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زمان برگزاري: 13650 دقیقه

ام اس بوك

کدام مجموعه از ترکیب ها «اضافۀ تشبیهی» است؟ - 1

جیب مراقبت - امید اجابت - دیوار امّت - قّصۀ عشق مزید نعمت - شرط انصاف - مرغ سحر - کاله شکوفه

دریاي معرفت - شب جهل - شکوفۀ اشک - آتش عشق پردة ناموس - اطفال شاخه ها - سرور کاینات - درگاه خدا

نقش دستوري واژه هاي مشخص شدة زیر به ترتیب کدام است؟ - 2
 می کنم جهد که خود را مگر آن  جا فکنم»  «مایۀ خوشدلی آنجاست که دلدار آن  جاست

صفت، نهاد، قید، قید مضاف الیه، نهاد، قید، قید مضاف الیه، مسند، قید، نهاد صفت، نهاد، مسند، قید

بیت «در نا بستۀ احسان گشاده است/ به هر کس آنچه می بایست داده است» با کدام گزینه تناسب مفهومی ندارد؟ - 3

 شکر انعام تو هرگز نکند شکر گزار   نعمتت بار خدایا ز عدد بیرون است 

 گفت بر هر خوان که بنشستم خدا رزاق بود   بر در شاهم گدایی نکته اي در کار کرد 

 بر این خوان یغما چه دشمن چه دوست   ادیم(سفرة چرمی) زمین سفرة عام اوست 

 که سیمرغ در قاف قسمت خورد   چنان پهن خوان کرم گسترد 

با توّجه به بیت زیر کدام گزینه نادرست است؟  - 4
 ورت ز دست نیاید چو سرو باش آزاد»  «گرت ز دست برآید چو نخل باش کریم

یک نقش قیدي وجود دارد. دو بار جهش ضمیر اتّفاق افتاده است. بیت چهار جمله دارد. چهار متّمم وجود دارد.

مفهوم «الملک َیبقی مع الُکفر و الَیبقی مع الّظلم» با کدام گزینه نزدیکی کمتري دارد؟ - 5

که دارد دل اهل کشور خراب مگر کشور آباد بیند به خواب

براندازد از مملکت پادشاه پریشانی خاطر دادخواه

کند ُملک در پنجۀ ظالمی چو خواهد که ویران شود عالمی

نپاید نور با ظلمت نسازد کفر با ایمان  نباشد مردم دین دار کین دار و جفاپیشه

معناي چند واژه در کمانک روبه روي آن درست نیامده است؟ - 6
تهنیت (سالم کردن)، َمنَسک (عبادتگاه کوچک)، رضوان (نگهبان بهشت)، همایون (نیکبخت)، گیوه (پارچه اي کلفت از پشم یا کرك)، صعب (بیماري)، آغوز

(اولین شیر مادر)، شاب (جوانی)

پنج چهار سه  دو 

در کدام گزینه آرایۀ «تناقض» وجود دارد؟ - 7

 خیال تازه اي در خواب می دید در آن سیماب گون امواج لرزان

 ز هر موجی هزاران نیش می رفت  ازین سّد روان در دیدة شاه

 در آن انبوه کار مرگ می کرد  بدان شمشیر تیز عافیت سوز 

فروغ خرگِه خوارزمشاهی  در آن تاریک شب می گشت پنهان

در همۀ گزینه ها به جز گزینۀ .................. ، «جناس» وجود دارد.  - 8

این بوي روح پرور از آن خوي دلبر است  اي زبان، تو بس زیانی مر مرا

یاد یاران یار را میمون بود گفت اي یحیی بیا در من گریز
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مفهوم عبارت زیر در کدام گزینه آمده است؟  - 9
«پذیرفتم و باز دادم که مرا به کار نیست و قیامت سخت نزدیک است. حساب این نتوانم داد و نگویم که مرا سخت دربایست نیست، اّما چون به آن چه دارم

و اندك است قانعم، وزر و وبال این چه به کار آید؟»

 اي برادر سیرت زیبا بیار  صورت زیباي ظاهر هیچ نیست

 دوست ما را و همه نعمت فردوس شما را  گر مخیّر بکنندم به قیامت که چه خواهی

 بخواست جام می و گفت راز پوشیدن  به پیر میکده گفتم که چیست راه نجات

 قناعت نکوتر به دوشاب خویش  نیرزد عسل جان من زخم نیش

در کدام بیت نقش تبعی تکرار دیده نمی شود؟ - 10

 یاد کن یاد ز ناکامی چند  با حریفان چو نشینی و زنی جامی چند  

 رودها ره گرفت از چپ و راست  از چپ و راست سیل ها برخاست  

 آن چه گفت آن بت عیّار دروغ است دروغ  اعتمادي نبَود بر سخن نوش لبان 

 اي کوه نیم ز گفته خرسند  نی نی تو نه مشت روزگاري  

در کدام گزینه آرایۀ «تناقض» دیده می شود؟ - 11

بیاموزمت کیمیاي سعادت دولت فقر خدایا به من ارزانی دار کفر نعمت از َکَفت بیرون کند. پیري رسید غرق بطالت پس از شباب

در متن زیر چند غلط امالیی یافت می شود؟  - 12
«پدر گفت اي پسر به مجّرد خیال باطل شاید روي از تربیت ناصحان بگردانیدن و علما را به ضاللت منصوب کردن و در طلب عالم معصوم از فواید علم
محروم ماندن همچو نابینایی که شبی در ِگل افتاده بود و می گفت آخر یکی از مسلمانان چراغی فرا راه من دارید زنی گفت تو که چراغ نبینی به چراغ چه

بینی»

چهار سه دو یک

بیت «شور و غوغایی برآمد از جهان /  حسن او چون دست در یغما نهاد»  با کدام بیت ارتباط معنایی دارد؟ - 13

 جان ما در بوتۀ سودا نهاد  عشق، شوري در نهاد ما نهاد    

 منّتی بر عاشق شیدا نهاد  حسن را بر دیدة خود جلوه داد   

 جنبشی در آدم و حّوا نهاد  از خمستان جرعه اي بر خاك ریخت

 هر کجا جا دید رخت آن جا نهاد  چون نبود او را معیّن خانه اي   

در گروه لغات زیر چند واژه نادرست معنی شده اند ؟  - 14
تعلیمی(عصاي سبک)- تجّدد(جست و جو)- خپل(چاق و کوتاه قد)- کشیده(سیلی)- قال(کلک)- دشت(دست الف)- شلخته(نامنّظم)- بور شدن(نابینا

شدن)- شعبده باز(تر دست)- مجانی(رایگان)

چهار سه دو یک

در کدام گزینه نکتۀ سبکی «حذف شناسه به قرینۀ لفظی»  وجود دارد؟ - 15

آخر در مانند و زاغ با خود بیندیشد. دام برکندند و سر خویش گرفت.

بند بال بسته دید و زه آب دیدگان بگشاد. قّوتی کنید تا دام از جاي برگیریم.

در همۀ گزینه ها به جز گزینۀ .................. به غیر انسان شخصیت انسانی بخشیده شده است. - 16

 خروشد ز سرو و سمن تارها  به آواي ناي و به آهنگ چنگ

    به دامان گلشن ز رگبارها   بهاران که شاباش ریزد سپهر  

  نباشد به دست گرفتارها   به جز اشک چشم و به جز داغ دل  

  زند بارگه گل به گلزارها  کشد رخت سبزه به هامون و دشت  
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در عبارت «چهرة انقالبی کاوه آهنگر به نیروي یزدان بر اهریمن بیداد پیروز شد و فریدون در سایۀ آن بی بها چرم آهنگران به فرمان روایی رسید.» - 17
دقیق ترین آرایۀ آن کدام است؟

تضمین تشبیه تلمیح تضاد

در همۀ گزینه ها مضارع اخباري وجود دارد به جز ..................  - 18

 دردا که راز پنهان خواهد شد آشکارا  دل می رود ز دستم صاحبدالن خدا را

 بی خویشتنم کردي بوي گل و ریحان ها  وقتی دل سودایی می رفت به بستان ها

 می رسد مژدة گل بلبل خوش الحان را  رونق عهد شباب است دگر بستان را

 گر تو نمی پسندي تغییر کن قضا را  در کوي نیکنامان ما را گذر ندادند

همۀ واژه ها با هم، ترادف دارند به جز ..................  - 19

آیین عرفان  شریعت دین

مفهوم کلّی رباعی زیر با کدام گزینه تناسب معنایی ندارد؟  - 20
 «از شبنم عشق خاك آدم ِگل شد 
سر نشتر عشق بر رگ روح زدند 

صد فتنه و شور در جهان حاصل شد  
 یک قطره فرو چکید و نامش دل شد»  

 صد عالم عشق بر هم اوفتاده درو  یک قطرة خون است دل بی سرو پاي

 کز راه دیده باز به دریا همی رود  دل  قطره اي ز شبنم دریاي عشق اوست

 وندر آن دایره سرگشتۀ پابرجا بود  دل چو پرگار به هر سو َدَورانی می کرد

 با آب و تاب عشق سرشتند خاك ما  در بدو آفرینش و تسخیر آب و گل

مفهوم نوشته شده در مقابل کدام گزینه نادرست است؟ - 21

تو ز قرآن اي پسر ظاهر مبین / دیو، انسان را نبیند غیر طین (سرزنش نگاه ظاهربینانه) 

ارباب حاجتیم و زبان سؤال نیست / در حضرت کریم تمنّا چه حاجت است (در محضر خدا نیازي به بیان حاجت نیست) 

از شبنم عشق خاك آدم ِگل شد / صد فتنه و شور در جهان حاصل شد (ازلی بودن عشق) 

نیست جانش محرم اسرار عشق / هر که را در جان غم جانانه نیست (عاقل، عاشق را می فهمد) 

آرایه هاي نوشته شده در مقابل کدام گزینه نادرست است؟ - 22

کدام زهره جبین بی نقاب گردیده ست / که آتش از عرق شرم، آب گردیده ست (تضاد -  مجاز) 

می توان از عالم افسرده، دل برداشت زود / از تنور سرد می گردد به گرمی نان جدا (کنایه – ایهام) 

در تاب آفتاب غم از پا درآمدم / اي سرو سایه ور ز سرم برمدار دست (واج آرایی – کنایه) 

 بوسه اي گر نربوده ست ز یاقوت لبش / دهن الله چرا تا به جگر سوخته است؟ (استعاره – تشبیه) 

معناي فعل «شد» در کدام بیت متفاوت است؟ - 23

 همی گشت گرد زمین آفتاب   همی بر شد آتش فرو آمد آب 

 از او شادمان شد دل انجمن   به شعر آرم این نامه را گفت من 

 برو آفرین از کهان و مهان   چنین یادگاري شد اندر جهان 

 وز هر دو نام ماند چو سیمرغ و کیمیا   معدوم شد مرّوت و منسوخ شد وفا 

در همۀ ابیات زیر به جز .................. آرایه هاي «مراعات نظیر و کنایه» به کار رفته است. - 24

 گر بهلی، باز نیاید به دست دامن دولت چو به دست اوفتاد  

 وز روي تو در نمی توان بست  از روي تو سر نمی توان تافت 

 در پیش درخت قامتت پست  اي سرو بلند بوستانی

 دیگر چه کنی، دري دگر هست  ور سر ننهی در آستانش     
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معناي چند واژه در کمانک روبه روي آن درست نیست؟  - 25
حول (بیم)، ُممد (امتداد دهنده)، مقیّد (موثّق)، مفّرح (آسوده حال)، خان (رئیس قوم)، برزیگر (دهقان)، مسامحه (آسان گرفتن)، بّر و بّر (خیره خیره)

پنج چهار سه دو

عیِّن األصحَّ و األدقَّ فی الجواب للترجمۀ:  - 26
«َوضع العلماُء اإلیرانّیون معاجم مهّمۀ و کتبًا عدیدة لّلغۀ العربّیۀ»

دانشمندان ایران ُمعجم ھای مھم و کتاب ھای گوناگون برای زبان عربی نھاده اند.
دانشمندان ایرانی فرھنگ ھای لغت مھم و کتاب ھای متعددی برای زبان عربی تألیف کرده اند.

علمای ایران فرھنگ ھای لغت ھای دارای اھمیت و کتاب ھای مختلفی برای زبان عربی قرار داده اند.
فرھنگ لغات مھم و کتاب ھای عدیده ای برای زبان عربی توسط علمای ایرانی تألیف شده است.

- عّین األصّح و األدّق فی األجوبۀ للترجمۀ:  27
وجدت طریق عالجی فی مقاالت المجالت الطبیۀ الّتی قد ُکتبت عن عوامل ُتسّکن آالم المفاصل!» :   راه درمانم را در ..................

مقاله هاي پزشکی پیدا کردم که در مجله ها نوشته شده است راجع به عواملی که دردهاي مفصل را کم می کند! 

مقاالت مجالت پزشکی پیدا کردم که درباره ي عواملی که دردهاي مفاصل را آرام می کند نوشته شده است! 

مقاالت پزشکی مجله ها پیدا کردم آنجا که درباره ي عوامل آرام کننده ي دردهاي مفاصل نوشته شده بود! 

مقاله هایی که درباره ي عوامل کاهش دهنده ي دردهاي مفاصل، در مجّالت پزشکی نوشته می شود، پیدا کردم! 

