
نام و نام خانوادگی:

نام آزمون: انسانی - 10511

ام اس بوك

1  در کدام گزینه آرایۀ «تشبیه» یافت نمی شود؟

 که چشم سعی ضعیفست بی چراغ هدایت  ز حرص من چه گشاید تو ره به خویشتنم ده

 سر زلف تو ندانم به چه یارا بگرفت  دل سعدي همه ز ایام بال پرهیزد 

 عالم از شوق تو در تاب که غوغا بگرفت دل شوریدة ما عالم اندیشۀ ماست  

 پیکان غمزه در دل، ز ابروي چون کمانت  هر دم کمند زلفت، صیدي دگر بگیرد

تمام گزینه هاي زیر در مورد واژة «ضحاك» درست می باشند، به جز گزینۀ  ..................  2

در «اوستا» اهریمنی است سه پوزه، سه سر و شش چشم دارد.  مخّفِف واژة اوستایی «اژي دهاك» است.

در داستان هاي ایرانی مظهر خوي شیطانی است و زشتی و بدي است. در «اوستا» دیوزاد و مایۀ فساد و آسیب آدمیان است.

در همۀ ابیات به جز بیت  .................. به زمینۀ ملّی حماسه، اشاره شده است.  3

به زاري به ساري فتاد اندر آب    همی به آسمان شد به پّر عقاب 

مرآن روز را روز نو خواندند    به جمشید بر گوهر افشاندند 

 به گوش آمدش بانگ رخش مرا   چو دید آن درفشان درفش مرا 

 کاله کیانی به سر بر نهاد   به ایوان خرامید و بنشست شاد 

در کدام گزینه «مسند» وجود ندارد؟  4

 برآمد خروشیدن دادخواه  هم آنگه یکایک ز درگاه و شاه

 پراکنده شد نام دیوانگان  نهان گشت آیین فرزانگان     

 نهان راستی آشکارا گزند  هنر خوار شد جادویی ارجمند

 بر او سالیان انجمن شد هزار  چو ضحاك شد بر جهان شهریار

عبارت «وي در حملۀ حیدري به شرح زندگانی پیامبر و حضرت علی (ع) تا زمان شهادت پرداخته است.» معّرف کیست؟  5

حمداهللا مستوفی ابن حسام خوسفی باذل مشهدي خواجوي کرمانی

در همۀ گزینه ها «کنایه» وجود دارد به استثناي بیت  ..................  6

 که بر کینه اول که بندد کمر  دلیران میدان گشوده نظر

بینداخت شمشیر را شاه دین  به نام خداي جهان آفرین 

 نشد هیچ کس را هوس رزم او  همه برده سر در گریبان فرو

 بود سهمگین جنگ شیر و پلنگ   فلک باخت از سهم آن جنگ رنگ

کدام مفهوم از عبارت زیر دریافت می شود ؟   7
«عادت اهل مکرمت این است و عقیدت ارباب موّدت بدین خصلت پسندیده و سیرت ستوده در مواالت تو صافی تر گردد و ثقت دوستان به کرم عهد تو

بیفزاید .»  
( سنجش دي – 86 )

دوستان به کرم و بخشش هاي تو بیشتر امیدوار می شوند بزرگان و صاحب منصبان به تو بیشتر اعتماد می کنند

دوستانت به دوستی با تو و وفاداري تو بیشتر ، اطمینان پیدا می کنند . دیگران رفتارها و خصلت هاي نیک را در دوستی ، از تو می آموزند
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در متِن زیر، چند «غلط امالیی» یافت می شود؟   8
«غافلی ضعیف که بر خواري کشیدن خو دارد و به هیچ تأویل منظور و محترم و متاع و مکّرم نگردد که در معرض حسد و عداوت افتد، بباید دانست که

عاقل همیشه محروم است و محسود و من از این طبقه نیستم و نه آزي قالب است که خیانت کنم.»

چهار سه دو یک

معنی واژگان «آدینه، فرط، منِکر» به ترتیب در کدام گزینه درست آمده است؟  9

جمعه، کوتاهی کردن، زشت آخرین روز هفته، زیادي، انکار کننده جمعه، شّدت، انکار شده آخرین، بسیار، انکار کننده

معادل «باذل» در کدام بیت دریافت می شود؟  10

 غنی ملکش از طاعت جن و انس  بري ذاتش از تهمت ضّد و جنس

 همه نورها پرتو نور اوست  کلیمی که چرخ فلک طور اوست

 کریم خطابخش پوزش پذیر  خداوند بخشندة دستگیر

 که سیمرغ در قاف قسمت خورد  چنان پهن خوان کرم گسترد

در کدام گزینه نوع «را» با دیگر گزینه ها متفاوت است؟  11

 که باشد بر آن محضر اندر گوا  بفرمود پس کاوه را پادشا  

 بر نامدارانش بنشاندند  ستم دیده را پیش او خواندند  

به کوه دماوند کردش به بند  بیاورد ضّحاك را چون نََوند 

 که در پادشاهی کند پست راست  ز هر کشوري مهتران را بخواست  

در کدام گزینه آرایۀ متناقض نما دیده  نمی شود؟  12

 چنین نغمۀ عشق سر می کنند  به رقصی که بی پا و سر می کنند  

 که بی زخم مردن غم عاشق است  بزن زخم این مرهم عاشق است 

 خموشی ست هان اولین شرط عشق  مگو سوخت جان من از فرط عشق  

 خموشند و فریادشان تا خداست  ببین الله هایی که در باغ ماست  

نقش دستوري کلمات مشخص شده در کدام گزینه درست آمده است؟   13
دمید از گلوي سحر زادشان  از آنها که خورشید فریادشان 
دف عشق با دست خون می زنند چه جانانه چرخ جنون می زنند 

نهاد - متمم - صفت - نهاد مضاف الیه - مضاف الیه - نهاد - مفعول

نهاد - مضاف الیه - نهاد - مفعول نهاد - مضاف الیه - صفت - مفعول

با توجه به بیت زیر، نقش دستوري واژه هاي مشخص شده در کدام گزینه درست آمده است؟   14
خاك این ویرانه ها بویی از آن گنجینه دارد»  «جغد بر ویرانه می خواند به انکار تو اما

مفعول – متمم مفعول – مفعول نهاد – صفت نهاد – مفعول

واژ ه هاي کدام گزینه همگی صفت فاعلی هستند؟  15

پندار – شنونده – گریان زیبا – روا – رستگار ناالن – جانان – گفتار رها – روزگار – بیننده

در متن:  «آن را که برگزینیم، دست ایشان به گنج نعمت و حکمت رسد و در بحر ُدّر ثمین و نعم ما غرق شود و با لطف قرین و با رفق همنشین  16
شود. آن را که خواهیم برداریم و آن را که خواهیم فرو گذاریم. ایشان بر مقتضی و موجب ریاي نفس در دام کام گام نهد و وذر و وبال را حمل نماید، این

مفلسان در عقب آن مخلصان می دوند، بل به فردوس اعلی مأوا گیرند.»  امالي کدام واژه غلط است؟

وذر ثمین مأوا مفلسان
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در کدام گزینه مفهوم «آزاردیدن» نیامده است؟  17

 ز شاه آتش آید همی بر سرم  یکی بی زیان مرد آهنگرم            

 دل شاه از اندیشه یابد گزند  که هر چند فرزند هست ارجمند         

 بیفزاید اي شاه مقدار تو  اگر داد دادن بود کار تو           

 که شاها منم کاوة دادخواه  خروشید و زد دست بر سر ز شاه         

در مصراع اّول بیت: «بدان بی بها ناسزاوار پوست / پدید آمد آواي دشمن ز دوست» چند صفت براي متّمم آمده است؟  18

چهار سه دو یک

معناي فعل «شد» در کدام گزینه متفاوت است؟  19

چو مرا گرگ شبان شد چه کنم ناز شبان را  چو نهادم َسِر هستی، چه کشم بار کهی را 

البه گري می کنمت، راه تو زن قافله را  طوق جنون سلسله شد، باز مکن سلسله را  

به باغ جان هر خلقی کند آن جو سرایت ها  از آن دریا هزاران شاخ شد هر سوي و جویی شد 

آن  هاي و هوِي و نعرة مستانم آرزوست  زین خلق پر شکایت گریان، شدم ملول 

در کدام گزینه آرایۀ «تضاد» پدید نیامده است؟  20

 به جان رسیدم از آن تا به خدمتش نرسیدم   دو هفته می گذرد کان مِه دو هفته ندیدم  

به جاي خود که چرا پند دوستان نشنیدم    به کام دشمنم اي دوست عاقبت بنشاندي 

زهی خجالت مردم چرا به سر ندویدم   میان خلق ندیدي که چون دویدمت از پی  

شراب انس بیاور که من نه مرد نبیدم (نَبید: شراب)    بنال مطرب مجلس بگوي گفتۀ سعدي 

21  عّین الصحیح فی الترجمۀ: 
ا و الّناس یواصلون طریقهم فیها بصعوبۀ! کانت شمس الصحراء ُمحرقۀ جد

ا داغ می کند و مردم راهشان را با سختی زیاد طی می کنند! در صحرا خورشید جد خورشید صحرا جداً می سوزاند و باعث می شود مردم راهشان را با سختی بپیمایند!

