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نام آزمون: انسانی - 10211

ام اس بوك

کدام گزینه با بیِت زیر، قرابت مفهومی دارد؟  1
شرط عقل است جستن از درها»   «رزق هرچند بی گمان برسد  

سعی کن سعی که دل را نگران نگذاري   چشم بستن ز تماشاي دو عالم سهل است  

قفل روزي گر کلیدي دارد ابرام است و بس   از توّکل در حنا مگذار دست سعی را  

به قدر آنچه فرمان می بري فرمانروا گردي در این درگاه سعی هیچ کس ضایع نمی ماند

که سعی بیهده پاپوش می درد مثل است به اقتضاي قضا کار خویش را بگذار  

«ُخطوه»  یعنی:  2

 سرگردانی گام گناه نشان

عبارت: «آنچه دارم از اندك مایه حطام دنیا حالل است و به هیچ زیادت حاجتمند نیستم.» با کدام بیت تناسب معنایی ندارد؟  3

 درویش نام دارد و سلطان عالم است  درویش را که ملک قناعت مسلّم است

 آن که آن داد به شاهان به گدایان این داد  گنج زر گر نبود کنج قناعت برجاست

 گر همه عّزت نفس است بس است  در قناعت که تو را دسترس است

 تحّمل می کنم با زخم چون مرهم نمی بینم  قناعت می کنم با درد چون درمان نمی بینم

مفهوم ابیات زیر با کدام بیت تناسب ندارد؟   4
«عاقبت از خامی خود سوخته              

کرد فرامش ره و رفتار خویش 
رهروي کبک نیاموخته    

ماند غرامت زده از کارخویش»

چون یکی خشم آورد کیفر بريمار را هر چند بهتر پروري               

تک خویشتن را فراموش کردکالغی تک کبک در گوش کرد      

نایافته دم دو گوش گم کردمسکین خرك آرزوي دم کرد        

کو زهر بهر دشمن و کو مهره بهر دوستگیرم که مارچوبه کند تن به شکل مار      

در کدام گزینه استفهام انکاري (پرسشی منفی) دیده می شود؟  5

بدین دست و پاي از کجا می خورد؟  که چون زندگانی به سر می برد 

چه باشی چو روبه به وامانده سیر؟  چنان سعی کن کز تو ماند چو شیر 

پنهان خورید باده که تعزیر می کنند دانی که چنگ و عود چه تقریر می کنند؟ 

تِن بی سرت را که خواهد گریست؟  بدو گفت رستم که نام تو چیست؟  

همۀ گزینه ها به ویژگی یکسانی از «درخت سرو» اشاره می کنند به جز گزینۀ  ..................  6

 گر دهد دست که دامن ز جهان برچینم  سر به آزادگی از خلق برآرم چو سرو

 به جاي سرو جز آب روان نمی بینم  قد تو تا بشد از جویبار دیدة من

 وان سهی سرو خرامان به چمن باز رسان  یا رب آن آهوي مشکین به ختن باز رسان

 سروي نخاست چون قدت از جویبار ُحسن  ماهی نتافت همچو تو از بُرج نیکویی

در بیت«دي می شد و گفتم صنما عهد به جاي آر / گفتا غلطی خواجه در این عهد وفا نیست» کدام واژه آرایۀ ایهام دارد؟  7

عهد ( در مصراع دوم ) صنم وفا عهد ( در مصراع اول )
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در کدام گزینه، شاعر نگاه متفاوتی به مفهوم درخِت «سرو» دارد؟  8

 از قامتت سرو از عارضت ماه  کافر مبیناد این غم که دیده است

 که به باالي چمان از بُن و بیخم برکند  بعد ازین دست من و دامن آن سرو بلند

 می خواند دوش درس مقامات معنوي  بلبل ز شاخ سرو به گلبانگ پهلوي

 که می رویم به داغ بلند باالیی  به روز واقعه تابوت ما ز سرو کنید

«بونصر را بگوي که امروز ُدرستم و در این دو سه روز، بار داده آید که علّت و تب تمامی زایل شد.»؛ یعنی:  9

به خاطر بونصر شایع کن که تندرست هستم و در روزهاي آینده به دیدارتان می آیم؛ زیرا مرض و تب از بین رفت.

به بونصر بگو که امروز حالم خوب است و در دو سه روز آینده اجازة مالقات خواهم داد؛ زیرا که بیماري و تب، کامًال برطرف شد.

به بونصر خبر بده که من تا امروز حالم خوب بوده و دو سه روز مشغول مالقات با افراد بودم چون دیگر هیچ بیماري ندارم.

به بونصر توضیح بده که اگر امروز حالم بهبود یابد تا دو سه روز دیگر رفع زحمت می کنم براي اینکه هیچ بهانه اي دیگر ندارم.

کدام بیت، با بیت زیر قرابت مفهومی دارد؟   10
ورت ز دست نیاید چو سرو باش آزاد»   «گرت ز دست برآید چو نخل باش کریم  

آزاد هرکه گشت سرافراز می شود رعناتر است سرو ز اشجار میوه دار

غیرتی کن سایه اي باري بیفکن بر زمین گر نداري میوة افکندنی چون سرو و بید  

عافیت پیدا در این فیروزه گلشن می شود میوة شیرین اگر پیدا شود در سرو و بید  

کو دل آزاده اي کز تبغ او مجروح نیست ضربت گردون دون آزادگان را خسته کرد  

کدام بیت مفهوم «بی نوایی به از مذلت» را ندارد؟  11

 فراغت باشد از شاه و وزیرم   خوشا آن دم کز استغناي مستی 

 اشک کباب موجب طغیان آتش است   اظهار عجز در بر ظالم روا مدار 

 که نی ام بر در تو بالین نه  پیر گفتا که چه عزت زین به 

 کاین همه زخم نهان هست و مجال آه نیست  این چه استغناست یا رب وین چه قادر حکمت است 

کدام گزینه با مصراع «یقین،مرد را دیده، بیننده کرد» ارتباط مفهومی دارد؟  12

که او بر شهر علم آمد یقین در  پختگی جو در یقین منزل مکن  نداند هیچ کس علم الیقینش بدّرد یقین پرده هاي خیال 

در کدام گزینه معنی نوشته شده، درست است؟  13

خیر خیر جواب می آوردم: بیهوده پاسخ می دادم  به نشاط قلم درنهاد: به شادي قلم را زمین گذاشت. 

جامه ها افگندند: بسترها را مهیّا کردند.  در عهدة این نشوم: این سرنوشت را نمی پذیرم 

مفهوم کدام بیت با گزینه «به ترتیبی نهاده وضع عالم / که نی یک موي باشد بیش و نی کم» قرابت معنایی ندارد؟  14

  که تا دور ابد باقی بر او حسن و ثنا آمد   کمال حسن تدبیرش چنان آراست عالم را

 که بِه زان نیارد خرد در شمار   چنان برکشیدي و بستی نگار 

 اینست هنرمندِي نّقاش اَزل   بردفتر هستی نه ورق بیش و نه کم 

جویندة عشق بی عدد خواهد بود  عشق از ازلست و تا ابد خواهد بود 

در همۀ گزینه ها رابطۀ معنایی یکسانی وجود دارد به جز بیت .................. .  15

 تا راهرو نباشی کی راهبر شوي  اي بی خبر بکوش که صاحب خبر شوي

 یار نباشند شقی(بدبخت) و سعید  دوست نگردند فقیر و غنی

 که حیف باشد ازو غیر او تمنّایی  فراق و وصل چه باشد رضاي دوست طلب

 که همچو دور بقا هفته اي بود معدود  به دور گل منشین بی شراب و شاهد و چنگ
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کدام بیت به اندوختن توشۀ آخرت اشاره اي نمی کند؟  16

جز آن که پیش فرستند روز بازپسین را  بخور ببخش که دنیا به هیچ کار نیاید 

پیش از آن کز تو نیاید هیچ کار   اي که دستت می رسد کاري بکن

هیچ نگرفتیم از ایشان اعتبار   این همه رفتند و ماي شوخ چشم

آن اختیار کن که توان دیدنش لقا  کردار نیک و بد به قیامت قرین توست 

مفهوم کلی شعر زیر در کدام بیت نیامده است؟   17

فروغ خرگه خوارزمشاهی  در آن تاریک شب می گشت پنهان 
غروب آفتاب خویشتن دید  در آن دریاي خون، در قرص خورشید 

به باد داد چو جمشید خاك دارا را  بیار ساقی از آن آب آتشین که فلک

خاك در سراي مغان کم ز تاج نیست  با من مگو حکایت جمشید و افسرش 

چه شد تاج و تخت انوشیروانی  گشوده دهان طاق کسري و گوید 

ز کاسۀ سر جمشید و بهمن است و قباد  قدح به شرط ادب گیر زان که ترکیبش 

شکل مجهول شده در کدام عبارت نادرست است؟  18

  / 
که باِد صبح نسیم گره گشا آورد: نسیم گره گشا آورده شد دالچو غنچه شکایت ز کار بسته مکن

 
شرمی از مظلمۀ خون سیاووشش باد: سخن مّدعیان شنیده خواهد شد شاه ترکان سخن مّدعیان می شنود

پیکی ندوانید و پیامی نفرستاد: پیامی فرستاده نشد صد نامه فرستادم و آن شاه سواران

فراغت آرد و اندیشۀ خطا ببرد: اندیشۀ خطا برده بشود طبیب عشق منم باده خور که این معجون

در کدام گزینه حرف «را» بین مضاف و مضاف الیه فاصله ایجاد کرده است؟  19

آن کس شیخ را گفت:  «خدایت در بهشت کناد. شیخ گفت: در آن جا جز شالن و کوران نباشند»

درویشی حکایتی چند از آِن شیخ خواست، آن را می نوشتم؛ شیخ گفت: حکایت نویس مباش.

