
1  عّین الخطأ فی صیاغۀ اسم التفضیل: 

 الّصحف المسائیۀ تنتشر کثیراً  الّصحف المسائیۀ أنشر!   کان الکّفار یعّذبون المسلمین شدیداً  کان الکّفار أشّد تعذیبًا للمسلمین!  

 هو یعلم جمیع العلوم فی القرن الحاضر  هو أعلم بجمیع العلوم فی القرن الحاضر!   المهندسون ُیبادرون ببناء البروج العالیۀ  المهندسون أکثر مبادرة ببناء البروج العالیۀ!  

2  عّین الفعل یجب تأنیثه:

 اشتعلت الّنار ثّم وصلت إلی انتهاء البناء!  انتشرت الحضارة اإلسالمّیۀ بقّوة العقیدة فی البالد! 

 بکت عیناه اشتیاقًا لزیارة األصدقاء األقدمین!  بدإت الحرب المفروضۀ ضّد بلدنا اإلسالمی قبل سنین! 

3   عّین ما لیس فیه من أدوات الشرط:

 من هّذب نفسه فهو یقدر أن یهّذب غیره و ُیؤّثر علی اآلخرین!  متی َتُتب من المعاصی تبدأ فی حیاتک صفحٌۀ جدیدة بیضاء! 

  متی یشرق نور اهللا فی قلب من هو غارق فی بحر الهمجّیۀ!   ما قرأت من هذه المقالۀ العربّیۀ فانقله إلی الفارسّیۀ! 

4  عّین عائد الصلۀ محذوفًا:

 ال تستقلَّ ما جمعت لتکون راضیًا بما تملک!  الحسنۀ الّتی ُتکتسب بالکّد و الجّد، تنفع فاعلها! 

 برودة الهواء سّببت أن ال ُتدفئنی األلبسۀ الکثیرة الّتی کنت لبسُتها!  المسألۀ الّتی کانت ُتشغل فکري هی أّن شجرة الحدیقۀ أخذت تیبس من البرد! 

: 5  عّین فعل شرط مجزومًا محالًّ

 إن یقع شّک فی قلب الّناس بالنسبۀ إلیک، فدافع عن نفسک بالتوضیح!  إن َتر نفسک یومًا غارقًا فی القساوة، فامسح یدك علی رأس یتیم! 

 إن َتدُعک قدرتک علی الظلم بالناس فال تنس أّن اهللا هو األقدر!  إن َوجدوك غاضبًا فلن یواجهوك بما ُیرضیک! 

عّین الخطأ (عن الضمیر العائد):  6

حّتی ال نُفلق األبواب الّتی تفتحها علینا بدون علم،  ؛ أظهر علینا حکمۀ األعمال الّتی تعمُله لنا،  یا ربَّ

و هذا هو الّذي یریده کُل إنسان فی کل األحوال!  و ال نفتح األبواب الّتی ُتغلقها علینا باإلصرار، 

عّین ما لیس فیه ضمیر الفصل:  7

المعّلمات هّن المشّجعات لتلمیذاتهنَّ علی اإلجتهاد!  لقد ساعدنی علی فهم هذه الّدروس من هو أفضل مّنی! 

کرة القدم هی الّتی یحَبها أکثر أبناء وطننا!  أعلمی أّن المّتقین هم األبطال فی حیاة البشر! 

عّین ما لیس عائد الصلۀ مذکورًا:  8

أّن هذا الموضوع الّذي قلُته لک هو أحد آمالی فی اآلتیۀ!  أعرف بعض التلمیذات الّالتی قد شارکن فی هذه الندوة! 

هذا من سبق اآلخرین باإلیمان و اإلیمان و اإلجتهاد و الّتقوي!  أّن هذه التلمیذة أعادت علی معّلمتها ما قالت لها جیًّدا! 

9  عیِّن عائد الّصلۀ لیس نائب الفاعل:

 أعمالنا هی الّتی ُترجع إلینا یوَم القیامۀ!  کنت أعرف الّشخص الّذي ُعّرف بی! 

 المدینۀ الّتی ُولدت فیها، لها غابات خضراء!  األصدقاء األوفیاء هم الّذین ُیعرفون عند الَشدائد! 

10  عین ما لیس عائد الصلۀ فیه مذکورًا:

 أعرف بعض التلمیذات الالتی قد شارکن فی هذه الندوة!  إّن هذا الموضوع الّذي قلته لک هو أحد آمالی فی اآلتیۀ! 

 إّن هذه التلمیذة أعادت علی معلمتها ما قالت لها جیًّدا!  هو من سبق اآلخرین باإلیمان و اإلجتهاد و الّتقوي! 

نام و نام خانوادگی:

نام آزمون: انسانی نظام قدیم 27 دي

زمان برگزاري: 150 دقیقه

تعداد سوال: 140

مرکز مشاوره تحصیلی دکتر
علیرضا افشار

1

قوي! هذا من سبق اآلخرین باإلیمان و اإلیمان و اإلجتهاد و التقوي! هذا من سبق اآلخرین باإلیمان و اإلیمان و اإلجتهاد و التقوي! 

َعرفون عند الَشدائد! عرفون عند الشدائد! عرفون عند الَشدائد! 

ذي قلته لک هو أحد آمالی فی اآلتیۀ! 

ّ هو من سبق اآلخرین باإلیمان و اإلجتهاد و الّتقوي!  هو من سبق اآلخرین باإلیمان و اإلجتهاد و التقوي!  هو من سبق اآلخرین باإلیمان و اإلجتهاد و الّتقوي! 
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عّین اإلسم المؤنث منصوبًا:  11

سودة داَفعت عن عقیدتها و استشهدت فی سبیلها!  ُل القرآن بشري للمؤمنین!  و ننزِّ

أعلن اإلسالم أّن الدین هو أقوم منهج لسعادة البشر!  دافع شعب إیران عن الثغور! 

عّین األصّح و األدّق فی الجواب للّترجمۀ أو الّتعریب:  12
عیِّن الخطأ حول قواعد التأنیث:

إشتعل الّنار َفِخْفُت کثیراً من شعلتها!  َیخَتِزُن الّدهن فی السنام سفینۀ الصحراء!  ید الطفل کاد تیبس من شّدة البرد!  ذهبُت إلی الّصّف و لم تذهب معّلمتی! 

13  عیِّن ضمیر العائد فی العبارة الّتالیۀ: «ال یمتطی المجَد َمن لم َیرکب الخطر!»

 ضمیر «ه» المحذوف  ضمیر «ُهو» المحذوف  ضمیر «ُهو» المستتر  ضمیر «ه» المستتر 

فی أيِّ عبارة تأنیث الفعل واجب؟  14

فی فصل الربیع األرض تلبس الّلباس األخضر و قد ُزّینت بورود جمیلۀ!  طلعت الّشمس و ذهب الّطّالب و الّطالبات إلی صفوف المدرسۀ! 

عصفت الریح و ارتعشت األرض و هرب الّناس إلی مکان آمن!  أجابت بالدرس فاطمۀ بعد أن سأل المدّرس عن المباحث الماضیۀ! 

15  َمّیز العبارة الّتی ما جاء فیها اسم مبنّی:

تان تطالعاِن فی المکتبۀ هما تلمیذتا القریِۀ!   هؤالء الُمعتدوَن یسرقوَن نعاج الناس دائمًا!  هاتاِن الطالبتاِن اللِّ

 التلمیذ الناجح معتمد عند جمیع المعّلمات!  الممّرضۀ فی المستشفی ساعیۀ فی عالج مرضانا! 

16  عّین «الّلیالی» بعالمۀ تقدیرّیۀ لإلعراب:

 إّن الّلیالی و األیام فی حیاة اإلنسان تمّر مّر الّسحاب!  بعض الّناس یسهروَن الّلیالی فی العبادة و التفّکر! 

ا لنا و علینا أن ننتفع بها!   أحب لیالی القدر ألنّها تمنحنا السکینۀ و الهدوء!  هذه الّلیالی مهّمۀ جدًّ

17  مّیز الخطأ:

 ساَعَد المؤمنتیِن فی الدرِس فاطمَۀ!  ُیَسَقی األشجاُر فی حدیقتنا کّل یوٍم! 

 الطالبُۀ فی هذه القریۀ تجتهُد فی درسها کثیراً!  عیُن االنساِن یحتاُج إلی نور مناسب کّل لحظِۀ! 

18  عّین المناسب فی الجواب عن األسئلۀ التالیۀ:
عّین عائد الصلۀ منصوبًا:

 و الّذین جاَهدوا فینا لََنهدینَّهم ُسبلنا!   هذا الفقیر هو الّذي ساعدته مساعدة راغبۀ! 

 الّصالحون هم الّذین یحفظون أیدیهم عن إیداء اآلَخرین!  اُساعد من عزم علی األمور الّصحیحۀ و سعی إلی الوصول إلیها! 

19  عّین المناسب فی الجواب عن األسئلۀ التالیۀ:
عّین عائد الّصلۀ لیس فاعًال:

تهم الحیاة الّدنیا فالیوم ننساهم!   یبعث اهللا إلی کّل قوم ما یهدیهم!  مّنا من یستمعون القول فیتَّبعون أحسنه!  «هو الّذي یبدأ الخلق ثّم ُیعیُده»  الّذین َغرَّ

ا: 20  عّین عالمۀ اإلعراب لالسم الممنوع من الصرف فرعیًّ

سۀ ُیحّبها المسلموَن!   أخذ أصدقائی جوائز ثمینًۀ بعد النجاح فی المسابقۀ!  أ َتعَلم أّن فلسطین أرض مقدَّ

 قاَل األمیر للّناس: أْخَطر األمراض هو الجهل!  لماذا یقُتل الّصهانیۀ األطفال فی أرض فلسطین المقّدة؟! 

مجموع  جمله ي اول از یک دنباله ي حسابی صعودي مساوي  و مجموع دو جمله ي بزرگ تر سه برابر مجموع سه جمله ي کوچک تر است.  21
اختالف مشترك آن کدام است؟
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مجموع  جمله ي اول از یک دنباله ي حسابی صعودي مساوي  و مجموع دو جمله ي بزرگ تر سه برابر مجموع سه جمله ي کوچک تر است.  

7

576

، جمله ي هشتم کدام است؟   و  

28

www.alirezaafshar.org



اگر به قدر نسبت یک دنباله ي حسابی  واحد اضافه کنیم، به جمله ي پنجم دنباله ي حاصل چند واحد اضافه می شود؟  24

صفر

2

2810

حد مجموع جمالت یک دنباله ي هندسی،  قدر نسبت آن است. اگر جمله ي اول  باشد، نسبت مشترك این دنباله کدام می تواند باشد؟  2527
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در یک دنباله ي هندسی مجموع جمالت اول و سوم برابر با  و مجموع جمالت چهارم و ششم برابر با  است. جمله ي اول این دنباله کدام است؟  26864
6
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8
5

9
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12
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مجموع چند جمله ي اول از دنباله ي هندسی  برابر با  است؟  272 4170

78910

، آن گاه جمله ي دهم دنباله کدام است؟   اگر در یک دنباله ي حسابی داشته باشیم  و   2831511

18192122

حاصل عبارت  کدام است؟  29
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296
25

259
25

289
36
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36

حاصل عبارت روبه رو برحسب  کدام است؟  30

 1 3 5 2 1

1 21 222 2

حاصل   با کدام گزینه برابر است؟  31999

1111 10011011 100 10

کدام گزینه ي زیر نادرست است؟  32

بین هر دو عدد گویا، بی شمار عدد گنگ وجود دارد.

دو عدد گنگ وجود دارد که حاصل تقسیم آن دو عدد، می تواند عددي گویا باشد.

ممکن است گویا یا گنگ باشد. اگر  عددي گویا و  عددي گنگ باشد، آن گاه 

14عبارت «اگر  عددي طبیعی باشد،  عددي اول است»، مثال نقض ندارد.

نسبت دو عدد مثبت برابر با نسبت طالیی است. اگر عدد بزرگتر  باشد، عدد کوچک تر کدام است؟  333

3 15
2

3 15
2

2
15

2
15

درستی کدام گزینه را نمی توان با مثال نقض رد کرد؟  34

مجموع دو عدد گنگ، عددي گنگ است. حاصل ضرب دو عدد مربع کامل، عددي فرد است.

هر عدد چهار رقمی به صورت   همواره بر عدد  بخش پذیر است. 101مجموع دو عدد اول همواره زوج است.

اگر  عددي فرد و  عددي زوج باشد و بدانیم مجذور هر عدد فرد بزرگ تر از یک، یک واحد بیش تر از مضرب  است، کدام یک از گزینه هاي  35

زیر همواره بر  بخش پذیر است؟

8

8
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کارفرمایی با یک کارگر توافق کرده است که اجرت روز اول  تومان باشد و تا پایان هفته، اجرت هر روز نسبت به روز قبل  درصد  36

افزایش داشته باشد. مجموع اجرت  روز اول چه قدر است؟
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هر عدد چهار رقمی به صورت   همواره بر عدد  بخش پذیر است.101هر عدد چهار رقمی به صورت   همواره بر عدد  بخش پذیر است.هر عدد چهار رقمی به صورت   همواره بر عدد  بخش پذیر است.

اگر  عددي فرد و  عددي زوج باشد و بدانیم مجذور هر عدد فرد بزرگ تر از یک، یک واحد بیش تر از مضرب  است، کدام یک از گزینه هاي اگر  عددي فرد و  عددي زوج باشد و بدانیم مجذور هر عدد فرد بزرگ تر از یک، یک واحد بیش تر از مضرب  است، کدام یک از گزینه هاي  اگر  عددي فرد و  عددي زوج باشد و بدانیم مجذور هر عدد فرد بزرگ تر از یک، یک واحد بیش تر از مضرب  است، کدام یک از گزینه هاي8   

12

کارفرمایی با یک کارگر توافق کرده است که اجرت روز اول  تومان باشد و تا پایان هفته، اجرت هر روز نسبت به روز قبل  درصد کارفرمایی با یک کارگر توافق کرده است که اجرت روز اول  تومان باشد و تا پایان هفته، اجرت هر روز نسبت به روز قبل  درصد  کارفرمایی با یک کارگر توافق کرده است که اجرت روز اول  تومان باشد و تا پایان هفته، اجرت هر روز نسبت به روز قبل  درصد20   
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در یک دنباله ي حسابی، جمله ي هفتم و سیزدهم به ترتیب  و  می باشند. مجموع  جمله ي اول این دنباله کدام است؟  37468219

1316121613111276

جواب معادله ي لگاریتمی  کدام است؟  382 2 83
1
3

3٫62٫82٫41٫8

مجموع اعداد  کدام است؟  3923 17 11 5 151

1810261038401920

در دنبالۀ حسابی مجموع سه جملۀ اول آن  و مجموع سه جملۀ بعدي آن  می باشد. جمله هشتم آن، کدام است؟  403360

26293031

در کدام بیت شاعر از سه اختیار شاعري آوردِن «فاعالتن به جاي فعالتن» ، «حذف همزه» ، «تغییر کمیت مصّوت ها» استفاده کرده است؟  41

 سینه گنجینه ي محبّت اوست  فقر ظاهر مبین که حافظ را

 فکر هر کس به قدر هّمت اوست  تو و طوبی و ما و قامت یار

 هر کسی پنج روز نوبت اوست  دور مجنون گذشت و نوبت ماست

 پرده دار حریم حرمت اوست  من که باشم در آن حرم که صبا

قافیه ي کدام بیت، تابع قاعده ي  «2 »  است؟      (سنجش انسانی 89)  42

 باز از نگین عهد تو نقش وفا که بُرد  بازت ندانم از سر پیمان ما که بُرد

 چو شمست خاطر رفتن به جز تنها نمی باشد  تو را خود یک زمان با ما سر صحرا نمی باشد

که تیر غمزه تمام است صید آهو را  کمان سخت که داد آن لطیف بازو را 

 از نازکی آزار رساند بدنش را  گر برگ گل سرخ کنی پیرهنش را

مفهوم کنایی کدام عبارت نادرست است؟     (سنجش انسانی 90)  43

مملکت عجم به دست او برود: اداره می شود. انوشیروان تافته شد: خشمگین شد.

سطیح اندر حال خویش افتاده بود: در حالت جان کندن بود. همه ي بتان جهان به روي اندر افتادند: سرنگون شدند.

