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تعداد سواالت: 210نام و نام خانوادگی :

موضوع 1.زبان فارسی 3:2.زبان و ادبیات فارسی پیش دانشگاھی:3.عربی جامع(انسانی):4.دین و زندگی پیش دانشگاھی:5.انگلیسی پیش دانشگاھی:6.ریاضی سال چھارم:7. (قافیھ،عروض

،سبک شناسی و نقد ادبی) پیش دانشگاھی:8.تاریخ شناسی:9.جغرافیا پیش دانشگاھی علوم انسانی:10.جامعھ شناسی پیش دانشگاھی:11.فلسفھ پیش دانشگاھی

مرکز مشاوره
تحصیلی دکتر
علیرضا افشار

1. کدام گروه کلمه بر اساس الگوي «صفت + اسم + صفت + اسم + صفت + اسم + صفت + اسم»  ساخته شده است؟
1) برجسته ترین گروه ممتاز المپیاد فیزیک شرکت کننده در جشنواره هاي بین المللی

2) اّولین همایش پر افتخار مردان قهرمان کشورهاي مختلف جهان
3) آن دو زن دانشمند نامی و صاحب نظر قرون گذشته

4) نخستین دانش آموز درستکار و پرورش یافتۀ مراکز علمی و هنري
2. در عبارت  «کسی را به نقصان منصوب مگردان، در هیچ وقت سستی و تأنّی مکن. از امر افضل به سبب سروري زایل، اعراض مکن. از

مصائب، شکستگی و خاري به خود راه مده، با هیچ کس سفاهت مکن. به بطالت شادمان مباش. همیشه بر مالزمت سیرت عدل و
استقامت و التزام خیرات مواظبت کن.» چند غلط امالیی وجود دارد؟

4) پنج3) چهار2) سه1) دو
3. مصراع شعر نو «و این سرزمین را سرشار خواهیم کرد از شادي» چند جزیی است و در کدام گزینه بیان شده است.

2) سه جزیی با مفعول.1) چهارجزیی با مفعول و متمم.
4) چهارجزیی با مفعول و مسند.3) چهارجزیی با مفعول و مفعول

4. عبارت «شعر در عصر سامانی، آمیخته با چاشنی بدبینی و تلخ کامی است و الگوي برجسته ي این نوع شعر در نزد شعراي این عهد
یافته می شود» به ترتیب، داراي چند  «تکواژ» و چند «واژه» است؟

 (1 (2 (3 (4
5. در کدام گزینه «م» در جاي اصلی خود قرار نگرفته است؟

2) بگذار تا بگریم چون ابر در بهاران1) نبّرم از تو امید اي نگارین
4) چندت کنم حکایت، شرح این قدر کفایت3) زمانه به دست تو دادم کلید

 
6. تعداد واج هاي هستۀ دومین گروه اسمی در عبارت زیر چند تاست؟

«در این سفر دور و دراز، در کوره راه هاي پرنشیب و فراز همه جا نغمه هاي آسمانی تو تسلّی بخش دل ماست.»
4) نه3) هشت  2) هفت1) شش

7. کدام بیت نیاز به «ویرایش زبانی» دارد؟
1)  همین َروید آن سو که صحراي شماست  این جهان خود حبس جان هاي شماست

2)  نقش هر طومار دیگر مسلکی ساخت طوماري به نام هر یکی
3)  شاه را پنهان بدو آرام ها  در میان شاه و او پیغام ها

ترك و کرد و رومیان و تازیان   ده منادي گر بلند آوازیان  (4
8. کدام بیت فاقد غلط امالیی است؟

1)  نه امر جزم تو را جز مطاوعت تدبیر نه رأي حزم تو را جز موافقت درمان
2)  لیک آخر کار خود بخت سریع اقبال کرد اول از امهال دوران در توقف بود کار

 
3)  ز امتداد صفات تو قاصرند ستور ز احتمال ثناي تو عاجزند حروف  

4)  ختواط قلمت خط خطا بر احکام تویی آن کس که کشیده است بر اوراق فلک
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صفحه 2

 
9. همه ي واژه هاي گزینه ي .................. دو به دو به لحاظ رابطه ي معنایی در یک حوزه قرار می گیرند.

1) ینبوع و چشمه - براعت و کمال - اجل و آینده - عقد و مخنقه
2) حال و عاجل - القا و آموزش - چاق و سمین - جزر و مد

3) نغز و دلکش - سفر و حضر - زیب و پیرایه - معادل وهم  طراز
4) ثمین و گران بها - لمحه و لحظه - ایجاز و اطناب - مثابه و مانند

 
10. نقش واژه هاي مشخص شده در عبات زیر، در کدام گزینه به درستی آمده است؟

«براي خواننده اي که زرین کوب همیشه به او در مقدمۀ آثارش درود می فرستد و از اینکه حوصلۀ خواندن گفتار او را دارد. متواضعانه
اظهار وام و دین می کند، رسیدن به اندیشه هاي این متفکر، کار دشواري نیست.»

1) متمم اسم ــ مضاف الیِه مضاف الیه ــ صفِت مضاف الیه
 
2) متمم قیدي ــ مضاف الیه ــ معطوف

 
3) متمم اسم ــ مضاف الیِه مضاف الیه ــ صفِت صفت

 
4) متمم قیدي ــ مضاف الیه ــ صفِت مضاف الیه

 
11. مفهوم بیت زیر را از کدام بیت نمی توان دریافت کرد؟

 
 «بگفتا هر شبش بینی چو مهتاب؟ 

 
بگفت آري، چو خواب آید، کجا خواب؟»

 
  از درد فراقت اي به لب شّکر ناب

 
نی روز مرا قرار و نی در شب خواب   (1

 
  شد مّدتی که دیده ي اختر شمار من

 
یک شب ز عشق نرگس پر خواب تو نخفت   (2

 
  تو را در خواب چون بینم که مشتاقان رویت را 

 
شب است از بهر بیداري و روز از بهر ناخفتن   (3

 
  اگر در خواب و بیداري و گر مستی و هشیاري

 
خیالش نقش می بندم نمی باشم دمی بی او   (4

 
12. کدام ابیات زیر، از جهت مفهوم و پیام کلّی با یکدیگر متناسب هستند؟

 
 الف) چه شکر گویمت اي سیل غم غفاك اهللا 

 
که روز بی کسی، آخر نی روي زبرم 

 
 ب) غم جهان مخور و پند من مبر از یاد 

 
که این لطیفۀ عشقم، ز رهروي یادست 

 
 ج) دیدي که مرا هیچ کسی یاد نکرد 

 
جز غم که هزار آفرین بر غم باد 

 
 د) اي بی وفا رسم وفا از غم بیاموز 

 
غم با همه بیگانگی هرشب به ما سر می زند 

 
 ه) غم دل با که بگویم که مرا یاري نیست

 
جز تو اي روح روان، هیچ مدد کاري نیست 

 
 و) غم غریبی و غربت چو برنمی تابم 

 
به شهر خود روم و شهریار خود باشم 

4) ب - ه - و3) ب - د - و2) الف - ج - د1) الف - ب - ج
13. مقصود از مصراع دوم بیت «بگفتا: هر شبش بینی چو مهتاب /  بگفت آري چو خواب آید کجا خواب» چیست؟

4) جایگاه خواب ندارم.3) کجا باید بخوابم؟2) چگونه باید بخوابم؟1) نمی توانم بخوابم.
14. کدام گزینه دربارة  کتاب «اسرار التوحید فی مقامات الشیخ ابی سعید»  نادرست است؟

1) این کتاب دربارة ابوسعید است و در سه باب فراهم آمده است.
2) نوادة ابوسعید به نام محّمد بن منّور آن را تألیف کرده است.

3) نمونه اي زیبا از شرح حال نویسی است.
4) شیخ ابوسعید، آن را براي ارشاد خلق و تهذیب اخالق ایشان، نوشته است.

 
15. عبارت «نقش بر آب کردن» کنایه از چیست؟

4) درست کار نکردن3) زیر آب کردن2) شناور کردن1) باطل کردن
16. درس سپیدة آشنا در کدام نوع از انواع ادبی قرار می گیرد ؟

4) ادبیّات نمایشی3) ادبیّات تعلیمی2) ادبیّات حماسی1) ادبیّات غنایی

 
17. کدام اثر«شرح حال امام محمد غّزالی» است؟

4) جست وجو در تصّوف3) فرار از مدرسه2) صفیر سیمرغ1) شرح زندگی من
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18. کدام گزینه با بیت زیر، تناسب معنایی بیشتري دارد؟                         

 زرگري کن، که کیمیا داري  عمر ضایع مکن، که عمر گذشت                 
1)  روز فراق را که نهد در شمار عمر؟  بی عمر زنده ام من و این بس عجب مدار
2)  که هر که را تو بگیري، ز خویشتن برهانی  به پاي خویشتن آیند عاشقان به کمندت
3)  چندین جفاکاري مکن با دردمند خویش  هر چند بینی عالمی صید کمند خویشتن

4)  خویشتن را کرد بیرون از کمند  هر که از دنیا امید خود بکند
19. مفهوم کدام بیت با بقیه متفاوت است؟

شادي افزودیم و غم برداشتیم  بر جمال ساقی جان زان شراب  (1
2)  پردة هستی به دم برداشتیم  چون دم ما سخت گیرا شد به عشق

3)  وز جهان تن قدم برداشتیم  در جهان جان حقیقت بین شدیم
4)  از وجود و از عدم برداشتیم  پس دل خود همچو مستان خراب

 
20. بیت «گفتم ببینمش مگرم درد اشتیاق / ساکن شود، بدیدم و مشتاق تر شدم» با کدام گزینه قرابت مفهومی دارد؟

وز فراق تو درآمد به سرم دود، بیا  ز اشتیاق تو درافتاد به جانم آتش    (1

 
2)  خون فرهاد پس از کشته شدن شیر شود   اشتیاق لب شیرین ننشیند از جوش 
3)  همچو آتش که به خرمن که رسد تیزتر است روز وصلم ز شب هجر بتر سوزد جان

 
جان به درد تو چو بیمار به درمان مشتاق  دل به سوز تو چو پروانه به آتش مایل    (4

 
21. در کدام گزینه غلط امالیی وجود دارد؟

1)  ورنه آن چهره مستور ندیده است کسی  نقش بندان خیالند نظربازانش
2)  به پستی متهم هرگز نمی داند زمین خود را  به افسون دناعت غافلی از ننگ پامالی

3)  اقبال تو خوش باد به اصحاب مالهی  کودك نیم اي چرخ که بازد به تو لعبت
  صورت دولت تو چون ز ازل رایت ساخت

 
4)  کرد تقدیر ابد را به ازل در تضمین 

22. مفهوم کدام بیت با سایر ابیات متفاوت است؟

 
 روان خوابید و تن بیدار گردید

 
هنر با دین و دانش خوار گردید  (1

 
 متروك شد فکر و نظر، معدوم شد فخر و هنر

 
مفقود شد فضل و هنر منسوخ شد علم و حکم  (2

 
 زین گونه که شد خوار و فرومایه هنر

 
از جهل پس افتاد به صد پایه هنر  (3

 
 هنر شد خواسته، تمییز، بازار و تو بازرگان

 
طمع زندان شد و پندار زندانبان، تو زندانی  (4

 
23. همۀ ابیات با آیۀ شریفۀ «تعز من تشاء و تذل من تشاء» تناسب مفهومی دارند. به  جز:

1)  به درگاه او بر زمین نیاز  سر پادشاهان گردن فراز
2)  خوار بودي عزیز کرد تو را  او ز ناچیز چیز کرد تو را

3)  گروهی به آتش برد ز آب نیل  گلستان کند آتشی بر خلیل
4)  عزیز تو خواري نبیند ز کس  عزیزي و خواري تو بخشی و بس

24. معنی واژه هاي «ناوك – تهّجد – حضیض – صبوح – درزه» به ترتیب در کدام گزینه آمده است؟
1) نیزة پرتابی – شب بیداري – پست – بامداد – خیّاط

2) خدنگ – تالش – پستی – شراب بامدادي – بسته
3) نیزة پرتابی – کوشش – گودال – هر آنچه در صبح بخورند و بنوشند – نامه

4) نوعی تیر کوچک – شب بیداري – نشیب – صبح – بسته
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25. سرودة زیر، با همۀ ابیات، قرابت مفهومی دارد؛ به جز:

 
«گفت لیلی را خلیفه کان تویی

 
از دگر خوبان تو افزون نیستی

 
 
کز تو مجنون شد پریشان و غوي

 
کفت: خاموش چون تو مجنون نیستی

 
 عیب باشد کاو نبیند جز که عیب

 
عیب کی بیند روان پاك غیب  (1

 
 کمال ِسّر محبّت ببین نه نقص گناه

 
که هر که بی هنر افتد نظر به عیب کند  (2

 
 سرمست اگر به سودا بر هم زنم جهانی

 
عیبم مکن که در سر سوداي یار دارم  (3

 
 منم که شهرة شهرم به عشق ورزیدن

 
منم که دیده نیالوده ام به بد دیدن  (4

26. أِي االنواع من الجمع فی العبارة التالی؟  «ألف المسلمون رسائل و کتبًا عدید فی جمیع المجاالت الفکریۀ؟»
2) مذکر سالم، مکسر، مؤنث سالم، مؤنث سالم1) مذکر سالم، مؤنث سالم، مؤنث سالم، مکسر

4) مذکر سالم، مکسر، مؤنث سالم، مکسر3) مذکر سالم، مکسر، مکسر،مؤنث سالم

 
27.   عیّن ضمیر الفصل: 

1)  أخوک ھو الّذي أحّق منک بالجنّة ألنّھ یعمل بإخالص! 

