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  )1مجموعه تست سال هاي اخیر(

  

  زبان انگلیسی

1- Ann agreed to stay behind;she was used to ………. late. 

1) having  2) have  3) work 4) working 

2- Some people take pleasure in doing evil ………. others take plcasure in doing 

good. 

1) after  2) until  3) while 4) when 

3- Keep off my property………. ,I’II call the police. 

1) however  2) otherwise 3) still  4) therefore 

4- My supervisor advised me to………. the problem. 

1) look ahead  2) look pack  3) look into 4) look out of 

5- He………. forward to listen to the child. 

1) bent  2) cost 3) lent  4) sent 

6- This administration has………. many problems from the previos one. 

1) investigated  2) inherited  3) pretended  4) perfectcd 

7- Some seventy per cent of China’s to………. the U.S. go first to Hong Kong, for 

packaging and shipping. 

1) exports  2) experiments  3) records  4) reports 

8- He ran up the stairs there at………. . 

1) times  2) once 3) a pace  4) a time 

9- The United States is reprted to have partially lifted is ban on arms to Argentina. 

sail  2) sales 3) sell  4) sells 
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10. The………. of the factory will mean the employment of sixty extra workers. 

1) explanatin  2) expenses  3) expansion  4) explosion 

  را انتخاب کنید. 15تا  11ت بخوانید و گزینه صحیح سوالهاي rمتن مقابل را به د

The Cosmic Connectin” by Carl Sagan The author is an aggerssive, brilliant 

astronomer.This vastly entertaining book has a simple manner with complex ideas, 

without being patronising, and is often very funny. In 274 pages Sagan deals with every 

thing from the formatin of the Earth to the puzzling possibilities of contact with extra - 

terrestial life. This is the moment in history when man’s stepping into the Universe has 

suddenly become conceivable. To Sagan this is more exciting and important than was the 

exploration of the New World in the sixteenth century. So expenditure on the space 

programme, prLlned of recent excesses, ought to continue - it is, according to Sagan, no 

larger a part of America’s gross national income than was the relative cost to England in 

the sixteenth century of exploration in sailing ships. 

The book is not for scientific illiterates,nor is Sagan a pedestrian scientist. Although he 

makes short work of the unidentified foreign objects (UFO) spotters,he is unafraid to take 

us on a speculative journey to a black hole which, for all he knows,might be the quick 

route to somewhere else,not necessarily our universe. 

Sagan exhibits a passionate interest in life in the cosmos, in which there are almost 

certainly civilisations much more advanced than our own. We are the result of a number 

of relatively recent cosmic accidents, but for all that, Sagan is no less excited about our 

future. 

11. From the passage we understand that Carl Sagan writes ………. 

1) elaborately and literally  2) forcefully and complexly 

3) simply and humorously  4) snobbishly and cleverly 
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12. Carl Sagan suggests that modern man ………. 

1) believes it is possible to step off the Earth 

2) is historically of exploring 

3) is very confused about the origin of the Earth 

4) might possibly reach life outside the Farth 

13. 110w much does Sagan think America should spend on space Exploration? 

1) more than she does at present 

2) less than she does at present 

3) all of her gross national income 

4) as much as England did in the sixteenth century 

14. It would appear that the public Sagan hopes to attract ………. 

1) are only interested in science fiction 

2) are interested in UFO spotting 

3) are unable to write science fiction 

4) have a reasonable grounding in science 

15. The test seems to imply that other forms of life in the cosmos ………. 

1) are in existence  2) have never existed 

3) have all died out   4) may exist in the future 

Caesar’s assassinatoin produced a political vacLium. May Senators hoped that the Senate 

would regain the prerogatives it had lost under the First Triumvirate. 

16. The pronoum it (line 2) refers to ………. 

1)vaccum  2)Triumvirate 3) Senate  4) assassination 

17. The text implies that the political situation was ………. 
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1) as it was before the Caesar’s era  2) improving gradually 

3) very hopeful   4) not satisfactory 

Although there were a series of more or less unproductive negotiations between Shah 

Rukh and Khalil Sultan, the latter was finally reduced after many clashes even though he 

had frequently been victorious. 

18. According to the text, Khalil Sultan ………. 

1) was defeated 

2) finally gained  

3) finally died after many clashes 

4) was banned to jail 

19. The word latter (line 2) refers to ………. 

1) Khalil Sultan  2) Shah Rukh 3) negotiations  4) clashes 

20. Among the means devised by Hormisdas II, for bettering the condition of his 

people, the most remarkable was his establishment of a new Court of justice.  

The text implies that ………. 

