
نام و نام خانوادگی:

نام آزمون: انسانی - 10611

ام اس بوك

زمینه ي حماسه در کدام بیت با «دریدم جگرگاه دیو سپید»، تناسب دارد؟  1

 بر آنگونه شد اختر کاویان  ز دیباي پر مایه و پرنیان

 بر آن خسروي تاج پاشید خاك  همه جامه تا پاي بدرید پاك

 ندیدند مرگ اندر آن روزگار  چنین سال سیصد همی رفت کار

 نکردي بجز جنگ، چیز آرزوي  بسان پلنگ ژیان بُد به خوي

کدام واژه به معناي «اسب سرخ» است؟  2

سمند کمیت ابرش ابلق

در بیت «به رقصی که بی پا و سر می کنند/ چنین نغمۀ عشق سر می کنند» کدام آرایۀ ادبی وجود ندارد؟  3

تشبیه تضاد کنایه جناس همسان

معناي چند لغت داخل کمانک نادرست است؟   4
مدار (مسیر)، دف (نام ساز معروف)، سیمینه (منسوب به سیم)، منکر (ناباوري)، آالله (شقایق)، هان (شتابان)، تیغ (تیر)، نغمه (ترانه) 

پنج چهار سه دو

معناي کدام واژة مشخص شده غلط است؟  5

 گرازان و خندان و دل شادمان (جلوه کنان)  ز زاول به کابل رسید آن زمان

 گو نامبردار فرخ نژاد (ُپر شاخ و برگ)  بر آن لشکر گشن آواز داد

 درختان سنان و درخشان درفش (تابان)  جهان شد ز گرد سواران بنفش

 دها شد بریده تنش هم ز سر (زیرك)  قضا چو برآید فروهشت پر

مفهوم «رجزخوانی» از کدام بیت دریافت می شود؟  6

 به پیشش برآمد شه جنگ جو  به سوي هژبر ژیان کرد رو

 پس آنگه باستاد و همرزم خواست  بیامد به دشت و نفس کرد راست

 بخایید دندان به دندان کین  بیفشرد چون کوه پا بر زمین

 بزد بوسه بر دست او جبرئیل  چو غلطید در خاك آن ژنده فیل

در کدام گزینه واژه هاي «سپردن، ترگ، یکایک» به درستی معنا شده است؟  7

زیر پا گذاشتن، جدایی، یک دفعه پایمال، خود، یکی یکی     

در اختیار گذاشتن، نوع کاله جنگی، ناگهان پایمال کردن، کاله جنگی، ناگهان

«بسپرد» در کدام بیت واژة متفاوتی است؟  8

 شود کار بی سود بر تو دراز  و گر جان تو بسپرد راه آز  

 که با مهتران آفرین باد جفت  جهان را به فرزند بسپرد و گفت  

 پذیره شدندش یالن با سپاه  سیاوش چو بشنید بسپرد راه  

 به خواري تن اژدها بسپرد  همان شیر درنده را بشکرد  
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در کدام گزینه آرایۀ «کنایه» آمده است؟  9

این ستیزه روي در کار ما به جداست. تا از چشمان او ناپیدا نشویم، دل از ما برنگیرد.

بر اثر ایشان بروم و معلوم گردانم که فرجام کار ایشان چه باشد. در طاعت و مطاوعت او روزگار گذاشتندي.

در گروه لغات زیر چند واژه نادرست معنی شده اند؟   10
«گران مایه (پست) - زخم (ضربه) - خاست (طلب کرد) - یزدان (خدا) - ُگرد (دور تا دور) - خشت (خنجر) - خودکامگی (حقارت) - برزن (کوي) -

بهره (نصیب) - ژاله (قطره باران)»

1245

«ي» در پایان همۀ واژگان کدام گزینه پسوند «صفت ساز» است؟  11

«دانشی، حقیقی، کامرانی، نومیدي» «دیدنی، آسمانی، ابهري، مدنی» «ناتوانی، هنرمندي، خرمی، نشانی» «تهرانی، زیبایی، همیشگی، انسانی»

کدام واژه با همان معناي قدیم به حیات خود ادامه داده است؟  12

سپر سوفار دیوار دستار

ابیات زیر از زوال حکومت کدام پادشاه خبر می دهد؟   13
 «که این بسته را تا دماوند کوه 

 به کوه اندرون جاي تنگش گزید 
 فرو برد و بستش بدان کوه باز 

 ببر همچنین تازیان بی گروه  
 نگه کرد غاري بُنش ناپدید 

 بدان تا بماند به سختی دراز» 

فریدون ضحاك کی کاووس جمشید

در واژگان زیر چند غلط امالیی مشاهده می کنید؟   14
اساتیر باستان، مرداس پاك دین، لباس خالیگري، عالج و درمان، مظهر اهرمن، دلیر و سترگ

1234

در کدام گزینه نوع صفت با بقیه تفاوت دارد؟  15

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

این رود به جست  و جوي دریا می رفت بی تاب نظیر جوشش چشمۀ دور

دمید از گلوي سحرزادشان  از آنها که خورشید فریادشان 

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

در کدام گزینه تعداد ترکیب اضافی بیشتر است؟  16

دمید از گلوي سحرزادشان  از آنها که خورشید  فریاد  شان 

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

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

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

در بیت زیر کدام آرایۀ ادبی وجود ندارد؟   17
 دمید از گلوي سحر زادشان»  «از آن ها که خورشید فریادشان     

تشبیه کنایه تناسب تضاد

در کدام عبارت «غلط امالیی» وجود دارد؟  18

به برکات یک دلی و مخالصت و معاونت از چندین ورطۀ هایل خالص یافتند و خردمند باید که در این حکایات به نور عقل اهتمام ورزد. 

مطاوعِت ملک بر من فرض است و بادیۀ فراق او بی شک دراز و بی پایان خواهد گذشت که همۀ عمر کعبۀ اقبال من درگاه او بوده است. 

و چون کسی بدین اوصاف آراسته بود و از بوتۀ امتحان بدین نمط که تقریر افتاد بیرون آمد، حرمت او به مّدت در دل ها جاي گیرد. 

هیچ چیز ضایع تر از دوستی کسی نیست که در مذهب خود اهمال حق و نسیان شکر جایز شمرد و سر گفتن با کسی که سخن چینی صخرة بیان و پیشۀ بنان او باشد. 
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در کدام گزینه، دو ترکیب وصفی و دو ترکیب اضافی وجود دارد؟  19

عزمت ضامن دوام جهان شد / که جهان با دروغ می پاشد / و خون تو، معناي «راستی» است.

آه! اي مرگ تو معیار! / مرگت چنان زندگی را به سخره گرفت / که مردنی چنان / غبطۀ بزرگ زندگانی شد.

بگذار بر پشت زین خود معتبر بمانم / تو در کلبه و خیمۀ خود باز بمان / بگذار بر فراز سرم هیچ جز اختران نبینم.

در گذرگه تاریخ ایستاده اي / با جامی از فرهنگ / و بشریت رهگذار را می آشامانی / هر عاشقی را که تشنۀ شهادت است.

مفهوم کدام بیت با سه بیت دیگر همنوا نیست؟  20

جهان آفرین را به دل دشمن است  بپویید کان مهتر آهرمن است 

اندود زر چهرة خود با مس  آلود شاه دامن خود با خون 

بایدش دیدن کنون در دست اهریمن، دریغ  خاتمی کو از ازل نام سلیمان نقش داشت 

ملت امروز یقین کرد که او اهرمن است  آن کسی را که در این ملک سلیمان کردیم 

21  عّین مالیس فیه صفۀ:

 کان الفارابّی عالمًا یطالع فی ضوء قندیل الحّراس!  حملُت أبی المریض علی ظهري إلی المستشفی! 

عرفت الخنساء من عیون ناقل الخبر أّن أوالدها قد اُستشهدوا!   نزل الّراکبون من سّیاراتهم السریعۀ الستقبال المقاتلین!   

عّین الّصفۀ جملۀ :  22

ۀ الّشمس المضیئۀ فی الّسماء.  وقف الغزاُل فی نقطۀ و هو یرقب الّصیاد. قرأت الکتب الّتی أخذُتها من المکتبۀ.  شاهدت فی الغابۀ َظبیا یعشق الجمال. ظهرت أشعٌّ

  فی الحیاة ظواهر عجیبۀ تدعونا إلی االعتراف بوجود قّوة علیمۀ و حکیمۀ تدبّرها! علی سبیل المثال اقرؤوا هذین الموضوعین: 
أراد العلماء أخیرًا أن یقوموا بتغییرات فی الزادارات الحالّیۀ بعد تحقیقات أجریت علی أکبر شبکۀ خیوط العنکبوت (ما تصنعه العنکبوت کبیت لها). و قد تبّین من خاللها أّن

العنکبوت ال تنتظرر أن تأتی الحشرات إلیها، بل تستخدم هذه الخیوط کرادار لتلک الحشرات حتی تطیر نحوها و تسیر فی نفس المواقع الّتی یعّینها رادار العنکبوت! 
و أّما الثانی فهذه اآلیۀ الکریمۀ «ال الّشمس ینبغی لها أن ُتدرك القمر و ال الّلیل سابق الّنهار، و کّل فی فلک یسبحون» تشیر إلی حقیقۀ علمّیۀ و هی أّن األرض و معها القمر ال

ا! یلتقیان مع الّشمس. هذه الکواکب و السّیارات المختلفۀ کّلها تتحّرك بانتظام ضمن حسابات دقیقۀ جد

23  عّین الصحیح: علی أساس النص .................. 