 
2)   اُختي طبیبة حاذقة و ھي تعمل في المناطق البعیدة عن المدینة! 

3)  أصفھان ھي مدینة کبیرة و النّاس یذھبون إلیھا لزیارة معالمھا األثریّة! 
4)  علی الّطالب کلّھم أن یجتھدوا ھم من بدایة الّسنة الدراسیّة إلی آخرھا! 

28.  عیّن الفعل یجب تأنیثھ: 
1)  دارنا تقع في ھذا الّشارع القریب!  

2)  انتصرت الثّورة اإلسالمیّة بنصر من هللا! 
3)  ُخلقت النجوم و ھي مصابیح الّسماء! 

4)  تطلع شمسنا الجمیلة کّل صباح من المشرق! 

29. عیّن الخطأ (عن الضمیر العائد):

 
؛ أظھر علینا حکمة األعمال الّتی تعملُھ لنا،  1) یا ربَّ

 
2) حتّی ال نُفلق األبواب الّتی تفتحھا علینا بدون علم، 

 
3) و ال نفتح األبواب الّتی تُغلقھا علینا باإلصرار، 

 
4) و ھذا ھو الّذی یریده کُل إنسان فی کل األحوال! 

30.  عیّن الّصحیح فی صیاغة اِسم التفضیل: 
1)  ھذه الحقیبة أسودُ ِمن تلک الحقیبة! 

2)  ھذا الغُصن أعَوج ِمن ذلک الغصن! 
3)  صدیقی حمید أفضل فی المدرسِة أخالقاً! 

4)  َرأیُت ثوباً جمیالً کان أبیَض ِمن الثَّلج! 

31.  عیّن الخطأ في تعیین نوع المشتّق: 
1)  الید العُلیا خیر من الید الّسفلی: إسم التّفضیل 

2)  «رّب اجعلني مقیم الّصالة و من ذّریّتي»: إسم المکان 
3)  «آتِنا في الدّنیا حسنةً و في اآلخرة حسنة»: اسم الفاعل  

4)  «و عنده مفاتح الغیب ال یعلمھا إّال ھو»: إسم اآللة 

 
32.  عیِّن األسماء المؤنّثة معنویةً کلّھا:

«رسمت مریم صورة طفل جلس علی األرض الخضراء و مدّ یده الصغیرة إلی غروب الشمس الذھبیّة فَِرحاً!» 
2)  مریم ـ الخضراء ـ ید ـ الشمس 1)  مریم ـ األرض ـ ید ـ الشمس 

4)  مریم ـ صورة ـ الصغیرة ـ الذھبیّة 3)  صورة ـ الخضراء ـ الصغیرة ـ الذھبیّة 

33.  عیِّن ما فیھ مشتق من فعل مزید: 
2)  الّطفولة من أجمل مراحل عمر اإلنسان! 1)  إّن جمیع المسلمین حملوا رایة العلم طوال التّاریخ! 

4)  رأیتھا و الّسرور ظاھر علی وجھھا! 3)  أری فیک کثیراً من الخیر و المروءة و صفاء القلب! 

34.  عیِّن الخطأ في صیاغة إسم التّفضیل: 
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1)  ھذا الّطالب في صفّنا مجتھدٌ!    ھذا الّطالُب أکثر ُمجتھداً! 

 
2)  قََطْفنا الفواکھ الّتي إْحمّرت!    قََطفنا الفواکھ الّتي ھي أشدُّ إحمراراً! 

 
3)  صدیقي الَمحبوب یحترم أصدقائھ!    صدیقي المحبوُب أکثُر إحتراماً ألصدقائھ! 

 
4)  النّاس یستفیدون من آیاِت هللا الکبیرة    النّاس یستفیدون من آیاِت هللا الکبرٰی! 

 
35. عیّن المناسب للجواب 

 
عیّن الّصحیح فی تعیین عائد الّصلۀ:

 
1) «ظھر الفساد في البّر و البحر بما کسبت أیدي النّاس»: ضمیر «هی» المستتر 

 
2)  ھّن الّالتي کاتبن إلی معلّمتي ھذه الّرسالة الکذبة!": ضمیر «َن» البارز 

 
3)  علی البخیل أن ال یشتکي حیاتھ المحقّرة الّتي إنتخبھا بنفسھ!": ضمیر «ه» المتّصل 

4)  لیت کالمنا کلھ ما قّل و دّل حتّی ال تضجر منھ!": عائد الّصلۀ محذوف

 
36.  عیّن المناسب للجواب.
 عیّن عائد الّصلة منصوباً: 

 
1)  لیس في النّاس من ھو أحوج إلی علّو الھّمة من طالب العلم! 

 
2)  ھو البحر الّراخر الّذي تستقي منھ الغُدران! 

 
3)  «َمن تدخْل النّاَر فقد أخزیتَھ و ما للّظالمین ِمن أنصار» 

 
4)  فالمرء الّذي تلقاه متبّسماً و تٌْصغي إلیھ بدقّة یُحبّک! 

 
37.  عیّن معرفة التکون في العبارة التّالیة: «ما تفعلي من خیر تجدي ذلک عند هللا!» 

4) معّرف باإلضافۀ3) اسم العلم2) اسم اإلشارة1) اسم الموصول

 
38.  عیّن من الجوازم ما لم تجزم إّال فعالً واحداً: 

 
1)  من یسمع صوت أذان من بعید یحّس بالّسکینة! 

 
2)  ما تعلّمتم فی المدرسة شیئاً لم ینفعکم فی الجامعة! 

 
3)  إن تجالس ھذا القوم تأمن شّرھم طوال الحیاة! 

 
4)  أینما تروا الّسفھاء تروا کثیراً من العلماء! 

 
39.  َعیّن ما یجوز فیھ تأنیث الفعل: 

1)  شارکِت الّطالبة في ھذه المسابقة! 

 
2)  النّفس طابْت في مواجھة الّصالحین! 
3)  الّشمس طلعْت في سماء ھذه المدینة! 

 
4)  ُحفرْت بئر عمیقة في ھذه الصَّحراء إلستحصاٍل الماء! 

40.  عیّن المناسب للجواب عن األسئلة التّالیة 

 
 عیّن «الّالم النّاصبة»:

 
1)  ِلیتحّل المؤمنون بمکارم األخالق في حیاتھم! 

 
2)  لیحاول ھؤالء الّشباب حتّی یصلوا إلی ما یریدون! 

 
3)  الیوم ِألکتب ھذه المقاالت االعلمیّة في الجامعة! 

 
4)  أجتھد في حیاتي ألنال المناصب العالیّة! 

 
41. عیّن المناسب للجواب عن األسئلة التّالیة:

 
عیّن ما یجوز فیھ تأنیث الفعل:  

2) إّن ھذه البئر ُحِفَرْت في أعماق الّصحراء!1) یا ربّي متی تُقدّر لی أن یطلع شمُس النّجاح في سمائي!
4) إّن الِمْکنسة الکھربائیّة نّظفْت غرَف البیت کلّھا!3) شارکت اُختی في المسابقات العلمیّة في خارج البالد!

 
42.  عیّن المناسب للجواب عن األسئلة التّالیة :

 
 عیّن الفعل في محّل الجزم: 

←

←

←

←
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1)  أِطعن هللا تَفُزَن في حیاتکّن! 
 
2)  ال تََسع في سبیل الغَّي حتّی تُفلح! 

 
3)  إْن تُتِقنوا لغة قوم تأمنوا شّرھم! 

 
4)  واصلت طریقي حتّی بلغُت قّمة تلک الجبال! 

 
43.  عیّن حرف الّالم یُفید التّعلیَل: 

 
بھا دائماً!  1)  من أرادَ أْن یَْمُحو وصمة الذُّّل ِمن نَْفِسھ فَْلیُھذِّ

 
 ! 2)  اُنفق مّما اُحّب ِللفقراء حتّی أنال البرَّ

 
3)  ِألُفَتِّش َعْن ما َجَری بیَن أْھلي سافَْرُت إلی مدینتي أھواز! 

 
4)  ِلیَْعتَمد ھذا الّطالب علی نَفِسھ و ِلیصبر علی المشاکل! 

 
44.  عیّن الفعل الّذي ال یُمکن أن یُصبح مذ ّکراً: 

 
1)  ساعدَت المؤمنتین فی دروسھما فاطمة! 

 
2)  تُسقی األشجاُر فی حدیقتنا کّل صباح! 

 
3)  تجتھدُ فی ھذه القریة الّطالبة الُمثابرة کثیراً! 

 
4)  عین اإلنسان تحتاُج إلی نور ُمناسب کّل لحظة! 

 
45.   عیّن المناسب للجواب عن األسئلة التّالیة: 

 
 عیّن الخطأ في صیاغة اسم تفضیٍل:  

 
1)  ھذا الّطفُل َکبَُر بإجتھاد اُّمھ!  ھذا الّطفُل صاَر أکبَر بإجتھاد اُّمھ! 

 
2)  إشتریُت قَمیصاً أْخَضر!  إشتریُت قمیصاً اََشدّ ُخْضَرةً! 

 
ْیف في بَیتي!  ھذا الّضیف أْصبََح اَْکَرَم في بَیتي!  3)  أْکَرْمُت ھذا الضَّ

 
4)  وجھ ھذا المریض بَْعدَ مرِضِھ اِْصفََر!  وجھ ھذا المریض بعد مرِضِھ صار أشدّ اِْصفراراً! 

46. استنباط این جمله از آیه ي شریفه  هللا نور الَّسماوات و االرض   بر نمی خیزد که .................. .
2) هر موجودي به ذات نورانی خداوند وابسته است.1) حقیقت خداوند عین نور و روشنایست.

3) آفریدگان تجلی نور الهی بر هستی هستند.
 
4) هر پدیده اي به واسطه نور الهی نمایانگر وجود خود است.

47. حق پذیري اولین قدم براي  .................. حق پذیري است و  .................. از راه هاي بسیار مؤثر براي تقویت عبودیت و اخالص
است.

2) ورود به بندگی و اخالص ـ یاد معاد و روز حساب1) افزایش معرفت به خداوند ـ خضوع در برابر حق
4) افزایش معرفت به خداوند ـ  یاد معاد و روز حساب3) ورود به بندگی و اخالص ـ خضوع در برابر حق

48. اخالص در بندگی یعنی:
2) یگانه شدن انسان براي خدا1) یگانه شدن خدا براي انسان

4) انجام کارها براي رضاي خدا و تقرب به بهشت3) یگانگی و یکپارچگی تمام ابعاد وجود انسان
49. اعطاي ویژگی «مختار بودن» به انسان و «مایع بودن» به آب بیانگر .................. خداوند است و خروج هر یک از این دایره به ترتیب

 
.................. و .................. است.

