3 - 245

یادگیري حاصل از حل مسئله در مقایسه با سایر یادگیري ها، قابل تعمیم است. یعنی در موقعیت هاي مشابه دیگر هم قابل استفاده است.  گزینه 2 - 246

بزرگساالن برخالف کودکان و حیوانات، علت رفتار خود را فراتر از نیازهاي زیستی می دانند. گزینه 1 - 247

گزینه 4 - 248

- فرایندهاي ذهنی یا همان شناخت.  - رفتار  جامع ترین تعریف روان شناسی به  مفهوم تأکید دارد:  گزینه 2 - 249

الف  احساس سرخوردگی به فرایند ذهنی یا شناخت مرتبط است. 

ب  فعالیت کردن و ورزش کردن به رفتار اشاره دارد. 

ج  از قضاوت رفتارهاي محرمانه صحبت شده که چون قضاوت در این مورد یک امر ذهنی است پس به شناخت باز می گردد.

روان شناسان گشتالت بر این باور بودند که روش هاي جزءنگر، درك جامعی ایجاد نمی کنند. ما معموًال تمایل داریم اشیاء را براساس شباهت آن ها در یک مقوله طبقه بندي کنیم.  گزینه 2 - 250

رشد هیجانی مشروط به آگاهی فرد و رابطۀ دو طرفۀ کودك با دیگران است.  گزینه 1 - 251
رشد هیجانی انسان نسبت به حیوانات، به دلیل آگاهی بیشتر و برقراري تعامل با محیط بازتر و متنوع تر، رشد یافته تر است.

تفکر فرضیه سازي براي اولین بار در دورة نوجوانی شکل می گیرد؛ به این معنا که نوجوان در پیش بینی یک موقعیت از احتمال هاي مختلف بهره می برد، در حالی که مبناي استدالل گزینه 3 - 252
در دورة کودکی، واقعیت هاي ملموس و بیرونی است. 

از نظر فیزیولوژیک، در دورة نوجوانی اندام هاي داخلی بدن نیز رشد قابل توجهی دارند، به طوري که اندازه و ظرفیت شش سه برابر و اندازة قلب دو برابر قبل می شود.  گزینه 3 - 253

اولین اهداف علم روان شناسی، توصیف و تبیین است. تالش روان شناسان بر این است که توصیف و تبیینی تجربی از رفتار انسان ارائه کنند.   گزینه 1 - 254

بین شناخت آقاي باقري (با ادب بودن و صبوري) و رفتار او (فحاشی) کردن ناهماهنگی وجود دارد ناهماهنگی شناختی (درست بودن گزاره اول). آقاي باقري آنقدر در تالش گزینه 1 - 255

براي باادب بودن با شکست مواجه شده که عوامل را خارج از کنترل خود می داند و تالشی براي تغییر وضعیت نمی کند  درماندگی آموخته شده(درستی گزاره دوم). آقاي باقري عصبانیت و رفتار

بی ادبانه اش را به عوامل اسناد داده است  اسناد (درستی گزاره سوم) 

تشریح موارد نادرست:  گزینه 4 - 256
الف) بسیاري از توانمندي هاي جسمانی و شناختی به موازات افزایش سن یادگیري نیاز دارد. 

ب) تغییرات از دوران جنینی تا زمان سالمندي تحت تاثیر عوامل وراثتی و محیطی است. 
هـ ) به عقیدة برخی روان شناسان استقالل فرد از والدین و شروع به کار او سن پایان نوجوانی در نظر گرفته می شود. 

و) از هفت سال سوم باید فرد را در تصمیم گیري ها دخالت داد. 

ب) در تصمیم گیري وابسته فرد به جاي فکر کردن متکی به تصمیم دیگران است.  گزینه 4 - 257
د) تصمیم گیري احساسی روش پایداري نیست چون احساسات ما زودگذر است. 

ادراك کنترل و کارایی باید سازنده باشد؛ یعنی هماهنگی الزم را با شواهد محیطی داشته باشد.  گزینه 2 - 258
ادراك کنترل بیانگر انتظار فرد در مورد نتایج به دست آمده در پایان یک عمل است. 

گزینه 3 انجام چند تکلیف به طور هم زمان، کارآیی توجه را کاهش می دهد؛ زیرا موجب تقسیم توجه بین تکالیف می شود، ولی در شرایطی که مجبور می شویم به طور هم زمان چند تکلیف را - 259
انجام دهیم، هرچه دو تکلیف به همدیگر شبیه تر باشند و تکالیف موردنظر دشواري کمتري داشته باشند و همچنین فرد انجام دهندة آن تکالیف از مهارت هاي الزم برخوردار باشد، اثر منفی ناشی از

تقسیم توجه که به واسطۀ انجام هم زمان چند تکلیف ایجاد می گردد، کاهش می یابد.