بی خویشتن نشسته بود، خواجه وار، شیخ ما را چشم بر وي افتاد. شیخ با کشی خلقی بکرد.

روزي درویشی را بنشانده تا از حکایت هاي شیخ ما، او را چیزي می نوشتم.

معادل واژه هاي «سرسام، شبگیر، متقارب، همایون» در کدام گزینه یافت می شود؟  20

توّرم سر و مغز، پس از صبح، نزدیک، خجسته هذیان، پیش از صبح، نزدیک به هم، مبارك

ورم مغز، سحرگاه، در کنار هم، نیک بخت سردرد، هنگام سحر، نزدیک به هم، مانندها

نحن نستشیر العقالء ال الّجهال دائمًا!  21

ما دائمًا با عاقالن نه جاهالن مشاوره خواهیم کرد! ما همواره با خردمندان مشورت می کنیم نه نادانان!

همیشه ما باید با صاحبان عقل به جاي جاهالن مشورت کنیم ! عقال با ما مشورت می کنند اما نادانان هرگز این کار را نمی کنند!

عیِّن األصحَّ و األدقَّ فی الجواب لِلّتعریب:   22
«اسالم، زمینه ي رشد و فعالیت سالم را براي همه فراهم آورده است!»

اإلسالم وّفرت ساحۀ النمّو و الفّعالیۀ السالَمین للجمیع! یوّفر اإلسالم للکّل مجال الحرکۀ و االجتهاد الصحیحین!

قد وّفر األسالم مجال الّرشد و النشاط السالَمین للجمیع! کان اإلسالم قد وّفر للکّل ساحۀ الجهد و النمّو الصحیحین!

عّین األصّح و األدّق فی الجواب للترجمۀ:   23
«من ُقتل مظلومًا، فقد جعلنا لِولّیه سلطانًا»

هر کس مظلومانه کشته شود، براي صاحب خون او قدرتی قرار می دهیم! چنانچه کسی را مظلومانه به کشتن دهند، اولیاي دم وي را قدرت سلطه می دهیم!

کسی که با ظلم کشته شود، ولّی دِم او را قدرتمند ساخته ایم!  آنکه قتل او مظلومانه باشد، صاحب خونش را صاحب قدرت می کنیم!
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عیِّن األصّح و األدّق فی الجواب للترجمۀ:   24
:«! «إّن العلماء المسلمین قد نشروا الحضارة و الثقافۀ اإلسالمّیۀ و جعلوا بالدهم فی حالۀ التقّدم و االزدهار العلمیِّ

علمای مسلمین فرھنگ و تمدن اسالم را انتشار داده، وطن خود را بھ حالتی از ترقی و پیشرفت علمی سوق داده اند!
علمای مسلمان باعث نشر تمدن و فرھنگ اسالمی شدند و سرزمین ھای خود را بھ سوی پیشروی و رشد علمی برده بودند!

دانشمندان مسلمان، تمدن و فرھنگ اسالمی را منتشر کرده اند و سرزمین خویش را در حالت پیشرفت و شکوفایی علمی قرار داده اند!

دانشمندان مسلمان مدنیت و فرھنگ اسالمی را گسترش داده بودند و سرزمین ھای خود را در حالتی از ترقی و شکوفایی دانش قرار
دادند.

عّین الخطأ فی الجواب للترجمۀ:  25

و تعصیِه فی الخلواِت!: و در خلوت ها و تنهایی ها از او نافرمانی می کنی! کیف ُتظهر حبَّ اهللا: چگونه محبت به خدا را اظهار می کنی؟

مطیع لمن ُیحبُّه!: مطیِع کسی است که دوستش دارد! أال تعلم أّن المحبَّ الصادق: آیا نمی دانی که دوستدار همیشه صادق است.

َعیِّن العبارَة الّتی ما  جاء فیها المفعول:  26

َأَحبُّ عباِد اِهللا إلَی اِهللا َأْنَفُعُهم لِعباِدِه.  َفَأْنَزَل اُهللا سکیَنَتُه َعَلی َرسولِِه و َعَلی اْلمؤمنیَن. 

َأْعَلُم النِّاس، َمْن َجَمَع ِعْلَم النِّاس إلی ِعْلِمِه.  ْن ُخُلقِی. ْنَت َخْلقِی، َفَحسِّ اللُهمَّ َکما َحسَّ

ِن اَألَصحَّ فی ترجمِۀ العبارة التالیۀ:  َعیِّ  27
«اَألْفَضل للّطالب َأْن َیْنَتِخب فرعه الجامعی بدّقۀ حتی ال  یندم فی المستقبل!»

دانش آموز باید رشتۀ دانشگاهی خود را با دّقت انتخاب کند که بعداً پشیمان نشود!

دانش آموز خوب، رشتۀ دانشگاهی خود را دقیق انتخاب می کند که در آینده دچار پشیمانی نشود! 

بهتر براي دانش آموز این است که رشتۀ دانشگاهی خود را با دّقت انتخاب کند تا در آینده پشیمان نشود! 

براي هر دانش آموزي بهتر این است که رشتۀ دانشگاهی خود را دقیقًا انتخاب نماید تا بعداً دچار پشیمانی نشود! 

َعیِّن األَصحَّ واألدقَّ فی األجوبۀ للترجمۀ:   28
«عندنا دواٌء یفیُد لِشفاء أخطر األمراض و هو الحبر و القلم!»

نزد ما دوایی است که درمان کنندة بیماري هاي خطرناك تر می باشد و آن مرکب و قلم است! 

ما دوایی داریم که براي شفاي خطرناك ترین بیماري ها مفید می باشد و آن مرکب و قلم است! 

ما مجهز به دارویی هستیم که ما را از بدترین مریض ها شفا می دهد و آن قلم و دوات می باشد!

دارویی نزد ماست که براي درمان بیماري هاي خطرناك بسیار مفید است و آن قلم و دوات می باشد!

َعیِّن عبارًة جاء فیها اسم الُمبالغۀ:  29

م الُغیوِب»  «ُقْل إنَّ ربّی َیْقِذُف بالَحقِّ َعالُّ ار فی َمْتَجِرهم اَألْمِتَعَۀ!  َیبیُع التُّجُّ  « جاجُۀ کَأنَّها َکوَکٌب ُدّريٌّ «الزُّ ال  َیْعَتِمُد العاِقُل َعَلی الُجّهال! 

رط: ِن ِفعَل اَألمِر فی جواِب الشَّ 30  َعیِّ

 «ُقْلْ إْن ُتْخفوا ما فی ُصدوِرکم َأو ُتْبدوُه َیْعَلْمُه اُهللا»  «و إذا ُقِرَئ القرآُن فاْسَتِمعوا لَه» 

نیا، َتْحُصْد فی اآلِخَرِة!  ما َمَضی فی َقْلِبک َجَري علی لِسانِک!   ما َتْزَرْع فی الدُّ

31   عّین األصّح و األدّق فی الجواب للّترجمۀ أو الّتعریب: 
 «من  شاور العقالَء فی أمٍر قبل أن یعزم، فقد انتفع!»:

کسی که پیش از عزم به کاري با دانایانی مشورت کرد پس او سود خواهد برد!  هرکس براي انجام دادن کاري با عقال مشورت کرد، پس سود برده است! 

هرکس در امري با عاقالن مشورت کند قبل از این که تصمیم بگیرد، سود برده است!  کسی که با دانایان دربارة هر امري پیش از تصمیم گرفتن مشورت کرد سود می برد!

■■

عیِّن ما یدلُّ علی المکان:  32

مصالح ُأُألّمۀ نحفظها!  هو من مفاخر ُأّمتنا!  َیمشون فی مساکنهم!  هو من ُمقاتلینا! 
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عیِّن ما لیس فیه اسم مبالغۀ:  33

 الکّذاب کالحّفار یقع فی ُحفرته یومًا!  هذا العّالمۀ کأنّه مصباح فی األرض! 

 یا أّیتها الّنفس الّلّوامۀ أرشدینی إلی الحسنات!  الّزّوارهم الّذین ُیصّلون لیشاهدوا اهللا فی قلوبهم! 

عیِّن ما لیس فیه اسم المکان:  34

فی مدارس بلدنا صفوف کثیرة للدراسۀ.   أطالع دروسی فی مکاتب جامعتی.  

هو یعمل فی هذا المصنع الجمیل.   معرفۀ اهللا و المجاهدة فی سبیله أنفع المعارف.  

عیِّن جوابًا فیه أسماء المکان فقط:  35

الِمضیاف - المصابیح - المفاتیح   المطاعم - المطابع - المصانع   المستنقع - المستشفی - المستوصف   الَمخازن - الَمرحمۀ - الَمزارع  

رفی و الَْمحّل اإلعرابی:    حیح ِفی التِّحلیل الصَّ َعیِّن الصَّ  36
«إذا َعَجْزَت َعن انفاق الْماِل ُحرمَت ِمن َرحمِۀ اِهللا.»

َعَجزَت: فعل ماٍض، للمخاطب، متعٍد، معلوم، معرب / فعل الشرط و فاعله ضمیر بارز «ت» 

إنفاق: اسم، مصدر من باب انفعال، معرب/ مجرور به حرف الجرّ 

ُحِرمَت: فعل ماٍض، للمخاطب، الزم، مجهول، مبنی/ جواب الشرط، نائب فاعله ضمیر بارز «ت» 

اِهللا: اسم الجالله، مفرد مذّکر، مبنی، معرفۀ/ مضاف الیه و مجرور 

رط: َعیِّن ما لَْیَس فیه ُأسلوُب الشَّ  37

ل َهدفًا َیْذَهب إلَی الّنهایی.   َمْن ُیَسجِّ ما قرْأَت ِمَن المعلوماِت فی هِذه المقاله، ترجمها إلَی اْلفاِرسیَِّۀ.  

