
نام و نام خانوادگی:

نام آزمون: تاریخ 2

تاریخ آزمون: 1400/02/18

زمان برگزاري: 750 دقیقه

موسسه امام حسین

یکی از عمده ترین کارهاي موّرخان در سنجش اعتبار و نقد روایت کننده، کدام است؟  1

مقایسۀ منابع تاریخی با سایر منابع موجود  بررسی مطابقت یا عدم مطابقت روایت با عقل 

تعیین فاصلۀ زمانی و مکانی بین راوي و خبر  اعتبارسنجی با تکیه بر دستاوردهاي علوم تجربی 

کدام فرد رهبر منافقان یثرب در دورة حضرت محمد (ص) بود؟  2

مروان بن حکم  سعد بن عباده  حباب من منذر  عبداله بن اُبّی

قتل ناجوانمردانۀ ابومسلم خراسانی به دستور کدام خلیفۀ عباسی انجام گرفت؟  3

منصور مأمون معتصم هادي

دورة حاکمیت ایلخانان را به چه دوره هایی می توان تقسیم نمود و کدام یک از افراد نام برده شده از بزرگان ایرانی که کوشیدند مغوالن را با  4
فرهنگ ایرانی و آداب کشورداري آشنا کنند، نمی باشد؟

نامسلمانی و مسلمانی - خواجه نظام الملک توسی  فرادست و فرودست - خواجه نصیرالدین توسی 

نامسلمانی و مسلمانی - شمس الدین محمد جوینی  فرادست و فرودست - عطاملک جوینی 

در دورة کدام پادشاه صفوي نفوذ زنان و خواجه سرایان افزایش یافته و آنان در امور کشور دخالت می کردند؟  5

شاه سلطان حسین  شاه عباس دوم  شاه سلیمان شاه صفی

از نتایج تأسیس حکومت صفوي نمی باشد؟  6

ایجاد رونق اقتصادي  رسمیت بخشیدن به مذهب شیعه  یکپارچه و متحد کردن ایران  نابودي حکومت ایلخانان مغول 

مذهب شیعه در چه زمانی وارد سرزمین ما شد و در چه سده هایی شیعیان در مناطقی از ایران به حکومت رسیدند؟  7

با سقوط خالفت عباسی - سده هاي هفتم و هشتم هجري  با ورود مغوالن به سرزمین ما - سده هاي هفتم و هشتم هجري 

با به قدرت رسیدن حکومت امویان - سده هاي هشتم و نهم هجري  با آغاز ورود اسالم به سرزمین ما - سده هاي هشتم و نهم هجري 

معماري ایرانی در دورة صفویه در زمان کدام پادشاه، شکوفا شد و شکوه و عظمت بناهاي کدام شهرها، اعجاب آور و تحسین برانگیز است و  8
تجارب معماري فاخر کدام عصر به شکوفایی معماري ایرانی عصر صفویه کمک کرد.

شاه تهماسب - اصفهان و قزوین - تیموري  شاه عباس اول - اصفهان و قزوین - تیموري 

شاه تهماسب - تبریز و شیراز - ایلخانی  شاه عباس اول - تبریز و شیراز - ایلخانی 

مکتب نگارگري اصفهان توسط کدام هنرمند دورة صفویه پایه گذاري شد و هنر نگارگري در زمان کدام پادشاه به اوج شکوفایی خود رسید و کدام  9
مورد از هنرمندان خوش نویس دوران صفویه می باشد؟

جالل الدین میرك - شاه تهماسب - میرعماد حسنی قزوینی  رضا عباسی - شاه تهماسب - سلطان محمد تبریزي 

جالل الدین میرك - شاه عباس اول - کمال الدین بهزاد  رضا عباسی - شاه عباس اول - میرعلی هروي 

صفویان هنر اصیل فرش بافی ایران را از حالت روستایی و عشایري خارج کردند و به صورت یک .................. درآوردند. فرش اردبیل به سفارش  10
کدام پادشاه صفوي بافته شد و این فرش امروزه کجا نگهداري می شود؟

صنعت ملی - شاه اسماعیل اول - موزة لوور پاریس  صنعت سراسري - شاه اسماعیل اول - موزة ملی ایران 

صنعت ملی - شاه تهماسب - موزة ویکتوریا و آلبرت  صنعت سراسري - شاه تهماسب - موزة آلبرت لندن 

1



امپراتوري روم در چه قرنی و به چه دلیل به دو بخش شرقی و غربی تقسیم شد و کلیساي ایاصوفیه شاهکار معماري چه دوره اي می باشد؟  11

قرن  م - اختالفات مذهبی و اجتماعی - دوران عثمانی  قرن  م - مشکالت اداري و اقتصادي - دوران بیزانس 

قرن  م - اختالفات مذهبی و فرهنگی - دوران عثمانی  قرن  م - مشکالت اداري و سیاسی - دوران بیزانس 

45

45

در سلسله مراتب اجتماعی نظام فئودالی قبل از سرف ها که پایین ترین مرتبۀ اجتماعی را برخوردار بودند، چه گروهی قرار داشت و کدام عبارت در  12
مورد بخش کشاورزي در طول قرون وسطا صحیح نمی باشد؟

اربابان و زمین داران بزرگ - پیشرفت در این بخش محسوس نبود. 

شوالیه ها - کشاورزي پیوسته پیشرفت کرد. 

کشاورزان آزاد - اختراع خیش آهنی و استفادة درست از کود حیوانی باعث افزایش محصول شد. 

اربابان و زمین داران کوچک و پیشرفت در بخش کشاورزي محسوس بود. 

کلیسا چه عنوانی به جنگ هاي مسیحیان علیه مسلمانان داده بود و کدام مورد از علل و عوامل بروز جنگ هاي مسیحیان علیه مسلمانان در قرون  13
وسطا نمی باشد؟

جنگ صلیبی - به خطر افتادن موجودیت امپراتوري بیزانس  جنگ مقدس - مشکالت اقتصادي و اجتماعی سرزمین هاي اروپایی 

جنگ صلیبی - موفقیت نظامی مسیحیان در اندلس  جنگ مقدس - فرمان حمله به سرزمین هاي اسالمی از سوي پاپ 

رنسانس به چه معناست و زادگاه و پیشگام رنسانس چه کشوري بوده است؟  14

تولد و احیاي جامعه - فرانسه  نوزایی و تجدید حیات - فرانسه  تولد و احیاي جامعه - ایتالیا  نوزایی و تجدید حیات - ایتالیا 

نظریۀ زمین مرکزي متعلق به کیست و کدام دانشمند با مطالعات خود نظریۀ کوپرنیک را اثبات کرد؟  15

کپلر - کپلر  بطلمیوس - کپلر  گوتنبرگ - کوپرنیک  گالیله - هاروي 

2

خ 2
تاری

موسسه امام حسین



مورخان براي سنجش اعتبار روایت کننده و همچنین نقد او، به محاسبه و تعیین فاصلۀ زمانی و مکانی بین واقعۀ تاریخی (خبر) و روایت کنندة آن (راوي)  1
می پردازند.

سردستۀ (رهبر) منافقان مدینه عبداهللا بن اُبّی بوده که پیش از هجرت، گروه هایی از مردم یثرب قصد داشتند او را به ریاست شهرشان برگزینند.   2

پس از َسفّاح برادرش منصور به خالفت رسید. منصور (دومین خلیفۀ عباسی) ابومسلم خراسانی را با وجود خدمات بزرگی که به عباسیان کرده بود، ناجوانمردانه  3
کشت. 

در سراسر دورة حاکمیت ایلخانان، وضعیت یکسان و یکنواختی وجود نداشت. دورة حاکمیت آنها را می توان به دورة نامسلمانی و دورة مسلمانی تقسیم کرد.   4
دیوان ساالران، فالسفه، شعرا، فقها و در رأس آنان کسانی چون خواجه نصیرالدین توسی، شمس الدین محمد جوینی و برادرش عطاملک جوینی کوشیدند تا مغول ها را با فرهنگ ایرانی و آداب

کشورداري آشنا کنند و زمینۀ مسلمان شدن این قوم غالب را فراهم آورند. 
نکتۀ درسی: خواجه نظام الملک توسی وزیر دورة سلجوقی می باشد.

با به تخت نشستن شاه سلیمان، روند انحطاط و زوال صفویان شدت گرفت. این پادشاه با اصول کشورداري بیگانه بود و در زمان او اعضاي حرم سرا نفوذ زیادي  5
داشتند و در ادارة امور حکومت دخالت می کردند.

صفویان موفق شدند ایران را از جهات سیاسی، اجتماعی و جغرافیایی متحد کنند، مذهب شیعه را رسمیت بخشند و رونق اقتصادي به وجود آورند. در دورة  6
حکومت صفوي روابط سیاسی، اقتصادي و فرهنگی گسترده اي میان ایران و همسایگان و دولت هاي اروپایی به وجود آمد که آثار و پیامدهاي منطقه اي و بین المللی زیادي داشت. 

مذهب شیعه نیز که با آغاز ورود اسالم به سرزمین ما راه یافته بود، پس از سقوط خالفت عباسی به طور محسوسی گسترش یافت، به گونه اي که در سده هاي هشتم  7
و نهم هجري شیعیان در مناطقی از ایران به حکومت رسیدند. 

عصر صفویان یکی از دوره هاي درخشان معماري ایران است. معماري ایرانی در این دوره، با برخورداري از تجارب معماري فاخر عصر تیموري و نیز سایۀ ثبات و  8
امنیت و حمایت پادشاهان به ویژه شاه عباس اول، شکوفا شد. شکوه و عظمت بناهایی که در این عصر در سرتاسر ایران به ویژه در اصفهان و قزوین ساخته شده، اعجاب آور و تحسین برانگیز است. 

هنر نگارگري در دورة شاه عباس اول به اوج شکوفایی خود رسید. در این دوره نقاش بزرگی به نام آقا رضا عباسی با طرح ها و نوآوري هاي بی نظیرش، مکتب  9
اصفهان را پایه گذاري کرد. 

در دورة صفوي هنر خوشنویسی در کنار هنر نگارگري به اوج شکوفایی رسید و هنرمندانی چون میرعلی هروي و میرعماد حسنی قزوینی آن را به کمال رسانیدند. 

صفویان هنر اصیل فرش بافی ایران را از حالت روستایی و عشایري خارج کردند و به صورت یک صنعت ملی درآوردند. فرش اردبیل به سفارش شاه تهماسب اول  10
براي پیشکش به مقبرة شیخ صفی الدین اردبیلی، توسط هنرمندان کاشانی بافته شده است. این فرش در موزة ویکتوریا و آلبرت لندن نگهداري می شود.

در قرن  م. امپراتوري روم بر اثر مشکالت اداري و اقتصادي به دو بخش شرقی و غربی تقسیم شد.   11
کلیساي ایاصوفیه، شاهکار معماري دوران بیزانس در استانبول می باشد.

سلسله مراتب اجتماعی نظام فئودالی به ترتیب از باالترین مرتبه تا پایین ترین مرتبه عبارت بود از:   12

- کشاورزان آزاد و سرف ها  - اربابان و زمین داران کوچک و شوالیه ها  - اربابان یا زمین داران بزرگ  - پادشاهان 

- اختراع خیش آهنی، بهره گیري وسیع از اسب در امور زراعی و استفادة درست از کود - اما این پیشرفت چندان محسوس نبود.  - کشاورزي پیوسته پیشرفت کرد.  در طول قرون وسطا: 
حیوانی موجب بهبود کشاورزي و افزایش محصول شد. 

پس از تصرف بخش وسیعی از سرزمین اندلس توسط مسیحیان و باال رفتن روحیۀ صلیبیان براي شرکت در نبرد علیه مسلمانان، کلیسا نام این جنگ ها را جنگ  13
مقدس اعالم کرد. 

علل و عواملی که باعث بروز جنگ هاي صلیبی شد عبارت بود از:

- مشکالت اقتصادي و اجتماعی سرزمین هاي اروپایی 

- به خطر افتادن موجودیت امپراتوري بیزانس 

- موفقیت نظامی مسیحیان در اندلس 

رنسانس به معناي نوزایی و تجدید حیات است و از نظر تاریخی به دگرگونی فکري و فرهنگی گفته می شود که به منظور احیاي فرهنگ یونان و روم باستان، از  14
ایتالیا آغاز شد. 

براساس نظریۀ زمین مرکزي بطلمیوس، کلیسا و دانشمندان بر این باور بودند که زمین ثابت و خورشید بر گرد آن می چرخد.   15
با مطالعات برخی از دانشمندان از جمله کپلر نظریۀ کوپرنیک اثبات شد. 
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نام و نام خانوادگی:

نام آزمون: جامعه شناسی 2

تاریخ آزمون: 1400/02/18

زمان برگزاري: 750 دقیقه

موسسه امام حسین

راه حل مارکس براي عبور از چالش سرمایه داري چیست و چه قرنی از لیبرالیسم اقتصادي انتقاد کرد؟  1

از نظر او چالش سرمایه داري با حرکت انقالبی قابل حل است - نیمۀ دوم قرن  از نظر چالش سرمایه داري با حرکت انقالبی قابل حل است - نیمۀ اول قرن 

تغییر نظام سرمایه داري و رفتن به سمت سوسیالیسم - نیمۀ دوم قرن  تغییر نظام سرمایه داري و رفتن به سمت سوسیالیسم - نیمۀ اول قرن 

1919

1919

در جنگ جهانی اول براي نخستین بار از سالح  .................. استفاده شد، در سال هاي ..................  اتفاق افتاد.  2

اتمی -  شیمیایی -  شیمیایی -  1945-19451939-19181939-19181914-1914اتمی - 

علّت وابستگی اقتصادي کشورهاي استعمارزده به کشورهاي استعمارگر و نتیجۀ حاصل از آن به ترتیب کدام است؟  3

تک محصولی شدن و کاهش قدرت چانه زنی اقتصادي کشورهاي استعمارزده - تبدیل شدن به تولیدکنندة نیروي کار و مواد مورد نیاز کشورهاي غربی 

تک محصولی شدن و کاهش قدرت چانه زنی اقتصادي کشورهاي استعمارزده - عدم استقالل و نامتعادل شدن مبادالت تجاري در سطح جهانی 

اغلب این کشورها نیروي کار و مواد خام مورد نیاز کشورهاي غربی را تأمین می کنند - عدم استقالل و تعدیل ثروت در سطح جهانی 

اغلب این کشورها نیروي کار و مواد خام مورد نیاز کشورهاي غربی را تأمین می کنند - تک محصولی شدن و کاهش قدرت چانه زنی

از نظر آگوست کنت چه عاملی موجب می شود بعد از انقالب صنعتی، جنگ از قاموس بشر رخت بربندد؟  4

افزایش گرایش مردم به آموزه هاي دینی رشد علوم تجربی و صنعت و کسب ثروت از طریق آن

کاهش رقابت هاي استعماري گسترش صنعت در کشورهاي غیرغربی

کدام مورد زیر اشاره به استعمار سمی دارد؟  5

کنفرانس هاي بین المللی بحران وال استریت طرح باسل بحران بوپال در هند

عمیق ترین الیه هاي هر فرهنگ چیست؟  6

باورها و ارزش هاي هر فرهنگ  باورها و هنجارهاي هر فرهنگ 

سنت ها و اعتقادات هر فرهنگ  رویکردهاي رفتاري پذیرفته شدة هر فرهنگ 

از دیدگاه ابونصرفارابی، جامعه اي که به دنبال غلبه یافتن برسایر ملّت ها است و با یکدیگر همکاري می کنند جزء کدام دسته از جوامع جاهلی  7
محسوب می شوند؟

جاهله  فاضله  تغلب  فاسقه 

بیدارگران نخستین خطر غرب را دو عامل می دانستند که عبارتند از:  8

سلطه گري و قدرت سیاسی فرهنگ غرب سلطه گري و قدرت سیاسی و اقتصادي آن ها

سلطه گري و قدرت اجتماعی و فرهنگی آن ها سلطه گري و قدرت سیاسی و نظامی آن ها

صورت تجربی پیدا کردن روشنگري مدرن از قرن  .................. است و علمی قلمداد نشدن شناخت  .................. .  9

20192018 - غیرتجربی - غیرتجربی - غیرحسی - تجربی

10  .................. به رغم هویت غیراسالمی خود از رویارویی مستقیم با فرهنگ اسالمی دوري می گزید. و عصر بیداري اسالمی با  .................. آغاز
شد.

استبداد استعماري / انقالب اسالمی استبداد ایلی - قومی / انقالب اسالمی

استبداد استعماري / تحت تأثیر مکاتب مارکسیستی استبداد ایلی - قومی / تحت تأثیر مکاتب مارکسیستی
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مشروطه از دیدگاه فقه اجتماعی و سیاسی شیعه چگونه حکومتی بود و مشکل جنبش عدالت خانه چه بود؟  11

یک نظام آرمانی بود و در مقایسه با نظام استبدادي ترجیح داده شده است. - رفتار عادالنه را بر کسانی تحمیل می کرد که با معیارهاي الهی به قدرت نرسیده بودند.

یک نظام آرمانی و مشروع نیست و در مقایسه با نظام استبدادي ترجیح داده شده است. - رفتار عادالنه را بر کسانی تحمیل می کرد که با معیارهاي الهی به قدرت نرسیده بودند. 

یک نوع حاکمیت آرمانی بود که می توانست استبداد را کاهش دهد. - تبعیت از حق نمی کرد و خواست و ارادة الهی در آن نبود. 

یک نوع حاکمیت آرمانی بود که می توانست استبداد را کاهش دهد. -خواست و ارادة افرادي که تحت نفوذ غرب بودند، حاکم بود. 