 عدم التقاء الّشمس و القمر هو نتیجۀ حرکۀ األفالك!  یختار الّصید بعض األحیان الّطریق الّذي یعّینه الصّیاد! 

 شبکۀ العنکبوت تنتظر دائمًا إتیان الحشرة لتصیدها و تأکلها!  قام العلماء بصناعۀ صورة الّرادار علی أساس شکل خیوط العنکبوت! 

24  عّین الصحیح للفراغ: استطاع العلماء أخیرًا أن یصنعوا رادارًا یعّین  ..................

 مکان الهدف المطلوب بدّقۀ!  زمان حرکۀ الّشیء و نوعه و کیفّیته!  مسیر حرکۀ الهدف کما هو مطلوب!    الهدف فی غایۀ الدّقۀ و الّسرعۀ!  

25   «و کلُّ فی فلک یسبحون» المقصود من اآلیۀ الکریمۀ هو ............

 کثرة المخلوقات و األفالك الّسماویۀ!   عبادة الموجودات و تسبیحها فی األفالك!  

 سیر األفالك و تسبیحها فی مدارات ثابتۀ معّینۀ!  اشتغال األفالك الّسماویۀ بالّتسبیح حول األجرام السماوّیۀ! 

26  َعیِّن الَکِلَمَۀ الْغریَبَۀ فی الَْمْعنی:

 اَْلُمْفَردات    اَْلُمْعَجم    اَْلِمْهَرجان     اَلتَّألیف  

َعیِّن الجملۀ بعد النکرة:  27

أبحث عن تلمیٍذ فی مدرسۀ البرز یحّب الّلغۀ العربّیۀ.   رأیُت الولد یمشی بسرعٍۀ.  

َمن خاف النُّاس ِمن لسانه فهو لیس قویا.   ا.   ُقل الحّق و إن کان ُمر

حیَح فی التَّرَجمۀ.   28  َعیِّن الصَّ
بَۀ» کتوُر الّتونجی ِکتابًا َیُضمُّ الَْکِلماِت الْفاِرسّیۀ الُْمَعرَّ «َفَقْد ألََّف الدَّ

دکتر تونجی کتابی را تألیف کرده است که کلمات فارسی عربی شده را در بر می گرفت.   دکتر تونجی کتابی را تألیف کرده بود که کلمات فارسی عربی شده را در بر می گرفت.  

دکتر تونجی کتابی را تألیف کرده است که کلمات فارسی عربی شده را در بر گرفته است. دکتر تونجی کتابی را تألیف کرده است که کلمات فارسی عربی شده را در بر گرفته بود.
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29  عّین المضارع بمعنی الماضی:

 «أ لَْم نَجَعْل لَه َعیَنین»  «أال تحبَّون أن َیغِفَر اُهللا لَکم»  «لَِم َتقولوَن ما ال َتفَعلوَن»  «لَن َتنالوا البرَّ حّتی ُتنِفقوا ِمّما ُتِحبَّون» 

30  عّین الجملۀ الوصفّیۀ تصف الفاعل:

َب بیٌت اشتریناء فی السنۀ الماضیۀ    أجُد برنامجًا یساعدنی علی تعّلم العربّیۀ   عصفت ریاح، شدیدة و خرِّ

 یعجبنی استاٌذ یدَرس به طرق مبتکرة   للکالم آداٌب یجُب علی المتکّلم أن یعمل بها ! 

31  عّین الّصحیح فی اإلعراب و التحلیل الصرفی: 
«قد أنشد شاعران کبیران قصیدتین عند مشاهدتهما إیوان کسري!»

 مشاهدة: مفرد مؤنث - مصدر (من باب مفاعلۀ) - معرب / مجرور بحرف الجر ، عند مشاهدة: جار و مجرور  

 کسري: اسم - مفرد مذّکر - معرفۀ (علم) - معرب / مضاف إلیه و مجرور ، و المضاف کلمۀ «إیوان»  

 شاعران: اسم - مثنی مذکر - اسم فاعل (اشتقاقه من ماّدة «شعر») - معرفۀ / فاعل و مرفوع باأللف  

 أنشد: فعل ماٍض - للغائب - مزید ثالثی (من باب افتعال)/ فعل و فاعله «شاعران» و الجملۀ فعلیٌۀ  

عّین الصحیح عن خبر االفعال الناقصۀ:  32

کان هؤالء الطّالب ساهریَن اللیلۀ الماضیۀ (الطّالب).   ین للحضور فی االمتحانات النهائیۀ: (للحضور).   اصبحنا مستعدَّ

اصبحْت ممّرضات المستشفی ساهرات طول اللیل (ساهرات).   اّن اصدقاءنا آملوَن فأصبحنا آملیَن مثلهم (مثل).  

اّي عبارة یشتمل علی المالکّیۀ فی الماضی؟  33

کان الکتاب عند المدیر.   کان عندَك بیٌت کبیٌر. أتمکله اآلن؟   لک کتاٌب مفیٌد مطالبها نارة.   عندي سیارٌة جمیلٌۀ اشتریتها بثمن رخیص.  

عّین ما لیس فیه (الماضی البعید) فی المعنی:  34

ت َعلیَّ أْن ال اُحاکی اآلخرین و أعتمد علی نفسی.   کانت اّمی ألحَّ کانت المدرسۀ دَعت بعض صدیقاتی الی حفلۀ نجاحنا بعد االمتحانات.  

بنا من ظاهره.   ْبنا به و ُکّنا َتعجَّ ْحنا له فی مکاننا و أجلسناه الی جانبنا و رحَّ َتفسَّ ُکنُت أِحّس اّن الحیاة سوف تُمّر بی بصعوبۀ کثیرة مع فقدانه.  

عیِّن الّصحیح فی  الّتحلیل الّصرفی و المحّل االعرابّی:   35
« کان أردشیر أحد ملوك إیران و یعیش قبل قرون»

ملوك: جمع تکسیر و مفرده مالِک، اسم فاعل، مبنی / مجرور بحرف الجرّ  یعیش:للغائب، معرب، مجرد ثالثی، متعّد، معلوم / فعل و فاعله (أردشیر) 

أحد: مفرد مذکر، مبنی / خبر (کان) و منصوب  إیران: مفرد مؤنث، معرفۀ، معرب / مضاٌف إلیه و مجرور بحرف الجرّ 

عّین جمله تصف مفعوًال نکرة:  36

یعجبنی عید یفرح فیه الفقراء!   الکتاب صدیق ینقذك من مصیبۀ الجهل!  

عصفت ریاح شدیدة فربّت بیتا جنب شاطئ البحر!   سمعنا نداء ینادینا للخیر فاستجبناه!  

عیِّن اَألدّق فی ترجمۀ العبارة التالیۀ:    37
«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.

عّین الخطأ:  38

إذا أَردنا أن ال نَتعَب من المصائب: هرگاه بخواهیم که از مصیبت ها خسته نشویم. 

فلَنقبل أن ال نَحُزَن أنفَسنا بالمشاکل الجزئّیۀ: باید بپذیریم که درونمان با مشکالت جزئی ناراحت نشود. 

ا: و همۀ مشکالت دنیا براي انسان باهوش واقعًا جزئی است.  و کلُّ َمشاکل الّدنیا لإلنسان الذکّی جزئیُّۀ حق

إن ُکّنا من الُعقالء ال نُصبُح ُمنزِعجین أبداً: اگر از عاقالن باشیم، هرگز آزرده نمی شویم!

4

انسانی - 10611

ام اس بوك



عّین «الّالم» تختلف (فی المعنی):  39

ماد لینمو الورُد!  نَحتاج إلی التُّراب و السَّ إن نَطلب أن نتعلَّم العلم فلُنجالِس المتفّقهین! 

إّن المؤمنین لُیطعموا المساکیَن ِمّما یأکلون!  عبین فی الُمسابقات!  جون الالَّ ع المتفرِّ لُیشجِّ

40 «صدیقک هو الشخص الّذي َیعرف نَغماِت قلبک و َیستطیُع أن ُیَغّنیها لک إن کنَت نسیَت کلماتها!» :

دوستت همان کس است که آوازهاي قلب تو را می دانست و هرگاه کلمات آن فراموشت شد دوباره برایت می خواند! 