 
2) تقدیر - ممکن - ناممکن1) قضاي - ممکن - ممکن  

 
4) قضاي - ناممکن - ممکن3) تقدیر - ناممکن - ناممکن  

50. با توجه به علل تأثیرگذار در تکوین پدیده ها، «نقش مستقیم» اسباب و علل و «مشارکت» میان آن ها، به ترتیب در روابط
.................. و .................. تحقق می پذیرد.

 
2) عرضی - عرضی1) عرضی و طولی - طولی 

4) طولی - طولی3) عرضی و طولی - عرضی
51. اگر بگوییم: «وقتی انسان مسیر حق و حقیقت را شناخت، پاي در میدان عمل می گذارد و از تالش و مجاهدت باز نمی ایستد». از این

 
جمله نتیجه می شود که  .................. و آیه ي شریفه ي  .................. حاکی از آن می باشد. 

■■

←

←

←

←

Telegram:@Alirezaafsharofficial



صفحه 7

1) عمل صالح مؤخر از ایمان است-  والّذین جاھدوا فینا لنھدینھم سبلنا و اّن هللا لمع المحسنین
2) ثمره ي اخالص؛ دست یابی به معرفت استوار است -  والّذین جاھدوا لنھدینھم سبلنا و اّن هللا لمع المحسنین

3) عمل صالح موخر از ایمان است-  انّا انزلنا الیک الکتاب بالحّق فاعبدهللا مخلصاً لھ الدّین
4) ثمره ي اخالص؛ دست یابی به معرفت استوار است-  انّا انزلنا الیک الکتاب بالحّق فاعبدهللا مخلصاً لھ الدّین

52. اگر بگوییم: «به تدریج که انسان رشته هاي اخالص را محکم می کند  توانایی شیطان در وسوسه کردن کم می شود تا جایی که به
هیچ وجه نمی تواند در وي تاثیر بگذارد.» دست یابی انسان با اخالص را به  .................. ثمره ي آن اعالم کرده ایم که منادي گر آن پیام

 
ایه شریفه  .................. است. 

1) عالی ترین –  الم اعھد الیکم یا بنی آدم ان ال تعبدوا الشیطان انھ لکم عدو مبین
2) نخستین - الم اعھد الیکم یا بنی آدم ان ال تعبدوا الشیطان انھ لکم عدو مبین
3) عالی ترین -  کذلک لنصرف عنھ السو و الفحشا انھ من عبادنا المخلصین

4) نخستین -  کذلک لنصرف عنھ السو و الفحشا انھ من عبادنا المخلصین

53. اگر بگوییم: «موجودات همه از خدا هستند» و  فرمانروای جھان خداست به ترتیب بر توحید در  .................. و توحید در 

 
.................. تأکید کرده ایم که پیام آیه ي شریفه ي  .................. بیان گر دومین مورد است.

1ً) خالقیّت- مالکیّت-  و � ما فی الّسماوات و ما فی األرض 2) ربوبیّت- والیت-   و ال یشرک فی حکمھ احدا

 
4) ربوبیّت- مالکیّت-  و � ما فی الّسماوات و ما فی األرض3) خالقیّت- والیت-  و ال یشرک فی حکمھ احداً 

54. راز و نیاز انسان هاي برگزیده الهی با معبود خویش و استعانت از درگاه وي و پناه بردن به او هنگام مشکالت، بیش از هر کس
دیگر، بدان جهت است که ..................

1) بستر اصلی حرکت به سوي این هدف که انسان در پشت پرده ظاهر و در وراي هر چیزي خداوند را ببیند، پاکی و صفاي قلب است.
2) هر یک از انسان ها با تمام وجود خویش خداوند را در می یابند و حضورش را درك می کنند و سرشتی خداآشنا و خداگرا دارند.

3) کامل تر شدن انسان به معناي حقیقی، درك بهتر فقر و نیازمندي خود به خدا و عبودیت قوي تر و بیش تر در پیشگاه وي را اقتضا می 
کند.

4) میان افزایش کماالت و فضایل انسان و شناخت عمیق تر حقیقت الهی و بندگی او رابطه مستقیم حاکم است.

55. با توجه به آیه ي شریفه ي «اتّخذوا احبارھم و رھبانھم ارباباً من دون هللا»، پرهیز از شرك عبادي چگونه در بیان قرآن کریم

 
توصیف شده است؟

2)  «فقد استمسک بالعروة الوثقی» 1)  «و ما امروا اّال لیعبدوا الھاً واحداً» 
3)  «فاعبدوه ھذا صراط مستقیم»  

 
4)   «ان اعبدوا هللا و اجتنبوا الّطاغوت» 

56. آیه ي شریفه ي  .................. مبین عدم خروج موجودات جهان ازحیطه ي  ..................  الهی است.
1) هللا الذی سّخر لکم البحر لتجری الفلک فیھ بأمره  - قضا و قانونمندي

2) ال الّشمس ینبغی لھا أن تدرک القمر و الاللّیل...  - تقدیر و قانونمندي
3) ھوالذی یحیی ویمیت فاذا قضی امرأ فانما یقول لھ کن فیکون  - قضا و قانونمندي

4) ھوالذی یحیی ویمیت فاذا قضی امرأ فانما یقول لھ کن فیکون  - تقدیر و قانونمندي

 
57. انسان مشرك در چه مسیري قدم برمی دارد و این امر چه ثمره اي در وجود او دارد؟

 
1) انجام کارها براي رسیدن به خواسته هاي نفسانی خوشامد دیگران - شخصیتی ثابت با جهت گیري هاي متفرق 

2) محدودیت منافع خود و دوري از ایثار، تعاون و خیر رساندن به دیگران - شخصیتی ثابت با جهت گیري هاي متفرق
3) محدودیت منافع خود و دوري از ایثار، تعاون و خیر رساندن به دیگران - دور از آرامش و با سمت و سوهاي متفاوت

4) انجام کارها براي رسیدن به خواسته هاي نفسانی و خوشامد دیگران - دور از آرامش و با سمت و سوهاي متفاوت
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58. خداوند متعال در برابر مدعیان اهل کتاب، راه هدایت را چه چیز معرفی نموده است؟

1) «اهللا یجتبی إلَیه َمن َیشاِء َو َیهدي إلَیِه َمن یُنیْب»
2) «قُولُوا آَمنّا باِهللا َو ما اُنِزَل إلَینا َو ما أنِزَل اِلی ابراهیم»

3) «َشَرَع لَُکم ِمَن الّدیِن ما َوّصی بِه نوحًا و الّذي اَوَحینا الیک»
4) «ربّنا الّذي اَعطی ُکّل شیٍء َخلَقُه ثُمَّ ُهدي»

59. اگر از ما بپرسند «زمینه ساز گرفتاري جامعۀ مسیحیت در شرك چه بوده است؟»، کدام آیۀ شریفه پاسخی راهگشا براي ما خواهد

 
بود؟

 
1)  «اَْرباباً ِمْن دوِن هللا» 

 
2)  «ما امروا إّال ِلیَْعبُدوا اِلھاً واِحداً» 

 
3)  «اِْستَْمَسَک بِاْلعُْرَوةِ الُوثْقی» 

 
4)  «اِنَّ هللاَ ربّی و ربُُّکْم» 

60. تصمیم گیري درست و آگاهانه، معلول .................. بوده و این موضوع از آیۀ شریفۀ .................. دریافت می گردد.

 
1) یأس شیطان و عدم نفوذ او -  «کذلک لنصرف عنھ السوء و الفحشاء» 

 
2) یافتن معرفت، حکمت و دانش استوار -  «کذلک لنصرف عنھ الّسوء و الفحشاء» 

 
3) یافتن معرفت، حکمت و دانش استوار -  «انّا انزلنا الیک الکتاب بالحّق فاعبد هللا» 

 
4) یأس شیطان و عدم نفوذ او -  «انّا انزلنا الیک الکتاب بالحّق فاعبد هللا» 

61. اگر بگوییم: «عمل صالح انسان را پرورش می دهد و وجودش را از زنگارها، صیقل می بخشد و موجب کسب فیض خداوند در ادامۀ

 
مسیر و هدایت افزون تر الهی می شود» پیام کدام آیه را ترسیم کرده ایم؟

 
1)  «إنّا انزلنا إلیک الکتاب بالحّق فاعبد هللا مخلصاً لھ الدّین» 

 
2)  «و الّذین جاھدوا فینا لنھدینّھم سبلنا و ان هللا لمع المحسنین» 

 
3)  «الم اعھد إلیکم یا بنی آدم ان ال تعبدوا الّشیطان إنّھ لکم عدّو مبین» 

 
4)  «من آَمن با� و الیوم اآلخر و عمل صالحاً فال خوف علیھم و ال ھم یحزنون» 

62. بنابر پیام کلمۀ  «ال الھ اّال هللا»  یعنی نفی معبودهاي ساختگی و اثبات خدا به عنوان کسی که سزاوار پرستش و اطاعت می باشد،

 
کدام آیۀ شریفه هم مفهوم با آن است؟

 
1)  «اَِن اعبدوا هللا َو اْجتَنبوا الّطاغوت» 

 
2)  «َو َمْن یُْسِلْم َوْجَھھ اِلَی هللا َو ُھَو ُمْحِسن» 

 
3)  «فَقَد اْستَْمَسَک بِاْلعُْرَوةِ اْلُوثْقی» 

 
4)  «قُْل اِْن ُکْنتُْم تُِحبّون هللاَ فَاتّبعونی» 

63. از ارتباط آیات  «الم اعھد الیکم یا بنی آدم اَن ال تعبدوا الّشیطان اِنّھ لکم عدّو مبین و اَن اعبدونی»  و « قد جاءکم بصائر من ربّکم فمن

 
ابصر فلنفسھ و من عمی فعلیھا»  کدام مفهوم مستفاد می گردد؟

1) انساِن داراي فطرت خداپسند، به پذیرش دالیل روشن الهی گرایش دارد.
2) انسان صاحب اختیار، همواره بر سر دوراهی پایبندي به عهد فطري و گمراهی است.

3) نشانه هاي گستردة خداوند، بازدارندة آدمی از اغراق در حسن فعلی است.
4) بیّنات الهی رسواکنندة دشمنی آشکار شیطان براي انسان می باشد.

64. اگر بگوییم «فقط باید تسلیم فرمان خداوند باشیم و کارهاي خود را به قصد اطاعت از او و براي کسب رضایت او انجام دهیم» کدام

 
بعد از ابعاد توحید را ترسیم کرده ایم و پیام کدام آیۀ شریفه، بیانگر آن است؟

 
1) عبادت -  «إِنَّ هللاَ َربِّی َو َربُُّکم» 

 
ِ َرّبِ العَالَِمیَن»  2) ربوبیّت -  «الَحمدُ ِ�َّ

 
3) ربوبیّت -  «إِنَّ هللاَ َربِّی َو َربُُّکم» 

 
ِ َرّبِ العَالَِمیَن»  4) عبادت -  «الَحمدُ ِ�َّ

 
65. کدام عبارت بیانگر فواید ثمرات زندگی در یک جهان قانون مند است؟

1) بر طرف نمودن نیازها – پیمودن پله هاي کمال – به فعلیت رساندن استعدادها
2) گریختن از قضاي الهی – حرکت بر مبناي قدر الهی – بی فایده بودن تصمیم گیري

3) اعتقاد به چیزي وراي نظم – زمینه سازي براي اختیار – انجام امور به دست خدا
4) اعتقاد به قضا و قدر – اعتماد به نفس – مقابله با پندارهاي ویرانگر

66. The central Mountains .................. for hundreds of kilometers from north to south.

Telegram:@Alirezaafsharofficial



صفحه 9

1) reacts 2) hits 3) stretches 4) locates

67. Most of the fish in the river will die soon if the level of  .................. is not reduced.
1) extinction 2) pollution 3) production 4) nutrients

68. I couldn't arrive home on time as there was .................. traffic.
1) too much 2) much too 3) much enough 4) so much

69. These plants cannot  .................. in very cold conditions.
1) locate 2) survive 3) protect 4) include

70. The Japanese .................. more than half their waste paper.
1) launch 2) magnify 3) realize 4) recycle

71. My parents don't think I am .................. to get married.
1) so old 2) very old 3) such old 4) old enough

72. More than a hundred people were killed in the accident and only five passengers  ..................
1) contained 2) prevented 3) survived 4) transferred

73. The government has been blamed for not answering .................. to the needs of the homeless.
1) appropriately 2) comfortably 3) artificially 4) surprisingly

74. My most .................. moment was trying to introduce a woman whose name I couldn't remember.
1) embarrassing 2) gaining 3) evaluating 4) supposing

75. I can turn the television off if you find it a .................. .
1) expression 2) concentration 3) occasion 4) distraction

76.  .................. we want to see as few job losses in the industry as possible.
1) Naturally 2) Flexibly 3) Regularly 4) Confidently

77. They helped us .................. the heavy suitcases.
1) carrying 2) carried 3) carries 4) to carry

78. A person .................. fruits and vegetables is called a greengrocer.
1) selling 2) sold 3) who sell 4) which sells

79. They’re very kind in the museum-not only is the entrance fee ..................  but they give you a brochure for
free.