گزینه 4 اگر بین فعالیتی که ما انجام می دهیم و نتایجی که انتظار داریم به دست آوریم رابطه اي وجود نداشته باشد و این عدم رابطه تکرار شود، دچار درماندگی آموخته شده می شویم. - 260

مذھب با واسطھ باعث می شود کھ فرد رفتارھای سالم تری را انتخاب کند.
مذھب بھ طور مستقیم این آثار را در پی دارد.

←

←

گزارۀ اول
گزارۀ دوم و سوم

212

←

←

←

←

←

←
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1- آزمون جامع یازدهم

ام اس بوك



1 - 1

2 - 3

3 - 4

4 - 4

5 - 4

6 - 1

7 - 3

8 - 2

9 - 3

10 - 3

11 - 1

12 - 3

13 - 3

14 - 1

15 - 3

16 - 4

17 - 1

18 - 4

19 - 1

20 - 3

21 - 1

22 - 4

23 - 3

24 - 1

25 - 2

26 - 3

27 - 3

28 - 4

29 - 4

30 - 4

31 - 3

32 - 1

33 - 2

34 - 2

35 - 1

36 - 1

37 - 2

38 - 2

39 - 4

40 - 1

41 - 4

42 - 3

43 - 3

44 - 1

45 - 4

46 - 1

47 - 3

48 - 3

49 - 3

50 - 3

51 - 1

52 - 2

53 - 2

54 - 3

55 - 1

56 - 3

57 - 2

58 - 4

59 - 2

60 - 2

61 - 1

62 - 1

63 - 1

64 - 2

65 - 1

66 - 4

67 - 3

68 - 1

69 - 2

70 - 2

71 - 4

72 - 3

73 - 1

74 - 2

75 - 3

76 - 2

77 - 2

78 - 1

79 - 1

80 - 4

81 - 4

82 - 3

83 - 2

84 - 3

85 - 2

86 - 2

87 - 2

88 - 1

89 - 2

90 - 2

91 - 3

92 - 4

93 - 4

94 - 1

95 - 3

96 - 1

97 - 4

98 - 1

99 - 1

100 - 3

101 - 4

102 - 1

103 - 4

104 - 3

105 - 4

106 - 1

107 - 3

108 - 3

109 - 3

110 - 1

111 - 2

112 - 1

113 - 2

114 - 3

115 - 2

116 - 3

117 - 2

118 - 4

119 - 2

120 - 4

121 - 3

122 - 3

123 - 1

124 - 4

125 - 3

126 - 1

127 - 4

128 - 4

129 - 4

130 - 2

131 - 2

132 - 4

133 - 4

134 - 2

135 - 2

136 - 1

137 - 4

138 - 2

139 - 1

140 - 3

141 - 2

142 - 3

143 - 1

144 - 2

145 - 2

146 - 2

147 - 3

148 - 4

149 - 1

150 - 2

151 - 2

152 - 2

153 - 4

154 - 3

155 - 1

156 - 3

157 - 2

158 - 4

159 - 2

160 - 1

161 - 2

162 - 1

163 - 3

164 - 3

165 - 1

166 - 3

167 - 4

168 - 4

169 - 1

170 - 4

171 - 4

172 - 4

173 - 3

174 - 3

175 - 1

176 - 2

177 - 2

178 - 4

179 - 1

180 - 2

181 - 1

182 - 3

183 - 4

184 - 3

185 - 4

186 - 3

187 - 1

188 - 3

189 - 4

190 - 1

191 - 3

192 - 1

193 - 4

194 - 4

195 - 4

196 - 1

197 - 1

198 - 2

199 - 3

200 - 2

201 - 2

202 - 3

203 - 1

204 - 2

205 - 4

206 - 4

207 - 4

208 - 2

209 - 1

210 - 2

211 - 1

212 - 3

213 - 3

214 - 3

215 - 2

216 - 2

217 - 2

218 - 4

219 - 1

220 - 1

221 - 1

222 - 4

223 - 2

224 - 3

225 - 3

226 - 2

227 - 4

228 - 4

229 - 1

230 - 1

231 - 3

232 - 4

233 - 4

234 - 2

235 - 1

236 - 3

237 - 2

238 - 4

239 - 3

240 - 2

241 - 4

242 - 3

243 - 3

244 - 4

245 - 3

246 - 2

247 - 1

248 - 4

249 - 2

250 - 2

251 - 1

252 - 3

253 - 3

254 - 1

255 - 1

256 - 4

257 - 4

258 - 2

259 - 3

260 - 4
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