دوستت کسی است که نغمه هاي قلبت را بداند و بتواند آن را برایت دوباره بخواند هر زمان که کلماتش را فراموش کرده باشی! 

دوست تو است آن کسی که آوازهاي قلبت را می شناسد و می تواند آن را بخاطر تو بخواند آنگاه که کلماتت را فراموش کرده اي! 

دوست تو همان کسی است که نغمه هاي قلب تو را می شناسد و می تواند آن را براي تو بخواند اگر کلمات آن را فراموش کرده باشی! 

تعبیر َفارجعوا فیها الی ُرواِة حدیثنا در رابطه با رجوع مردم به .................. و از جانب امام عصر (عج) خطاب به یکی از یاران خود به نام ..................  41
است.

فقها - اسحاق بن یعقوب فقها - شیخ مفید مفسران قرآن - اسحاق بن یعقوب مفسران قرآن - شیخ مفید

رهبري و هدایت جامعه، آن گاه میسر می گردد که مورد پذیرش مردم باشد یعنی  ..................  داشته باشد و با برخورداري از شرایط رهبري،   42
..................  محقق می شود. (با تغییر)

مقبولیّت - مشروعیّت مشروعیّت - مشروعیّت مشروعیّت - مقبولیّت مقبولیّت - مقبولیّت

تقلید در احکام به چه معناست و مرجع تقلید باید کدام شرایط را داشته باشد؟  43

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. 

«خرید اجناس ایرانی» و «مسئولیت افراد جامعه نسبت به یکدیگر» از مصادیق کدام وظیفۀ مردم در قبال رهبر جامعۀ اسالمی است و عمل به آن  44
به ترتیب علیت کدام یک از موارد زیر را بیان می کند؟

افزایش آگاهی سیاسی ـ اولویت دادن به اهداف اجتماعی ـ ادارة موفق جامعه ـ آسان تر شدن هدایت جامعه

اولویت دادن به اهداف اجتماعی ـ مشارکت در نظارت همگانی ـ ادارة موفق جامعه ـ آسان تر شدن هدایت جامعه  

افزایش آگاهی سیاسی ـ اولویت دادن به اهداف اجتماعی ـ آسان تر شدن هدایت جامعه ـ ادارة موفق جامعه

اولویت دادن به اهداف اجتماعی ـ مشارکت در نظارت همگانی ـ آسان تر شدن هدایت جامعه ـ ادارة موفق جامعه

مقصود از عبارت شریف « ِفللَعواِم أن ُیِقلُّدوه » چیست و در حدیث براي کدام گروه به کار برده شده است؟  45

ضرورت پیروي مردم از شخصی که واجد شرایط است - فقها  ضرورت تقلید از عموم دین مدار جامعه در دوران غیبت - فقها 

ضرورت پیروي مردم از شخصی که واجد شرایط است - راویان حدیث  ضرورت تقلید از عموم دین مدار جامعه در دوران غیبت - راویان حدیث 

در موضوع «غیبت» حضرت مهدي عج، «غیبت» ایشان در تقابل با چه موضوعی است؟  46

حضور ظهور عدم وجود

چه ضرورتی تداوم مسئولیت هاي امام در عصر غیبت را اثبات می کند؟  47

همیشگی بودن اسالم براي همه دوران ها تفقه در دین 

والیت ظاهري  مرجعیت دینی 

مراجعه و پیروي از مرجع تقلید چگونه روشی است؟ و به چه معناست؟  48

روش عقلی - کسی که توانایی سرپرستی و والیت جامعه را دارد  روش عقلی - رجوع به متخصص در امور احکام و قوانین دین 

روش دینی - کسی که توانایی سرپرستی و والیت جامعه را دارد  روش دینی - رجوع به متخصص در امور احکام و قوانین دین 

حکومت پیشنهادي اسالم مبتنی بر چه اصولی است؟  49

احکام دین- مشارکت دینی  ولی فقیه- مشارکت دینی  ولی فقیه- رأي مردم  احکام دین- رأي مردم 
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«مرگ در جاهلیت» و «برکنار کردن حاکمان ستمگر» و «حصول گشایش واقعی خدا»، به ترتیب مربوط به کدام یک از مسئولیت هاي منتظران امام  50
زمان (عجل اهللا تعالی فرجه الشریف) است؟

تقویت معرفت و محبت به امام - دعا براي ظهور امام (علیه السالم) - پیروي از فرمان هاي امام عصر (علیه السالم)

پیروي از فرمان هاي امام عصر (علیه السالم) - پیروي از فرمان هاي امام عصر (علیه السالم) - دعا براي ظهور امام (علیه السالم)

پیروي از فرمان هاي امام عصر (علیه السالم) - دعا براي ظهور امام (علیه السالم) - تقویت معرفت و محبت به امام

تقویت معرفت و محبت به امام - پیروي از فرمان هاي امام عصر (علیه السالم) - دعا براي ظهور امام (علیه السالم)

کدام مورد، در راستاي توضیح «عدالت گستري» و «فراهم شدن زمینۀ رشد و کمال» از اهداف تشکیل حکومت امام عصر (عج) می باشد؟  51

دزدي نشدن از اموال و ثروت دیگران- تقدیم فرزندان صالح به جامعه  دزدي نشدن از اموال و ثروت دیگران- آشکار شدن رازهاي هستی 

دیده شدن حّس تعاون و یاري دادن به یکدیگر- تقدیم فرزندان صالح به جامعه  دیده شدن حّس تعاون و یاري دادن به یکدیگر- آشکار شدن رازهاي هستی 

گزینش شیوة مبارزه ائمه اطهار(علیهم السالم) با حاکمان چگونه بود و خشونت و ستمگري حاکمان بنی امیه و بنی عباس منجر به کدام کوشش از  52
سوي ایشان شد؟

مبتنی بر امر به معرف و نهی از منکر - برکناري حاکمان غاصب و تشکیل حکومتی بر مبناي اسالم راستین

مبتنی بر امر به معرف و نهی از منکر - مخفی کردن اقدامات خود به گونه اي که در عین ضربه زدن به دشمن، کمتر ضربه بخورند.

متناسب با شرایط زمان - مخفی کردن اقدامات خود به گونه اي که در عین ضربه زدن به دشمن، کمتر ضربه بخورند.

متناسب با شرایط زمان - برکناري حاکمان غاصب و تشکیل حکومتی بر مبناي اسالم راستین

در چه صورتی در جامعۀ مهدوي زکات داده نمی شود و این امر بیانگر تحقق کدام یک از اهداف حکومت حضرت است؟  53

نبودن دزدي در اموال و ثروت – امنیت کامل تحقق اهداف خلقت براي انسان – فراهم شدن زمینۀ رشد و کمال

برکت و سرسبزي همۀ سرزمین ها – آبادانی برقراري مساوات – عدالت گستري

پیروي از انسان هایی که همۀ زندگی خود را براي نجات و رستگاري انسان ها، فدا کردند، به ترتیب ضرورت چه نوع سبک زندگی و علم به کدام  54
مسئله را براي ما روشن می سازد؟

سبب بدبینی دیگران نسبت به شیعیان نشویم - اهل بیت (ع) جانشین راستین پیامبرند. 

سبب بدبینی دیگران نسبت به شیعیان نشویم - شیعه بودن تنها به اسم نیست. 

با امر به معروف و نهی از منکر، از حقوق مردم دفاع کنیم - اهل بیت (ع) جانشین راستین پیامبرند.

با امر به معروف و نهی از منکر، از حقوق مردم دفاع کنیم - شیعه بودن تنها به اسم نیست.

دلیل استفادة ائمۀ اطهار از روش تقیه، کدام مورد است؟  55

حفظ آبروي خاندان پیامبر اکرم (ص)  همراهی شناخته شدن امامان توأم با مورد آزار قرار نگرفتن آنان 

ایجاد پیوستگی و اتحاد میان دل و زبان یاران  ایجاد ذهنیت مناسب در مردم نسبت به ائمۀ اطهار 

لزوم انجام وظیفۀ رهبري و ادارة جامعه توسط ائمۀ اطهار (ع) مشروط به چه چیزي می باشد و همچنین بقاي تفکر اسالم راستین، مربوط به کدام  56
حیطۀ مجاهدت ائمه (ع) می باشد؟

وجود شرایط و امکانات - انتخاب شیوه هاي درست مبارزه  وجود شرایط و امکانات - عدم تأیید حاکمان

در خطر بودن میراث پیامبر (ص) - عدم تأیید حاکمان در خطر بودن میراث پیامبر (ص) - انتخاب شیوه هاي درست مبارزه

به ترتیب «معرفی روش زندگی امامان به عنوان اسالم حقیقی»، «تربیت انسان هاي فداکار و داراي بینش عمیق» و «زیر سؤال بردن شایستگی هاي  57
حاکمان غاصب» در زمان امامان معصوم، یک  .................. ،  ..................  و  ..................  در مبارزه شمرده می شود.