آفتاب صحرا واقعًا سوزان بود و مردم در آن به سختی راهشان را ادامه می دادند! در صحرا آفتاب واقعًا سوزان بود و مردم راه خود را در آن سخت می پیمایند!

ِن العبارة الّتی لیست فیها أفعاٌل ناقصٌۀ: 22  َعیِّ

 ُکّنا نَْلَعُب بِالُکرِة علی الشاِطئ فی فصل الّصیف.  الُمشرکون لَن ُیصبحوا ُقدرًة لنا. 

 «... فأصبحتم بنعمۀ إخوانًا»   صاَح الطّالب حینما شاهدوا درجاِتهم. 

حیَح ِفی التَّرَجَمِۀ:   ِن الصَّ َعیِّ  23
َۀ َکثیرًا». ب ُیِحبَّون اللَُّغَۀ الَْعَربیَّ الُّ با فی َمدَرَستی. کاَن الطُّ َنِۀ الماِضَیِۀ َرَأیُت ُطال  ِفی السَّ

در سال گذشته دانش آموزانی را در مدرسه دیدم. دانش آموزان زبان عربی را دوست داشتند.  

پارسال دانش آموزي را در مدرسۀ خودم دیدم. آن دانش آموز زبان عربی را خیلی دوست داشت.  

در سنوات گذشته دانش آموزانی را در مدرسه می دیدم که آن دانش آموزان زبان عربی را خیلی دوست می داشتند.  

در سال گذشته دانش آموزانی را در مدرسه ام  دیدم. آن دانش آموزان زبان عربی را بسیار دوست می داشتند.  

24   عّین المناسب للجواب عن األسئلۀ الّتالیۀ: 
عّین الجملۀ الوصفیۀ:

 ال تعملوا عمًال تخافون أن یعلمه اهللا!   تجّرع العظماء آالمًا کثیرة فی حیاتهم العلمّیۀ!  

ف الئق لحّل المسألۀ!   یرید الرئیس أن یکّرم شخصًا أکثر شأنًا من اآلخرین!    أ لیس فی هذه الّشرکۀ موظٌّ

■■

25   عّین األصّح و األدّق فی الجواب للّترجمۀ أو الّتعریب: 
«ال تنظر إلی دّقات الحیاة الماضیۀ، بل ُانظر إلی دّقاتها الباقیۀ!». عّین ما الیناسب مفهوم العبارة:

بر لب جوي نشین و گذر عمر ببین!  اُستفد مّما بقی لک من الفرص!   نیمۀ خالی لیوان را نبین!  ال َتتحّسر علی ما سبق!  

■■
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26  عّین األصّح و األدّق فی الجواب للترجمۀ من أو إلی العربیۀ 
«َیبلغ الّصادقون بصدقهم ما ال یبلُغه الکاذبون باحتیالهم!»:

صادقان با صدق خود به همان چیزي می رسند که کاذبان با فریبکاري خود به آن نرسیده اند!

راستگویان با راستگویی خود به چیزي می رسند که دروغگویان با حیله گري خود به آن نمی رسند!

اشخاص راستگو با صداقت خویش آنچه را به دست می آورند، اشخاص دروغگو با حیله گري خود به دست نمی آورند!

افراد صادق با راستگویی خویش چیزي را به دست می آورند که دروغگویان با فریبکاري خود به دست نیاورده اند!

27  عین الّالم تختلف: (حسب القواعد و المعنی)

 اِجلس عندنا لتشاهد المباراة من التلفزیون!   اِذهب إلی البیت لتساعد أّمک!  

 اِحضر فی الجلسۀ األولی للتعارف مع زمالءك!   أعمل بعهدي لتناسب أقوالی مع أفعالی!  

عّین ما فیه وصف جملًۀ:  28

ارسلنا الی فرعون رسوًال فعصی فرعون الرسول.   اُهللا نور السماوات و االرض مثل نوره کمشکاٍة فیها مصباٌح.  

و ما تقّدموا ألنفسکم من خیٍر َتجدوه عنداهللا.   َمن علَّم علمًا فله أجُر َمن عمل به الینقص من أجرالعامل.  

عّین ما لیس فیه معادل (المضارع االلتزامی) فی الفارسّیۀ:  29

إذا ظَنْنَت أنّک تستطیع ارضاء جمیع الناس فأنَت مخطیء شدیداً.   َمن عرف نفسه فقد عرف ربّه.  

احبُّ صدیقًا یرشدنی الی الکمال.   الذي یظّن صاحب البستان بخیل فهو فی غلط.  

عّین الم المالکّیۀ:  30

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

فی اّي عبارة یستعمل (الالم) بصورة مفتوحۀ:  31

لکّل ذنب توبۀ اّال سوء الُخلق.   له ما فی السماوات و ما فی األرض.   و ال تقولوا لمن ُیقُتل فی سبیل اهللا أمواٌت.   ربِّ َهْب لی حکمًا و ألحقنی بالصالحین.  

32  عّین ما فیه من االفعال الناقصۀ:

فی السنۀ القادمۀ تنمو تلَک الجوزة و تصیُر شجرٌة.   شجرة النفط شجرٌة یمَکُن انتاُج النفط منها.

  . اّیتها الطالبات! علیُکنَّ باالجتهاد فی امورکنَّ یان علینا بالذهاب الی الملعب قبل أي تمتلیَء.   ِکال هما قوِّ

َعّین ُجمَلًۀ َتِصُف الّنکرة:  33

عبِۀ.   روف الصَّ َوَجْدُت ُمحمدا ُیساِعُد الناسَّ ِفی الظِّ بْت بُیوتًا کثیرًة.   َعَصَفْت ریاٌح شدیَدٌة َفَخرَّ

َعَلیَک َأن تختاَر َقمیصًا ُیناِسُبَک.   َسِمْعنا َخبراً ُمؤلِمًا و َحِزْننا کثیراً.  

حیح ِفی تعریب:"  َعیِّن الصَّ  34
«مرد درستکار از دوستش خواست که به راستگویی پایبند باشد و از او در این مورد قول گرفت.»

دِق و َأخذ ِمنُه َعهداً.   َطَلَب َرُجٌل صالٌِح ِمْن َصدیقه االلتزام بِالصِّ دِق َو َأَخَذ ِمنُه َعهداً َعلی ذلَِک.   جُل الّصالح ِمْن َصدیقِه َأَن َیْلَتِزَم بِالصِّ َطَلَب الرَّ

دِق َأخذ ِمنُه َعهداً َعلی ذلَِک.   جُل الّصالُّح الّذي َطَلَب من صدیقه َأَن َیْلَتِزَم بِالصِّ اَلرُّ الح َطَلَب ِمن صدیٍق لَُه َأن یلتزَم بِاألمانَِۀ و َأخذ َعهداً َعلی ذلَِک.   ُجُل الصُّ اَلرَّ

عّین الخطأ فی اسم و خبر األفعال الّناقصۀ:  35

کثیر من التلمیذات کّن ناجحات فی إمتحاناتهّن!   کان لی أصدقاٌء یدعوننی إلی طاعۀ اهللا!  

أصبح والدّي عجوزین، یحتاجون إلی المساعدة!   صار الجّو بارداً و هو لیس مناسبًا للخروج من البیت!  

36  عّین الصحیح فی ترجمۀ العبارات التالیۀ:

ل الیونسکو األمکنۀ التاریخّیۀ المهّمۀ فی قائمۀ التُّراث العالّمی : یونسکومکان هاي مهم تاریخی را در ستون میراث هاي جهانی ثبت خواهد کرد.  َسُتسجِّ

 فی الفلوات اإلیرانّیۀ ال َتْنبُت نباتات کثیرة : در بیابان هاي ایرانی گیاهان بسیاري نمی روید.

یاح َتْعِصُف و تنکِسُر غصون حدیقتنا القوّیۀ : بادها به شّدت می وزیدند و شاخه ي نیرومند باغ ما می شکستند.  کانت الرُّ

 ال نَعمُل عمًال َأطیَب من َغْرس اَألشجاِر فی الدنیا : نباید کاري نیکوتر از درخت کاري در دنیا انجام دهیم.
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عّین الصحیح فی ترجمۀ العبارة التالیۀ:    37
کاَن علماُءنا الکباُر قد َترجموا َعددًا ِمن الکتِب الفارسیِّۀ المهّمۀ إلی العربیِۀ و صارت مشهورًة بین العرب.