ما نفعل ِمَن اْلَحَسناِت نُشاِهد نتاِئجها المفیدة.   َمْن َعِمَل صالِحًا َجزاُه اُهللا َخیراً.  

عّین ما لیس فی العبارة:   38
«الجّو حاّر مع األسف مکیِّف الهواء األصَفر فی الَمتَجر یحتاج بالتصلیح أنا أّتصل بصدیقی لُِیساعدنی!»

مفعول اسم تفضیل  اسم مکان  اسم فاعل 

عیِّن کلمۀ «خیر» تختلف عن الباقی:  39

خیر إخوانکم َمن أهدي إلیکم عیوبکم!   تفّکر ساعۀ خیر ِمن عبادة سبعین سنۀ!   لیلۀ القدر خیر ِمن ألف شهر!   ما تفعلوا ِمن خیر یعلمه اهللا!  

عیِّن اسم التفضیل مفعوًال:  40

قرأُت أکمل کتاب حول ظواهر الطبیعۀ!   و جادلهم بالّتی هی أحسن!   أحّب عباد اهللا أنفعهم لعباده!   صعِد أکابر أوالدي إلی جبل مرتفع!  

41  لذت معرفت برتر و عمیق، آن گاه به کام جان انسان چشانده می شود که .................. با  .................. گره بخورد تا توفیق الهی نصیب گردد و
موانع راه به لطف و حمایت او، بی اثر شود.

پاکی و صفاي فطري قلب - توحید ذاتی پاکی و صفاي فطري قلب - عزم و تصمیم

اخالص در عمل و توحید عبادي - توحید ذاتی اخالص در عمل و توحید عبادي - عزم و تصمیم

اگر خداوند متعال به کسی اذن دهد تا در اشیایی تصرف نماید، این اجازه چه مفهومی دارد؟  42

در مسیر و مجراي والیت الهی قرار گرفته و از خودش استقاللی ندارد.

به معناي واگذاري والیت خداوند به آن شخص و الزمۀ توحید در والیت است.

تصرف او در جهان در عرض والیت خداست و هیچ کس دیگري جز او ولی انسان ها نیست.

با توجه به ظرفیت متفاوت انسان ها، خداوند بخشی از والیت خود را به آن ها واگذار می کند.

پیامبراکرم (ص) تفکر دربارة خدا را به منزلۀ چه چیزي معرفی کرده و این تفکر چه نقشی نسبت به عمل ایفا می کند؟  43

باالترین عبادت - علت  باالترین عمل - علت  باالترین عبادت - معلول  باالترین عمل - معلول 
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جعفر بن ابی طالب چگونه خود و قومش را پیش از پذیرفتن اسالم به نجاشی معرفی نمود؟  44

ما اگرچه یکتاپرست بودیم اما در بین ما شرك رواج داشت و مرتکب زشتی ها می شدیم.

ما به ادیان پیامبران گذشته ایمان داشتیم اما رفتار هایی چون مردار خواري بین ما جاري بود. 

ما پیش از اسالم بت می پرستیدیم و پیوند خویشاوندي را قطع کرده و مرتکب زشتی می شدیم.

ما پیش از اسالم فاقد هر گونه اعتقادي بودیم و با آمدن اسالم به یکتا پرستی و اخالق اسالم روي آوردیم. 

انتخاب یک سبک زندگی چه نسبتی با جهان بینی ما دارد و براي انتخاب صحیح، چه عاملی ضروري است؟  45

علت - باید دالیل محکم و عقل پسند از آن حمایت کند.  معلول - باید دالیل محکم و عقل پسند از آن حمایت کند. 

علت - باید به همان اندازه اي که به آخرت توجه می شود، به دنیا هم توجه شود.  معلول - باید به همان اندازه اي که به آخرت توجه می شود، به دنیا هم توجه شود. 

جهت خدایی پیداکردن زندگی انسان به معناي کدام جنبه از توحید است و نمونۀ آن کدام است؟  46

توحید ربوبی - خدا را تنها تکیه گاه عالم دانستن  توحید عملی - خدا را تنها تکیه گاه عالم دانستن 

توحید ربوبی - عدم طلب و درخواست از غیر خدا  توحید عملی - عدم طلب و درخواست از غیر خدا 

امام علی(ع) در کالم گوهربار خویش به چه دلیل ما را نسبت به بندگان خدا و شهرها و آبادي ها توصیه می کنند؟  47

چرا که حتی نسبت به سرزمین ها و چهارپایان مسئول هستیم.  چرا اگر به  این موارد توجه نکنیم به  حقیقت توحید عملی دست نیافته ایم.

چرا که اقتضاي توحید عملی در بعد اجتماعی، توجه به  آنها می باشد. چرا که آنان هم مخلوق خدا هستند و توجه به  آنها توجه به خداست. 

برخی از انسان هاي عصر امروز همان گونه که.................. طبق بیان قرآن خود را.................. معرفی می کرد می خواهند براي دیگر جوامع  48
تصمیم گیري کنند.

ْعَلى»   فرعون - «َأنَا َربُُّکُم اْألَ ْعَلى»   نمرود - «َأنَا َربُُّکُم اْألَ ْعَلى»   فرعون - «َأنَا َولِیُُّکُم اْألَ ْعَلى»   نمرود - «َأنَا َولِیُُّکُم اْألَ

با گفتن کدام عبارت فرد در زمرة مسلمین قرار گرفته و از حقوق اسالمی بهره مند می شود؟  49

رب العالمین  ال اله اال اهللا  قل اهللا خالق کل شی ما لهم من دونه من ولی

با گفتن  «ال اله اال اهللا » و التزام به آن به ترتیب چه تاثیراتی در گوینده ایجاد می شود؟  50

خروج از شرك و ایمان به خداي یگانه - تغییر در همۀ زندگی گوینده

تغییر در همۀ زندگی گوینده - خروج از شرك و ایمان به خداي یگانه

به رسمیت شناخته شدن تمام احکام و حقوق اسالمی گوینده - در زمرة برادران و خواهران دینی قرار می گیرد.

در زمرة برادران و خواهران دینی قرار می گیرد. - به رسمیت شناخته شدن تمام احکام و حقوق اسالمی گوینده

ا» در نفی شرك برخاسته از کدام عبارت می باشد؟ پیام آیۀ شریفۀ «قل أفاتّخذتم من دونه اولیاء ال یملکون ألنفسکم نفعًا و ال ضر  51

اعتقاد به اینکه چند خالق و آفریدگار جهان را آفریده اند.

اعتقاد به اینکه عالوه بر خداوند و در کنار او دیگران هم مالک بخشی از جهان هستند.

باور به اینکه عالوه بر خداوند و در کنار او دیگرانی نیز هستند که سرپرستی جهان را برعهده دارند.

باور به اینکه عالوه بر خداوند و در کنار او دیگرانی نیز هستند که تدبیر امور موجودات را برعهده دارند.

میان بعد فردي و اجتماعی توحید چه رابطه اي وجود دارد و هر قدر نهادهاي اجتماعی در خدمت اجراي قوانین الهی باشد، چه ثمره اي براي افراد  52
جامعه در پی خواهد داشت؟

متعادل - زمینه براي رشد انسان ها و حرکت به سوي خداوند و زندگی موحدانه آسان تر می گردد.

متقابل - انسان هاي موحد قدرت را به دست می گیرند و جامعه به صورت جامعه اي یک دست در می آید.

متعادل - انسان هاي موحد قدرت را به دست می گیرند و جامعه به صورت جامعه اي یک دست در می آید.

متقابل - زمینه براي رشد انسان ها و حرکت به سوي خداوند و زندگی موحدانه آسان تر می گردد.
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در پاسخ به این سوال که: «موجودات جهان، هستی خود را وامدار چه کسی می دانند»، از کدام عبارت شریفه مدد می جویم و در چه صورت چیزي  53
دیگر پدیده نیست؟

ُ ُهَو اْلَغِنیُّ اْلَحِمیُد» - اگرخودش ذاتا وجود داشته باشد.  «َو اهللاَّ » - اگر نیاز به پدید آورنده نداشته باشد.  ِ «َأْنُتُم اْلُفَقَراُء ِإلَى اهللاَّ

ُ ُهَو اْلَغِنیُّ اْلَحِمیُد» - اگر نیاز به پدیدآورنده نداشته باشد.  «َو اهللاَّ » - اگر خودش ذاتا وجود داشته باشد.  ِ «َأْنُتُم اْلُفَقَراُء ِإلَى اهللاَّ

درك اولیه نسبت به حضور خداوند در زندگی به چه وسیله اي به منصۀ ظهور می رسد و رویکرد قرآن کریم نسبت به این قضیه چیست؟  54

تفکر و اندیشه - ما را به معرفت عمیق تري دربارة خداوند فرا می خواند.

فطرت و سرشت - ما را به معرفت عمیق تري دربارة خداوند فرا می خواند.

تفکر و اندیشه - راه هاي گوناگونی براي درك چیستی و نیز شناخت افعال خداوند به ما نشان می دهد.

فطرت و سرشت - راه هاي گوناگونی براي درك چیستی و نیز شناخت افعال خداوند به ما نشان می دهد.