اصل - شیوه - اصل  شیوه - شیوه - شیوه  اصل - اصل - اصل  اصل - شیوه - شیوه 

در زمان ائمۀ بزرگوار، انحصار میدان دادن حاکمان زمان، به چه کسانی برمی گشت و هدف حاکمان از دادن این انحصار به آنان چه بود؟  58

افراد فاقد صالحیت - تفسیر قرآن مطابق با اندیشه هاي باطل خود  افراد فاقد صالحیت - جلوگیري امامان از بیان احادیث 

دانشمندان و عالمان - جلوگیري امامان از بیان احادیث دانشمندان و عالمان - تفسیر قرآن مطابق با اندیشه هاي باطل خود
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در ارتباط با شرایط ولی فقیه و مرجع تقلید، «اعلم بودن»، زمان شناس بودن» و «مدیر و مدبر بودن» به ترتیب از ویژگی هاي .................. ،  59
.................. و .................. بین مرجع تقلید و ولی فقیه به شمار می آیند.

غیر مشترك - غیر مشترك - غیر مشترك   غیر مشترك - مشترك - غیر مشترك 

مشترك - غیر مشترك - مشترك   مشترك - مشترك - مشترك  

قرآن کریم، به هنگام بیان چگونگی نعمت دهی خداوند بر بندگان، کدام مورد را از ذات  باري تعالی نفی می کند و در مقابل آن کدام صفت  الهی را  60
یادآور می شود؟

 ُمغیراً نِعَمًۀ  - علم خداوند به عملکرد بندگان انعمها علی َقوم  - علم خداوند به عملکرد بندگان

 ُمغیراً نِعَمًۀ  - مغفرت الهی در نعمت دهی انعمها علی َقوم  - مغفرت الهی در نعمت دهی

61  Mandy sent a message to Alice  .................. her about the party.

about telling on telling to tell for tell

62  Which of the following sentences is grammatically correct?

I was surprised at see my teacher again. Maryam is seventeen and she hopes to be a translator.

He spent hours to try to repair the clock. I'm hungry. I haven't eaten anything since a day.  

63  I can't believe that you behaved so rudely. I'm ashamed  .................. seen with you!

being to be of be for being

64  I think everything will be fine, but if  .................. any problem,  .................. you, OK?

there is / I’ll call there was / I call there will be / I call there was / I called

65  If your essay is published in the magazine, you will receive a $5  .................. .

pot range pool prize

66  Choose the odd word out.

ashamed  sorry  amazed sad

67  We are proud to say that none of our  .................. are tested on animals.

artifacts incomes customs products

68  Sometimes, you become calmer when you  .................. your feelings with a close friend.

refer share socialize  recognize

69  The new product is available in various color  .................. to suit all tastes.

achievements agreements proportions combinations

70  It's always best to choose the subject that  .................. you, not the one your parents want you to

do.

interests dislikes measures respects

71  During my illness I learned to  .................. things I never cared for earlier.

decide advise vary value

72  We were  .................. to discover that no one was hurt in that accident.

shocked amazed frightened  ashamed

73  Which word is different from the other ones?

uncertain  satisfied worried  nervous  
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74  Choose the word that is different.

appreciate  attempt understand value

75  Choose the word that is different.

unique  special  effective unusual

76  Which word is different from the other ones?

sociable  friendly amazing hospitable

77  I am more on the side of people who   ..................   health above money; l believe health and

happiness have a direct relationship.

hang leave value identify

78  There's always been a(n)  ..................  of competition between me and my brother.

improvement creation element attention

79  Different people may not learn the same things from reading the same book, and a book that

someone likes may not be .................. by another person.

produced depended appreciated included

80  If you buy your engagement ring from them, you’ll get a 10 percent .................. on your wedding
ring.

value discount skill couch

اگر  یک تابع باشد،  کدام است؟  81

هیچ مقداري براي  وجود ندارد. فقط  فقط 

f = {( − 4, 5), ( − 4, − 11), (8 + m, 2)}m2 m2 m2m

+4−4±4m

اگر و  دو زوج مرتب از یک تابع باشد، مقدار  برابر کدام گزینه است؟  82(1, 2 − m)(1, 3m − 6)m

11٫522٫5

با توجه به تابع زیر حاصل  چقدر است؟   83f(2) + f(0)

f = {(1, 2), (2, 3), (3, 1), (0, −1)}

1234

اگر  یک تابع ثابت باشد، در این صورت حاصل  چقدر است؟  84f(x)
f(10)

f(x)

1−11010
x

با توجه به تابع دو ضابطه اي  حاصل  چقدر است؟  85f(x) = { 6x − 2
x − 3

,

,

x ≥ 2
x < 2

f(2) + f(−2)

5−510−10

حاصل  با توجه به تابع دو ضابطه اي  برابر کدام است؟  86

صفر ممکن است  یا  باشد 

f( + 1)x2f(x) = { 2
−2

,

,

x ≥ 0
x < 0

2−22−2
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y

x
1 21-

1

3
اگر نمودار  به شکل زیر باشد، ضابطۀ این تابع کدام است؟  87f

f(x) = {0
2x − 1

, −1 ≤ x ≤ 1
, 1 < x ≤ 2

f(x) = { 1
2x

, −1 ≤ x ≤ 1
, 1 < x ≤ 2

f(x) = { 2x − 1
2

, −1 ≤ x < 2
, 1 < x < 2

f(x) = { 1
2x − 1

, −1 ≤ x ≤ 1
, 1 < x ≤ 2

هرگاه  یک تابع باشد، مقدار  کدام است؟  88f(x) = { 3x + a , x ≥ −1
ax + 4 , x ≤ −1

f(−2)

7

2
−

5

2
−311

اگر نمایش زوج مرتبی تابع  به صورت  باشد، در این صورت حاصل  برابر کدام گزینه است؟  89ff = {(2, 5), (6, 8), (7, 2)}
f(6) + f(7)

f(f(7))

0234

کدام یک از گزینه هاي زیر تابع است؟  90

y

x

1
2
3

1

2
{(1, 2), (2, 1), (2, 2), (7, 3)}

x

y

5
4

3
7

25−−√

6

اگر  تابعی همانی باشد، در این صورت  کدام است؟  91g = {(m − n, 2)(m + p, 6)(p + 1, 2)}m + n + p

6789

چند مورد از توابع زیر، تابع ثابت هستند؟   92

 (الف (ب

(ج (د 

{h : N → R

f(x) = x
{ f : Z → R

f(x) = −2

1234

اگر  تابعی با برد تک عضوي و  تابعی همانی و  باشد. به ازاي کدام مقدار  تساوي  برقرار  93

است؟ (دامنه هاي  و  مجموعه اعداد حقیقی هستند.)

fgf(−5) = 1m= 2
f( ) − g(0)m2

mg(−1)

fg

1

2
−

1

2
2−2

کدام ضابطۀ زیر مربوط به یک تابع ثابت است؟  94

{
R → R

f(x) = +xx3

+1x2

{
R → R

f(x) = 4x

4

{
R → R

f(x) = 3x+2
x+1

{
f : N → R

f(x) = 2x+2
4x+4
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اگر  تابع همانی و  تابع ثابت باشند و نمودار این دو تابع یکدیگر را در  قطع کند، مقدار  کدام است؟  95fg(5, 5)g( ) + 2f( )2√ 3√

5 + 2 3√10155 + 3√

کدام گزینه درست نیست؟  96

رمزگردانی کلی در برگیرندة خالصۀ موضوع است.  رمزگردانی جزء به جزء شامل جزئیات یک موضوع یا رویداد است. 

در رمزگردانی کلی نسبت به جزء به جزء امکان خطاي کمتري وجود دارد.  به حافظۀ کودکان می توان اعتماد کرد.

97  .................. عبارت است از: «عدم دستیابی فوري به یک هدف مشخص به  دلیل موانع مشخص با توجه به امکانات و توانمندي هاي محدود».