خوشه هاي هجایی مصراع اّول بیت «نه من خام طمع عشق تو می ورزم و بس / که چو من سوخته در خیل تو بسیاري هست»  در کدام گزینه درست  44
نشان داده شده است؟           

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

در کدام گزینه، بیت «شاید اگر آفتاب و ماه نتابد / پیِش دو ابروي چون هالل محّمد»  درست تقطیع شده است؟    46
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وزن عروضی کدام بیت با ابیات دیگر، متفاوت است؟       47

 غافلی کز ضعف در من قوت آهی نباشد   اي که می گویی به آهی نرم کن سنگین دلش را

 خانه ي غم را خراب از سیل صهبا کرده اند  تا حریفان بر در میخانه ماوا کرده اند

 در طلب منصور الحق هّمت مردانه کرد  سّر حق را بر سر دار فنا کرد آشکار

 تا ببینی معجزات نرگس جادوي دوست   گر ندیدي سحر و معجز دیده ي دل باز کن

48  وزن کدام بیت با ابیات دیگر، متفاوت است؟     

 حیف باشد که خاك خاك شوي  جهد آن کن که پاك پاك شوي 

 فعل من بر دین من باشد گوا  شیر حّقم نیستم شیر هوا

 خار باال نشین دیوار است  سبزه در دست و پاي افتاده است

 تا در او روي دلستان بینی  خانۀ دل ز غیر خالی کن

همۀ ابیات زیر به جز بیت  .................. داراي وزن دوري می باشد.       49

 دریاب ضعیفان را در وقت توانایی  دایم گل این بستان شاداب نمی ماند

 ایوان مدائن را آیینۀ عبرت دان  هان اي دل عبرت بین از دیدة عبر کن  هان

  یکی زین چاه ظلمانی برون شو تا جهان بینی  دال تا کی در این زندان فریب این و آن بینی

 ماه برون آمد تازه تر از آفتاب  زد نفس سر به مهر صبح ملمع نقاب 

وزن عروضی بیت « گرفت ساقی گل رخ به کف چو الله پیاله / پیاله از رخ ساقی گرفت پرتو الله » کدام است؟  50

مفاعیلن فاعالتن مفاعلن فعالتن  مفاعیلن فعالت مفاعیل فعلن مفاعلن فاعالتن مفاعلن فعلن مفاعلن فعالتن مفاعلن فعالتن

خوشه هاي هجایی همۀ مصراع هاي زیر در مقابل آن به درستی آمده است، به جز مصراع گزینۀ ..................  51

هر که عاشق تر بود بر بانگ آب:  نصیحتی کنمت یاد گیر و در عمل آر: 

به آب دیده بشوییم خرقه ها از می:  دل عالمی بسوزي چو عذار برفروزي: 

کدام بیت با ابیات دیگر، در یک گروه وزنی قرار نمی گیرد؟  52

 بی آن که هیچ رخنه در دوستداري آمد  دیدي که از غم تو بر من چه خواري آمد

 وي مرغ بهشتی که دهد دانه و آبت  اي شاهد قدسی که کشد بند نقابت

  کار چراغ خلوتیان باز در گرفت  ساقی بیا که یار ز رخ پرده برگرفت

 بنیاد مکر با فلک حقه باز کرد  صوفی نهاد دام و سِر حقه باز کرد

همه ي ابیات به جز بیت  ..................  با یکدیگر ارتباط معنایی دارند.  53

   تزلزل در ایوان کسري فتاد  چو صیتش در افواه دنیا فتاد 

 در مداین از بناي قصر او اطالل ماند  خاك شد کسري و از هر دل برون شد مهر او 

 بر باد شده یکسر با خاك شده یکسان  کسري و ترنج زر پرویز و به زرین

   چه شد تاج و تخت انوشیروانی  گشوده دهان طاق کسري گوید

بیت کدام گزینه بر وزن «مفتعلن فاعالت مفتعلن فع» سروده شده است؟  54

 مهمان عزیز آمده در خانه ام امشب  اندوه تو شد وارد کاشانه ام امشب 

 وین نه تبسم که معجز است و کرامت  این که توداري قیامت است نه قامت 

 هیچ ندارد اثر در دل او زاریم  آن که بود از غمش ناله ي بیماریم 

 ز باغ عارض ساقی هزار الله برآید  چو آفتاب می از مشرق پیاله برآید 

5

ی
ی نظام قدیم 27 د

سان
ان

مرکز مشاوره تحصیلی دکتر علیرضا افشار
www.alirezaafshar.org



بیت «ساحل افتاده گفت گرچه بسی زیستم /  هیچ نه معلوم شد آه که من کیستم» با کدام بیت هم وزن است؟  55

کار ممالک از وي بر ایمنی مقرر شغل رعیت از وي بر خوش دلی مهیا

بر کرمت نوشته ام عذر گناه خویش را گرچه زبان عذر من الل شد از خجالتش

از قفس تن ملول سیر شده از جهان مرغ دلم طایري است قدسی و عرش آشیان

که فرشته با شیاطین نکند هم آشیانی حرم تو آمد این دل، ز حسد نگاه دارش

وزن عروضی کدام بیت «مضارع مثمن اخرب مکفوف محذوف» است؟  56

 که بیاورد چون تو فرزندي  هم چنان پیر نیست مادر دهر

 دشمن شوند و سر برود هم بر آن سریم  ما را سري است با تو که گر خلق روزگار

 اگر خداي پرستی هواپرست مباش  گناه کردن پنهان به از عبادت فاش    

 به صد دفتر نشاید گفت وصف الحال مشتاقی  به پایان آمد این دفتر حکایت هم چنان باقی

در بیت زیر به ترتیب چه تعداد اختیار وزنی و چه تعداد اختیار زبانی به کار رفته است؟  57
 که به تدبیر تو تشویش خمار آخر شد»  «ساقیا لطف نمودي قدحت پر می باد

چهار – دو چهار- یک پنج- یک سه- دو

در بیت کدام گزینه هم اختیار وزنی و هم اختیار زبانی وجود دارد؟  58

 بار شیطان بُرده ها خیکی به بار آورده ها  روسیاهی از ذغال اي شیر شیطان خورده ها

 کزین گل ها پس از ما هم فراوان روید از ِگل ها وفایی نیست در گل ها منال اي بلبل مسکین

 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

مفهوم عبارت «خسرو ندانسته که رشتۀ گران فطرت را در کارگاه تکوین بر تلوین، یک سر سوزن خطا نباشد» با کدام دسته از ابیات زیر تناسب  59
مفهومی دارد؟

 الف) هر چه هست از قامت ناساز بی اندام ماست
 ب) نقاش صنع را همه لطف تو بود قصد 

 ج) پیر ما گفت خطا بر قلم صنع نرفت 
 د) پاك و بی عیب خدایی که قدیر است و عزیز 

 هـ) آن نکوتر که هرچه زو بینی 
 و) هرچه او کرده عیب او مکنید 

 ورنه تشریف تو بر باالي کس کوتاه نیست 
 بر گل نوشت نقش تو و بر گالب بست

 آفرین بر نظر پاك خطاپوشش باد
 ماه و خورشید مسّخر کند و لیل و نهار

 گرچه زشت، آن همه نکو بینی
 با بد و نیک جز نکو مکنید

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

در کدام بیت هیچ اختیار شاعري به کار نرفته است؟  60

 غیر سر زلف او نگیرم  جز از لب لعل جان ننوشم

 چه بسی نعرة مستان که ز گلزار برآمد  چو سحرگاه ز گلشن مه عیار بر آمد

 گرت امروز براند نه که فردات بخواند  هله نومید نباشی که تو را یار براند

 نفسی کنار بگشا بنگر کنار دیگر  تو بسی سمن بران را به کنار درگرفتی

سال  هجري قمري برابر با کدام سال هجري شمسی است؟  611268

1213126012301320

مهم ترین موردي که در استفاده از هنرهاي تجسمی در تاریخ نویسی باید مورد توجه محققان قرار گیرد کدام است؟  62

قدمت آفرینش اثر باید مورد تأیید باشد. اثر مورد بررسی نباید نیمه تقلبی باشد.

نباید تنها به بررسی شاهکارهاي هنري اکتفا کرد. اصالت اثر باید توسط متخصصان فن تأیید شود.
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دلیل عمده ي استفاده از آثار هنري عامیانه در تاریخ نویسی به وسیله ي محققان تاریخ هنر کدام است؟  63

با پدید آوردن درك بصري به تفهیم مطالب تاریخی کمک می کنند.

واقعیات بیشتري از زندگی مردم عادي را منعکس می کنند.

شواهدي مستند از تاریخ اجتماعی هستند که بر جاي مانده است.

چون آئینه ي شفاف، معضالت و مشکالت جامعه ي هر عصري در آن دیده می شود.

در کدام گاه شماري؛ سال  شبانه روز و در سال هاي کبیسه  محاسبه می شود؟  64

شمسی قمري بابلی دوازده حیوانی هجري قمري اوستایی

354355

ثروت حقیقی بشر که همان تمدن است،  ..................  65

آینده  در بردارنده ي وقایع است و رخدادها را می سازد. مرز میان گذشته و آینده را مشخص می کند.

امکان ثبت وقایع و نقل آنها به دیگران را فراهم کرده است. از گذشته به امروز رسیده است.

کهن  ترین حجاري هاي شناخته شده، در غارهاي محل زندگی انسان هاي .................. حک شده اند و برخی نقوش اساطیري موجود در تخت  66
جمشید مؤید نگرانی ایرانیان نسبت به .................. است.

ماقبل تاریخ- برداشت محصوالت کشاورزي  هزار سال قبل- روابط با همسایگان

ماقبل تاریخ- مشکل طبیعی کم آبی هزار سال قبل- شیوه ي معیشتی کشاورزي

20

20

سال  هجري قمري برابر با کدام سال میالدي است؟  6740

660661616606

بر روي سفالینه هاي برجامانده از مردمان میان دو رود کدام یک از مطالب زیر تجلی کرده است؟  68

شیوه ي داد و ستد و معماري و شهرسازي عقاید دینی مسیحیان قرون وسطا

عقاید اساطیري مردم آداب و رسوم برگزاري مراسم اجتماعی

با مشاهده ي نقشه هاي تاریخی کدام مورد به دست نمی آید؟  69

مقایسه ي وسعت قلمروها، پایتخت ها و شبکه راه ها و... کسب اطالع از میزان قدرت و ضعف حکومت ها

آموزش سلسله ها و دوره هاي حکومتی به دانش آموزان ارائه ي اطالعات فرهنگی و اجتماعی

کدام جغرافی دان منکر نقش عامل انسان در تغییر و دگرگونی محیط طبیعی شده است و در کدام مرحله از دوره ي تاریخ ایران پیش از اسالم  70
وقایع تاریخی تا حدود زیادي دگرگون شده اند؟

راتزل - فرمانروایی کیخسرو تا اواخر دوره ي کیانیان

راتزل - از سال  هاي پایانی فرمانروایی کیانیان تا سراسر دوره ي فرمانروایی اشکانیان و ساسانیان 

هانتینگتن - از فرمانروایی کیخسرو تا اواخر دوره  ي کیانیان

هانتینگتن - از سال هاي پایانی فرمانروایی کیانیان تا سراسر دوره ي فرمانروایی اشکانیان و ساسانیان

کدام مورد از علل دشواري حفظ سرگذشت پیشینیان نمی باشد و روش مطالعه ي علوم تجربی مبتنی بر چیست؟  71

گذشته در چشم همه ي انسان ها یکسان جلوه نمی کند - تجربه ي حسی

پژوهشگر بدون واسطه و بدون معیار خاصی به مطالعه ي پدیده هاي تاریخی می پردازد - تجربه ي عقلی

اگرچه شیوه هاي مطالعه درباره ي گذشته یکسان است اما با روش هاي مطالعه در سایر علوم متفاوت است - تجربه ي حسی

همه ي انسان ها از مطالعه ي گذشته در پی دست یابی به هدف واحد نیستند - تجربه ي عقلی

کدام یک از منابع اطالعاتی زیر با گذشت زمان به صورت مکتوب درمی آید؟  72

استدالل ها افسانه ها نقش ها کتیبه ها

مهم ترین نتیجه ي توجه به تاریخ چه بود؟  73

فراموش نشدن وقایع تاریخی  حفظ حوادث گذشته سنت گرایی نوشتن شرح رخدادها 
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افسانه ها در یونان باستان در چه زمانی مکتوب شدند و کدام گزینه دربارة آن ها صحیح نیست؟  74

قرن دهم قبل از میالد - پس از نوشته شدن هم امکان تغییر کلی آن ها وجود دارد.

قرن نهم قبل از میالد - تا زمانی که مکتوب نشده اند گاهًا درحال تغییر و تحول هستند.

قرن دهم قبل از میالد - پس از نوشته شدن، کامًال شکل و محتواي ثابت به خود می گیرند.

قرن نهم قبل از میالد - تا زمانی که مکتوب نشده اند همواره در حال تلفیق با افسانه هاي دیگر ملل هستند.

 

تصویر زیر با کدام یک از مبدأهاي تقویم مرتبط است و این وسیله در گذشته براي چه مواردي مورد استفاده قرار می گرفت؟  75

مبدأ ارضی - اندازه گیري زمان و جهت گیري

مبدأ نجومی - اندازه گیري زمان و جهت یابی

مبدأ ارضی - تعیین زمان هاي سعد و نحس و حوادث کیهانی

مبدأ نجومی - تعیین زمان هاي سعد و نحس و حوادث کیهانی

عنوان پدر تاریخ را به چه کسی نسبت داده اند و یکی از دالیل لزوم آگاهی از شبکۀ راه هاي زمینی و دریایی از طریق اطالعات جغرافیایی توسط  76
فرمانروایان کشورها و تجار چیست؟

اراتوستن - توسعۀ مراودات تجاري هرودوت - علم آموزي

اراتوستن - انجام امور تجاري و اقتصادي هرودوت - اطالع از گذرگاه ها، تنگه ها و کمین گاه هاي نظامی

هر یک از موارد زیر به ترتیب مرتبط با کدام یک از روش هاي تعیین سن آثار باستانی است؟  77
الف) قدیمی ترین اجساد به دست آمده در قارة آفریقا

ب) تعیین سن کشتی هاي قدیم
پ) وجود نوشته بر روي بعضی از بناها، ظروف و سایر اشیاي تاریخی

سال یابی به روش کربن  - استفاده از شواهد نوشتاري - سال یابی پتاسیم، آرگون

سال یابی پتاسیم، آرگون - تعیین سن براساس حلقه هاي تنۀ درختان - استفاده از شواهد نوشتاري

سال یابی به روش کربن  - تعیین سن براساس تنۀ حلقه هاي تنۀ درختان - سال یابی به روش کربن 

سال یابی پتاسیم، آرگون - سال یابی به روش کربن  - استفاده از شواهد نوشتاري

14

1414

14

کدام گزینه دربارة تقویم جاللی نادرست است؟  78

نخستین کبیسه به هنگام رسمیت بخشیدن این تقویم اعمال شد.

خمسه مسترقه یا همان پنج روز را در آخر اسفند اضافه می  کردند و هر چهار سال یکبار، سال را  روز حساب می  کردند.

تقویم یزدگردي با تالش یک گروه منجم به رهبري عمربن ابراهیم اصالح شد.

با چیرگی مغوالن بر ایران، تقویم دوازده حیوانی بعد از این تقویم رواج یافت.

366

دولت روم شرقی  .................. را به عنوان منطقۀ سرحدي با ایران تأسیس کرد و دولت ساسانیان  .................. را به عنوان منطقۀ سرحدي میان  79
خود و روم شرقی قرار داده بودند.

حیره در شامات ـ غسان در بین النهرین غسان در شامات ـ حیره در بین النهرین

غسان در بین النهرین ـ حیره در شامات حیره در بین النهرین ـ غسان در شامات

در کدام گزینه نمونه هاي نام سکه ها از نظر مالك نام گذاري در یک گروه قرار نمی گیرد؟  80

یمینی - دریک شاهی - عباسی فضی - آئروس آقچه - پول سیاه
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به کدام دلیل بخشی از جنگل هاي استوایی در آغاز قرن نوزدهم به مزارع استعماري تبدیل شد؟  81

ادعاي مالکیت برخی از کشورهاي استعمارگر اروپایی بر بخش هایی از این جنگل ها

سودآور بودن صدور محصوالتی چون قهوه و کائوچو براي استعمارگران اروپایی

گرما و رطوبت دائمی، رشد سریع درختان و خاك حاصلخیز، عواملی براي به زیر کشت بردن این جنگل ها توسط استعمارگران بود.