دانشمندان بزرگتر ما تعدادي از کتاب هاي مهم فارسی را به عربی ترجمه کردند و در میان اعراب معروف شد. 

دانشمندان بزرگ تعدادي از کتاب هاي فارسی مهم را به عربی ترجمه کرده بودند و در میان اعراب مشهور بود. 

دانشمندان بزرگتر ما تعدادي از کتاب هاي فارسی مهم را به عربی برمی گرداندند که در میان عرب معروف گردید. 

دانشمندان بزرگ ما تعدادي از کتاب هاي مهم فارسی را به عربی برگردانده بودند و در میان عرب مشهور گردید. 

عّین األدّق فی ترجمۀ العبارة التالیۀ:    38
ال نَِظلُم کما ال نُِحبُّ َأن نُظَلَم َو لُْنحِسْن کما نُِحبُّ َأن ُیحَسَن إلَینا.

نباید ستم کنیم همانطور که دوست نداشتیم به ما ستم شود و باید خوبی کنیم همانطور که دوست داریم به ما خوبی شود. 

ظلم نمی کنیم همانگونه که دوست نداریم که به ما ستم گردد و نیکی می کنیم همانگونه که عالقمندیم که به ما خوبی کنید. 

ستم نکنیم همانگونه که دوست نداشتیم که به ما ظلم شود و خوبی کنیم همانگونه دوست داشتیم که به ما نیکی کنند. 

ظلم نمی کنیم همانطور که دوست نداریم که به ما ظلم شود و باید نیکی کنیم همانگونه که دوست داریم که به ما نیکی شود. 

39  عّین ما فیه الم األمر:

 عند مشاهدة آثار قدرة اهللا لیخشع القلب!  ساِعد أصدقاءك لیخرجوا من مشاکلهم بسهولۀ! 

 یجب علی اإلنسان کثیٌر من المحاوالت لُیصلح نفسه!  ذهب صدیقی إلی متجر آخر لیشتري سرواًال اَرخص! 

عیِّن اَألدّق فی ترجمۀ العبارة التالیۀ:    40
«کاَن اهللا ُیرِسُل إلی الحّکام الظالمیَن أنبیاءه ولکنُّهم َیعصوَن الّرسل.»

خداوند پیامبرانی را به سوي حاکمان ستمگر می فرستاد اما آنها از پیامبران نافرمانی می کردند.

خداوند پیامبران خود را به سوي پادشاهان ستمکار فرستاد ولی ایشان از پیامبران خدا نافرمانی می کردند.

خداوند پیامبران را به نزد حاکمان ظالم گسیل می کرد ولی ایشان از پیامبران نافرمانی می کنند.

خداوند پیامبرانش را نزد پادشاهان ستمگر می فرستاد اما آنها از پیامبران نافرمانی می کردند.

قلعه و حصار متین و محکمی که منتظران در آن به آماده سازي و تشکل خود می پردازند، همان .................. و مطابق فرمایش امام علی (ع) افراد  41
منتخب رهبر جامعه که باید درباره ي محرومان تحقیق کرده و به او گزارش دهند، باید .................. باشند.

والیت و حکومت اسالمی - مورد اطمینان، خداترس و متواضع مرجعیت والیت فقیه - مورد اطمینان، خداترس و متواضع

والیت و حکومت اسالمی - اهل ایمان، متواضع و عادل مرجعیت و والیت فقیه - اهل ایمان، متواضع و عادل

زنده بودن امام زمان (عج)، مشخص بودن پدر و مادر آن حضرت و حضور ایشان در جامعه داراي فوایدي می باشد به جز .................. .  42

جامعه به صورت هاي گوناگون از هدایت هاي امام و از والیت معنوي و ظاهري ایشان برخوردار می گردد.

هرگاه مردم احساس کنند، می توانند با امام حاضر و ناظر خود سخن بگویند، خواسته هاي خود را با ایشان در میان گذارند.

هر ماجراجوي فریب کاري که بخواهد خود را مهدي موعود کند به زودي شناخته می شود و مردم هوشیار فریب او را نمی خورند.

پیروان آن حضرت، امام خود را حاضر و ناظر بر خود می یابند و می دانند که ایشان از حال مسلمانان آگاه اند و از مجاهدت مؤمنان اطالع دارند.

در عصر غیبت، چه کسی می تواند ادارة حکومت اسالمی را عهده دار باشد؟ (با تغییر)  43

مرجعیت دینی داشتن شرایط رهبري و پذیرش مردم

منتخب مردم فقیه اعلم

تقلید در احکام به چه معناست و مرجع تقلید باید کدام شرایط را داشته باشد؟  44

رجوع به متخصص - فقیهی متقی، عادل، شجاع و مقبول مردم باشد.  رجوع به متخصص - فقیهی با تقوا، عادل، زمان شناس و اعلم باشد. 

رجوع به بزرگان دین - فقیهی متقی، عادل، شجاع و مقبول مردم باشد.  رجوع به بزرگان دین - فقیهی با تقوا، عادل، زمان شناس و اعلم باشد. 

مشهور بودن یک فقیه در میان چه افرادي موجب می شود که انسان مطمئن شود او فقیه واجدالشرایط است؟  45

عادلین فقها  سطح فکر مردم  اهل علم 
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امام صادق (ع) در معرفی خویش به عنوان امام، رسول خدا را چگونه معرفی نمودند؟  46

پیامبر و امام امام و رهبر امام  و رهنما پدران امت

«سرکوبی قیام توابین»، «پایه گذاري مدرسۀ علمی بزرگ در مدینه»، «معرفی اسالم اصیل» به ترتیب در کدام دوره از امامان معصوم صورت گرفته  47
است؟

امام سجاد (ع) - امام صادق (ع) - امام باقر (ع) امام صادق (ع) - امام صادق (ع) - امام باقر (ع)

امام سجاد (ع) - امام باقر (ع) - امام باقر (ع) امام سجاد (ع) - امام صادق (ع) - امام صادق (ع)

هر یک از موارد «انتظار فرج»، «برکنار کردن حاکمان ستمگر» به ترتیب بیانگر کدام مسئولیت هاي منتظران است؟  48

آماده کردن خود و جامعه براي ظهور - تقویت معرفت و محبت به امام  دعا براي ظهور امام - پیروي از فرمان هاي امام عصر (عج) 

تقویت معرفت و محبت به امام - آماده کردن خود و جامعه براي ظهور  پیروي از فرمان هاي امام عصر (عج) - دعا براي ظهور امام 

والیت و رهبري جامعه در عصر غیبت به نیابت کیست و برعهدة چه کسی است؟  49

به نیابت از خدا- ولی فقیه  به نیابت از امام عصر- ولی فقیه 

به نیابت از امام عصر- مجتهد واجدالشرایط  به نیابت از خدا- امام عصر 

کدام عبارت قرآنی در جلب رحمت الهی در تقابل است؟  50

ْمِر   َو شاِوْرُهْم ِفی اْألَ َفاْعُف َعْنُهْم   ا َغلیَظ اْلَقْلِب   َو لَْو ُکْنَت َفظ َفِبما َرْحَمٍۀ ِمَن اِهللا لِْنَت لَُهْم  

ْمِر» به ترتیب کدام یک از موارد حقوق رهبر یا مردم است؟ آیۀ شریفۀ «َفِبما َرْحَمٍۀ ِمَن اِهللا لِْنَت لَُهْم» و «َفاْعُف َعْنُهْم» و «َو شاِوْرُهْم ِفی اْألَ  51

حق مردم- حق مردم- حق مردم  حق مردم- حق رهبر- حق رهبر  حق رهبر- حق مردم- حق رهبر  حق مردم- حق مردم- حق رهبر 

رهبر براي حفظ «استقالل کشور» چه اقدامات عملی را باید انجام دهد؟  52

ساده زیستی و بستن راه هاي سلطه  ساده زیستی و دعوت مردم به استقامت 

دعوت مردم به استقامت و تالش براي اجراي احکام الهی  دعوت مردم به استقامت و بستن راه هاي سلطه 

بنا بر قانون اساسی، مردم رهبر را به چه صورتی انتخاب می کنند و چرا امام علی (علیه السالم) به مالک اشتر توصیه می کند که پس از بستن پیمان  53
با دشمن از پیمان شکنی دشمن غافل نباشند؟

غیر مستقیم ــ زیرا دشمن گاهی از این راه کارگزاران را غافل گیر می کند. مستقیم ــ زیرا دشمن گاهی از این راه کارگزاران را غافل گیر می کند.

غیر مستقیم ــ زیرا دشمن گاهی از این راه به دنبال جلب خشم عمومی مردم است. مستقیم ــ زیرا دشمن گاهی از این راه به دنبال جلب خشم عمومی مردم است.