تصمیم گیري  مسئله راه حل حل مسئله 

یادگیري حاصل از حل مسئله، در مقایسه با سایر یادگیري ها، قابل .................. است.  98

تفهیم تعمیم تبدیل تخصیص

کدام مورد از جمله شاخص هاي تقسیم بندي مسئله ها به دو گروه خوب تعریف شده و خوب تعریف نشده نمی باشند؟  99

فهرست اقدامات یا راهبردهاي در دسترس  شناسایی موقعیت اولیه 

امکان بازبینی راه حل ها   تعریف دقیق هدف 

چرا افراد با وجود خستگی زیاد و نیاز شدید به خواب با بررسی موقعیت و جایگاهی که دارند، خواب خود را به صورت ارادي به تأخیر می اندازند  100
و عوامل شکل دهندة نگرش .................. است و این عوامل، تحت تأثیر چه چیزي قرار دارند؟

زیرا خواب یک نیاز فردي است. - یکسان - عوامل زیستی و فرازیستی 

زیرا احترام به جمع یک خواستۀ فردي است. - متنوع - عوامل زیستی و مادي 

زیرا خواب یک نیاز فردي است. - یکسان - نظام شناختی فرد، باورها و ارزش هاي او 

زیرا احترام به جمع یک خواستۀ اجتماعی است. - متنوع - نظام شناختی فرد، باورها و ارزش هاي او

عاملی که بر می انگیزد، به حرکت وا می دارد و به سوي رفتار معین سوق می دهد چه نام دارد؟ انسان براي حرکت و انجام یک رفتار به چه  چیزي  101
نیاز دارد؟ عوامل شکل دهنده به رفتار انسان چیست؟

انگیزه - موتور حرکتی - عوامل انگیزشی و نگرش افراد  انگیزه - تفکر - عوامل زیستی و غریزي 

نگرش - موتور حرکتی - عوامل انگیزشی و نگرش افراد  نگرش - انگیزه - عوامل زیستی و غریزي 

کدام گزینه نادرست است؟  102

ظرفیت اندوزش حافظه هاي حسی و بلند مدت نامحدود است. اگر رمزگردانی حسی با توجه همراه شود، حافظۀ کوتاه مدت شکل می گیرد. 

زمان بازیابی حافظۀ بلند مدت می تواند از چند دقیقه تا آخر عمر باشد.  حجم ردهاي حسی و مدت ذخیره سازي آن ها زیاد است. 

در کدام گزینه  مرحلۀ ذکر شده، داراي ترتیب درست نمی باشند؟  103

انتخاب راه حل هاي جایگزین    بازبینی و اصالح راه حل  تشخیص مسئله   به کارگیري روش هاي مناسب  

به کارگیري روش هاي مناسب    ارزیابی راه حل  ارزیابی راه حل    بازبینی و اصالح راه حل  

2

←←

←←

کدام یک از گزینه هاي زیر تعریف درستی از عالی ترین و پیچیده ترین فعالیت شناختی انسان ارائه می دهد؟  104

یافتن سریع ترین راه حل براي رسیدن به هدف با توجه به شرایط موجود   دستیابی فوري به یک هدف مشخص با شناسایی موانع  

نادیده گرفتن حل مسئله براي مدتی مشخص  ارزیابی راه هاي مختلف و انتخاب بهترین راه  

گزینۀ نادرست را مشخص کنید:  105

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. 
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کدام موقعیت، تحت تأثیر انگیزة درونی است؟  106

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 

قضاوت هاي علّی که افراد دربارة موفقیت یا شکست هاي خود انجام می دهند، چه نام دارد؟  107

ناهماهنگی شناختی  نگرش اسناد انگیزه

هر یک از موارد زیر به کدام مرحلۀ حل مسئله اشاره دارد؟   108
الف) دستیابی به مدارکی روشن براي فهم موقعیت 

ب) بهبود روش هاي پیشین 
ج) اولویت شناسایی مشکل توسط خود فرد

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

چه تعداد از عبارت هاي زیر درست می باشد؟   109
الف) براي موفق شدن در هر کاري باید شکست خود را به عوامل ناپایدار نسبت دهیم. 

ب) اعتقاد رایج و واقعی به بودن یا نبودن چیزي به رفتار انسان شکل می دهد و به صورت مثبت عمل می کند. 
ج) زمانی اقدام به یک عملی می کنیم که حداقل ادراك کارایی براي انجام آن فعل برخوردار باشیم. 
د) زمانی که بین انجام یک کار و پیامدهاي آن رابطۀ وجود نداشته باشد، فرد دچار تعارض می شود.

1230

«نوجوان  ساله اي به خاطر می آورد که زمانی که حدوداً  ساله بود، در یک پارك بزرگ، پدر و مادر خود را گم کرده و بعد از چئد ساعت  110
توسط پلیس به والدین خود بازگردانده شده است. والدین این نوجوان تأکید می کنند که چنین رویدادي هرگز رخ نداده است.» این مثال به کدام نوع

حافظه اشاره دارد؟

معنایی کاذب کاري حسی

165

کدام گزینه آرایۀ تشبیه ندارد؟  111

شیهۀ چند اسب بی شکیب سکوت دشت را درهم می شکست.

سوسوي چند مشعل، پردة سیاه شب را می درید.

گویی در میان این کاروان کوچک و کاروانیان بزرگ، بذر محبت و عشق پاشیده بودند.

آوایی بود که تا ژرفاي دل ها رسوخ می کرد و زنگ غم و اندوه را می زدود.

در کدام بیت هر چهار پایۀ تشبیه، ذکر شده است؟  112

گویی که روزمن بود و روزگار من  از بس که کوته است و سیه زلف یار من 

 خوشدلم خوشدل اگر نیش دمادم دارد شاکرم شاکر اگر زهر پیاپی بخشد

 که به جان از پی آن تیر و کمان باید رفت  مژه و ابروي او دیدم و با دل گفتم     

 یا نهال قامت او را به بر خواهم گرفت  یا بهار عمر من رو به خزان خواهد نهاد     

113  نشانه هاي هجایی و ارکان بیت «گَرم عذاب نمایی به داغ و درد جدایی / شکنجه صبر ندارم بریز خونم و َرستی»  کدام است؟ 

−U − U/ − U − U/ − U − U/ − U– U− − −U/ − − − U/ − − − U/ − − − U

−U − U/ − U − U/ − −U − / − U– U− − UU/ − U − U/ − −UU/ − U − U

نشانه هاي هجایی بیت زیر در کدام گزینه، درست نشان داده شده است؟    114
  نیستم نیستم نیستم من»  «چند پرسی ز من چیستم من  

−U − / − −U − / − −U−−/ − U − / − U − / − U−

−U − / − UU − / − UU − / − UU−− − U/ − − − U/ − − − U
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آرایه هاي تشبیه در کدام بیت بیشتر است؟  115

 هر روز که بی ساقی گلچهره نشستیم  صد خار بال از دل دیوانۀ ما خاست

 تا بر دل کسی ننشیند غبار من  اي سیل اشک خاك وجودم به باد ده

 ماهی است عارض تو از نور آفریده  سروي است قامت تو از ناز سر کشیده

 طایر اندیشه ام افتاد در دام هوس  مرغ دل تا دام زلف و دانۀ خال تو دید

آرایه هاي مقابل کدام بیت تماماٌ نادرست است؟(با تغییر)  116

تو کز خون شیر ونوش از نیش و گل از خار می سازي / به چشم خلق شیرین ساز تلخ افسانه مارا (حس آمیزي - اغراق)

دل عاشق زگل گشت چمن آزرده تر گردد / که هر شاخه گلی دامی است مرغ رشته برپارا (تشبیه - کنایه)

عالمی را دشمنی بامن زبهر روي توست / لیکن از دشمن نمی ترسم که میلم سوي توست (مجاز - جناس)

شور دریاي سخن از دل پرجوش من است / قفل گنجینه معنی لب خاموش من است (تضمین - اسلوب معادله)

بیش ترین محتواي دو اثر ارزشمند سعدي چیست؟  117

تصوف و عرفان احساس و عشق حماسه و تراژدي حکمت و اخالق 

با توّجه به بیت زیر، در کدام گزینه مرز پایه هاي آوایی درست مشّخص شده و هر پایه، در خانۀ خود قرار گرفته است؟   118
 من و ساقی به هم سازیم و بنیادش براندازیم»  «اگر غم  لشکر انگیزد که خون عاشقان ریزد

ِش  قان  ري  زد ِك  خو  ِن  عا َك  َرن  گی  زد اَ  گر  َغم  لَش 
َب  َرن  دا  زیمُم  بُن  یا  َدش ِب  هم  سا  زي م  ُن  سا  قی 

ِش  قان  ري  زد خو  ِن  عا  گی  زد  ك لش  ك  رن اَ  گر  غم  
َب  َرن  دا  زیم   بُن  یا  َدش سا  زي  مُ قی  ِب  هم َم  ُن  سا 

ري  زد عا  ِش  قان زد  ِك  خو  ِن  ك  َرن  گی اَ گر غم  لش 
دا  زیم دش  َب  َرن  زي  ُم  بُن  یا ِب  هم  سا ُم  ُن  سا  قی 

عا  ِش  قاِن  ري  زد ِك  خو  نِ لش  ك  رن  گی  زد  اَ  گر  غم  
دش  َب  َرن  دا   زیمُم  بُن  یا قی  ِب  هم  سا  زي َم  ُن  سا 

تداد پایه هاي آوایی کدام گزینۀ با تعداد پایه هاي آوایی مصراع «نادره کبکی به جماِل تمام» برابر نیست؟  119

عاشق تر ازین کنم که هستم َسر به َعَدم در نه و یاران طلب مرا راحت از زندگی دوش بود  صد هزاران بار، بُبریدم امید