- عّین األصحَّ و األدقَّ فی األجوبۀ للترجمۀ:  28
« الظبُی کأنّه إنسان شاعر ُیدرك جمال الّلیل و هو یرقب القمر بإعجاب کثیر!»:

این آهو چون انسانی است شاعر که قدر شب زیبا را دانسته و نظاره گر زیبایی ماه است!

چه بسا آهو انسانی است شاعر که قدر زیبایی شب را می داند و ماه را با تعّجب بسیار نظاره می کند!

آهو گویی انسانی شاعر است که زیبایی شب را درك می نماید و با شگفتی بسیار ماه را نظاره می کند!

گویی که این آهو همچون انسان شاعري است که شب زیبا را درك می کند و به طوري عجیب نظاره گر ماه است!

َعیِّن الَخَطَأ فی المحّل اإلعرابی ِمن الکلمات المعّینۀ: - 29

َعداوة العاِقِل خیٌر ِمن َصداقِۀ الجاِهل. / مبتدأ- خبر- مضاف الیه َأَحبُّ ِعباِد اِهللا إلَی اِهللا َأْنَفُعُهم لِعباِدِه.  / مضاف الیه- خبر 

اإلعجاُب بالنَّْفِس َعَمٌل مقبوٌل. /مبتدأ- خبر- صفته ُقْل َأعوُذ بَِربِّ اْلَفَلِق ِمْن َشرِّ ما َخَلَق. /فعل و فاعل «أنا»- مضاف الیه- حرف نفی

ْن الَوْصَف جملًۀ: - َعیِّ 30

  « مان و قلبی َیقوُل إنََّک َتْأتی!   «َو ما َتْفَعلوا ِمْن خیٍر َیْعَلْمُه اهللاُّ  قال َسْعديٌّ َمَضی الزُّ

 اَُفتَُّش َعْن ُمْعَجٍم ُیساِعُدنی فی َفْهِم النُّصوِص!   ساَفَرُت إلَی القریِۀ شاَهْدُت صوَرَتها َأیَّام ِصَغري!  

» تختلف من حیث المفهوم: ـِ َعیِّن حرف «ل - 31

ِألنجح فی اِالمتحان، حاولُت کثیراً.  هذا الدرس صعٌب، لیساعدك صدیقک.  إنَّ األعداء هجموا علی أراضینا، فلُنقاتلهم.  ِألجتنب جلیَس الّسوء فی کّل األّیام. 

ِن الفعل المضارع فی معنی المستقبل المنفی: عیِّ - 32

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

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

- ما هی الترجمۀ الدقیقۀ للعبارة التالیۀ؟ «کان لرجٍل بستاٌن قد غرس فیه أشجارًا کثیرًة» 33

شخصی باغی داشت که در آن درختان فراوانی را کشت می کرد. باغبانی درخت هاي بسیاري را در باغ خود غرس کرده بود.

مردي باغی داشت که در آن درختانی بسیار کاشته بود. مردي درختان فراوانی را در باغ کاشته بود.
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عیِّن األصّح و األدّق فی الجواب للّترجمۀ:  - 34
«یا أّیها الّرسول؛ بّلغ ما أنزل إلیک من ربّک، و إن لم تفعل فما بّلغت رسالته»: اي رسول؛...

چیزي را که خداوند بر تو نازل کرده ابالغ کن، که اگر نکنی رسالت خود را ابالغ نکرده اي!

برسان چیزهایی را که از پروردگار بر تو فرود آمده و اگر چنین نکنی رسالت او را نخواهی رساند! 

آنچه را از طرف پروردگارت بر تو نازل شده ابالغ کن، و اگر انجام ندهی رسالت او را ابالغ نکرده اي!

ابالغ کن چیزهایی را که خدایت براي تو می فرستد، چه اگر ابالغ نکنی رسالت خویش را نرسانده اي!

عیِّن ما یختلف فی المفھوم: - 35

بَالُء اإلنسان ِمن الّلسان!   ال ُیْسَلُم اََحٌد ِمن الّذنوب حّتی َیْخُزَن لِسانَُه !  

المُۀ !   مَت َفأدنی نَفِعِه السَّ اِْلَزِم الصَّ لَِل!   ْم َتْسِلْم ِمن الزَّ ر ُثمَّ َتَکلَّ َفکِّ

«عالم ترین مردم کسی است که علم مردم را بر علم خود افزود!» عیِّن الّصحیح: - 36

األعلم الّناس َمن قد یجمع علی علمه علم الّناس!  أعلم الّناس َمن َجمع علَم الّناس إلی علمه! 

أعلم من الّناس هو الّذي قد جمع إلی علمه علم الّناس!  األعلم من الّناس الّذي یجمع علم الناس إلی علمه! 

- عّین الّصحیح فی اإلعراب و التحلیل الصرفی:  37
«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  

عیِّن عبارًة فیها الصفۀ جملًۀ: - 38

أتقی النِّاس َمن قاَل الحقِّ فی مالَُۀ و َعلیه.  عالٌم ینتفُع بعلمه خیٌر من الِف عابٍد.   ما ُتنفقوا ِمن خیٍر فإّن اهللا به علیٌم.   إْن تنصروا اهللا ینصْرکم و ُیثّبْت أقدامکم.

عّین نائَب الفاعل بصورة نکرة: - 39

ُیْنَصُح حمیٌد ولکن ما إهتمَّ بها کثیراً.   ُترَزق المخلوقات ما تحتاج الیه.   ُیوَهب لنا رزق حالل من عنداهللا.   م مکارم األخالق.   إنّما بُِعثُت ُألتمِّ

عیِّن النکرة فی ما یأتی: - 40

اّیها الطالب یمکنک أْن تکسب الکثیر من المعلومات عن طریق االستماع؟   ون یسعون أن ینجحوا فی االمتحان.   هناَك تالمیذ مجدَّ

نشاهد األراضی الخضراء فی شمال بالدنا.   علمُت أنَّ أخاك هوالخاسر الکبیر فی هذه المباراة الریاضّیۀ.  

عیِّن حرف الّالم مختلفًا عن الباقی: - 41

قال المدیر: إّن االمتحانات تساعد الطّالب لتعلُّم دروسهم.   تکلُّمت مع أصدقائی لیعلموا کیف یمکن أْن ینجحوا فی برامجهم.  

تساعد االستاذة طّالبها لیعلمن الدرس جیدا.   بِعد تالمیذي عن الخطأ فی االمتحانات، حاولُت کثیراً.   ِالُ

(أنَت تلمیذة مؤّدبۀ فی المدرسۀ). عّین الصحیح مع (صار): - 42

صرَت تلمیذة مؤّدبۀ فی المدرسۀ.   انَت صرَت تلمیذة مؤّدبۀ فی المدرسۀ.   صرَت أنَت تلمیذة مؤّدبۀ فی المدرسۀ.   صار انَت تلمیذة مؤّدبۀ فی المدرسۀ.  

عّین ما لیَس فیه من األفعال الناقصۀ: - 43

عسی أْن تکرهوا شیئًا و هو خیٌر لکم ...   ُکْن صادقًا مع نفسک و مع اآلَخرین و الحیاة ...  

قد یکوُن بین الناس من هو أحسَن مّنا ...   و ال تقُف ما لیس لک به علٌم ...  

حیح فیما یمأل الفراغ:   عیِّن الصَّ - 44
«علی کّل الّناس ..................  بما عندهم إلی الفقراء إنفاقًا»

أْنَفقوا   ُتْنِفقوَن   أْنِفقوا   أن ُیْنِفقوا  
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فی أّي العبارة ما جاء إسم المکان؟  - 45

قرأ التلمیذ إنشائه تحت عنوان «فی محضر المعلِّم»!   اِجتمع الّطالب فی قاعۀ المدرسۀ لتشجیع زمالئی!  

کان مبدأ کتابۀ مقالتی حول دروسی قبل یومین!   یبقی الُمحسن َحیا و إن نُقل َمنازل األموات!  

عیِّن الّصحیح: «هؤالء الجنود الَینسحبون رغم أّن األعداء کانوا قد َرّوعوهم» - 46

اینان سربازانی هستند که علی رغم ترساندن دشمن عقب نشینی نمی کنند! این سربازان علی رغم اینکه دشمنان آنها را ترسانده بودند عقب نشینی نمی کنند!

این سپاهیان با اینکه دشمنان آنها را ترسانده بودند عقب نشینی نمی کردند! اینها سپاهیانی  اند که با اینکه دشمنان آنها را می ترساندند عقب نشینی نمی کردند!

عیِّن الخطأ فی نفی الفعل: - 47

َم ..................    َم مع أخی األکبر حول مشاکل المالیۀ  ما تکلَّ تکلَّ نَْذَهُب فی ذي الحجۀ إلی مکۀ المکرمۀ  ال نَذَهُب.................. 

أصدقائنا َسَیْذهبون إلی المکتبۀ العامۀ  أصدقائنا سوف ال َیْذَهبوا ..................    ْث ..................    ِث الّناس بکّل ما سمعت به  ال ُتحدِّ َحدِّ

←←

←←

عّین فعًال ِمن األفعال الناقصۀ َیدّل علی التغییر و التحّول: - 48

حۀ نشیطًا فی أمورها الّزراعیِّۀ.   صارِت الفالُّ الب جالسیَن علی َکراِسّیهم فی الصفوِف.   کاَن الطُّ

هات ِکنَّ ُیساِعْدَن أوالَدهنَّ فی دروسهّن.   هؤالِء اُألمُّ لَْیَس المؤمنوَن فی هذِه الدنیا مأیوسیَن ِمن رحمۀ اِهللا.  

عّین ما لیس فیه ِمن اَالفعال الناقصۀ: - 49

أَتِصیریَن معلمۀ بعد دراستِک فی الجامعۀ؟   لَِیُکْن َأَحبُّ اَألعماِل إلیکم العمل الصالح.  

ُن ِمَن الموادِّ الکثیرة الّتی َخَلقها اهللا تعالی.   العالَم َیَتَکوَّ لَْستنَّ ُمتکاسالٍت فی أمورکّن الّمهمۀ یا طالباتی.  

عّین الخطَأ فی ضبط حرکات الکلمات: - 50

میِن فی َکثیٍر ِمن اُألموِر.   َأْصَبَح الطالباِن ُمَتَقدِّ کانَْت لَُهم ُقلوٌب َمْملوءًة بُِحبِّ َأهِل البیِت (ع).  

نًۀ لِلمفرداِت الکثیرِة.   لَْیَسْت بَْعٌض ِمَن اللغاِت ُمَتَضمِّ ْفَن َمْدَرَسَتُکنَّ حّتی َتصیَر جمیلًۀ.   نَظِّ

قرآن کریم در آیۀ  سوره رعد علت اصلی غیبت امام را .................. تبیین کرده اند و با توجه به سخن حضرت علی (ع) محبوب ترین کارها نزد - 51
خداوند .................. می باشد.(با تغییر)

عدم برقراري عدالت اجتماعی و ضعف جبهه حق - ازدواج عدم برقراري عدالت اجتماعی و ضعف جبهه حق - انتظار فرج 

عدم تغییر و تحول درونی همه یا بیش تر افراد جامعه - ازدواج عدم تغییر و تحول درونی همه یا بیش تر افراد جامعه - انتظار فرج 

11

با توجه به آیه ي شریفه ي   «َو اهللا جعل لکم من َانفسکم ازواجًا و جعل لکم من ازواجکم بنین و حفدًة ...»   کدام مفهوم مستفاد می گردد؟(باتغییر) - 52

خدا براي شما از جنس خودتان همسرانی آفرید تا به وسیله آن آرامش یابید.

 خدا براي شما از زنانتان همسرانی قرارداد و از زنانتان براي شما فرزندان و نوادگان نهاد.  

 زن و مرد دوام وجود خود را در فرزند می بینند و رشد و بالندگی او را در پایداري وجود خود می یابند.  

 عالی ترین زمینه براي تشکیل خانواده نیاز به فرصتی مناسب براي رشد اخالقی زن و مرد و فرزندان است.  

چه کسی از فقیهان در دورة غیبت به پیاده کردن قوانین الهی در جامعه اقدام می کند؟ - 53

رهبري امت فقیه اعلم ولی فقیه مرجع تقلید

با توجه به آیۀ شریفۀ  «یا ایها الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک و ان لم تفعل فما بلغت رسالۀ و اهللا یعصمک من الناس...» مقصود از «الناس»  .................. - 54

می باشد و ابالغ این مأموریت  ..................

خصوص منافقان- هم وزن با رسالت پیامبر است.  عموم مردم - هم وزن با رسالت پیامبر است. 

خصوص منافقان - خالی از هر نوع دغدغۀ دل آزار است.  عموم مردم - خالی از هر نوع دغدغدة دل آزار است. 