سخن امام صادق (علیه السالم) که می فرماید:«مایۀ زینت و زیبایی  ما باشید، نه مایۀ زشتی و عیب» اشاره به چه چیزي دارد؟ و در دوران امام هادي  54
(علیه السالم) ارتباط پیوسته با شیعیان از چه طریقی بود؟

ایمان باید با عمل همراه باشد تا پیرو حقیقی پدید آید ــ وکال ایمان باید با عمل همراه باشد تا پیرو حقیقی پدید آید ــ نائبان

باید جان و مال و همه زندگی خود را براي نجات انسان ها فدا کرد ــ نائبان باید جان و مال و همه زندگی خود را براي نجات انسان ها فدا کرد ــ وکال

منتظر حقیقی چگونه می توانند در عصر غیبت پیرو امام خود باشد و از ایشان تبعیت کند و عبارت قرآنی  «یرثها عبادي الصالحون»  ناظر بر کدام  55

موضوع است؟

با مراجعه به عالمان دینی ــ دعاي خالصانه براي ظهور امام زمان (عجل اهللا تعالی فرجه الشریف)

با مراجعه به عالمان دینی ــ موعود و منجی در ادیان

با عمل به احکام فردي و اجتماعی ــ تقویت معرفت و محبت به امام  

با عمل به احکام فردي و اجتماعی ــ آماده کردن خود و جامعه براي ظهور
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آراستگی وجود انسان به ایمان و عمل صالح به دریافت کدام بشارت الهی می انجامد و در جامعۀ مهدوي چگونه عینیت می یابد؟  56

« نجعلهم ائمه و نجعلهم الوارثین » - انسان ها به هدفی که خدا در خلقت آنها تعیین کرده، بهتر و آسان تر می رسند.

« لیمکنن دینهم الذي ارتضی لهم » - قطب مرفه و قطب فقیر و طبقه مستکبر و طبقه مستضعف وجود ندارد.

« یعبدوننی ال یشرکون بی شیئا » - با لطف و توجه ویژة امام زمان (عجل اهللا تعالی فرجه الشریف) عقل همه انسان ها کامل می شود.

« لیبدلنهم من بعد خوفهم امنا » - از دزدي اموال و ثروت دیگران خبري نیست.

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؟  57

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

چه چیزي به سرعت یک حکومت را به زانو در می آورد و کدام تالش مردم امکان اجراي برنامه هاي اسالمی را براي رهبر فراهم می آورد؟  58

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

راه حل پیشنهادي نهایی حضرت علی (ع) براي نجات مردم از گمراهی، چه چیزي بیان شده است؟  59

تشخیص پیمان شکنان قرآن  تشخیص پشت کنندگان به صراط مستقیم 

رجوع به اهل دین که همان ائمۀ اطهار (ع) می باشد شناسایی فراموش کنندگان قرآن 

با وجود اینکه امکان تفقه در دین براي همۀ مومنین فراهم نیست، وظیفۀ مومنان در کدام مورد بیان شده و ثمرة انجام صحیح آن براي جامعه  60
چیست؟

هوا فی الّدین» «َو ما کاَن الموِمنون لینفروا کافه» _ «لیَتَفقَّ  «َو ما کاَن الُموِمنون لینفروا کافه» _ «لعلَّهم یحَذرون» 

هوا فی الّدین»  «َفلوال نََفر من کّل فرقه منهم طائفه» _ «لعلهم یحَذرون»   «فلوال نفر من کل فرقه منهم طائفه» _ «لیَتَفقَّ

61  I turned off the TV because I didn’t find the film .................. .

amusing amuses amused amusingly

62  He was surprised  .................. me sitting behind his desk.

saw see to see seeing

63  Many people in the world  .................. the art and skill of Iranian carpet weavers.

achieve  confuse value draw  

64  The bank has agreed to  .................. him fifty million Tomans.

limit lend borrow follow

65  That's a lovely picture you’ve painted- I never realized you were so  .................. .

artistic respectful satisfied valuable

66  Choose the word that is different.

bored  tired  cheerful depressed  

67  The Japanese man  .................. politely and introduced himself to us.

checked reflected bowed drew

68  It’s so promising to see that all the members of the group are working together towards a

common  .................. .

tile base goal host

69  She's studying how  .................. toward life and death vary from culture to culture.

identities  attitudes pleasures  activities  
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70  The carpet was specially  .................. by Iranian craftswomen to be sent to the holy shrine of Imam

Hussein.

caught sought woven taken

71  The three-year guarantee  .................. the company's confidence in the quality of its products.

predicts measure   reflects contains   

72  Right in the middle of the small town, there was a large, ugly modern building. The underlined

word ‘ugly’ is the opposite of  .................. .

creative attractive  well-known     domestic

73  I was deeply shocked to learn of his  .................. . He was a close friend of my son’s.

hike death sign notice

74  Choose the odd word out.

craftsman  potter  foreigner  carpet weaver  

75  I found myself in a small town square surrounded by restaurants, hotels and .................. shops.

souvenir economy income pleasure

76  She didn't understand the story, so she asked me .................. it to her.

explain to explain explaining that explain

77  Success is highly .................. on both the type of industry and founder's experience level.

important dependent creative decorative

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

agreed caught woven confused

79  My older brother doesn’t have the right personality to be an army officer, he’s too ……………… .

sure  normal soft cheerful

80  We are going to play football next week, but we need two more players to .................. the team.

give up make up take part fill out

مدت زمان نگهداري اطالعات،  .................. نام دارد.  81

 ( ) و ( گزینۀ ( بازیابی اندوزش 12ذخیره سازي

عالی ترین فعالیت شناختی انسان چیست؟  82

تعریف تصمیم گیري استدالل تفکر

کدام یک از گزینه هاي زیر از مالك هاي تصمیم گیري است؟  83

همۀ موارد  خطر مزیت ها هزینه ها

به مجموعه عوامل فرازیستی که باعث به حرکت در آوردن رفتار و شناخت ما می شود،  .................. می گویند.  84

نگرش انگیزش درونی  رسش انگیزه

در کدام نوع انگیزش، فرد کار یا فعالیت را به خاطر خود آن چیز انجام می دهد؟  85

انگیزش درونی  انگیزش عالقه محور انگیزش خود ساخته انگیزش خارجی 
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انتخاب هدف چه اثراتی دارد؟  86

انسجام در رفتار  ایجاد توانمندي 

همۀ موارد  جلوگیري از بیراهه رفتن و اتالف منابع انرژي 

کدام یک از فعالیت هاي زیر تفکر نمی باشد؟  87

حل مسئله - تصمیم گیري  تفسیر کردن - قضاوت کردن 

قضاوت کردن-کنارهم قرار دادن اطالعات حافظه  تفسیر کردن -ادراك کردن 

چرا بعضی افراد دوست دارند براي کم کردن مشکالت دیگران به آن ها کمک کنند و بعضی دیگر تنها به رفاه و آسایش خود فکر می کنند؟ این  88
مسائل در پاسخ به چه سؤالی است؟ و به  کدام دسته از عوامل بروز رفتار مربوط می باشد؟

چرایی رفتار - عوامل انگیزشی  چرایی رفتار - عوامل فیزیولوژیکی  چگونگی رفتار - عوامل نگرشی  چگونگی رفتار - عوامل محیطی 

به ترتیب محصول ناتوانی در حل مسئله و محصول ناتوانی در تصمیم گیري چه نامیده می شود؟  89

شکست - تعارض  ناکامی - تعارض   ناکامی - شکست   تعارض - ناکامی  

کدام موقعیت، تحت تأثیر انگیزة درونی است؟  90

رانندگی درست جهت جریمه نشدن  عالقۀ زیاد به نظم و انضباط 

تأثیر تشویق دیگران بر دقت یک بازیکن فوتبال  مطالعۀ دقیق جهت دستیابی به بهترین نمره 

آرمان به همراه پدرش براي خرید گوشی هوشمند به فروشگاه رفته بود. فروشنده چند نوع گوشی مختلف به آن ها معرفی کرد. آرمان در پاسخ به  91
سؤال پدر که کدام نوع گوشی را انتخاب می کند، جواب داد، نمی دانم هرکدام که شما انتخاب می کنید، در این مثال سبک تصمیم گیري آرمان کدام است؟

اجتنابی احساسی وابسته منطقی

تفاوت رمز گردانی جزء به جزء و رمزگردانی کلی در کدام گزینه به درستی بیان شده است؟  92

در رمز گردانی کلی به دلیل اینکه جزئیات در نظر گرفته نمی شود، امکان اشتباه باالتر است .

 کودکان مطالب را بصورت خالصه و کلی به حافظه می سپارند. 

در رمزگردانی جزء به جزء، امکان خطاي بیشتري وجود دارد.

بیشتر اوقات به رمزگردانی بزرگان می توان اعتماد کرد چون جزئیات موضوع را رمزگردانی می کنند.