هر یک از موارد زیر به ترتیب مربوط به کدام مرتبۀ توحید است و کدام مورد معلول دیگري است؟  55
- بی همتایی خداوند در کار آفرینش 

- هدایت جهان به سوي مقصدي معین

توحید در خالقیت - توحید در ربوبیت - دومی توحید در خالقیت - توحید در ربوبیت - اولی

توحید در ربوبیت - توحید در والیت - دومی  توحید در ربوبیت - توحید در والیت - اولی 

رابطۀ مصنوعات انسانی با سازندگان به ترتیب، چه شباهت و تفاوتی با  رابطۀ مخلوقات خداوند دارند؟  56

علت اصلی بودن سازنده - نیازمند در بقا  نیازمندي در پیدایش - نیازمندي در بقا 

علت اصلی بودن سازنده - قرار گرفتن در جاي خود  نیازمندي در پیدایش - قرار گرفتن در جاي خود 

مفهوم نیازمندي مخلوقات به خداوند متعال درهر آن، در کدام بیت، بیان شده است؟  57

 به هر چیزي که دید، اول خدا دید   دلی کز معرفت نور و صفا دید 

 هرکه فکرت نکند نقش بود بر دیوار   این همه نقش عجب بر در و دیوار وجود 

 ما چو کوهیم و صدا در ما ز توست  ما چو ناییم و نوا در ما ز توست 

 ناید از وي صفت آب دهی  خشک ابري که بود ز آب تهی  

حدیث شریف «ما َرَأیُت َشیئًا ِاّال َو َرَأیُت اَهللا َقبَلُه َو بَعَدُه َو َمَعُه» با کدام بیت قرابت مفهومی دارد؟  58

ناید از وي صفت آب دهی   خشک ابري که بود ز آب تهی  

 نشان از قامت رعنا تو بینم  به هرجا بنگرم کوه و در و دشت  
 

تا که ما باشیم با تو در میان   ما که باشیم اي تو ما را جاِن جان  

 تو وجود مطلقی، فانی نما  ما عدم هائیم و هستی هاي ما   

بیِت زیر، مفهوم کدام آیۀ شریفه را تبیین نموده است؟   59
حمله مان از باد باشد دم به دم»  «ما همه شیران ولی شیر علم 

  « «ما لَُهم ِمن دونِِه ِمن َولیٍّ ُة َجمیعًا»  َة َفِللِّه الِعزَّ «َمن کاَن ُیریُد الِعزَّ «یا ایُّها الّناس أنُتُم الُفَقراُء إلَی اِهللا»  ماواِت َو ما ِفی اَألرِض»  «َو ِهللاِّ ما ِفی السَّ

 60

با دقت در مفهوم آیۀ شریفۀ «َما لَُھْم ِمْن ُدونِِھ ِمْن َوِلّيٍ َوَال یُْشِرُك فِي ُحْكِمِھ أََحًدا» کدام مورد، می تواند توضیح مناسبی برای والیت الھی باشد؟

خداوند افرادي را واسطۀ والیت خود قرار داده است.

با اذن و اجازة خداوند والیت الهی به پیامبران واگذار شده است.

والیت خداوند براي انجام مسئولیت هایی به افراد خاصی واگذار شده است.

والیت پیامبران بدین معنا نیست که خداوند آن ها را مجراي والیت خود قرار داده است.
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61  It is  .................. how quickly you get used to thing.

boring confusing surprising successfully

62  If you want to improve your English or any other foreign languages, you should  ..................  some
of these helpful hints I have written on the board.

forget consider mention escape

63  Many workers travel to this region of the country because there are plenty of jobs  ..................  in
the area.

comfortable available probable hospitable

64  The skies  ..................  dark and it began to rain right after we began our journey.

flew grew drew blew

65  Bob has decided to buy that Japanese car  ..................  how much it costs.

considering comparing no matter no trouble

66  The zoo asked its visitors to  ..................  a name for the new baby panda.

notice receive suggest guess

67  My health finally began to  ..................  when I changed to a less stressful job.

practice disappear exchange improve

68  She moved to the city to  ..................  the memory of her mother's death.

belong behave escape advise

69  People have a right to  ..................  how to spend their own money.

carry range receive decide

70  I have  ..................  now than I had this time last year.

less works less work fewer work fewer works

71  Jane always seems to do  ..................  work in this office and Andy clearly does  ..................  .

the fewest / the most less / the fewest the least / the most the most / less

72  The money they asked for in return for the company's services was eight  ..................  dollars.

million  millions  millions of  million of 

73  There are .................. elderly people who have never touched a computer in their lives.

much many much of many of

74  When you go to grandma’s house, don’t ..................  anything about the party because we want it
to be a surprise.

appear mention pack consider

75  When you have been .................. a terrible experience like that, it takes a long time to recover.

almost right through despite

76  Let’s face reality. We can’t continue to pretend that the problem of homelessness doesn’t
.................. in this city.

exist invite disappear range

8

انسانی - 10211

ام اس بوك



77  According to the London Weather Centre, severe winter weather is expected in the northeast
.................. of the country.

continent region percent candle

78  I have been teaching for a long time and I know that some students lose marks ..................
because they don’t read the question properly.

simply  wrongly fluently honestly

79  There was a big fire and the firefighters arrived late, but they managed to .................. .

put them off put it out put them out put it off

80  Our new improved face cream has wondrous .................. on tired-looking skin.

situations synonyms effects customs

ضرب جمالت دنبالۀ  از  تا  کدام است؟  81=un
n

n + 1
u1u50

1
101

1
50

1
100

1
51

جملۀ دهم دنبالۀ  کدام است؟  82, , , , …
5
2

7
5

9
10

11
17

25
99

23
101

23
99

25
101

کدامیک از گزینه ها را نمی توان به صورت دنباله نمایش داد؟  83

تعداد تیم هاي فوتبال باشگاهی ایران وزن نوزاد در  ماه اخیر     تعداد شرکت کنندگان کنکور a9حجم مکعبی به ضلع 

a

n

1

2

3

4

n نمودار زیر مربوط به کدام یک از دنباله هاي زیر می باشد؟  84

= −3n +an

5
2

= + 3an

n

2

= + 3an

−n

2
= 3n +an

5
2

، جملۀ سی و پنجم برابر  باشد، حاصل  چند است؟ اگر در دنبالۀ حسابی جملۀ هجدهم برابر   8546114−a57 a23

13610234163

ام چند است؟ بین دو عدد  و  سه وسطه حسابی درج می کنیم، حاصل دنباله حسابی کاهشی می شود، جمله   86471925

−121112−25121

اگر مجموع جمالت یک دنبالۀ حسابی افزایشی  باشد، مقدار  چند است؟  87

  و   و 

(2p + 4) + (3p)n + − p − 6n
2

p
2

p

3−23−2−32

اگر مجموع جمالت یک دنباله حسابی برابر با  باشد، روند دنباله چگونه است؟  88

نمی توان اظهار نظر کرد. افزایشی          ثابت              کاهشی         

= 5n + 3 − aSn

اگر قیمت خرید دالر در ماه اول سال  تومان باشد و هر ماه   قیمت اولیه به آن افزوده شود، فردي که هر ماه قصد خرید  دالر را  89
دارد، در انتهاي سال چند تومان هزینه کرده است؟

 تومان      تومان      تومان      تومان     

500020%10

126006000001260001260000
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مجموع  جملۀ یک دنباله حسابی از رابطه  به دست می آید، مجموع جمالت ششم، هفتم و هشتم چند است؟  90n= 3 − 5nSn n2

102342324120

، کدام است؟ مجموع  عدد طبیعی فرد متوالی، با کوچکترین عدد   913051

1800210022502400

در دنبالۀ فیبوناتچی  و  جملۀ یازدهم، کدام است؟  92= +an+2 an+1 an= = 1a1 a2

89929496

در یک دنبالۀ حسابی، مجموع جمالت سوم، پنجم و سیزدهم برابر  است. جملۀ هفتم، کدام است؟  9375

22242529

، جملۀ چندم برابر  است؟ در دنباله با ضابطۀ  و   94= 5 + 1an+1 an= 1a1781

4567

در دنباله با جملۀ عمومی  جملۀ چند برابر  است؟  95=an

3n − 4
n − 8

8

8121014

کدام گزینه بیانگر «تعریف عملیاتی» است؟  96

عملکرد ریاضی با توانایی دانش آموز در درس ریاضی مشخص می شود.

با دستیابی به هدف هاي درس می توان گفت که فرد ریاضی را یاد گرفته است.

با نگرش دانش آموز به درس ریاضی می توان به توانایی او در درس ریاضی پی برد.

عملکرد ریاضی با نمره اي که دانش آموز از امتحان به دست می آورد، مشخص می شود.

این که خانم میانسالی براي خریداري یک ویال، به مقایسۀ شباهت آن با کاخ سفید می پردازد اشاره به کاربرد کدام پردازش دارد و عالی ترین  97
مرتبه شناخت چیست و کدام نوع آن کارآمدتر است؟

پردازش ادراکی - تصمیم گیري - تصمیم گیري مبتنی بر پردازش ادراکی  پردازش مفهومی - استدالل - تصمیم گیري مبتنی بر پردازش ادراکی 

پردازش ادراکی - استدالل - تصمیم گیري مبتنی بر پردازش ادراکی  پردازش مفهومی - تصمیم گیري - تصمیم گیري مبتنی بر پردازش مفهومی 

کدام ترتیب دربارة روند گزاره هاي علمی درست است؟  98

مسئله  فرضیه  قوانین  نظریه مسئله  فرضیه  اصول  قوانین

مسئله  فرضیه  گزاره  نظریه  مسئله  نظریه  فرضیه  قوانین

←←←←←←

←←←←←←

روان شناسی قصد دارد واکنش والدین را نسبت به رفتارهاي پرخاشگرانۀ کودکان، مورد بررسی قرار دهد. استفاده از کدام یک از روش هاي  99
جمع آوري اطالعات براي این روان شناس مفیدتر است؟

آزمون هاي روان شناختی مصاحبه پرسش نامه مشاهده 

در ارتباط با «مصاحبۀ بدون ساختار» کدام گزینه نادرست است؟  100

وقتی نتوانیم موضوعی را به صورت مستقیم از فردي بپرسیم، از این نوع مصاحبه استفاده می کنیم.