قرن  را قرن .................. می دانند و رهبران دینی بعد از شکست در مشروطه چه موضعی را اتخاذ کردند؟  12

انقالب هاي آزادي بخش - از فعالیت رقابت آمیز به موضع انقالب اسالمی  انقالب هاي آزادي بخش - از فعالیت رقابت آمیز به موضع مقاومت منفی 

مقاومت منفی - از فعالیت رقابت آمیز به موضع مقاومت منفی  مقاومت منفی - از فعالیت رقابت آمیز به موضع انقالب اسالمی 

20

کدام گزینه به ترتیب در ارتباط با دیدگاه کمونیسم و سوسیالیسم صحیح است؟  13

داراي رویکرد جامعه نگر بود و مخالف با مالکیت خصوصی - رویکرد جامعه نگر و معتقد به توزیع مناسب 

داراي رویکرد جامعه نگر بود و مخالف مالکیت خصوصی - رویکرد جامعه نگر به مالکیت خصوصی اعتقاد داشت ولی مانند سرمایه داري آن را مطلق نمی داند.

داراي رویکرد فردنگر بود و موافق مالکیت خصوصی - رویکرد جامعه نگر و معتقد به مالکیت خصوصی 

داراي رویکرد فردنگر و نفی مالکیت خصوصی - رویکرد جامعه نگر و معتقد به مالکیت عمومی 

کدام گزینه به ترتیب تاریخ فرهنگ غرب را نشان می دهد؟  14

یونان - وسطی - عصر جدید - رنسانس  قرون وسطی - رنسانس - عصر جدید - دوران مدرنیسم 

یونان - رنسانس - وسطی - عصر جدید  یونان - وسطی - رنسانس - عصر جدید 

بخش اجتماعی اشاره دارد به هویت  .................. که محصول  ..................  است.  15

فرهنگی - آگاهی و عمل مشترك انسان ها اجتماعی - آگاهی و عمل مشترك انسان ها

فرهنگی - آگاهی و عمل مشترك خود انسان  اجتماعی - آگاهی و عمل مشترك خود انسان 
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ی 2
جامعه شناس

موسسه امام حسین



مارکس در نیمۀ دوم قرن نوزدهم لیبرالیسم اقتصادي را نقد کرد. از نظر او چالش هاي جامعۀ سرمایه داري فقط با یک انقالب قابل حل بود.  1

در جنگ جهانی اول براي نخستین بار از سالح شیمیایی استفاده شد، در سال هاي  اتفاق افتاد.  2

تک محصولی شدن اقتصاد کشورهاي استعمارزده، قدرت چانه زنی در اقتصاد جهانی را از آنان می گیرد و این پدیده، موجب وابستگی اقتصادي آن ها به کشورهاي  3
استعمارزده می شود. به دلیل وابستگی اقتصادي کشورهاي استعمارزده به کشورهاي استعمارگر، مبادالت تجاري در سطح جهانی نامتعادل می شود.

آگوست کنت جامعه شناس فرانسوي، معتقد بود که فاتحان در گذشتۀ تاریخ با غنایم جنگی بر ثروت خود می افزودند ولی با رشد علم تجربی و صنعت، ثروت از  4
طریق غلبه بر طبیعت به دست می آید.

بحران بوپال در هنداشاره به استعمار سمی دارد.  5

الیۀ بنیادین  اعتقادات، باورها و ارزش هاي هر فرهنگ است.   6

ابونصر محمد فارابی در گونه شناسی جوامع، یکی از انواع جوامع جاهلی را جامعۀ تغلب می نامد. جامعه اي که به دنبال یافتن غلبه بر سایر ملت ها باشد را جزء این  7
جامعه می داند.

نخستین بیدارگران اسالمی خطر غرب را در ابعاد سیاسی و اقتصادي آن جست و جو می کردند.  8

صورت تجربی پیدا کردن روشنگري مدرن از قرن  است و علمی قلمداد نشدن شناخت غیرتجربی.  9

استبداد ایلی - قومی به رغم هویت غیراسالمی خود از رویارویی مستقیم با فرهنگ اسالمی دوري می گزیدند و عصر بیداري اسالمی با انقالب اسالمی آغاز شد.  10

- مشروطه از دیدگاه فقه اجتماعی و سیاسی شیعه یک نظام آرمانی و مشروع نیست و در مقایسه با نظام استبدادي ترجیح داده شده است.   11
- مشکل عدالت خانه این بود که رفتار عادالنه را بر کسانی تحمیل می کرد که با معیارهاي الهی به قدرت نرسیده بودند. 

قرن  را قرن انقالب هاي آزادي بخش می دانند.   12
با وقوع جنبش هاي آزادي بخش در کشور هاي آفریقایی و برخی کشور هاي آسیایی که منجر به استقالل آن ها و خارج شدن از زیرسلطۀ استعمارگران گردید، می توان قرن بیستم را قرن آزادي 

بخش نامید. 
پس از شکست رهبران دینی در پیشبرد اهداف خود در نهضت مشروعیت، آنان موضع خود را فعالیت رقابت آمیز به مقاومت منفی در مقابل حاکمیت طاغوت تغییر دادند. 

کمونیسم: رویکرد جامعه نگر و مخالف مالکیت خصوصی   13
سوسیالیسم: رویکرد جامعه نگر داشت و به مالکیت خصوصی اعتقاد داشت ولی برخالف سرمایه داري آن را مطلق نمی داند.

 14

بخش اجتماعی اشاره دارد به هویت فرهنگی که محصول آگاهی و عمل مشترك انسان ها است.  15

1914 − 1918
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نام و نام خانوادگی:

نام آزمون: جامع جغرافیاي 11 انسانی

تاریخ آزمون: 1400/02/18

زمان برگزاري: 750 دقیقه

موسسه امام حسین

ناحیه بندي بر چه اساسی صورت می گیرد؟  1

بر اساس طرز تفکر یک جغرافی دان و شیوه ي کار او  بر اساس تقسیم بندي و ویژگی هاي طبیعی مکان ها

با توجه به تفاوت ها و شباهت هاي ناحیه ها و مکان ها با توجه به ویژگی هاي انسانی و طبیعی محیط هاي جغرافیایی 

ناحیه ي انتقالی بین جنگل هاي بارانی استوایی و صحراي بزرگ آفریقا کدام است؟  2

مراتع مداري بیابان صحرا استپ بیابانی ساوان

هر ناحیه ي جغرافیایی داراي  .................. یا .................. است که بیشترین عوامل .................. و .................. در آن وجود دارند.  3

وحدت – کانون – همگونی – مرکزي وحدت – همگونی – کانون – مرکزي کانون – مرکزي – وحدت – همگونی  کانون – منطقه – وحدت – تجانس

مایل بودن محور زمین بر مدار گردش انتقالی آن به دور خورشید موجب چه رویدادي در زمین می شود؟  4

وسعت منطقۀ روشن در نیمکرة شمالی و جنوبی برابر است. 

وسعت منطقۀ روشن و تاریک و طول روز و شب در نیمکرة شمالی و جنوبی متفاوت می باشد. 

انرژي جذب شده و میزان پراکندگی آن یکنواخت است. 

نواحی قطبی حتی در تابستان به مدت چند ماه در تاریکی کامل فرو می رود.

کدام مورد مقایسۀ درستی را از «اشکال فرسایش کاوشی و تراکمی» در سواحل ارائه می کند؟  5

طاق هاي دریایی همانند آب سنگ ها، به دلیل رسوب گذاري مواد تشکیل می شوند.

تشکیل غارها برخالف طاق هاي دریایی حاصل از حفر مواد در سواحل صخره اي است. 

آب  سنگ ها برخالف ستون هاي سنگی دریایی در اثر رسوب گذاري مواد پدید می آیند.

تشکیل جزایر مرجانی همانند دماغه هاي ماسه اي ناشی از حفر مواد در سواحل صخره اي است. 

به ترتیب عالمت آب وهواهاي «معتدل، قطبی، سرد» کدام گزینه است.  6

 -  -  -  -  -  -  -  - ABCCEDCBABCD

کدام مورد از راهکارهاي حفاظت از نواحی ساحلی نمی باشد؟  7

حفاظت از تپه هاي ماسه اي از طریق کشت گیاهان سازگار  حفاظت از سواحل در مقابل باال آمدن آب یا نصب حفاظ هاي افقی 

زهکشی اراضی ساحلی  پاك سازي سواحل از انواع آلودگی ها و تدوین مقررات  

پالنتیشین چیست؟  8

به مزارع تجاري گفته می شود که محصوالت صادراتی تولید می کند.

به زمین هاي وسیع کشاورزي که به تولید یک محصول خاص، اختصاص دارد. 

به محصوالت نواحی استوایی گفته می شود.

به زمین هاي تجاري و کشاورزي بزرگ که محصوالت متنوعی جهت صادرات تولید می کند.

منظور از موازنۀ تجاري مثبت چیست و نتیجۀ آن کدام است؟  9

ارزش صادرات یک کشور بیشتر از واردات آن باشد - افزایش رفاه و بهبود استانداردهاي اقتصادي 

کسري تجاري در اقتصاد این کشور وجود ندارد - استانداردهاي زندگی و رفاه را در کشور بهبود می بخشد.

ارزش صادرات یک کشور بیشتر از واردات آن باشد - استانداردهاي زندگی و رفاه را در کشور بهبود می بخشد.

کسري تجاري در اقتصاد این کشور وجود ندارد - افزایش رفاه و بهبود استانداردهاي اقتصادي 

1



هدف از ایجاد پارك هاي علمی و فناوري، چیست و این پارك ها در چه مکان هایی ایجاد می شوند؟  10

گسترش تحقیقات و پژوهش هاي علمی - نزدیک شهرهاي پیشرفته  گسترش صنایع نو - نزدیک قطب هاي صنعتی 

گسترش تحقیقات و پژوهش هاي علمی - نزدیک قطب هاي صنعتی  گسترش صنایع نو - نزدیک شهرهاي پیشرفته 

پاسخ سؤاالت داده شده در کدام گزینه می باشد؟   11
الف) مهم ترین نواحی صنعتی اروپا در چه ناحیه اي قرار دارد؟ 

ب) منطقۀ رور متعلق به چه کشوري است؟ 
ج) کدام ناحیۀ ایتالیا از نظر صنعتی پیشرفته است؟ 

د) این کشور در دو دهۀ اخیر در صنعت به پیشرفت قابل توجهی رسیده است؟ 
هـ) دو ناحیۀ مهم صنعتی هند کدام است؟

شرق - فرانسه - جنوب - هند - دهلی و بمبئی  غرب - آلمان - شمال - چین - کلکته و بمبئی 

شمال - فرانسه - شمال - هند - دهلی و کی هین غرب - آلمان - غرب - چین - دهلی و کلکته 

در کشورهاي طویل و چند تکه، با چه مشکالتی روبرو هستیم و کدام کشور شامل کشورهاي دنباله دار می باشد.  12

ایجاد خطوط ارتباطی مشکل است - آفریقاي جنوبی  نظارت حکومت بر همۀ قسمت هاي کشور مشکل است - تایلند 

خطوط ریلی در این کشورها وجود ندارد - آفریقاي جنوبی  دسترسی به دریا در این کشورها سخت است - تایلند 

کشورهاي سوازیلند - اندونزي - تایلند و لهستان به ترتیب از نظر شکل شامل کدام گزینه می باشند؟  13

فشرده - دنباله دار - محاطی - چند تکه فشرده - طویل - دنباله دار - چند تکه

محاطی - چند تکه - فشرده - دنباله دار محاطی - چند تکه - دنباله دار- فشرده 

کدام عامل از عوامل جغرافیایی مؤثر در قدرت ملی نمی باشد و کدام کشور نام برده شده از کشورهاي محاطی محسوب می شود؟  14

وسعت، شکل و ناهمواري هاي کشور - تایلند  موقعیت جغرافیایی کشور - لهستان 

منابع کشاورزي کشور - نروژ  بنیادهاي اقتصادي کشور - لسوتو 

کدام موارد تعریف کشور را در بر می گیرد و عنصر چهارم موجودیت یک کشور چیست؟   15
الف) یک ناحیۀ سیاسی مستقل 

ب) داراي سرزمین مشخص و جمعیت فقیر و مقیم 
پ) داراي حکومت مرکزي و بر امور داخلی و خارجی خود حاکمیت دارد. 

ت) داراي حریم دریایی، زمینی و هوایی نیز هست.

ب - ت - استقالل  الف - پ - حاکمیت  ب - پ - استقالل  الف - ت - حاکمیت 
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ناحیه بندي کاري صرفًا جغرافیایی است و بر اساس طرز تفکر یک جغرافی دان و شیوه ي کار او صورت می گیرد.  1

ساوان یک ناحیه ي انتقالی بین جنگل هاي بارانی استوایی و صحراي بزرگ آفریقاست. هر چه به سمت بیابان صحرا پیش می رویم، بارندگی کمتر و علف هاي  2
ساوان کوتاه تر و تنگ تر می شوند و کم کم به مراتع مداري، که از علفزارهاي کوتاه قد تشکیل شده است، تبدیل می گردند. این مراتع در حاشیه ي صحرا به علت خشکی هوا به استپ هاي بیابانی

تبدیل می شوند. 

هر ناحیه ي جغرافیایی داراي کانون یا مرکزي است که بیشترین عوامل وحدت و همگونی در آن وجود دارند.   3

مایل بودن محور زمین بر مدار گردش انتقالی آن به دور خورشید موجب می شود که طی حرکت وضعی و انتقالی، وسعت منطقۀ روشن و تاریک و طول روز و شب  4
و فصول مختلف سال در نواحی مختلف در نیمکرة شمالی و جنوبی متفاوت باشد. 

اشکال فرسایش کاوش (ناشی از حفر مواد) در سواحل عبارت اند از: ستون هاي سنگی دریایی، غارها و طاق هاي دریایی.   5
اشکال فرسایش تراکمی (ناشی از رسوب گذاري مواد) نیز عبارت اند: آب سنگ ها و جزایر مرجانی، باتالق ها و زبانه یا دماغۀ ماسه اي.

عالمت هاي آب وهواهاي طبقه بندي کوِپن:    6

 ( - آب وهواي استوایی یا گرم ومرطوب (

 ( - آب وهواي خشک (

 ( - آب وهواي معتدل (

 ( - آب وهواي سرد (

 ( - آب وهواي بسیار سرد یا قطبی (

بررسی گزینۀ نادرست: حفاظت از سواحل در مقابل باال آمدن آب و کاهش انرژي امواج با نصب و احداث انواع حفاظ هاي عمودي موج شکن و دیوارهاي دریایی و  7
نظایر آن 

پالنتیشن عبارت است از زمین هاي وسیع کشاورزي که به تولید یک محصول خاص اختصاص دارد. این محصوالت براي صادرات و عرضه به بازارهاي فروش  8
جهانی تولید می شوند.

اگر ارزش صادرات یک کشور بیشتر از واردات آن باشد، موازنۀ تجاري مثبت است و آن کشور می تواند از راه سودي که به دست می آورد، استانداردهاي زندگی  9
و رفاه را در کشور خود بهبود ببخشد. 

امروزه کشورها سعی می کنند با ایجاد پارك هاي علمی و فناوري، صنایع نو را گسترش دهند. این پارك ها معموًال در نزدیکی قطب هاي صنعتی ایجاد می شوند و از  10
تحقیقات دانشگاهی استفاده می کنند. در این مناطق، آزمایشگاه هاي متعدد تحقیقاتی و پژوهشگرانی که به ابداع و نوآوري مشغول اند، تمرکز یافته اند. 

غرب - آلمان - شمال - چین - کلکته و بمبئی  11

در کشورهاي طویل و چند تکه، نظارت حکومت بر همۀ قسمت هاي کشور و همچنین ایجاد خطوط ارتباطی با مشکل مواجه می شود.   12
کشورهاي دنباله دار یک بخش شبه جزیره اي یا داالن مانند دارند که از سرزمین اصلی جدا افتاده است مانند تایلند. 

براساس شکل کشورها در صفحۀ  کتاب کشور سوازیلند، محاطی - کشور اندونزي، چند تکه - تایلند، دنباله دار و لهستان شکل فشرده دارند.   13

عوامل جغرافیایی موثر در قدرت ملی را می توان به پنج گروه تقسیم کرد:   14

- جمعیت کشور  - منابع انرژي و معدنی کشور،  - بنیادهاي زیستی کشور،  - وسعت، شکل و ناهمواري هاي کشور،  - موقعیت جغرافیایی کشور، 
کشورهاي محاطی کشورهایی هستند که درون یک کشور دیگر محصور شده اند مانند لسوتو که درون کشور آفریقاي جنوبی می باشد.