به منظور تأمین غذاي اروپائیان و با استفاده از شیوه ها و فن آوري نوین مثل کشت گونه هاي انتخابی به جاي گونه هاي طبیعی

مطالعه ي تأثیر شبکه ي راه هاي ارتباطی استان کرمانشاه در توسعه ي این استان، چه نوع شناختی است؟  82

آینده نگر تکوینی ساختاري کاربردي

در مطالعه ي عوامل توسعه ي شهر کوهستانی سرعین از کدام شیوه ي شناخت، باید استفاده کرد؟  83

تکوینی آینده نگر ساختاري کارکردي

دریاي خزر

تنکابن
A B C

4722

نقشه ي توپوگرافی مقابل، نمایشگر کدام ناهمواري است؟  84

در مرحله ي .................. محقق متوجه می شود که ناشناخته و مجهول او چیست و در مرحله ي .................. محقق می تواند به اهداف پژوهش  85
دست یابد.

طرح پرسش - اهداف تحقیق طرح پرسش - مدل تحلیلی تحقیق بیان مسأله - اهداف تحقیق بیان مسأله - مدل تحلیلی تحقیق

کدام گزینه نادرست است؟  86

واضح اصطالح جغرافیا را اراتوستن، دانشمند یونانی می دانند.

تمدن هاي چین، یونان، روم، ایران، هند و تمدن اسالمی در توسعه ي دانش جغرافیا نقش بسزایی داشته اند.

صاحب کتاب معجم البلدان در پایه ریزي و پیشبرد جغرافیاي ریاضی و نقشه کشی علمی بی رقیب بوده است.

کشف مناطق جدید و گسترش دین اسالم جزء انگیزه هاي گسترش دانش جغرافیا بودند.

هر یک از موارد زیر به ترتیب مربوط به کدام یک از «شیوه هاي شناخت جغرافیایی» است؟  87
الف) چگونگی توسعه ي شهر            ب) نحوه ي پیدایش و شکل گیري شهر            ج) نقش سیستم هاي فضاي شهر

کارکردي - کارکردي - تکوینی تکوینی - تکوینی - کارکردي کارکردي - تکوینی - کارکردي تکوینی - کارکردي - تکوینی

هر یک از عبارات زیر بیانگر کدام یک از مراحل پژوهش جغرافیایی است؟  88
الف)انتخاب نوع محصول در باال رفتن میزان عملکرد تولید تأثیر دارد.

ب)چگونگی پراکندگی مزارع نشان داده شود و عوامل مؤثر در انتخاب نوع کشت و فعالیت هاي کشاورزي این روستا مشخص گردند.

اهداف تحقیق - بیان مسئله اهداف تحقیق - اهداف تحقیق تدوین فرضیه - اهداف تحقیق تدوین فرضیه - بیان مسئله

کدام عوامل به ترتیب «موثر در شکل گیري دانش جغرافیا»، «نقش اساسی در شکل گیري دانش جغرافیا» و«علت گسترش دانش جغرافیا» بوده  89
است؟

گسترش اسالم در جهان- مسلمانان- کشف مناطق جدید توسط جغرافی دانان مسلمانان

گسترش اسالم در جهان- مسلمانان- تنظیم اطالعات عمومی و جغرافیایی از سرزمین ها

مسلمانان- گسترش اسالم در جهان- تنظیم اطالعات عمومی و جغرافیایی از سرزمین ها

مسلمانان- گسترش اسالم در جهان- کشف مناطق جدید توسط جغرافی دانان مسلمانان

این که جهان عینی هم چون سیستمی تو در تو است، موجب چه امري می گردد و اجزاي مختلف یک سیستم، چه نوع هدفی را دنبال می کنند؟  90

شناخت جغرافیاي جهان به عنوان خانه ي بزرگ- معین شناخت جغرافیاي جهان به عنوان خانه ي بزرگ- کارکردي

پژوهش درباره ي سیستم به عنوان وظیفه ي جغرافیا-معین پژوهش درباره ي سیستم به عنوان وظیفه ي جغرافیا- کارکردي
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این که جهان عینی هم چون سیستمی تو در تو است، موجب چه امري می گردد و اجزاي مختلف یک سیستم، چه نوع هدفی را دنبال می کنند؟  

شناخت جغرافیاي جهان به عنوان خانه ي بزرگ- معین

پژوهش درباره ي سیستم به عنوان وظیفه ي جغرافیا-معین
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در مثال صیادان و دریاچه، در چه صورتی دریاچه به مانداب تبدیل نمی شود؟  91

به وجود آمدن شرایط کاري بهتر از صیادي براي صیادان وجود پسخوراندي که در دریاچه زیان آور است.

وجود پسخوراندي که سبب انهدام سیستم می شود. وجود پسخوراند مثبت که به ظاهر سودمند است.

92  قسمت اول کدام یک از گزینه هاي زیر نادرست است و جغرافیا از چه طریقی حس میهن دوستی و عالقه ي به وطن را در دانش آموزان تقویت می 
کند؟

بررسی تاثیر سیاست بر مکان که به تنش هاي نژادي می انجامد، از مسائل مورد بحث در جغرافیاي سیاسی است.- شناخت و درك مکان زندگی و پرورش احساس تعلق به آن
با شناخت قابلیت هاي کشوري

تسلط کامل یک جغرافیدان بر دانش برنامه ریزي هاي رایانه اي، سخت افزارها با علم آمار ضرورت دارد - آموزش شیوه هاي جلوگیري از آلودگی هاي زیست محیطی

تابلوهاي نمایشگر شاخص کیفیت آلودگی هوا مثال خوبی از کاربرد آمار و رایانه درشهرهاي بزرگ است - آموزش شیوه هاي جلوگیري از آلودگی هاي زیست محیطی

حاصل تعامل سیاست و مکان بر زمین اثر می گذارد.- شناخت و درك مکان زندگی و پرورش احساس تعلق به آن با شناخت قابلیت هاي کشوري حاصل تعامل سیاست و
حکومت بر زمین اثر می گذارد.

پژوهش ها بر چه اساسی به دو نوع پژوهش هاي بنیادي و کاربردي تقسیم می شود و اگر پژوهشگري بخواهد علل وقوع خشکسالی را در یک  93
ناحیه بررسی کند، از کدام روش پژوهشی باید استفاده کند؟

هدف - علت و معلولی ماهیت و روش - توصیفی ماهیت و روش - علت و معلولی هدف - توصیفی

کدام گزینه در رابطه با مراحل پیدایش زمین نادرست است و عامل پیدایش چشم اندازهاي متفاوت بر سطح زمین چیست ؟  94

در سومین مرحله ي انسان ها فاقد ابزار هاي الزم براي تحول و شگرف در چهره ي زمین بودند - وجود عناصر گوناگون 

در نخستین مرحله زمین تنها شامل لیتوسفر، بیوسفر و هیدروسفر بود - وجود عناصر گوناگون

انسان از حدود  هزار سال پیش موفق شد محیط هاي اجتماعی کوچک و بزرگ را ایجاد کند - گستردگی بی حصر زمین 

 میلیون سال پیش را می توان زمان به وجود آمدن انسان هاي اولیه دانست - گستردگی بی حصر زمین 

7

3٫5

پژوهشگري می خواهد وضعیت شاغلین شهر تهران را مقایسه کند. عمده ترین کار وي پس از مرحلۀ پنجم،  .................. است؛ در گام  95
.................. وي به حذف اطالعات غیرضروري و حفظ اطالعات مرتبط با موضوع تحقیق می پردازد و نتایج حاصل از آن را به صورت  .................. تنظیم و

ارائه می کند.

حدس دربارة علت بیکاري باال در شهر تهران - هفتم - مدل

حدس دربارة علت بیکاري باال در شهر تهران - هشتم - جدول

جمع آوري داده هاي پیرامون میزان بیکاري با استفاده از آمارنامه ها - هفتم - جدول

جمع آوري داده هاي پیرامون میزان بیکاري با استفاده از آمارنامه ها - هشتم - مدل

کدام مورد در رابطه با نخستین نقشه نادرست است و بطلمیوس، دانشمند یونانی قرن ..................  را یکی از بنیان گذاران علم تهیۀ نقشه می دانند.  96

نخستین نقشه، باقی مانده لوحی از ِگل رس است که در بابل کشف شده است – دوم میالدي

هیچ کس به درستی نمی داند که نخستین نقشه چه زمانی و توسط چه کسی تهیه شده است – چهارم میالدي

نخستین نقشه، باقی ماندة لوحی از ِگل رس است که در بابل کشف شده است – چهارم میالدي

هیچ کس به درستی نمی داند که نخستین نقشه چه زمانی و توسط چه کسی تهیه شده است – دوم میالدي

چه تعداد از عبارات داده شده نادرست می باشند؟  97
الف) پس از جنگ جهانی اول، رویکرد به جغرافیا دستخوش تحول و تکامل گردید.

ب) آگاهی نسبت به مسائل نظامی مناطق یکی از علل تألیف کتاب المسالک و الممالک بوده است.
ج) عده اي اراتوستن، دانشمند یونانی سدة سوم پس از میالد را واضع اصطالح جغرافیا می دانند.

د) عمر جغرافیا از حدود  سال پیش از میالد شروع شده است.

صفر
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روي کدام پدیده واقع شده است و ارتفاع نقطۀ  چندمتر است؟ با توجه به نقشۀ توپوگرافی مقابل، نقطۀ   99
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شکل زیر، تأثیر رشد سریع شهرنشینی را بر توسعه فیزیکی شهر اهواز طی سال هاي  -  100
نشان می دهد. این بررسی در قالب کدام یک از شیوه هاي شناخت جغرافیایی، قرار می گیرد؟

آینده نگر

کارکردي

ساختاري

تکوینی

651325

هر یک از عبارات زیر، به ترتیب، با کدام عقاید و ارزش هاي فرهنگ غرب مرتبط است؟  101
«پدید آمدن زمینه تکوین و پیدایش علم مستقل از وحی»، «پوشش معنوي دادن به رفتارهاي دنیوي» و «شکل گیري نخستین انقالب سیاسی لیبرال در

جهان» .

عدم پذیرش مرجعیت وحی و محدود شدن به شناخت عقلی ـ تقابل با جریان دنیاگروي ـ نهادینه شدن تفکر اومانیستی

انکار صریح ابعاد متافیزیکی و فوق طبیعی توسط سکوالریسم ـ فرعونیت آشکار ـ اندیشه هاي فلسفی روشنگري

انکار ارزش علمی وحی توسط فیلسوفان روشنگري ـ سکوالریسم پنهان ـ حرکت هاي فرهنگی دوران رنسانس

بسط تفاسیر پروتستانی از دین و محدود شدن به شناخت تجربی ـ سکوالریسم آشکار ـ اندیشه هاي سیاسی دوران رنسانس

در ارتباط با مراحل گسترش فرهنگ اسالمی، کدام روند درست است؟  102

بازگشت به سوي هویت الهی ← به مدینه آمدن گروه هاي مختلف براي پذیرش اسالم ← قدرت سیاسی جوامع اسالمی ناشی از مناسبات قومی قبیله اي ← هضم و جذب گروه 
هاي مهاجم بیگانه در فرهنگ اسالمی

به مدینه آمدن گروه هاي مختلف براي پذیرش اسالم ← هضم و جذب گروه هاي مهاجم بیگانه در فرهنگ اسالمی ← قدرت سیاسی جوامع اسالمی ناشی از مناسبات قومی
قبیله اي ← بازگشت به سوي هویت الهی

هضم و جذب گروه هاي مهاجم بیگانه در فرهنگ اسالمی ← به مدینه آمدن گروه هاي مختلف براي پذیرش اسالم ← بازگشت به سوي هویت الهی ← قدرت سیاسی جوامع
اسالمی ناشی از مناسبات قومی قبیله اي

به مدینه آمدن گروه هاي مختلف براي پذیرش اسالم ← هضم و جذب گروه هاي مهاجم بیگانه در فرهنگ اسالمی ← مقاومت آشکار در برابر اسالم ← استبداد استعماري

11

ی
ی نظام قدیم 27 د

سان
ان

مرکز مشاوره تحصیلی دکتر علیرضا افشار

 بازگشت به سوي هویت الهی ← قدرت سیاسی جوامع
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محرومیت از عقالنیتی که از .................. دفاع کند، موجب نسبیت فرهنگی می شود و مدینه ي فاسقه، جامعه اي است که فرهنگ آن شاستگی  103
حرکت به سوي یک فرهنگ واحد جهانی را ندارد، زیرا ..................

عقاید و ارزش هاي فرهنگی - عقاید، ارزش ها و هنجارهاي آن ناظر بر قوم، منطقه یا گروهی خاص است.

عقاید و ارزش هاي فرهنگی - عقاید و ارزش هاي آن حق است، اما هنجارها و رفتارهاي آن، موافق با حق نیست.

جهان بیننی و ارزش هاي کالن - عقاید و ارزش هاي آن حق است، اما هنجارها و رفتارهاي آن، موافق با حق نیست.

جهان بیننی و ارزش هاي کالن - عقاید، ارزش ها و هنجارهاي آن ناظر بر قوم، منطقه یا گروهی خاص است.

مفاهیم جامعه شناسی متن زیر، به ترتیب کدام اند؟  104
«در جریان دفاع مقدس، عده اي از جوانان داوطلبانه به جبهه ها اعزام شدند و از خود رشادت فراوان به خرج دادند. دشمن از هیچ سبعیتی در قبال

فرزندان ایران چشم پوشی نکرد. ایثار آن ها در تاریخ جاودانه شد.»

حریت و آزادي – کنش اجتماعی – عدم عقالنیت – پیامد غیرطبیعی کنش اجتماعی

کنش اجتماعی – مسئولیت و تعهد – کنش عقالنی معطوف به هدف – ارزش اجتماعی

مسئولیت و تعهد – هنجار اجتماعی – روال عقالنیت – خرده فرهنگ

ارزش اجتماعی – کنش انسانی – کنش آزادي – پدیده ي کالن

عبارات زیر را به ترتیب از حیث صحیح و غلط بودن مشخص نمایید.  105

 حرکت هاي اعتراض آمیز مذهبی (پروتستانتیسم) که با جریان دنیاگروي تقابل نداشتند، مورد هجوم کاتولیک ها و دیگر پروتستان ها قرار گرفتند.

 دولت هاي سکوالر غربی با تبلیغ مسیحیت، فرهنگ عمومی جوامع غیر غربی را دچار اختالل کردند.

 مسئولیت همه ي مراتب امر به معروف و نهی از منکر در جامعه به عهده ي سازمان هاي رسمی و حکومتی است.

 آسیب مهم رویکرد عقلی به علوم اجتماعی این است که امکان مقابله با ارزش هاي حاکم را از بین برد و به آن خصلتی محافظه کارانه نسبت به جهان و
نظام اجتماعی موجود بخشید.

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

پدیدآیی این آسیب ها ناشی از چیست؟  106
«تناقض لیبرال دموکراسی»، «دگرگونی جهان اجتماعی» و «قرار گرفتن در چرخه ي نامتعادل جهانی توزیع ثروت»

حاکمیت اکثریت بر مدار خواسته هایشان - دگرگونی در ارزش ها و هنجارهاي بنیادین - چالش مرکز و پیرامون

انکار شناخت علمی ارزش هاي اجتماعی - عدم انتقال فرهنگ از طریق صفات ارثی به نسل بعد - جهانی شدن

مطرح کردن مسئولیت انسان در برابر اراده ي الهی - تغییر الیه هاي عمیق و بنیادین جهان اجتماعی - پیوند میان بحران اقتصادي و چالش فقر و غنا

ارجحیت ارزش عدالت نسبت به آزادي - عدم توانایی حفظ و انتقال فرهنگ به نسل بعد - اقتصاد وابسته ي کشورهاي استعمارزده

به ترتیب هر یک از موارد زیر، با کدام فرهنگ و مباحث فرهنگی مرتبط  اند؟  107
«منع فعالیت هایی که هویت دینی افراد را آشکار کند»، «بی ارزش شمردن عقل تجربی و ابزاري »، «انتخاب بخش هایی از فرهنگ هاي دیگر مطابق با نیاز

خود» و «به کارگیري دیگران در خدمت نژاد خاص با رویکرد دنیوي»

اومانیستی - شهودي - تحول فرهنگی مثبت - مغوالن باطل - رحمانی - بازتولید هویت فرهنگی - استکبار

سکوالر - اساطیري - سالم و فعال - صهیونیسم بین  الملل تحول منفی - توحیدي - مطلوب و تأثیرگذار - امپریالیسم

به ترتیب ویژگی استبداد استعماري و امپریالیسم فرهنگی کدام است؟  108

تالش می کند پوشش دینی خود را حفظ کند - از طریق تصرف اقتصادي، سیاسی و فرهنگی شکل می گیرد.