«سخن عبداهللا بن مسعود در مورد فراگیري آیات قرآن» و همچنین «برقراري پیمان وحدت میان مهاجرین و انصار» به ترتیب مربوط به کدام یک از - 55
مسئولیت هاي حوزة رسالت است؟

مرجعیت دینی - دریافت و ابالغ وحی  مرجعیت دینی - والیت ظاهري  دریافت و ابالغ وحی - مرجعیت دینی  دریافت و ابالغ وحی - والیت ظاهري 
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آسان ترین راه براي غیرالهی نشان دادن قرآن چیست و بی تأثیري در  پشتیبانی یکدیگر ما را به سوي کدام عبارت رهنمون خواهد ساخت؟ - 56

ْنُس َواْلِجنُّ َعَلى َأْن َیْأُتوا»   ْنُس َواْلِجنُّ َعَلى َأْن َیْأُتوا»   «فاتوا بسورة مثله» - «قْل لَِئِن اْجَتَمَعِت اْإلِ «لََوَجُدوا ِفیِه اْخِتَالًفا َکِثیًرا» - «قْل لَِئِن اْجَتَمَعِت اْإلِ

«لََوَجُدوا ِفیِه اْخِتَالًفا َکِثیًرا» - «ال یاتون بمثله لو کان بعضهم لبعض ظهیراً»   «فاتوا بسورة مثله» - « ال یاتون بمثله لو کان بعضهم لبعض ظهیراً»  

هر یک از ثمرات «فراهم آمدن کتاب هاي بزرگ حدیث» و «بقاي تفکر اسالم راستین»  به ترتیب معلول کدام اقدام امامان شیعه است؟ - 57

اقدام براي حفظ سخنان و سیرة پیامبر - تعلیم و تفسیر قرآن  اقدام براي حفظ سخنان و سیرة پیامبر - انتخاب شیوه هاي درست مبارزه 

تبیین معارف متناسب با نیاز هاي نو - تعلیم و تفسیر قرآن  تبیین معارف متناسب با نیاز هاي نو - انتخاب شیوه هاي درست مبارزه 

قرآن کریم در مورد چه کسانی می فرماید: «رشک و حسادت در میان آن ها وجود داشت؟» - 58

مردمی که به دلیل تحریف در تعالیم دین، مانع آگاهی سایرین شدند.  گروهی از علماي وابسته به قدرت که در فهم دین ناتوان بودند. 

عالمانی که پس از آگاهی از حقیقت دین، در آن اختالف ایجاد کردند.  آن دسته از علماي اهل کتاب که ابراهیم را پیرو آیین خود می دانستند.

چرا حضرت علی فرمان می دهد که «پس از پیمان با دشمن از پیمان شکنی او غافل نباش»؟ - 59

عزت و استقالل کشور از بین می رود. دشمنان از این راه در صدد سلطه بر کشورند. 

دشمن از این راه حکومت را غافلگیر می کند. مبارزه با برنامه هاي تفرقه افکنانۀ دشمنان 

«خاسرین» در عبارت قرآنی « ِإنَّ الَْخاِسِریَن الَِّذیَن َخِسُروا َأنُْفَسُهْم» چه کسانی هستند؟ - 60

کسانی که در شناخت آیندة خویش دچار خطا شوند  آنان که هدف حقیقی خود را نشناسند 

فراموش کنندگان نیازهاي طبیعی و غریزي خویش  فراموش کنندگان احوال دل خویش 

نیازهاي برتر انسان برآمده از چه عاملی است و «از دست دادن عمر» نتیجۀ عدم توجه به کدام نیاز بنیادین انسان است؟ - 61

سرمایه هاي ویژة انسان- شناخت هدف زندگی  عقل و اختیار انسان- شناخت هدف زندگی 

سرمایه هاي ویژة انسان- درك آیندة خویش عقل و اختیار انسان- درك آیندة خویش 

نام «مسلمانان» اولین بار توسط کدام پیامبر بیان شده است و توصیف «حق گرا» در قرآن وصف کدام پیامبر الهی است؟ - 62

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

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

هریک از موارد «گفتن تکبیر توسط مردم»، «گفتن تبریک توسط مردم» و«انجام ستایش و سپاس توسط پیامبر» به ترتیب بیانگر کدام مورد است؟ - 63

آیۀ والیت - آیۀ ابالغ - آیۀ والیت آیۀ تطهیر - آیۀ والیت - آیۀ ابالغ آیۀ ابالغ - آیۀ والیت - آیۀ تطهیر آیۀ والیت - آیۀ ابالغ - آیۀ تطهیر

ِ َوَما ُأنِْزَل ِإلَْیَنا َوَما ُأنِْزَل ِإلَى ِإبَْراِهیَم ...» به چه نکته اي اشاره دارد؟ ا بِاهللاَّ عبارت قرآن «نَحُن لَه ُمسلموَن» در انتهاي آیۀ «ُقولُوا آَمنَّ - 64

اگر کسی به دین اسالم ایمان نیاورد، خداوند دین او را هرچه که باشد قبول نخواهد کرد. 

شرط تسلیم بودن خداي متعال این است که انسان تمامی ادیان گذشته را بپذیرد. 

چون آیین اسالم جامع تمام فرامین الهی است باید انسان مسلمان از دنیا رود. 

ما در صورتی می توان ادعاي اسالم کنیم که حقانیت تمام ادیان الهی را تأیید کنیم. 

اگر گفته شود که پیامبر خود آیات قرآن را مرتب می نمود، به کدام قلمرو اشاره شده و سخن عبداهللا بن مسعود در باب فراگیري ده آیه از قرآن به - 65
کدام قلمرو می پردازد؟

دریافت و ابالغ وحی - دریافت و ابالغ وحی  دریافت و ابالغ وحی - تعلیم و تبین تعالیم قرآن 

تعلیم و تبیین تعالیم قرآن - دریافت و ابالغ وحی  تعلیم و تبیین تعالیم قرآن - تعلیم و تبیین تعالیم قرآن 

علت تداوم امامت به شکل جدید و در پس پرده ي غیبت در کدام گزینه کامل تر بیان شده است؟ - 66

ناسپاسی و قدرناشناسی مردم و در خطر بودن جان حضرت مهدي (عج)

ناسپاسی مردم که قدر پدران مهربان خود را نشناختند و شهید کردن یازده تن از امامان شیعه

در خطر بودن جان حضرت مهدي (عج) و فرو رفتن مردم دروادي ضاللت و گمراهی

حاکمان بنی امیه و بنی عباس که درصدد قتل ایشان بودند و فرو رفتن مردم دروادي ضاللت و گمراهی
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معاویه در چه سالی و با بهره گیري از چه عاملی حکومت مسلمانان را به دست گرفت؟ - 67

چهل هجري- بهره گیري از ضعف و سستی یاران حضرت علی (ع) سی هجري- بهره گیري از ضعف و سستی یاران حضرت علی (ع) 

چهل هجري- بهره گیري از ضعف و سستی یاران امام حسن (ع) سی هجري- بهره گیري از ضعف و سستی یاران امام حسن (ع)

کم شدن فاصلۀ طبقاتی در جامعه معلول چیست؟ - 68

برقراري عدالت اجتماعی و تالش براي کسب ثروت  برقراري عدالت اجتماعی و تالش براي آسایش و رفاه مردم 

برآورده شدن سعادت اخروي و کمال معنوي مردم  برآورده شدن تمایالت و خواسته هاي دنیوي مردم 

الزمۀ پیامبري رسوالن خدا (صلی اهللا علیه و آله) چه بود و نبود این ویژگی در مقام اجراي احکام الهی، چه پیامد نامبارکی را  می توانست داشته باشد؟ - 69

عمل به واجبات و ترك محرمات - سلب هدایت از مردم عصمت و محفوظ ماندن از گناه - الگوگیري نادرست

عصمت و محفوظ ماندن از گناه - انحراف در تعالیم الهی عمل به واجبات و ترك محرمات - سلب اعتماد مردم به دین

کدام عناوین، با عبارت هاي مربوط به خود مناسبت دارند؟  - 70

الف) انتخاب شیوة درست مبارزه  اقدام مربوط به مرجعیت دینی 

ب) معرفی خویش به عنوان امام برحق  مجاهده در راستاي والیت ظاهري 

ج) تالش براي برقراري عدالت  اصول کلی امامان در مبارزه 

د) سخت کوشی و دلسوزي در هدایت مردم  سیرة پیامبر در رهبري جامعه

ب - د ب - ج  الف - د  الف - ج 

←

←

←

←

اگر کسی بخواهد به نیازهاي اساسی انسان ها پاسخ مناسب دهد، چه ویژگی هایی را باید داشته باشد؟ - 71

آگاهی کامل از خلقت انسان و جایگاه او در نظام هستی - آگاهی از سرنوشت انسان در این دنیا 

آگاهی کامل از خلقت موجودات - آگاهی از سرنوشت و عاقبت انسان پس از مرگ 

آگاهی کامل از خلقت انسان و جایگاه او در نظام هستی و ابعاد مختلف وجودي او - آگاهی از سرنوشت انسان در این دنیا 

آگاهی کامل از خلقت انسان و جایگاه او در نظام هستی و ابعاد مختلف وجودي او - آگاهی از عاقبت انسان پس از مرگ 

با کنار هم قرار گرفتن دو عامل .................. و .................. می توان به پاسخ سؤاالت اساسی دست یافت. اما انسان به دلیل دارا بودن .................. - 72
می تواند راه هاي دیگري را نیز برگزیند، ولی انتخاب هر برنامه اي مغایر با اسالم، انسان را در زمرة .................. قرار می دهد.

قرآن - عترت - ویژگی هاي ممتاز - گناهکاران  عقل - وحی - اختیار - گناهکاران 

عقل - وحی - اختیار - زیانکاران  قرآن - عترت - ویژگی هاي ممتاز - زیانکاران  

به ترتیب، وضعیت تقدم یا تأخر آیات «انذر عشیرتک االقربین»، «یا ایها الذین آمنوا اطیعوا اهللا و اطیعوا الرسول...» و «ایها الرسول بلغ ما انزل الیک...» نسبت به - 73

عبارات «همانا این برادر من، وصی من...»، «اي جابر، آنان جانشینان من و...» و «َمن اولی الناس بالمومنین من انفسهم» در کدام گزینه به درستی ذکر شده است؟

مؤخر از - مؤخر از - مقدم بر  مؤخر از - مقدم بر - مقدم بر  مقدم بر - مؤخر از - مقدم بر  مقدم بر - مقدم بر - مقدم بر 

کدام گزینه پیرامون جامعیت و همه جانبه بودن قرآن کریم نادرست می باشد؟ - 74

با وجود این که قرآن کریم حدود چهارده قرن پیش نازل شده، در مورد همۀ مسائل مهم و حیاتی مورد نیاز انسان سخن گفته است. 

این کتاب فقط از امور معنوي، یا آخرت و رابطۀ انسان با خدا سخن می گوید.

قرآن کریم از زندگی دنیوي انسان ها و مسئولیت هاي اجتماعی او سخن می گوید.

در قرآن کریم نیازهاي مربوط به برنامۀ زندگی و هدایت انسان را تا روز قیامت آورده است. 

از مفهوم حدیث شریف «إنّا َمعاِشَر األنبیاِء ُاِمرنا ...» در تبیین کدام موضوع، می توان بهره جست؟ - 75

رشد تدریجی سطح فکر مردم از علل ختم نبوت 

رشد تدریجی سطح فکر مردم از علل فرستادن پیامبران متعدد 

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

آمادگی جامعۀ بشري براي دریافت برنامۀ کامل زندگی از علل فرستادن پیامبران متعدد 
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76 - He found it  ..................  to sleep, because of the noise coming from next door.

enjoyable valuable unhealthy impossible

77 - When she  ..................  the news of her father's death, she quickly returned home to join her family.

repeated preferred received arrived

78 - Can you imagine  .................. with someone who never stops talking?

to live live living lives

79 - Which sentence is grammatically wrong?

Charlie loves buying clothes. Mary doesn't mind visiting the dentist.

Mary doesn't like to go for a walk. Charlie enjoys to listen to music.

80 - Penicillin can be taken in  .................. forms and is effective against a wide range of diseases.

attractive domestic various emotional

81 - The famous artist hopes to   .................. thousands of children and young people to try healthy

lifestyles.

invent influence compare combine

82 - I had a  .................. tire yesterday evening and had to walk all the way home.

round tiny pressed flat

83 - Perhaps you need to  .................. the first paragraph to make it a little clearer.

discover erase produce rewrite  

84 - She tried  .................. the onion soup, but she didn't like it.

to eat eating ate eat

85 - Culture is a system of shared beliefs and values that are  .................. in a society.

different familiar fluent common

86 - These amazing handmade rugs are clearly the work of highly skilled .................. .

photographers receptionists translators craftsmen

87 - The company has promised to  .................. a new range of products this year.

satisfy imagine combine introduce  

88 - Is it possible for us .................. in this part of the river?

to swim  swimming swim swam 

89 - Did you know that the koala is  .................. to Australia? You cannot find them anywhere else on the
planet.

valuable confident unique harmful  

90 - Some people read for pleasure, and others read to study. The   .................. reads to enjoy and the

latter reads to learn.

manner former potter  learner
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91 - When the two sister's met again at the airport, after 15 years apart, they stood there   ..................

each other and crying out loud.

introducing discussing hugging weaving 

92 - If the weather  .................. too bad tomorrow, we will play golf.

doesn't be won't be isn't aren't

93 - The football player’s back injury may .................. him from playing in tomorrow’s game.

measure contain prevent  produce

94 - Economists are concerned that the rate of inflation will double if the government  ..................  take

immediate steps to control it.

were not will not does not did not

95 - I was looking for  ..................  for my new apartment.

a very beautiful piece of furniture a very beautiful furniture 

very little beautiful piece furniture very beautiful pieces of furnitures 

96 - He has the most awful taste, so you can probably .................. what his house looks like.

respect interest imagine notice

97 - There is one .................. point we want to make about research which you have done recently.   

additional popular native fortunate

98 - Mike said he had seen David and his brother ……………… with a group of people at Walnut Park.

taking out hanging out filling out putting out

99 - My sister, who is a clever girl, was good at physics, ……………… the fact that she found it boring.

because despite instead of besides

100 - Which sentence is grammatically WRONG?