در مصراع اّول بیت زیر کدام یک از ارکان تشبیه، محذوف است؟   120
 مرا بین که از پاي تا سر بسوخت»  «تو را آتش عشق اگر پر بسوخت

ادات تشبیه مشبّه مشبّهٌ به وجه شبه

ویژگی فکري کدام گزینه، از اندیشه هاي محوري سبک عراقی محسوب نمی شود؟  121

  آن شاخ پس چه بی بر و چه بَرَور  شاخی که بار او نبود ما را 

 شادي بی غم در این بازار نیست  گنج بی مار و ُگل بی خار نیست

هر جا که هست پرتو روي حبیب دوست   در عشق خانقاه و خرابات فرقی ندارد

 وان دوا در نفع هم گمره شود  چون قضا آید طبیب ابله شود

کدام گزینه از ویژگی هاي فکري نثر در دورة عراقی نیست؟  122

به کار بردن صنایع ادبی به جاي تفّکر و تعّمق در نثر پیچیده جلوه دادن مفاهیم و اصطالحات عرفانی

ضعیف شدن تحقیق و تتبع بین عالمان از بین رفتن اصالت مدعیان عرفان و درسی کردن عرفان
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در کدام گزینه آرایۀ استعاره به کار رفته است؟  123

 خدا توبه دهادت زین دو رنگی    گهی با من به صلحی گه به جنگی

 که بدکاري است دشمن کامی اي دوست  به کام دشمنم کردي نه نیکوست

 به گل رخ گفت کاي سرو سمن چهر    دگر باره جهاندار از سر مهر

 به از حاجت به نزد ناسزاوار  به ناخن سنگ بر کندن ز کهسار

از دیدگاه تاریخ ادبیّات در متِن زیر، به چند مورد خطا برخورد می کنیم؟   124
«نثر فنّی کم کم در قرن هفتم قّوت می یابد و در قرن هشتم با سیطرة غزنویان بر ایران رواج می یابد، تا آنجا که نثر فنّی در اکثر کتاب هاي این دوره جاي

نثر ساده را می گیرد و نویسندگان، کتاب هاي آسان را به زبان فنّی بازنویسی می کنند.»

هفت شش پنج چهار

مفهوم کدام بیت با دیگر ابیات، تفاوت دارد؟  125

دشت اگر دریا شود ریگ روان سیراب نیست   تشنه چشمان را ز نعمت سیر کردن مشکل است

گوهر قانع ز روي تلخ دنیا فارغ است   سیرچشمی می کند دل را ز دنیا بی نیاز

که یک جو منّت دونان به صد من زر نمی ارزد چو حافظ در قناعت کوش و از دنیاي دون بگذر  

برگ سبزي از گلستان خون بهاي ما بس است سیرچشمانیم، ما را بر زر گل چشم نیست 

همۀ مفاهیم داده شده از رباعِی زیر دریافت می شود؛ به جز:   126
 «عمري ز پی کام دل و راحت تن 

در داد ندا از بن دندان با من 
 گشتیم و ندیدیم جز از رنج و محن  

راحت طلبی ز کام دندان بر کن» 

نتیجۀ تکاپوي دنیوي، اندوهی بیش نیست. دندان آز را از کام جهان ریشه کن، کن. 

چشم پوشیدن از دنیاي فانی، سبب آسایش است.  آسایش بشري در گرو آسودگی دیگران است.

در کدام بیت از تشبیه براي ایجاد زیبایی استفاده شده است؟  127

 کاتش اندر گنِه آدم و حّوا فکنم   از دل تنگ گنهکار بر آرم آهی 

 روم به گلشن رضوان که مرغ آن چمنم   چنین قفس نه سزاي چو من خوش الحان است 

 زلف سنبل چه کشم عارض سوسن چه کنم   بی تو اي سرو روان با گل و گلشن چه کنم 

 کو مجالس که سراسر همه تقریر کنم؟   با سر زلف تو مجموع پریشانی خود 

در همۀ ابیات ویژگی هاي «فکري» سبک عراقی مشهود است، به جز:  128

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

که در مقام رضا باش و ز قضا مگریز  بیا که هاتف میخانه دوش با من گفت 

زان که ضایع نشود هرچه به جاي تو کند  نعمت عاجل و آجل به تو داد از ملکان 

هرکه او را خبر از شنعت و رسوایی هست  خبر از عشق نبوده است و نباشد همه عمر 

مفهوم کدام بیت با بیِت زیر، یکسان است؟   129
روشنی در کار مردم بود مقصودم چو شمع»   «این که گاهی می زدم بر آب و آتش خویش را 

تا سراسر به ره عشق تو بر باد رود  کاش چون شمع همه سر شود اعضاي کلیم 

گل نصیب دست گلچین است گویی نیست هست   وصل جانان قسمت اهل هوس شد اي دریغ 

خرج اشک و آه شد جسم نزارم همچو شمع  تا گشودم دیدة روشن در این ظلمت سرا

هرچه داریم از براي دیگران داریم ما   قسمت ما چون کمان از سهم خود خمیازه اي است 
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مفهوم قطعۀ زیر از کدام بیت دریافت می شود؟   130
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 

کدام یک از گزینه هاي زیر اشاره به مدافع لیبرالیسم متقدم می کند؟  131

لرد جان راسل، ریکاردو، دیکنز  لرد جان راسل، مالتوس، ریکاردو  برتراندراسل، دیکنز، مارکس  ریکاردو، مالتوس، مارکس 

این سخن از کیست و داراي چه دیدگاهی است؟   132
«انسانی که در دنیا از قبل تملک شده به دنیا می آید اگر نتواند قوت خود را از والدینش دریافت کند و اگر جامعه خواهان کار او نباشد، هیچ گونه حقی

براي دریافت کمترین غذا یا چون و چرا دربارة مقام و موقعیت خود ندارد.»

دیکنز - سوسیالیسم  مالتوس - لیبرالیسم  دیکنز - لیبرالیسم  مالتوس - سوسیالیسم 

همۀ گزینه ها دربارة جامعۀ آرمانی مارکس صحیح است؛ به جز گزینۀ ..................  133

مارکس اعتقاد داشت مالکیت خصوصی باید از بین برود.  مارکس معتقد بود باید از فردگرایی لیبرالیسم و اقتصادي عبور کنیم. 

او اعتقاد به مالکیت خصوصی نداشت و رویکرد جامعه گرا داشت.  او معتقد بود سوسیالیسم دورة انتقالی براي رسیدن به مارکسیم است. 

نظام اجتماعی مورد نظر مارکس فاقد کدام ویژگی بود؟  134

از اقتصاد سرمایه داري عبور می کرد. رویکرد جامعه نگر داشت. 

مالکیت خصوصی و آزادي فردي را گسترش داد.  صورتی سوسیالیستی و کمونیستی داشت. 

صحیح یا غلط بودن عبارات زیر را مشخص کنید.  135
- آتش دو جنگ جهانی اول و دوم به کشورهاي اروپایی و غربی محدود شد.

- جنگ جهانی اول و دوم فاقد منشأ مذهبی بود.
- اختالف بلوك غرب و شرق مهم ترین عامل وقوع جنگ جهانی بود.

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

پیامد .................. به اقشار محروم جامعه موجب تحریک آن ها شده و می تواند به .................. منجر شود.  136

چالش فقر و غنا – فروپاشی حکومت ها چالش فقر و غنا – فروپاشی جامعه ها

انتقال بحران اقتصادي – فروپاشی حکومت ها انتقال بحران اقتصادي – فروپاشی جامعه

به ترتیب صحیح یا غلط بودن عبارات زیر را مشخص کنید.  137
- 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، هریک از عبارات زیر با کدام مفهوم به درستی ارتباط دارد؟   138
- 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 
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به ترتیب، هریک از عبارات زیر با کدام مفهوم به درستی ارتباط دارد؟   139
- 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

کدام گزینه در ارتباط با بحران اقتصادي و بحران زیست محیطی صحیح بیان نشده است؟  140

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. 

به ترتیب، پاسخ هر یک از سواالت زیر در کدام گزینه آمده است؟   141

- نخستین بحران اقتصادي در سال  میالدي در کدام کشور به وجود آمد؟
- بحران اقتصادي و چالش فقر و غنا چگونه هویتی دارند؟

انگلستان - اقتصادي - اقتصادي  فرانسه - اقتصادي - سیاسی  فرانسه - اقتصادي - اقتصادي  انگلستان - سیاسی - اقتصادي 

1820

کدام یک از عبارات زیر صحیح نمی باشد؟  142

لیبرالیسم اولیه با تکیه بر شعار آزادي و به ویژه آزادي سیاسی، راه استثمار را براي صاحبان قدرت باز کرد. 

اندیشمندان علوم اجتماعی و سیاسی در نقد لیبرالیسم اولیه، از دو مفهوم آزادي مثبت و منفی سخن گفته اند.