کشور عبارت است از یک ناحیۀ سیاسی مستقل که داراي سرزمین مشخص، جمعیت دائمی و مقیم و حکومت مرکزي است و بر امور داخلی و خارجی خود  15
حاکمیت دارد. عنصر چهارم موجودیت یک کشور حاکمیت است. 
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نام و نام خانوادگی:

نام آزمون: آزمون دینی پایه یازدهم

تاریخ آزمون: 1400/02/18

زمان برگزاري: 900 دقیقه

موسسه امام حسین

اگر با استاد سخن سعدي علیه الرحمۀ هم آرمان شده و بگوییم:  1
 مرد خردمند هنرپیشه را 
تا به یکی تجربه آموختن 

 عمر دو بایست در این روزگار  
با دگري تجربه بردن به کار

پیام کدام آیه را ترسیم کرده ایم؟

 «رسًال مبشرین و منذرین لئال یکون للناس علی اهللا حجه»   «من یبتغ غیراالسالم دینًا فلن یقبل منه»  

 «والعصر ان االنسان لفی خسر اال الذین آمنوا»   «لقد ارسلنا رسلنا بالبینات و انزلنا معهم الکتاب»  

م النَّاس علی َقدِر ُعقولهم، مفهوم می گردد که .................. می باشد. از دقت در این کالم پیامبر گرامی اسالم که فرمود: ِانا معاشَر االنبیاء امرنا َان نکلَّ  2

ماموریت نهاده شده بر دوش انبیاء در هر زمان، رشد عقلی دادن به انسان تکلم با مردم به زبان آنان، ماموریت نهاده شده بر دوش انبیاء

رشد عقلی دادن به انسانهاي هر زمان، زمینه ساز هدایت آنان میزان درك و فهم انسان هاي هر زمان، تأثیر گذار در سطح تعلیمات انبیاء

بسترساز منع سران مشرکان از استماع آیات نورانی قرآن، کدام است و چه بازتابی را به دنبال داشته است؟  3

اعجاز محتوایی ــ رسوخ فوق العادة قرآن کریم در افکار و قلوب

اعجاز محتوایی ــ مبارزه بی بدیل قرآن کریم با عقاید نادرست و آداب و رسوم خرافی و شرك آلود جاهلی

اعجاز لفظی ــ رسوخ فوق العاده قرآن کریم در افکار و قلوب 

اعجاز لفظی ــ مبارزة بی بدیل قرآن کریم با عقاید نادرست و آدام و رسوم خرافی و شرك آلود جاهلی

والیت به معناي .................. می باشد و پیامبر اکرم (ص) براي اجراي احکام خداوند؛ .................. را محل حکومت خود قرار داد.  4

فرمان دادن و حکم کردن ـ مسجد مدینه سرپرستی و رهبري ـ مکه

فرمان دادن و حکم کردن ـ مکه سرپرستی و رهبري ـ مسجد مدینه

حضرت فاطمه (س) جزء .................. وداراي .................. کامل است و پیروي از کالم و رفتار وي بر همه ي مسلمانان .................. است.  5

اهل بیت است - هدایت و والیت - واجب ائمه (ع) نیست - علم و عصمت - مستحب

اهل بیت است - علم و عصمت - واجب ائمه (ع) نیست - هدایت و والیت - مستحب

واکنش رسول خدا (ص) در برابر پایمال شدن حق شخصی شان چه بود و اینکه مردم ایشان را پدر مهربان خود می دانستند، تابع چه بود؟  6

اجراي عدالت و رفع تبعیض - دلسوزي رسول خدا (ص) در هدایت مردم  بردباري و مالیمت - دلسوزي رسول خدا (ص) در هدایت مردم 

اجراي عدالت و رفع تبعیض - رفتار محبت آمیز رسول خدا (ص)  بردباري و مالیمت - رفتار محبت آمیز رسول خدا (ص) 

اگر بگوییم: «ارج گزاران واقعی به نعمت رسالت، ثابت قدمان در پیروي از آرمان مقدس او در گذرگاه پر فراز و فرود تاریخ اند.» پیام کدام آیه را  7
ترسیم کرده ایم؟

 إفان مات او قتل انقلبتم علی اعقابکم   وما محمد اّال رسول قد َخَلت من قبلۀ الّرسل  

 لقد کان لکم فی رسول اهللا اُسوة حسنۀ لَِمن کان َیرجوا والیوم اآلخر   َو من ینقلب علی عقبیه فلن یضراهللا شیئًا و سیجزي اهللا الشاکرین  

1



تألیف کتب «من ال یحضره الفقیه و التهذیب» و «معرفی خود به عنوان امام بر حق» و «مبارزه بر اساس تقیه» به ترتیب در قالب کدام مسئولیت هاي  8
دو گانۀ مقام امامت است؟ (با تغییر)

اقدامات مربوط به مرجعیت دینی - مجاهده در راستاي والیت ظاهري - اقدامات مربوط به مرجعیت دینی 

مجاهده در راستاي والیت ظاهري - مجاهده در راستاي والیت ظاهري - اقدامات مربوط به مرجعیت دینی 

مجاهده در راستاي والیت ظاهري - اقدامات مربوط به مرجعیت دینی - مجاهده در راستاي والیت ظاهري

اقدامات مربوط به مرجعیت دینی - مجاهده در راستاي والیت ظاهري - مجاهده در راستاي والیت ظاهري

تفاوت خصوصیات ذکر شده در کتاب هاي حدیث اهل سنت با ویژگی هاي حضرت مهدي (ع) چیست؟  9

نمی پذیرند که ایشان از نسل حضرت فاطمه (سالم اهللا علیها) است. اعتقاد ندارند که ایشان آخرین ذخیرة الهی و منجی آخر الزمان است.

نقل کرده اند که امام زمان (ع) هنوز به دنیا نیامده است. مشخص بودن القاب ایشان مانند «مهدي» را نمی پذیرند.

ْرِض...» ثمرة جانشینی مؤمنان در زمین و استقرار دین خداوند و ُهْم ِفی اْالَ الحاِت لََیْسَتْخِلَفنَّ با توجه به آیۀ شریفۀ « َوَعَد اهللاُّ الَِّذیَن آَمُنوا ِمْنُکْم َو َعِمُلوا الصِّ  10
تبدیل بیم آن ها به ایمنی، کدام است؟

 َیْعُبُدونَِنی ال ُیْشِرُکوَن بِی َشْیئًا    َو نَْجَعَلُهْم أِئَمٌۀ َو نَْجَعَلُهْم اْلَواِرثیَن   

ِه َو لَْو َکِرَه اْلُمْشِرُکوَن    یِن ُکلِّ الُِحوَن    لُِیْظِهَرُه َعَلی الدِّ  أنَّ اَالْرَض َیِرُثَها ِعَباِدَي الصَّ

پویایی جامعۀ شیعه در طول تاریخ پر فراز و نشیب، در گرو گذشتۀ .................. و آیندة .................. بوده است که نمود آن به ترتیب، ..................  11
و .................. می باشد. (با تغییر)

سرخ - سبز - عدالت خواهی - اعتقاد به عاشورا  سرخ - سبز - اعتقاد به عاشورا - عدالت خواهی

سبز - سرخ - اعتقاد به عاشورا - عدالت خواهی سبز - سرخ - عدالت خواهی - اعتقاد به عاشورا 

منظور از تقلید در احکام دین چیست و پیامبر اکرم (ص) پاداش فقیه عصر غیبت را چگونه معرفی کرده است؟  12

کسب معرفت عمیق و در دین - دستیابی به چشمه هاي حکمت و معرفت  رجوع به متخصص - دستیابی چشمه هاي حکمت و معرفت 

کسب معرفت عمیق در دین - همنشینی با پیامبر در بهشت  رجوع به متخصص - همنشینی با پیامبر در بهشت 

شیوة انتخاب امام خمینی و حضرت آیت  اهللا خامنه اي به ترتیب چگونه بود؟  13

شیوة غیرمستقیم - شیوة غیرمستقیم  شیوة غیرمستقیم - شیوة مستقیم  شیوة مستقیم - شیوة غیرمستقیم  شیوة مستقیم - شیوة مستقیم 

غبار ذلت چه موقعی بر چهرة انسان می نشیند و پیام کدام آیۀ شریفه حاکی از آن است؟  14

َئِۀ َفال ُیْجزي  ِإالَّ ِمْثَلها...»  یِّ تسلیم هوي و هوس شود -  «... َو َمْن جاَء بِالسَّ َئِۀ َفال ُیْجزي  ِإالَّ ِمْثَلها...»  یِّ جایگاه خود را نشناسد -  «... َو َمْن جاَء بِالسَّ

َئٍۀ بِِمْثِلَها...»  َئاِت َجَزاُء َسیِّ یِّ تسلیم هوي و هوس شود -  «َوالَِّذیَن َکَسُبوا السَّ َئٍۀ بِِمْثِلَها...»  َئاِت َجَزاُء َسیِّ یِّ جایگاه خود را نشناسد -  «َوالَِّذیَن َکَسُبوا السَّ

نفس .................. از انسان می خواهد که در حد نیاز به تمایالت فروتر پاسخ دهیم و سرگرم کردن انسان به بعد حیوانی با دعوت ..................  15
صورت می گیرد.

لوامه - نفس ملهمه  لوامه - هوي و هوس  اماره - نفس ملهمه  اماره - هوي و هوس 

از آنجا که لطف و فضل الهی به انسان هاي نیکوکار، موجب ازدیاد پاداش آن ها می شود، کدام آیۀ شریفه را می توان مورد استناد قرار داد و نشستن  16
غبار ذلت بر چهرة انسان ذلیل به کدام علت است؟

 من کان یرید العّزة فلّله العّزة جمیعا  -  و ترهقهم ذلۀ   لّلذین احسنوا الحسنی و زیادة -  والَّذین کسبوا السّیئات  

 لّلذین احسنوا الحسنی و زیادة - و ترهقهم ذلۀ   من کان یرید العّزة فلّله العّزة جمیعا  -  والَّذین کسبوا السّیئات  

ُ َجَعَل لَُکْم ِمْن َأنُْفِسُکْم َأْزَواًجا َوَجَعَل لَُکْم ِمْن َأْزَواِجُکْم ...»  هدف از تشکیل خانواده چیست و تحقق این هدف موجب چه می شود؟ با توجه به آیۀ  «َواهللاَّ  17

آرامش و انس با همسر - برقراري آرامش روانی در زندگی  آرامش و انس با همسر - محکم تر شدن وحدت روحی زن و مرد 

رشد و پرورش فرزند- تحکیم بخشی وحدت روحی زن و مرد  رشد و پرورش فرزند - برقراري آرامش روانی در زندگی
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از نظر تعالیم دینی مشورت با پدر و مادر در امر ازدواج جایگاه ویژه اي دارد زیرا «مصالح و خوش بختی فرزندان را در نظر گرفتن» و «دریافت  18
صحیح خصوصیات افراد و پیش بینی عاقبت ازدواج» به ترتیب معلول  .................. و  .................. است که پدر و مادر داراي این ویژگی ها هستند.

عالقه و محبت به فرزند - تجربه و پختگی عالقه و محبت به فرزند - لطافت هاي عاطفی

تجربه و پختگی - لطافت هاي عاطفی تجربه و پختگی - عالقه و محبت به فرزند

با توجه به تعلیمات پیشوایان دین، یکی از برترین اعمال عصر غیبت .................. می باشد و حضرت علی (ع) در این مورد می فرماید: ..................  19
 .

انتظار ظهور - خوشا به حال کسی که به حضور قائم برسد؛ در حالی که پیش از قیام نیز پیرو او باشد. 

پیروي از امام - خوشا به حال کسی که به حضور قائم برسد؛ در حالی که پیش از قیام نیز پیرو او باشد. 

انتظار ظهور - منتظر فرج باشد باشید از لطف الهی مأیوس نشوید و بدانید محبوب ترین کار ها انتظار فرج است. 

پیروي از امام - منتظر فرج باشید و از لطف الهی مأیوس نشوید و بدانید محبوب ترین کار ها نزد خداوند انتظار فرج است.

قرآن کریم دربارة کدام یک از زمینه هاي طبیعی تشکیل خانواده می فرماید:" «َاَفبا الباِطل ُیؤمنون و بنعمِۀ اهللا هم یکُفروَن»؟ (باتغییر)  20

نیاز به رشد معنوي و اخالقی رشد و پرورش فرزندان نیاز به آرامش و انس روحی با همسر انس با همسر 
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با توجه به اندیشه و تحقیق درس اول بیت «مرد خردمند هنرپیشه را» اشاره به کشف راه درست زندگی دارد و با آیۀ «والعصر» هم مفهوم است.   1

معنی حدیث: ما پیامبران مامور شدیم که با مردم به اندازه ي عقلشان سخن بگوییم.   2
دقت در این کالم پیامبر گرامی اسالم که فرمود: َنحُن معاشَر االنبیاء امرنا َان نتکلَّم النَّاس علی َقدِر ُعقولهم مفهوم می گردد که میزان درك و فهم انسان هاي هر زمان، تأثیر گذار در سطح تعلیمات انبیاء

می باشد.

اعجاز لفظی قرآن کریم مانند آهنگ موزون و دلنشین کلمه ها و جمله ها، شیرینی بیان و رسایی تعبیرات با وجود اختصار سبب شده بود که سران مشرکان، مردم  3
را از شنیدن (استماع) قرآن منع کنند. همین زیبایی لفظی، سبب نفوذ خارق العادة این کتاب آسمانی در افکار و قلوب در طول تاریخ شده است و بسیاري از مردم به خصوص ادیبان و اندیشمندان

تحت تأثیر آن مسلمان شده اند.  

 4

حضرت فاطمه (س) جزء  اهل بیت است  و داراي  علم و عصمت کامل است و پیروي از کالم و رفتار وي بر همه ي مسلمانان واجب است.  5

رسول خدا (ص) در برابر پایمال شدن حق شخصی خود، بردباري و مالیمت داشت، اما در برابر نادیده گرفته شدن حق افراد جامعه می ایستاد و کوتاه نمی آمد.  6
رفتار رسول خدا (ص) با مردم به قدري محبت آمیز بود که مردم، ایشان را پدر مهربان خود می دانستند.

براساس آیۀ  سورة آل عمران  «و ما محّمد اّال رسوٌل...»  ارج گزاران (سپاس گزاران) واقعی نعمت رسالت، کسانی هستند که در راه و روشی که پیامبر (ص)  7
ترسیم کردند، ثابت قدم اند و به عقب باز نمی گردند (ثابت قدمان در پیروي از آرمان مقدس او در گذرگاه پر فراز و فرود تاریخ ): «َو من ینقلب علی عقبیه فلن یضراهللا شیئًا و سیجزي اهللا الشاکرین: و

هرکس به گذشته (جاهلیت) بازگردد، به خدا هیچ گزند و زیانی نرساند و خداوند به زودي سپاسگزاران را پاداش می دهد.»

تألیف کتب«من ال یحضره الفقیه و التهذیب» مربوط به تبیین معارف اسالمی متناسب با نیازهاي نو در راستاي مسئولیت مرجعیت دینی   8
معرفی خود به عنوان امام برحق مربوط به اقدامات والیت ظاهري امامان می باشد. 

مبارزه در راستاي تقیه مربوط به انتخاب شیوة درست مبارزه در راستاي والیت ظاهري می باشد.

درکتاب هاي حدیث اهل سنت تأکید شده که حضرت مهدي از نسل پیامبر اکرم (ص) و حضرت فاطمه (ع) است، البته آنان معتقدند که امام مهدي (عج) هنوز به  9
دنیا نیامده است.

ثمرة جانشینی مؤمنان صالح «تحقق عبادت و بندگی خدا و نفی شرك او» می باشد که در ادامۀ آیۀ  سورة مبارکۀ نور در عبارت «یعبدوننی ال یشرکون بی شیئًا»  10
آمده است. 

پویایی جامعۀ شیعه در طول تاریخ به دو عامل بستگی دارد:   11

- گذشتۀ سرخ: یعنی اعتقاد به عاشورا، آمادگی براي شهادت و ایثار. 

- آیندة سبز: یعنی انتظار براي سرنگونی ظالمان و گسترش عدالت در جهان، زیر پرچم امام عصر (ع)  عدالت خواهی

تقلید به معناي رجوع به متخصص است و به فرموده پیامبر اگر فقیهی در عصر غیبت دیگرانی را که به احکام دین آشنا نیستند راهنمایی کند پاداش او همنشینی با  12
پیامبر در بهشت خواهد بود. 

- مردم کشور ما در زمان انقالب اسالمی به شیوه اي مستقیم و با حضور در اجتماعات و راهپیمایی هاي سراسري، رهبري امام خمینی (ره) را پذیرفتند و با ایشان  13
پیمان یاري بستند. 

- اکنون نیز بنا بر قانون اساسی مردم ابتدا نمایندگان خبرة خود را انتخاب نمودند و آن خبرگان از میان فقها حضرت آیت اهللا خامنه اي را که شایستۀ رهبري بودند، به جامعه اعالم کردند
(غیرمستقیم). 

َئٍۀ ِبِمْثِلَها َو َتْرَهُقُهْم ِذلٌَّۀ:  آنان که بدي پیشه کردند، جزاي بد به اندازة عمل خود می بینند و بر چهرة آنان غبار ذلت یَِّئاِت َجَزاُء َسیِّ مطابق آیۀ شریفۀ « َو الَِّذیَن َکَسُبوا السَّ  14
می نشینند». گناهکاري و تسلیم شدن در برابر هوي و هوس، موجب ذلت نفس می شود.

نفس لوامه از انسان می خواهد در حد نیاز به تمایالت فروتر پاسخ دهیم و هوي و هوس انسان را به تمایات بعد حیوانی سرگرم می کند.   15

ترجمۀ آیۀ «لّلذین احسنوا الحسنی و زیادة»: «براي کسانی که نیکوکاري پیشه کردند، پاداشی نیک و چیزي فزون تر است». به لطف بیش تر خداوند به بندگان  16
نیکوکارش اشاره می کند. 

َئٍۀ ِبِمثِلها َو َترَهُقَهم ِذلٌَّۀ»: «آنان که بدي پیشه کردند، جزاي بد به اندازة عمل خود می بینند و بر چهرة آنان غبار ذلت می نشیند»، علِت نشستن غبار ذلت بر چهرة یِّئاِت جزاُء َسیُّ در آیۀ «َو الَّذین َکَسُبوا السَّ
ذلیل، آلودگی به گناهان است.

ُ َجَعَل َلُکْم ِمْن َأْنُفِسُکْم َأْزَواًجا َوَجَعَل َلُکْم ِمْن َأْزَواِجُکْم ...»  اشاره به > رشد و پرورش فرزند دارد.  آیۀ  «َواهللاَّ  17
و تحقق این هدف تحکیم بخشی وحدت روحی زن و مرد می شود.

پیشوایان ما از ما خواسته اند که در مورد همسر آینده با پدر و مادر خود مشورت کنیم که به انتخاب درست برسیم. پدر و مادر به علت عالقه و محبت به فرزند،  18
معموال مصلحت و خوشبختی او را در نظر می گیرند. و به علت تجربه و پختگی شان، بهتر می توانند خصوصیات افراد را دریابند و عاقبت ازدواج را پیش بینی کنند. 

انتظار ظهور  برترین اعمال عصر غیبت است.   19
حضرت علی در این باره می فرماید «منتظر فرج باشید و از لطف الهی مأیوس نشوید و بدانید محبوب ترین کارها نزد خدا انتظار فرج است». 