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، فرد  93
دچار....... می شود و در این شرایط......... .

ناهماهنگی شناختی - به موجودي بی تحرك و خنثی تبدیل می شود. درماندگی آموخته شده - حالتی ناخوشایند و تنش زا براي فرد ایجاد می شود.

درماندگی آموخته شده - به موجودي بی تحرك و خنثی تبدیل می شود. ناهماهنگی شناختی - حالتی ناخوشایند و تنش زا براي فرد ایجاد می شود.

به ترتیب کدام گزینه در ارتباط با سبک تصمیم گیري احساسی و اجتنابی درست است؟  94

براساس اطالعات کورکورانه است - فرد قصد دارد تصمیم بگیرد، اما تصمیم خود را عملی نمی کند.

فرد قصد دارد تصمیم بگیرد، اما تصمیم خود را عملی نمی کند - براساس عواطف و هیجانات زودگذر می باشد.

بدون تفکر و توجه به عواقب خطرناك آن است. - این روش در میان نوجوانان دیده می شود.

روش پایدار و ماندگاري براي تصمیم گیري نیست - فرد بر این باور است که همه چیز خود به خود درست می شود. 

کدام مرحله در حافظۀ حسی نسبت به حافظۀ کوتاه مدت برتري دارد؟  95

ظرفیت ذخیره سازي نوع رمزگردانی  به خاطر آوردن  زمان بازیابی 

96  با توّجه به بیت زیر، کدام گزینه استعاره است؟ 
 که اساسش همه بی موقع و بی بنیاد است» «خیمۀ انس مزن بر در این کهنه رباط

اساس رباط انس خیمه

9

انسانی - 10511

ام اس بوك



در همۀ بیت هاي زیر،  به غیر از بیت..................  ، آرایۀ استعارة آشکار به کار رفته است.  97

چشمت به کرشمه چشم بندي    اي زلف تو هر خمی کمندي

 هیچ کس می نپسندم که به جاي تو بود تا تو را جاي شد اي سرو روان در دل من    

 خدایا منعمم گردان به درویشی و خرسندي  در این بازار اگر سودي است با درویش خرسند است  

  فروشد تا برآمد یک گل زرد هزاران نرگس از چرخ جهانگرد  

98  در کدام بیت آرایۀ «مجاز» به کار رفته است؟   

به بند کمر بر بزد تیر چند     کمان به زه را به  بازو فکند

 هماوردت آمد مشو باز جاي  خروشید کاي مرد رزم آزماي

 سرهم نبرد اندر آرد به گرد  پیامد که جوید ز ایران نبرد

 زمین آهنین شد سپهر آبنوس   به گرز گران دست برد اشکبوس

نشانه هاي هجایی و وزن کدام مصراع به شکل زیر است؟       99

به تو حاصلی ندارد غم روزگار گفتن کس نیست که افتادة آن زلف دو تا نیست

دوش از مسجد سوي میخانه آمد پیر ما دل می رود ز دستم صاحبدالن خدا را

− − U − /U–UU/ − −U − /U–UU

در کدام بیت هر دو تشبیه بلیغ (اسنادي و اضافی) وجود دارد؟  100

وي در کمان ابروي تو ناوك حَیل   اي در کمند زلفک تو حلقۀ فریب 

اما پري به دیدن دیوان نیامدي دیوان حافظی تو و دیوانۀ تو من 

تو آن گنجی که در ویرانۀ دل ها وطن داري من آن شهرم که سیالب محبت ساخت ویرانم 

سنبل مشکین بگشا دستۀ ریحان چه کنی؟ عارض گلگون بنما، دم ز گلستان چه زنی؟ 

عبارت زیر در توضیح کدام شخصیّت ادبی است؟   101
«شاعر و نویسندة طنزپرداز و شوخ طبع قرن هشتم هجري است که ذوق و هنر وي در نکته یابی و انتقادهاي ظریف اجتماعی جلوه می کند.»

سلمان ساوجی ابن یمین سیف فرغانی عبید زاکانی

عبارت «از شاعران نام آور قرن هفتم و صاحب غزل هاي عرفانی زیباست. «عّشاق نامه» از سروده هاي اوست.» دربارة کدام شاعر صدق می کند؟ و  102
نام اثر دیگرش چیست؟

خواجوي کرمانی - مثنوي هایی به تقلید از نظامی  ابن یمین - قطعات اخالقی 

فخرالّدین عراقی - لمعات  مولوي - مثنوي معنوي 

وزن بیت زیر کدام است؟   103
 سِر خود را به نادانی شکستی»  «چو کردي با کلوخ انداز پیکار

مفاعیلن مفاعیلن مفاعی فعولن فعولن فعولن فعولن مفاعیلن مفاعیلن مفاعیلن فعولن فعولن فعولن َفَعل

در کدام گزینه «مجاز» دیده نمی شود؟  104

به نام خداوند ناهید و مهر خروشید و مژگان پر از آب کرد

به یک نعره، کوهی از جاي برَکنْد.  دل من رأي تو دارد، سر سوداي تو دارد.

«قلم» در عبارت زیر متناسب با کدام گزینه به کار رفته است؟    105
«تغییر قلم هنگام مالل و خستگی، مثل عوض کردن اسب هاي یدك است در طول منزل ها و امتداد مسافت ها»

تلمیح مجاز کنایه استعاره

10

انسانی - 10511

ام اس بوك



در کدام گزینه از آرایۀ ادبی «تشخیص» استفاده نشده است؟  106

درخت، دست هاي خود براي مناجات بلند کرده بود. باغبان، گل هاي معطر را می بوید و از حاصل تالش خویش لذت می برد.

گل ها جامه بر تن می درند تا داد ما را از خزان بستانند. رود از کنار تخته سنگ ها عبور کرد و در آغوش دریا جا گرفت.

در کدام گزینه،«تشخیص» به کار رفته است؟  107

 بسته کمر آسمان به پیکارم    خورده قسم اختران به پاداشم

 امروز چه شد که نیست کسی یارم    یاران گزیده داشتم روزي

 شاید که بس ابله و سبک بارم    بندي است گران به دست و پایم در

 بی علّت و بی سبب گرفتارم  بی زلت و بی گناه محبوسم

در کدام گزینه آرایۀ ادبی «تشخیص» می یابید؟  108

گره را ز راز جهان باز کن جز افسون و افسانه نبود جهان زند بارگه گل به گلزارها  بود کیش من زدن مهر دلدارها

ابیات زیر سرودة کیست؟ مضمون آن روایتگر کدام واقعۀ تاریخی است؟   109
 «باز این چه شورش است که در خلق عالم است 

 باز این چه رستخیز عظیم است کز زمین 
 باز این چه نوحه و چه عزا و چه ماتم است  

 بی نفخ صور خاسته تا عرش اعظم است» 

کلیم کاشانی – واقعۀ عاشورا      محتشم کاشانی – واقعۀ عاشورا

کلیم کاشانی – ضربت خوردن علی (ع) محتشم کاشانی – ضربت خوردن علی (ع)

110  وزن بیت زیر کدام است؟ 
 سرافراز ُگردان و فّرخ َردان»  «چو دستور فرزانه با موبدان 

− − U | − −U| − − U| − −U− U | − −U| − − U| − −U

− − U| − − U| − −U− − − U| − − − U| − − − U| − − − U

نشانه هاي هجایی بیت زیر کدام است؟   111
هیچ مگو کز َفَرج است اینکه گرفتار شدم»   «گفت مرا خواجه فرج صبر رهاند ز َحَرج 

− UU − | − UU − | − UU − | − UU −− − U − | − − U − | − − U − | − − U −

− U − −| − U − −| − U − −| − U − −− U − U| − UU − | − U − U| − UU −

کدام گزینه دربارة نثر سبک عراقی صحیح است؟  112

در قرن هشتم با فروپاشی تیموریان نثر فنی ضعیف می شود.

مالحسین واعظ کلیله و دمنه را به انشاي دورة خود بازگرداند و آن را فتوت نامۀ سلطانی نامید. 

ظفرنامۀ شامی قدیمی ترین تاریخ نوشته شده دربارة تیمور است. 

از اوایل دورة مغول، حاشیه نویسی هاي متعدد به نثر مصنوع بر تاریخ هاي قدیم انجام شد. 