She’s arrived in Tehran a few days ago. My father has only a few hairs on his head. 

Their kids have been here since yesterday. The students are practicing doing the puzzle.

اگر  گزاره اي درست،  گزاره اي نادرست و  گزاره اي دلخواه باشد، در این صورت ارزش دو گزاره زیر کدام است؟  - 101

الف)                              ب) 

«الف» درست ـ «ب» نادرست  «الف» نادرست ـ «ب» نادرست  «الف» نادرست ـ «ب» درست  «الف» درست ـ «ب» درست 

pqr

(∼ q ∨ p) ⇒∼ p(r ∨ q) ⇒ p

با توجه به گزاره هاي  ،  و  گزارة ترکیبی  به کدام صورت است؟  - 102

 : مریم  سال دارد.                      : مرجان خواهر مریم است.                      : مرجان به ریاضی عالقه دارد.

اگر مریم  سال دارد، آنگاه مرجان خواهر مریم است یا مرجان به ریاضی عالقه ندارد. 

اگر مریم  سال دارد، آنگاه مرجان خواهر مریم است یا مرجان به ریاضی عالقه دارد. 

اگر مرجان خواهر مریم است، آنگاه مریم  سال دارد یا مرجان به ریاضی عالقه ندارد. 

اگر مریم  سال دارد، آنگاه مرجان خواهر مریم است یا مرجان به ریاضی عالقه ندارد و برعکس 

rqpp ⇒ (q∨ ∼ r)

p15qr

15

15

15

15

ارزش گزاره هاي  و   به ترتیب از راست به چپ برابر کدام گزینه است؟ - 103

نادرست - نادرست درست - نادرست نادرست - درست درست - درست

p ∧ (∼ p)p ∨ (∼ p)
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کدام یک از مجموعه زوج مرتب هاي زیر نشان دهنده یک تابع است؟ - 104

{(1, 2), (2, 6), (1, 5)}{(1, 2), (5, 6), (1, )}4
−−

√{(3, 4), ( , 7), (2, 3)}9
−−

√{(2, 2), (3, 2), (2, 5)}

حاصل   به ازاي کدام  محدودة  برابر  است؟ - 105sign(−2x + 5)x−1

−4 < x < −31 < x < 2x >
5
2

0 < x <
5
2

دامنۀ تابع  برابر کدام یک از گزینه هاي زیر است؟ - 106(f − g)(x)

∪Df Dg∩Df Dg−Df Dg−Dg Df

اگر گزارة «اگر دیروز پنج شنبه بود، آن گاه فردا شنبه یا دوشنبه است» به انتفاي مقدم درست و ارزش تالی آن هم درست باشد، آن گاه امروز چند - 107
شنبه است؟

جمعه پنج شنبه سه شنبه یک شنبه

برد تابع  شامل چند عدد صحیح می شود؟ - 108 f(x) = {x − 2
8

0 ≤ x < 6
x > 6

5678

اگر  و  باشد، تابع  کدام است؟ - 109f = { }(−1, 2), (3, 2), (4, 1), (5, 0)g = { }(3, 4), (4, −1), (5, 2)
f

f + g

{ }(3, 3){ }(3, ), (4, 0)
1
3

{ }(3, ), (5, 0)
1
3

{ }(3, 3), (5, 0)

اگر  باشد، مقدار  کدام است؟ - 110

صفر 

f(x) = [1 − ]x

2
f( ) + f(− )2

−−
√ 3

2
2−11

کدام تابع زیر ثابت محسوب نمی شود؟ - 111

  

 

f(x) = − x(x + 2) − 3(x + 1)
2

g(x) = − x(x + 1)x2

کدامیک از گزینه هاي زیر یک گزاره است؟ - 112

سیب از پرتقال خوشمزه تر است.   شما چند سال دارید.  عدد  عددي گنگ است.  2لطفًا پنجره را ببند. 

اگر درآمد ماهانۀ اعضاي یک جامعۀ آماري کوچک به صورت  (برحسب میلیون تومان) باشد، خط فقر به روش نصف - 113

میانه  چه ارتباطی با خط فقر به روش نصف میانگین  دارد؟

1, 3, 20, 5, 14, 13, 6, 3

(M)(N)

N = MN > MN = 2MM > N

در یک جامعه از بین جمعیت فعال آن، تعداد بیکاران  میلیون نفر و تعداد افراد شاغل  میلیون نفر هستند. نرخ بیکاري در این جامعه چند - 114
درصد است؟

412

20%25%30%33%
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،  و  قرار دهیم؟ (به ترتیب از راست به چپ)  در جدول زیر چه ارزش هایی را باید به جاي  - 115

 

ABC

p

T

F

F

q

T

A

F

p ∨ q

T

T

B

∼ p ∧ (p ⇒ q)

C

T

T

T − T − TF − F − TT − F − FT − F − T

اگر  و  دو گزارة دلخواه باشند آنگاه ارزش گزاره هاي  و  به ترتیب از راست به چپ کدام - 116
است؟

نادرست - نادرست  نادرست - درست  درست - نادرست  درست - درست 

pq(p ∧ ∼ p) ⇒ q(∼ q ∨ q) ∧ (∼ p ∧ p)

ضابطۀ تابع  مربوط به یک تابع همانی است، میانگین  کدام است؟ - 117f(x) = (2m + 2) + (n + 2) + (p + 4)x + qx3 x2q, p, n, m

2٫5−2٫51٫5−1٫5

، برابر  است. هزینۀ پوشاك هزینۀ پوشاك در سال پایه  برابر  هزارتومان و شاخص هزینۀ پوشاك در سال پایه  و در سال  - 118

در سال 97 نسبت به سال  چند تومان افزایش یافته است؟

(90)30010097150

90

120000150000160000170000

، کدام است؟ ، بر مجموعۀ  تعریف شده باشد. ماکزیمم عضو مجموعۀ برد تابع  فرض کنید  - 119f(x) =
2x − 1

[x] − sign(x)
{−2٫5, 2٫1, 0٫8, 4}f

7
3

33٫24

، یکسان نیست؟ جدول ارزشی کدام گزاره با جدول ارزشی گزارة  - 120(p ⇒ q) ⇒ (r ∧ (p ⇒ q))

p ∨ q ∨ r(p∧ ∼ q) ∨ r∼ (p ⇒ q) ∨ r(p ∨ r) ∧ (q ⇒ r)

در کدام گزینه آرایۀ «استعاره» به کار رفته است؟ - 121

که بد کاري است دشمن کامی اي دوست  به کام دشمنت 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      

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

در عبارت «روا مدار که به خواب غفلت فرو افتم و کیفر غفلت خویش ببینم.» کدام گزینه تشبیه است؟ - 122

کیفر خویش غفلت خویش کیفر غفلت خواب غفلت

کدام گزینه تشبیه نیست؟ - 123

مظالم کردار حصار بردباري آتش شهوت پردة عفاف

در عبارت «زري که سلطان محمود به غزو از بتخانه ها به شمشیر بیاورده باشد»، در کدام کلمه مجاز است؟ - 124

شمشیر غزو سلطان بتخانه

در کدام گزینه «تشبیه» وجود دارد؟ - 125

که درآن وسعت خورشید به اندازة چشمان سحرخیزان است . که به فّوارة هوش بشري می نگرد

شاعران وارث آب و خرد و روشنی اند مردم شهر به یک چینه می نگرند که به یک شعله

عبارت «دست از جان شستن» کنایه از چیست؟ - 126

نترسیدن از مرگ فدا کردن تسلیم شدن مردن
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مجموعۀ آرایه هاي « حس آمیزي، تشبیه، کنایه و جناس » در کدام گزینه آمده است؟ - 127

کاندر غمت چو برق بشد روزگار عمر از دیده گر سرشک چو باران چکد رواست

هشیار گرد هان! که گذشت اختیار عمر تا کی می صبوح و شکر خواب بامداد

زان رو عنان گسسته دواند سوار عمر در هر طرف ز خیل حوادث کمین گهی است

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

در کدام بیت واژة مشّخص شده در معنی استعاري به کار نرفته است؟ - 128

ور دهن الله مشک، در دهن نحل نوش  بلبلکان با نشاط، قمریکان با خروش 

کبک دري ساق پاي،  در قدح خون زده است گویی بّط سفید، جامه به صابون زده است

ز رویم راز پنهانی چو می بینند می خوانند ز چشمم لعل رمّانی چو می خندد می بارند

وز مه اردیبهشت گشته بهشت برین سوسن کافور بوي، گلبن گوهر فروش

در همۀ بیت هاي زیر،  به غیر از بیت..................  ، آرایۀ استعارة آشکار به کار رفته است. - 129

چشمت به کرشمه چشم بندي    اي زلف تو هر خمی کمندي

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

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

  فروشد تا برآمد یک گل زرد هزاران نرگس از چرخ جهانگرد  

«چون»  در کدام گزینه «ادات تشبیه» نیست؟      (ورودي پیش دانشگاهی انسانی 75) - 130

 چون پاره هاي اخگر اندر میان دود آن شاخ هاي نارنج اندر میان ابر  

 آید به گوش نالۀ ناي و صفیر رود  برطرف رود چون بوزد باد بر درخت

 کژمژ خطی کشد به یکی صفحه ي کبود چون کودکی صغیر که با خامۀ طال  

 الوان گونه گون را بر روي بیازمود  چون لوح آزمونه که نقاش چرب دست

- در بیت زیر کدام رکن تشبیه محذوف است؟      (المپیاد ادبی 76)  131
  تبسمت به گل آفتاب می ماند  تو کیستی که صدایت به آب می ماند

وجه شبه ادات تشبیه مشبه به مشبه

در کدام بیت، همۀ آرایه هاي «جناس ناقص، تضاد، تشبیه، کنایه و مراعات نظیر» به کار رفته است. - 132

 کز چاکران پیر مغان کم ترین منم  چل سال بیش رفت که من الف می زنم

 آخر به رغم دشمنم اي دوست دست گیر  در زیر باران عشق تو از پا درآمدم

 زیرا که نیست جز سخن راست دلپذیر  با من مگوي جز صفت سرو قامتت

 جانی مصّور است در آیینۀ ضمیر  دایم زعکس عارض مه پیکرت مرا

سبک عراقی از اوایل قرن .................. هجري تا اوایل قرن .................. هجري سبک غالِب ادب فارسی محسوب می شد. - 133

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

ترتیب درست ابیات زیر از نظر داشتن آرایه هاي «واج آرایی- ایهام- مجاز» در کدام گزینه آمده است؟  - 134
 الف) نادره کبکی به جمال تمام 

 ب) عاقبت از خامی خود سوخته 
 ج) بر قدم او قدمی می کشید 

 شاهد آن روضۀ فیروزه فام  
 رهروي کبک نیاموخته 

 وز قلم او رقمی می کشید 

ب- الف- ج ج- ب- الف ب- ج- الف الف- ب- ج
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مرز و پایه هاي آوایی مصراع «چارقت دوزم کنم شانه سرت» مطابق است با گزینۀ .................. - 135

 برِگ صبوح ساز و بده جاِم یک منی  صبح است و ژاله می چکد از ابر بهمنی

 کز گلشنش تحّمل خاري نمی کنی  ترسم کزین چمن نبري آستین گل

 ساقی به دوِر باده ي گلگون شتاب کن  ایّام گل چو عمر به رفتن شتاب کرد

 خویشتن در پاِي معشوق افکنی  خیز و جهدي کن چو حافظ تا مگر

مرز پایه هاي آوایی گزینۀ .................. با دیگر گزینه ها متفاوت است. - 136

 این قّصه اگر گویم، با جنگ و رباب اولی   من حالت زاهد را با خلق نخواهم گفت 

 این آه خون افشان که من هر صبح و شامی می زنم   دانم سر آرد غّصه را، رنگین بر آرد قّصه را 

 تا سرو بیاموزد از قّد تو دل جویی   شمشاد خرامان کن و آهنِگ گلستان کن 

 کز دست بخواهد شد پا یاب شکیبایی    مشتاقی  و مهجوري دور از تو چنانم کرد

مرز و پایه هاي آوایی مصراِع «گر موي من چون شیر شد از شوق ُمردن پیر شد» با گزینۀ .......... کامًال برابر است. - 137

پري را خجل کرده اي از نکویی تو اي مه که چون حوري از خوبرویی

بدّرم چرخ و دریا را به عشق و صبر و پیشانی ور از نه چرخ برتازي بسوزي هفت دریا را

از قطره چون رخ تافتم دریا شدم در قطره می جستم عالج تشنگی

بر رویش از شادي نشان در چشمش از مستی اثر دوش آن نگار دلستان خندان فراز آمد ِز در

در کدام بیت دو بار از تشبیه گسترده استفاده نشده است؟ - 138

می روي بر باد چون خاکسترش  نقره گیري و فروشی چون زرش 

گهی چون شمع دیگر برفروزند  گهی چون آتشی اینجا بسوزند  

نه چون خشمش دمنده اژدهایی ندیدم چون رضایش کیمیایی 

چون است که فتنۀ زمینیم  چون فتنه نشان آسمانیم  

در کدام بیت «تشبیه و جناس تام» به کار رفته است؟ - 139

 وقت آن است که گیري سخن ما در گوش  داد عّشاق بده وقت خود از دست مده  

 با گرفتار خود اي سست وفا سخت مکوش  دل من بستۀ زنجیر سر زلف تو شد  

 نوش در نیش نهان گشته و نیش اندر نوش    پاسخ تلخ تو و خندة شیرین با هم  

 امشب اي دوست چه تدبیر که بگذشت ِز دوش  دوش سیالب غمم تا به سر زانو بود  

در کدام گزینه شخصیت انسانی به چیزي غیر از انسان داده شده است؟ - 140

آسمان ابري است و دیدن ماه و ستارگان ممکن نیست.   آن شب باد به شّدت می وزید.