1) reasonable 2) flexible 3) interchangeable 4) various

80. When he finally graduated, Victor felt he had .................. everything he set out to do.
1) combined 2) expressed 3) achieved 4) suggested

81. The presentation was .................. boring that lots of audience left the room.
1) too 2) such a 3) such 4) so

82. If we do not find a good solution for the problem now, we will be .................. up trouble for ourselves in the
near future.

1) lifting 2) keeping 3) joining 4) storing

83. Nothing .................. the mind better than the knowledge that you can earn.
1) remembers 2) concentrates 3) embarrasses 4) communicates
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84. This is an opportunity to enhance the quality of the products. “Enhance”means……….
1) release 2) consist 3) decrease 4) increase

85. Unfortunately, I have  .................. letters to type that I can't go out on picnic.
1) so many 2) too many 3) such a 4) so few

86.  A number of suggestions ..................  at the meeting were not accepted by the committee.
1) which are made 2) made 3) which made 4) making

87. Bill Gates could get one million dollar .................. he was only 20 years old.
 1) since

 
2) as

 
3) while

 
4) when

88. Children are taught how to react in a (n) ..................
1) emergency 2) comparison 3) ability 4) dash

89. In accordance with a new research, sixty percent of Australians now hold a globally negative  .................. of
the US role in the world, especially in the middle east including Iraq and Afghanistan.

 1) material 2) stance 3) raliance 
 

4) exercise
90. Government takes measures just for this particular .................. .

 1) extinction 2) reduction 3) variety 4) occasion

91. حد مجموع جمالت دنباله ي هندسی  کدام است؟

 (1 (2 (3 (4

، حاصل    کدام است؟ 92. اگر  
 (1 (2 (3 (4

93. عدد  همواره با کدام گزینه برابر است؟
 (1 (2 (3 (4

94. اگر در یک دنباله ي هندسی، نسبت هر جمله به جمله ي قبلی برابر  و مجموع چهار جمله ي اول آن  باشد، جمله ي اول دنباله

کدام است؟

 (1 (2 (3 (4

95. اگر حد مجموع جمالت دنباله ي هندسی  برابر  باشد،  کدام است؟

 (1 (2 (3 (4
96. پزشکی اثرات مثبت و منفی تجویز نوعی دارو را براي  بیمار خاص بررسی کرده و نظریه ي خود را بر این نتیجه گیري اعالم

 
می کند. وي کدام نوع استدالل را به کار برده است؟

4) تمثیلی3) شهودي2) استقرایی1) استنتاجی

97.  در یک دنباله ي هندسی، جمله ي پنجم از حاصل ضرب جمله ي دوم در عدد   به دست می آید و جمله ي سوم می باشد.

جمله ي اول این دنباله کدام است؟

 (1 (2 (3 (4

98. مجموع اعداد دو رقمی مشترك در دو دنباله ي فیبوناتچی و مثلثی کدام است؟

8, 6, ,
9
2 ⋯

24283032

log x + log(x − 1) = 1 + log 2+ xx
2

6122030

+ 91baba
¯ ¯¯̄̄ ¯̄

101ab
¯ ¯¯̄̄101(a + b)110a + 101b110ab

¯ ¯¯̄̄

1
2

15

1
4

1
8

48

, , , ⋯5a 5a−1 5a−2125
4

a

1234
500

125
8

5

4
5

2
5

5
4

5
2
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 (1 (2 (3 (4

، حد مجموع جمالت دنباله چقدر است؟ 99. در یک دنباله ي هندسی نامتناهی با جمله ي اول  و نسبت مشترك 

 (1 (2 (3 (4

100. حکم «توان دوم اعداد گنگ، عددي گنگ است.» با کدام گزینه نقض می شود؟

 
( 4) 3) 2) 1) عدد پی (

101. در یک دنباله ي هندسی با قدر نسبت مثبت، مجموع جمالت دوم و سوم، شش برابر جمله ي اول است. اگر جمله ي پنجم  باشد،
جمله ي اول این دنباله کدام است؟

 (1 (2 (3 (4

است. حد مجموع بی شمار جمله ي این دنباله کدام است؟ 102. در یک دنباله ي هندسی جمله ي دوم  و جمله ي سوم 
 (1 (2 (3 (4

103. در یک دنباله ي هندسی با نسبت مشترك مثبت، مجموع جمالت اول و دوم  برابر مجموع جمالت سوم و چهارم است. حد
مجموع جمالت چند برابر جمله ي اول است؟

 (1 (2 (3 (4

، تمام جمالت مثبت هستند و حد مجموع جمالت با شماره ي زوج  104. در یک دنباله ي هندسی با جمله ي اول 

است، حد مجموع تمام جمالت کدام است؟  برابر 

 (1 (2 (3 (4

105. جمله ي عمومی دنباله ي حسابی   کدام است؟
 (1 (2
 (3 (4

106. اگر  باشد، حاصل  برابر است با:

 (1 (2 (3 (4

107. همه ي جمالت دنباله ي هندسی  را نصف می کنیم. حد مجموع جمالت دنباله کدام است؟

 (1 (2 (3 (4

108. حاصل  کدام است؟

 (1 (2 (3 (4

109. در یک دنباله ي هندسی مجموع شش جمله ي اول،  برابر مجموع  جمله ي اول می باشد. نسبت مشترك این دنباله کدام
است؟

 (1 (2 (3 (4

767091105
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110. محیط یک مثلث قائم الزاویه برابر  است. اگر طول اضالع این مثلث تشکیل دنباله ي حسابی بدهند، در این صورت طول
بزرگترین ضلع این مثلث کدام است؟

 (1 (2 (3
 
  (4

111. قافیه ي همه ي بیت ها به استثناي بیت  ..................  حروف الحاقی دارد.         (سنجش انسانی 89)

 
 بخت از دهان دوست نشانم نمی دهد  

 
دولت خبر ز راز نهانم نمی دهد   (1

   روشن از پرتِو رویت نظري نیست که نیست
 
ِمنَّت خاك درت در بََصري نیست که نیست   (2

 
 روزگاریست که سوداي بتان دین من است  

 
غم این کار،نشاط دل غمگین من است  (3

 
 گر ز دست زلف مشکینت خطایی رفت، رفت 

 
ور ز هندوي شما بر ما جفایی رفت، رفت   (4

 
112. خوشه هاي هجایی و  بیت زیر، در کدام گزینه، درست نشان داده شده است؟     

 «صبح است ساقیا قدحی پر شراب کن 
 
دور فلک درنگ ندارد، شتاب کن» 

--U-/U--U/U-U-/U-  (1--U-/U--/--U-/U- (2
--U-/---U/U-U-/U- (3--U-U/U-UU/-U-/U- (4

113. کدام مورد از اختیارات زبانی نیست؟     (آزاد انسانی 89)
3) بلند تلفظ کردن مصوت2) امکان حذف همزه1) قلب

هاي کوتاه
4) کوتاه تلفظ کردن مصوت هاي بلند

114. گروه وزنی کدام بیت با ابیات دیگر، متفاوت است؟       (سنجش انسانی 88)

 
 بار دیگر آغاز کن، آن پرده ها را ساز کن  

 
بر جمله خوبان ناز کن، اي آفتاب خوش لقا   (1

 
لشگر چین در بهار خیمه به هامون زده است بر گل تر، عندلیب گنج فریدون زده است   (2

 
 دانه، چو طفلی است در آغوش خاك 

 
روز و شب، این طفل به نشو و نماست   (3

 
4)   پوست بود پوست بود درخور مغز شعرا قافیه و مغلطه را گو همه سیالب ببر 

115. وزن عروضی این بیت، کدام است؟      (سنجش انسانی 89)
حالی اسیر عشق جوانان َمهوشم»  «من آدم بهشتیم اما در این سفر   

1) مستفعلن مفاِعل مستفعلن
فعل

2) مفعول فاعالت فعالت
فاعلن

3) مفعول فاعالتن مستفعلن
فعل

4) مستفعلن مفاعیلن مستفعلن فعل

 
116. کدام بیت وزن دوري دارد؟ 

 
 خانۀ مانی است طبع چهرگشاي بهار 

 
نایب عیسی است ماه رنگ رز شاخسار   (1

 
2)  محنت براي مردم و مردم براي خاك تا درد و محنت است در این تنگناي خاك  

 
3)  تو را غالمم از آن بر نجوم ساالرم پیام داد به درگاهش آفتاب که من 

 
 او سورة حقایق و من کمتر آیتش  

 
زانم به نامه آیت حق کرده بود نام   (4

 
117. همۀ مصراع هاي زیر به جز مصراع  .................. وزن  دوري دارند.   

2) چندان کـه گفتم غم با طبیبان1) دایم گل این بستان شاداب نمی ماند
4) جهان فرتوت باز جوانی از سرگرفت3) در رفتن جان از بدن گویند هر نوعی سخن

 
118. با توّجه به تبصره هاي هفت گانه، قافیه در کدام بیت متفاوت با دیگر ابیات است؟

 
کار آن شیر غلط بین می کند هر که دندان ضعیفی می کند  (1

 
یا بگریم یا بگویم چون کنم من میان گفت و گریه می تنم  (2

 
رحمتم کن مهر من در دل نشان رنگ رو از حاِل دل دارد نشان   (3

 
تا نُمَرد کسی خوري از وي بري آن که به کاوش کشی از وي خوري  (4

 
119. کدام بیت، «ذوقافیتین» است؟

9cm

3
4

15
4

1512
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داشتمت به خون دل خون دلم چرا خوري خاك شدم دِر تو را آب رخم چرا بري  (1

 
هر لحظه به هر چشمی شوري دگر انگیزي هر روز به هر دستی رنگی دگر آمیزي  (2

 
در سلسله ي زلف پري مار نمایی دیوانه شوم چون تو پري وار نمایی   (3

 
ز دیوان هوا کارم چنان آمد که من خواهم به میدان وفا یارم چنان آمد که من خواهم  (4

120. در کدام بیت «اختیار وزنی قلب» به کار رفته است؟
نزد تو آن جا سخن از سر و زر می رود گرچه من این جا حدیث از سر جان می کنم  (1

خوي تو نیز از جفا یاري او می کند دور فلک بر دلم کرد ز جور آن چه کرد  (2
می نشناسد حریف خیره سري می کند عقل نه همتاي توست کز تو زند الف عشق  (3

گر نتواند که مرد سخن به پایان برد به که ز بهر سخن برنگشاید زبان  (4
121. بیت کدام گزینه پرکاربردترین وزن شعر فارسی و «بحر مجتث مثمن مخبون محذوف» است؟