آخرین پایۀ آوایی در کدام بیت با بقیه متفاوت است؟  113

که در تابم از دست زهد ریایی می صوفی افکن کجا می فروشند 

 کرامت فزاید کمال آورد بیا ساقی آن می که حال آورد

به من باز بنمود می دستبرد صراحی دگر بارم از دست برد 

به راه خرابات خاکم کنید   به تابوتی از چوب تاکم کنید 

در کدام گزینه یکی از آثار، مربوط به قرن هشتم نیست؟  114

رسالۀ دلگشا، صد پند  موش و گربه، المعجم فی معاییر االشعار العجم 

اخالق االشراف، جمشید و خورشید تاریخ گزیده، دیوان حافظ
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سخن پردازان کدام گزینه با قرن نوشته شده در مقابل آن ها تمامًا هم خوانی دارند؟  115

قرن هفتم: خواجه رشید الدین فضل اهللا ــ فخرالدین عراقی  قرن هشتم: شمس قیس رازي ــ عبید زاکانی 

قرن هفتم: سعدي ــ ابن یمین   قرن نهم: نجم الدین رازي ــ جامی  

جریان راست و چپ در مجلس فرانسه، به ترتیب چه گروه هایی بودند و از چه زمانی شکل گرفتند؟  116

مدافع لیبرالیسم - مدافع احزاب کمونیستی - پس از شکل گیري احزاب و اتحادیۀ کمونیستی 

منتقد بلوك غرب - منتقد بلوك شرق - پس از انقالب فرانسه 

منتقد بلوك غرب - مدافع بلوك شرق - پس از شکل گیري احزاب و اتحادیۀ کمونیستی 

مدافع لیبرالیسم - منتقد لیبرالیسم - پس از انقالب فرانسه 

کدام یک از گزینه هاي زیر در ارتباط با اندیشۀ سیاسی مارکس درست است؟  117

کمونیسم مرحلۀ انتقالی براي رسیدن به سوسیالیسم است.  سوسیالیسم را مرحلۀ انتقالی براي رسیدن به کمونیسم می دانست.

مارکسیسم مرحلۀ انتقالی براي رسیدن به کمونیسم است.  کمونیسم مرحلۀ انتقالی براي رسیدن به مارکسیسم است. 

بلوك شرق و غرب با دو .................. و .................. متفاوت جهان را به دو قطب تقسیم کرده و این چالش .................. نبود، بلکه ..................  118
بود.

فرهنگ - اقتصاد - فرامنطقه اي - جهانی  اقتصاد - سیاست - منطقه اي - جهانی 

سیاست - اقتصاد - فرامنطقه اي - منطقه اي فرهنگ - سیاست - فرامنطقه اي - منطقه اي

صورت تجربی پیدا کردن روشنگري مدرن از قرن  .................. است و علمی قلمداد نشدن شناخت  .................. .  119

20192018 - غیرتجربی - غیرتجربی - غیرحسی - تجربی

نقطۀ مقابل بیدارگران اسالمی چه گروهی بودند؟ و رهاورد آن ها چه بود؟  120

سکوالرها – حکومت هاي سکوالر لُژهاي فراماسونري – حکومت هاي سکوالر 

لُژهاي فراماسونري – سکوالر سکوالرها – سکوالر

عدم کنترل اقتصادي .................. را منجر می شود و بحران اقتصادي در دوره هاي نخستین به .................. محدود می شود.  121

فروپاشی جامعه – نظام سرمایه داري فروپاشی حکومت ها – نظام سرمایه داري

فروپاشی جامعه – کشورهاي غربی فروپاشی حکومت ها – کشورهاي غربی

به ترتیب صحیح یا غلط بودن عبارات زیر را مشخص کنید.  122
- شکل گیري اقتصاد جهانی و کاهش اهمیت مرزهاي سیاسی چالش فقر و غنا را به سرعت جهانی می کند.

- بحران هاي فقر و غنا تمام جامعه را در برمی گیرد و مستمر است.
- بحران هاي اقتصادي اغلب با مسئله فقر وغنا پیوند می خورد و بر دامنۀ آن می افزاید.

ص – ص – ص غ – ص – غ ص – غ – غ  غ – غ – ص

به ترتیب صحیح یا غلط بودن هر یک از عبارات زیر را مشخص کنید.  123
- گسترش زندگی مدرن بر گسترة انواع آسیب هاي زیست محیطی افزوده است.

- کنفرانس بین المللی از شتاب بحران ناشی از مسائل اقتصادي کاسته است.
- برخی از قشرهاي اجتماعی، رویکرد غیرمعنوي به طبیعت را راه گریز از بحران می دانند.

غ – غ – غ غ – غ – ص ص – غ – غ ص – غ – ص

برخی .................. ، بحران زیست محیطی را ناشی از فرهنگ مدرن غرب می دانند و برخی دیگر بازگشت به رویکردهاي .................. به طبیعت  124
را راه گریز از بحران می دانند.

قشرهاي اجتماعی – غیرمعنوي جنبش هاي فرهنگی – غیرمعنوي قشرهاي اجتماعی – معنوي جنبش هاي فرهنگی – معنوي

12

انسانی - 10511

ام اس بوك



جهان متجدد از دیدگاه کنت، هانتینگتون و ماکس وبر داراي چه یژگی هایی است؟  125

جنگ از زندگی بشر رخت برمی بندد - از هیچ گونه قداستی برخوردار نیست - فرهنگ اسالمی بزرگ ترین تهدید براي غرب است.

دولت مجاز به دخالت در اقتصاد نیست - جوامع غربی داراي بحران اراده و معنا هستند - ثروت از طریق غلبه بر طبیعت به دست می آید.

جنگ امري ذاتی است - از مهم ترین عوامل وقوع جنگ ها رقابت کشورهاي اروپایی بر سر مناطق استعماري است - در جهت برخورداري از زندگی دنیوي گام برمی دارد.

جنگ امري عارضی و تحمیلی است - از آخرین مرحلۀ درگیري ها در جهان معاصر با عنوان جنگ تمدن ها یاد می کند - فقط علومی را که با روش هاي تجربی به دست می آیند،
علم می داند.

به ترتیب، هریک از عبارات زیر با کدام مفهوم به درستی ارتباط دارد؟   126
- از بین بردن آزادي معنوي و دنیوي افراد در جوامع سوسیالیستی 

- بلوك شرق شامل اروپاي شرقی

آزادي اقتصادي - روسیه  عدالت اقتصادي - شوروي سابق  مالکیت خصوصی - چین  عدالت اقتصادي - چین 

به ترتیب، هریک از عبارات زیر با کدام مفهوم به درستی ارتباط دارد؟   127
- ایجاد سازگاري با شرایط متنوع جغرافیایی از طریق فعالیت هاي انسانی 

- به خدمت گرفتن منطقۀ پیرامونی توسط منطقۀ مرکزي

تناسب هویت هاي فردي و تاریخی - فرهنگ سرمایه داري نگاه دنیوي جهان متجدد به طبیعت - فرهنگ صهیونیسم

تنوع تاریخی فرهنگ ها - جامعۀ تغلّب نگاه معنوي به طبیعت - مدینۀ فاسقه

به ترتیب، نخستین بحران اقتصادي در چه سالی و در کدام کشور اتفاق افتاد؟  128

سال  میالدي - فرانسه  سال  میالدي - انگلستان سال  میالدي - فرانسه 1810183018201820سال  میالدي - انگلستان 

کدام گزینه در رابطه با رویکرد معرفتی - علمی فرهنگ غرب پس از رنسانس، صحیح نیست؟  129

بحران معرفتی جدید هنگامی آغاز شد که محدودیت هاي علمی دانش تجربی و همچنین وابستگی آن به معرفت هاي غیر تجربی و غیر حسی آشکار شد. 

سکوالریسم، اومانیسم و روشنگري در مجموع، سطحی ترین الیۀ فرهنگ معاصر غرب و روح و شالودة آن را تشکیل می دهند.

در فرهنگ قرون وسطی، کتاب مقدس و شهود آباء کلیسا معتبرترین راه شناخت جهان بود، اما در دوران رنسانس این روش معرفتی مورد تردید قرار گرفت. 

جهان غرب براي برون رفت از بحران معرفتی، به سوي نوعی روشنگري پیش رفت که جایگاه وحی و شهود را شناخت علمی نادیده انگاشت. 

کدام گزینه در ارتباط با بحران اقتصادي و بحران زیست محیطی صحیح بیان نشده است؟  130

بحران زیست محیطی در صورتی که کنترل نشود، می تواند به فروپاشی حکومت ها منجر شود. 

برخی اندیشمندان، بحران هاي زیست محیطی را ناشی از نوع رویکرد انسان مدرن و فرهنگ معاصر به طبیعت می دانند.

در تاریخ اقتصاد سرمایه داري غرب، بحران هاي اقتصادي به طور متناوب و با شدت و ضعف هاي متفاوت پدید آمده اند.

بحران اقتصادي و چالش  فقر و غنا هردو، هویت اقتصادي دارند. 

کدام گزینه در رابطه با بحران هاي اقتصادي صحیح نمی باشد؟  131

آسیب هاي مربوط به بحران اقتصادي فقط متوجه قشرهاي فقیر و ضعیف جامعه است. 

نخستین بحران اقتصادي در سال  میالدي در انگلستان به وجود آمد. 