بوزینه، آن پرنده را گرفت و به سنگی کوفت. مرغ دوباره گفت که آن، آتش نیست.  

در کدام گزینه «استعاره» وجود دارد؟ - 141

چراغ حیات به وزش باد ممات، فرو می رد. توانگر فاسق، کلوخ زر اندود است.

علم، سالح جنگ با شیطان است. در زیر این طاق بلند، سخن از عدالت بسیار گفته اند.

معناي کنایی کدام گزینه درست نیست؟ - 142

باد پیمودن: کار بیهوده انجام دادن کمر بستن: آماده شدن براي کاري

عنان را گران کردن: اختیار خود را از دست دادن سر به گریبان کشیدن: اندیشیدن و به فکر فرو  رفتن

همۀ گزینه ها از پیامدهاي روي کار آمدن حکومت صفوي است به جز گزینۀ  .................. - 143

رواج مذهب شیعه بی توّجهی به عاشقانه هاي زمینی سفر شاعران به هند  رواج اشعار مدحی 
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وزن واژة بیت زیر در کدام گزینه آمده است؟  - 144
 بی خویشتنم کردي بوي گل و ریحان ها»  «وقتی ِدل سودایی می رفت به بُستان ها

مفعوُل مفاعیلن مفعوُل مفاعیلن مفتعلن مفاعلن مفتعلن مفاعلن مفعوُل فاعالتن مفعوُل فاعالتن مفتعلن فاعلن مفتعلن فاعلن

کدام مصراع از تکرار رکن «فاعالتن» ساخته شده است؟ - 145

روشن ندارد خانه را قندیل ناآویخته اي که می دانی ندارم غیر درگاهت پناهی

به زیر آوري چرخ نیلوفري را اَال که مژده می برد به یار غمگسار من   

نشانه هاي هجایی مصراع اّول بیت زیر، در کدام گزینه، درست آمده است؟  - 146
 چو آشفته بازار بازارگانی»  «جهانا چه بدمهر و بدخو جهانی

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

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

وزن بیت زیر کدام است؟  - 147
 همه توحید تو گویم که به توحید سزایی»  «همه درگاه تو جویم، همه از فضل تو پویم 

مفاعیلن مفاعیلن مفاعیلن مفاعیلن  فعالتن فعالتن فعالتن فعالتن   مفتعلن مفتعلن مفتعلن مفتعلن فاعالتن فاعالتن فاعالتن فاعالتن

کدام ویژگی دربارة قلمرو فکري شعر سبک هندي صادق است؟ - 148

شاعران از هر چیزي براي مضمون سازي استفاده می کردند از این رو مضمون شان ژرف نگر است.

طول و عرض معنا در شعر این دوره از یک بیت فراتر می رود.

شعر هندي شعري صورت گراست نه معنی گرا.

کوشش شاعر این دوره یافتن فکري جزئی امّا تازه و نگفته است.

در کدام گزینه نام پدیدآورندة اثر به درستی ذکر نشده است؟ - 149

احسن التواریخ: حسن بیگ روملو - مجالس المؤمنین: نوراللّه شوشتري عبّاس نامه: وحید قزوینی - رشحات عین الحیات: حسین واعظ کاشفی

عالم آراي عباسی: اسکندر بیگ ترکمان - حبیب الّسیر: خواندمیر جامع عباسی از شیخ بهایی - محبوب القلوب: میرزا برخوردار فراهی

در کدام گزینه «وجه شبه» ذکر نشده است؟ - 150

سرها بریده بینی بی جرم و بی جنایت  در زلف چون کمندش، اي دل مپیچ کانجا 

تا به کویش چون نسیم، افتان و خیزان بوده ام ناتوان بودم به بویش نیمه شب برخاستم 

چو مستان، جامه را بدرید بر تن  تنت را دید گل، گویی که در باغ 

کوه را چون در ُرباید تندباد  که نَیم کوهم ز صبر و حلم و داد 

کدام گزینه از مصادیق پرسش هاي هستی شناسانه محسوب می شود؟ - 151

آیا راه شناخت واقعیات روزمره تنها حس و تجربه است؟   آیا هستی انسان بر مبناي جبراست یا اختیار؟ 

آیا جهان هستی به همین جهان مادي محدود می شود؟   آیا تصویر ما از انسانیت تنها تصویر صحیح از این مفهوم است؟ 

تعبیر جهان در ارتباط با پدیده هاي اطراف ما که در منظومه هاي بزرگ دسته بندي می شوند، به چه دلیل است؟ - 152

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

در کدام دیدگاه جهان ذهنی و جهان تکوینی اهمیت و استقالل خود را در برابر جهان فرهنگی از دست می دهند؟ - 153

دیدگاه سوم  دیدگاه قرآن  دیدگاه دوم  دیدگاه اول 
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مخالفان دیدگاه «جهانی شدن، فرآیندي است که اعتنایی به مرزهاي ملی ندارد.» معتقدند که .................. - 154

به تدریج با انباشت ثروت و پدید آمدن شرکت هاي بزرگ چند ملیتی و گسترش صنعت ارتباطات از اهمیت مرزهاي سیاسی کاسته است. 

کانون ثروت و قدرت براي حفظ منافع خود، از طریق سازمان هاي بین المللی موانع موجود بر سر راه تجارت بین المللی برمی دارد.

جهانی شدن فرآیند در حال ایجاد نظم نوینی است که جریان نیرومند آن تجارت و تولید بین المللی است. 

ابعاد اقتصادي و سیاسی جهانی شدن چالش هایی دارد که مقابله با آنها توسط جنبش هایی فراتر از مرزهاي سیاسی دولت ها صورت می گیرد.

جنگ جهانی اول و دوم  .................. نداشت و طرف هاي درگیر سعی کردند در قالب  .................. ، ..................  و ..................  رفتار خود را توجیه - 155
کنند.

منشأ قومی - ایدئولوژي، دینی و مذهبی منشأ ایدئولوژي - دینی، مذهبی و قومی

منشأ دینی - ایدئولوژي، قومی و دینی منشأ دینی - ناسیونالیستی، لیبرالیستی و سوسیالیستی

جنگ جهانی اول در سال هاي  .................. و جنگ جهانی دوم در سال هاي  .................. اتفاق افتاد. - 156

1939-1945 − 1914-19181940-1945 − 1915-19181942-1946 − 1916-19201941-1946 − 1917-1921

روند پیدایش چالش جهانی ابتدا ..................  و سپس چالش  .................. است. - 157

اقتصادي، سیاسی و نظامی - معرفتی، معنوي، اخالقی و عاطفی معرفتی، معنوي، اخالقی و عاطفی - اقتصادي، سیاسی و نظامی

اقتصادي، فرهنگی و اجتماعی - معرفتی، اخالقی و عاطفی اقتصاد، معرفتی و فرهنگی - سیاسی، اجتماعی و اخالقی

نخستین رویارویی هاي غرب متجدد با جهان اسالم چه زمانی رخ داد؟ - 158

زمانی رخ داد که قدرت هاي سیاسی جهان اسالم، علی رغم رعایت ظواهر اسالمی، گرفتار استبدادهاي قومی و قبیله اي بودند.

زمانی رخ داد که قدرت هاي سیاسی جهان اسالم، بیشتر از هر چیز متوجه وجوه نظامی، سیاسی خود بودند.

زمانی رخ داد که قدرت هاي سیاسی جهان اسالم درگیر ظواهر اسالمی بودند.

زمانی رخ داد که قدرت هاي سیاسی جهان اسالم براساس فقاهت و عدالت با کشورهاي دیگر تعامل نمی کردند.

به ترتیب این موارد عملکرد چه کسانی و چه جریاناتی بود؟  - 159
- بازشدن راه استثمار براي صاحبان ثروت 

- موفق شدن در مقابله با استعمار قدیم 
- مخدوش ساختن استقالل سیاسی و اقتصادي جوامع اسالمی

لیبرالیسم - انقالب هاي آزادي بخش - منورالفکران غرب گرا نظام سلطه - انقالب اسالمی ایران - روشنفکران چپ 

بازارهاي مشترك منطقه اي - بیدارگران اسالمی - کشورهاي استعمارگر  امپریالیسم - کشورهاي زیر نفوذ بلوك شرق - کانون هاي ثروت و قدرت 

این موارد، از چه طریقی محقق می شوند؟  - 160
- تغییر ساختار سیاسی 

- از بین بردن آزادي افراد 
- پایان مبارزات عقیدتی سیاسی بشر از نظر فوکویاما

عملکرد بیدارگران اسالمی - گسترش سرمایه داري - جنگ تمدن ها

مقاومت منفی - نظام هاي سلطه گر - شکل گیري قطب بندي جدید فرهنگی تمدنی

جنبش هاي آزادي بخش - امپریالیسم سیاسی - پایان هراس جامعۀ جهانی نسبت به بلوك شرق

انقالب اجتماعی - تحقق جوامع سوسیالیستی - فروپاشی بلوك شرق و غلبۀ نظام لیبرال دمکراسی غرب

به ترتیب، در صورت عدم تحقق هریک از ارزش هاي مربوط به یک فرهنگ مطلوب جهانی چه نتایج و پیامدهایی به دنبال دارد؟  - 161
- نداشتن معیار و میزانی براي سنجش عقاید و ارزش هاي مختلف 

- گرفتاري انسان در بحران هاي روحی و روانی

معنویت - عقالنیت  عقالنیت - آزادي  حقیقت - معنویت  عدالت - حقیقت 
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به ترتیب، نظریه پردازان لیبرال چه چیزي را مانع پیشرفت جامعه می دانستند؟ و کدام مورد در اثر عوامل خارجی پدید می آید؟ - 162

انقالب صنعتی - چالش هاي ذاتی  آزادي فعالیت صاحبان سرمایه - چالش هاي عارضی 

عدالت اجتماعی - لیبرالیسم اولیه  آزادي اقتصادي - چالش فقر و غنا 

- 163
اقتصاد قرون وسطی براساس روابط اجتماعی .................. بود. 

لیبرالیسم اولیه، لیبرالیسم قرون .................. بود و رویکردي .................. داشت که به حمایت او دستگیري از فقرا غافل نبود.

ارباب - رعیتی -  و  - فردي و اقتصادي کارگر و کارفرما -  و  - فردي و اجتماعی

ارباب - رعیتی -  و  - فردي و اجتماعی کارگر و کارفرما -  و  - فردي و اقتصادي

18191819

17181718

به ترتیب هر یک از عبارات زیر با کدام مورد مرتبط است؟  - 164
- ادامه داشتن جنگ سرد بین دو بلوك شرق و غرب 

- تسهیل انتقال ثروت از کشورهاي پیرامونی به مرکزي 
- محدود نکردن چالش و نزاع بین کشورهاي غنی و فقیر به ابعاد اقتصادي

پس از جنگ جهانی دوم - شکل گیري نهادهاي بین المللی - شمال و جنوب 

پس از فروپاشی بلوك شرق - بهره کشی از کشورهاي غیر بومی - مرکز و پیرامون 

تا زمان فروپاشی اتحاد جماهیر شوروي - معاهدات بین المللی - استعمارگر و استعمارزده 

درگیري کشورهاي اروپایی - سرمایه گذاري هاي مشترك - توسعه یافته و عقب مانده 

کدام یک از عبارت هاي زیر در خصوص جهان تکوینی صحیح نمی باشد؟ - 165

وجود این جهان مستقل از خواست و ارادة انسان است.  این جهان با آغاز و پیدایش جهان انسانی به وجود آمده است. 

برخی این جهان را محدود به طبیعت می کنند. تمامی پدیده هاي جهان هستی محصول زندگی انسان نیستند. 

به ترتیب هر یک از ویژگی هاي زیر مربوط به کدام یک از «مراحل گسترش فرهنگ در کشورهاي اسالمی» است؟  - 166
- قدرت نظامی و صنعتی غرب بیشترسیاستمداران و دولتمردان جوامع اسالمی را مغلوب ساختند. 

- فرهنگ اسالمی به  دلیل قدرت و غناي خود گروه هاي مهاجم بیگانه را درون خود هضم و جذب می کرد. 
- متفکران جهان اسالم خطرات سلطۀ فرهنگ غرب و فراموشی هویت اسالمی را گوشزد کردند.

عصر نبوي - دورة خالفت - دورة استعمار  عصر بیداري اسالمی - دورة استعمار - دورة خالفت 

دورة استعمار - دورة خالفت - عصر بیداري اسالمی  دورة استعمار - عصر بیداري اسالمی - عصر نبوي 

- .................. به معناي اشغال یک سرزمین خارجی، با توسل به قدرت نظامی و سیاسی است. کشور فاتح را .................. و کشور بند کشیده شده را 167
.................. می نامند.

استعمار - دولت استعماري - مستعمره  امپریالیسم - استعمارگر - جوامع فقیر 

استعمار - استعمارزده - مستعمره  امپراتوري - مستعمره - استعمارگر 

کدام گزینه در رابط با بحران معرفتی صحیح بیان نشده است؟ - 168

بحران معرفتی جدید هنگامی آغاز شد که محدودیت هاي دانش تجربی و همچنین وابستگی آن به معرفت هاي غیرتجربی و غیرحسی آغاز شد. 