از رویارویی مستقیم با حضور توانمند فرهنگ اسالمی دوري می گزیند - جامعه ي تحت تصرف صرفٌا برتري فرهنگی جامعه  ي مسلط را بپذیرد.

عقبه اي خارج از جهان اسالم ندارد - جامعه ي مغلوب بدون پذیرش سلطه ي اقتصادي یا نظامی، برتري فرهنگی جامعه ي مسلط را بپذیرد.

در جهت گسترش نیازهاي اقتصادي و فرهنگی جهان غرب، چاره اي جز حذف مظاهر فرهنگ اسالمی ندارد - جامعه ي تحت تصرف اقتصادي یا نظام برتري فرهنگی جامعه ي
مسلط را بپذیرد.
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 برتري فرهنگی جامعه  ي مسلط را بپذیرد.

عقبه اي خارج از جهان اسالم ندارد - جامعه ي مغلوب بدون پذیرش سلطه ي اقتصادي یا نظامی، برتري فرهنگی جامعه ي مسلط را بپذیرد.

در جهت گسترش نیازهاي اقتصادي و فرهنگی جهان غرب، چاره اي جز حذف مظاهر فرهنگ اسالمی ندارد - جامعه ي تحت تصرف اقتصادي یا نظام برتري فرهنگی جامعه ي
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این موارد به ترتیب با چه مفاهیمی ارتباط دارند؟  109
«اخراج کارمند خاطی از اداره»، «علت تبدیل استبداد ایلی و قومی به استعماري» و «همراهی روشی از معرفت با دو مبناي سکوالریسم و اومانیسم»

قدرت مشروع فاقد مقبولیت - پیوند قدرت سیاسی جوامع اسالمی با قدرت استعمارگران – روشنگري در معناي خاص

قدرت مقبول فاقد مشروعیت - حذف مظاهر فرهنگ اسالمی در جهت گسترش نیازهاي اقتصادي و فرهنگی جهان غرب - لیبرالیسم

قدرت مشروع داراي مقبولیت - پیوند قدرت نظامی و صنعتی جوامع اسالمی با دولت هاي استعماري غربی - روشنگري در معناي خاص

قدرت فاقد مشروعیت - تحت نفوذ در آمدن بخش هاي مختلف جوامع اسالمی توسط دولت هاي استعماري غربی - روشنگري در معناي عام

جهان .................. مستقل از خواست و اعتبار انسانی وجود دارد. نزد متفکران مسلمان، جهان طبیعت بخشی از جهان .................. است و گروهی  110
که .................. بین علوم طبیعی و علوم انسانی و اجتماعی تفاوتی واقعی قائل نیستند.

عینی – عینی و تکوینی – جهان عینی را مهم تر از جهان ذهنی و جهان فرهنگی می دانند.

عینی – ذهنی و فردي – جهان فرهنگ را مهم تر از جهان ذهنی و جهان طبیعی و عینی می دانند.

ذهنی – عینی و تکوینی – جهان فرهنگ را مهم تر از جهان ذهنی و جهان طبیعی و عینی می دانند.

فرهنگی – ذهنی و فردي – هر دو جهان فرهنگی و جهان عینی را مهم و در تعامل با یک دیگر می دانند.

جهان اجتماعی را جهان فرهنگی نیز می خوانند؛ زیرا .................. و هنجارها در الیه هاي .................. فرهنگ قرار دارند.  111

به ابعاد اخالقی، ذهنی و روانی انسان ها باز می گردد. - بنیادین زندگی اجتماعی و هویت افراد را می سازد. - غیربنیادین

هویتی فرهنگی دارد. - بنیادین هویتی فرهنگی دارد. - غیربنیادین

رابطۀ دو عبارت زیر چیست؟  112
«فرهنگی که ظرفیت جهانی شدن ندارد» و «گونۀ نخست فرهنگی که به سوي جهانی شدن حرکت می کند»

هر دو در این که نگاهی سلطه جویانه نسبت به دیگر اقوام دارند، مشترك هستند.

هر دو در این که ارزش ها و عقاید آن ها ناظر به قوم و منطقۀ خاصی است، مشترك هستند.

از این جهت که اولی، از عقاید مشترك انسانی سخن می گوید و دیگري نگاهی سلطه جویانه دارد، متفاوت هستند.

از این جهت که اولی، عقاید و ارزش هایش ناظر به قوم و منطقۀ خاصی است و دیگري نگاهی سلطه جویانه نسبت به دیگر اقوام ندارد، متفاوت هستند.

نقش ظهور فرهنگ غرب از سدة هفدهم تا بیستم چگونه بود؟ رویداد دو سدة نوزدهم و بیستم چه بوده است و طی این مدت، موقعیت  113
فرهنگی کشورهاي غیرغربی چه وضعیتی پیدا کرد؟

شکل جدیدي به روابط بین الملل و نظام جهانی بخشید- جوامع غربی به صورت جوامع مرکزي و دیگر جوامع به صورت جوامع پیرامونی درآمد- وضعیت آن ها در حاشیۀ روابط
و نظامات سیاسی و اقتصادي جهانی تثبیت شد.

نظامات سیاسی، اقتصادي جدید شکل گرفت- شکل جدیدي به روابط بین الملل و نظام جهانی بخشید- در حاشیۀ روابط و نظامات سیاسی و اقتصادي جهانی، وضعیتی متزلزل پیدا
کرد.

شکل جدیدي به روابط بین الملل و نظام جهانی بخشید- نظامات سیاسی، اقتصادي جدید شکل گرفت- در حاشیۀ روابط و نظامات سیاسی و اقتصادي جهانی، وضعیتی متزلزل پیدا
کرد.

براي بسط قدرت جهانی خود کوشید- نظامات فرهنگی جدیدي گرفت- با تبلیغ مسیحیت، فرهنگ جوامع غیرغربی دچار اختالل شد.

هر یک از موارد زیر، به ترتیب نتیجۀ فقدان کدام ویژگی فرهنگ مطلوب جهانی است؟  114
«بحران هاي روحی و روانی انسان»، «دو قطبی شدن جهان»، «نفوذ فرهنگ بیگانگان» و «عدم توانایی در دفاع از ارزش ها»

معنویت - قسط - آزادي - مسئولیت حریت - عقالنیت - آزادي - مسئولیت

حریت - عقالنیت - تعهد - حقیقت معنویت - قسط - تعهد - حقیقت
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براي بسط قدرت جهانی خود کوشید- نظامات فرهنگی جدیدي گرفت- با تبلیغ مسیحیت، فرهنگ جوامع غیرغربی دچار اختالل شد.

«بحران هاي روحی و روانی انسان»، «دو قطبی شدن جهان»، «نفوذ فرهنگ بیگانگان» و «عدم توانایی در دفاع از ارزش ها»

معنویت - قسط - آزادي - مسئولیت
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کدامیک در رابطه با ارزش  هاي بنیادین غرب در رنسانس، در عرصۀ سیاسی درست نیست، اما در عرصۀ علم و فناوري و صنعت درست است؟  115

اندیشۀ سیاسی جدید، آرمان شهر خود را بر مبناي حقوق طبیعی و خواسته هاي دنیوي تنظیم می  کرد - علـم جدیـد بـا رویکـرد دنیـوي خود، دیگر وظیفۀ شناخت حقیقت عالم و
مسئولیت عبور انسان از ملک به ملکوت را بر عهده نداشت.

نظام سیاسی که شکل گرفت صورتی کامًال سکوالر، دنیوي و اینجهانی داشت - در قرن هجدهم، انقالب صنعتی از انگلستان آغـاز شـد و به تدریج در دیگر کشور هاي اروپایی
گسترش یافت.

اومانیسم اندیشۀ سیاسی جدیدي بود که از این رهگذر شکل گرفت - در رویکرد جدید، علوم طبیعـی و تجربـی در بـین معـارف و علـوم مختلف بیشترین اهمیت را پیدا کرد و
فناوري و صنعت رهاورد این بخش از علوم بود.

قوانین این نظام، ریشه در خواست و اراد هاي دارد که مستقل از ابعاد آسمانی و الهی عمل می  کند - در رویکرد جدید، فناوري و صنعت در بین معارف و علوم مختلف بیشترین
اهمیت را پیدا کردند و علوم طبیعی و تجربی رهاورد این بخش از علوم بود.

عبارات زیر را به ترتیب از حیث درست یا غلط بودن مشخص نمایید.  116
- محیط بین المللی، همان جامعۀ جهانی است.

- نظام آموزشی یگانه، بخشی از دولت - ملت است.
- انقالب فرانسه در پیدایش قدرت هاي سکوالر، مؤثر بود.

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

«ویژگی هستی شناسانۀ فرهنگ غرب »، «روشنگري در دو سدة هفدهم و هجدهم» و «نتیجۀ منطقی سکوالریسم» به ترتیب با کدام موارد ارتباط  117
دارند؟

سکوالریسم - آمپریسم – اومانیسم سکوالریسم - راسیونالیسم – اومانیسم

اومانیسم - آمپریسم - روشنگري اومانیسم - راسیونالیسم – روشنگري

موارد زیر به ترتیب با کدام مقطع تاریخی ارتباط دارند؟  118
- گروه هاي مختلف براي پذیرش اسالم، از سراسر شبه جزیره به مدینه آمدند.

- فرهنگ اسالمی گروه هاي مهاجم بیگانه را در خود هضم و جذب می کرد.
- متفکران جهان اسالم، خطرات سلطۀ فرهنگ غرب و فراموشی هویت اسالمی را گوشزد می کردند.

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

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

در روند شکل گیري نظام جهانی، کدام موارد در مرحله اي یکسان رخ دادند؟  119

پیدایش قدرت هاي سیاسی سکوالر / پیدایش دولت - ملت هایی با هویت ناسیونالیستی

پیوند قدرت با تجارت، سرمایه و صنعت / پیدایش دولت - ملت هاي جدید در اروپاي غربی

به خدمت گرفتن مبلّغان مذهبی و سازمان هاي فراماسونري / حمایت از سیاست هاي قومی و منطقه اي

ادغام جوامع در نظام جهانی استعمار / شکل گیري بازارهاي مشترك منطقه اي

عملکردهاي زیر به ترتیب توسط چه کسانی و چه جریاناتی تحقق یافته است؟   120
- مخدوش کردن استقالل اقتصادي کشورهاي مختلف و سیاست هاي ملی

-  توجه به عالم کثرت بدون توجه به خداوند واحد
- ایجاد جنبش هایی براي اصالح رفتار و ساختار حکومت قاجار

بازارهاي مشترك منطقه اي - منورالفکران غرب زده - عالمان شیعی

نهادهاي بین المللی - مسیحیت تحریف شده - منورالفکران غرب زده

شبکه هاي عظیم اطالعاتی - فیلسوفان روشنگري - رهبران دینی مشروطه

کانون هاي ثروت و قدرت -  فرهنگ اساطیري یونان و رم باستان - نخستین بیدارگران اسالمی
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موقوف بودن شناخت معرِّف بر معرَّف، بدون وجود وسائط، پدید آورنده ي چیست و منطقًا چه عنوانی پیدا می کند؟  121

دور مصرح که تأّخر شیء بر نفس است و منطقًا ممکن می باشد.

دور مصّرح که تقّدم شیء بر نفس است و منطقًا محال می باشد.

تسلسل که استمرار سلسله ي علل می باشد و به حکم عقل، ناممکن است.

تسلسل که استمرار سلسله ي علل اعدادي و نه ایجادي می باشد و عقًال امکان پذیر می باشد.

َوردر اندیشه ي ابن سینا، همان .................. می باشد. جهان شناسی «مّشائی» مبتنی بر .................. است که واهُب الصُّ  122

استقالل اراده و مشیّت باري تعالی - عقل فّعال وساطت موجودات مجّرد در جهان - عقل فّعال

استقالل اراده و مشیّت باري تعالی- ذات باري تعالی وساطت موجودات مجّرد در جهان - ذات باري تعالی

این عقیده که «یک مطلب اگر به زبان هاي مختلف هم بیان شود، باز هم همان مطلب است» از .................. است و فراوانی تعابیر فلسفی در  123
معارف دینی انسان را به .................. در آن ها وادار می کند.

امام خمینی (ره) ـ حیرت و تفکر امام خمینی (ره) ـ تعمق و تدبر مطهري ـ حیرت و تفکر مطهري ـ تعمق و تدبر

علت نهایی محال بودن «دور» این است که:  124

یک موجود، نمی تواند هم علت خودش باشد و هم معلول خودش. مستلزم تناقض است که امتناع آن، از بدیهیات اولیه است.

معلول، نمی تواند علت علت خود باشد. در تحلیل عقلی، به تقدم شیء بر نفس خویش می رسد.

کدام عبارت، دیدگاه حکیمان مشایی را در باب «مالك نیاز به علت» بیان می کند؟  125

واجب الوجود قدیم زمانی است و در نتیجه به علت نیازمند نیست. موجودات می توانند باشند یا نباشند، پس ایجادکننده داشته اند.

موجودات چه مجرد باشند و چه مادي، حادث اند؛ پس به واجب الوجود نیازمندند. اگر چیزي همیشه وجود داشته باشد، نمی تواند نیازمند علت باشد.

کدام عبارت درباره ي علوم تجربی درست است؟  126

عامل قطعیت یک قانون تجربی، مشاهدات مکرر دانشمندان است. اعتبار علمی تعمیم هاي تجربی، در اصل، وابسته به تجربه نیست.

جواز تعمیم تجربه را اصول علمی هر دانش براي دانشمندان آن فراهم می کند. تجربه ي علمی هر چند با اصول ضروري عقلی همراه گردد، قابل تعمیم نیست.

کدام مورد، بیانگر تفاوت اساسی رابطه ي علیت با سایر روابط است؟  127

عمیق تر از سایر روابط است. یک طرف آن، خود رابطه است.

یکی از دو طرف نیازمند و طرف دیگر بی نیاز است. در ادامه ي وجود طرفین رابطه است. 

در مورد رابطه ي علیت، با قطعیت می توان گفت  ..................  128

رابطه ي بین والدین و فرزندان از این نوع است. در حاالت مختلف انواع گوناگونی دارد.

نخستین مسئله اي است که فکر بشر را مشغول خود ساخت. در هر صورت مستلزم ترتیب وجودي است. 

در رابطه با علیت، کدام عبارت نادرست است؟  129

بعد از ایجاد معلول ادامه پیدا می کند.  نفی پراکندگی عالم در گرو این رابطه است.

قائم به هر دو طرف است. تمام هستی و واقعیت معلول با این رابطه تحقق می یابد.

مفاد کدام عبارت، در رابطه با نظریه ي امکان ذاتی درست است؟  130

 با امکان ذاتی، وجود یا عدم براي ماهیت تعیین می گردد.

امکان ذاتی هرگز از ماهیت جدا نمی شود.

امکان وجود چیزي در آینده، بدون اعتبار گذشته و حال، در امکان ذاتی نهفته است.

ممکن الوجود بودن، صفتی جدایی ناپذیر از شیء حادث است که با وجود و عدم، تساوي زمانی دارد.

وقتی می گوییم هر موجود زنده به تولید مثل می پردازد ..................  131

براساس آزمایش و مشاهدات گوناگون به این قانون رسیده ایم. صرفًا به موارد تجربه شده استناد کرده ایم.

به بیان یک رابطه ي کلی و ضروري پرداخته ایم. تنها ضرورت رابطه ي میان علت و معلول را آشکار ساخته ایم.
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براساس آزمایش و مشاهدات گوناگون به این قانون رسیده ایم.