در این شیوه با پیروي از برخی اصول و طرح کلی، فرد مصاحبه  شونده را به سمت پاسخ هاي مورد نظر هدایت می کنند.

در همه پرسی ها معموًال از مصاحبۀ بدون ساختار استفاده می کنند؛ زیرا امکان اخذ اطالعات بیشتري وجود دارد. 

این روش بسیار وقت گیر و نیازمند آموزش هاي ویژه است و محققان در استفاده از این شیوه باید به نکات اخالقی توجه کنند. 

از بین روش هاي مصاحبۀ ساختاریافته و پرسش نامه کدام یک بر دیگري ترجیح دارد و دلیل آن کدام است؟  101

مصاحبۀ ساختاریافته - بررسی تعداد زیادي از آزمودنی ها در یک زمان محدود  مصاحبۀ ساختاریافته - امکان اطالعات بیش تر

پرسش نامه - بررسی تعداد زیادي از آزمودنی ها در یک زمان محدود  پرسش نامه - امکان اخذ اطالعات بیشتر 
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با توجه به چگونگی شکل گیري سطوح مختلف شناخت کدام یک به ترتیب جزء «شناخت پایه» هست و کدام یک جزء «شناخت عالی» نیست؟  102

ادراك - توجه  تفکر - حافظه  ادراك - قضاوت  تفکر - استدالل 

کدام عبارت بیانگر گزاره اي از یک گزارش مشاهدة علمی است؟  103

کودك چون دید تاب خالی است، گفت می خواهد تاب بازي کند.  کودك با سرعت به سمت زمین بازي دوید. 

پسربچه با عصبانیت تمام، ماشین را به زمین پرت کرد.  دختربچه بدون منظور، لباس هم بازي اش را کشید. 

از منظر تعریف علم روان شناسی، کدام یک از موارد زیر به مفهوم متفاوتی نسبت به سایر گزینه ها اشاره دارد؟  104

محمد براي دوستش دست تکان می دهد.  مهسا دوستش را آن طرف خیابان می بیند. 

امیر به خاطر رفتار نامناسب دوستش به او اعتراض می کند.  مریم در خیابان با دوستش مشغول دوچرخه بازي است. 

هریک از موارد زیر به کدام یک از مراحل علم اشاره دارند؟   105
الف) آغازگر پژوهش دانشمندان 

ب) مجموعه اي منسجم از قوانین علمی 
ج) تأیید آن پس از مشاهدات تجربی 

فرضیه - اصول علمی - نظریه فرضیه - نظریه - قوانین علمی طرح مسئله - فرضیه - اصول علمی طرح مسئله - نظریه - فرضیه

روان شناسان به چه نوع سؤاالتی پاسخ می دهند و چگونه اعتبار این پاسخ هاي ارائه شده ارزیابی می شود؟  106

مرتبط با رفتارهاي غیر قابل مشاهدة جانوران - پاسخ ها را با واقعیت هاي تأیید شده در سایر علوم تطابق دهیم. 

مرتبط با رفتارهاي غیر قابل مشاهدة جانوران - اگر با پاسخی مواجه شدیم که دانشی از آن نبود، باید با استفاده از روش هاي علمی بررسی کرد. 

مرتبط با پدیده هاي روان شناختی - پاسخ ها را با واقعیت هاي تأیید شده در سایر  علوم تطابق دهیم. 

مرتبط با پدیده هاي روان شناختی - اگر با پاسخی مواجه شدیم که دانشی از آن نبود، باید با استفاده از روش هاي علمی بررسی کرد.

پاسخ صحیح سؤاالت زیر به ترتیب در کدام گزینه به درستی مطرح شده است؟   107
الف) هنگامی که یک پژوهشگر در مورد موضوعی با ابهام مواجه می شود، کدام بیان علمی شکل می گیرد؟ 

ب) در چه صورتی یک فرضیه به اصل تبدیل می شود؟

فرضیه - در صورتی که مجموعه اي منسجم از قوانین دور هم گردآوري شوند. 

مسئله - با استفاده از روش علمی مورد بررسی قرار گیرد و نتایج بررسی ها تأیید شود. 

فرضیه - با استفاده از روش علمی مورد بررسی قرار گیرد و نتایج بررسی ها تأیید شود.

مسئله - در صورتی که مجموعه اي منسجم از قوانین دور هم گردآوري شوند.

کدام گزینه در رابطه با ویژگی هاي روش علمی (تکرارپذیري و تعریف عملیاتی) درست بیان شده است؟  108

تعریف عملیاتی یعنی متغیر مورد مطالعه باید عینی و دقیق تعریف شود و عبارت «اضطراب، احساس نگرانی و دلهره اي است که آدم احساس می کند.» مثالی از یک تعریف
عملیاتی می باشد.

تعریف عملیاتی یعنی نتایج به دست آمده از روش علمی، شخصی نیست. 

نتایج حاصله از یک مطالعه و روش علمی شخصی نمی باشد، بلکه هر فرد با رعایت ضوابط علمی می تواند همان نتایج را تکرار کند که این یعنی روش ما تکرارپذیر است. 

در تعریف عملیاتی می توان از متغیرهاي عینی و ملموس استفاده کرد؛ تعریف عملیاتی یعنی اینکه هر فرد می تواند از روش هاي متفاوت استفاده کند و به نتایج یکسان برسد. 

چه عاملی باعث هدفمندي روش علمی می شود و مهم ترین تفاوت فرد دانشمند با فرد عادي در مواجهه با مسئله چه می باشد؟  109

نظام دار بودن - هدفمند بودن دانشمند   جست و جو کردن - هدفمند بودن دانشمند 

جست و جو کردن - منظم و قاعده مند بودن دانشمند  نظام دار بودن - منظم و قاعده مند بودن دانشمند 

کدام مورد، درخصوص شناخت درست است؟  110

پردازش مفهومی تنها از طریق خصوصیات کیفی محرك صورت می گیرد. پردازش مفهومی در یافتن بهترین راه حل براي رسیدن به هدف کارآمدتر است. 

روش پردازش ادراکی محرك ها در همۀ انسان ها یکسان است.  توجه به محرك باالترین مرحلۀ شناخت ناشی از پردازش ادراکی است. 
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در کدام گزینه «تشبیه» دیده می شود؟  111

سخت ترین سنگ هاي سماق و خاراي کلیساهاي ما پس از سی صد ، چهارصد سال خراب می گردد.

این ستون ها از باال به پایین کنگره دار است.

به هنگام نوشیدن ساغر مرگ در این سرسراها قهقهه می زده اند.

دو هیکل غول آسا که ریش هایشان مجّعد است، با نهایت دقّت به دیده بانی مشغول اند.

در همۀ گزینه ها به جز گزینۀ.................... آرایۀ  «تشبیه» موجود است.  112

 برآورد از رواق هّمت آواز   مرا چون هاتِف دل دید دمساز 

 مگر چون جان عزیز از بهِر آن است   سخن، جان است و جانداروي جان است 

 شبش، مّواج باد و روز، نوروز   جمالش باد دایم عالم افروز 

 که جانی را به نانی می فروشند   تو مردم بین که چون بی راي و هوش اند 

113  در بیت زیر کدام رکن تشبیه محذوف است؟      (المپیاد ادبی 76) 
  تبسمت به گل آفتاب می ماند  تو کیستی که صدایت به آب می ماند

وجه شبه ادات تشبیه مشبه به مشبه

نشانۀ هجایی کدام گزینه نادرست است؟  114

انقالبیّون زیاد بیاموز  U)عامیانه  − −−)(U − −U)(U − U)(− − −U−)

آرایۀ «تشبیه» در کدام بیت کم تر است؟  115

گویی دل من سنگ است در چاه زنخدانت  هرچند نمی سوزد بر من دل سنگین 

 چون تیر ناگهان ز کنارم بجست یار  چون قامتم کمان صفت از غم خمیده دید

 ور نه از دردت جهانی را بسوزانم چو شمع در شب هجرت مرا پروانۀ وصلی فرست

 ور کوه محنتم به مثل بیستون شود  فرهادوارم از لب شیرین گزیر نیست

تعداد «تشبیه» در کدام بیت بیشتر است؟  116

دل که در گردنش از زلف تو مشکین رسن است؟ هم چو سایه پی خورشید رخت چون نرود

خانۀ من چون صدف معمور از این باران شده گشتم از اشک ندامت مخزن گنج گهر

چشمۀ چشمم پر از گوهر شود دریاصفت هر سحر بی شام زلفین تو اي حوراصفت

سیرچشمی خاتم دست سلیمان من است در شکرزار قناعت برده ام چون مور راه

نخستین و مهم ترین اثر در زمینۀ علم عروض و قافیه، بدیع و نقد شعر که امروزه به دست ما رسیده است، چه نام دارد و نثر آن در مقدمه  117
چگونه است؟

مرصاد العباد - ساده و عالمانه  المعجم فی معاییر اشعار - ساده و عالمانه 

مرصاد العباد من المبدأ الی المعاد - مصنوع  المعجم فی معاییر اشعار - مصنوع 

سبک عراقی از اوایل قرن .................. هجري تا اوایل قرن .................. هجري سبک غالِب ادب فارسی محسوب می شد.  118