ِ ُهْم َیْکُفُروَن»  بیانگر رشد و پرورش یَِّباِت ? َأَفِباْلَباِطِل ُیْؤِمُنوَن َوِبِنْعَمِت اهللاَّ ُ َجَعَل َلُکْم ِمْن َأْنُفِسُکْم َأْزَواًجا َوَجَعَل َلُکْم ِمْن َأْزَواِجُکْم َبِنیَن َوَحَفَدًة َوَرَزَقُکْم ِمَن الطَّ آیۀ شریفۀ  «َواهللاَّ  20
فرزندان و از زمینه هاي ازدواج است.
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نام و نام خانوادگی:

نام آزمون: جامع روانشناسی

تاریخ آزمون: 1400/02/18

زمان برگزاري: 750 دقیقه

موسسه امام حسین

اعتماد افراطی به یافته ها، در کدام یک از منابع کسب شناخت دیده می شود؟  1

روش شهودي  شیوة خردگرایانه  صاحب نظران  روش علمی 

دانشمندان از طریق تعریف عملیاتی، کدام فعالیت علمی را انجام می دهند؟  2

نحوة اندازه گیري متغیرها را مشخص می کنند. پدیده هاي طبیعی را پیش بینی می کنند.

فرضیه اي که به طور تجربی قابل بررسی است را ارائه می کنند. ارتباط بین دو یا چند متغیر را روشن می کنند.

کدام یک از گزینه هاي زیر از موانع تمرکز محسوب می شود؟  3

ایجاد هدف و اهمیت دهی به آن  درگیري و انگیختگی ذهنی  تغییرات درونی محرك  یکنواختی و ثبات نسبی 

کدام یک از اشعار زیر به عامل زیستی دخیل در فرآیند رشد اشاره دارد؟  4

 وگرنه من همان خاکم که هستم   کمال همنشین در من اثر کرد

 نرود میخ آهنین در سنگ    با سیه دل چه سود گفتن وعظ 

 وقنا ربنا عذاب النار  زینهار از قرین بد زینهار 

 پی نیکان گرفت و مردم شد   سگ اصحاب کهف روزي چند 

در موضوع ردیابی عالمت که یکی از کارکردهاي توجه است، اگر عالمت غایب باشد و ما عالمت را ردیابی کرده و گزارش دهیم، با چه موقعیتی  5
سر و کار داریم؟

از دست دادن محرك هدف  رّد درست  هشدار کاذب  اصابت

استفاده از مثال هاي مختلف جهت تبیین یک مفهوم چگونه باعث تقویت حافظه می شود؟  6

رمزگردانی معنادار  مطالعۀ چند حسی  تمایزبخشی بسط معنایی 

تقسیم بندي حافظه به  نوع رویدادي و معنایی بر چه مبنایی صورت گرفته است؟  7

زمان ایجاد حافظه در ذهن  مراحل حافظه  با توجه به نوع اطالعات  با توجه به تجربۀ شخصی 

2

به ترتیب "احساس مسئله" و "مواجه شدن با مسئله" مربوط به کدام یک از ویژگی هاي مسئله است؟  8

توانمندي هاي محدود - مسئله، فرایند تحت کنترل  هدفمند بودن - توانمندي هاي محدود 

توانمندي هاي محدود - هدفمند بودن  مسئله، فرایند تحت کنترل - هدفمند بودن 

پیامد ناتوانی در تصمیم گیري کدام است؟  9

کوچک شمردن خود  سوگیري تأیید  فرار از ضرر  تعارض

هر یک از گزاره هاي زیر به کدام یک از موانع تصمیم گیري اشاره دارد؟   10
الف) مربی فوتبالی به دلیل فحاشی هاي تماشاگران، بهترین بازیکن زمین را تعویض می کند.  

ب) کسی با وجود دسترسی به شواهد متقن مبنی بر کالهبردار بودن دوست صمیمی اش، همچنان او را بی گناه می داند.

کنترل نکردن هیجانات - سوگیري تأیید   اعتماد افراطی - اعتماد افراطی  

سوگیري تأیید - اعتماد افراطی   کنترل نکردن هیجانات - اعتماد افراطی  

1



اگر بین فعالیتی که ما انجام می دهیم و نتایجی که انتظار داریم به دست آوریم، رابطه  اي وجود نداشته باشد و این عدم رابطه تکرار شود، فرد  11
دچار....... می شود و در این شرایط......... .

ناهماهنگی شناختی - به موجودي بی تحرك و خنثی تبدیل می شود. درماندگی آموخته شده - حالتی ناخوشایند و تنش زا براي فرد ایجاد می شود.

درماندگی آموخته شده - به موجودي بی تحرك و خنثی تبدیل می شود. ناهماهنگی شناختی - حالتی ناخوشایند و تنش زا براي فرد ایجاد می شود.

کدامیک از موارد زیر جزء راه هاي مقابله اي "ناسازگارانه" نمی باشد؟  12

در انتظار معجزه بودن  فعالیت ورزشی  انجام فعالیت هاي تکانشی منفعل بودن 

جاهاي خالی در عبارت زیر به ترتیب با چه کلماتی به درستی پر می شوند؟   13

مراحل حل مسئله:  ..................    ..................    به کارگیري روش هاي مناسب      ..................    ..................

تشخیص مسئله - بازبینی و اصالح راه حل  ارزیابی راه حل - انتخاب راه حل جایگزین 

تشخیص مسئله - ارزیابی راه حل   بازبینی و اصالح راه حل - انتخاب راه حل هاي جایگزین 

(1)←←(2)

کدام گزینه به ترتیب در مورد ویژگی هاي ثانویه و ویژگی هاي اولیۀ جنسی درست می باشد؟  14

رویش موي صورت در پسران ـ جزئی از عالئم رشد و قابل رؤیت اند. بر توانایی تولیدمثل تأثیر می گذارند ـ جزئی از عالئم رشد و قابل رؤیت اند.

به طور مستقیم در تولیدمثل تأثیر می گذارند ـ رویش موي صورت در پسران رویش موي صورت در پسران ـ به طور مستقیم در تولیدمثل نقش دارند. 

«مریم براي ساخت یک ماکت ساختمان به قدري از خود عالقه نشان می دهد که گذر زمان را احساس نمی کند و اغلب تا ساعت سه نیمه شب بیدار  15
است.»؛ «زهرا به موضوعات ادبی عالقه مند شده و عالوه بر کتاب درسی، بیش تر وقت خود را صرف خواندن کتاب شعر و ادبیات می کند.»؛ «مینا براي
این که مادر گوشی تلفن همراه برایش بخرد، به شدت درس می خواند تا معدل خوب بگیرد.»؛ به ترتیب در این سه مثال به کدام یک از انواع انگیزه اشاره

شده است؟

انگیزة درونی - انگیزة بیرونی - انگیزة بیرونی  انگیزة درونی - انگیزة بیرونی - انگیزة درونی 

انگیزة درونی - انگیزة درونی - انگیزة بیرونی  انگیزة بیرونی - انگیزة درونی - انگیزة درونی 
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موسسه امام حسین



دانشمندان در روش علمی به یافته هاي خود بیش از حد اطمینان می کنند به طوري که موضع آنها در برابر سایر منابع کسب شناخت باید به صورت «نمی دانم» باشد،  1
درحالی که می گویند «نیست» که این بیانگر اعتماد افراطی بر یافته ها و از موانع تصمیم گیري است. 

در روش پژوهش علمی با دو مفهوم «متغیر» و «تعریف عملیاتی» مواجه هستیم. در روش علمی و براي انجام یک آزمایش صحیح و هم چنین سهولت در  2
اندازه گیري ها، باید متغیرهاي موردنظر به شکل دقیق، شفاف و قابل اندازه گیري تعریف شوند. به تعریفی که این ویژگی ها را داشته باشد، «تعریف عملیاتی» می گویند.

موانع تمرکز  یکنواختی و ثبات نسبی با محرك   3

عوامل ایجاد تمرکز  تغییرات درونی محرك - درگیري و انگیختگی ذهنی 

گزینۀ  و  و  به تأثیر محیط و تربیت در فرایند رشد اشاره دارند.  4

در هر موقعیت توجه با دو نوع عالمت روبه رو هستیم: عالمت هدف که باید آن را برگزینیم و عالئم انحرافی که باعث حواس پرتی می شود. ردیابی کردن عالمت  5
غایب، هشدار کاذب است و تکالیف مهم تر با هشدار کاذب بیشتري همراه است. 

استفاده از مثال هاي صاف جهت تبیین یک مفهوم به روش بسط معنایی اشاره دارد. در واقع هر چه مثال هاي بیشتري داشته باشیم، مفهوم مورد نظر بهتر از سایر  6
مفاهیم در حافظه می ماند.

با توجه به نوع اطالعات، حافظه به دو نوع معنایی و رویدادي تقسیم می شود.  7

زمانی احساس مسئله می کنیم که بدانیم هدف چیست - اصوًال زمانی با مسئله مواجه می شویم که امکانات ما محدود باشد.   8

ناتوانی در تصمیم گیري حالت عاطفی ناخوشایندي را ایجاد می کند که به آن تعارض می گویند. تعارض محصول ناتوانی در تصمیم گیري و ناکامی محصول ناتوانی  9
در حل مسئله است. 

گزارة الف) مربی تحت تأثیر احساسات و هیجانات دیگران قرار گرفته است.   10
گزارة ب) در این گزاره ، فرد از اطالعاتی که دیدگاهش را تأیید کند، استفاده می کند.

وقتی که بین فعالیت انجام شده و نتیجۀ مورد انتظار رابطه اي وجود نداشته باشد، فرد دچار درماندگی آموخته شده می شود و او به این باور می رسد که نمی تواند و  11
درنتیجه فرد به موجودي بی تحرك و خنثی تبدیل می شود.

فعالیت بدنی و ورزش کردن، جزء راه هاي سازگارانۀ مقابله با فشار روانی است.   12

استفاده از داروهاي

و مواد مشابه
شیمیایی و دخانیات

ناسازگارانه سازگارانه

انجام رفتارهاي
تکانشی و بدون

فکر و تأمل

در انتظار
معجزه بودن

منفعل

بودن

فعالیت بدنی و
ورزش کردن حس شوخ

استفاده از

طبعی

مشورت و
راهنمایی
گرفتن

مهارت هاي
حل مسئله

راه هاي مقابله با فشار روانی

 

مراحل حل مسئله  تشخیص مسئله      به کارگیري روش هاي مناسب     ارزیابی راه حل    بازبینی و اصالح راه حل      انتخاب راه حل هاي جایگزین  13

ویژگی هاي اولیۀ جنس به طور مستقیم در تولیدمثل نقش دارند. رویش موي صورت پسران یک ویژگی ثانویه است.   14

دو مثال اول به نمونه هایی از انگیزه هاي درونی اشاره دارد و مثال سوم به انگیزه بیرونی اشاره دارد.   15
در مثال اول فرد کار یا فعالیت را به  خاطر خود آن چیز انجام می دهد، زیرا به آن کار عالقه دارد، برایش جالب است و با نیازهاي فطري او مطابقت دارد. 

در مثال سوم افراد تحت تأثیر مسائلی خارج از خود فعالیت، مثل دریافت پاداش، تصمیم به انجام کاري می گیرند.
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نام و نام خانوادگی:

نام آزمون: آزمون جامع یازدهم انسانی

تاریخ آزمون: 1400/02/16

زمان برگزاري: 1800 دقیقه

موسسه امام حسین

اگر  ,  ,  سه گزارة دلخواه باشند و ارزش  نادرست باشد، کدام گزینه در مورد ارزش  و  درست است؟  1

 نادرست و  درست.  و  هر دو درست.  درست و  نادرست.  و  هر دو نادرست. 

rqpr ⇒ (p∨ ∼ q)rp

rprprprp

، برابر ارزش کدام است؟ اگر  گزاره درست و  گزاره نادرست و  گزاره دلخواه باشد. ارزش گزاره   2

همیشه نادرست  همیشه درست 

pqr(r ⇔ p) ⇒ (p ∧ q)

r∼ r

کدام یک از هم ارزي هاي زیر، نادرست است؟  3

p ∧ (p ∨ q) ≡ pp ∨ (p ∧ q) ≡ p(∼ p ∨ q) ≡ (q ⇒ p)(∼ p ∨ q) ≡ (p ⇒ q)

اگر  و  باشند. برد تابع  کدام  4
است؟

f = {(2 , 5) , (3 , 4) , (4 , 6) , (1 , 7)}g = {(1 , 3) , (2 , 6) , (5 , 2) , (4 , 9)}g − f

{−4 , 1 , 3}{−4 , 2 , 3}{−4 , 1 , 2 , 3}{1 , 2 , 3 , 4}

، مقدار  ، کدام است؟ در تابع   5f(x) = [x + ] − [−x]
3
2

f( ) + f(− )
9
4

1
2

4567

اگر تابع  به صورت  و تابع  به صورت  باشد، در این  6

صورت تابع  به ازاي کدام مقدار  تعریف نمی شود؟

ff = {(1, 2), (0, 3), (4, 0), (3, 2)}gg = {(4, 2), (0, −1), (1, 4), (3, 0)}

( )(x)
f

g
x

0134

اگر ضابطۀ تابع  و ضابطۀ تابع  در دامنۀ مشترك و  باشد، در این صورت ضابطۀ تابع   7

برابر کدام گزینه است؟

f(x) = − 1x2( )(x) = x + 1
f

g
g(x) ≠ 0g(x)

x − 1− 1x2x + 1+ 1x2

اگر زوج مرتب  روي نیمساز ناحیۀ اول و سوم باشد، در این صورت مقدار  چقدر است؟  8

  یا  یا  یا  یا 

( − 5x + 4, −2)x2x

23−23−2−3+2−3

1



اگر  و  باشد، آن گاه  کدام است؟  9

      

       

f(x) = xg(x) = sign(x)f × g

نمودار مختصاتی تابع زیر به کدام صورت است؟   10

1-1

2-

1-1

2-

1-1

2-

  

f(x) =

⎧

⎩
⎨
⎪

⎪

2x − 1
x2

3x + 1

x > 1
−1 < x ≤ 1
x ≤ −1

، برابر  و شاخص بهاي همان کاال در سال  برابر  باشد، تورم این کاال در طی این اگر شاخص بهاي کاالیی در سال پایه   11
شش سال چقدر است؟

139012٫2139618٫6

52%52٫4%53٫5%53%

اگر میانگین درآمد خانوارهاي یک شرکت تولیدي برابر  تومان باشد، در این صورت حداقل درآمدي که کارکنان این شرکت داشته  12
باشند تا زیر  خط فقر قرار نگیرند چقدر باید باشد؟

2800000

1400000160000018000002800000

با توجه به جدول زیر، خط  فقر به روش میانگین بر حسب هزار تومان برابر کدام گزینه است؟                       13
  ردیف      درآمد ماهیانه بر حسب هزار  تومان       تعداد اعضاي خانواده    

17501

512502

322503

420004

25005

200225400450

در یک منطقه  نفر، از افراد  ساله و بیشتر شاغل اند. در این منطقه  نفر،  ساله و بیشتر جویاي کار هستند، حداقل چند شغل  14

ایجاد شود تا نرخ بیکاري  درصد باشد؟

15001614316

6

40455060
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، کدام است؟  در یک مرکز خرید، تعداد مشتري ها بین ساعت  تا  در جدول زیر آمده است. درون یابی خطی آن در ساعت  15
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 1
نادرست    ترکیب شرطی وقتی نادرست است؛ که مقدم درست و تالی نادرست باشد.

 نادرست    ترکیب فصلی فقط وقتی نادرست است؛ که هر دو گزاره نادرست باشند.

 پس  درست و  نادرست است.

 2

 اگر  درست باشد  درست است. (گزاره دو شرطی هنگامی داراي ارزش درست است که ارزش دو طرف مثل هم باشد.) پس  نادرست است. 

اگر  نادرست باشد:  نادرست است. 

پس:  درست است. 

پس ارزش گزارة  نقیض  است. 

 3

» صحیح نیست.  با توجه به جدول، گزینۀ «

     

 4

 برد  به صورت  است.

 5

 

 

 در نتیجه داریم: 

 

تابع  در دامنه مشترك و در  تعریف می شود.   6

دامنۀ دو تابع  و  یکسان است، ولی تابع  به ازاي  برابر صفر است پس  تعریف نشده است. 

، با داشتن ضابطۀ تابع  و  در دامنه مشترك و  کافیست: ضابطۀ تابع  را بر  تقسیم کنیم.  براي به دست آوردن ضابطۀ تابع   7

⇒ ≡r 
درست

(p∨ ∼ q)
  

نادرست

⟶ { p ≡ نادرست
∼ q ≡ نادرست

p∨ ∼ q ≡

rp

∧ ≡ Fp
 T

q
 F

rr ⇔ p⇒(r ⇔ p)
  

T

(p ∧ q)
  

F

rr ⇔ p

⇒(r ⇔ p)
  

F

(p ∧ q)
  

F

(r ⇔ p) ⇒ (p ∧ q)r

3p

د
د
ن
ن

q

د
ن
د
ن

∼ p

ن
ن
د
د

∼ p ∨ q

د
ن
د
د

p ⇒ q

د
ن
د
د

q ⇒ p

د
د
ن
د

f = {(2 , 5) , (3 , 4) , (4 , 6) , (1 , 7)}

g = {(1 , 3) , (2 , 6) , (5 , 2) , (4 , 9)}

= ∩ = {2 , 4 , 1}Dg−f Df Dg

g − f = {(2 , 1) , (4 , 3) , (1 , −4)}

g − f{−4 , 1 , 3}

f(x) = [x + ] − [−x]
3
2

→ f( ) = [ + ] − [− ] = [ ] − [− ]
9
4

9
4

3
2

9
4

15
4

9
4

⇒ f( ) = 3 − (−3) = 6
9
4

→ f(− ) = [− + ] − [−(− )]
1
2

1
2

3
2

1
2

⇒ f(− ) = [1] − [ ] = 1 − 0 = 1
1
2

1
2

f( ) + f(− ) = 6 + 1 = 7
9
4

1
2

(x)
f

g
g(x) ≠ 0

fgg(x)3(3)
f

g

(x)
f

g
fgg(x) ≠ 0fg

( )(x) =
f

g

f(x)

g(x)
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هر نقطه روي نیمساز ناحیۀ اول  سوم داراي طول و عرض یکسان است.   8
(نمودار مختصاتی همانی همان نیمساز ناحیۀ اول و سوم است.) 