بحران هاي اقتصادي در ابتداي امر از عوامل داخلی کشورهاي غربی اثر می گرفت.

سرمایه داران فشار ناشی از بحران هاي اقتصادي را به اقشار ضعیف و تولیدکنندگان خود منتقل می کنند. 

1820

به ترتیب، هر یک از عبارات زیر با کدام گزینه و مفهوم به درستی ارتباط دارد؟   132
- کشورهاي سرمایه داري بلوك عرب 

- کشورهاي بلوك شرق 
- به نفس مرکزي کشورهاي ثروتمند و صنعتی اشاره دارد.

جهان دوم - جهان سوم - اصطالح مرکز و پیرامون جهان اول - جهان دوم - اصطالح مرکز و پیرامون 

جهان اول - جهان سوم - اصطالح بلوك شرق و غرب  جهان سوم - جهان اول - اصطالح استعمارگر و استعمارزده
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کدام گزینه در رابطه با بحران معنویت صحیح بیان نشده است؟  133

طی قرن بیستم نه تنها دین از فرهنگ عمومی مردم خارج نشد بلکه سال هاي پایانی قرن بیستم شاهد بازگشت مجدد نگاه معنوي و دینی به سطح مختلف زندگی انسان ها بود. 

سکوالریسم، اومانیسم و روشنگري عمیق ترین الیۀ فرهنگ معاصر غرب و روح و شالودة آن  هستند. 

فرهنگ غرب با تائید حقایق قوسی نه تنها به آرمان هاي انقالب فرانسه رسید بلکه به انسان دنیوي اصالت بخشید. 

مهم ترین علت تداوم باورهاي دینی و معنوي در زندگی انسان، نیاز فطري آدمی به حقایق قدسی و ماوراء طبیعی است. 

لیبرالیسم اولیه با تکیه بر شعار آزادي و به ویژه .................. راه .................. را براي صاحبان ثروت باز کرد و .................. را نادیده گرفت.  134

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

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

کدام گزینه در ارتباط با نظریۀ اگوست کنت صحیح نمی باشد؟  135

معتقد بود که فاتحانی در گذشتۀ تاریخ، با غنایم جنگی بر ثروت خود می افزودند.

با رشد علم تجربی و صنعت، ثروت از طریق غلبه بر طبیعت به دست می آید.

جنگ در فرهنگ و جامعۀ غربی، امري عارض و تحلیلی نیست بلکه امري ذاتی است. 

بعد از انقالب صنعتی، جنگ از زندگی بشریت برمی بندد.

کدام گزینه بیانگر تدریجی بودن شناخت است؟  136

ما اشیا و پدیده هاي پیرامون خود را شناسایی می کنیم و از طریق این شناخت از آن ها استفاده می نماییم.

با عمل آموختن و یادگیري، در مسیر شناخت پیش می رویم.

عالوه بر تأمل در مورد امور محسوس، گاهی ما انسان ها دربارة اموري برتر از حواس هم فکر می کنیم.

به کمک حواس پنج گانه قادر به فهم بسیاري از ویژگی هاي اشیاء می باشیم.

کدام گزینه بیانگر معناي صحیحی از محدودیت شناخت انسان می باشد؟  137

در کنار دانسته ها و آموخته ها، حقایق فراوان دیگري هم در عالم هست که آن ها را نمی دانیم و نمی شناسیم.

ما از آغاز تولد همه چیز را نمی دانیم، بلکه گام به گام با پدیده هاي جهان آشنا می شویم.

با عمل آموختن و یادگیري، در مسیر شناخت پیش می رویم.

حواس انسان قادر به درك پدیده هاي ماوراءالطبیعی نمی باشد.

اینکه انسان در کنار معلوماتش مجهوالتی هم دارد، بیانگر کدا م یک از ویژگی هاي شناخت انسان می باشد؟  138

قابل شناخت نبودن تمام پدیده ها تدریجی بودن شناخت انسان نامحدود بودن موضوعات جهان محدودیت شناخت انسان

وجود اختالف نظر و باور هاي متفاوت نسبت به موضوعات یکسان بیانگر کدام یک از ویژگی هاي شناخت می باشد؟  139

گستردگی شناخت محدودیت شناخت تدریجی بودن شناخت خطاپذیر بودن شناخت

کدام گزینه با اصل قابل شناخت بودن جهان براي انسان ناسازگار است؟  140

بسیاري از حقایق در جهان هست که ما هنوز نشناخته ایم.

ممکن است انسان در شناخت امور جهان دچار خطا شود.

ممکن است انسان در توانایی هاي خود براي شناخت جهان دچار شک و تردید شود.

ممکن است انسان در اصل دانستن و همۀ دانسته ها دچار تردید شود.

بیت زیر با کدام یک از منابع شناخت مرتبط است؟   141
و اندر آن ظلمت شب آب حیاتم دادند» «دوش وقت سحر از غصه نجاتم دادند

حس وحی عقل قلب
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تفاوت دیدگاه پارمنیدس و هراکلیتوس در چیست؟  142

پارمنیدس معتقد بود که حس معتبر نیست و عقل اعتبار دارد، اما هراکلیتوس معتقد بود که هم حس و هم عقل معتبر هستند. 

پارمنیدس معتقد بود که عقل معتبر است و حس اعتبار دارد، اما هراکلیتوس معتقد بود که عقل اعتبار دارد. 

پارمنیدس معتقد بود که حس معتبر است و عقل هم اعتبار دارد، اما هراکلیتوس معتقد بود که هم حس و هم عقل معتبر هستند. 

 پارمنیدس معتقد بود که عقل معتبر نیست و حس اعتبار دارد، اما هراکلیتوس معتقد بود که حس اعتبار دارد. 

فیلسوفان قرن 3 و 4 به ترتیب چه کسانی هستند و مانند چه کسانی حس و عقل را معتبر می دانستند؟  143

ابن سینا - سهروردي - افالطون و ارسطو  فارابی - ابن سینا - افالطون و ارسطو 

مالصدرا - فارابی - سقراط و افالطون  سهروردي - مالصدرا - سقراط و افالطون 

کدام یک از عبارات زیر در مورد دیدگاه فارابی و ابن سینا درست نیست؟   144

این دو فیلسوف براي شناخت وحیانی اعتبار قائل بودند. 

این دو فیلسوف نیم نگاهی هم به شناخت شهودي داشتند، اما آن را وارد فلسفه نمی کردند.

از ارتباط معرفت شهودي با فلسفه و استدالل هاي فلسفه سخن می گویند.

یکی از راه هاي شناخت را معرفت وحیانی می دانستند.

ابن سینا و فارابی چه موضوعی را در فلسفه وارد نکرده اند؟  145

شناخت شهودي  شناخت عرفانی  شناخت عقلی  شناخت تجربی 

کدام گزینه در مورد سهروردي به درستی بیان شده است؟  146

سهروردي بر معرفت عقالنی تأکید بسیاري کرده است. 

شیخ شهاب الدین سهروردي مشهور به شیخ اشراق نیست. 

او آنچه را که از طریق اشراق و به صورت الهامات شهودي به دست آورده بود، تبیین استداللی می کرد.

نظام فلسفی خود را بر پایۀ معرفت عقالنی بنا کرده بود. 

کدام مطلب را از دیدگاه مالصدرا نمی توان استنباط کرد؟   147

او پیوند محکمی میان فلسفه و معرفت وحیانی برقرار کرد. 

او اثبات کرد که تضاد و تناقضی میان داده هاي مستدل و یقینی عقل و معارف وحیانی وجود ندارد. 

عقل و وحی تأییدکنندة یکدیگر هستند. 

دستگاه منسجم فلسفی مالصدرا در عین حال که کامًال هویت دینی دارد، بر استدالل و شهود استوار است. 

نخستین کسی که در دورة جدید اروپا به حس و تجربه اصرار می ورزید، چه کسی بود؟  148

هیوم دکارت بیکن کانت

همۀ گزینه ها از مباحث مهم مربوط به فلسفه است که زیرمجموعۀ فلسفه هاي مضاف قرار می گیرد به جز .................. .  149

فلسفۀ جامعه شناسی حقیقت انسانی  فلسفۀ روان شناسی انسان شناسی فلسفی 

داروینیست ها فیلسوفانی هستند که از نظریۀ داروین دربارة ..................، تحول تدریجی .................. و پیدایش انسان از .................. نتایج  150
فلسفی گرفتند.

پیدایش موجودات - موجودات - انسان  پیدایش حیات - موجودات زنده - حیوان 

پیدایش موجودات - موجودات زنده - انسان  پیدایش حیات - موجودات - حیوان 

منظور ارسطو از قوه نطق چیست؟  151

حالت بالقوه نفس  انتقال محتواي استدالل  قوه تفکر و تعقل  سخن گفتن 
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در کدام گزینه هر دو مورد درست است؟  152

افالطون معتقد بود که نفس، انسان را از حیوانات متمایز می کند - دکارت انسان را ماشین پیچیده اي می دانست که نفس ندارد. 