 
1)  گلم به دست ندادي، دلم به خار نخستی  مرا به داغ بکشتی، ولی ز باغ رخ خود 

2)  و گر تیرم زند منّت پذیرم  به تیغم گر کشد دستش نگیرم

 
3)  همه سو در خروش می آید  موج اسالم در تمام جهان 

 
4)  منم که دیده نیالوده ام به بد دیدن  منم که شهره ي شهرم به عشق ورزیدن 

122. مفهوم مقابل عبارت «مرد اگر چه در صورت قبحی داشت، به جمال محاسن خصال هر آراسته تر بود.» در کدام بیت مشاهده می 
شود؟

1)      مرا باطن چو نار آمد تو را ظاهر چنان آمد  منم حاصل از آن شربت که بر مستان زند ضربت
2)       یک دمت سازد قزلبک یک دمت صارو کند  باطنت را الله سازد ظاهرت را ارغوان

 
3)       لیک باطن بود همه معیوب  گرچه باشد به ظاهر آن  همه خوب 

4)       به باطن همچو باد بی قراري  به تن این جا میان بسته چو نایی

 
123. چه تعداد از ابیات زیر مرّدف است؟

 
الف) اال وقت صبوحست، نه گرمست و نه سردست

 
ب) ابر می بارد و من می شوم از یار جدا 

 
پ) به دل پر ز کین شد به رخ پر ز چین

 
ت) خرّ م دل آن کس که به رخسار تو دیده ست

 
ث) از دولت عالی به سعادت ستدم داد

 
ج) ما دل آسوده تا خدا چه کند

 
چ) آینه ار نقش تو بنمود راست

 
 
نه ابر است  نه خورشید، نه باد است و نه گرد است

 
چون کنم دل به چنین روز ز دلدار جدا

 
فرسته فرستاد زي شاه چین

 
یا زان لب شیرین سخن تلخ شنیده ست

 
زین خلعت فاخر که خداوند مرا داد

 
خواجه در حیله تا به ما چه کند

خودشکن آیینه شکستن خطاست
4) دو3) شش2) پنج1) چهار

 
124. کدام گزینه از ویژگی هاي ادبی سبک خراسانی نیست؟

1) ردیف و قافیه بسیار ساده است.
2) در توصیفات بیش تر از تشبیه (از نوع حّسی) بهره گرفته می شود.

3) استفاده از آرایه هاي ادبی، طبیعی و معتدل است.
4) روح حماسه بر ادبیّات این دوره حاکم است.

125. در کدام بیت از هیچ تغییر کمیت مصّوتی استفاده نشده است؟

 
1)  هرجا که بگذرد همه چشمی در او بود  ناچار هر که صاحب روي نکو بود 

 
2)  چون نالۀ کسی که به چاهی فرو بود  برخی نیاید از دل تنگم نفس تمام 

 
3)  که عشق آسان نمود اّول ولی افتاد مشکل ها  اال یا ایّها الّساقی ادر کأسًا و ناولها 

 
4)  گفتا غلطی بگذر زین فکرت سودایی  دیشب گلۀ زلفش با باد همی گفتم 
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) است؟ 126. قافیۀ کدام بیت بر اساس قاعدة (

 
1)  خویشتن کم بین به خود غره مشو  موسیا! خود را خریدي هین برو 

2)  کجا پنهان توانی شد که هم چون روز پیدایی  چرا پنهان شدي از من تو با چندین هویدایی

 
3)  گر تمامش می کنی این جا رواست  این حکایت را که نقد وقت ماست 

 
4)  دامن تر بردن آن جا برنتابد بیش از این  کوي عشق آمد شه ما برنتابد بیش از این 

 
127. در بیت کدام گزینه هم اختیار وزنی و هم اختیار زبانی وجود دارد؟

1)  بار شیطان بُرده ها خیکی به بار آورده ها  روسیاهی از ذغال اي شیر شیطان خورده ها
2)  کزین گل ها پس از ما هم فراوان روید از ِگل ها وفایی نیست در گل ها منال اي بلبل مسکین
3)  تو چه بازار شرابی و شلوغ اي دنیا  پیله ور فکر خرش بود که خود را گم کرد

به شکر آن که تو را هست روزگاري خوش  بیا به وصل دمی روزگار ما خوش کن  (4

 
128. در بیت زیر کدام اختیار شاعري دیده می شود؟ 

 که مور پاي ملخ نزد سلیمان برد»  «شعر فرستادنت به ما چنان است راست
2) ابدال1) قلب

4) تغییر کّمیت مصّوت بلند به کوتاه3) آوردن فاعالتن به جاي فعالتن

 
129. براساس تقسیم بندي ارسطو دربارة سبک هاي ادبی، کدام گزینه نادرست است؟ 

1) براساس زمان و دورة اثر، مانند سبک قرون وسطایی و سبک جدید
2) براساس هدف، مانند سبک عامیانه یا عالمانه

3) براساس موضوع، مانند سبک عرفانی
4) براساس محیط جغرافیایی، مانند سبک آذربایجانی و سبک خراسانی

 
130. کدام گزینه از ویژگی هاي «زبانی» سبک عراقی نیست؟

2) وفور ترکیبات نو1) کثرت لغات و ترکیبات عربی
4) رواج هجو و هزل در شعر3) ورود لغات ترکی

131. کدام پادشاه کیانی با گرفتن انتقام خون سیاوش از افراسیاب از فرمانروایی کناره گرفت؟
4) گشتاسب3) کی خسرو2) کی کاوس1) کیقباد

132. در نگارش وقایع تاریخی، چه عاملی تاریخ و جغرافیا را به هم پیوند می دهد؟
4) چگونگی وقوع حوادث3) شرایط آب و هوایی2) مکان1) زمان

133. «اسطوره شناسی تطبیقی»  یکی از مهم ترین عرصه هاي مطالعه درباره ي  .................. و  .................. می باشد.
2) افسانه ها ـ حماسه ها1) آیین ها ـ اعیاد باستانی

4) دگرگونی فرهنگ ها ـ شناخت هویت ملت ها3) مبادالت فرهنگی ـ تحول زبان در گذشته
134. کدام یک از موارد زیر از طریق جغرافیاي تاریخی که در قلمرو مطالعات این رشته قرار دارد، بررسی می گردد؟

1) بررسی عصر طالیی ملت ها و تجارب بشري در زمینه هاي مختلف
2) چگونگی حاکمیت فرهنگ شفاهی در جوامع قبل از اختراع خط
3) پژوهش در مورد افسانه ها و حماسه ها در سرزمین هاي مختلف

4) مهاجرت هاي بزرگ اقوام در گذشته و تحوالت اقتصادي
135. نداشتن کدام خصوصیت در بررسی هاي تاریخی، حاصل کار مورخان را بیهوده و بی فایده خواهد کرد؟

2) مورد استفاده قرار ندادن مکتوبات به جا مانده از گذشته1) نداشتن قدرت اندیشه و تفکر
4) توجه نداشتن، به توضیح و تفسیر فرهنگ و تمدن گذشته3) استفاده از اخبار ناصحیح و غیرقابل اعتماد در تحقیقات
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136. به عقیده ي برخی دانشمندان، زمان آغاز تقویم و گاه شماري در زندگی انسان ها کدام است؟
1) زمانی که انسان هاي اولیه متوجه تکرار منظم بعضی از امور طبیعی از جمله تغییرات فصلی شدند.

2) هنگامی که انسان براي محاسبه و اندازه گیري زمان طوالنی و به خصوص سال و ماه، تقویم را اختراع کرد.
3) از وقتی به منظور امور دینی، سیاسی، فرهنگی، اقتصادي و برخی امور دیگر به تقویم نیازمند شدند.

4) زمانی که انسان، کشاورزي را به عنوان شیوه ي اصلی معیشت خود برگزید و در یک مکان ساکن شد.
137. از میان تقویم هاي رایج در ایران عصر باستان، مبدأ کدام تقویم ها آغاز سلطنت هر شاه بود؟

2) اوستایی اشکانی - مصري1) مصري - اوستایی ساسانی
4) شمسی قمري بابلی - اوستایی اشکانی3) شمسی قمري بابلی - اوستایی ساسانی

 
138. دست اندرکاران حفظ و مرمت آثار باستانی، براي حفظ «آثار منقول» چه اقدامی انجام می دهند؟

1) آن ها را در همان محلی که هستند مورد مطالعه قرار داده و حفظ می کنند.
2) این آثار را به آزمایشگاه هاي باستان شناسی و سپس موزه ها می برند.

3) قسمت هاي ویران شده ي آن ها را به موزه ها انتقال می دهند.
4) کوچک ترین آثار را گردآوري و تمام جزئیات را با دقت ثبت و گاه عکسبرداري می کنند.

139. پدیده هاي تاریخی از چه نوعی می باشند و کدام مورد در ارتباط با علوم تجربی صادق می باشد؟
1) تجربه ي تکرارناپذیر- محقق خود از پدیده ي مورد مطالعه جدا نیست و از آن تاثیر می پذیرد

2) تجربه ي تکرارپذیر- محقق خود از پدیده ي مورد مطالعه جدا نیست و از آن تاثیر می پذیرد
3) تجربه ي تکرارناپذیر- هیچ گونه حب و بغضی بین دانشمندان و پدیده هاي مورد مطالعه ي آنها وجود ندارد.

4) تجربه ي تکرارپذیر- هیچ گونه حب و بغضی بین دانشمندان و پدیده هاي مورد مطالعه ي آنها وجود ندارد.
140. سال  هجري قمري برابر با کدام سال میالدي است؟

 (1 (2 (3 (4
141. یکی از راه هاي درك بصري رویدادهاي تاریخی استفاده از  .................. است و اطالعات موجود درنقشه هاي تاریخی بیش تر

 
کمیت هاي .................. و .................. است.

2) کتاب هاي مستند تاریخی- سیاسی – نظامی1) نقشه هاي تاریخی- اقتصادي – فرهنگی
4) کتاب هاي مستند تاریخی- اقتصادي – فرهنگی3) نقشه هاي تاریخی- سیاسی – نظامی

142. کهن ترین سکه هاي ایرانی کدام بودند و به وسیله ي چه کسی ضرب شدند؟
2) سکه هاي لودیه - کورش1) الکتروم و نیکل - کرزوس
4) سکه هاي عباسی و شاهی - اردشیر3) دریک و شکل - داریوش

 
143. متن زیر درباره ي اهمیت کدام کار مورخ صحبت می کند؟

«همه ي آن چه در طول تاریخ رخ داده قابلیت و ضرورت ثبت، حفظ و انتقال به دیگران را ندارد؛ بلکه تنها خبرهاي مهم، باارزش و مؤثر
در زندگی بشر ارزش ثبت و ضبط دارند.»

4) دانش گسترده ي مورخ3) گزینش و گزارش2) ضرورت حقیقت گویی1) بازگویی و شرح و توضیح
144. کدام مورد، از ویژگی هاي پدیده هاي تاریخی می باشد؟

1) پدیده هاي مورد مطالعه در زمان حال وجود دارند.
 
2) این پدیده ها از نوع «تجربه ي تکرار پذیر» هستند.

 
4) روش مطالعه ي آن ها را «تجربه عقلی» می نامند.3) روش مطالعه ي آن ها «روش مطالعه ي مستقیم» است.

145. اسامی ماه هاي تقویم هجري شمسی که بر پایه ي تقویم جاللی است و پس از پیروزي انقالب اسالمی نیز تثبیت گردید، از کدام
گاه شماري اخذ شده است؟

 
2) برگرفته از ماه هاي ایرانی اوستایی است.1) از ماه  هاي شمسی قمري بابلی تقلید شده است.
4) از نام هاي پهلوانان باستانی اقتباس شده است.3) از نام هاي تقویم یزدگردي استفاده شده است.
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146. پیشینۀ تقویم و گاه شماري در ایران به چه زمانی باز می گردد و کدام مورد از ویژگی هاي گاه شماري این دوره نمی باشد؟

 
1) قبل از اشکانیان - اولین ماه سال با جشن هایی هم زمان بود.

 
2) قبل از هخامنشیان - در این تقویم، سال به چهار فصل تقسیم می شد.

 
3) قبل از اشکانیان - مبدأ این تقویم آغاز سلطنت هر شاه بود.

 
4) قبل از هخامنشیان - آغاز سال با آغاز بهار یکی بود.