در نتیجه: 

 تجزیه به کمک اتحاد جمله مشترك

ضابطۀ  برابر است با:   9

   

   

هاي بزرگ تر از  و با توجه به اینکه تابع چند ضابطه اي  براي  هاي بزرگ تر از یک به صورت  و براي   10

کوچک تر یا مساوي  به صورت  و براي  هاي کوچک تر یا مساوي  به صورت   است. 
 

  

 
111

--

2
3

-
-

2- 2

2
3

4-
5-

1

تورم در طی چند سال با استفاده از رابطۀ زیر قابل محاسبه است:  11

با توجه به رابطۀ باال داریم: 

 : تورم

(توجه شود که تورم همواره به درصد بیان می شود.)

نکته: خط فقر، حداقل درآمدي است که براي زندگی یک نفر در یک ماه مورد نیاز است.    12
خط فقر برابر نصف میانگین یا نصف میانه درآمد ماهیانه افراد جامعه است. 

با توجه به این که میانگین درآمد خانوارها را داریم، می توانیم با تقسیم بر  کردن آن حداقل درآمد براي قرار گرفتن زیر  خط فقر را محاسبه کنیم. 

نکته: خط  فقر برابر است با: نصف میانگین یا نصف میانۀ درآمد ماهیانۀ افراد جامعه، ابتدا با توجه به جدول متوسط درآمد هر فرد را به دست می آوریم.     13
ردیف درآمد ماهیانه بر حسب هزار تومانتعداد اعضاي خانوادهمتوسط درآمد هر فرد

سپس نصف میانگین متوسط درآمد هر فرد جامعه را به دست می آوریم: 

x + 1 = ⇒ g(x)(x + 1) = − 1 ⇒ g(x) = (x − 1) ⇒ g(x) = x − 1
− 1x2

g(x)
x2 (x + 1) (x + 1)

− 5x + 4 = −2 ⇒ − 5x + 6 = 0x2 x2

⇒ (x − 2)(x − 3) = 0 ⇒ { x − 2 = 0 ⇒ x = 2
x − 3 = 0 ⇒ x = 3

sign(x)

g(x) = sign(x) =
⎧

⎩
⎨
⎪

⎪

1 , x > 0
0 , x = 0
−1 , x < 0

f(x) × g(x) = × g(x)f(x)
  

x

=
⎧

⎩
⎨
⎪

⎪

x x > 0
0 x = 0
−x x < 0

⇒ f(x) × g(x) = |x|

f(x) =

⎧

⎩
⎨
⎪

⎪

2x − 1
x2

3x + 1

x > 1
−1 < x ≤ 1
x ≤ −1

x2x − 1x−1

1x2x−13x + 1

x

y

(x, y)

1
1

(1, 1)

2
3

(2, 3)

x

y

(x, y)

−1
−2

(−1, −2)

−2
−5

(−2, −5)

= × تورم100
شاخص بھای کاال در سال مورد نظر− شاخص بھای کاال در سال پایھ

شاخص بھای کاال در سال پایھ

= × 100 = × 100 = 52٫45%
18٫6 − 12٫2

12٫2
6٫4

12٫2

2

2800000 ÷ 2 = 1400000

75017501

250512502

750322503

500420004

25025005

= 450   ⇒  450 ÷ 2 = 225 ( )
750 + 1250 + 2250 + 2000 + 500

15
خط فقر برحسب ھزار تومان
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 14

 

  

 یعنی تعداد بیکاران باید به  نفر برسد.

 بنابراین باید حداقل  شغل ایجاد شود.

براي درون یابی خطی در ساعت  ابتدا با استفاده از نقاط  و  تابع خطی را می نویسیم.   15

 

   

روش اول

=
143 − x

1500 + 143
6

100

⇒ 14300 − 100x = 9858

⇒ 4442 = 100x ⇒ x = 44٫42 → x = 45 حداقل شغل

روش دوم 

=
6

100
جمعیت بیکار

جمعیت فعال
→ =

x

1500 + 143
6

100
→ x = × (1643) = 98٫58 ≃ 98

6
100

98

→ 143 − 98 = 45

45

10٫5(10, 150)(11, 190)

m = = = 40
−y2 y1
−x2 x1

190 − 150
11 − 10

y − = m(x − )y1 x1

y − 150 = 40(x − 10) y − 150 = 40(10٫5 − 10)− →−−−−−
x=10٫5

⇒ y − 150 = 40(0٫5) ⇒ y = 150 + 20 = 170
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نام و نام خانوادگی:

نام آزمون: زبان2

تاریخ آزمون: 1400/02/18

زمان برگزاري: 1050 دقیقه

موسسه امام حسین

1  It is no surprise that Neil didn't learn much in that course; he actually didn't attend classes as
..................  as he should have.

really necessarily emotionally regularly

2  Body movement is a/an .................. of communication; it is in fact the unspoken element of
communication.

origin result means synonym

3  A person can gain   .................. fast by adding 500 calories to a daily diet, eating 180 grams of
protein each day, and consuming high quality carbohydrates.

size weight illness blood pressure

4  Mr. Thomson has just received an offer for a job but he .................. what to do about it yet.

didn't decide hadn't decided hasn't decided won't decide  

5  The students were told to make sure .................. during the examination time at school.

their time to not waste not to waste their time

that do not waste their time not wasting their time  

6  Ali left his job because he was so tired of .................. the same job, day after day.

do doing to do doing of

7  Just imagine .................. in a country where it is always warm and sunny. What will you do?

to live living lived be living

8  I am more on the side of people who   ..................   health above money; l believe health and
happiness have a direct relationship.

hang leave value identify

9  Tom's parents are fully .................. the academic progress he is making at college these days.

available to  satisfied with  enjoyable to  skillful in 

10   .................. , I have no idea where I would like to vacation this summer.

I am honest Be honest To be honest Honest I am

11  People who practice art can  ..................  .................. with their stress more effectively than those
who don’t.

pass away     get along hang out make up

12  The teacher asked the students .................. while he was teaching.

don’t talk not to talk not be talking not talking

1



13  Which of the following sentences is grammatically wrong?

I speak a little French. She has a few relatives living there.

We have a little knowledge of this subject. A few animal can survive in the desert.

14  Which of the following sentences is grammatically correct?

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

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

Cloze Test 
"Overweight" is a  .........(A).........  term to use to tell a person that he is fat. Being fat is  .........(B)......... 
from being heavy. A muscular gymnast may be of the same height and weight as his friend who gets
very little exercise. The gymnast is not fat but his friend .........(C).........  be. When we eat too much and
do not get enough exercise, the extra Calories are stored as fat. Sometimes people overeat when they
are bored or lonely but often it is a case of  .........(D).........  the will power to avoid food. There are many
ways to get fat but only two to stay slim and healthy. One   ..........(E)........   less and the other is to
exercise more. Exercises like cycling, jogging, swimming or playing games burn calories quickly and
keep us fit.

15  A

emotional forbidden recreational polite

16  B

similar harmful different opposite

17  C

must can't may shouldn't

18  D

have not not to have having not not having

19  E

eats is eating has eaten of eating

20  We only have  ..................  coffee. Won’t you buy  ..................  when you go shopping?

a little / some a few / some a lot / much a few / a little

2

زبان2
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اصًال جاي تعجب نیست که نیل خیلی مطلب مفیدي از این دوره یاد نگرفت؛ او در واقع آن طور که باید در کالس ها .................. شرکت نکرد.   1

) به طور منظم ) احساسی            ) الزامی          ) واقعی      

ترجمۀ جمله: حرکت بدن یک راه ارتباطی است؛ آن در واقع یک عنصر غیرکالمی از ارتباط است.   2

) مترادف ) وسیله                ) نتیجه                ) اصل، ریشه               
یک فرد می تواند با اضافه کردن 500 کالري به رژیم غذایی خودش، .................. اضافه کند و به این منظور می تواند 180 گرم پروتئین در روز مصرف کند و  3

کربوهیدرات زیادي بخورد. 

) فشار خون ) بیماري          ) وزن         ) سایز       

آقاي تامسون اخیرا یک پیشنهاد شغلی دریافت کرده است اما او .................. که در این زمینه چه کند..   4

) تصمیم نخواهد گرفت ) تصمیم نگرفته است      ) تصمیم نگرفته بود          ) تصمیم نگرفت     
نکتۀ مهم درسی   5

بعد از عبارت make sure مصدر به کار می رود و هدف را بیان می کند.

معنی جمله: علی شغلش را رها کرد، زیرا او از انجام کار یکسان هر روز خیلی خسته بود.   6

). در ضمن job مفعول مستقیم براي doing است و پس از doing نیازي به حرف اضافۀ of نداریم. (دلیل بعد از حرف اضافه نیاز به اسم مصدر «ing + فعل» داریم (دلیل نادرستی گزینۀ  و 

 (« نادرستی گزینۀ «

 7
معنی جمله: فقط زندگی در یک کشور که همیشه گرم و آفتابی است را تصور کن. چه خواهی کرد؟ 

بعد از فعل imagine فعل همراه با ing به کار می رود.
ترجمۀ جمله: من بیشتر طرفدار افرادي هستم که براي سالمتی، بیشتر از پول ارزش قائلند؛ من معتقدم سالمتی و خوشبختی ارتباط مستقیم (با هم) دارند.   8

) شناسایی کردن، تشخیص دادن ) ارزش گذاشتن                  ) ترك کردن، رها کردن                ) آویزان کردن              

ترجمۀ جملۀ: «والدین تام کامال از پیشرفت اکادمیکی که این روزها در دانشگاه به دست می آورد، خوشنود هستند.»   9

) در دسترس براي گزینۀ 

) خشنود از  گزینۀ 

) لذت بخش براي  گزینۀ 

) ماهر در  گزینۀ 
ترجمۀ جمله: صادقانه بگویم، من در اینکه تابستان پیش رو، تعطیالت را در کجا بگذرانم، هیچ نظري ندارم.   10

نکتۀ مهم درسی: 
به دو روش می توان به این تست جواب داد. 

روش اول اینکه باید بدانیم اگر فعل ما در نقش فاعل در اول جمله بیاید، می توانیم از ساختار مصدر با to استفاده کنیم.  
روش دوم توجه به هم آیند (to be honest)، به عنوان یک اصطالح مهم به معنی "صادقانه به شما بگویم" مستقیمًا در متن کتاب یازدهم در درس اول به آن اشاره شده است. 

To be honest, I enjoy using them all, but my favorite language is absolutely my mother tongue!

افرادي که کارهاي هنري می کنند، نسبت به افرادي که این کار را نمی کنند، می توانند موثرتر با سختی زندگیشان کنار بیایند.  11

. تشکیل یافتن از   . پرسه زدن        . کنار آمدن         . فوت کردن     

 12
معلم از دانش آموزان خواست که زمانی که او تدریس می کند صحبت نکنند.

بعد از فعل ask ابتدا مفعول و سپس مصدر با to بکار می رود. براي منفی کردن مصدر با to کافی است قبل از آن از not استفاده شود.
کدام یک از جمالت زیر از لحاظ گرامري غلط است؟   13

 A few حرف تعریفی است که با اسم قابل شمارش جمع به کار می رود. 
A few animals can survive in the desert.

کدام یک از جمالت زیر از لحاظ گرامري صحیح است؟   14

: بعد از حرف اضافه فعل ing می گیرد.  جملۀ 
I was surprised by/at seeing my teacher again. و یا I was surpised to See my teacher again.

: بعد از spend فعل ing می گیرد.  جملۀ 
He spent hours trying to repair the clock.

: در جمالت حال کامل و در قسمت قید زمان، اگر بخواهیم طول زمان را بیان کنیم از for استفاده می کنیم.  جملۀ 
I'm hungry. I haven't eaten anything for a day.
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15  احساساتی                ممنوع                       تفریحی                        مودب 

) مخالفت  ) متفاوت                        ) مضر                    ) مشابه           16

با توجه به متن، باید گزینه اي به معناي "مخالف/متفاوت" انتخاب شود؛ پس گزینه هاي  و  حذف می شوند. از طرفی، حرف اضافه to به همراه opposite می آید. 
 opposite to/ different from :می باشد from کلمه ،different نکته: حرف اضافه 

17  باید           نمی تواند            ممکن است              نباید 

 18

 19

فقط یک کم قهوه داریم. وقتی رفتی خرید نمی خواهی کمی بخري؟    20
کلمه ي coffee یک اسم غیر قابل شمارش است و some نیز هم می تواند براي اسامی قابل شمارش و هم غیر قابل شمارش به کار رود.
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نام و نام خانوادگی:

نام آزمون: بی نام

تاریخ آزمون: 1400/02/18

زمان برگزاري: 1000 دقیقه

موسسه امام حسین

1  عّین الجملۀ الوصفّیۀ.

 رأیت طفًال و هو ینظر إلی هذه الصخرة العظیمۀ بدهشۀ.  رأیت التلمیذة المسرورَة و قد نجحت فی المسابقات فرحۀ. 

 هؤالء الطالبات المجتهدات شارکن فی الحفلۀ.  کانت المدیرة تبحث عن فرٍد فی المدرسۀ یجتهد فی أعمال الخیر. 

2  عّین األصّح و األدَق فی الجواب لِلّتعریب: 
«اي فرزندان من، شما باید در کارهایتان بسیار تالش کنید!»

 أبنائی! حاولوا فی اُمورکم محاولۀ کثیراً! یا أوالِد! اِسعوا فی أعمالکم الکثیرة سعیًا!

 یا أوالدي! علیکم أن تجتهدوا فی أعمالکم اجتهاداً بالغًا! یا أبنائی! یجب علیکّن اإلجتهاد فی اُالمور الکثیرة!

فی َأيِّ عبارٍة ما جاء «اسم الفاعل»؟  3

ُأریُد َأْن َأْکُتَب ترَجَمَۀ النَّصِّ ُمسَتعینًا بالُمْعَجِم!  باب ُ َیْلَعبوَن باْلُکَرِة َعَلی َمْلَعِب «آزادي» ِفی طهران!  کاَن الشَّ

النُّهاُة باْلُمْنَکِر فی َمْدَرَسِۀ البرز «ماندگار» کثیروَن!   . ِم ُدروِسِهم فی العالَِم الَبَشريِّ إنَّ اإلمتحاناِت ُتساِعُد التَّالمیذ لَِتَعلُّ

4  عّین األصّح و األدّق فی األجوبۀ للترجمۀ: 
لنحارب األفکار السّیئۀ و المزعجۀ دائمًا حّتی تبتسم لنا الحیاة:

باید با افکار بد و ناراحت کننده پیوستھ بجنگیم تا زندگی بھ ما لبخند بزند!
ھمیشھ افکار منفی و ناامید کننده با ما می جنگند تا نتوانیم بھ زندگی بخندیم!

برای اینکھ زندگی بھ ما لبخند بزند باید دائم افکار منفی و ناراحت کننده را از خود دور کنیم!
برای جنگیدن دائمی با افکار منفی و ناامید کننده می کوشیم و زندگی بھ ما لبخند می زند!

عّین الّصفۀ جملۀ :  5

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

6  عّین األصّح و األدّق فی الجواب لِلّتعریب : 
 «مسلمانان در جستجوي علوم، به دورترین نقطۀ کرة زمین سفر می کردند!» :

 کان المسلمون یرحلون إلی أقصی األرض باحثین عن العلوم! کانوا المسلمین یرحلون إلی أقصی األرض یبحثون عن العلوم!

 المسلمون کان یسافرون إلی أقصی کرة األرض و هم یبحثون عن العلم! إّن المسلمین کانوا یسافرون إلی أبعد نقاط األرض و هم باحثین عن العلوم!

َعیِّن العبارَة الّتی جاء فیها المفعول:  7

لیَس شیٌء َأْثَقَل فی المیزاِن ِمَن اْلُخُلِق اْلَحَسِن!  َأَحبُّ ِعباِد اِهللا إلَی اِهللا َأنَفُعُهم لِِعباِدِه! 

نوِب!  ار الذُّ یا َمْن ُیِحبُّ الُمْحسنیَن؛ و یا َغفَّ یا ساِتَر ُکلِّ َمعیوٍب؛ و یا َأْرَحَم الراحمیَن! 

8  عّین األصّح و األدّق فی التعریب:   
«شهیدان در خاطره ي ملت ما هستند و آنان را هرگز فراموش نخواهیم کرد!»

إنَّ الشهداء فی ذاکرة شعبنا و لن ننساهم أبداً! الشهداء فی ِذکَري اَُمتنا و ال ننسی هؤالء ابداً

الشهداء یکونون فی تذکر أمتنا و ال ننسی إیاهم حّتی األبد! الشهیداِن فی ذاکر شعبنا و هؤالء سوف ال ننساهم إلی األبد!
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9   عّین الخطأ فی الترجمۀ :

 قاتلوا الکّفار ینصرکم اهللا!: اگر با کافران نبرد کنید خداوند شما را یاری می کند.
 قد ضجرت من کسلی و اقامتی ُهنا!: از تنبلی خود و ماندنم در اینجا بھ ستوه آمده ام.

 صافحت صدیقی باحترام و رحّبت به: با احترام بھ دوستم دست دادم و بھ او خوش آمد گفتم.
 اقترح المعّلم علی تالمیذه أن یتسابقوا فی کرة السّلۀ: معلم بھ دانش آموزان خود پیشنھاد کرد کھ در بسکتبال مسابقھ بدھند.

حیَح عن نوعیِّۀ الکلمات:   10  َعیِّن الصَّ
«َاْإلنساُن بُِکلِّ لِساٍن إنساٌن»

اَْإلنساُن: اسم - مفرد مذکر - اسم فاعل/ فاعل  اَْإلنساُن: اسم - مفرد مذکر - معرفۀ (َعَلم)/ مبتدا 

 لِساٍن: اسم - مفرد - نکرة/ مضاف إلیه   إنساُن: اسم - مذکر - نکرة/ فاعل 

11  عّین األصّح و األدّق فی الجواب للترجمۀ 
تأّثرات الطالبات بکالم معّلمتهّن عمیقًا فتغّیر ُاسلوب تعّلمهّن!

دانش آموزان از کلمات معلم خویش تأثیر ژرفی پذیرفتھ بنابراین اسلوب آموزش آن ھا دگرگون می شود!
دانشجویان از حرف معلم خویش عمیقاً متأثر شدند لذا نحوه ی آموزش خود را عوض کردند!