به بیان یک رابطه ي کلی و ضروري پرداخته ایم.
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باتوجه به نظر امام علی (ع)، چرا موجودات برتر از عالم طبیعت عاري از ماده و قوه اند؟ زیرا  ..................  132

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

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

وقتی به یک نهال از هر جهت رسیدگی می کنیم و شرایط الزم براي رشد و سالمت آن را فراهم می کنیم، لزومًا انتظار شادابی و رشد این نهال را  133
داریم؛ این انتظار نشان دهنده ي چیست؟

اصل سنخیت میان علت و معلول و نیز اصل ضرورت علّی که باعث پیوستگی قطعی موجودات است.

اصل ضرورت علّی که از فروع اصل علیّت و بیانگر نظام قطعی و الیتخلف جهان است.

باور قطعی انسان از اصل سنخیت میان علت و معلول و پیوستگی میان موجودات.

باور همگانی و ناخودآگاه انسان نسبت به اصل ضرورت علّی که از فروع اصل علیّت است.

با توجه به بیت زیر کدام عبارت درست نیست؟  134
 که بدان تدبیر اسباب سماست»  «غیر این عقل تو حق را عقل هاست

علل و عوامل طبیعی در حوادث جهان مؤثرند و تأثیر آن ها به واسطه قواي مجردي است که در این عالم قرار دارند.

مجردات فیض هستی را از واجب الوجود به عالم طبیعت منتقل می کنند.

جهان شناسی مشایی بر وساطت موجودات مجرد در جهان مبتنی است.

عقول واسطه اي تکامل موجودات و رسیدن آن ها به غایات وجودیشان هستند.

کدام عبارت، درباره ي اصطالح «قدیم» در فلسفه درست است؟  135

به اتفاق متکلمان و فیلسوفان، یک مصداق بیش تر ندارد.

معناي آن نزدیک به معنایی است که در ادبیات هم مطرح می شود.

بنابر اعتقاد فیلسوفان، نسبت آن با ممکن الوجود، عموم و خصوص مطلق است.

یک مفهوم نسبی است؛ بنابراین فقط با استفاده از مفهوم «حادث» قابل تعریف است.

برهان اسد و اخصر بر مبناي کدام اصل است و نتیجه ي آن کدام است؟  136

تقدم علت بر معلول – وجود علت العلل محال بودن تسلسل – وجود علت العلل

محال بودن تسلسل – تقدم وجوب معلول بر وجود آن تقدم علت بر معلول – تقدم وجوب معلول بر وجود آن

به ترتیب، مبناي برهان اسد و اخصر و برهان سینوي کدام اصول هستند و مطلوب اولیه ي هریک کدام است؟  137

تقدم علت بر معلول – محال بودن تسلسل – اثبات خدا – ابطال تسلسل

تقدم علت بر معلول – اصل واقعیت – ابطال تسلسل – اثبات واجب الوجود بالذات

تقدم وجوب بر وجود – محال بودن تسلسل – تقدم علت بر معلول – اثبات علت فاعلی جهان

تقدم وجوب بر وجود – اصل واقعیت – ابطال تسلسل – ابطال تسلسل

حضرت علی (ع) درباره ي موجودات برتر از عالم طبیعت می فرمایند که آن ها .................. و نیز ایشان در نهج البالغه می فرمایند: کمال  138
.................. در توحید و کمال  ..................  در اخالص به ساحت مقدس خداست.

از نقص به سوي کمال در حرکتند – توحید – ایمان موجودات کاملی هستند داراي ماده و قوه – ایمان – توحید

جملگی مجردند و فعلیت تمام دارند – ایمان – توحید پیوسته در معرض تغییر و تحول اند – توحید – ایمان

با توجه به برهان فارابی، در رابطه با جوش آمدن آب می توان گفت ..................  139

قطعًا ابتدا حرارت وجود داشته است. وجود آب جوش آمده، صرفًا قائم به حرارت است.

وجود آب و حرارت  قائم به آب جوش آمده است. آب جوش قبل از وجود، وجوب دریافت کرده است.

در چه صورت می توان عبارت «اژدهاي سه سر هست» را تصدیق کرد؟  140

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

اگر وجود را عین ماهیت یا جزء آن بدانیم. هنگامی که این واقعیت موضوع ادراك و شناخت قرار بگیرد.
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– ایمان – ایمان – توحید –جملگی مجردند و فعلیت تمام دارند –جملگی مجردند و فعلیت تمام دارند –

وجود آب و حرارت  قائم به آب جوش آمده است.

هنگامی که وجود و ماهیت مغایرت پیدا کنند و از هم جدا باشند.

اگر وجود را عین ماهیت یا جزء آن بدانیم.
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اسم تفضیل بر وزن َافْعل از ثالثی مجرد ساخته می شود.  1
ّل (اسم تفضیل «َافَْعل») می آوریم. اکثر انتشارًا، َاَشّد انتشارًا، َاَقّل انتشارًا اگر بخواهیم از فعل ثالثی مزید اسم تفضیل بسازیم، از آن فعل، مصدر ساخته و بعد از اکثر، َاَشدَّ، َاَقَ

مانند گزینه هاي  و      َاشّد تعذیبًا – اکثر مبادرًة
متوسط

فعل «َوَصَلْت» واجب است مؤنث بیاید زیرا فاعل آن ضمیر مستتري است که مرجع آن ضمیر «الّنار» و مؤنّث است.  2
متوسط

در گزینه ي  «متٰی» اسم پرسشی است. «چه وقت نور خداوند در قلب کسی که غرق در دریاي توحش است می تابد.»  3
بررسی گزینه هاي دیگر:

گزینه ي    هر که خود را تهذیب کند می تواند دیگري را نیز تهذیب کند و بر دیگران تأثیر بگذارد.

گزینه ي    هرگاه از گناهان توبه کنی در زندگی تو یک صفحه ي جدید سفید آغاز می گردد (مجزوم بودن «تتب» دلیل بر فعل شرط بودن آن است.)

گزینه ي    هرچه را از این مقاله ي عربی بخوانی آن را به فارسی برگردان.
متوسط

همان طور که قبًال گفته شد اگر پس از موصول فعل متعدي بیاید که مفعول به آن ذکر نشده باشد غالبًا ضمیر محذوف آن که به موصول برمی گردد «عائد» صله  4
محسوب می شود.

در گزینه ي  «ما َجَمْعَت» فعل متعدي است، یعنی آنچه را که جمع کردي «آن را» و «ما تملک» یعنی (آنچه در اختیار داري آن را) ترجمه ي عبارت «کم مشمار آنچه را که جمع کردي تا به آن چه
که داري راضی باشی»

بررسی سایر گزینه ها:

گزینه ي   عائد صله: ضمیر مستتر «هی» در تُْکَتَسُب به عنوان نایب فاعل.
ترجمه ي گزینه: نیکی که با رنج و تالش به دست آورده می شود، به انجام دهنده ي آن سود می رساند.

گزینه ي   عائد صله: ضمیر مفعولی «ها» در «لَِبْسُتها»
ترجمه ي گزینه: سردي هوا باعث شد که لباس هاي بسیاري را که پوشیده بودم مرا گرم نکند.

گزینه ي   عائد صله ضمیر «هی» در کانت به عنوان اسم آن مستتر است یا «ضمیر مستتر» هی در تُْشِغُل به عنوان فاعل مستتر است. 
ترجمه ي گزینه: مسأله اي که فکرم را مشغول می کرد این بود که درخت باغچه از سرما خشک می شد.

سخت
در صورتی فعل شرط مجزوم می شود که یا ماضی یا مضارع، در صیغه هاي جمع مؤنث باشد که در این مورد در گزینه ي  «وجدوا» فعل ماضی محًال مجزوم است  5

ولی در سایر گزینه ها به ترتیب «َیَقْع» مجزوم به سکون اصلی و «َتَر» مجزوم به حذف حرف علّه است که در اصل «تري» بود و َتْدُع «مجزوم به حذف حرف عله» می باشد.
متوسط

عائد صله در این عبارت ضمیر «ـه» می باشد که باید مطابق با موصول یعنی «الّتی» باشد پس صحیح آن «ها» می باشد.  6
سخت

ضمیر فصل جایی می آید که مبتدا و خبر یا اسم و خبر حروف مشبه یا افعال ناقصه هر دو معرفه باشند و بین آن دو می آید.  7
در این گزینه «َافْضل» که خبر است نکره است و در این گزینه «ُهَو» مبتدا و «َافَْضُل» خبر است و «ُهَو َافَضل» جمله ي صله می باشد.

متوسط
در این گزینه «ُه» متصل به «قالَت» بوده که حذف شده است.  8

«ما قاَلْتُه َلٰھا جیًّدا» 
آنچه را که گفت آن را به او خوب

سخت
ضمیر «ها» در (فیها) عائد صله است که محلًّا مجرور به حرف جر است. در سایر گزینه ها، به ترتیب: «هی» مستتر، «هو» مستتر و «واو» بارز، عائد صله و همگی در  9

نقش نایب فاعل اند.
سخت

صلۀ موصول همواره شامل ضمیر غایبی است که در جنس و عدد با موصول مطابقت دارد، این ضمیر، «عائد صله» نامیده می شود و می تواند در جمله وجود داشته  10
باشد (مذکور) و یا از جمله حذف شده باشد (محذوف) در گزینه ي سوم، عائد براي موصول «ما» ذکر نشده است.

تشریح گزینه هاي دیگر:

» : ضمیر «نون» در فعل «شارکن» عائد صله است. گزینۀ «

» : ضمیر «ه» در قلته» عائد صله است. گزینۀ «

» : ضمیر مستتر «هو» در «سبق» عائد صله است. گزینۀ «
سخت

«بشري» اسم مؤنثی است که تقدیرًا منصوب شده است.  11
سخت

«ید» مؤنث مجازي است و اسم «کاد» در این جا ضمیر مستتري است که به «ید» برمی گردد؛ در نتیجه، باید مؤنث باشد یعنی«کادت»  درست است.  12
سخت
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صلۀ موصول همواره شامل ضمیر غایبی است که در جنس و عدد با موصول مطابقت دارد، این ضمیر، «عائد صله» نامیده می شود و می تواند در جمله وجود داشته

 برمی گردد؛ در نتیجه، باید مؤنث باشد یعنی«کادت»  درست است.
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زیرا ضمیر «ُهَو مستتر» در «لَْم َیْرَکب» ضمیر عائد می  باشد.  13
سخت

در این عبارت فعل «َتْلَبُس»  به اسم مؤنث مجازي یعنی «اَالرض» برمی گردد یعنی فعل داراي ضمیري است که به «االرض» برمی گردد بنابراین واجب است که فعل،  14
مؤنّث باشد.

در گزینه هاي دیگر تأنیث فعل، جایز است.
سخت

در گزینه هاي  و  و  به ترتیب «هؤالء و ضمیر بارز واو» و «ضمیر بارز «االف» در مطالعان و ُهما» و در گزینۀ «ضمیر نا» مبنی اند.  15
متوسط

«اللّیالی» یک اسم منقوص است و در حالت رفع و جّر، اعرابش تقدیري است و در این گزینه «اللّیالی» عطف بیان و مرفوع به تبعیّت از هذه که مبتدا است، مرفوع با  16
اعراب تقدیري است.

سخت
زیرا َعیْن که مؤنث مجازي است در ابتداي عبارت آمده و فعل َیحتاُج بعد از آن پس باید حتمًا با آن مطابقت کند یعنی فعل داراي ضمیري است که به مؤنث  17

مجازي بر می گردد پس تأنیث فعل «وجوب» دارد پس فعل «تحتاُج» صحیح است.

در گزینۀ  بین فعل با فاعلش یعنی «فاطمۀ» فاصله است پس فعل می تواند هم مذکر هم مؤنث بیاید.

در گزینۀ  نائب فاعل، مؤنث مجازي است پس مذکر یا مؤنث بودن فعل هر دو صحیح است.

باتوجه به الطالبۀ که مؤنّث حقیقی است فعل بعد از آن حتمًا باید به صیغه ي للغائبۀ بیاید. در گزینۀ 
سخت

»، «الذي» اسم موصول است و ضمیر «ه» در «ساعدته» که نقش مفعول به و منصوب دارد، عائد صله است. در گزینۀ «  18
تشریح گزینه هاي دیگر:

»: «الّذین» اسم موصول است و ضمیر «واو» در «جاهدوا» که نقش فاعل دارد، عائد صله است. گزینۀ «

»: «الذین» اسم موصول است و «واو» در «یحفظون» که نقش فاعل دارد، عائد صله است. گزینۀ «

»: «من» اسم موصول است و ضمیر مستتر «هو» در فعل «عزم» که نقش فاعل دارد، عائد صله است. گزینۀ «
سخت

در این گزینه «هم» در «َغرَّتُهم» عائد صله است که نقش مفعوٌل به را دارد.  19
سخت

در این عبارت «فلسطین» مضاف إلیه و مجرور با عالمت اعراب فرعی فتحه است.  20
تشریح گزینه هاي دیگر

ٌ به و منصوب با عالمت اعراب اصلی است. »: «أصدقاء» فاعل و تقدیرًا مرفوع و «جوائَز» مفعول  گزینۀ «

»: «فلسطیَن» اسم «أّن» و منصوب با عالمت اعراب اصلی است. گزینۀ «

»: «أْخَطُر» مبتدا و مرفوع با عالمت اعراب اصلی است. گزینۀ «
متوسط

به کمک روابط   و   می توان نوشت:  21

سخت
 22

سخت
،  و ... را قرار می دهیم تا جمالت دنباله به ترتیب به دست آیند.  ، به جاي  به ترتیب مقادیر   23
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اگر دقت کنیم جمالت دنباله به صورت    در می آید که دنباله ي مثلثی است.

اُم دنباله ي مثلثی    است و لذا جمله ي هشتم آن برابر است با: جمله ي 

سخت
 24

، جمله ي  ام از رابطه ي  به دست می آید. در هر دنباله ي حسابی با جمله ي اول  و اختالف مشترك 

متوسط
 25

با توجه به گزینه ها،  است.

سخت
 26

سخت
 27

سخت
 28

  جمالت دنباله

سخت

با استفاده از استقراي ریاضی ثابت می شود مجموع  عدد فرد متوالی اولیه با شروع از یک برابر   است یعنی:   29

، هفدهمین عدد فرد است، پس:

، ششمین عدد فرد است، پس:
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  جمالت دنباله

با استفاده از استقراي ریاضی ثابت می شود مجموع  عدد فرد متوالی اولیه با شروع از یک برابر   است یعنی: 

33 2

5 2 1 51

9 5 9 3 5 2710 1

1 3 5 2 2

1 3 5 7 33 289172

1 3 5 11 3662
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پس  است.

متوسط
با استفاده از استقراي ریاضی ثابت می شود که مجموع  عدد فرد متوالی با شروع از یک برابر با   است، پس:  30

متوسط
 31

سخت
 32

گزینه ي «  »: بین دو عدد گویا مثل   و  بی شمار عدد گنگ وجود دارد.

»: اگر دو عدد   و   را در نظر بگیریم، داریم: گزینه ي «

گویا:     

»: حاصل ضرب دو عدد ذکر شده می تواند گنگ و یا گویا باشد. گزینه ي «

»: اگر   را در عبارت   قرار دهیم، داریم: گزینه ي «

عدد  عددي اول نیست و مثال نقض براي این گزینه است.
متوسط

اگر عدد بزرگ تر را  و عدد کوچک تر را  فرض کنیم، خواهیم داشت:  33

سخت
مثال نقض هر یک از گزینه ها را مورد بررسی قرار می دهیم:  34

«  عددي زوج است.   : گزینه  ي «

« صفر عددي گویا است.   : گزینه ي «

«  عددي فرد است.   : گزینه ي «

» همواره صحیح است و با استفاده از استدالل استنتاجی قابل اثبات است. گزینه ي «
متوسط

می دانیم حاصل جمع یک عدد زوج و یک عدد فرد همواره عددي فرد است پس  همواره فرد است و با توجه به گفته ي مسأله که مجذور هر عدد فرد  35

بزرگ تر از یک، یک واحد بیش تر از مضرب  است.

بنابراین  می باشد و در نتیجه  است.
سخت

 36

 : جمله ي اول

 مجموع  جمله ي اول

البته: براي یافتن مجموع جمالت، می توان از رابطه ي  هم استفاده کنید.