 
147. کدام مورد، از ویژگی هاي افسانه ها است؟

 
1) افسانه تفاوت زیادي با حماسه ندارد.

2) وقایع تاریخی در مرحلۀ افسانه اي تاریخ ملت ها تا حدي دگرگون شده اند.
3) در افسانه ها دربارة حفظ جوامع از دستبرد دشمنان با توسل به اعمال پهلوانی گفت وگو می شود.

4) افسانه ها بیش از آن که تاریخ بسازند، تاریخ ملت ها را در قالبی مطابق با آرمان ها و آرزوهایشان درمی آورند.

 
148. مهم ترین ویژگی تقویم جاللی و تقویم اوستایی دورة اشکانی به ترتیب کدام است؟

1) خمسه مسترقه را در آخر اسفند اضافه می کردند. - سال را براساس مبدأ تأسیس حکومت اشکانیان شمارش می کردند.
2) نخستین کبیسه به هنگام رسمیت بخشیدن این تقویم اعمال شد. - سال را براساس مبدأ تأسیس حکومت اشکانیان شمارش می 

کردند.

 
3) خمسه مسترقه را در آخر اسفند اضافه می کردند. - مبدآ این تقویم آغاز سلطنت هر پادشاه اشکانی بود.

 
4) نخستین کبیسه به هنگام رسمیت بخشیدن این تقویم اعمال شد. - مبدآ این تقویم آغاز سلطنت هر پادشاه اشکانی بود.

 
149. در دورة اسالمی، سکه هاي تهیه شده از کدام نوع فلزات را به ترتیب «فلس» و «دینار» می نامیدند؟

 
1) مس - نقره

 
2) نقره - طال

 
3) مس - طال

 
4) نقره - مس 

 
150. در کدام کشور باستانی، مجموعۀ متون دینی (وداها)، در حدود  ق.م به صورت مکتوب درآمد؟

3) یونان2) چین1) هند
 
4) میان دورود

 
151. طول دریاچه اي در روي نقشه  سانتی متر است با توجه به مقیاس ترسیمی داده شده مقابل طول واقعی دریاچه چند متر است؟

 
 (1 (2
 (3 (4

152. در سیستم تصویر .................. مدارها و نصف النهارها به صورت  .................. دیده می شوند و این سیستم تصویر براي کشورهاي

 
اطراف  .................. به کار می رود.

2) مخروطی- خطوط متقاطع و عمود بر هم – استوا1) مخروطی – دوایر متحدالمرکز- قطب
4) استوانه اي – خطوط متقاطع و عمود بر هم – استوا3) استوانه اي- دوایر متحدالمرکز- قطب

 
153. روش مطالعه ي علم جغرافیا مبتنی بر چیست و در این روش محیط به چه صورت مطالعه می شود؟

2) جزء نگري - واحد1) جزء نگري - مجزا
 
4) کل نگري - واحد3) کل نگري - مجزا

154. تصویر زیر به کدام مرحله از مراحل تکوین سیاره ي زمین اشاره دارد و چه عاملی چشم اندازهاي جغرافیایی متفاوتی را بر سطح
زمین ظاهر می کند؟

1) سیستم طبیعی بی جان - نقش فرهنگ و جهان بینی مشابه
2) سیستم طبیعی بی جان - تفاوت عناصر محیط طبیعی و محیط اجتماعی

3) سیستم طبیعی جاندار - نقش فرهنگ و جهان بینی مشابه
4) سیستم طبیعی جاندار - تفاوت عناصر محیط طبیعی و محیط اجتماعی
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155. کدام گزینه مبیّن پاسخ درست و کامل پرسش هاي زیر است؟

 
الف) با توجه به شکل مقابل کدام گزینه درست است؟

 
ب) خروجی سیستم خاك، .................. است.

1) الف) مواد جدید دوباره به سیستم بر می گردد.              ب) تبخیر و تعّرق
2) الف) تأثیر متقابل سیستم و محیط دیده نمی شود.          ب) تبخیر و تّعرق

3) الف) ماده یا انرژي جدید ي به آن وارد نمی شود.          ب) آب و هوا
4) الف) مواد جدید دوباره به سیستم بر می گردد.              ب) آب و هوا

156. پژوهش هاي علّی معموًال از نوع پژوهش هاي .................. هستند؛ زیرا .................. و حاصل پژوهش هاي ..................، گسترش
دانش و شناخت ویژگی هاي مورد مطالعه است.

1) کاربردي - باهدف رفع نیاز هاي زندگی انسان استفاده می شود - بنیادي
2) بنیادي - به منظور کشف اصول و قوانین کلی حاکم بر روابط پدیده ها انجام می شود - کاربردي

3) کاربردي - از نتایج آن ها براي جلوگیري از حوادث نامطلوب استفاده می شود - بنیادي
4) بنیاد ي - عالوه بر مکان، شکل و نحو ي پراکندگی، عوامل بروز پدیده هاي مکانی بررسی می شود - کاربردي

157. در پردازش داده ها و اطالعات جغرافیایی از علم .................. استفاده می کنند و در مطالعات جغرافیایی روش ..................

 
اولویت دارد و پس از جمع آوري داده ها کار .................. داده ها آغاز می شود.

2) رایانه - کتابخانه اي - حذف1) آمار - میدانی - پردازش
4) آمار - کتابخانه اي - پردازش3) رایانه - میدانی - حذف

 
158. روش مطالعه ي علوم دیگر نسبت به جغرافیا چگونه است و در ارتباط با گیاه وظیفه ي جغرافی دان چیست؟
1) بررسی اجزاء با توجه به تاثیر آن ها بر یکدیگر - مطالعه ي ویژگی هاي گیاهان از نظر چگونگی تولید و تکثیر

2) بررسی اجزاء بدون در نظر گرفتن تاثیر آن ها بر یکدیگر - مطالعه ي ویژگی هاي گیاهان از نظر چگونگی تولید و تکثیر
3) بررسی اجزاء با توجه به تاثیر آن ها بر یکدیگر - بررسی نقش گیاه در ارتباط با سایر پدیده ها

4) بررسی اجزاء بدون در نظر گرفتن تاثیر آن ها بر یکدیگر - بررسی نقش گیاه در ارتباط با سایر پدیده ها

 
159. خطی که نقاط هم ارتفاع را به هم متصل می کند  .................. نامیده می شود.

1) تالوگ
 
3) نیمرخ توپوگرافی2) آلتیمتري 

 
4) منحنی میزان

160. در چهارمین مرحله از مراحل پیدایش سیاره ي زمین تاکنون، کدام مورد به وجود آمده است؟

 
1) انسان هاي اولیه 

 
2) محیط جغرافیایی      

4) حیات گیاهی و جانوري3) هواکره و آب کره
161. در کدام سیستم ماده جدیدي به آن وارد نمی شود؟

 
1) فرودگاه                  

 
2) روستا                      

 
4) چرخه آب3) محالت شهر             

 
162. کدام مورد تا پایان سده ي پانزده میالدي در گسترش دانش جغرافیا نقش اساسی و تعیین کننده داشته است؟

 
1) شناخت کره ي زمین به صورت یکپارچه - اکتشاف نواحی ناشناخته

2) گسترش اسالم در جهان - توسعه ي مناسبات مسلمانان با سایر کشورها و سرزمین ها

 
3) وصف انسان، محیط و روابط بین آن ها - بررسی تفاوت ها و تشابهات نواحی مختلف

 
4) تغییر رویکرد به دانش جغرافیا پس از جنگ جهانی دوم - زیارت اماکن مقدسه

 
163. چند مورد از موارد زیر صحیح نیست ؟

 
- معبد سري را نگاناساس دامی در ترکیه واقع شده است. 

 
- جغرافیا مانند سایر علوم پژوهش درباره ي سیستم را وظیفه ي خود می داند.

 
- پایانه مسافربري را می توان یک سیستم باز محسوب کرد.

 
- جغرافیا بر جزء نگري مبتنی نیست و کل یک سیستم را به صورت واحد مطالعه نمی کند.

 
- از جمله چشم اندازهاي واتیکان می توان کلیساي سن پترو را نام برد. 

 (1 (2 (3 (4 3412
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164. در عملیات «برداشت» در نقشه برداري زمینی کدام مورد اتفاق می افتد؟

1) ابتدا دوربین نقشه برداري در نقطۀ مشخص استقرار می یابد و از چهارگوشۀ پدیده به صورت افقی عکس برداري می شود.
2) در مرحلۀ دوم آن همۀ پدیده ها به یک نسبت کوچک شده و سپس به روي کاغذ منتقل می شود.

3) در این عملیات از پدیده هاي گوناگون که در عکس دیده می شود به طور مستقمی نقشه اي ترسیم می کنند.
4) در این فرایند موقعیت و ابعاد پدیده ها را نسبت به یکدیگر به طور مستقیم و به صورت تقریبی اندازه گیري می کنند.

 
165. هرکدام از پرسش هاي زیر در رابطه با کدام پرسش جغرافیایی است؟

 
الف) مهم ترین کمربند بیابانی در کجا واقع است؟

 
ب) چرا جمعیت موجود در سواحل بیشتر از نواحی داخلی قاره ها است؟

 
1) الف) اصلی ترین پرسش     ب) دومین پرسش بنیادي

 
2) الف) زمینۀ اصلی در مطالعات جغرافیایی     ب) اصلی ترین پرسش

 
3) الف) دومین پرسش بنیادي     ب) زمینۀ اصلی در مطالعات اجتماعی

 
4) الف) دومین پرسش بنیادي     ب) اصلی ترین پرسش

166. همۀ پدیده هاي طبیعی و انسانی سطح زمین را می توان به گونه اي بر روي زمین منعکس کرد تا .................. و عالئم قراردادي
نقشه سبب کدام مورد می شوند؟

 
1) نمایش موقعیت مسطحاتی پدیده ها هموار گردد - گویاي نقشه

 
2) کاربران نقشه از ویژگی هاي منطقۀ مورد نظر آگاه شوند - گویایی نقشه

3) نمایش موقعیت مسطحاتی پدیده ها هموار گردد - انعکاس اعّم پدیده ها
4) کاربران نقشه از ویژگی هاي منطقۀ موردنظر آگاه شوند - انعکاس اعّم پدیده ها

 
167. شاخص مهم جغرافیاي اسالمی تا پایان سدة پانزدهم میالدي .................. بود.

1) گردآوري و تنظیم اطالعات عمومی و جغرافیایی از سرزمین ها

 
2) زیارت اماکن مذهبی

 
3) مسافرت براي کسب علم

 
4) توسعۀ مناسبات کشورهاي اروپایی

 
168. عبارات زیر را از جهت درستی یا نادرستی بررسی نمایید؟

 
الف) در قرن بیستم اکتشافات جغرافیایی و تهیۀ نقشۀ سرزمین هاي تازه کشف شده بر عالقۀ مردم به نقشه هاي جغرافیایی افزود.

 
ب) نقشه هاي ساختمانی از دقت کافی برخوردارند و از مقیاس  تا  تهیه می شوند.

 
ج) در هنگام رسم کروکی باید نسبت عرض مسیرهاي اصلی به عرض مسیرهاي فرعی تا حدودي رعایت شود.