هشتم - یازدهم هفتم - دهم ششم - نهم چهارم - ششم

ابن یمین در سه بیت زیر کدام ویژگی را ستوده است؟   119
 مرد آزاده در میان گروه 
 محترم آنگهی تواند بود 

 وان که محتاج خلق شد، خوار است 

 گرچه خوش خو و عاقل و داناست  
 که از ایشان به مالش استغناست 

 گرچه در علم، بوعلی سیناست 

قناعت پیشگی دانش اندوزي قدرت و شوکت دیرینگی دنیا
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انتساب کدام اثر به شخصیت مقابل آن، نادرست است؟  120

«تحفۀ االحرار» از نظامی گنجوي «المعجم فی معاییر اشعار العجم» اثر شمس قیس رازي 

«تاریخ گزیده» از حمداهللا مستوفی «صد پند» اثر عبید زاکانی

عبدالّرحمان جامی، در کدام اثر خود، به شرح احوال عارفان و طرح مسائل و حقایق عرفانی پرداخته است؟ این اثر بر شیوة کدام اثر به نگارش  121
درآمد؟

نفحات االنس - تذکرة دولتشاه نفحات االنس - تذکرة االولیا بهارستان - تذکرة دولتشاه بهارستان - تذکرة االولیا

کدام پاسخ دربارة کتاب هاي گلستان و بوستان سعدي صحیح است؟  122

هر دو نثر مسّجع  هر دو به نثر  اّولی نظم و دّومی نثر اّولی نثر مسّجع و دّومی نظم

مرز پایه هاي آوایی و نشانه هاي هجایی گزینۀ .................. دقیقًا همانند مصراع «هر که شیرینی فروشد مشتري بر وي بجوشد» است.  123

اشک گهر طینت ما راِه تپش سر نکند  اي که می دانی ندارم غیر درگاهت پناهی 

برو شیر دّرنده باش اي دغل بسی پادشاهی کنم در گدایی 

صورت صحیح خوانش و پایه هاي آوایی بیت زیر در گزینۀ  .................. آمده است.   124
   همچو صبح از دست غم هر شب گریبان چاك دارم «روزگاري شد که سر تا پا دلی غمناك دارم   

ناك  دا   رم پا  ِد  لی  غم ُشد  ِك  َسر  تا ُرو  ِز  گا  ري 
چاك  دا   رم شب  َگ  ري  بان دس  ِت  غم  هر َهم  ُچ  صبح  از 

ناك  دا   رم پا  د  لی  غم ُشد  که  سر  تا ُرو  ِز  گا  ري
چاك  دا   رم شب  َگ  ري  بان دس  ِت  غم  هر هم  چو  صبح  از 

نا  ك  دا  َرم پا  ِد  لی  َغم ُشد  ِك  سر  تا ُرو  ِز  گا   ري 
چا  ك  دا  رم َشب  َگ  ري  بان َدس  ِت  َغم  َهر َهم  ُچ   ُصب  َحز 

نا  ك  دا  رم پا  ِد  لی  غم ُشد  ِك  سر  تا ُرو  ِز  گاري 
چا  ك  دا  رم َشب  گ  ري  بان  َدس  ِت  َغم  َهر َهم  ُچو  ُصب  َحز 

در همۀ گزینه ها به جز گزینۀ  .................. آرایۀ تشبیه دیده می شود.  125

مگسی کجا تواند که بیفکند عقابی من خویشتن اسیر کمند نظر شدم

بگذار تا به چاه مذلت فرو رود گهی چو اشک نشستم گهی چو رنگ پریدم

کدام بیت، فاقد «تشبیه» است؟  126

این نه هاله است که بر گرد قمر گردیده است  ماه از شرم عذار تو حصاري شده است 

ساده لوحی که به خورشید تو را سنجیده است  غافل از خال و خط و زلف و دهان تو شده است 

گل بی درد به روي که دگر خندیده است؟  شور مرغان چمن حوصله سوز است امروز 

هرکه را فکر سر زلف به هم پیچیده است  تا قیامت گرهش باز نگردد چون خال 

در کدام گزینه یکی از آثار، مربوط به قرن هشتم نیست؟  127

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

اخالق االشراف، جمشید و خورشید تاریخ گزیده، دیوان حافظ

تعداد تشبیه در کدام گزینه با بقیه فرق دارد؟  128

بر آتش تو به  جز چشم او سپند مباد   هر آنکه روي چو ماهت به چشم بد بیند

کمان ابروي یارم چو وسمه بازکشید  شکسته گشت چو پشت هالل قامت من 

همچو گل بر خرقه رنگ می مسلمانی بود خود گرفتم کافکنم سجاده چون سوسن به دوش

رند را آب عنب یاقوت رمانی کند   همت عالی طلب جام مرصع گو مباش

نوع تشبیه به کار رفته در کدام گزینه متفاوت است؟  129

طاقتی نیست که این بار گران بردارم  بردن بار غم عشق به جان باید لیک 

که بر عزاي عزیزان، سمند شوق برانی  تو را چه غم که سري پایمال عشق تو کرد 

زخم دل عاشق ز کمانی دگر است  تیر غم دنیا به دل ما نرسد 

که غریبانه سر خویش کشم در پر خویش  مرغ دلگیرم و کنج قفسی می خواهم
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در کدام ابیات تشبیه به کار نرفته است؟   130
الّا تو چراغ رحمتش داري پیش  الف - جایی نرسد کس به توانایی خویش  

هر چند که دست بسته بودند آنها ب - پرواز شدند و پر گشودند به عرش 
چون نروم که بیخودم شوق همی برد کشان  ج - چند نصیحتم کنی کز پی نیکوان مرو  
پیش تو باد است و خاك بر سر خود ریختن  د - آب روان سرشک و آتش سوزان آه 

آید به گوش نالۀ ناي و صفیر رود  هـ - بر طرف رود چون بوزد باد بر درخت 

ب، ج، هـ  ج، د، هـ  الف، ب، ج  ب، ج، د 

«استفاده از شرایط مساعد دورة استعمار توسط استعمارگران»، «بهره گیري از ابزارهاي فرهنگی و علمی»، «پیشرفت در زمینۀ دریانوردي و  131
اقتصاد صنعتی» و «هدف قرار دادن هویت فرهنگی دیگر کشورها»، به ترتیب جزء ویژگی هاي کدام یک می باشند؟

استعمار نو ـ استعمار فرا نو ـ استعمار قدیم ـ استعمار فرا نو استعمار فرا نو ـ استعمار نو ـ استعمار نو ـ استعمار فرا نو

استعمار نو ـ استعمار فرا نو ـ استعمار قدیم ـ استعمار نو استعمار فرا نو ـ استعمار فرا نو ـ استعمار نو ـ استعمار نو

کدام گزینه به درستی به یکی از پرسش هاي معرفت شناسی اشاره کرده است؟  132

آیا تنها راه شناخت و دسترسی به واقعیت، حس و تجربه است؟  آیا معرفت ما به مفهوم انسان و انسانیت، تنها باید مادي باشد؟ 

آیا شناخت و فهم ما به جهان هستی تنها مادي است؟  آیا معرفت ما به مختار و فعال بودن انسان درست است؟ 

تعبیر جهان در ارتباط با پدیده هاي اطراف ما که در منظومه هاي بزرگ دسته بندي می شوند، به چه دلیل است؟  133

ارتباط با زندگی اجتماعی انسان  ارتباط با فکر و عمل انسان  محصول زندگی انسان بودن  گستردگی و اهمیت این منظومه ها 

کدام گزینه در ارتباط با دیدگاه متفکران مسلمان در مورد متفکران مسلمان دربارة جهان تکوینی درست نیست؟  134

جهان تکوینی را به جهان طبیعت محدود نمی دانند.  جهان طبیعت را مقابل جهان انسانی قرارمی دهند. 

جهان تکوینی را به دو جهان طبیعت و فوق طبیعت تقسیم می کنند.  جهان طبیعت را بخشی از جهان تکوینی می دانند. 

به ترتیب عبارت هاي زیر اشاره دارد به: ..................    135
«معناي دیگر جهان اجتماعی»، «در مقابل جهان انسانی قرار دارد»، «از دیدگاه متفکران اسالم به دو بخش طبیعی و فوق طبیعت تقسیم می شود.»

جهان ذهنی - جهان هستی - جهان فرهنگی  جهان فرهنگی - جهان هستی - جهان تکوینی 

جهان فرهنگی - جهان تکوینی - جهان تکوینی  جهان ذهنی - جهان تکوینی - جهان هستی 

کدام یک از شکل هاي زیر صحیح است؟  136

جھان فردیجھان ذھنی جھان فرھنگی جھان ذھنی

جھان تکوینیجھانطبیعی جھان انسانیجھان ذھنی

«جهان تکوینی را مادة خامی می دانند براي دخل و تصرف فرهنگ ها» - «ذهن افراد و فرهنگ هویتی طبیعی و مادي دارند» به ترتیب اشاره به  137
کدام یک از دیدگاه هاي زیر دارد؟

دیدگاه دوم - دیدگاه دوم  دیدگاه اول - دیدگاه اول  دیدگاه دوم - دیدگاه اول  دیدگاه اول - دیدگاه دوم 

دو پرسش اساسی در آزادي کدام است؟  138

چگونه آزادي، چرا آزادي آزادي براي چه، آزادي از چه آزادي براي چه، چرا آزادي آزادي از چه، چگونه آزادي

در گونه شناسی جوامع از دیدگاه فارابی مدینۀ تغلب، چگونه جامعه اي است؟  139

جامعه اي است که سلطه بر دیگر جوامع را ارزش اجتماعی برتر می داند.

جامعه اي است که سلطه بر دیگر جوامع را ارزش اجتماعی برتر نمی داند.