ماتریالیست ها انسان را چیزي به جز ماشین پیچیده نمی دانستند - ارسطو معتقد بود که بدن بدون نفس موجودي مرده است. 

نفس در نظر ارسطو ابتدا حالت بالقوه دارد و یکباره بالفعل می شود - در نظر دکارت روح پایبند قوانین فیزیکی است. 

کانت وجدان اخالقی را بدون اراده آزاد ممکن می داند - از نظر داروینیست ها انسان حیوانی راست قامت است.

از نظر ماتریالیست ها و داروینیست ها، انسان به چه علت به فضایل توجه می کند؟  153

براي اثبات ارادة آزاد به فضایل اخالقی توجه می کنند. باور به فضیلت مندي در روح و فطرت انسان است. 

زیست اجتماعی انسان ها را مجبور کرده تا اصول اخالقی را ابداع کنند.  به علت زیست اجتماعی این اصول را کشف کرده اند.

وحی برترین  .................. می باشد که ویژه  ..................  بوده و توسط ایشان معارفی در اختیار بشر قرار می گیرد.  154

شهود عقلی _ پیامبران شهود قلبی _ دانشمندان شهود قلبی _ پیامبران شهود عقلی _ دانشمندان

توضیح تأثیر متقابل روح و جسم، بنابر دیدگاه کدام یک، مشکل تر است؟  155

ماتریالیست ها داروینیست ها دکارت مالصدرا

دین مسیحیت در کجا ظهور کرد و پیروان این دین در چه ناحیه اي از آفریقا دیده می شوند؟  156

آسیا - مرکز و جنوب  اروپا - شمال و جنوب  آسیا - مرکز و غرب  اروپا - مرکز و جنوب 

نظام اداري سلجوقی .................. براي حکومت هاي پس از خود شد. همۀ دیوان هاي سلجوقی زیر نظر .................. کار می کردند. آنچه سبب  157
تداوم کار وزیر در دوران سلجوقیان می شد، چه بود؟

الگوي مطلوبی - وزیر - اراده و خواست سلطان  الگوي نامطلوب - وزیر - مساعدت اهل شمشیر(نظامیان) با وزیر  

الگوي مطلوبی - سلطان - اراده و خواست سلطان  الگوي نامطلوب - سلطان - مساعدت اهل شمشیر (نظامیان) با وزیر 

هجوم مغوالن به ایران در چه زمانی بود و کدام مورد از ویژگی هاي اقوامی که زیر فرمان چنگیز بودند، نمی باشد؟  158

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. 

مهم ترین اقدام شاه اسماعیل چه بود و کدام گزینه از پیامدهاي این اقدام نمی باشد؟  159

رسمی کردن مذهب شیعۀ دوازده امامی - این اقدام باعث وحدت ایران با همسایگان شد. 

انتخاب شهر تبریز به عنوان پایتخت - شیعیان منسجم و متحد شدند. 

رسمی کردن مذهب شیعه - شیعیان در خدمت دولت نوپاي صفوي قرار گرفتند. 

انتخاب شهر تبریز به عنوان پایتخت - این اقدام باعث تشکیل حکومت صفوي شد. 

از اهداف و انگیزه هاي شاه عباس براي ایجاد مناسبات دوستانه با اروپاییان نمی باشد و یکی از منابع عمدة درآمد خزانۀ سلطنتی در زمان  160
شاه عباس اول چه بود؟

توسعۀ تجارت خارجی - صادرات کاال به اروپا  بهره برداري از دانش نظامی و فنی اروپاییان - تجارت ابریشم 

توسعۀ کشاورزي ایران - صادرات کاال به اروپا  بهره برداري و استفاده از دانشمندان اروپایی - تجارت ابریشم 

کتاب هاي احسن التواریخ، حبیب السیر و عالم آراي عباسی به ترتیب اثر کدام یک از تاریخ نگاران دورة صفویه می باشد و کدام گزینه در مورد نام  161
دستیار مدرسان در مدارس دورة صفویه صحیح نیست.

حسن بیگ  روملو - غیاث الدین خواندمیر - اسکندر بیگ منشی - مشاء  اسکندر بیگ منشی - حسن بیگ  روملو - غیاث الدین خواندمیر - خلیفه 

حسن بیگ روملو - اسکندر بیگ منشی - غیاث الدین خواندمیر - ُمعید  غیاث الدین خواندمیر - اسکندر بیگ منشی - حسن بیگ  روملو - مبصر 
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پس از انقراض امپراتوري شارلمانی، چه اتفاقی افتاد و پادشاهان به چه علت قادر به حفظ اقتدار و امنیت قلمرو خود نبودند؟  162

تجزیۀ امپراتوري شارلمانی - ناتوانی در تامین هزینۀ ارتش  هرج و مرج اروپا را در بر گرفت - ناتوانی در تامین هزینۀ ارتش 

تجزیۀ امپراتوري شارلمانی - حمالت طوایف غیر متمدن از شرق و شمال  هرج و مرج اروپا را در بر گرفت - حمالت طوایف غیر متمدن از شرق و شمال 

علت نام گذاري جنگ هاي صلیبی چه بود و کدام پاپ، مسیحیان را به حمله به سرزمین هاي اسالمی و جنگ با مسلمانان فرا خواند؟  163

وجود نشان صلیب بر لباس و پرچم ها - اوربان دوم  جنگ مسیحیان با مسلمانان - اوربان اول 

وجود نشان صلیب بر لباس و پرچم ها - اوربان اول  جنگ مسیحیان با مسلمانان - اوربان دوم 

با گسترش مسیحیت و افزایش شمار مسیحیان در قلمرو امپراتوري روم، چه پدیده اي در سراسر آن امپراتوري سر برآوردند و در چه سده هایی  164
کلیسا هدایت جریان فکر و فرهنگ را به دست گرفت.

حکومت پاپ ها - سده هاي میانه  کلیساهاي متعدد - سده هاي میانه  حکومت پاپ ها - سده هاي اولیه  کلیساهاي متعدد - سده هاي اولیه

در کدام نوع از فعالیت اقتصادي، منابع و مواد اولیه در کارخانه تغییر شکل می یابند و به کاال تبدیل می شوند و جمع آوري و پردازش اطالعات  165
شامل فعالیت چندم اقتصادي است؟

صنعت - چهارم  کشاورزي - سوم  خدمات - دوم  پژوهش و تحقیق - اول 

کدام مورد از معیارهاي طبقه بندي نواحی کشاورزي در جهان نمی باشد و تولید محصول کشاورزي براي فروش در بازارهاي داخلی شامل کدام  166
نواحی کشاورزي می شود؟

اندازه و وسعت زمین - معیشتی  کاربرد ماشین آالت - تجاري 

میزان سرمایه و نیروي انسانی - معیشتی  نوع محصول کشت شده - تجاري 

بزرگ ترین شبکۀ داد  و  ستد جهانی که شرق و غرب جهان را در گذشته به هم اتصال می  داد، چه بود و عصر اکتشافات جغرافیایی در چه  167
قرن هایی بوده است؟

مسیر دریایی -  و  جادة ابریشم -  و  مسیر دریایی -  و  1516151614151415جادة ابریشم -  و 

نابرابري اقتصادي در چه فضایی جلوه گر می شود و درآمد سرانۀ آلمان  برابر کدام کشور می باشد؟  168

فضاي جغرافیایی - اریتره  فضاي جغرافیایی - افغانستان  فضاي شهري - افغانستان  زیست بوم - اریتره 

25

کدام مورد از ویژگی هاي کشورهاي نیمه پیرامون نمی باشد و کدام گزینه شامل کشورهاي نیمه پیرامون نیست؟  169

این کشورها از نظر اقتصادي در اندازه هاي کشورهاي مرکز هستند - روسیه  این کشورها، بین مرکز و پیرامون قرار دارند - چین 

این کشورها بین مرکز و پیرامون نقش واسطه را دارند - کرة جنوبی  این کشورها از نظر اقتصادي قوي تر از کشورهاي پیرامون هستند - سنگاپور 

منظور از موازنۀ تجاري مثبت چیست و نتیجۀ آن کدام است؟  170

ارزش صادرات یک کشور بیشتر از واردات آن باشد - افزایش رفاه و بهبود استانداردهاي اقتصادي 

کسري تجاري در اقتصاد این کشور وجود ندارد - استانداردهاي زندگی و رفاه را در کشور بهبود می بخشد.

ارزش صادرات یک کشور بیشتر از واردات آن باشد - استانداردهاي زندگی و رفاه را در کشور بهبود می بخشد.

کسري تجاري در اقتصاد این کشور وجود ندارد - افزایش رفاه و بهبود استانداردهاي اقتصادي 
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