289
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 : جمله ي اول

 مجموع  جمله ي اول
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سخت

، جمله ي  ام از رابطه ي   بدست می آید. در یک دنباله ي حسابی با جمله ي اول   و اختالف مشترك   37

متوسط

می دانیم:    38

متوسط

این اعداد جمالت یک دنباله ي حسابی با جمله ي اول  و قدرنسبت  هستند.  39

 
اول تعداد جمالت دنباله را به دست می آوریم:

  

  

حال  (مجموع جمالت دنباله) را حساب می کنیم:

سخت

 40

مجموع سه جملۀ اول  است.

) برابر  می باشد.  مجموع سه جملۀ بعدي (یعنی  و  و 
با ساده کردن دو معادله نوشته شده مسأله را حل می کنیم.

 دو معادله را در دستگاه قرار می دهیم و حل می کنیم.

 با استفاده از یکی از معادالت  را به دست می آید.

 حال جمله هشتم را محاسبه می کنیم.

سخت

چنان که دیده می شود، در رکِن اول به جاي فعالتن، فاعالتن آمده است . در هجاي ششم مصرع اول حذِف همزه صورت گرفته است (در آن  دَران) و در  41
هجاي چهارم مصرع دوم، هجاي کوتاه به هجاي بلند تبدیل شده است (زیرا کسره ي اضافی کشِش بیشتري یافته)

متوسط

 42
سخت

 43
متوسط

نکتۀ بسیار مهم : در تست هایی که عالمت هاي هجایی یک بیت خواسته می شود، بهترین کار این است که شعر را روي عالمت هاي داده شده بخوانیم.  44

در گزینۀ هاي یک و سه از هجاي سوم به بعد عالمت ها به شعر ما نمی خورد،  در گزینۀ «دو»  از هجاي دوم به بعد عالمت ها به شعر ما نمی خورد. در گزینۀ  تنها در هجاي سوم باید مصّوت
ـ»  بلندتر تلفّظ شود. ـِ کوتاه «

متوسط
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نکتۀ بسیار مهم : در تست هایی که عالمت هاي هجایی یک بیت خواسته می شود، بهترین کار این است که شعر را روي عالمت هاي داده شده بخوانیم.

در گزینۀ هاي یک و سه از هجاي سوم به بعد عالمت ها به شعر ما نمی خورد،  در گزینۀ «دو»  از هجاي دوم به بعد عالمت ها به شعر ما نمی خورد. در گزینۀ  تنها در هجاي سوم باید مصو4در گزینۀ هاي یک و سه از هجاي سوم به بعد عالمت ها به شعر ما نمی خورد،  در گزینۀ «دو»  از هجاي دوم به بعد عالمت ها به شعر ما نمی خورد. در گزینۀ  تنها در هجاي سوم باید مصّودر گزینۀ هاي یک و سه از هجاي سوم به بعد عالمت ها به شعر ما نمی خورد،  در گزینۀ «دو»  از هجاي دوم به بعد عالمت ها به شعر ما نمی خورد. در گزینۀ  تنها در هجاي سوم باید مصّودر گزینۀ هاي یک و سه از هجاي سوم به بعد عالمت ها به شعر ما نمی خورد،  در گزینۀ «دو»  از هجاي دوم به بعد عالمت ها به شعر ما نمی خورد. در گزینۀ  تنها در هجاي سوم باید مصوت
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 45

سخت

 46

سخت
47  برابر است با:( )   «فاعالتن، فاعالتن، فاعالتن، فاعالتن» ولی در سایر گزینه ها برابر هستند با :(

 )  «فاعالتن، فاعالتن، فاعالتن، فاعلن» 
سخت

48  بر وزن : «فاعالتن، فاعالتن، فاعلن»  است، ولی سایرین بر وزن  «فاعالتن مفاعلن فعلن» هستند.
سخت

زیرا بر وزن «مفاعیلن مفاعیلن مفاعیلن مفاعیلن» است و رکن هاي اول و دوم آن تکراري است.  49
سخت

 50

ل چ ي قی سا رفــت بگـ

وپررفــتگـخازلیاپـ

پـ

قی

رخگل

سا

کف

تـ

لیا

لر

تن مفاعلنتنمفاعلن
متوسط

 51
توجه داشته باشید که «ُچـ» نمی تواند با اختیار زبانی بلند تلفظ شود زیرا در این صورت نظم متناوب بیت برهم می ریزد

متوسط
وزن این بیت «مفعول مفاعیل مفاعیل فعولن» است که جزء گروه چهارم است و سایر ابیات از گروه پنجم اوزان هستند.  52

سخت
» این مفهوم را بیان می کنند که پس از مرگ همه چیز از بین می رود، حتی اگر قدرتمندترین چیزها در جهان بوده باشند ولی » و « » و « ابیات گزینه هاي «  53

» به والدت حضرت محمد (ص) اشاره دارد که با تولدش آتش آتشکده ي قصر انوشیروان خاموش شد و کنگره هاي ایوان او ترك برداشتند. گزینه ي «
متوسط

» بر وزن «مفتعلن فاعالت مفتعلن فع» سروده شده است.  بیت گزینه ي «  54
تشریح گزینه هاي دیگر: 

»: بر وزن «مفعول  مفاعیل مفاعیل فعوالن» سروده شده است.      گزینه ي «

»: بر وزن «مفتعلن فاعلن مفتعلن فاعلن» سروده شده است.     گزینه ي «

»: بر وزن «مفاعلن فعالتن مفاعلن فعالتن» سروده شده است. گزینه ي «
سخت

»، «مفتعلن فاعلن مفتعلن فاعلن» است.                                                وزن بیت سوال و گزینه ي «  55
تشریح گزینه هاي دیگر:

»: مفعول فاعالتن مفعول فاعالتن گزینه ي «

»: مفتعلن مفاعلن مفتعلن مفاعلن گزینه ي «

»: فعالت فاعالتن فعالت فاعالتن گزینه ي «
سخت

ما را سري است با تو که گر خلق روزگار، مفعول فاعالت مفاعیل فاعلن: بحر مضارع مثمن اخرب مکفوف  56
وزن دیگر گزینه ها:

)هم چنان پیر نیست مادر دهر، فعالتن مفاعلن فعلن: بحر خفیف مسدس مخبون محذوف

) گناه کردن پنهان به از عبادت فاش، مفاعلن فعالتن مفاعلن فعلن، بحر مجتث مثمن مخبون محذوف

) به پایان آمد این دفتر حکایت هم چنان باقی، مفاعیلن مفاعیلن مفاعیلن مفاعیلن، بحر هزج مثمن سالم
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متوسط
 57

موِنفلطـیاقسا
ــــــــ

بادِمیپُرحتدَقدي
ــــــــــ

تشتربیتدِبك
ــــــ

ُشدخرراماخشوي
ــــــــــ

 – در رکن اّول مصراع اّول از اختیار وزنی آوردن فاعالتن به جاي فعالتن استفاده شده است.

 – در رکن آخر هر دو مصراع از ابدال استفاده شده است.( مورد)

 – در هجاي پایانی مصراع اّول، شاعر هجاي کشیده   را بلند   در نظر گرفته است.

 – در رکن سوم مصراع دوم هجاي چهارم از اختیار زبانی حذف همزه استفاده شده است.
سخت

) هم اختیار وزنی و هم اختیار زبانی دارد. بیت گزینۀ (  58
اختیار وزنی آوردن فاعالتن به جاي فعالتن در رکن اول مصراع اول / ابدال هجاي ماقبل آخر هر دو مصراع / اختیار وزنی بلند بودن هجاي آخر مصراع اول / اختیار زبانی حذف همزه در مصراع

دوم
تشریح گزینه هاي دیگر:

) : تنها، اختیار زبانی حذف همزه دو بار استفاده شده است. گزینۀ (

) : اختیارات زبانی؛ حذف همزه سه بار، و تغییر کمیّت مصوت در مصراع اول یک بار، استفاده شده اند. گزینۀ (

) : ابدال در هجاي ماقبل آخر هر دو مصراع، که اختیار وزنی است، استفاده شده است. گزینۀ (
سخت

مفهوم عبارت صورت سؤال: «آفرینش خدا بی نقص و عیب است و سر سوزنی در آن خطا نیست»  59
الف) در تشریف (لباس و خلعت) تو نقص و عیبی نیست، این نقص و عیب فقط از جانب اندام ناقص ماست.

ج) رهبر و راهنماي ما گفت که در آفرینش خدا هیچ خطایی نیست.
و) بر آفرینش خدا عیب مگیرید فقط نکویی را ببینید.

ب) هدف خداوند همه لطف و مهربانی است، نقش زیباي تو را بر گل و گالب نقش بست.
د) پاك و بی عیب خداوندي است که قدیر و عزیز است و همۀ جهان در تسخیر و رام اوست.

هـ) کاستی ها و زشتی هاي آفرینش خداوند در حقیقت کاستی و زشتی نیستند، بلکه هرچیز که آفریدة اوست زیبایی محض است.
سخت

تشریح گزینه ها:  60

) در رکن اول مصراع دوم هجاري کوتاه به بلند تبدیل می شود.

) حذف همزة میانی در کلمۀ «گرت امروز» که این گونه تلفظ می شود: «َگ َر ِتم روز) به جاي (َگ َرت ِام روز)

و گزینۀ  با وزن َفَعالُت فاعالتن فعالُت فاعالتن هیچ تغییري در هجاها دیده نمی شود.
سخت

61  

سخت
مهم ترین موردي که در استفاده از هنرهاي تجسمی در تاریخ نویسی باید مورد توجه محققان قرار گیرد این است که اصالت اثر باید توسط متخصصان فن تأیید  62

شده باشد.
سخت

در استفاده از منابع هنري نباید تنها به بررسی شاهکارها پرداخت چرا که آثار هنري عامیانه حتی چه بسا واقعیت بیش تري را از زندگی مردم عادي منعکس می   63
کند.

سخت
تقویم هجري قمري مبتنی بر دوره ي حرکت ماه به دور زمین است. سال قمري  ماه دارد که به تناوب  و روزه است. سال قمري  شبانه روز و در  64

سال هاي کبیسه، شبانه روز است.
متوسط

از آنجا که هر پدیده اي به شکلی خاص در زمان گذشته رخ داده است، ثروت حقیقی بشر که همان تمدن است، از گذشته به امروز رسیده است.  65
نکته مهم درسی: 

انسان در طول سال هاي بسیاري که بر او گذشته است، دستاوردهاي خود را برهم انباشته نموده که تمدن کنونی، نتیجه ي آن است.
تشریح گزینه هاي دیگر:

) مرز میان گذشته و آینده زمان حال است. گزینه ي 
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 اي به شکلی خاص در زمان گذشته رخ داده است، ثروت حقیقی بشر که همان تمدن است، از گذشته به امروز رسیده است.

تقویم هجري قمري مبتنی بر دوره ي حرکت ماه به دور زمین است. سال قمري  ماه دارد که به تناوب  و روزه است. سال قمري  شبانه روز و در35تقویم هجري قمري مبتنی بر دوره ي حرکت ماه به دور زمین است. سال قمري  ماه دارد که به تناوب  و روزه است. سال قمري  شبانه روز و درتقویم هجري قمري مبتنی بر دوره ي حرکت ماه به دور زمین است. سال قمري  ماه دارد که به تناوب  و روزه است. سال قمري  شبانه روز و در29تقویم هجري قمري مبتنی بر دوره ي حرکت ماه به دور زمین است. سال قمري  ماه دارد که به تناوب  و روزه است. سال قمري  شبانه روز و درتقویم هجري قمري مبتنی بر دوره ي حرکت ماه به دور زمین است. سال قمري  ماه دارد که به تناوب  و روزه است. سال قمري  شبانه روز و در30تقویم هجري قمري مبتنی بر دوره ي حرکت ماه به دور زمین است. سال قمري  ماه دارد که به تناوب  و روزه است. سال قمري  شبانه روز و درتقویم هجري قمري مبتنی بر دوره ي حرکت ماه به دور زمین است. سال قمري  ماه دارد که به تناوب  و روزه است. سال قمري  شبانه روز و در
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) تمدن، اگر چه زمینه ي آینده را می سازد، لیکن به طور کلی دستاورد بشر در گذشته است و آینده در بردارنده ي امیدها است. گزینه ي 

) اهمیت اطالع از گذشته، این امکان را فراهم کرده است. گزینه ي 
متوسط

پژوهشگران، مجسمه سازي را هم پاي نقاشی از نخستین هنرهاي آفریده ي دست بشر می دانند. کهن ترین حجاري هاي شناخته شده، در غارهاي محل زندگی  66
انسان هاي ماقبل تاریخ حک شده اند و برخی نقوش اساطیري موجود در تخت جمشید مانند نقش کشتن دیو خشکسالی مؤید نگرانی خاطر همیشگی ایرانیان نسبت به مشکل طبیعی کم آبی است.

متوسط
 67

رقم اعشاري از  بزرگ تر است بنابراین یک سال به سال مورد نظر اضافه می شود.
سخت

عقاید اساطیري مردمان میان دورود در نقاشی هایی که آن اقوام بر روي سفالینه هاي خود باقی گذاشته اند، تجلی پیدا کرده است.  68
نکته مهم درسی:

از یک تابلوي نقاشی میتوان در شاخه هاي تاریخ اجتماعی، تاریخ فرهنگ و تمدن، تاریخ نظامی، تاریخ سیاسی و تاریخ هنر استفاده کرد.
سخت

اطالعات موجود در نقشه هاي تاریخی، از ارائه ي اطالعات فرهنگی، اقتصادي، اجتماعی و جمعیتی ناتوان هستند.  69
متوسط

راتزل در تأکید بر نقش عامل محیط بر زندگی اجتماعی انسان تا آن جا پیش رفت که منکر نقش عامل انسان در تغییر و دگرگونی محیط طبیعی شد. دومین  70
مرحله از گذشته ي ملت هاي بزرگ و قدیمی، مرحله ي حماسی است که در آن وقایع تاریخی تا حدود زیادي دگرگون شده اند. دوره ي حماسی تاریخ ایران بیش از اسالم از فرمانروایی کیخسرو تا

اواخر دوره ي کیانیان را در بر می  گیرد.
سخت

انسان ها از روزگاران دور تالش کرده اند که سرگذشت خود و پیشینیان خویش را حفظ کرده و مانع از فراموش شدن آن ها گردند.  71
اما باید توجه داشت که این کار به آسانی صورت نگرفته است؛ زیرا گذشته در چشم همه ي انسان ها یکسان جلوه نمی کند و همه ي آن ها نیز از مطالعه ي گذشته در پی دست یابی به هدفی واحد

نیستند.
روش ها و شیوه هاي مطالعه درباره ي گذشته یکسان و آسان نیست و با روش هاي مطالعه در سایر علوم متفاوت است.

 روش مطالعه ي علوم تجربی مبتنی بر تجربه ي حسی است.
سخت

افسانه ها جزء منقوالت هستند که با گذر زمان به صورت مکتوب درمی آیند.  72
تشریح گزینه هاي دیگر:

»: کتیبه ها  مکتوبات گزینه ي «

»: نقش ها  محسوسات گزینه ي «

»: استدالل ها  معقوالت گزینه ي «
متوسط

سنت گرایی، مهم ترین نتیجه ي توجه به تاریخ بود.  73
سخت

تشریح گزینه ها:   74

»: نادرست - نادرست (پس از نوشته شدن، تقریبًا شکل و محتواي ثابتی به خود می گیرند.) گزینۀ «

»: درست - نادرست (تا زمانی که مکتوب نشده اند، همواره در حال تغییر و تحول هستند.) گزینۀ «

»: نادرست - نادرست (پس از نوشته شدن، تقریبًا شکل و محتواي ثابتی به خود می گیرند.) گزینۀ «

»: درست - درست گزینۀ «
سخت

تصویر صورت سؤال نمونه اي از اسطرالب هایی است که در گذشته براي اندازه گیري زمان و جهت یابی مورد استفادة ستاره شناسان و دریانوردان قرار می گرفت.  75
با توجه به موارد استفادة اسطرالب پاسخ صحیح مبدأ نجومی است.