در نیمۀ اول قرن بیستم، با روشن شدن محدودیت هاي علم تجربی، علم از داروهاي ارزشی دست برداشت و به امور طبیعی محدود نشد. 

تردید در بازة مبانی علوم تجربی غربی، در حقیقت تردید دربارة بنیان هاي هویتی فرهنگ غرب یعنی الیه هاي عمیق یا همان فلسفه روشنگري بود. 

فرهنگی که توان معرفتی الزم براي دفاع از ابعاد گستردة اقتصادي و سیاسی خویش را نداشته باشد، به حیوان فرتوتی می ماند که با وجود جثۀ عظیم خود، زمین گیر و آسیب پذیر
شده است. 
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به ترتیب پاسخ پرسش هاي زیر چیست؟  - 169
- در چه شرایطی بشر امکان تشخیص خوب یا بد بودن هنجارها و رفتارها را از دست می دهد؟ 

- بسیاري از آدابی که ما مراعات می کنیم، محصول چیست؟ 
- شکل گیري تولید ملی ضعیف و شکننده نتیجۀ چیست؟ 

- چه چیزي سکوالریسم را از الیه هاي سطحی فرهگ غرب به الیه هاي عمیق آب تسري دارد؟

بحران معرفت شناختی - پدیده هاي اجتماعی اطراف ما - اقتصاد وابسته به نفت - فلسفه هاي روشنگري 

بحران هویتی - سنت ها و قوانین اجتماعی - اقتصاد دولتی - جریان هاي پست مدرن 

تعارض فرهنگی - هنجارهاي اجتماعی - اقتصاد تک محصولی - فلسفه هاي روشنگري 

تزلزل فرهنگی - کنش هاي اجتماعی - شیوة سرمایه  داري - اومانیسم. 

هر یک از موارد زیر به ترتیب به چه موضوعی اشاره دارند ؟  - 170
الف ) توجه به بعد جسمانی انسان  

ب) شکل گیري صرفًا براساس خواسته ها،عادت ها و تمایالت طبیعی آدمیان  
ج) استفادة فرعون از عبارت  انا ربکم االعلی  

د) داشتن حیاتی حیوانی یا پست تر از آن 

هنر مدرن ــ حقوق بشر ــ پنهان کردن نفس پرستی در قالب مفاهیم دینی ــ محدود ماندن انسان به ابعاد دنیوي خود  

هنر قرون وسطی ــ حقوق انسان در فرهنگ دینی ــ دنیوي بودن همه اعمال و رفتار ها در یک فرهنگ ــ اصالت بخشیدن به انسان به عنوان یک وجود مقدس  

هنر مدرن ــ حقوق بشر ــ تظاهر به انجام عمل دنیوي در فرهنگ این جهانی ــ محدود ماندن انسان به ابعاد دنیوي خود  

هنر قرون وسطی ــ حقوق انسان در فرهنگ دینی ــ  پنهان کردن نفس پرستی در قالب مفاهیم دینی  ــ اصالت بخشیدن به یک وجود مقدس و متعالی  

انتساب ابیات زیر به کدام شخص صحیح است؟  - 171
 هیچ نه معلوم شد، آه، که من کیستم « ساحل افتاده گفت گرچه بسی زیستم
 هستم اگر می روم، گر نروم نیستم»  موج ز خود رفته اي تیز خرامید و گفت

ابن سینا بیدل دهلوي  اقبال الهوري  مالصدرا

کدام گزاره درست نیست؟ - 172

فلسفه در مقابل علوم دیگر استقالل ذاتی ندارد. ما بعد الطبیعه همان فلسفۀ اولی است.

فلسفه در رابطه با علوم دیگر همواره به بنیادي ترین مسائل آن ها  می پردازد.   فلسفه با علوم دیگر ارتباط دارد.

کدام یک از گزینه هاي زیر صحیح تر است؟ - 173

برخی از ما باورهایی دربارة جهان، انسان، مرگ، عدالت، زیبایی و نظایر آن داریم.

ما دلیل برخی از باور هاي خود را می دانیم و براي همۀ آن ها دلیل داریم.

همۀ انسان ها، گاهی فارغ از اشتغاالت روزانه، لحظاتی به تفکر دربارة باورهاي خود می پردازند.

انسان ها گاهی بدون آنکه فلسفه آموخته باشند، به فهم فلسفی باورهاي خود می پردازند.

به ترتیب کوشش فیلسوفان براي کاستن از مغالطات براي چیست و عقیدة زندانی که (در تمثیل غار) در خود روشنایی نگریسته چگونه خواهد بود؟ - 174

ارائۀ فهم درستی از حقایق - عقایدش نسبت به سایه ها استوار تر خواهد شد.

کسب پشتوانۀ عقالنی محکمی براي عقایدشان- متوجۀ غیر اصیل بودن آن ها می شد.

ارائۀ فهم درستی از حقایق- متوجۀ غیر اصیل بودن آن ها می شد.

کسب پشتوانۀ عقالنی محکمی براي عقایدشان- عقایدش نسبت به سایه ها استوار تر خواهد شد.

فیلسوفان به چه علت نمونه هایی از مغالطات را بررسی و تشریح می کنند؟ - 175

دستیابی به زندگی برتر ارائۀ فهم درستی از عالم هستی و مسائل بنیادین

عبرت گیري دیگران   تبدیل انسان ها به موجودات پرسشگر  
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فیلسوف در چه مسائلی به نحو جدي می اندیشد؟ - 176

هر مسئله اي که در زندگی کاربرد داشته باشد.

مسائلی که در علوم مختلف از جمله فلسفه، زیست و.. مطرح است و در خود آن علوم جوابشان حاصل می شود.

مسائلی که مختص علوم انسانی است.

مسائل بنیادي فلسفی  

کدام یک از گزینه هاي زیر از کار هاي سقراط است؟ - 177

ریاضیات را به گونه اي خاص با فلسفه و عرفان در هم آمیخت و یک دستگاه فلسفی عمیق بنیان نهاد.

با بیانی شاعرانه به توصیف عقاید فلسفی خود پرداخته است.

گزارش معتبر و قابل اعتمادي از جریان فلسفه در سرزمین آتن و تمدن یونان براي آیندگان بر جاي گذاشت.

براي احیاي تفکر عقالنی و استواري فضیلت قیام کرد.

کدام گزینه جاهاي خالی گزارة زیر را به درستی تکمیل می کند؟  - 178
«سوفسطائیان با کمک .................. به نشر اندیشۀ خود می پرداختند و بر .................. مردم تأثیر می گذاشتند.»

استدالل هاي منطقی و برهانی – شیوة زندگی اقسام مغالطه ها و جدل و فن سخنوري - احساسات

اقسام مغالطه ها و جدل و فن سخنوري – شیوة زندگی استدالل هاي منطقی و برهانی - احساسات

سقراط سراسر حیاتش را با چه چیزي سپري کرد و چه چیزي حکایتگر واقعی فلسفه است؟ - 179

فلسفه - سخنانش مبارزه با سوفسطائیان - زندگی اش فلسفه – زندگی اش مبارزه با سوفسطائیان - سخنانش  

کدام یک از جمالت زیر نادرست ذکر شده است ؟ - 180

آپولوژي سقراط با لحنی مطمئن ارائه شد.

سقراط لباس هاي ساده می پوشید و اخالق و منش جذابی داشت.

علت جذب جوانان توسط سقراط رفتار متواضع و محترمانۀ وي بود.

پس از ارائۀ شواهد توسط ملتوس براي ادعایش، دادگاه براي سقراط درخواست مجازات مرگ نمود.

کدام مطلب را از دیدگاه مالصدرا نمی توان استنباط کرد؟  - 181

او پیوند محکمی میان فلسفه و معرفت وحیانی برقرار کرد. 

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

عقل و وحی تأییدکنندة یکدیگر هستند. 

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

توجه ویژه به تجربه و بی  مهري به تفکر عقلی چه اشکاالت نظري را پدید آورد؟ - 182

تجربه توانایی تبیین هر مسئله اي را دارد. خطاهاي تجربه، تغییرات علوم تجربی و تفاوت هاي موجود نمی توانست قطعیت احکام تجربی را از میان ببرد. 

شناخت هرکس براي خودش و نسبت به خودش اعتبار خواهد داشت. با واقع نمایی دانش تجربی بار دیگر با اشکال روبه رو شد. 

شناخت هرکس براي خودش و نسبت به خودش اعتبار نخواهد داشت. با واقع نمایی دانش تجربی، بار دیگر با اشکال روبه رو نشد. 

تجربه توانایی تبیین هر مسئله اي را ندارد. خطاهاي تجربه، تغییرات علوم تجربی و تفاوت هاي موجود می توانست قطعیت احکام تجربی را از میان ببرد. 

نظر داروینیست ها و ماتریالیست ها در کدام عبارت نادرست است؟ - 183

انسان ماشین و رایانه اي پیچیده است.  انسان حیوانی پیچیده است و روح ندارد. 

انسان متشکل از بدن و نفس است.  انسان روح ندارد و بلکه ذهنی تکامل یافته دارد. 

بنابر نظر افالطون در چه صورتی یک عمل در جهت سعادت است؟ - 184

هرگاه به احساس نشاط و لذت و رضایت درونی برسد.  هرگاه دریابد که نفع او در گرو نفع دیگري است. 

هرگاه بنابر فرمان و راهنمایی عقل انجام پذیرد.  اگر معیار فعل اخالقی وجدان انسان باشد. 

19

آزمون دوم جامع یازدهم -20211

ام اس بوك



کدام گزینه بیانگر نیازمندي علوم مختلف به فلسفه است؟ - 185

در کنار سایر دانش ها، دانشی به نام فلسفه وجود دارد که هدفش هستی شناسی است.

فلسفه همانند سایر دانش ها مثل ریاضیات، پزشکی، حقوق و ... مورد بررسی قرار می گیرد.

فلسفه یک دانش ویژه نیست، بلکه به بررسی پایه ها و اساس دانش ها می پردازد.

بررسی پایه ها و اساس سایر دانش ها به وسیلۀ مابعدالطبیعه صورت می گیرد.

مهم ترین عامل زیر سؤال بردن امکان شناخت توسط سوفسطائیان چه بود؟ - 186

یافتن اطالعات گسترده دربارة تمدن هاي دیگر  عدم اعتقاد نسبت به حس و عقل 

به سبب مغالطه هایی که خودشان به آن متوسل می شدند. عدم توفیق فالسفۀ نخستین در حل مسئلۀ مادة اولیۀ جهان 

نظر دکارت یا صدرائیان در کدام گزینه به درستی بیان نشده است؟ - 187

روح و بدن دو جوهر کامًال متمایز از یک دیگرند.

روح از تکامل بدن به وجود می آید و با یکدیگر تکامل پیدا می کنند.

روح از قوانین فیزیکی آزاد است، ولی بدن مانند دیگر اجسام از قوانین فیزیک تبعیت می کند.

انسان حیوانی پیچیده است و انسان خودش را شکل می دهد.

کدام گزینه دربارة نفس غلط است؟ - 188

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.

چه کسی نخستین بار خود را فیلسوف نامید و معناي اولیۀ فیلسوف چه بود؟ - 189

فیثاغورس - دوستدار دانش سقراط - دوستدار دانش فیثاغورس - دانشمند     سقراط - دانشمند    

کدام گزینه یک پرسش فلسفی محسوب می شود؟ - 190

آیا اسید می تواند مصداق سالح باشد؟  آیا جنگ جهانی اول قابل پیشگیري بود؟

آیا جنگ سرد بر مناسبات قدرت تاثیرگذار بود؟ آیا نوع بشر قادر به شناخت جهان است؟

کدام گزینه یک عبارت فلسفی محسوب نمی شود؟ - 191

آیا پدیده ها می  توانند به اختیار خود موجود شوند؟  چرا موجودات از اصل علّیّت تبعیت می کنند؟

چرا ناخالصی بر نقطۀ جوش تاثیر می گذارد؟ چرا جهان طبیعت قابل شناخت است؟  

به گفتۀ سقراط رسالتی که خداوند با نداهاي غیبی و در رؤیاها برعهدة او نهاده است، چیست؟ - 192

متقاعد کردن جوانان بر اینکه مال و ثروت را بر کمال نفس خود ترجیح ندهند.  هم نشینی با تهی دستان و توانگران تا از او بپرسند و به او گوش فرا دهند. 

جهالت افراد قدرتمند و سفسطه گر آتن را به ُرخشان کشیدن.  گسترش نظام فلسفی و منطقی خود از طریق روش بحث سقراطی. 

مبارزة سقراط با مغالطه گران و سوفیست ها در آثار .................. به تصویر کشیده شده است و از نظر او سقراط عمر خود را مصروف - 193
..................کرد.

افالطون - احیاي تفکر عقالنی  ارسطو - احیاي تفکر عقالنی  افالطون - اصالح جامعه  ارسطو - اصالح جامعه 

سروش معبد دلفی داناترین آدمیان را چه کسی می دانست؟ - 194

سقراط، زیرا او مدعیان دانش را از دانشمندان حقیقی جدا می کند. کسی که نمی داند که نمی داند.

سقراط، زیرا می داند که بقیه نمی دانند. کسی که نسبت به نادانی خود، آگاه است. 