 
1) غ - غ - ص

 
2) ص - غ - ص

 
3) غ - غ - غ

 
4) ص - غ - غ

 
169. در میان پرسش هاي جغرافیایی زیر کدام یک «اصلی ترین» پرسش و «رکن اساسی» دانش جغرافیا است؟

 
1) اقلیم چگونه می تواند بر شکل و فرم خانه ها تأثیر بگذارد؟

 
2) برنامه هاي توسعه پایدار، از چه زمانی در کشور اجرا شده است؟

 
3) احتمال وقوع زمین لرزه در کدام استان هاي ایران بیشتر است؟

 
4) چرا تراکم نقاط شهري در شمال، شمال غرب و غرب ایران بیشتر است؟

170. کدام مورد به ترتیب از «خروجی ها» و «ورودي ها»، در یک سیستم اطالعات جغرافیایی به شمار می آید؟

 
1) متون و عکس هاي هوایی بزرگ نمایی شده

 
2) جداول و نقشه رقومی شده

 
3) نمودار و تصاویر ماهواره اي شبیه سازي شده

 
4) عکس هاي هوایی و گزارش هاي میدانی

1
2000

1
10000

Telegram:@Alirezaafsharofficial



صفحه 19

171. «استفاده از ظرفیت هاي دوره ي نفوذ و استعمار توسط استعمارگران»، «بهره گیري از ابزارهاي فرهنگی و علمی»، «پیشرفت در
زمینه ي دریانوردي و اقتصاد صنعتی» و «هدف قرار دادن هویت فرهنگی دیگر کشورها»، به ترتیب جزء ویژگی هاي کدام یک می 

باشند؟
1) استعمار فرا نو ـ استعمار نو ـ استعمار نو ـ استعمار فرا نو

2) استعمار نو ـ استعمار فرا نو ـ استعمار قدیم ـ استعمار فرا نو
3) استعمار فرا نو ـ استعمار فرا نو ـ استعمار نو ـ استعمار نو
4) استعمار نو ـ استعمار فرا نو ـ استعمار قدیم ـ استعمار نو

 
172. کدام گزینه به «سکوالریسم پنهان» اشاره نمی کند؟

1) سبب پیدایش و رشد برخی از نهضت هاي جدید دینی از جمله پروتستانتیسم شده است.
2) بخش هایی از عقاید معنوي و دینی را در خدمت نظام دنیوي و این جهانی قرار می دهند.

3) شامل دیدگاه ها، فلسفه ها و جهان بینی هایی است که به نفی ابعاد معنوي هستی نمی پردازند.
4) این دسته از عقاید، مکاتب مختلف ماتریالیستی و ماده گرایانه را تشکیل می دهند.

173. هر چه با اندیشه و عمل انسان پدید می آید مربوط به  .................. است. جهان فرهنگی در برابر  .................. قرار داده می شود

 
و هر فرد براساس  .................. مسائل روزمره زندگی خود را تفسیر می کند. جهان  .................. پیش از انسان وجود داشته است.

1) جهان انسانی – جهان عینی – هنجارها و رفتارهاي خود – ذهنی
2) جهان اجتماعی – جهان انسانی – عقاید و ارزش هاي خود – ذهنی

3) جهان فرهنگی – جهان ذهنی – خصوصیات ذهنی خود – عینی
4) جهان انسانی – جهان ذهنی – عقاید و ارزش هاي خود – عینی

 
174. عبارات زیر را به ترتیب از حیث صحیح یا غلط بودن مشخص نمایید.

 
- عقاید و ارزش هاي اسالمی با پذیرش و رویکرد دولت ها به عرصه فرهنگ بشري راه یافته و نمودي فرهنگی و سیاسی پیدا می کنند.

 
- در عصر نبوي، پیامبر خدا طی ده سال حکومت، موانع سیاسی پیش روي اسالم در شبه جزیره عربستان را از بین برد.

 
- ارزش ها، هنجارها و رفتارهاي جاهلی در عصر نبوي، بعد از سال هشتم هجري، در پوشش نفاق خزیده بود.

4) غ – ص – غ3) ص – غ – ص2) غ – ص – ص1)  ص – ص – غ

 
175. کدام مورد از  مراحل تکوین نظام جهانی نیست؟

2) ادغام جوامع در نظام جهانی استعمار1) پیوستن قدرت با تجارت سرمایه و  صنعت
4) به خدمت گرفتن مبلغان مذهبی و سازمان فراماسونري3) نشر و گسترش اسالم با اتکا بر قدرت فرهنگی و  سیاسی

 
176. موارد زیر به ترتیب متعلق به کدام یک از مراحل تکوین نظام نوین جهانی است؟

 
«شکل گیري انقالب فرانسه» - «نفوذ اقتصادي، سیاسی و فرهنگی در جوامع غیرغربی» - «تشکیل دولت- ملت ها»

4) اول – چهارم – اول3) سوم- دوم- چهارم2) دوم- سوم- اول1) اول – چهارم - سوم

 
177. به ترتیب کدام عوامل منجر به پیدایش این نتایج می شوند؟

 
 از دست دادن حالت فعال و خالق در گزینش عناصر فرهنگی

 
 تضعیف ساز و کارهاي دموکراسی

 
 قرار گرفتن در چرخه ي نامتعادل جهانی توزیع ثروت

1) خودباختگی فرهنگی - تجمع و تمرکز قدرت رسانه در دست چند شرکت یا چند فرد قدرتمند - اقتصاد وابسته ي کشورهاي

 
استعمارزده 

2) تزلزل فرهنگی - توزیع هدفمند علوم طبیعی و انسانی - چالش مرکز و پیرامون
3) تعارض فرهنگی - مدیریت عمومی جوامع غیر غربی توسط رسانه ها - جهانی شدن

 
4) از خودبیگانگی فرهنگی - محروم کردن فرهنگ ها از علوم مبتنی بر بنیان هاي دینی - پیوند میان بحران اقتصادي و چالش فقر و غنا

■

■

■
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178. به ترتیب، کدام فرهنگ ها ظرفیت جهانی شدن ندارند و «مقاومت در برابر فرهنگ هاي رقیب» نتیجۀ برخورداري از کدام ارزش

 
است؟

1) فرهنگ هایی که ارزش ها و عقاید آن ها ناظر به قوم و منطقه ي خاصی نیست. - حقیقت
2) فرهنگ هایی که نگاهی سلطه جویانه نسبت به دیگر اقوام ندارند. - مسئولیت و تعهد

3) فرهنگ هایی که ارزش ها و عقاید آن ها ناظر به قوم و منطقه ي خاصی نیست. - مسئولیت و تعهد
4) فرهنگ هایی که نگاهی سلطه جویانه نسبت به دیگر اقوام ندارند. - حقیقت

 
179. به ترتیب کدام موارد درباره ي ویژگی هاي مدینه ي تغلّب، درست و درباره ي مدینه ي فاسقه ، نادرست است؟

1) جامعه اي که هنجارها و رفتارهاي آن موافق با حق نباشد. - جامعه اي که عقاید آن، حق باشد.
2) جامعه اي که سلطه بر دیگر جوامع را ارزش اجتماعی برتر بداند. - جامعه اي که عقاید آن، حق باشد.

3) جامعه اي که هنجارها و رفتارهاي آن موافق با حق نباشد. - جامعه اي که هنجارها و ارزش هاي آن موافق با حق نباشد.
4) جامعه اي که سلطه بر دیگر جوامع را ارزش اجتماعی برتر بداند. - جامعه اي که هنجارها و ارزش هاي آن موافق با حق نباشد.

 
180. کدام گزینه، درست است؟

1) داشتن فرهنگ توحیدي، براي باز شدن درهاي برکات جهان عینی به روي انسان ها کافی است.
2) هویت جهان ذهنی و فرهنگی برحسب عقاید و ارزش ها متغیر نیست.
3) قابلیت جهانی شدن یک فرهنگ به عناصر فرهنگی آن بستگی دارد.

4) شهرك هاي یهودي نشین، نشان از فرهنگی است که آرمان ها و ارزش هاي خود را متوجه کانون ثروت و قدرت می کند.

 
181. به ترتیب هریک از عبارات زیر با کدام موارد ارتباط دارند؟

 
«وجه اشتراك استعمار و امپراطوري»، «تفاوت امپریالیسم فرهنگی و استعمار فرانو» و «وجه اشتراك استعمار فرانو و امپریالیسم سیاسی»

 
1) بسط فرهنگی قوم غالب - استفاده از ابزارهاي نظامی - فرآوردة فرهنگ غرب بودن

 
2) استعمار نوعی از امپراطوري است - استفاده از نیروي نظامی - اشغال نظامی جوامع ضعیف

 
3) توسل به قدرت نظامی - شیوة دست یابی به تسلط فرهنگی - فرآوردة فرهنگ غرب بودن

 
4) بسط فرهنگی قوم غالب - کنترل بازار و سیاست - حفظ سلطۀ جهان غرب

 
182. به ترتیب، ویژگی استبداد تاریخی ــ قومی و استعمار نو، کدام است؟

1) عقبه اي خارج از جهان اسالم نداشت. ــ براي حفظ سلطه ي جهان غرب از ابزارها و ظرفیت هاي فرهنگی بهره می برد.
2) به رغم هویت اسالمی خود، در رویارویی مستقیم با فرهنگ اسالمی قرار می گرفت. ــ از نهادها و ساختارهاي اقتصادي و سیاسی بین 

المللی بهره می برد.
3) با وجود هویت اسالمی، چاره اي جز حذف مظاهر فرهنگ اسالمی نداشت. ــ با اتکاء به قدرت اقتصادي و فرهنگی خود سیاست

کشورهاي دیگر را در اختیار می گیرد.
4) به رغم هویت غیر اسالمی خود، از رویارویی مستقیم با فرهنگ اسالمی دوري می گزید. ــ با روش و سازو کارهاي غیرمستقیم کنترل

بازار و سیاست کشورهاي دیگر را در اختیار می گیرد.

 
183. جهان غرب در استعمار فرانو، چه چیزي را ترویج کرده و چه چیزي را هدف قرار می دهد؟

 
1) برتري مطلق فرهنگ غرب – ابزار هاي نظامی، سیاسی یا اقتصادي 
2) عقاید و ارزش هاي فرهنگ غرب – هویت فرهنگی دیگر کشور ها

3) ابزارها و ظرفیت هاي فرهنگی غرب – کنترل بازار و سیاست  کشور هاي دیگر
4) بهره بردن از رسانه ها و فناوري اطالعات – استفاده از مجریان بومی و داخلی

184. گروهی که جهان فرهنگ را مهم تر از جهان ذهنی، طبیعی و عینی می دانند، معتقدند جهان ذهنی و فردي افراد  .................. 
می باشد و جهان عینی و طبیعی نیز مادة خامی است که در معرض برداشت ها و تصرفات  ..................  قرار می گیرد.

2) تابع فکر و اندیشۀ افراد- علمی انسان ها1) تابع فرهنگ جامعه- فرهنگی انسان ها
4) داراي هویتی طبیعی- اجتماعی انسان ها3) تابع جهان عینی- فرهنگی انسان ها

185. آنچه با اندیشه و عمل انسان پدید می آید مربوط به چه جهانی است؟ جهان فرهنگی در برابر کدام جهان قرار داده می شود؟ هر
فرد بر چه اساسی مسائل روزمرة زندگی خود را تفسیر می کند؟ کدام جهان پیش از انسان وجود داشته است؟
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2) فرهنگی- ذهنی- خصوصیات ذهنی خود- عینی1) انسانی- ذهنی- عقاید و ارزش هاي خود- عینی
4) اجتماعی- انسانی- عقاید و ارزش هاي خود- ذهنی3) انسانی- عینی- هنجارها و رفتارهاي خود- ذهنی

 
186. هریک از موارد زیر، منجر به بروز چه پدیده هایی می شوند؟

 
حضور فعال فرهنگ هاي متفاوت در عرصۀ جهانی

 
زوال تدریجی قدرت کلیسا

 
جمایت دولت هاي سکوالر غربی از مبلغان مسیحی

 
پدید آمدن شرکت هاي بزرگ چند ملیتی

1) انسجام فرهنگی در نظام جهانی – پیوند قدرت با تجارت و صنعت - بسط جهانی قدرت خود – مدیریت تغییرات اقتصادي در سطح
جهان

2) تعامل میان فرهنگ ها و تمدن هاي مختلف – شکل گیري دولت هایی با هویت غیردینی – تأثیرگذاري بر نخبگان سیاسی کشورهاي
دیگر – شکل گیري اقتصادي سرمایه محور

3) بروز چالش هاي بین فرهنگی و تمدنی – حاکمیت قدرت هاي منطقه اي فئودال ها و اربابان بزرگ – تأمین منافع اقتصادي – کاهش
اهمیت مرزهاي سیاسی

4) بروز چالش هاي درونی در نظام جهانی – شکل گیري دولت، ملت هاي جدید – ایجاد اختالل در فرهنگ عمومی جوامع غیرغربی –

 
مخدوش ساختن استقالل اقتصادي و سیاست ملی کشورها
187. کدام یک بیان گر ریشه هاي انقالب فرانسه می باشد؟

1) سکوالریسم- اومانیسم- نظام ارباب و رعیتی
2) حرکت هاي فرهنگی رنسانس- سکوالریسم- تغییرات اجتماعی مربوط به فئودالیته

3) حرکت هاي فرهنگی رنساس- اندیشه هاي فلسفی روشنگري- تغییرات اجتماعی مربوط به انقالب صنعتی
4) فلسفۀ اساطیري رم و یونان- روشنگري- تغییرات اجتماعی مربوط به انقالب فرانسه

 
188. هر یک از موارد زیر به ترتیب مرتبط با کدام موضوع زیر است؟

 
 اشغال نظامی جوامع ضعیف

 
 استفاده از مجریان بومی و داخلی کشورهاي مستعمره

 
 هضم و جذب گروه هاي مهاجم بیگانه درون فرهنگ اسالمی

 
1) امپریالیسم فرهنگی - استعمار - عصر نبوي

 
2) امپریالیسم سیاسی - استعمار نو - دوران خالفت

 
3) استعمار نو - دوران خالفت - استعمار

 
4) استعمار - امپریالیسم سیاسی - عصر بیداري اسالمی

 
189. عبارات زیر را به ترتیب از نظر درست یا نادرست بودن در ارتباط با جهان غرب مشخص کنید:

 
الف) حقوق فطري الهی انسان، با نظر به ابعاد و نیازهاي معنوي و دنیوي انسان با دو ابزار معرفتی وحی و عقل شناخته می شد.