جوامع سوسیالیستی با انتقاد از لیبرالیسم اولیه، عدالت اجتماعی و توزیع مناسب ثروت را اشعار خود قرار می دادند.

1991چالش و نزاع بلوك شرق و غرب در سراسر قرن بیستم تا زمان فروپاشی بلوك شرق در سال  میالدي ادامه یافت. 

کدام یک از عبارت هاي زیر در خصوص مالکیت خصوصی صحیح نیست؟  143

سوسیالیسم به مالکیت خصوصی مطلق معتقد است.  سرمایه داري به مالکیت خصوصی مطلق معتقد است. 

سوسیالیسم به مالکیت خصوصی معتقد است، اما آن را مطلق نمی داند. کمونیسم به مالکیت خصوصی قائل نیست.

مارکس در نیمۀ دوم قرن نوزدهم .................. را نقد کرد. از نظر او، حل چالش ها .................. ، فقط با یک انقالب قابل حل بود.  144

لیبرالیسم اقتصادي - جامعۀ سرمایه داري اقتصاد سرمایه داري - جامعۀ آرمانی 

مالکیت خصوصی - لیبرالیستی  چالش فقر غنا - اقتصادي 

اصطالح مرکز و پیرامون را چه کسانی به کار می برند؟  145

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.

نظریه پردازان لیبرال، کدام مورد را فیاض پیشرفت جامعه می دانستند؟ چالش فقرا و غنا ماحصل چیست و به نظر مارکس چطور قابل حل بود؟  146

عدم دخالت دولت در اقتصاد، ظهور جوامع سوسیالیستی، عدالت اجتماعی  آزادي فعالیت صاحبان سرمایه، ظهور جوامع سوسیالیستی، توزیع مناسب ثروت 

دخالت دولت در اقتصاد، لیبرالیسم اولیه، با انقالب طبقه کارگر  آزادي فعالیت صاحبان سرمایه، لیبرالیسم اولیه، با انقالب 
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به ترتیب درستی یا نادرستی هر یک از عبارات زیر در کدام گزینه آمده است؟   147
- چالش  فقر و غنا اغلب دوره اي و مقطعی است. 

- بحران هاي اقتصادي در ابتدا به کشورهاي غربی محدود می شوند. 

- نخستین بحران اقتصادي در سال  میالدي در فرانسه به وجود آمد. 
- آسیب هاي مربوط به بحران اقتصادي متوجه قشرهاي فقیر و ضعیف جامعه است. 

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

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

1820

هر دو عبارت کدام گزینه در رابطه با (احزاب لیبرالیستی، سوسیالیستی یا کمونیستی یا چالش ایجاد شده بر اثر تقابل آن ها) نادرست می باشد؟  148

نظریه پردازان لیبرال مخالف هر نوع مداخله دولت در اقتصاد بودند - نخستین چالش در کشورهاي غربی ماحصل لیبرالیسم متقدم بود.

مارکس به علت نقد لیبرالیسم اقتصادي جز جریان چپ محسوب می شود - احزاب سوسیالیستی و کمونیستی ذیل بلوك شرق قرار می گرفتند.

در کشورهاي لیبرالیستی، طبقۀ جدید مولود ثروت بود و در کشورهاي سوسیالیستی طبقه جدید قدرت بود - شعار جوامع سوسیالیستی عدالت اجتماعی و توزیع مناسب قدرت
بود. 

م توانست قدرت را در روسیه به دست گیرد - ریکاردو و حالتون نظریه پردازان کمونیست بودند. 1991حزیب کمونیست شوروي با انقالب سال 

به ترتیب از مهم ترین عوامل وقوع در جنگ جهانی رقابت کشورهاي اروپایی بر سر .................. بود. در جنگ جهانی با درگیري ..................  149
آغاز نشد. هیچ یک از این دو جنگ منشأ .................. نداشت.

مناطق استعماري - بلوك شرق - انقالبی  مناطق استعماري - کشورهاي اروپایی - دینی 

تسلیحات نظامی - کشورهاي اروپاییان - سیاسی  اندیشه هاي ناسیونالیستی - بلوك غرب - دینی 

به ترتیب هر یک از عناوین زیر مربوط به کدام قسمت در جدول است؟                150
- دانش ابزاري  

- عقل گرایی، نفی وحی                          
- بحران معرفتی 

- حس گرایی، نفی عقل و وحی  
روشنگري 

پیامد ویژگی دورة زمانی 

د ج قرون هفدهم و هجدهم 

هـ الف قرون نوزدهم و بیستم 

وب پایان قرن بیستم 

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

کدام گزینه بیانگر معناي صحیحی از محدودیت شناخت انسان می باشد؟  151

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.

کدام گزینه در مورد معرفت شناسی صحیح است؟  152

در گذشته تمام مباحث معرفت شناسی در ضمن مباحث فلسفی طرح می شد. معرفت شناسی در گذشته همان فلسفه بوده است.

نظریۀ معرفت همان معرفت شناسی است. معرفت شناسی همواره شاخه اي مستقل از فلسفه بوده است.
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کدام گزینه بیانگر علت استقالل معرفت شناسی از فلسفه می باشد؟  153

شک در توانایی هاي انسان براي شناخت جهان انکار قابل شناخت بودن جهان توسط برخی دانشمندان

گسترش و پیشرفت مباحث معرفت شناسی نسبت به گذشته طرح پرسش هاي جّدي و جدید دربارة معرفت و ظهور دیدگاه هاي گوناگون

کدام گزینه تمامًا بیانگر ویژگی هاي شناخت حسی است؟  154

نامعتبر - خطاناپذیر - محدود به جهان هستی نامعتبر- خطاپذیر - محدود به جهان مادي

معتبر - خطاناپذیر - محدود به جهان هستی معتبر - خطاپذیر - محدود به جهان مادي

کدام یک از منابع شناخت باوجود خطاپذیر بودن قابل اعتماد است؟  155

قلب شهود عقل حس

156  .................. در یکی از کتاب هاي خود به تبیین عرفان می پردازد و به طور دقیق  ..................  را توضیح می دهد.

مالصدرا - اعتبار حس و عقل  سهروردي - اعتبار حس و عقل  ابن سینا - معرفت شهودي  فارابی - معرفت شهودي 

کدام فیلسوف راه شیخ اشراق را تکمیل کرد و در چه قرنی توانست به نحو مطلوبی از معرفت شهودي در کنار معرفت عقلی بهره ببرد؟  157

قطب الدین شیرازي - دهم  خواجه نصیرالدین طوسی - دهم  مالصدرا - یازدهم  عالمه طباطبایی - یازدهم

فرانسیس بیکن منتقد .................. بود و .................. معتقد بود که شناخت .................. بدون نیاز به حس و تجربه به دست می آید.  158

تجربه گرایان - کانت - وجود خدا  ارسطو - دکارت - علیت  تجربه گرایان - کانت - علیت  ارسطو - دکارت - نفس مجرد 

کدام عبارت با نظریۀ داروینیسم ها در مورد انسان سازگار است؟  159

تفاوتی واقعی میان انسان و سایر حیوانات وجود ندارد. نمی توان براي انسان ارزش ویژه اي قائل شد. 

اگر انسان به اخالق و فضایل اخالقی توجه نکرده، به این دلیل است که فضیلت گرایی در نهاد و فطرت او وجود دارد. 

این نظریه که زیست اجتماعی انسان را وادار به کشف اصول اخالقی و رعایت آنها کرده، درست است. 

هرچند فضیلت گرایی در نهاد انسان است، اما وي ناچار آن را وارد زندگی اجتماعی و زیست اجتماعی نکرده است. 

منظور ارسطو از قوه نطق چیست؟  160

حالت بالقوه نفس  انتقال محتواي استدالل  قوه تفکر و تعقل  سخن گفتن 

کدام گزینه دربارة نفس غلط است؟  161

در نظر افالطون نفس  جزء عقالنی انسان است که او را از حیوانات متمایز می کند. در نظر ارسطو نفس در هنگام تولد حالت بالقوه دارد. 

ارسطو معتقد است که نفس بدون بدن موجودي مرده است.  افالطون نفس را نامرئی می داند.

کدام گزینه دربارة دیدگاه دکارت غلط است؟  162

روح یا نفس چیزي غیر از «من» است.  بدن ماشینی پیچیده است که خودکار فعالیت می کند.

روح از قوانین فیزیکی آزاد است.  روح مرکز اندیشه هاي ما است. 

کدام گزینه مطابق نظر دکارت صحیح است؟  163

بدن و روح از قوانین فیزیکی تبعیت می کنند. روح و بدن از هم مجزا نیستند. 

روح استدالل می کند، می پذیرد یا رد می کند. بدن مرکز اندیشه ها است. 

کدام گزینه در خصوص دیدگاه ماتریالیست ها غلط است؟  164

ذهن چیزي جز مغز و سلسله اعصاب نیست.  انسان فقط یک بعد دارد که همان بعد مادي است. 