سخت
عنوان پدر تاریخ را به «هرودوت» داده اند. آگاهی از شبکه راه هاي زمینی و دریایی از طریق اطالعات جغرافیایی جهت انجام امور تجاري و اقتصادي و حتی برخی  76

از ضرورت هاي دینی نظیر زیارت اماکن مقدس و علم آموزي مورد توجه فرمانروایان کشورها و تجار بوده است.
متوسط

الف) سال یابی پتاسیم، آرگون  77
ب) تعیین سن براساس حلقه هاي تنۀ درختان

پ) استفاده از شواهد نوشتاري
متوسط

در این تقویم سال به چهار فصل طبیعی بهـار، تابسـتان، پـاییز و زمسـتان تقسیم و به  ماه  روزه تقسیم می شد. خمسۀ مسترقه را در آخر اسفند اضافه  78

کردند و هر چهار سال یا پنج سال یک روز را کبیسه و آن را  روز حساب کردند.
سخت
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عنوان پدر تاریخ را به «هرودوت» داده اند. آگاهی از شبکه راه هاي زمینی و دریایی از طریق اطالعات جغرافیایی جهت انجام امور تجاري و اقتصادي و حتی برخی

در این تقویم سال به چهار فصل طبیعی بهـار، تابسـتان، پـاییز و زمسـتان تقسیم و به  ماه  روزه تقسیم می شد. خمسۀ مسترقه را در آخر اسفند اضافه

www.alirezaafshar.org



دولت ساسانیان در بین النهرین حیره را به عنوان منطقۀ سرحدي میان خود و روم شرقی قرار داده بودند و دولت روم شرقی نیز غسان را در شامات بـه عنوان  79
منطقۀ سرحدي با ایران تأسیس کرد.

سخت
» سکۀ شاهی با مالك «لقب حاکم» و عباسی با مالك «نام حاکم» نام گذاري شده است و بنابراین در یک گروه قرار نمی گیرند. در گزینۀ «  80

سخت
استعمارگران اروپایی از آغاز قرن نوزدهم در نواحی استوایی مزارع قهوه و کائوچو ایجاد کردند چون صدور این محصوالت سود زیادي داشت.  81

متوسط
در شناخت ساختاري رابطه ي یک پدیده ي جغرافیایی با سایر پدیده ها مورد بررسی قرار می گیرد، براي مثال، در توسعه ي استان کرمانشاه اجزاي مهمی از این  82
سیستم استانی مانند شبکه ي راه هاي ارتباطی استان، وضعیت ناهمواري ها، نزدیکی به شهرهاي زیارتی عراق، دشت هاي حاصلخیز، منابع آب و ... به یکدیگر پیوسته و حتی مرکز استان یعنی شهر

کرمانشاه، با این ساختار توسعه یافته است.
متوسط

در شناخت ساختاري رابطه ي یک پدیده ي جغرافیایی با سایر پدیده ها مورد بررسی قرار می گیرد، مثًال در توسعه ي استان کرمانشاه اجزاي مهمی از این سیستم  83
استانی مانند شبکه ي راه هاي ارتباطی استان، وضعیت ناهمواري ها، نزدیکی به شهرهاي زیارتی عراق، دشت هاي حاصل خیز، منابع آب و ... به یکدیگر پیوسته و حتی مرکز استان یعنی شهر

کرمانشاه با این ساختار توسعه یافته است.
متوسط

با توجه به نقشه ي کتاب از چپ به راست هر چه به سمت دریا پیش می رویم، ارتفاع ابتدا در حال زیاد شدن (رسیدن به قله ي کوه) و سپس در حال کم شدن  84

(رسیدن به دامنه ي کوه و نزدیکی به سطح دریا) است. پس گزینه ي  صحیح است.
سخت

در مرحله ي «بیان مسأله» محقق متوجه می شود که ناشناخته و مجهول او چیست و در مرحله ي «مدل تحلیلی تحقیق» محقق می تواند به اهداف پژوهش دست یابد.  85
سخت

ابوریحان بیرونی در پایه ریزي و پیشبرد جغرافیاي ریاضی و نقشه کشی علمی بی رقیب بوده است و کتاب معجم البلدان توسط یاقوت حموي تألیف شد.  86
سخت

الف) چگونگی توسعه ي شهر: شناخت تکوینی  87
ب) نحوه ي پیدایش و شکل گیري شهر: شناخت تکوینی

ج) نقش سیستم هاي فضاي شهر: شناخت کارکردي
سخت

الف)انتخاب نوع محصول در باال رفتن میزان عملکرد تولید تأثیر دارد. ← تدوین فرضیه  88
ب) چگونگی پراکندگی مزارع نشان داده شود و عوامل مؤثر در انتخاب نوع کشت و فعالیت هاي کشاورزي این روستا مشخص گردند. ← اهداف تحقیق

سخت
مسلمانان در شکل گیري و گسترش دانش جغرافیا بسیار تاثیرگذار بوده اند. در این مورد، گسترش اسالم در جهان و توسعه ي مناسبات مسلمانان با سایر  89
کشورها و سرزمین هاي مختلف تا پایان سده ي پانزدهم میالدي نقش اساسی و تعیین کننده داشته است. عالوه بر تحقیقات جغرافیایی و کشف مناطق جدید توسط جغرافی دانان مسلمان، علل

وانگیزه هاي دیگري نیز موجب گسترش دانش جغرافیا گردید.
سخت

امروزه جغرافیا مانند سایر علوم، پژوهش درباره ي سیستم را وظیفه ي خود می داند، زیرا جهان عینی و اجزاي آن همچون سیستمی تودرتو هستند. سیستم،  90
مجموعه اي از اجزاي مختلف است که داراي روابط و آثار متقابل بوده وهدف معینی را دنبال می کند.

متوسط
پسخوراند منفی در یک سیستم اگر چه زیان آور است، اما در نهایت، سبب بقاي سیستم می شود. گزینه هاي دیگر نشان دهنده ي، پسخوراند مثبت هستند.  91

متوسط
جغرافیا از طریق شناخت و درك مکان زندگی و پرورش احساس تعلق و مسئولیت نسبت به آن با شناخت قابلیت هاي کشوري حس میهن دوستی و عالقه به وطن  92

را در دانش آموزان تقویت می کند.
سخت

پژوهش ها براساس هدف و ماهیت و روش به دو دسته تقسیم می شوند. پژوهش براساس هدف به دو دسته ي پژوهش بنیادي و کاربردي تقسیم می شود. در  93
روش علت و معلولی، پژوهشگر می خواهد علل یک رویداد را بشناسد و براي پیش بینی این پدیده و مقابله با آن در آینده راه حل هایی ارائه دهد مانند بررسی علل وقوع خشکسالی در یک ناحیه.

متوسط
تشریح عبارات نادرست :  94

- در نخستین مرحله ي زمین تنها شامل سنگ کره (لیتوسفر)، هوا کره (آتموسفر) و آب کره (هیدروسفر) بود. 

- حدود  میلیون سال پیش را می توان زمان به وجود آمدن انسان اولیه دانست. 
عامل پیدایش چشم اندازهاي متفاوت بر سطح زمین تفاوت عناصر محیط طبیعی و محیط اجتماعی می باشد.

سخت
تا مرحلۀ «جمع آوري داده ها»، پژوهشگر بخشی از مسیر پژوهش را پیموده است. از این پس، عمده ترین کار وي، جمع آوري داده هاست که ممکن است از طریق  95
مختلف انجام شود. در گام هفتم، کار «پردازش داده ها» یعنی حذف اطالعات غیرضروري و حفظ اطالعات مرتبط با موضوع تحقیق آغاز می شود که نتایج حاصل از این پردازش ها به صورت مدل،

نقشه و جدول تنظیم و ارائه می شود.
سخت

هیچ کس به درستی نمی داند که نخستین نقشه چه زمانی و توسط چه کسی تهیه شده است.  96
بطلمیوس دانشمند یونانی قرن دوم میالدي را، یکی از بنیان گذاران علم تهیۀ نقشه می دانند.

سخت
صورت صحیح عبارات نادرست:   97

الف) پس از جنگ جهانی دوم رویکرد به جغرافیا دستخوش تحول و تکامل گردید.
ج) اراتوستن دانشمند یونانی سدة سوم پیش از میالد را واضع اصطالح جغرافیا می دانند.
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تا مرحلۀ «جمع آوري داده ها»، پژوهشگر بخشی از مسیر پژوهش را پیموده است. از این پس، عمده ترین کار وي، جمع آوري داده هاست که ممکن است از طریق
مختلف انجام شود. در گام هفتم، کار «پردازش داده ها» یعنی حذف اطالعات غیرضروري و حفظ اطالعات مرتبط با موضوع تحقیق آغاز می شود که نتایج حاصل از این پردازش ها به صورت مدل،
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د) عمر جغرافیا با عمر انسان برابر است و آغاز تاریخ دانش جغرافیا به  سال قبل از میالد برمی گردد.
سخت

سانتی متر و فاصلۀ شهر  تا  ،  سانتی متر باشد، فاصلۀ شهر  تا  بر  سانتی متر روي نقشه می باشد. ، اگر فاصلۀ شهر  تا   98

با توجه به مقیاس ترسیمی هر یک سانتی متر بر روي نقشه برابر  متر بر روي زمین است، بنابراین:

هر یک کیلومتر برابر با  متر است. بنابراین: 

سخت
متر است ارتفاع نقطۀ  متر می باشد. نقطۀ  روي یک دره یا آبراهه واقع شده است. با توجه به این که فاصلۀ خطوط میزان   99

سخت
شکل سؤال چگونگی گسترش فیزیکی شهر اهواز را نشان می دهد. شناخت ساختاري، رابطۀ یک پدیدة جغرافیایی با سایر پدیده ها مورد بررسی قرار می دهد.  100

متوسط
 101

سخت
در عصر نبوي (سال نهم هجرت) گروه هاي زیادي براي پذیرش اسالم به مدینه آمدند – تا سال هشتم هجري ارزش ها و هنجارها و رفتارهاي جاهلی این زمان  102

دربرابر اسالم مقاومت آشکاري داشتند.
در عصر خالفت = به دلیل قدرت وعمق معرفتی فرهنگ اسالمی گروه هاي مهاجم بیگانه را درون خود جذب و  هضم کرد و تا قبل از استعمار قدرت سیاسی جوامع اسالمی بیشتر ریشه در مناسبات

قومی قبیله اي داشت.
در عصر بیداري اسالمی = امت اسالمی مرحله ي نوینی را با الهام از انقالب اسالمی و   بازگشت به سوي هویت الهی در گسترش فرهنگ جهانی اسالمی رقم زدند.

سخت
محرومیت از عقالنیتی که از جهان بینی و ارزش هاي کالن دفاع کند موجب نسبیت فرهنگی می شود.  103

مدینه ي فاسقه (که فارابی معرفی می کند) جامعه اي است که فرهنگ آن شایستگی حرکت به سوي یک واحد جهانی را ندارد زیرا عقاید ارزش ها و هنجارهاي آن ناظر بر قوم منطقه یا گروه خاص
است.
سخت

داوطلبانه  کنش اجتماعی / رشادت فراوان  مسئولیت و تعهد / َسبُعیت  کنش عقالنی معطوف به هدف / جاودانه شدن  ارزش اجتماعی  104
سخت

الف) حرکت هاي اعتراض آمیز مذهبی که با عنوان پروتستانتیسم شناخته می شوند، در جهت اصالح دینی پدید آمدند. بخشی از این حرکت ها تنها با قدرت پاپ  105
مخالفت داشتند و با جریان دنیاگروي تقابل نداشتند. بخشی دیگر رویکرد معنوي داشتند و در تقابل با جریان دنیاگروي قرار می گرفتند. حرکت هاي نوع اول با حمایت هاي قدرت هاي محلی

توانستند بخشی از اروپاي مسیحی را از تسلط کلیسا خارج سازند ولی حرکت هاي نوع دوم، مورد هجوم کاتولیک ها و دیگر پروتستان ها قرار گرفتند و امکان گسترش پیدا نکردند.
ب) مسئولیت برخی از مراتب امر به معروف و نهی از منکر به عهده ي همه ي افراد جامعه است و مسئولیت برخی از مراتب آن بر عهده ي سازمان هاي رسمی و حکومتی است.

ج) ابزاري دانستن علوم اجتماعی امکان مقابله ي جامعه شناسی با ارزش هاي حاکم را از بین برد و به آن خصلتی محافظه کارانه نسبت به جهان و نظام اجتماعی موجود بخشید.
متوسط

الف) لیبرال دموکراسی وقتی با مردمی مواجه می شود که ارزش هاي دیگر نظیر عدالت را مهم تر از ارزش آزادي می دانند یا حقیقت را به اراده ي الهی باز  106
می گردانند و از مسئولیت انسان در برابر این حقیقت سخن می گویند، دچار تناقضی می شود که از حل نظري آن عاجز است.

ب) هرگاه یک نسل نتواند فرهنگ خود را حفظ کند یا نتواند آن را به نسل بعد منتقل سازد، جهان اجتماعی آن فرو می ریزد یا دگرگون می شود.
ج) اقتصاد وابسته ي کشورهاي استعمارزده، دولت هاي مستقل این کشورها را ناگزیر از قرار گرفتن در چرخه ي نا متعادل جهانی توزیع ثروت می کنند.

متوسط
منع فعالیت هایی که هویت دینی افراد را آشکار کند  فرهنگ سکوالر / بی ارزش شمردن عقل تجربی و ابزاري  فرهنگ اساطیري / انتخاب بخش هایی از  107

فرهنگ هاي دیگر مطابق با نیاز خود  فرهنگ سالم و فعال / به کارگیري دیگران در خدمت نژاد خاص با رویکرد دنیوي  فرهنگ صهیونیسم بین الملل
سخت

استبداد استعماري به دلیل این که در سایه ي قدرت و سلطه ي جهان غرب عمل می کند، در جهت گسترش نیازهاي اقتصادي و فرهنگی جهان غرب، چاره اي جز  108
حذف مظاهر فرهنگ اسالمی ندارد. امپریالیسم فرهنگی هنگامی رخ می دهد که مقاومت فرهنگی منطقه اي که تحت تصرف اقتصادي یا نظامی جامعه ي دیگر قرار گرفته است فرو ریزد و قوم

مغلوب، برتري فرهنگی جامعه ي مسلط را نیز بپذیرد.
متوسط

وقتی که قدرت براساس حکم و قانون الهی بر فردي اعمال  شود که به اکراه آن را می پذیرد، قدرت مشروع فاقد مقبولیت است؛ مانند اخراج کارمند خاطی از  109
اداره. قدرت سیاسی جوامع اسالمی که تا قبل از استعمار، بیش تر ریشه در مناسبات قومی و قبیله اي داشت، در دوران استعمار، از طریق سازش با دولت هاي غربی، با قدرت استعمارگران پیوند
خورد و این مسأله سبب شد تا استبداد ایلی و قومی به صورت استبداد استعماري درآید. روشنگري در معناي خاص ناظر به مبناي معرفت شناختی پذیرفته شده در فرهنگ غرب است و در این

معنا، روشی از معرفت و شناخت است که با دو مبناي سکوالریسم و اومانیسم همراه شده است.
سخت

جهان عینی پیش از انسان، وجود داشته است و مستقل از خواست و اعتبار انسانی وجود دارد. متفکران مسلمان، این جهان را جهان تکوین می نامند و جهان  110
طبیعت را بخشی از جهان عینی و تکوینی می دانند. برخی، جهان عینی را به جهان طبیعت، محدود می کنند و این جهان را مهم تر از جهان ذهنی و جهان فرهنگی می دانند. این گروه، بین علوم طبیعی

و علوم انسانی و اجتماعی تفاوتی واقعی قائل نیستند.
سخت
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وقتی که قدرت براساس حکم و قانون الهی بر فردي اعمال  شود که به اکراه آن را می پذیرد، قدرت مشروع فاقد مقبولیت است؛ مانند اخراج کارمند خاطی از
اداره. قدرت سیاسی جوامع اسالمی که تا قبل از استعمار، بیش تر ریشه در مناسبات قومی و قبیله اي داشت، در دوران استعمار، از طریق سازش با دولت هاي غربی، با قدرت استعمارگران پیوند
خورد و این مسأله سبب شد تا استبداد ایلی و قومی به صورت استبداد استعماري درآید. روشنگري در معناي خاص ناظر به مبناي معرفت شناختی پذیرفته شده در فرهنگ غرب است و در این

جهان عینی پیش از انسان، وجود داشته است و مستقل از خواست و اعتبار انسانی وجود دارد. متفکران مسلمان، این جهان را جهان تکوین می نامند و جهان
طبیعت را بخشی از جهان عینی و تکوینی می دانند. برخی، جهان عینی را به جهان طبیعت، محدود می کنند و این جهان را مهم تر از جهان ذهنی و جهان فرهنگی می دانند. این گروه، بین علوم طبیعی
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جهان اجتماعی را جهان فرهنگی نیز می خوانند؛ زیرا هویتی فرهنگی دارد و حاصل آگاهی و عمل مشترك انسان هاست.  111
عقاید و ارزش ها مربوط به الیه هاي عمیق و بنیادین فرهنگ اند.