جامعه اي است که ارزش و عقاید آن ها حق است، ولی هنجارها و رفتار براساس ناحق است. 

جامعه اي است که ارزش و عقاید و رفتار و هنجارهاي آن براساس ناحق است. 
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فرهنگ غرب در پنج قرن اخیر اشکال مختلفی از .................. پدید آورده است که از آن با نام هایی مانند  .................. و .................. یاد  140
کرده اند.

سلطه - امپریالیسم - استعمار  استکبار - امپریالیسم - استعمار  سلطه - امپریالیسم - استکبار  استکبار - امپریالیسم - سرمایه داري

واژة امپریالیسم از .................. گرفته شده است و به هر نوع .................. گفته می شود.  141

سرمایه داري - استکبار  امپراتوري - سلطه اي سلطه - امپراتوري  استکبار - سرمایه داري

به ترتیب عملکرد مجریان و استعمارگران در «استعمارقدیم، استعمار نو، استعمار فرانو» به چه صورت می باشد؟  142

آشکار، پنهان - پنهان، آشکار - پنهان، پنهان آشکار، آشکار - آشکار، پنهان - پنهان، پنهان 

پنهان، آشکار - پنهان، پنهان - آشکار، آشکار  آشکار، پنهان - پنهان، پنهان - آشکار، آشکار 

همۀ گزینه هاي زیر نادرست هستند؛ به جز ..................  143

استعمار نو، گسترش و سلطۀ فرهنگی خود را در پوشش جهانی شدن پیگیري می کند.

جهان غرب در استعمار فرانو هویت اجتماعی دیگر کشورها را هدف قرار می دهد.

استعمار نو ابزارها، رسانه ها و فناوري اطالعات را مورد استفاده قرار می دهد.

امپراتوري مغول در چین، هند و ایران تحت تأثیر فرهنگ اقوام مغلوب قرار گرفتند. 

به ترتیب، هریک از عبارات زیر با کدام مفهوم به درستی ارتباط دارد؟   144
- مانع دوقطبی شدن جهان می شود. 

- آزادي از قید و بندهایی که مانع رسیدن آدمی به حقیقت، معنویت و حقوق انسانی اش می شوند.

ویژگی آزادي - حّریت  ویژگی عقالنیت - معناي راستین آزادي 

ویژگی عدالت و قسط - معناي راستین آزادي  ویژگی معنویت - معناي عدالت 

وضعیت عبارت  هاي زیر از حیث صحیح و غلط بودن در کدام گزینه به  ترتیب آمده است؟   145
- حضور نظامی سلوکیان در ایران منجر به بسط فرهنگی آنان نشد. 

- غلبۀ نظامی همواره گسترش  فرهنگی مناطق مورد تهاجم را به دنبال دارد. 
- استعمار اروپایی در سدة پانزدهم و شانزدهم میالدي بزرگ ترین برده داري تاریخ بشریت را برپا کرد.

غ- ص- ص  ص- غ- ص  ص- غ- غ  غ-ص- غ 

کدام مورد به   ترتیب در خصوص «جهان انسانی» درست و در خصوص «جهان تکوینی» نادرست است؟  146

جهان انسانی به دو بخش فردي و اجتماعی تقسیم می شود - متفکران مسلمان، جهان تکوینی را به جهان طبیعت محدود نمی دانند.

بخش اجتماعی جهان انسانی، زندگی اجتماعی انسا نها را در برمی گیرد.- از نظر متفکران مسلمان جهان طبیعت بخشی از جهان فرهنگی است. 

جهان اجتماعی به دو بخش فردي و انسانی تقسیم می شود - متفکران مسلمان جهان تکوینی را به جهان طبیعت محدود نمی دانند.

بخش فردي جهان انسانی را جهان فرهنگی می نامند - متفکران مسلمان جهان تکوینی را به جهان طبیعت محدود نمی دانند.

به ترتیب در کدام گزینه عبارت بیان شده با مفهوم ذکر شده در روبه روي آن صحیح است؟  147

دولت هاي استعمارگر براي به قدرت رساندن نیروهاي وابسته به خود، از کودتاي نظامی استفاده می کنند  استعمار فرانو 

با اشغال نظامی جوامع ضعیف شکل می گیرد  امپریالیسم اقتصادي 

استعمارگران حضور مستقیم و آشکار دارند  استعمار نو 

جهان غرب هویت فرهنگی دیگر کشورها را هدف قرار می دهد  استعمار فرانو 

←

←

←

←

15

انسانی - 10211

ام اس بوك



هر کدام از عبارت هاي زیر به ترتیب معرف چه اصطالحی هستند؟   148
الف) اشغال یک سرزمین خارجی، با توسل به قدرت نظامی و سیاسی 

ب) استعمارگران بیش از ابزارهاي نظامی، سیاسی و اقتصادي از ابزارهاي فرهنگی و علمی به ویژه رسانه ها و فناوري اطالعات استفاده می کنند. 
ج) استفاده از مجریان بومی و داخلی کشورهاي مستعمره براي رسیدن به اهداف استعماري

امپریالیسم- استعمار فرانو- استعمار نو استعمار- استعمار فرانو- استعمار فرانو

امپریالیسم- استعمار نو- استعمار نو استعمار- استعمار فرانو- استعمار نو

کدام گزینه در رابطه با امپراتوري و شاهنشاهی صحیح نیست؟  149

در گذشتۀ تاریخ، فرهنگ سلطه و استکبار، امپراتوري هاي بزرگی به وجود آورده است. 

جهان گشایی و امپراتوري اغلب با کشتار و خسارت هاي انسانی و اقتصادي فراوان همراه بوده است. 

امپراتوري و شاهنشاهی از طریق کشورگشایی و با قدرت نظامی و حضور غیرمستقیم سربازان پیروز شکل می گیرد. 

برخی فرهنگ ها و جوامع، سلطه بر دیگر جوامع را ارزش اجتماعی برتر می دانند.

در طول تاریخ، فرهنگ هایی وجود داشته اند که از مرزهاي جغرافیایی خود عبور کرده و به سوي جهانی شدن گام برداشته اند. این فرهنگ ها دو  150
گونه اند. 

هر کدام از عبارات زیر به کدام گونه تعلق دارد؟ 
الف) فرهنگ صهیونیسم و فرهنگ سرمایه داري دو نمونه از این گونه  اند. 

ب) چنین فرهنگی با عبور از مرزهاي جغرافیایی خود، جهان را به دو منطقۀ مرکزي و پیرامونی تقسیم می کند. 
پ) فرهنگی که از عقاید و آرمان هاي مشترك انسانی سخن می گوید.

گونۀ نخست - گونۀ دوم - گونۀ دوم  گونۀ دوم - گونۀ نخست - گونۀ نخست 

گونۀ دوم - گونۀ نخست - گونۀ دوم  گونۀ نخست - گونۀ نخست - گونۀ دوم 

کدام مورد عبارت را به نحو درستی کامل می کند؟   151
«وقتی از واقعیت یک موجود سخن می گوییم،  ..................

از قضیه استفاده نکرده ایم.» قضیه ي ما دو جزء دارد.»               

واقعیت را به واسطۀ جزء دیگري بر یک مفهوم حمل کرده ایم.» ماهیت یا مفهوم خاصی را به آن موجود نسبت می دهیم.»

وقتی از واقعیت یک موجود سخن می گوییم:  152

واقعیت را به وسیلۀ جزئی خارج از آن بر مفهوم حمل کرده ایم. منظور ما، انحصاراً ماهیت آن موجود است. 

این احتمال وجود دارد که از قضیه اي استفاده نکرده باشیم.  آن موجود در ذهن ما به دو جزء هستی و چیستی تحلیل می شود.

در چه صورت می توان عبارت «اژدهاي سه سر هست» را تصدیق کرد؟  153

هنگامی که وجود و ماهیت مغایرت پیدا کنند و از هم جدا باشند.  اگر ماهیت مفهومی مشابه مفهوم وجود باشد. 

اگر وجود را عین ماهیت یا جزء آن بدانیم.  هنگامی که این واقعیت موضوع ادراك و شناخت قرار بگیرد. 

کدام مورد ممتنع الوجود است؟  154

فیلی به اندازة مورچه  دایرة منتظم االضالع انسان هفت سر بالدار  اسب آتش خوار

درخت بودن یک درخت، اشاره به چه چیزي دارد؟  155

مقدار و کمیت  ماهیت کثرت هستی

هر واقعیت یگانه در جهان در چه  صورتی در ذهن ما به دو بخش تقسیم می شود؟  156

وقتی موضوع ادراك و شناخت ما قرار می گیرد. وقتی به واقعیت آن شیء اذعان می کنیم.

وقتی در یک قضیۀ منطقی یک جزء بر جزء دیگر حمل می شود. وقتی مفاهیم ذهنی را در قالب یک قضیۀ منطقی قرار می دهیم.

ماهیت و وجود اشیا در .................. از هم جداست و این، یعنی .................. .  157

واقعیت - مغایرت آن دو  ذهن - اعتباري  بودن ماهیت   ذهن - مغایرت مفهوم آن دو  واقعیت - مغایرت مفهوم آن ها
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مفهوم وجود عین مفهوم ماهیت در ذهن .................. ؛ لذا ..................  158

است - تصور وجود هر ماهیتی براي اثبات وجود آن کافی است.  است - مفهوم ماهیت عین مفهوم وجود نیست، اما جزء آن است. 

نیست - تصور یک ماهیت براي اتحاد آن وجود کافی نیست.  نیست - اثبات وجود نیازمند دلیل نیست. 

در این مثال چه نوع رابطه اي برقرار است؟ «عدد هفت زوج است.»  159

وجوبی ضروري امکانی امتناعی

واجب الوجود بالذات و واجب الوجود بالغیر ..................  160

وجود براي اولی ضروري و براي دومی امکانی است.  در ضرورت وجود تفاوتی باهم ندارند. 