شاگردان از سخن معلم خود تأثیر عمیقی پذیرفتند و شیوه ی آموختن خویش را تغییر دادند!
دانش آموزان عمیقاً تحت تأثیر سخن معلم خود قرار گرفتند لذا روش آموختن آن ھا تغییر کرد!

ِن الِعباَرة الَّتی ُیْوَصُف فیها المبتدًا: 12  َعیِّ

 عالٌِم ُیْنَتَفُع بِِعْلِمِه، خیٌر ِمن اَْلِف عابٍِد!   إرضاُء النِّاس غاَیٌۀ الُتْدَرك! 

 اَإلعصاُر ریٌح شدیَدٌة الَتْنَتِقُل ِمن مکاٍن اِلَی َمکاٍن آَخَر!  !الِکتاُب َصدیٌق ُیْنِقُذَك ِمن ُمصیَبِۀ اْلَجْهِل 

13   َعیِّن العبارة الّتی فیها الجمع من أنواعه الثالثۀ:

 الکلماُت الفارسیُۀ الّتی َدَخَلِت اللَّغۀ العربیَّۀ َفَقْد َتَغیَّرْت أصواُتها و أوزانُهم  إنُّکم َمْسؤولوَن َحّتی َعِن الِبقاع و البهائم. 

 «لََقد کاَن فی یوُسَف و إخوِتِه آیاٌت للسائلیَن»   «واْذکروا نعمَت اِهللا علیکم إذ کنتم َأعداًء َفَألََّف بَیَن ُقلوبُِکم َفأصبحُتم بِنعمِته إخوانًا»  

14  عّین الخطأ فی المحّل اإلعرابّی:

: مفعول   للفیروز آباديِّ ُمْعَجٌم مشهوٌر بِاْسِم اْلقاموِس: خبر  المفرداُت الفارسیُّۀ َدَخلِت اللَغَۀ العربیَّۀ منُذ العصِر الجاهلیِّ

 نََطَقها العرُب وفقًا ِأللسنِتِهم:  فاعل  و اِشتّقوا ِمنها کلماٍت ُأخَري:  صفت 

: َف بـ «َعَلم» مختلفًا فی المحلِّ اإلعرابیَّ َعیِّن الُمَعرَّ  15

ُیْوَجُد نَوٌع ِمْنها فی َمدیَنِۀ نیکَشهر بُِمحاَفَظِۀ سیستان بِاْسِم َشَجَرِة ِمداد!   ُیْوَجُد نَوٌع ِمْنها فی َجزیَرِة ِقشم الَّتی َتَقُع فی ُمحاَفَظِۀ ُهرُمْزجان!  

اَْلِعَنُب اْلَبرازیلیُّ َشَجَرٌة َتْختِلُف َعْن باقی َأشجاِر اْلعالَِم، َتْنُبُت فی اْلَبراِزیِل!   ُتْوَجُد غاباٌت َجمیَلٌۀ ِمْنها فی ُمحاَفَظِۀ ِإیالم!  

ِن العبارِة الّتی جاء فیها الفاعل: َعیِّ  16

ُر ساعۀ َخْیٌر ِمْن ِعباَدِة َسْبعیَن َسَنًۀ.  َتَفکُّ َخیُر ِإْخوانِکم َمْن َأْهَدي إلَْیُکم ُعیوبَُکم.  یام»  ُکِتَب َعَلیُکُم الصُّ ُیْصَنُع الُخبُز ِمَن العجیِن. 

17  عّین الخطأ: من تعّرف علی حقیقۀ الحیاة ال یضّیع عمره فی الکسالۀ و الخمول!

هر که حقیقت زندگی خود را بشناسد، عمر را در کسالت و تنبلی و سستی ویران نخواهد کرد!

هر کس با حقیقت زندگی آشنا باشد، عمر خویش را در تنبلی و سستی ضایع نمی کند!

هر آنکه واقعّیت زندگی را بداند، عمر خود را در کسل بودن و سستی تباه نمی کند!

هر کس حقیقت حیات را بشناسد، عمرش را در کسالت و سستی تباه نمی کند!

حیح فی المحّل األعرابّی: 18  َعیِّن الصَّ

 الَتُقْل ما ال َتْعَلُم، بل ال َتُقْل ُکلَّ ما َتْعَلُم: مضاف إلیه   «وال َتْقُف ما لَیَس لََک بِِه علٌم»: فاعل 

: مضاف إلیه    «لَِم َتُقولوَن ما ال َتْفَعلوَن»: مبتدا  َخیُر الکالِم ما َقلَّ َو دلَّ
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ْن الجملًۀ الّتی َتِصُف مضافًا: 19  َعیِّ

 اِشتریُت الیوَم کتاَب ناشٍر َقْد رأْیُتُه ِمن َقبُل!   َمْن َسَأَل فی ِصَغِرِه، َأجاَب فی ِکَبِرِه! 

ْدِق وَأداِء األمانِۀ!   یُّارة َتذَهُب بُِسرَعٍۀ الُتوَصُف!  إنَّ اهللاَّ بََعَث َرُسوًال اِلْین?ا یأُمُرنا بالصِّ  کانَِت السَّ

20  عّین األصّح و األدّق فی األجوبۀ للترجمۀ : 
 «کانت المدرسۀ قد دعت بعض صدیقاتی إلی حفلۀ نجاحنا بعد امتحانات نهایۀ السنۀ !»:

پس از امتحانات آخر سال، مدرسه بعضی دوستانم را به جشن قبولیمان دعوت کرده بود!

بعد از قبولی در امتحانات پایان سال، مدرسه برخی دوستان را به جشن قبولی ام دعوت کرد!

مدرسه ما بعد از امتحانات پایان سال، براي جشن موفقیت ما بعضی دوستان را دعوت کرده بود!

مدرسه بخاطر قبول شدن ما در امتحانات آخر سال، برخی دوستان را به جشن قبولی ما دعوت کرد!
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جملۀ َیجتهِد فی أعمال الخیر جملۀ وصفیه و موصوف آن اسم نکرة «فرٍد» می باشد.  1

بررسی موارد در سایر گزینه ها: در گزینۀ  «حاِولُوا» امر حاضر است و نیاز به قید «باید» ندارد، در گزینۀ  «الکثیرة» صفت براي  «أعمال» آمده و در گزینۀ   2
«الکثیرة» صفت براي «امور» آمده که همگی نادرست است. 

توجه: براي ساختار اسم (اسم فاعل، اسم مفعول، اسم مکان، اسم مبالغه ...) به مفرد آن نگاه می کنیم.   3

: «الّشباُب» مفرد: الشاّب «اسم فاعل» از ثالثی مجّرد است.  گزینۀ 

: «ُمسَتعینًا» اسم فاعل از ثالثی مزید است.   گزینۀ 

: «النُّهاُة» مفرد: النّاهی «اسم فاعل» از ثالثی مجّرد است.  گزینۀ 

زیرا (ِلُنحارب) فعل امر به الم است (باید بجنگیم).در گزینه ي  با ما می جنگند و در گزینه ي  از خود دور کنیم و در گزینه ي  فعل را به صورت مصدر و  4
جنگیدن ترجمه کرده است.

5  «َظْبیًا»" اسم نکره، و جملۀَ «َیْعِشُق الجماَل» که بعد از اسم نکره قرار گرفته و زائد است، جملۀ وصفیه می باشد. 
(در سایر گزینه ها، جملۀ وصفیه وجود ندارد).

: کانوا اول آمده است، باید به صورت مفرد می آمد (کاَن).  بررسی سایر گزینه ها: گزینۀ   6

: کاَن بعد از المسلمون آمده است پس باید مطابقت کند و به صورت کانوا بیاید و نیز "علم" مفرد آمده که غلط است. گزینۀ 

: نقاط جمع است و باید به صورت مفرد می آمد و "باحثین" خبر است و باید "باحثون"  باشد.  گزینۀ 
«المحسنیَن» مفعول است.   7

هداَء فی ذاِکرِة َشْعِبنا :   شهیدان، در خاطرة ملت ما هستند /   َلْن َنْنساُهم أبداً :   آنان را هرگز فراموش نخواهیم کرد. ( َلْن که از حروف ناصبۀ فعل مضارع 8  إنَّ الشُّ
است، مضارع مثبت را به فعل آیندة منفی تبدیل می کند.)

قاتلوا: مبارزه کنید. فعل امرشرطی است کھ بھ صورت فعل مضارع شرطی ترجمھ شده است    9

ترجمھ ی درست آن : با کفار مبارزه کنید تا خداوند شمارا یاری بکند.
رّد سایر گزینه ها:   10

) َعَلم  معرفۀ (أل)  گزینۀ 

) اسم فاعل  نادرست است، فاعل  مبتدأ  گزینۀ 

) فاعل  خبر  گزینۀ 

تأثّر: اثر پذیرفت / تََغیََّر: تغییر کرد.  عمیقاً: بھ طور عمیق   اسلوب : روش   تََعلَّمھُّن:آموزش آن ھا  11

: «یُنَْتَفُع ِبِعلِْمِه» جملۀ وصفیه است و «عاِلٌم» «اسم نکره» و «مبتدا» است را وصف می کند.  گزینۀ   12

: «التُْدَرُك» جملۀ وصفیّه است و «غایٌۀ» نقش آن خبر است را، وصف می کند.  گزینۀ 

: «الَتنَْتِقُل» جملۀ وصفیّه است و «ریٌح» نقش آن خبر است را، وصف می کند.  گزینۀ 

: «یُنِْقُذك» جملۀ وصفیّه است و «صدیٌق» نقش آن خبر است را، وصف می کند. گزینۀ 
(إخوة: جمع مکسر - آیات: جمع مؤنث سالم - سائلین: جمع مذکر سالم)   13

توجه: منظور از تیتر سوال این است که کدام عبارت هر سه نوع جمع  (جمع مذکر سالم - جمع مؤنث سالم - جمع مکسر) را دارد. 
رد سایر گزینه ها: 

) الکلمات: جمع مؤنث سالم - أموات، أوزان: جمع مکسر 

) َمْسؤولون: جمع مذکر سالم - البقاع، البهائم: جمع مکسر 

) أعداء، قلوب، إخوان: جمع مکسر 
توجه: هر گاه جار و مجرور اول جمله اسمیه بیاید و خبري را برساند خبر مقدم می شود و اسم بعد از آن مبتداي مؤخر می شود.  14

در گزینۀ  «البرازیل» معرفه به «ال» است ولی نقش مجرور به حرف جر دارد.    15
در بقیۀ گزینه ها: 

گزینۀ  «ِقشم»، گزینۀ  «نیکشهر، سیستان» گزینۀ  «إیالم» َعَلم و مضاف الیه می باشند. 

نکته: منظور از محل اعرابی، نقش کلمه در جمله است.
«َأْهَدي» فعل و فاعل «هو» در آن پنهان است.   16

هرکه حقیقت ... در این گزینه «زندگی خود» با ضمیر و «عمر» بدون ضمیر، از موارد نادرست است.   17
توجه شود که سوال گزینه خطا را می خواهد.

رّد سایر گزینه ها:   18

: ما: فاعل  مفعول گزینۀ 
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: ما: مبتدا  مفعول  گزینۀ 

: ما: مضاف الیه  خبر  گزینۀ 

: «قد رأیُْتُه» جملۀ وصفیه است که «کتاب» مضاف و اسم نکره، را توصیف می کند. گزینۀ   19

: جملۀ وصفیه وجود ندارد.  گزینۀ 

: «ال تُْوَصُف» جملۀ وصفیه است که «سرعٍۀ» را که مجرور به حرف جّر است، را توصیف می کند.  گزینۀ 

: «یأُمُرنا» جملۀ وصفیه است که «رسوًال» را که مفعول است، توصیف می کند. گزینۀ 

کانت قد َدَعت (معادل ماضی بعید): «دعوت کرده بود» که فقط در دو گزینه ذکر شده است  در  و   در گزینه   «مدرسه ي ما» خطا و ترجمه نشدن ضمیر در   20
«صدیقاتی» خطا می باشد.
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نام و نام خانوادگی:

نام آزمون: علوم و فنون

تاریخ آزمون: 1400/02/18

زمان برگزاري: 1250 دقیقه

موسسه امام حسین

کدام دو بیت را می توان به دو صورت دسته بندي هجایی کرد؟   1
بر که توان نهاد دل تا ز تو واستانمش  الف) دست به جان نمی رسد تا به تو برفشانمش

نه صبر در فراقش زین بیشتر توان کرد  ب) نه حسرت وصالش از دل به در توان کرد

گر به جانان آشنایی از جهان بیگانه باش  ج) من نمی گویم که عاقل باش یا دیوانه باش

شمشاد خرامان کن تا باغ بیارایی  د) ساقی چمن گل را بی روي تو رنگی نیست

ج - د ب - د الف - ج الف - ب

کدام بیت داراي آرایۀ «تلمیح» است و بیشترین تشبیه را دارد؟  2

 که خضر بادیۀ عشق، آتشین جگر است  نگاه دار گرت چون عقیق آبی هست

 گل چو مریم مهر خاموشی به لب بنهاده است  غنچه چون عیسی به گفتار آمده است از مهد شاخ        

 دیدة یعقوب ما را بوي پیراهن بس است  چون زلیخا مشربان ما را تالش قرب نیست

 یکی ز جملۀ بازیچه هاي طفالنه است   به جوي شیر چو فرهاد تیشه فرسودن

در کدام بیت هر دو تشبیه بلیغ (اسنادي و اضافی) وجود دارد؟  3

وي در کمان ابروي تو ناوك حیّل   اي در کمند زلفک تو حلقه ي فریب 

اما پري به دیدن دیوان نیامدي دیوان حافظی تو و دیوانه ي تو من 

تو آن گنجی که در ویرانه ي دل ها وطن داري من آن شهرم که سیالب محبت ساخت ویرانم 

سنبل مشکین بگشا دسته ي ریحان چه کنی؟ عارض گلکون بنما، دم ز گلستان چه زنی؟ 

در کدام بیت مشبه بر مشبه به ترجیح داده شده است؟  4

زان که کس چشمه ي خورشید به گل ننهفته است همچو خورشید رخ اندر پس دیوار مپوش 

ز آتش روي تو آب گل سوري رفته است اي که زلف سپهت بر گل روي آشفته است  

که به هر تار سر زلف تو ماري خفته است از سر زلف درازت نکنم کوته دست 

در دلم گویی که صد خورشید تابان تافته است باده پیش آور که از عکس می و مهر رخت

بیِت زیر با همۀ ابیات قرابت مفهومی دارد؛ به جز:   5
 به جز از عشق تو باقی همه فانی دانست»  «عرضه کردم دو جهان بر دل کار افتاده

نیست جز خاك درت چون می توان زان در گذشت  در دو عالم مقصد و مقصود جان عاشقان

دوست تر می دارم از هر دو جهان یک موي دوست  دوست را هر دو جهان گرچه هوادارند و من

ور جنّت فردوس بود کار ندارم  بی دوست من از باغ ارم یاد نیارم

حقیقت که دوزخ جز آن َچه نبود بهشتم همی عرضه کرد و مرا  

1



مفهوم کدام بیت با سایر ابیات متفاوت است؟  6

ز بامی که برخاست مشکل نشیند  مرنجان دلم را که این مرغ وحشی

 اي کاش که مرغ دلم از بال و پر افتد  از گوشۀ بامت سر پرواز ندارم

دگر نتوان به دستان پاي او بست  چو وحشی مرغ از قید قفس جست

از گوشۀ بامی که پریدیم پریدیم  دل نیست کبوتر که چو برخاست نشیند

سبک شعري کدام بیت متفاوت با سایر ابیات است؟  7

سزا خود همین است مر بی بري را  بسوزند چوب درختان بی بر

 چو دانا شوي زود واال شوي  بدان کوش تا زود دانا شوي

به روي گفتی ماهی است بر نهاده کاله  به قد تو گویی سروي است در میان قبا

 کسی تا درد نشناسد نمی داند دواي من  دواي عاشق دلخسته را معشوق می داند

از دیدگاه تاریخ ادبیّات در متِن زیر، به چند مورد خطا برخورد می کنیم؟   8
«نثر فنّی کم کم در قرن هفتم قّوت می یابد و در قرن هشتم با سیطرة غزنویان بر ایران رواج می یابد، تا آنجا که نثر فنّی در اکثر کتاب هاي این دوره جاي

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

هفت شش پنج چهار

معنی چند واژه در مقابل آن غلط آمده است؟   9
(معمور: فرمانروا) (لف: گستردن) (خلیدن: فرو رفتن) (چارق: بند کفش) (ارغنون: نوازنده) (عذار: چهره) (عماري: کجاوه)

پنج چهار سه دو

ابیات زیر با کدام بیت، قرابت مفهومی دارد؟   10
من خود این پیدا همی گویم که پنهان گفته اند «عیب جویانم حکایت پیش جانان گفته اند
دوستی باشد که دردم پیش درمان گفته اند» دشمنی کردند با من لیک از روي قیاس  

به کام دوستان و رغم دشمن   دلت خوش باد و چشم از بخت روشن  

شاید که به ما بخشی، از روي کرم آن ها بسیار گنه کردیم آن بود قضاي تو  

شاید که چو وابینی خیر تو در این باشد  غمناك نباید بود از طعن حسود اي دل  

که بی خالف بجنبند دشمنان از جاي نداند آن که درآورد دوستان از پاي

همۀ موارد از ویژگی هاي عمدة نثر فارسی در سبک عراقی است؛ به جز...................  11

رواج نثر داستانی، تمثیلی و عرفانی - اطناب  حذف افعال به قرینه - کاربرد لغات مهجور 

کاربرد فراوان آیات، احادیث و اشعار در متن - کوتاهی جمالت  استفاده از آرایه هاي ادبی در نثر - استفاده از ترکیبات دشوار 

در کدام بیت آرایه هاي «مجاز و جناس همسان» وجود دارد؟  12

 سر تا قدمش چون پري از عیب بري بود  آن یار کزو خانۀ ما جاي پري بود

 وین چه مرا در سر است عمر در این سر شود   آن که مرا آرزوست دیر میّسر شود 

 که گذر می نتوان کرد ز دریا به شنا چشم از خیل خیال تو از آن محروم است

 رنگ رخسار و تن زرد و نزار است چو کاه  تا دلم زان رخ گلگون غم چون کوه کشید

«عالقۀ مجاز» در مقابل کدام بیت نادرست است؟  13

سوخت در فصل گلم حسرت بی بال و پري: جزئیّه   منم آن مرغ گرفتار که در کنج قفس  

گوش مرا کی سر شنیدن پند است؟: سببیّه  عشق تو تا حلقه اي کشید به گوشم 

شب شود کوتاه چون صبح از دو جانب سرزند: محلّیّه   طی شد ایّام جوانی از بنا گوش سفید  

که به فتراك تو بْه زان که بود بر بدنم: الزمیّه  گر به خون تشنه اي اینک من و سر باکی نیست  
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وزن کدام بیت با دیگر ابیات، مغایر است؟  14

چشم ها کرده سیه قصد جهانی دارد  آن که ز ابرو و مژه تیر و کمانی دارد 

چون مراد خویش گیري در کنار خویشتن؟    تا تو دل در بند جان داّري و جان در بنِد تن 

حاش هللا که مرا از تو شکایت باشد  بر منت ناز و ستم گر چه به غایت باشد 

چشم مست تو به هر گوشه خرابی دارد    دام زلِف تو به هر حلقه طنابی دارد 

در بیت: «بوي جان از لب خندان قدح می شنوم/ بشنو اي خواجه اگر زان که مشامی داري»، همۀ آرایه هاي ادبی زیر به جز آرایۀ .................. به  کار  15
رفته است.