 
ب) گسترش تجارت و به دنبال آن، رشد صنعت، قشر جدید سرمایه داران را ایجاد کرد.

 
ج) علم جدید با رویکرد دنیوي خود، وظیفۀ شناخت حقیقت عالم و مسئولیت عبور انسان از ُملک به ملکوت را برعهده داشت.

 
د) در قرون وسطی به دلیل باور دینی مردم، رفتارهاي دنیوي نظام فئودالی، توجیه دینی می شد.

2) درست - نادرست - درست - نادرست1) نادرست - نادرست - درست - درست
4) درست - درست - نادرست - نادرست3) درست - درست - نادرست - درست

190. کودتاي نظامی مربوط به کدام نوع از استعمار است و با چه هدفی انجام می شود؟

 
1) استعمار نو - به قدرت رساندن نیروهاي وابسته

 
2) استعمار نو - در دست گرفتن منابع اقتصادي

 
3) استعمار نظامی - به قدرت رساندن نیروهاي وابسته

 
4) استعمار نظامی - در دست گرفتن منابع اقتصادي

191. کدام فیلسوف، از بزرگ ترین مرّوجان فلسفه ي صدرایی در سال هاي اخیر محسوب می شود؟
4) خواجه نصیر الدین طوسی3) میرزا مهدي آشتیانی2) عالمه طباطبایی1) جالل الدین دوانی

192. یکسانی آثار و خواص پدیده هاي طبیعی به اصل .................. و کلیت قوانین علمی به اصل .................. و ارتباط بین پدیده ها به
اصل .................. مربوط می شود.

■

■

■
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2) سنخیت ـ علیت ـ وجوب علّی1) سنخیت ـ سنخیت ـ علیت
4) وجوب ـ وجوب علّی ـ علیت3) سنخیت ـ وجوب علّی ـ علیت

193. بیان پرسش هایی مثل حقیقت زندگی چیست؟ برخاسته از .................. است، زیرا بشر ذاتًا .................. است و ..................
انسان را به گوهر و حقیقت وجود خویش نزدیک می کند.

2) بیماري یا جنون ـ منطقی ـ فطرت ثانی1) اقتضاي ذات بشر است ـ منطقی ـ فطرت اول
4) بیماري یا جنون ـ متفکر ـ فطرت اول3) اقتضاي ذات بشر است ـ متفکر ـ فطرت ثانی

194. صدرالمتألهین، در شرح .................. می گوید: «بهره هایی که از آیات اول سوره ي مبارکه ي .................. می بردم، بیش از نتایج
آیات دیگر بود» و طبق عقیده ي حکما و عرفا .................. و .................. عالی ترین مرتبه ي توحید و معرفت است.

1) اصول کافی ـ حدید ـ سوره ي توحید و آیات اول سوره ي حدید
2) اصول کافی ـ توحید ـ نهج البالغه و سوره ي توحید

3) اشارات ـ توحید ـ سوره ي توحید و آیات اول سوره ي حدید
4)  اشارات ـ حدید ـ نهج البالغه و سوره ي توحید

195. حضرت علی (ع) در خطبه ي اول نهج البالغه کمال شناخت را در .................. و کمال ایمان را در .................. می داند.
2) تصدیق ـ توحید1) تصدیق ـ اخالص

4) ایمان ـ نفی صفات زائد بر ذات3) ایمان ـ معرفت
196. کدام یک از گزینه هاي زیر مربوط به شرایط حکومت بنی امیه نیست؟

2) تجدید حکومت قومی و جاهلی1) آمیختگی ظلم و ستم
4) پیشرفت فرهنگ اسالمی3) تعطیلی فعالیت هاي فکري و فرهنگی

197. قبول دعوت مراد پیر از سوي مرید سالک، ورود به اقلیم نور و حیات و آماده کردن خویش براي گام نهادن به عالم مجردات، به
ترتیب، مرتبط با پیام کدام اثر از آثار عرفانی ابن سینا است؟

1) رساله ي سالمان و ابسال ـ رساله ي حی بن یقظان ـ رسالۀ الطیر
2) رسالۀ الطیر ـ رساله ي حی بن یقظان ـ رساله ي سالمان و ابسال
3) رساله ي حی بن یقظان ـ رسالۀ الطیر ـ رساله ي سالمان و ابسال
4) رسالۀ الطیر ـ رساله ي سالمان و ابسال ـ رساله ي حی بن یقظان

198. فلسفه عالوه بر تحقیق درباره ي مبانی .................. همه ي علوم تجربی، درباره ي مبانی .................. علوم انسانی به پژوهش می 

 
پردازد و عبارت  «الحکمة ھی صیرورة االنسان عالماً عقلیاً مضاھیاً للعالم العینی» به ..................  اشاره دارد.

 
2) کلی – خاص – هدف مابعدالطبیعه1) خاص – کلی – روش مابعدالطبیعه    

 
4) کلی – خاص – روش مابعدالطبیعه3) خاص – کلی – هدف مابعدالطبیعه 

199. باتوجه به طبیعت شناسی ابن سینا، کدام عبارت نادرست است؟
1) شرور و نقایص طبیعی، زمینه ساز خیر و کمال طبیعت هستند.
2) هر موجودي باتوجه به طبیعت خود ضرورتًا به کمال می رسد.

3) در هر پدیده طبیعی می توان حکمت بالغه الهی را مشاهده کرد.
4) موجودات را فقط در ربط آن ها با مبدأشان واقعًا می توان شناخت.

200. باتوجه به اینکه معارف دینی سرچشمه الهی دارند، باید در توضیح و تفسیر آن ها از طریق مفاهیم  .................. و زبان 

 
..................  مدد گرفت و ..................  بحث و تعمق در مسائل مابعدالطبیعه دین را ناروا می شمردند.

 
2) عرفانی – مابعدالطبیعه – معتزله1) عرفانی – فلسفی – معتزله 

3)  فلسفی – علوم طبیعی – اهل حدیث
 
4) فلسفی – مابعدالطبیعه – اهل حدیث
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201. کدام متفکر، فلسفۀ ابن سینا را به مسیر تازه اي هدایت کرد؟

4) خواجه نصیر طوسی3) شیخ اشراق2) فخر رازي1) میرداماد

 
202. کدام عبارت در مورد مدینه ي فاضله فارابی درست است؟

1) هدف اصلی از اجتماع و مدینه چیزي بیش از دست یابی به سعادت دنیا و آخرت است.
2) ریاست زعیم مدینه ي فاضله عین برقراري نظام عدل و توزیع عادالنه ي امکانات اجتماعی است.

3) مردم مدینه به اموري مشغول و به فضایلی آراسته اند که در نهایت آن مدینه را به سوي سعادت اخروي رهنمون می سازد.
4) نسبت رئیس مدینه ي فاضله از نظر فارابی همانند نسبت قلب به بدن و نسبت عقل اول به طبیعت است.

 
203. باتوجه به نظر امام علی (ع)، چرا موجودات برتر از عالم طبیعت عاري از ماده و قوه اند؟ زیرا  .................. 

1) از کمال به سوي نقص در حرکت اند و در معرض تغییر و تحول اند.
2) داراي استعداد و حرکت بوده و واسطه ي فیض آفرینش اند.

3) داراي تغییر و تحول بوده و فعلیت تام دارند.
4) همگی مجرد بوده و فعلیت تام داشته و در نهایت کمال ممکن اند.

 
204. کدام مورد درباره ي غزالی درست نیست؟

1) استفاده از مبانی کالمی و روش استداللی را مخالف دین نمی دانست.
2) رسیدن به یقین ورستگاري را از طریق عرفان و تصوف ممکن می دانست.
3) علم کالم را به خوبی می شناخت و قدرت زیادي در استدالل کردن داشت.

4) فلسفه را نزد هیچ استادي نیاموخته بود و از آن اطالع چندانی نداشت.

 
205. کدام عبارت، درباره ي اصطالح «قدیم» در فلسفه درست است؟

1) به اتفاق متکلمان و فیلسوفان، یک مصداق بیش تر ندارد.
2) معناي آن نزدیک به معنایی است که در ادبیات هم مطرح می شود.

3) بنابر اعتقاد فیلسوفان، نسبت آن با ممکن الوجود، عموم و خصوص مطلق است.
4) یک مفهوم نسبی است؛ بنابراین فقط با استفاده از مفهوم «حادث» قابل تعریف است.

 
206. در داستان هاي عرفانی ابن سینا، «شرق»، «غرب» و «ورطه هاي کوه قاف» به ترتیب تمثیل کدام مورد هستند؟

2) عالم مجردات – عالم مادي – راه تکامل نفس1) عالم الهی – عالم مادي – اقلیم نور و حیات
4) جهان انوار ملکوتی – عالم مادي – ورطه هاي عالم مادي3) جهان انوار – عرصه ي تاریکی – اقلیم نور و حیات

 
207. کدام گزینه درباره ي مأمون نادرست است؟

1) در زمان او بیت الحکمه رونق جدي داشت.
2) به فلسفه تمایلی نداشت زیرا به مترجمان کتب طبی طال می بخشید.

3) می توان او را تربیت یافتۀ ایرانیان دانست.
4) از خلفاي بنی امیه بود که دوران حکومتش با ظلم همراه بود.

 
208. از نگاه یک فیلسوف، نسبت موجود به وجود به کدام نسبت نزدیک  تر است؟

 
2) یک واژه نسبت به معناي آن1) جریان خون به رگ ها

 
4) معناي یک واژه به نوشته ي همان واژه3) آب نمک نسبت به نمک محلول در آن

 
209. کدام گزینه  مفهوم بیت زیر را به طور بهتري با فلسفه ي ابن سینا مرتبط می  سازد؟

 
 « پیر ما گفت خطا بر قلم صنع نرفت 

 
آفرین بر نظر پاك خطا پوشش باد»

1) در حقیقت همه ي فصول براي حفظ اعتدال در طبیعت در پی یکدیگرند.
2) طبیعت هر شیء، آن را به سوي خیر و کمال سوق می دهد.

3) همه ي بدي هاي ظاهري، در واقع زمینه ساز خیر و کمال بیش تر در طبیعت اند.
4) موجودات بر طبق علم الهی یعنی همان عنایت اند.
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210. با توجه به اصل علیت .................. 
1) شناخت علمی بی اعتبار تلقی می شود.

 
2) هر چیزي شرط چیز دیگري است.

 
3) هر شناختی معقول است، نه محسوس.

 
4) بین موجودات جهان ارتباط و پیوستگی وجود دارد.
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