عدم وجود براي هر دو ضروري است. در ضرورت وجود کامًال متفاوتند. 

ضرورت واجب الوجود بالذات از ناحیۀ ..................  161

ذات اوست.  ماهیت آن است. 

وجودبخشی او به سایر موجودات عالم است.  بی نهایت بودن اشیاء عالم است. 

کدام یک از قضایاي زیر نیازمند دلیل نیست؟  162

شیرینی یک مزه است.  خدا وجود دارد. سحر و جادو در جهان نیست. هر گیاهی یک نوع حیوان است.

کدام امر باعث آشنایی مجدد فالسفه غرب با فلسفه ارسطویی در قرن  شد؟  163

آشنایی با فلسفۀ ابن سینا از طریق توماس آکوئیناس ترویج کامل فلسفۀ ابن سینا و ابن رشد در اروپا

بهره برداري فالسفه اي چون آلبرت کبیر و راجر بیکن از فلسفۀ ارسطویی استفاده از آراء ابن سینا و بعضی نظریات ابن رشد در فلسفۀ اروپا

13

کدام گزینه دربارة تمایز میان وجود و ماهیت صحیح نیست؟  164

وجود و ماهیت به مثابۀ دو جزء از یک چیز هستند.  هستی و چیستی دو جنبۀ یک چیز هستند. 

وجود و ماهیت در خارج دو امر متمایز نیستند.  تفاوت هستی و چیستی فقط از جهت مفهوم است. 

کدام گزینه درست است؟  165

در عبارت «انسان حیوان ناطق است» حمل حیوان ناطق بر انسان ضروري است.

تفاوت انسان و وجود فقط در ذهن نیست و در خارج هم دو موجود جداگانه هستند.

انسان و وجود دو مفهوم مختلف و متفاوت و موجودات جداگانه هستند.

فارابی بین وجود و ماهیت تمایزي قائل نبود.

در خصوص واجب الوجود بالذات و بالغیر کدام گزینه درست است؟  166

بعضی ماهیاتی که موجودند، به واسطۀ عاملی دیگر واجب الوجود شده اند.

بی نهایت بودن تعداد اشیاء جهان نیاز آن ها به واجب الوجود بالذات را برطرف می سازد.

واجب الوجود بالذات همان ذاتی است که وجود برایش از ناحیۀ غیر آن ذات ضرورت دارد.

اشیاء جهان واجب الوجود بالغیر هستند.

کدام گزینه ممتنع الوجود است؟  167

آخرت انسان شریک خداوند مستطیل سبز

کدام اصل فلسفی پایۀ برهان خداشناسی توماس آکوئیناس است و فلسفۀ آلبرت کبیر و راجر بیکن حدوداً از کدام یک از فالسفه متأثر بود؟  168

اصل وجوب و امکان - ابن رشد  اصل مغایرت وجود و ماهیت - ابن سینا و توماس آکوئیناس 

اصل وجوب و امکان - ابن سینا و توماس آکوئیناس  اصل مغایرت وجود و ماهیت - ابن رشد

توماس آکوئیناس متأثر از کدام رویکرد فلسفی ابن سینا بود؟  169

دینی عقلی و تجربی  تجربی عقلی
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به ترتیب حمل «تنها پستاندار واقعًا پرواز کننده» بر«خفاش»، «هستی» بر «کرونا» و «گوسفند ماده» بر «میش» چه حکمی دارد؟  170

نیاز به دلیل ندارد - نیاز به دلیل دارد - نیاز به دلیل ندارد.  نیاز به دلیل ندارد - نیاز به دلیل ندارد - نیاز به دلیل دارد. 

نیاز به دلیل دارد - نیاز به دلیل ندارد - نیاز به دلیل دارد.  نیاز به دلیل دارد - نیاز به دلیل دارد - نیاز به دلیل ندارد. 

کدام مورد از ویژگی هاي ضروري رئیس جامعه فاضله نیست؟  171

رهبري به سوي سعادت  اتصال پیوسته با ملک وحی  سرشت عالی  نبوت

کدام گزینه نادرست است؟  172

توماس آکوئیناس مغایرت وجود و ماهیت را پایۀ برهان خداشناسی خود قرار داد. فلسفه توماسی در قرن  تا  میالدي در اروپا جریان داشت.

فلسفه هاي تجربه گرا در قرن  و بعد از آن جاي فلسفۀ تومیستی را گرفتند. فالسفۀ غرب از طریق فارابی و ابن سینا مجدداً با فلسفۀ ارسطویی آشنا شدند.

1315
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نپذیرفتن اصل سنخیت:  173

پذیرش هرج و مرج در جهان را در پی دارد.  موجب اعتبار همۀ علوم می شود.

می توان به کشف علل پدیده ها پرداخت. دانشمندان می توانند به کمک آن نظم موجود در طبیعت را تبیین کنند.

این سخن ابن سینا که «هر کس سخنی را بدون دلیل بپذیرد، از حقیقت انسانی خارج شده است.» به چه امري اشاره دارد؟  174

وجه تمایز فیلسوف  وجه تمایز انسان  اهمیت عقل  اهمیت فلسفه 

کدام گزینه از توصیفات ارسطو از خدا و مبدأ نخستین جهان نیست؟  175

تغییرپذیر است. متحرك نیست. فعلیت تام و کامل دارد. ضرورتا موجود است.

نظریۀ هیوم در مورد علیت، درصدد تبیین کدام مسئله است؟  176

چرایی باور عمومی آدمیان به اصل علیّت  بررسی نقش روان در باور رابطۀ علیّت 

چگونگی کشف علت هاي طبیعی توسط تجربه  بررسی نقش عقل در باور رابطۀ علیّت 

کدام گزینه پیرامون طبیعت شناسی ابن سینا، درست است؟  177

با نگاه کردن به بخش کوچکی از جهان می توان دربارة عظمت کل آن داوري کرد.  لطف و عنایت خداوند، دو علت مجزا براي آفرینش جهان هستند. 

طبیعت هر شی لزومًا به سوي خیر و کمال حرکت می کند. صرفًا تأمل دربارة طبیعت اشیا، دانشمند را از ظاهر پدیده ها عبور می دهد.

در حکمت اشراق از استدالل و برهان براي .................. و از شهود قلبی براي .................. استفاده می شود.  178

تعمیم بخشی- تقدم بخشی بر عقل و استدالل  انتقال و آموزش- رساندن درك از وجود به ذائقۀ دل 

تزکیه و تجربۀ بیرونی- تعمیم دادن درك از وجود به دیگران  تزکیه و تجربۀ درونی- رساندن درك از وجود به ذائقۀ دل 

، کدام ویژگی را داراست؟ در طبقه بندي کوپن، گروه آب و هوایی   179

کمبود بارش، دامنه ي دماي زیاد و نامناسب براي رشد درختان

بارش تابستانه، دما همیشه پایین و بارش و دما کافی براي رشد مخروطیان

 بارش در دوره ي سرد بیشتر از دوره ي گرم و مناسب براي رشد جنگل هاي خزان دار

بارش در تمام سال و دما هیچ ماهی کمتر از  درجه نیست و مناسب براي رشد انواع درختان 

B

18

تک نگاري از چه دوره اي به بعد مرسوم شد؟ کدام کتاب تک نگاري در مورد زندگی تیمور می باشد و نویسندة این کتاب کیست؟  180

دورة غزنویان- تاریخ عالم- اسکندر بیک دورة تیموریان- فتوحات شاهی- امین هروي

دورة تیموریان- عجایب المقدور- ابن عربشاه دورة صفویان- تاریخ رویان- اولیا اهللا آملی

سیا                 ست نامه ها حاوي چه موضوعا باشند، برجسته ترین سیاست نامه اثر کیست؟  181

شیوه ي کشورداري و مناسبات حکومت و مردم- خواجه نظام الملک توسی شیوه ي کشورداري و مناسبات حکومت و مردم- یاقوت حموي

اخالق کشور داري و مناسبات اخالقی فرمانروا ومردم- یاقوت حموي  اخالق کشور داري و مناسبات اخالقی فرمانروا و مردم- خواجه نظام الملک توسی  
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در ناحیۀ استوا به چه دلیلی یک کانون کم فشار ایجاد می شود؟  182

به دلیل زاویۀ مستقیم تابش و گرماي همیشگی  به دلیل رطوبت باال و داراي دو فصل بودن 

مایل تابیدن نور خورشید و داشتن دو فصل متمایز  گرماي همیشگی و بارندگی زیاد 

بیابان هاي سرد مخصوص چه نواحی هستند و کدام گزینه جزء عوامل و علل ایجاد بیابان نیست؟  183

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

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

کدام عبارت صحیح نیست؟  184

عبداهللا بن اُبی می کوشید که انصار را علیه مهاجران تحریک کند. 

عبداهللا بن اُبی پس از پیروزي مسلمانان در جنگ خندق اظهار مسلمانی کرد. 

سردستۀ منافقان، یهودیان را تشویق به مقاومت کرد و به آنان وعدة یاري داد. 

سردستۀ منافقان در غزوه هاي اُحد و تبوك به همراه یارانش از سپاه اسالم جدا شد. 

دلیل تغییر قبلۀ مسلمانان از بیت المقدس به مکه، به فرمان الهی چه بود؟  185

کارشکنی رؤساي سه قبیلۀ بزرگ یهود  بهانه جویی هاي یهودیان مدینه 

احترام به سنت ابراهیمی حج و درخواست گروه حنفا  پاسخ به بهانه جویی گروه هاي مسیحی ساکن یثرب 
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