حس آمیزي استعاره تشخیص تشبیه

آرایۀ استعاره در کدام بیت بیشتر است؟  16

مرا چو چشم در اندازد از گریبان ُدر  به خنده از لب خود ُپر شکر کنی دامن

جلوة طوبی نگر، سرچشمۀ کوثر ببین  هر کجا نّقاش نقش قامت و لعلش کشید 

بده ز لعل شکر بار قند و بستان ُدر  به چون تو محتشمی بی بها سخن ندهم 

چون بخندي بنمایی ز شکر مروارید  چون بگویی بفشانی گهر از حّقۀ لعل

آرایه هاي «مجاز، ایهام، حسن  تعلیل و استعاره» به ترتیب، در کدام ابیات آمده است؟   17
 به خون خوردن شد از ناف غزاالن ختن پیدا  الف) به خون از نعمت الوان قناعت کن که مشک تر

ز پیش مصرع ما بیشتر شود پیدا  ب) زمین قابل اگر بهر فکر می طلبی  

اي نسیم عافیت، شبگیر کن از کوي ما  ج) غنچۀ دلگیر ما را برگ شکّرخند نیست

ترجیع بند ناله بود بندبند ما  د) تا دور از آن لب شکّرین همچو نی شدیم

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

در کدام بیت تعداد «استعاره» بیشتر از ابیات دیگر است؟  18

 سنگ به یک نوع نیست، تا همه گوهر شود  پرتو خورشید عشق بر همه افتد و لیک

 چون مرغ بر پرید و مقر بر قمر کنید  یک سر به پاي هّمت از این دامگاه دیو

 شکر بریزد از آن پستۀ دهان که تو راست  به خنده اي بت بادام چشم شیرین لب

چون بخندي بنمایی ز شکر مروارید  چون بگویی بفشانی گهر از حقۀ لعل

بیت «اي دفتر ُحسن تو را فهرست خّط و خال ها             تفصیل ها پنهان شده در پردة اجمال ها» با کدام بیت تناسب مفهومی دارد؟  19

بوي تو می کشد مرا وقت سحر به بوستان    اي گل بوستان سرا از پس پرده ها درآ  

سوي تو می دوند هان، اي تو همیشه در میان   نامدگان و رفتگان از دو کرانۀ زمان  

هسته فرو شکسته اي کاین همه باغ شد روان    اي که نهان نشسته اي، باغ دروِن هسته اي 

آمدمت که بنگرم گریه نمی دهد امان    پیش تو جامه در بَرم، نعره زند که بر درم 

بیِت زیر با کدام عبارت، قرابت مفهومی دارد؟   20
 جاي چشم ابرو نگیرد گرچه او باالتر است» «دود اگر باال نشیند کسر شأن شعله نیست     

عالم را نشاید که سفاهت از عامی به حلم درگذراند که هر دو طرف را زیان دارد.

آتش، گوهر علوي است ولیکن چون به نفس خود هنري ندارد با خاك برابر است.

گوهر اگر در خالب افتد همچنان نفیس است و غبار اگر به فلک رسد همان خسیس.

هرکه نفسی شریف و گوهري بلند دارد خویشتن را از محل وضیع به منزلتی رفیع می رساند.
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وزن مقابل کدام مصراع، درست است؟  21

گوهر تاجم که در دست گدا افتاده ام: فاعالتن فاعالتن فاعالتن فاعلن چند نومید ز کوي تو دل زار آید: فاعالتن فعالتن فعالتن فعالتن

من و باد صبا مسکین، دو سر گرداِن بی حاصل: مفاعیلن مفاعیلن مفاعیلن فعولن جهان و کار جهان جمله هیچ بر هیچ است: مفاعلن فعالتن مفاعلن فعالتن

مفهوم کنایی کدام بیت در مقابل آن نادرست است؟  22

سیالب ریشۀ ما نتواند از زمین کند / خار عالیق از بس دامان ما گرفته (پایداري) 

خویش را پیش تر از مرگ خبر باید کرد / در حَضر فکر سرانجام سفر باید کرد (پیش بینی و عدم غفلت) 

آنچه او ریخت به پیمانۀ ما نوشیدیم / اگر از خمر بهشت است و گر از بادة مست (تسلیم و رضا) 

به هواداري او ذّره صفت رقص کنان / تا لب چشمۀ خورشید درخشان بروم (کشش و کوشش) 

ترتیب قرار گرفتن ابیات به لحاظ داشتن آرایه هاي «تشبیه، تشخیص، تلمیح، مجاز و کنایه» کدام است؟  23
 الف)هر کجا رندي است در میخانه اي 

 ب)به می پرستی از آن نقش خود زدم بر آب 
 ج) من سرگشته هم از اهل سالمت بودم 

 د) مرا تحّمل باري چگونه دست دهد 
 هـ) آب چشمم که بر او منّت خاك در توست 

  جرعه اي از جام ما نوشیده اند  
که تا خراب کنم نقش خود پرستیدن 

دام راهم شکن طّرة هندوي تو بود 
که آسمان و زمین بر نتافتند و جبال 

زیر صد منّت او خاك دري نیست که نیست

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

آرایه هاي همۀ گزینه ها به استثناي گزینۀ.................. در بیت زیر تمامًا وجود دارد.   24
دامن صحرا بر این دیوانه دامان گلی است» «تا اثر از نقش پاي ناقۀ لیلی به جاست

تشبیه، تشخیص، جناس کنایه، ایهام، تلمیح

استعارة مصّرحه، مراعات نظیر، تشخیص استعارة مکنیه، تلمیح، تشبیه

آرایه هاي بیِت زیر کدام است؟   25
  تشنۀ روي توام باز مدار از من آب»  «زنده به  بوي توام بوي ز من وا مگیر

استعاره، تشبیه، کنایه، جناس همسان کنایه، تشبیه، ایهام تناسب، مجاز

استعاره، ایهام تناسب، مجاز، جناس همسان کنایه، تشبیه، ایهام، جناس ناهمسان

4

علوم و فنون
موسسه امام حسین



وزن ب) مفعول فاعالتن مفعول فاعالتن، مستفعلن فعولن مستفعلن فعولن   1
وزن د) مفعول مفاعیلن مفعول مفاعیلن، متفعُل مفعولن مستفعل مفعولن 

اشاره به عیسی: تلمیح / چون عیسی، مهد شاخ، چو مریم و مهر خاموش  آرایۀ تشبیه است. در سایر گزینه ها نیز تلمیح دیده می شود اما تعداد تشبیهات آن ها از  2

» کمتر است.  گزینۀ «

تشبیه بلیغ اسنادي: من آن شهرم / تو آن گنجی / تشبیه بلیغ اضافی: سیالب محبت / ویرانۀ دل ها    3
بررسی سایر گزینه ها: 

»: تشبیه بلیغ اسنادي: __ / تشبیه بلیغ اضافی: کمند زلف / حلقۀ فریب / کمان ابرو / ناوك حیل  گزینۀ «

»: تشبیه بلیغ اسنادي: دیوان حافظی تو / تشبیه بلیغ اضافی: __  گزینۀ «

»: تشبیه بلیغ اسنادي: __ / تشبیه بلیغ اضافی: __       گزینۀ «

در این بیت ضمن تشبیه روي همچون آتش معشوق به گل سوري(گل محّمدي)، چهرة معشوق را از آن برتر و زیبا دانسته است.    4

» بر تفاوت نگاه شاعر نسبت به بهشت و دوزخ اشاره دارد؛ در حالی  که در سایر ابیات، همانند بیت صورت سؤال چنین بیان شده که : مفهوم بیت گزینۀ « گزینۀ   5
عشق به معشوق از همه چیز دو جهان برتر و واالتر است.

: در مفهوم بیت آن است که عاشق پس از اسیر عشق معشوق شدن، دیگر توان جدا شدن از وي را نخواهد داشت. در سایر ابیات چنین بیان شده است گزینۀ   6
که اگر عاشق توسط معشوق رنجیده شود، از او جدا خواهد شد و به او مقید نخواهد ماند.

سبک شعري در این گزینه عراقی و در دیگر ابیات خراسانی است.   7

- از میان می رود /  - تا آن جا که نثر ساده در اکثر - نثر فنی در قرن هشتم با سیطرة تیموریان بر ایران /  - نثر فنی در قرن هفتم ضعیف می شود /   8

- و نویسندگان، آثار موجود را که به نثري ساده بود، به نثر فنی باز می نوشتند. کتاب هاي این دوره جاي نثر فنی را می گیرد. / 

معناي صحیح واژگان نادرست: معمور: آباد - لف: پیچیدن - چارق: نوعی کفش با بند هاي بلند - ارغنون: نوعی ساز  9

مفهوم مشترك این است که در موارد بسیاري که در نظر ما ناپسند است، حکمت و نفعی پنهان شده است.   10

کوتاهی جمالت از ویژگی هاي سبک عراقی نیست.   11

مجاز: «سر» اّول مجاز از قصد و نیّت است.  12
جناس همسان: سر اّول «نیّت»  سر دوم کار و همچنین پایان کار

سر: مجاز از اندیشه و فکر با عالقه ي محلّیّه    13
بررسی سایر گزینه ها: 

) گل: مجاز از بهار با عالقۀ جزئیّه 

) بناگوش: مجاز از موي روییده یا افتاده بر بناگوش با عالقۀ محلّیّه 

) خون : مجاز از کشتن با عالقۀ الزمیّه 

) در وزن «فاعالتن فاعالتن فاعالتن فاعلن» سروده شده است، امّا ابیات سایر گزینه ها بر وزن «فعالتن فعالتن فعالتن َفَعلن» است.   بیت گزینه ي (  14

 :( تقطیع گزینه ي (
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نی ك م و رو ك ماآن ر زبـ

رددانیهاجـیهدکرهاچشــم

دا

دسـ

ردتیـژ

قصـ

فعلنتنتنتن

ابدالتنتن به جايبه کار رفتن فا

 (

 

یت ب س ز نا مـ غابر چ نت

یتکاشـراكلهللـش

با

تمـ

شدگرتم

از

فعلنتنتنتن

ابدال

شدباحا

تنتن به جايبه کار رفتن فا

 (

 

بی ط ب ت ف م نادا ق زلـ

راخـهرتتمسـم

دا

شب

ردحلهر

گو

فعلنتنتنتن

ابدال

رددابیچشـ

تنتن به جايبه کار رفتن فا

حس آمیزي: اگر مشام داري بشنو(بویایی- شنوایی)   15
تشخیص و استعاره: لب خندان َقَدح(کاسه) 

«لعل» در گزینۀ  / «ُدّر» و «گریبان چشم» در گزینۀ  / « لعل، قند و ُدّر» در گزینۀ  /  «گهر، حقۀ لعل، شکر، مروارید» در گزینۀ   16
بیت «ب» مجاز: «مصراع» مجاز از شعر است.   17

- دور از او باشد.  - دوري و فراق   بیت «د»: ایهام: «دور از آن» ایهام دارد: 
بیت «الف»: حسن تعلیل: شاعر علت آن که در ناف آهوي ختن ُمشک به وجود آمده است، خون دل خوردن مشک می داند. 

بیت «ج»: استعاره: غنچه استعاره از دهان بوده است و مخاطب قرار دادن «نسیم عافیت» نیز استعاره و تشخیص است.
در این گزینه واژه هاي «ُگَهر، حقّۀ لعل، ِشَکر و مروارید» به ترتیب استعاره از «سخن، دهان، خنده و دندان» است.   18

بررسی سایر گزینه ها: 

»: بت همگی استعاره هستند. »: دامگه دیو     گزینۀ « »: گوهر    گزینۀ «  گزینۀ «

» مشترك است.  خداوند در جزء جزء پدیده ها حضور دارد، این مضمون بین بیت صورت سؤال و گزینۀ «  19
در بیت صورت سؤال به این مفهوم اشاره شده است که «مقام ها و مناصب ظاهري» نشانۀ شایستگِی حقیقی افراد نیست و همین مفهوم با بیانی مشابه، به وجه تمثیل  20

» نیز مطرح شده است. در عبارت گزینۀ «
گو / ه / ر / تا / جم / ك / در / دس / ت / گ / دا / اف / تا / د / ام /  21

مفهوم این گزینه، وابستگی به جهان ماّدي است.   22

بررسی آرایه ها بر اساس گزینۀ   23
ج: تشبیه: پیچ طّرة معشوق به دام راه تشبیه شده است.

هـ: تشخیص: اینکه خاك کوي یار منّت بگذارد تشخیص و استعاره است.
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د: تلمیح : ناظر بر آیۀ «إنّا عرضنا االمانه علی السموات و االرض»
الف: مجاز: جام مجاز از شراب است.

ب: کنایه: «نقش بر آب زدن» در این جا کنایه از:  از بین بردن.

در بیت ایهام دیده نمی شود.  24
تلمیح این بیت به داستان لیلی و مجنون اشاره دارد.

تشبیه: مصراع دوم

): استعارة ُمصّرحه از نعمت و خوشی است. جناس ناهمسان تشخیص و استعارة مکنیّه: دامن صحرا - دامن و دامان / گل (در پایان مصراع 

مراعات نظیر  پا و دامن

کنایه: بازداشتن و واگرفتن کنایه هستند.   25
تشبیه: روي معشوق به آب تشبیه شده است. 

- امید و آرزو  - رایحه   ایهام: بوي اول ایهام دارد: 
جناس ناهمسان: بوي و روي

2
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نام و نام خانوادگی:

نام آزمون: بی نام

تاریخ آزمون: 1400/02/18

زمان برگزاري: 1100 دقیقه

موسسه امام حسین

معناي چند واژه در کمانک رو به روي آن نادرست است؟   1
«راي (اندیشه)، تدبیر (اندیشیدن در امري)، زنخدان(گونه)، قرین (همدم)، بایستن(الزم بودن)، ترتیب(نظم و سامان دادن)، ابد (زماِن آغاز)

چهار سه دو یک

در کدام بیت غلط امالیی وجود ندارد؟  2

 اي شرمزده غنچۀ مسطور از تو / حیران و خجل نرگس مخمور از تو

 کلک رحمت هر تحرك کز پی غفران کند / آیتی از مغفرت در شأن او مسطور باد 

 میل من سوي وصال و قصد او سوي فراغ / ترك کام خود گرفتم تا برآید کام دوست

 نگنجد کرم هاي حق در قیاس /  چه خدمت گذارد زبان سپاس؟

«هزاهز» یعنی:  ..................  3

فتنه اي که مردم را به جنبش درآورد. فتنه اي که آرام شود فریاد و بانگ بانگ و غوغا

در کدام گزینه در مقابل واژه اي معناي نادرست هم آمده است؟  4

ملکوت: عالم غیب، جهان باال / خیر خیر: سریع، سرسري تلبیس: دروغ و نیرنگ سازي / چاشنی: مزه، طعم

رقعت: رقعه، نامۀ کوتاه، یادداشت / درایت: آگاهی، دانش، بینش یک دوال: یک الیه، یک پاره / چاره گري: مصلحت اندیش، چاره جو

کدام واژه با سایر گزینه ها مترادف نیست؟  5

عرصه ساحت صحن  قاب

«قّصۀ عینکم» از کدام کتاب انتخاب شده است؟  6

شلوارهاي وصله دار جوامع الحکایات کلیله و دمنه      سه دیدار     

در کدام بیت همۀ آرایه هاي « جناس، استعاره، کنایه و تشبیه » موجود است؟  7

ساکن شود، بدیدم و مشتاق تر شدم    گفتم ببینمش مگرم درد اشتیاق           

یک روز این بیاید و یک روز آن رود  مهمان  سراست خانۀ دنیا که اندر او           

بگذار تا به چاه مذلّت فرو رود  آن کس که سر به جیب قناعت فرو نبرد           

اکسیر عشق بر مسم افتاد و زر شدم گویند روي سرخ تو سعدي که زرد کرد؟           

کدام بیت به آیۀ  سورة انعام ال ُتدِرُکُه االبَصاُر و ُهَو ُیدِرُك االبَصاَر و هو اللطیُف الخبیر تلمیح دارد؟  8