هنجارها و رفتارها در الیه هاي غیربنیادین قرار دارند.
متوسط

برخی از فرهنگ ها ظرفیت جهانی شدن را ندارند: فرهنگ هایی که ارزش ها و عقاید آن ها ناظر به قوم و منطقۀ خاصی است و نگاهی سلطه جویانه نسبت به دیگر  112
اقوام ندارند.

گونۀ نخست فرهنگ هایی که به سوي جهانی شدن، حرکت می کنند: فرهنگی که عقاید و ارزش هاي آن، ناظر به قوم و منطقه ي خاصی است.
هر دو در این که ارزش ها و عقاید آن ها ناظر به قوم و منطقۀ خاصی است، مشترك هستند.

سخت
ظهور فرهنگ غرب از سدة هفدهم تا بیستم، شکل جدیدي به روابط بین المللی و نظام جهانی بخشید. در دو سدة نوزدهم و بیستم، نظامات سیاسی- اقتصادي  113
جدیدي شکل گرفت و این نظامات، جوامع غربی را به صورت جوامع مرکزي و دیگر جوامع را به صورت جوامع پیرامونی درآورد. طی این مدت، موقعیت فرهنگی کشورهاي غیرغربی نیز در

حاشیۀ روابط و نظامات سیاسی و اقتصادي جهانی، وضعیتی متزلزل و آسیب پذیر پیدا کرد.
سخت

فقدان ویژگی حقیقت: عدم توانایی در دفاع از حقانیت ارزش ها و عقاید فقدان ویژگی معنویت: گرفتار کردن انسانیت با بحران هاي روحی و روانی  114
فقدان ویژگی عدالت و قسط: پایمال شدن حقوق انسان ها، دو قطبی شن جهان و استضعاف و بهره کشی ظالمانۀ برخی از برخی دیگر

فقدان ویژگی مسئولیت و تعهد: فراهم شدن زمینۀ نفوذ و تسلط فرهنگ بیگانگان
متوسط

علم جدید با رویکرد دنیوي خود، دیگر وظیفـۀ شـناخت حقیقـت عـالم و مسئولیت عبور انسان از ُملک به ملکوت را برعهده نداشت؛ بلکه به تدریج به صورت  115
وسیله و ابزار تسلط انسان بر طبیعت درآمد.

در رویکرد جدید، علوم طبیعی و تجربی در بـین معـارف و علـوم مختلـف بیشترین اهمیت را پیدا کردند و فنّاوري و صنعت، رهاورد ایـن بخـش از علوم بود.
اندیشۀ سیاسی جدیدي کـه در فرهنـگ جدیـد غـرب شـکل می گرفـت، آرمانشهر خود را بر مبناي حقوق طبیعی و خواسته هاي دنیـوي تنظـیم می  کرد. قوانین این نظام، ریشه در علم و ارادة الهی
ندارد؛ بلکـه ریشـه در خواست و اراد هاي دارد که مستقل از ابعاد آسـمانی و الهی انسـا ن عمـل می  کند. اندیشۀ سیاسی نوین براساس اصالت بخشیدن به انسـان دنیـوي، خواست و ارادة آدمی را

مبدأ قانونگذاري می دانـد، و لیبرالیسـم اندیشـۀ سیاسی جدیدي است، که از این رهگذر شکل می  گیرد.
سخت

- نظام جهانی، محیط بین المللی را شکل می دهد که از آن با عنوان جامعۀ جهانی نیز یاد می کنند.  116
- به واحد هاي اجتماعی که در سرزمینی به نام کشور مستقرند و داراي نظام سیاسی، اقتصادي، آموزشی یگانه اي هستند، دولت - ملت می  گویند.

- با انقالب فرانسه دولت هایی شکل گرفت که به طور رسمی، گسست خود را از دین اعالم کردند.
و به این دولت ها، دولت هاي سکوالر می گفتند.

سخت
سکوالریسم، مهمترین ویژگی هستی شناختی فرهنگ معاصـر غـرب و بـه معناي رویکرد دنیوي و این جهانی به هستی و جهان است.  117

روشنگري در دو سدة هفدهم و هجدهم، بـیشتـر رویکـردي عقـل گرایانـه و راسیونالیسی داشت و در سدة نوزدهم و بیستم، بیشتر صورت حس گرایانه و آمپریستی پیدا کرد و از پایان قرن
بیستم با افول تجربه گرایی، اصل روشنگري و به دنبال آن، فرهنگ مدرن، گرفتار بحران معرفت شناختی شده است.

اومانیسم، مهمترین ویژگی انسان شناختی فرهنگ معاصر غرب اسـت و بـه معناي اصالت انسان دنیوي و این جهانی است. اومانیسم از نتایج منطقـی سکوالریسم است.
متوسط

رسول خدا پس از سیزده سال دوعت و مقاومت در برابر فشارهاي نظام قبیله اي عرب، حکومت اسالمی را در مدینه تشکیل داد. پیامبر خدا طّی ده سال  118
حکومت، موانع سیاسی پیش روي اسالم در شبه جزیرة عربستان را از بین برد. در سال نهم هجرت، گروه هاي مختلف براي پذیرش اسالم از سراسر شبه جزیره به مدینه آمدند.

ارزش ها، هنجارها و رفتارهاي جاهلی در عصر نبوي تا سال هشتم هجري، یعنی تا فتح مکه، در برابر اسالم مقاومت آشکار کرده بود و از آن پس، در پوشش نفاق خزیده بود. این ارزش ها در
دوران خالفت، به تدریج اقتدار جامعۀ اسالمی را در چارچوب مناسبات قبیله اي و عشیره اي سازمان بخشید، اما عقاید و ارزش هاي جهانی اسالم، فارغ از عملکرد قدرت هاي سیاسی و با تالش و
کوشش عالمان مسلمان، از مرزهاي چغرافیایی و سیاسی جوامع مختلف عبور کرد و بر قدرت هاي سیاسی که در این مناطق حضور داشتند، تأثیر گذاشت. فرهنگ اسالمی، به دلیل قدرت و عمق

معرفتی خود، گروه هاي مهاجم بیگانه را نیز درون خود، هضم و جذب می کرد و دست کم آنان را ناگزیر می ساخت تا براي استمرار و بقاي خود از پوشش مفاهیم و ارزش هاي دینی استفاده کند.
در عصر بیداري اسالمی، در مقابل نفوذ و سلطۀ فرهنگ غرب، مقاومت هایی شکل گرفت که ریشه در فرهنگ اسالمی داشت. متفکران جهان اسالم، خطرات سلطۀ فرهنگ غرب و فراموشی

فرهنگ و هویت اسالمی را گوشزد کردند.
سخت

زوال تدریجی قدرت کلیسا منجر به حاکمیّت قدرت هاي منطقه اي فئودال ها و اربابان بزرگ (کنت ها و لردها) شد. در نهایت با انقالب فرانسه، دولت هاي  119
سکوالر شکل گرفتند که به طور رسمی، گسست خود را از دین اعالم کردند. این دولت ها بر خالف حکومت هاي گذشته، خود را هویتی دینی و معنوي نمی شناختند؛ بلکه خود را در ابعاد

جغرافیایی، تاریخی و خصوصًا نژادي و قومی تعریف می کردند و در نهایت دولت - ملت هاي جدید از این طریق پدید آمدند.
سخت

- مخدوش کردن استقالل اقتصادي کشورهاي مختلف توسط کانون هاي ثروت و قدرت انجام می گرفت.  120
- در فرهنگ اساطیري یونان و روم باستان بدون توجه به خداوند واحد، عالم کثرت مورد توجه قرار می گرفت.

- نخستین بیدارگران اسالمی جنبش هایی را براي اصالح و رفتار حکومت قاجار به وجود آوردند.
متوسط

موقوف بودن شناخت ُمَعرِّف بر ُمَعرَّف به این معناست که ُمَعرِّف را با ُمَعرَّف و ُمَعرَّف را با ُمَعرِّف بشناسیم و این نوع دور، دور مصّرح، بی واسطه بوده که به  121
تقدم شیء به نفس خویش می انجامد و لذا ممتنع الوقوع و محال است.

سخت
عقول و مجردات، واسطه ي میان واجب الوجود بالذات و عالم طبیعت اند و عقل دهم یا فعال (واهب الصور) عهده دار فعل و انفعاالت در عالم طبیعت می باشد.  122

متوسط
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ّرِّف بشناسیم و این نوع دور، دور مصّررِّف بشناسیم و این نوع دور، دور مصرح، بی واسطه بوده که به

عقول و مجردات، واسطه ي میان واجب الوجود بالذات و عالم طبیعت اند و عقل دهم یا فعال (واهب الصور) عهده دار فعل و انفعاالت در عالم طبیعت می باشد.
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امام خمینی (ره) در تفسیر سوره ي حمد فرموده اند: اگر یک مطلب به زبان هاي مختلف بیان شود باز همان مطلب است ... مطالب مختلف نیست تعبیرها متفاوت  123
است. فراوانی این تعابیر در معارف دینی، انسان را به تعمق و تدبر در آن ها وادار می کند.

متوسط
دور مستلزم تناقض و ممتنع الوجود است، زیرا در تحلیل عقلی به تقدم شیء بر نفس خویش می انجامد، یعنی یک موجود هم علت خودش باشد و هم معلول  124

خودش و این غیر ممکن است.
سخت

امکان ذاتی معنایی جز این ندارد که اگر علتشان باشد موجود می شوند و اگر علتشان نباشد معدوم.  125
سخت

بررسی موارد در سایر گزینه ها:  126

) مشاهدات مکرر دانشمندان اگر با اصول عقلی همراه نشود قطعیت و عمومیت نمی آورد. گزینه ي 

) تجربه ي علمی بعالوه اصول عقلی و فلسفی باعث تعمیم می گردد. گزینه ي 

) جواز تعمیم تجربه را اصول عقلی و فلسفی فراهم می آورد. گزینه ي 
متوسط

رابطه ي علیت رابطه اي ست که نه بعد از وجود دو طرف رابطه بلکه درست در خود وجود آن دو برقرار می شود. این رابطه از روابط دیگر عمیق تر است.یعنی  127
در رابطه ي علیت طرف اول (علت) به طرف دوم (معلول) وجود می دهد یعنی تمام هستی و واقعیت معلول با همین رابطه تحقق می یابد بنابراین یک طرف آن، که علت است خود رابطه است.

سخت
وجود هر علتی مقدم بر معلول آن است و رابطه علیت بدون این ترتیب وجودي، معنایی ندارد. و ترتیب وجودي یعنی مقدم بودن علت بر معلول.  128

بررسی موارد نادرست:

»: رابطه ي بین والدین و فرزندان از نوع روابط بعد از وجود است. گزینه ي «

»: این رابطه، چیزي جز نیازمندي معلول به علت در اصل هستی و واقعیت خود نیست. گزینه ي «

»: درباره ي علیت چون سؤال درباره ي قطعیت است بنابراین گزینه ي  غلط است. زیرا گفته شده است که شاید اولین مسئله ي علت و معلول باشد، درست است. گزینه ي «
سخت

علیت نوعی رابطه است که نه بعد از وجود دو طرف رابطه به وقوع می پیوندد و نه قبل از آن؛ بلکه درست در خود وجود آن دو طرف برقرار می شود و طرف  129
دوم آن (معلول) وابسته به طرف اول (علت) است؛ پس این رابطه تنها قائم به یک طرف – یعنی علت – می باشد.

سخت
هر شیء حادثی مقدم بر وجود و عدم خویش، ذاتًا یک ممکن الوجود است و این صفت هرگز از او جدا نمی شود.  130

بررسی موارد نادرست:

»: امکان ذاتی تعیین کننده وجود یا عدم شیء نیست؛ بلکه حاکی است از این که شیء به حسب ذات و ماهیت خویش، نه ضرورت وجود دارد و نه امتناع وجود. گزینه ي «

»: امکان ذاتی نظریه اي است براي تبیین نیاز معلول به علت، صرف نظر از گذشته و حال و آینده اش. گزینه ي «

»: هر شیء حادثی مقدم بر وجود و عدم خویش، ذاتًا یک ممکن الوجود است؛ پس ممکن الوجود بودن بر وجود و عدم تقدم زمانی دارد. گزینه ي «
سخت

قوانین علمی همواره بیان کننده ي یک رابطه ي کلی و ضروري بین دو پدیده اند و نه تنها موارد تجربه شده ، بلکه موارد تجربه نشده را نیز در بر می گیرند.  131
سخت

امام علی (ع) درباره ي موجودات برتر از عالم طبیعت می فرماید: «موجودات کاملی هستند، عاري از ماده و قوه زیرا جملگی مجردند و فعلیت تمام دارند و در  132
نهایت کمال ممکن اند.»

متوسط
گزینه ي  غلط نیست اما از آنجا که در صورت سؤال کلمه لزومًا انتظار شادابی داریم آمده است به باور ناخودآگاه انسان برمی گردد.  133

سخت
این بیت بیانگر وساطت عقول در جهان شناسی مشایی است. علل و عوامل طبیعی تأثیرات خود را از قواي مجردي دریافت می کنند که در «عالم ماوراء طبیعت»  134

قرار دارند.
سخت

این سؤال در صورتی صحیح است که منظور از قدیم، قدیم زمانی باشد در آن صورت نسبت بین آن عموم و خصوص مطلق است.  135
هر قدیم زمانی ممکن الوجود است.

برخی ممکن الوجود قدیم زمان هستند.
برخی ممکن الوجود قدیم زمانی نیستند.

سخت
مبناي برهان اسد و اخصر اصل تقدم علت بر معلول است و نتیجه ي آن این است که وجود علتی را اثبات می کند که معلول نیست. به عبارت دیگر به یک علت   136

العلل براي سلسله ي علل و معلول ها می رسد.
متوسط

اساس برهان فارابی تقدم علت بر معلول و مطلوب آن ابطال تسلسل است و برهان سینوي بر اساس اصل واقعیت و چند اصل و محاسبه ي عقلی دیگر بنا شده و  137
مطلوب آن اثبات واجب الوجود بالذات است.

سخت
در خطبه ي اول نهج البالغه می  خوانیم: «... کمال ایمان در توحید خدا و کمال توحید در اخالص به ساحت مقدس اوست و...» حضرت علی (ع) درباره ي فرشتگان و  138

مالئک می فرمایند: «موجودات کاملی هستند عاري از ماده و قوه؛ زیرا جملگی مجردند و فعلیت تمام دارند و در نهایت کمال ممکن اند...»
متوسط

در برهان فارابی از اصل تقدم علت بر معلول استفاده شده است. این اصل بیان می کند که علت بر معلول خود تقدم وجودي دارد و معلول در مرحله و مرتبۀ بعد  139
از علت قرار گرفته است.

سخت
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اساس برهان فارابی تقدم علت بر معلول و مطلوب آن ابطال تسلسل است و برهان سینوي بر اساس اصل واقعیت و چند اصل و محاسبه ي عقلی دیگر بنا شده و

در خطبه ي اول نهج البالغه می  خوانیم: «... کمال ایمان در توحید خدا و کمال توحید در اخالص به ساحت مقدس اوست و...» حضرت علی (ع) درباره ي فرشتگان و

 کند که علت بر معلول خود تقدم وجودي دارد و معلول در مرحله و مرتبۀ بعد
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اگر مفهوم وجود عین مفهوم ماهیت یا جزء آن بود، هر ماهیتی از جمله اژدهاي سه سر را که همه تصور می کنیم براي اثبات وجود آن کافی بود.  140
متوسط
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