کدام مورد، ویژة تفکر فلسفی است؟ - 195

استفاده از روش عقلی و استداللی  تأمل در باورهاي بنیادین زندگی 

تالش براي پاسخ قانونمند به سؤاالت مطرح شده تالش براي رهایی از عادت هاي غیرمنطقی 
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«مونا که  سال دارد به همراه خواهر  ساله اش مینو براي خرید کفش به مغازة کفش فروشی مراجعه کرده اند. مونا با دیدن یک جفت کفش - 196
صورتی در ویترین مغازه اصرار بر خرید آن کفش دارد. اما مینو برخالف خواهرش کفش را از نظر جنس، راحتی، کیفیت و قیمت با دیگر کفش ها مقایسه و

بررسی می کند.» با توجه به این مطلب کدام گزینه به پرسش هاي زیر پاسخ صحیح می دهد؟ 
الف) تصمیم گیري کدام از یک خواهرها کارآمدتر است؟ 

ب) نوع پردازش مونا، در تصمیمی که براي خرید کفش صورتی دارد، کدام است؟ 
ج) تصمیم گیري مبتنی بر کدام نوع پردازش کارآمدتر است؟

الف) مینو ب) ادراکی ج) مفهومی  الف) مینو ب) ادراکی ج) ادراکی  الف) مینو ب) مفهومی ج) ادراکی  الف) مونا، ب) مفهومی ج) مفهومی 

618

در کدام روش، روان شناسان به تفکیک ابعاد رشد دست زدند و تقریبا در چند بعد این تقسیم بندي را انجام داده اند و ابراز خشم و حل مسائل داللت - 197
بر کدام ابعاد رشد دارد؟

روش تجربی- ابعاد پنج گانه- اخالقی- شناختی  روش علمی- ابعاد پنج گانه- هیجانی- شناختی 

روش علمی- ابعاد دوگانه- اخالقی- شناختی  روش تجربی- ابعاد دوگانه- هیجانی- شناختی 

عبارت «فرآیند استفاده از اطالعات موجود در حافظه» اشاره به تعریف چه دارد؟ - 198

احساس ادراك تفکر توجه

کدام یک از گزینه هاي زیر از مالك هاي تصمیم گیري است؟ - 199

همۀ موارد  خطر مزیت ها هزینه ها

از چه جهاتی انگیزه ها می توانند در افراد متفاوت باشند؟ - 200

جهت - سرعت  سرعت - قدرت  قدرت - شدت  جهت - شدت 

جاهاي خالی را به ترتیب با عبارات مناسب پر کنید:  - 201
جستجوي .................. رفتار، در واقع به معناي توجه به عوامل انگیزشی آن رفتار است. انسان و حیوان در پاسخ به نیازهاي زیستی .................. .

علت - داراي عوامل انگیزشی مشترکی هستند.  انگیزه - با هم اشتراك و در عین حال افتراق دارند. 

علت - داراي اشتراکی در عوامل انگیزشی نیستند.  نگرش - انسان تابع عامل توانمندتري به نام نگرش است. 

افراد زیر به ترتیب تحت تأثیر کدام یک از عوامل نگرشی توانستند به هدف برسند و سختی ها را پشت سر بگذارند؟  - 202

الف) نیک وي آچیچ 
ب) گروه فالکون ها

اراده - باورها و نظام ارزشی  اراده - ادراك کارایی  ادراك کنترل - اراده  ادراك کنترل - ادراك کارایی 

دامنۀ سنی دورة کودکی دوم تقریبًا مصادف با کدام یک از مراحل رشد از نظر اسالم می باشد و ویژگی این مرحله کدام است؟ - 203

عبد - عدم برخورد با کودك به صورت تحکم آمیز وزیر - مشارکت دادن کودك در تصمیم گیري ها

عبد - هدایت کردن کودك به سمت ارزش ها وزیر - پرورش دادن عواطف و احساسات کودك 

نتایج تحقیقات در مورد طیف وسیعی از نوجوانان نشان می دهد که «توانایی هایی همچون پیش بینی موقعیت ها، قدرت بازداري یا منع محرك هاي - 204
نامرتبط و فراگرفتن چگونگی به حافظه سپردن اطالعات در دورة نوجوانی پدید می آید.» در این گزاره به کدام یک از شاخصه هاي تفاوت رشد شناختی

کودکان با نوجوانان اشاره اي نشده است؟

تمرکز حافظه تصمیم گیري تفکر

به ترتیب یادگرفتن مهارت دوچرخه سواري بر اثر تمرین و آموزش معلول کدام یک از عوامل مؤثر در رشد و تغییرات آن است و بیت زیر اشاره به - 205
کدام عامل رشد دارد؟ 

«پرتو نیکان نگیرد هرکه بنیادش بد است / تربیت نااهل را چون گردکان بر گنبد است.»

محیطی - وراثتی  وراثتی - محیطی  وراثتی - وراثتی  محیطی - محیطی 
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به ترتیب پاسخ درست پرسش هاي زیر در کدام گزینه آمده است؟  - 206
الف) به واسطۀ کدام عامل، محرك هاي مورد توجه، مورد بازشناسی قرار می گیرند؟ 

ب) در کدام خطاي ادراکی، آزمایش شوندگان خط واگرا را بلندتر از خط هم گرا ادراك می کنند؟ 
پ) به دلیل وجود کدام خطا برخی افراد حتی با وجود زیبا بودن، به طور مکرر به جراحی هاي زیبایی روي می آورند؟ 

ت) براساس کدام یک از اصول مکتب گشتالت، ادراك از یک شکل، تحت تأثیر زمینه هاي مختلف، تغییر می کند؟ 

الف) توجه، ب) خطاي پونزو، پ) خطاي شناختی، ت) اصل شکل و زمینه  الف) ادراك، ب) خطاي پونزو، پ) خطاي ادراکی، ت) تقارب 

الف) توجه، ب) خطاي مولر - الیر، پ) خطاي ادراکی، ت) تقارب  الف) ادراك، ب) خطاي مولر - الیر، پ) خطاي شناختی، ت) اصل شکل و زمینه 

به ترتیب هریک از عبارت هاي زیر اشاره به کدام یک از مراحل حافظه دارد؟  - 207
الف) براساس زمان این مرحله از حافظه می توان خاطرات را درجه بندي کرد. 

ب) پدیدة نوك زبانی اشاره به مشکل در این مرحله از حافظه دارد. 
ج) به دلیل امکان خطاي بیش تر درصورت خاصی از این مرحلۀ حافظه، به حافظۀ کودکان نمی توان اعتماد کرد.

الف) مرحلۀ بازیابی، ب) مرحلۀ ذخیره سازي، ج) مرحلۀ رمزگردانی الف) مرحلۀ ذخیره سازي، ب) مرحلۀ رمزگردانی، ج) مرحلۀ بازیابی

الف) مرحلۀ ذخیره سازي، ب) مرحلۀ بازیابی، ج) مرحلۀ رمزگردانی الف) مرحلۀ رمزگردانی، ب) مرحلۀ بازیابی، ج) مرحلۀ ذخیره سازي

به ترتیب هریک از گزاره هاي زیر به کدام روش جمع آوري اطالعات اشاره دارد؟  - 208
الف) این روش همراه با ثبت دقیق و به دور از پیش داوري شخصی است. 
ب) انجام این روش بسیار دشوار است و فرایند پیچیده اي را طی می کند. 

ج) افراد عادي جامعه بیش از هر روشی احتماًال با این روش مواجه شده اند.

مصاحبه – مشاهده – پرسش نامه مشاهده – آزمون – آزمون  مشاهده – مصاحبه – آزمون مصاحبه – آزمون – مشاهده

محققی به دنبال بررسی «تأثیر نوع ورزش بر میزان مشارکت جمعی دانش آموزان» است. این محقق قصد دارد مشارکت جمعی را به صورت دقیق - 209
اندازه گیري کند. موفقیت وي به چه چیزي بستگی دارد؟

نظام دار کردن روش مورد استفاده  استفاده از روش علمی  تعریف عملیاتی متغیر  شروع با طرح مسئله 

به ترتیب در ارتباط با توانایی شناختی نوجوانان کدام گزینه صحیح نیست و با توجه به آرمان گرایی و عیب جویی نوجوانان چه توصیه اي مناسب با این - 210
پیامد است؟

نوجوانان در نحوة به کارگیري این توانایی ها پختگی الزم را دارند.- باید به آنان کمک کرد تا دریابند که جوامع و افراد، آمیزه اي از محاسن و معایب هستند. 

تغییرات شناختی نوجوانان باعث پیامدهاي سازگارانه اي می شود. - بهتر است در حضور دیگران از نوجوانان عیب جویی نشود. 

نوجوانان در نحوة به کارگیري این توانایی ها پختگی الزم را ندارند. - باید به آنان کمک کرد تا دریابند که جوامع و افراد، آمیزه اي از محاسن و معایب هستند. 

تغییرات شناختی نوجوانان باعث پیامدهاي ناسازگارانه اي می شود. - بهتر است در حضور دیگران از نوجوانان عیب جویی نشود. 

به ترتیب «مورد قبول همگانی»، «مبتنی بر محاسبات ذهنی» و «تابع احساس و نظرات شخصی» از ویژگی هاي کدام یک از روش هاي حل مسئله است؟ - 211

تحلیلی - اکتشافی - تحلیلی  اکتشافی - تحلیلی - تحلیلی  تحلیلی - تحلیلی - اکتشافی  اکتشافی - تحلیلی - اکتشافی  
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چه تعداد از موارد زیر، مبتنی بر روش علمی هستند؟  - 212
الف) آدلر معتقد بود شخصیت هاي پخته با رفتار تأثیرگذار مشخص می شوند، یعنی نه تنها به محرك هاي بیرونی واکنش نشان می دهند، بلکه بر روي محیط

هم تأثیر می گذارند. 
ب) آلپورت بر بی نظیر بودن هر فرد تأکید داشت و معتقد بود افرادي که گرایش مذهبی درونی دارند ( به خاطر منفعت خود مذهبی نیستند)، ترس کمتري

را تجربه می کنند، که البته این گزاره در مورد برخی از افراد صدق نمی کند. 
ج) گالتون معتقد بود هوش، سلسله مراتب مهارت هاي حرکتی و ادراکی استثنائی است که نسل به نسل منتقل می شود و با آزمون قابل سنجش است.

د) فروید معتقد بود انجام ندادن وظایف اخالقی، اضطراب اخالقی و اضطراب روان رنجور را در پی دارد. 
هـ) وکسلر معتقد است همۀ افراد کم توان هوشی در آزمون وکسلر نمرة زیر 85 می گیرند، اما این قانون در فرهنگ هاي مختلف و تحت تأثیر محیط هاي

مختلف متفاوت است.

چهار سه یک دو

«آقاي ربیعی با بررسی مقاالت گوناگون پیرامون کرونا، هم چنین خواندن کتب روان شناسان متعدد پیرامون رابطۀ بحران هاي اجتماعی و افسردگی، - 213
این فرضیه را که کرونا در افزایش شمار خودکشی و افسردگی تاثیر قابل مالحظه اي دارد، تایید می کند» او از کدام منبع کسب آگاهی و معرفت براي رسیدن

به این شناخت بهره برده است؟

روش علمی  استناد به سخن صاحب نظران  شهود و دریافت درونی  استدالل هاي منطقی 

مسئله ها با توجه به  شاخص به دو گروه «خوب تعریف شده» و «خوب تعریف نشده» تقسیم می شوند. کدام گزینه در رابطه با این موضوع درست - 214
می باشد؟

امکان تضمین دستیابی به هدف در مسائل خوب تعریف شده و عدم دستیابی به هدف در مسائل خوب تعریف نشده وجود دارد. 

در هر دو نوع مسئله، هدف را می توان به طور دقیق تعریف کرد. با این تفاوت که در مسائل خوب تعریف نشده دشوارتر است. 

در مسئلۀ خوب تعریف شده راه حل آن مشخص و در خوب تعریف نشده راه حل هاي متعددي را می توان در نظر گرفت. 

در هر دو نوع مسئله، موقعیت اولیۀ مسئله مبهم است ، اما در خوب تعریف شده با حل مسئله، مسئله براي ما روشن می شود.

4

معناي پختگی کدام است؟ - 215

رفتارهاي وابسته به آمادگی زیستی  بارور کردن تخمک مادر با اسپرم پدر  به ارث بردن صفات از والدین  تغییرات در طول زندگی 

جغرافی دان ها براي تعیین حدود یک ناحیه، دست به چه عملی می زنند؟ - 216

به دنبال نقاط مشابه در نواحی می گردند.  دست به ناحیه بندي می زنند.

یک یا چند معیار را به کار می گیرند. تفاوت هاي ناحیه ها را می شناسند.