 کز دیو و دد ملولم و انسانم آرزوست  دي شیخ با چراغ همی گشت گرد شهر

 کان چهرة مشعشع تابانم آرزوست  اي آفتاب حسن برون آ دمی ز ابر

 آن آشکار صنعت پنهانم آرزوست  پنهان ز دیده ها و همه دیده ها ازوست

 بگشاي لب که قند فراوانم آرزوست  بنماي رخ که باغ و گلستانم آرزوست

103

در کدام بیت، آرایۀ تناقض (پارادوکس) مشهود است؟  9

 خورشید درخشان شد تا باد چنین بادا  شب رفت صبوح آمد، غم رفت فتوح آمد

 ساقی بده بشارت رندان پارسا را  خوبان پارسی گو بخشندگان عمرند

 اي در شکسته جام ما، اي بر دریده دام ما  اي یوسف خوش نام ما، خوش می روي بر بام ما

 با دوستان مرّوت با دشمنان مدارا  آسایش دو گیتی تفسیر این دو حرف است

1



در بیت زیر کدام آرایۀ ادبی وجود ندارد؟   10
«شقایق بر یکی پاي ایستاده           چو بر شاخ زّمرد جام باده»

استعاره تشخیص تشبیه ایهام تناسب

در متن زیر کدام آرایۀ ادبی وجود دارد؟   11
«متلکی می گفت دو برادري مثل علم یزید می مانید. دراز دراز می خواهید بروید آسمان شوربا بیاورید»

استعاره حس آمیزي ایهام کنایه

حرف  «را» در کدام بیت با سایر ابیات متفاوت است؟  12

 دوان می برد تا به سرشیب گور  تو را نفس رعنا چو سرکش ستور

 سرآمد بر او روزگاران عیش  یکی را اجل در سر آورد جیش(لشکر)

 که بازش نشیند به یک لقمه آز  طمع را نه چندان دهان است باز

  اولوالعزم را تن بلرزد ز هول  در آن روز کز فعل پرسند و قول

در کدام مصراع «شد» فعل اسنادي است؟  13

آن مرد بشد و طعام بخرید بشد سوي آب و سر و تن بشست زمین آهنین شد سپهر آبنوس به پیش جهان آفرین شد نخست

حروف «را» در همۀ گزینه ها به جز گزینۀ .................. نشانۀ فّک اضافه است.  14

 جهان را سراسر سوي داد خواند  همی برخروشید و فریاد خواند

جهان آفرین را به دل، دشمن است  بپویید کاین مهتر آهرمن است 

 هزار آورد نغز گفتارها  درد پردة غنچه را باد بام

 ورا نام تهمینه سهراب کرد  چو خندان شد و چهره شاداب کرد

در کدام بیت از مصدر «ساختن» در معناي «آهنگ کردن» استفاده شده است؟  15

 به شعر فارسی صوت عراقی  بساز اي مطرب خوشخوان خوشگو

 که حکم آسمان است این اگر سازي اگر سوزي  جدا شد یار شیرینت کنون تنها نشین اي شمع

 ببندید یک شب بر او خواب را   از آن پس بسازید سهراب را 

 به دانش مگر چارة جان کنیم چه سازیم  و این را چه درمان کنیم؟

مفهوم آیۀ « ُتِعزُّ َمن َتشاء و ُتذّل من تشاء»با کدام بیت، متناسب است؟  16

 نتواند زمانه خوار کند  آن که را کردگار کرد عزیز 

 آفریننده را کجا داند  آن که خود را شناخت نتواند 

 وان که پوشیده داشت، مار تو اوست  آن که عیب تو گفت ، یار تو اوست 

گر عزیز جهان بود خوار است  آن که را با طمع سرو کار است

هیچ گزینه اي با بیت «خرد را گر نبخشد روشنایی / بماند تا ابد در تیره رایی» ارتباط معنایی ندارد به جز گزینۀ ..................  17

 خردي تابناك تر ز چراغ   تو برافروختی درون ِدماغ (مزاج) 

 هیچ کاري به حکم خود نکنند   جز به حکم تو نیک و بد نکنند

 همه جایّی و هیچ جایت نه   ره نمایی و رهنمایت نه  

 برتو پوشیده نیست راز کسی   راز پوشیده گرچه هست بَسی 

بیت زیر، با همۀ ابیات قرابت مفهومی دارد، به جز:   18
فرزند خصال خویشتن باش»  «چون شیر به خود سپه شکن باش  

چو کنعان را طبیعت بی  هنر بود \ پیمبر زادگی قدرش نیفزود  پارسا باش و نسبت از خود کن \ پارسا زادگی ادب نبود 

هنر بنماي اگر داري نه گوهر \ گل از خار است و ابراهیم از آزر  نباید کند جز که نام نکو \ خردمند زین زیستن آرزو 
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بیت «ارباب حاجتیم و زبان سؤال نیست / در حضرت کریم تمنا چه حاجت است» با کدام بیت نزدیکی معنایی دارد؟  19

 که هم نادیده می بینی و هم ننوشته می خوانی  هواخواه توام جانا و می دانم که می دانی

یا رب نوشتۀ بد از یار ما بگردان   دوران همی نویسد بر عارضش خطی خوش 

 آنچه استاد ازل گفت بگو می گویم در پس آینه طوطی صفتم داشته اند 

 چه کنم حرف دگر یاد نداد استادم نیست بر لوح دلم جز الف قامت یار 

معنی بیت «هم آنگه یکایک ز درگاه شاه / برآمد خروشیدِن دادخواه» چیست؟  20

در آن لحظه، ناگهان فریاد اعتراض ستمدیده اي، از کاخ شاه بلند شد. در آن زمان، پشت سر هم براي عدالت خواهی از بارگاه شاه به در آمدند.

بعد از آن، به آرامی نواي عدل و دادگري از همه جا به گوش درباریان رسید. سپس اندك اندك، شاکیان به بارگاه حاکم در آمدند.
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معنی درست واژه ها: زنخدان: چانۀ صورت   1
                                     ابد: زمان بی پایان (ازل: زمان بی آغاز) 

) گذارد  گزارد ) فراغ  فراق        گزینۀ  ) مسطور  مستور      گزینۀ  گزینۀ   2

هزاهز: فتنه اي که مردم را به جنبش در آورد. / غریو: بانگ، غوغا، فریاد   3

چاره گري: مصلحت اندیشی، چاره جویی  4

صحن: ساحت، عرصه، فضا  5

«قصۀ عینکم» قسمتی از کتاب شلوارهاي وصله دار اثر رسول پرویزي است.  6

« اکسیر عشق » اضافۀ تشبیهی است. / «روي سرخ» کنایه است از شادابی و سرزندگی، « روي زرد شدن » کنایه است از درك سختی هاي راه عشق ( از نگاِه آنان که  7
عشق را نمی شناسند، کنایه از الغر و تکیده شدن) / « زر شدن » کنایه است از ارجمند شدن / مس استعارة مصرحه از وجود بی ارزش شاعر است. / بین واژگاِن «زرد» و «زر» جناس ناهمسان دیده

می شود.

: معشوق، در عین آشکار بودن پنهان است (خدا پیداي پنهان است.) مفهوم آیۀ سؤال و گزینۀ   8

رندان پارسا «تناقض» دارد. رند یعنی الابالی و زیرك، در ترکیب «رند پارسا» دو مفهوم متناقض طوري کنار هم قرار گرفته اند که قابل جمع کردن نیستند.   9

تشبیه: شقایق، شاخ زمرد   10
تشخیص و استعاره: ایستادن شقایق بر روي یک پا

کنایه: مثل علم یزید بودن، از آسمان شوربا آوردن: کنایه از بلند قد بودن  11

» را نشانۀ مفعولی است و در گزینه هاي دیگر، را نشانۀ فک اضافه است. در گزینۀ  «  12

فعل «شد» در سایر گزینه ها به معنی «رفت» است و فعل غیر اسنادي است امّا در گزینۀ  اسنادي است و نیاز به مسند دارد:   13

)  سراسر جهان را سوي داد خواند گزینۀ (  14

گزینۀ (  به دل، دشمِن جهان آفرین است.

)  ورا نام (نام وي) گزینۀ (

)، «را» نشانۀ مفعول است. *در گزینۀ (

*«را»ي فّک اضافه بین مضاف و مضاف الیه جابه جا شده می آید. مثال: فلک را سقف بشکافیم 

بررسی سایر گزینه ها:   15

»  چه سازیم: چه تدبیر و چاره اي »: پس از آن قصد و آهنگ سهراب کنید و یک شب در خواب او را بکشید.  / گزینۀ « »  سازي: قبول کنی / گزینۀ « »  بساز: بخوان / گزینۀ « گزینۀ «
به کار بندیم؟

کسی را که خدا عزیز گرداند همۀ مردم جهان نمی توانند او را خوار کنند.   16

» وجود دارد.  مفهوم بیت سؤال «عطا کردن روشنایی به خرد و عقل از سوي خداست» و همین مفهوم در گزینه ي «  17
معنی بیت: اي خدا تو درون هر مزاج خردي روشن تر از چراغ عطا کردي. 

بررسی سایر گزینه ها: 

: همۀ کارها تحت خواست و ارادة خداست.  گزینۀ 

: راهنمایی خداوند و بی مکانی او  گزینۀ 

: خداوند بر امور پنهان آگاه و بصیر است.  گزینۀ 

مفهوم صورت سؤال این است که باید به خوي و خصال خویشتن متّکی بود و نه به آبا و اجداد خود که در گزینۀ  به مضمون دیگري اشاره دارد که خردمند باید  18
در پی نام نیک آرزوي زیستن داشته باشد و گزینه   هاي دیگر با صورت سؤال مفهومی یکسان دارند.

» این است که ما نیازهاي خود را ابراز نمی کنیم، چون کسی نیاز ما را برآورده می کند که نگفته آن ها را می داند و به ما می بخشد. مفهوم بیت سؤال و گزینۀ «  19

یکایک: ناگهان - برآمد خروشیدن دادخواه: صداي اعتراض ستم دیده اي بلند شد.   20
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نام و نام خانوادگی:

نام آزمون: بی نام

تاریخ آزمون: 1400/02/18

زمان برگزاري: 750 دقیقه

موسسه امام حسین

کدام گزینه در مورد دانش فلسفه نادرست است؟  1

دانش فلسفه عهده دار بررسی قانونمند سؤاالت فلسفی است.

سابقۀ تالش براي یافتن پاسخ پرسش هاي فلسفی به آغازین روز هاي حیات فکري انسان می رسد.

تالش فیلسوفان براي پاسخ قانونمند به سؤال هاي فلسفی، موجب ظهور دانش فلسفه گشته است.

فیلسوفان کسانی هستند که به صورت قانونمند و تخصصی به سؤاالت فلسفی پرداخته اند.

اساس استدالل پروتاگوراس بر اینکه «حقیقت امري نسبی است»، کدام است؟  2

سخنان جهان شناسان با یکدیگر تعارض دارد.  هیچ دانش پایدار و مطلقی وجود ندارد. 

شناخت حقیقی، شناختی است که با حواس به دست می آید. با بسط مقال، هر ادعایی را می توان ثابت کرد. 

فیلسوف چه کسی است؟  3

کسی که به صورت تخصصی و روشمند به پرسش هاي فلسفی می پردازد و پاسخ هاي دقیقی می دهد.  

کسی که با روش هاي تجربی به پرسش هاي فلسفی پاسخ می دهد. 

کسی که با دقت و موشکافی خاصی به امور عادي زندگی می نگرد.  

کسی که با روش عقلی و تجربی به پرسش هاي فلسفی پاسخ می دهد.  

کدام یک از پرسش هاي زیر فلسفی است؟  4

چه زمانی می گوییم حیات یک انسان پایان یافته است؟   علت حملۀ چنگیزخان به ایران چه بود؟  

آیا انقالب مشروطه را می توان مقدمه اي بر انقالب اسالمی ایران دانست؟ آیا زیبایی حقیقت دارد یا ساختۀ ذهن ماست؟  

گزینۀ نادرست در مورد شناخت تجربی را مشخص کنید.  5

این شناخت حاصل استفاده از ابزار عقل و حس می باشد.

با کمک تحلیل عقالنی یافته هاي حسی، می توان به بسیاري از اسرار جهان ماوراءالطبیعه پی برد.

با کمک این نوع شناخت نمی توان تمامی رموز جهان طبیعت را شناخت.

شناخت تجربی بر قواعد عقلی متکی است.

دوگانگی نفس و بدن نظر کدام فیلسوف است؟  6

الیب نیتس  توماس هابز  کانت دکارت

کدام گزینه بیانگر معتبر بودن شناخت حسی است؟  7

فهم صحت انتخاب هاي انسان در استفاده از اشیا امکان استفادة متفاوت از اشیا گوناگون

زندگی در طبیعت و برطرف کردن نیازها به کمک حواس پنج گانه قابلیت شناخت طبیعت و ویژگی هاي همۀ موجودات 

کدام عبارت دربارة شناخت عقلی درست است؟  8

اقسام مختلفی دارد که درون نگري یکی از آن ها است.  یافته هاي آن، اساس دانش هاي گوناگون بشري است. 

در برخی از موارد، مستلزم بهره گیري از یافته هاي حسی است.  نوعی درك بدون واسطه و براساس تأمل در خود است. 

با توجه به دیدگاه مالصدرا در انسان شناسی، کدام عبارت درست است؟  9

انسان ضرورتًا مسیر تکاملی خود به سوي خدا را طی می کند. روح و بدن وحدتی حقیقی دارند، به گونه اي که روح درون بدن است. 

روح نتیجۀ رشد و تکامل جسم و بدن است.  مراحل تکامل انسان، در طبیعت به پایان می رسد.
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کدام گزینه در خصوص نظرات داروینیست ها نادرست است؟  10

انسان تنها از سایر حیوانات پیچیده تر است.  انسان یک حیوان راست قامت است. 

نظریۀ داروین دربارة پیدایش حیات و تحول تدریجی موجودات زنده بوده است.  انسان ها اصول اخالقی را براي زیست اجتماعی کشف می کنند.

وجود اختالف نظر و باور هاي متفاوت نسبت به موضوعات یکسان بیانگر کدام یک از ویژگی هاي شناخت می باشد؟  11

گستردگی شناخت محدودیت شناخت تدریجی بودن شناخت خطاپذیر بودن شناخت

کوشش فیلسوفان براي کاستن از مغالطات براي چیست و عقیدة زندانی که (در تمثیل غار) در خود روشنایی نگریسته چگونه خواهد بود؟  12

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

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

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

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

کدام گزینه دربارة دیدگاه دکارت غلط است؟  13

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

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

در نظر افالطون حقیقت برتر انسان و با ارزش ترین دارایی او چیست؟  14

بدن نفس عقل ذهن 

ترتیب کدام گزینه بیانگر تالزم موجود در برهان اثبات وجود خداي کانت است؟  15

زندگی جمعی   اخالق   اختیار   روح   وجود ماوراءالطبیعه   خدا  زندگی جمعی  سعادت   اخالق   روح   وجود ماواءالطبیعه   خدا 

زندگی جمعی   اخالق   وجود ماوراءالطبیعه   اختیار   روح   خدا  زندگی جمعی   سعادت   اخالق   وجود ماوراءالطبیعه   روح   خدا 

←←←←←←←←←←
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تالش بشر براي پاسخ قانونمند به سؤال هاي طرح شده، موجب ظهور دانش فلسفه گشته است.   1
فیلسوفان کسانی هستند که به صورت قانونمند و تخصصی به آن ها پرداخته و کوشیده اند پاسخ هاي دقیقی به این قبیل سؤال ها بدهند. 

پروتاگوراس معتقد بود که حقیقت به معناي دانشی پایدار و با ثبات به دست نمی آید، بنابراین نسبی بودن حقیقت را نتیجه می گیرد.  2

فیلسوفان کسانی هستند که به صورت قانونمند و تخصصی به پرسش هاي فلسفی پرداخته و کوشیده اند پاسخ هاي دقیقی به سؤال هاي فلسفی بدهند.  3

پرسش مذکور مربوط به فلسفۀ هنر می باشد.  4

شناخت تجربی براي کشف اسرار جهان مادي و طبیعی به کار می رود، نه جهان ماوراء الطبیعه.  5

دکارت قائل بر دوگانگی نفس و بدن است.   6

شناخت حسی خطاپذیر است؛ اما این شناخت به قدري براي ما معتبر است که بر پایۀ آن در طبیعت زندگی می کنیم، از اشیاي طبیعی بهره می بریم و نیازهایمان را  7
برطرف می کنیم.

عقل قادر است تا بدون استفاده از تجربه و صرفًا با تفکر و استدالل به حقایقی برسد و دانش هایی را پایه گذاري کند.   8

از نظر مالصدرا روح چیزي ضمیمه شده به بدن نیست، بلکه نتیجۀ تکامل خود جسم و بدن است.   9

انسان ها صرفًا اصول اخالقی را ابداع می کنند، نه کشف.  10

گاهی متوجه می شویم که بعضی از چیز هایی که فکر می کردیم آن ها را می دانیم، درست نبوده و ما در موردشان دچار خطا شده ایم. همان طور که گاهی متوجه  11
می شویم که افراد مختلف، دربارة موضوع واحد نظر ها و باور هاي متفاوت دارند.

فیلسوفان می کوشند با کاستن از مغالطه ها، «فهم درستی از حقایق، چه در عالم هستی و چه در مسائل بنیادي زندگی، ارائه دهند» و آن را با گفتار مناسبی که خالی  12
از مغالطه باشد، بیان کنند. اگر زندانی بخواهد در خود روشنایی بنگرد، طبیعی است که چشم هایش به دردي طاقت فرسا مبتال خواهد شد؛ بنابراین این فرد از روشنایی خواهد گریخت و باز به

سایه ها پناه خواهد برد، زیرا آن ها را بهتر می توانست ببیند. «عقیده اش هم نسبت به سایه ها استوارتر خواهد شد.»

از نظر دکارت، «من» همان روح یا نفس انسان است.   13

افالطون حقیقت برتر انسان و باارزش ترین دارایی او را نفس می داند.  14

- زندگی جمعی انسان بدون اخالق امکان پذیر نیست.   15
- اخالق تنها در جایی معنا دارد که انسان خود را صاحب اراده ببیند. 

- اختیار ویژگی نفس غیرمادي است. 
- روح براي سعادت خود نیازمند دنیایی ماوراء دنیاي ما است. 

- چنین جهانی مشروط به وجود خدایی جاودان و نامتناهی است. 
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