توماس هابز از ماتریالیست ها است.  انسان موجودي فراتر از ماشین پیچیده است. 

کدام گزینه دربارة دیدگاه گرگیاس نادرست است؟  165

انسان نمی تواند آموخته هایش را به دیگران آموزش دهد. چیزي وجود ندارد.

اگر چیزي وجود داشته باشد، انسان می تواند آن را بشناسد. انسان ابزار شناخت ندارد.
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کدام گزینه درباره دیدگاه افالطون درباره انسان درست است؟  166

نفس باارزش ترین دارایی انسان است. بدن، حقیقت برتر وجود انسان است.

نفس فانی است. نفس و بدن قابل رویت هستند.

کدام عبارت به نارسایی پوزیتیویسم اشاره دارد؟  167

تجربۀ علمی صالحیت و توان ورود به برخی از حیطه هاي معرفت بشري را ندارد. 

با آن چه که در دانش تجربی کسب می شود، نمی توان باورهاي سودمندي کسب کرد. 

امور قابل ارزیابی تجربی، درصورتی که با تجربه اثبات نشوند، فاقد اعتبار معرفتی هستند. 

هر فردي متناسب با وضعیت خود، به شناختی می رسد که با شناخت دیگري متفاوت است. 

از نظر جهان برتر افالطون کدام است و با چه ابزاري می توان بدان معرفت یافت؟  168

عالم مجردات - حس و شهود عالم مثل - عقل عالم ذهن - حس و عقل عالم طبیعت - حس

این گزاره که «حواس برخالف عقل، به تنهایی قادر به درك خطاهاي خود نیستند»، با کدام یک از حیطه هاي زیر در معرفت شناسی ارتباط بیشتري  169
پیدا می کند؟

ارزش شناخت  ابزارهاي شناخت  امکان شناخت  ماهیت شناخت 

بارزترین نشانۀ اعتبار شناخت حسی کدام است؟  170

با استفاده از آن می توان خطاهاي گوناگون حواس را تشخیص داد.  عقل به کمک این شناخت، اسرار و رموز طبیعت را می شناسد.

فقط با استفاده از این شناخت می توانیم تمایز و تفاوت چیزها را بفهمیم.  انسان نیازهاي جسمانی خود را براساس یافته هاي آن برطرف می کند.

امروزه حدود چند زبان در سراسر جهان وجود دارد؟ و نمایش پراکندگی همۀ زبان ها بر روي نقشه، کار .................. است.  171

چند هزار - فرهنگی  چند صد - جغرافیایی  چند هزار - دشوار  چند صد - آسان 

منظور از پدیدة پخش چیست و کدام مورد از پدیده هاي اطراف شهرهاي مذهبی براي مسافران و بازدید کنندگان نمی باشد؟  172

فرآیند انتشار یا پخش یک پدیده از یک مکان به سایر مکان ها - هتل ها پخش شدن یک پدیده در سطح یک منطقه - بازارها 

فرآیند انتشار یک پدیده از یک مکان به سایر مکان ها - پارك هاي آبی  پخش شدن یک پدیده در سطح یک منطقه - فروشگاه ها

در گذشته کدام عوامل در پدیدة پخش فرهنگی نقش مهمی داشته اند؟  173

داد و ستد و اعزام سفیران دینی  جنگ ها و داد و ستد میان نواحی 

اعزام سفیران دینی و سفرهاي تجاري  جنگ ها و مسافرت دانشمندان به سرزمین هاي مختلف 

حکومت غزنویان تا اواخر قرن ششم بر چه نواحی حاکمیت داشتند؟  174

بر افغانستان و شمال شبه قارة هند  سرحدات شرقی ایران و شمال شرقی هند 

بر افغانستان و سرحدات غربی ایران  سرحدات شرقی ایران و شمال غربی هند 

هجوم کدام اقوام باعث از دست رفتن ماوراءالنهر از دست حکومت سلجوقیان گردید و کدام عامل از دالیل ضعیف شدن سلسلۀ سلجوقیان  175
نیست؟

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 در مورد کشاورزي و اقتصاد دوران مغوالن صحیح نیست؟  176

پس از ورود دیوان ساالران ایرانی به حکومت مغول وضعیت کشاورزي بهبود یافت. 

بخش عمدة اصالحات غازان به منظور پیشرفت و رونق کشاورزي بود. 

برخالف اقتصاد کشاورزي در دورة مغول، اقتصاد شهري و تجاري وضعیت به مراتب بهتري داشت. 

بازاریان و صنعت گران در دورة مغول مانند مردم غیرشهري زندگی خوبی داشتند. 
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از دالیل به هم ریختگی نظام مالیاتی در اوایل دوران مغول ها می باشد و از مالیات هاي سه گانۀ دورة مغول نیست؟  177

گرایش اشرافیت مغول به بی نظمی و زیاده طلبی - صنعتی  گرایش اشرافیت نظامی مغول به بی نظمی و زیاده طلبی - کشاورزي 

بی توجهی حاکمان مغول به قوانین ایرانی - دامی  بی توجهی حاکمان مغول به قوانین اسالمی - بازرگانی 

شاه تهماسب در چند سالگی به پادشاهی رسید و کدام مورد از عوامل نابسامانی دوران شاه تهماسب در ابتدا نمی باشد و شاه تهماسب چند سال  178
پادشاهی کرد؟

ده سالگی - خودسري و نافرمانی سران آق قویونلوها -  سال 

یازده سالگی - ازبکان از شرق و عثانی ها از غرب به مرزهاي ایران هجوم آوردند -  سال 

ده سالگی - خودسري و نافرمانی سران آق قویونلوها -  سال 

یازده سالگی - ازبکان از شرق و عثمانی از غرب به مرزهاي ایران هجوم آوردند -  سال 

55

55

54

54

شاه عباس اول پس از پایان دادن به سرکشی هاي امراي قزلباش و سامان دادن به اوضاع داخلی، آمادة مقابله با .................. شد و شاه عباس چه  179
گروهی را براي استفاده کردن از دانش و تجارب فنی آنان، در شهر اصفهان مستقر کرد.

دشمنان خارجی - ارامنه  اوضاع بد اقتصادي - گرجی ها دشمنان خارجی - اروپاییان  اوضاع بد اقتصادي - معماران 

در کدام علوم نام برده شده در دورة صفوي علماي بزرگی پا به عرصۀ وجود نگذاشتند و مکتب فلسفی، حکمت متعالیه توسط چه شخصی  180
پایه گذاري شد و معلم ثالث لقب کدام دانشمند بود؟

تفسیر - شیخ بهایی - مالصدرا  پزشکی - صدرالمتألهین - میرداماد  کالم - محمد باقر مجلسی - شیخ بهایی فقه - مالصدرا - محمد تقی  مجلسی

پس از جنگ جهانی دوم، کشورهاي جهان به دو بلوك .................. و بلوك .................. تقسیم شدند. جنگ جهانی اول و دوم خسارت هاي  181
زیادي به کشورهاي .................. زد.

غرب - شرق - در حال توسعه  شمال - جنوب - در حال توسعه  غرب - شرق - سرمایه داري صنعتی  شمال - جنوب - سرمایه داري صنعتی 

به ترتیب، واحدهاي جغرافیایی نام برده شده توسط چه مقامی مدیریت و هدایت می شوند و منطقۀ آزاد قشم چه نوع ناحیۀ سیاسی است؟   182
«شهرستان - روستا - استان - شهر»

فرماندار - دهدار - فرماندار - شهردار، فرو ملی شهردار - دهدار - فرماندار - شهردار، فرا ملی

فرماندار - دهدار - استاندار - شهردار، ویژه  شهردار - دهدار - استاندار - بخشدار، ملی 

کدام مورد از کانون هاي نواحی سیاسی نیست و هر ناحیۀ سیاسی فضاي .................. را در بر می گیرد و نظام مدیریت براي ادارة بهتر امور، آن  183
فضا را به .................. تقسیم بندي کرده است.

مرکز بخش - جغرافیایی - واحدهایی  مراکز استان ها - جغرافیایی - واحدهایی 

مراکز استان ها - سرزمینی - بخش هایی مرکز بخش - سرزمینی - بخش هایی

به چه دلیل خلیج فارس داراي اهمیت است؟  184

موقعیت ژئوپلیتیک - استقرار ابرقدرت ها سرمایۀ فراوان - منابع و معادن 

ذخایر عظیم نفت - آبراهۀ تنگۀ هرمز  ذخایر عظیم نفت - موقعیت تجاري منطقه 

 

کدام عبارت، با مدل تصویرشدة روبه رو، مغایرت دارد؟  185

خلق چشم اندازهاي فرهنگی  ظهور دین مسیحیت در آسیا 

پراکندگی پیروان دین یهود در نواحی بزرگ بازرگانی  19همه گیري بیماري کووید 
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