در این نوع بارندگی، تودة هوا از هواي مجاور خود گرم تر می شود. - 217

بارندگی سیکلونی  بارندگی کوهستانی  بارندگی همرفتی  بارندگی جبهه اي

کدام گزینه معیارهاي طبقه بندي آب وهواي «کوِپن» را در بر می گیرد؟ - 218

پوشش گیاهی، دما، دوري و نزدیکی به دریاها  ارتفاع، پوشش گیاهی، دوري و نزدیکی به دریاها 

ارتفاعات، عرض جغرافیایی، بارش  بارش، دما، پوشش گیاهی 

کدام گزینه از علل شدت فرسایش در بیابان ها نمی باشد؟ - 219

وجود خاك هاي سخت  وجود فقر پوشش گیاهی  وزش بادهاي شدید  آب وهواي خشک 

شهر بغداد در چه مکانی و برجه اساسی و توسط کدام خلیفۀ عباسی ساخته شد. - 220

در عراق، نزدیک شبه جزیرة عربستان - سنت شهرسازي روم - مامون  نزدیک تیسفون، پایتخت ساسانیان - سنت شهرسازي ایران باستان - منصور 

در عراق، نزدیک شبه جزیرة عربستان - سنت شهرسازي اسالمی - مامون  نزدیک تیسفون، پایتخت اشکانیان - سنت شهرسازي ایران باستان - منصور 

کدام گیاه جزء گیاهان مقاوم نواحی بیابانی نیست و به جاي مالچ نفتی از چه نوع مالچی می توان استفاده کرد؟ - 221

بلوط - بقایاي گیاهان یا ریگ  اُکالیپتوس - بقایاي جانوران یا ریگ  اقاقیا - بقایاي گیاهان یا خار  ُکنار - بقایاي جانوران یا خار 
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کدام عبارت صحیح نیست؟ - 222

خانوادة زبانی هند و اروپایی بزرگ ترین و گسترده ترین گروه زبانی دنیاست. 

خانوادة زبانی چینی - تبتی دومین خانوادة بزرگ زبانی از  نظر تعداد سخنگوست. 

زبان هند و اروپایی به شاخه هاي مختلفی تقسیم می شود که یکی از آنها زبان ایرانی است. 

1بیش از  مردم جهان، به یکی از زیرشاخه هاي زبان هند و اروپایی صحبت می کنند.
3

روابط کدام سلسلۀ مسلمان ایرانی با خلفاي عباسی با سایر سلسله ها تفاوت داشت؟ - 223

آل بویه زیاریان صفاریان سامانیان

به چه دلیل خلیفۀ عباسی فرمان حکومت سیستان، کابل و بلخ را براي یعقوب لیث صفاري، ارسال نمود؟ - 224

کمک به خلیفه در جنگ با علویان و سرکوب این سلسله توسط صفاریان  به جهت تسلط او بر این مناطق و قدرت نظامی یعقوب 

موفقیت یعقوب در سرکوب خوارج و جهاد با کفار مرزهاي جنوبی  موفقیت یعقوب در سرکوب خوارج و جهاد با کفار مرزهاي شرقی 

از جمله معروف ترین و مهم ترین عالمانی بود که در مدراس نظامیه درس خواند و درس داد و آخرین نظامیه در چه حادثه اي نابود شد؟ - 225

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

کدام مورد جزء محاکم سه گانۀ ایران دوران اسالمی نمی باشد و مغوالن قبل از مسلمان شدن از چه قوانینی پیروي می کردند و نام دادگاه هاي مغول - 226
چه بود؟

شرع - تزوکات - تزوکات  مظالم - یرغو - یرغوچی  محارم - یاسا - یرغو  ِحسبه - یرغوچی - یاسا 

سالطین عثمانی که خود را .................. و فرمانرواي تمامی .................. قلمداد می کردند در پی تسلط کامل بر .................. بودند. - 227

خلیفه - مسلمانان - دنیاي مسیحیت  پادشاه - خاورمیانه - عتبات عالیات  خلیفه - مسلمانان - جهان اسالم  پادشاه - اروپا - قارة اروپا 

پس از انقراض امپراتوري شارلمانی، چه اتفاقی افتاد و پادشاهان به چه علت قادر به حفظ اقتدار و امنیت قلمرو خود نبودند؟ - 228

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

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

فرمانروایان اروپایی براي ایجاد تمرکز و کاهش وابستگی به نیروي نظامی فئودال ها دست به چه اقدامی زدند و کدام گزینه از نتایج این اقدام - 229
نمی باشد و کدام گروه ها از این اقدام حمایت کردند؟

برقراري حکومت مرکزي قوي - قدرت اشراف فئودال کاهش یافت - بازرگانان و صنعتگران 

تشکیل ارتش منظم و دائمی - تقویت شوالیه ها - بازرگانان و صنعتگران 

برقراري حکومت مرکزي قوي - تقویت حکومت مرکزي - کشاورزان و صنعتگران 

تشکیل ارتش منظم و دائمی - تقویت شوالیه ها - کشاورزان و صنعتگران 

با گسترش مسیحیت و افزایش شمار مسیحیان در قلمرو امپراتوري روم، چه پدیده اي در سراسر آن امپراتوري سر برآوردند و در چه سده هایی - 230
کلیسا هدایت جریان فکر و فرهنگ را به دست گرفت.

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

به ترتیب جمالت صحیح و غلط را مشخص کنید.  - 231
الف) در کشاورزي معیشتی میزان تولید و سود اقتصادي، کم است. 

ب) در کشاورزي تجاري معموًال از فناوري پیشرفته استفاده می شود. 
پ) کشاورزي تجاري به دنبال رشد صنعت و تکنولوژي در جهان گسترش یافت. 

ت) کشاورزي تجاري بیشتر در کشورهاي پیشرفته رواج دارد.

ص - ص - غ - غ  ص - غ - غ - غ  غ - ص - غ - ص  غ - غ - ص - ص 
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کدام مورد از اقدامات کشورهاي اتحادیۀ اروپا در جهت تحقق مدیریت مشترك نمی باشد و کدام مورد جزِء مواردي که کشورهاي اتحادیۀ اروپا از - 232
اصول و شیوه هاي مشترك پیروي می کنند، نیست؟

انتخاب رؤساي جمهور براي کشورهاي عضو - سیاست دفاعی مشترك  انتخاب رؤسایی براي شورا و مجلس قانون گذاري اروپا - کشاورزي 

انتخاب رؤساي بانک هاي مرکزي کشورها - تجارت  انتخاب رئیس بانک مرکزي اروپا - سیاست خارجی 

مطالعۀ نواحی سیاسی یکی از موضوعات رشتۀ .................. است و تصمیم گیري هاي مدیریت سیاسی و اداري یک ناحیه بر .................. آن ناحیه - 233
تأثیر می گذارد.

جغرافیاي سیاسی - فضاي جغرافیایی  علوم سیاسی - فضاي جغرفیایی  جغرافیاي سیاسی - فضاي اجتماعی  علوم سیاسی - فضاي اجتماعی 

به ترتیب جمالت صحیح و غلط را مشخص کنید.  - 234
الف) فضا و قلمرو جغرافیایی یک کشور، حریم آن است. 

ب) فضا یا سرزمین یک کشور داراي منابعی است. 
پ) سرزمین چه مکان تولد افراد باشد و چه محل سکونت آنها، یکی از بنیادهاي هویتی آنان را تشکیل می دهد. 

ت) انسان ها نسبت به مکان ها و فضاهاي خاص نوعی وابستگی از خود نشان می دهند.

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

کدام مرزها گروه هاي انسانی را که از نظر قومی، زبانی، دینی و غیره متفاوت اند، از یکدیگر جدا می کنند؟ - 235

قبل از سکونت  تطبیقی تحمیلی پیشتاز

کدام مورد از ویژگی هاي نیروي دریایی راهبردي نمی باشد؟ - 236

این نیروها باید بتوانند خود را از تهدیدهاي روي آب، زیر آب و هوا حفظ کند.  نیرویی است که قادر است در محدودة آب هاي عمیق اقیانوسی عملیات انجام دهد. 

قادر به حفظ منافع ملی کشور در منطقۀ دریایی و خشکی باشد.  محدودیتی براي اجراي عملیات در عمق دوردست ها نداشته باشد. 

کدام مورد از تالش هاي ایران براي تبدیل شدن به یک قدرت بزرگ دریایی محسوب نمی شود و دو بندر مهم ایران در دریاي عمان کدام است؟ - 237

قدرت تعمیر ناوهاي دریایی - بندر جاسک و چابهار  ساختن ناوشکن و زیردریایی - بندرعباس و چابهار 

حفاظت از امنیت کشتی ها و شناورهاي تجاري و نفت کش ها - بندرعباس و بوشهر  حضور ناوگان ایران در آب هاي اقیانوس هند - بندر جاسک و بوشهر 

مهم ترین اهمیت پیمان عقبۀ دوم پیامبر (ص) در سال سیزدهم بعثت، با بزرگان شهر یثرب کدام است؟ - 238

ساختار شریعت اسالمی شکل منظم و منسجمی به خود گرفت.  زمینۀ مهاجرت تاریخی پیامبر اسالم و پیروانش از مکه به یثرب فراهم آمد. 

زمینۀ گسترش اسالم در یثرب فراهم گردید.  منافع کالن اقتصاد یهودیان با کفار قریش محدود شد. 

امامان شیعه پس از شهادت امام سجاد (ع) براي ترویج اسالم و مبارزه با جریان هاي فکري، کدام روش را در پیش گرفتند؟ - 239

منظومه اي از معارف اسالمی با عنوان مکتب اهل بیت به وجود آوردند.  

با نگارش رساالت حقوقی و سیاسی مردم را با اسالم اصیل آشنا کردند.  

زمینۀ حرکت پیشوایان دینی را در جهت احیاي اسالم و نشر معارف اسالمی فراهم ساختند.  

با جلوگیري از ورود پیروان مکتب اهل بیت به درگیري هاي بی حاصل، مانع نابودي شیعیان شدند.  

مسیر نوشتن تاریخ هاي عمومی به چه صورت بوده است؟ - 240

حضرت آدم – پیامبران – تاریخ اساطیري ایران از کیومرث تا پایان دورة ساسانیان – رویداد هاي تاریخ اسالم

آفرینش عالم – زندگی پیامبران اولوالعظم  – تاریخ اساطیري ایران تا پایان دورة ساسانیان – رویداد هاي تاریخ اسالم

آفرینش عالم – حضرت آدم – پیامبران – تاریخ اساطیري ایران تا پایان دورة سامانیان – رویداد هاي تاریخ اسالم

آفرینش عالم – حضرت آدم – پیامبران – تاریخ اساطیري ایران تا پایان دورة ساسانیان – رویداد هاي تاریخ اسالم
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کدام گزینه در بارة نواحی تحت سلطۀ مغوالن نادرست است؟ - 241

در میان پادشاهان تیموري، تیمور کسی بود که براي اولین بار ماوراء النهر را تصرف کرد. 

در دوران پادشاهی شاهرخ حکومت تیموریان به نواحی شرقی ایران محدود شد. 

در زمان شاهرخ تیموري، قبایل قره قویونلوها و آق قویونلوها نواحی مرکزي و جنوبی ایران را تصرف کردند. 

تیمور در ابتدا موفق به تسلط بر سراسر سرزمین ایران شد. 

کدام عبارت، نادرست است؟  - 242

الف) در عرض هاي جغرافیایی  درجۀجنوبی تا  درجۀ شمالی، میزان تولید ناخالص ائلیه زیاد است. 
ب) میزان تولید مادة آلی و سرعت رشد گیاهان در یک زیست بوم، متفاوت است. 

ج) میزان ترکیبات آلی و تودة زیستی در جنگل هاي مخروطی به سرعت رشد آن ها بستگی دارد. 
د) کمترین میزان تولید مواد آلی سیارة زمین در مناطق نزدیک به قطب دیده می شود.

ب و د  ب و ج  الف و د  الف و ج 

1010

کدام عبارت دربارة مورخانی همچون یعقوبی، مقدسی، ابن مسکویه، بیهقی و ابن اسفندیار درست است؟ - 243

مقایسه و مطابقت یک خبر و منبع تاریخی با سایر منابع را روشی سودمند براي تعیین اعتبار اخبار و اسناد می دانستند.

عدم مطابقت یک روایت تاریخی را با عقل، دلیلی بر بطالن و نادرستی آن می  دانستند.

خبر و روایتی را که فاقد زمان و مکان دقیق و مشخص بود را فاقد اصالت و اعتبار کافی می دانستند. 

ارزش و اعتبار خبري که راوي آن خود مستقیمًا شاهد رویداد بوده را بسیار زیاد می دانستند.

در کدام گزینه به ترتیب پاسخ درست پرسش هاي زیر آمده است؟  - 244
الف) امروزه براي ناحیه بندي از چه روشی استفاده می شود؟ 

ب) جغرافی  دانان با استفاده از چه روشی میزان وحدت و تجانس را در یک ناحیه تعیین می کنند؟ 
ج) عامل تمایز واحدهاي جغرافیایی چیست؟ 

د) یکی از مفاهیم اصلی در دانش جغرافیا کدام است؟

روش هاي جدید نقشه کشی - فراوانی و ضریب همبستگی - شناخت بهتر و آسان تر و علمی تر - ناحیه بندي

روش هاي آماري و ریاضی - روش هاي کمی و آماري - تفاوت مکان ها و پدیده هاي موجود در آن ها - ناحیه 

روش هاي جدید نقشه کشی - روش هاي کمی و آماري - شناخت بهتر و آسان تر و علمی تر - ناحیه بندي

روش هاي آماري و ریاضی - فراوانی و ضریب همبستگی - تفاوت مکان ها و پدیده هاي موجود در آن ها - ناحیه 

کدام گزینه به ترتیب صحیح و غلط بودن هر یک از عبارت هاي زیر را به درستی مشخص کرده است؟  - 245
الف) سال دوم هجرت، نزول آیات جهاد 

ب) سال پنجم هجرت، جنگ خندق 
پ) سال ششم هجرت، صلح حدیبیه 

ت) سال هشتم هجرت، سال وفود

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