1) Hormisdas was the first one to establish a court 

2) Hormisdas thought about the betterment of his people 

3) no other king had ever established a Court of justic 

4) no other king but Hormisdas was just 
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21. Aghil Muhammad Khiin was pitiless towards his enemies, but he could be no less 

implacable towards his own kin. 

That statement means that Aghi Muhammad Khan ………. 

1) didn’t like his own family either  2) had a really hard time 

3) was no more than a coward  4) was badly defeated by his enemies 

 

There are three main divisions into which the general period from Timur to Nadir Shah 

can be subdivided. They are, in the context of this economic survey, firstly, the ages of 

the Timurids and their Turkinen successors, secondly, the first century of the Safavid 

dynasty from Shah Ismail up to the accession of Shah’ Abbas and, thirdly, the second 

century of the Safavids till their ultimate eclipse. 

22. According to the text, in the third era ………. 

1) the Safavids dynasty lost its brilliance  

2)the divided throwns were united once more 

3) Turkmen succeeded Timurids  

4) Shah Abbas succeeded Turkmen 

23. According to the text, the Safavids’ ultimate eclipse led to ………. 

1) a full disintegration of the country   

2)a pitiless chaos 

3) the accession of Shah Abbas  

4) the thrown of Nader Shah 
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The Kajar monarchs, incapable of instituting a sound fiscal policy, progressively 

disposted of Iran’s economic resources to foreigh concession aires in return for trifling of 

money that satisfied their immediate financial needs. 

24. According to the text, the incapability of Kajar monarchs led to the ………. 

1) crisis ending in the monarch’s life 

2) lissa1isfactiOfl of the people 

3) dominancy of the American missionaries 

4) foreigners’ policy of hegenionism 

25. The word “trilling” (line 3) is closest in meaning to ………. 

1) abundant  2) enough  3) great  4) trivial 

 

By October 1951 all British technicians had been expelled, and the oil industry had been 

taken over by Iranians. But only 10% of the industry remained in operation because Iran was 

unable to produce and to market the produce. In January 1952, Biritisti consulates in Iran 

were closed, and the next September, after Mossadegh won a spectacular political contest 

with the Shah, diplomatic relations with Biritish were severed. 

26. According to the text, after the nationalization of the oil industry, the relations 

between Iran and UK . 

1)improved  2) deteriorated 

3)entered a better phase 4) was consolidated 
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27. The text states that ………. after the Britishers left the country . 

1) only 10% of Biritishers remained in Iran 

2) the Shah broke the relationa with Biritish 

3) the oil industty tolerated great losses 

4) the Biritish government toppled Mossadegh 

 

After 100 days as premier, Zia al- Din fled the country, ousted by Reza Khan, who 

succeeded in effecting the appointment of Qavam al- Saltanat as prime minister. Reza 

Khan immediately set abouat financing and building up an efficient army. Which he used 

to subjugate and disarm the contending tribes and to restore public order. In 1992 a strong 

financaial mission headed by Arthur Chester Milispaugh was brought from the United 

states to reform Iranian finances. In October 1923, Ahmad Shah left for Europe, never to 

return. Reza Khan appointed himself prime minister and convened the Majlis, which 

granted him military authority amounting to dictatorship. In 1925 the Majlis elected him 

shahanshah (king of kings). As Reza Shah, he assumed the ancient Iranian name of 

Pahlavi for his dynasty. 

28. According to the text,when Zia al- Din fled the country ………. 

1) Reza Khan did his best to have him extradited 

2) Reza Khan had not yet throwned himself as the king of Iran 

3) Reza Khan used his army to subjugate Qavam- al- Saltaneh 

4) he took all his ministers with him 
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29.The author believes that the then Majlis ………. 

1) asked Reza Khan for the retraining of the army 

2) helped Reza Khan get rid of Zia al- din 

3) paved the way for Reza Khan’s dictatorship 

4) voted for Reza Khan to become the prime minister 

30.The text implies that Reza Shah ………. 

1) got his Iranian surname from his father 

2) selected his own last name 

3) came from a tribe called Pahiavi 

4) was very much interested in the Pahlavi language 
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  نامه پاسخ

  )4گزینه  -1

  رود. دار به کار می ingفعل به صورت  be used toچرا که بعد از عبارت 

  )3گزینه  -2

  2گزینه  -3

  )3گزینه  -4

  باشد. به معناي بررسی کردن می look in toعبارت 

  )1گزینه  -5

  )2گزینه  -6

  )1گزینه  -7

  )4گزینه  -8

  )2گزینه  -9

  )3گزینه  -10

  باشد. به معناي وسعت و گسترش صحیح می 3کارگر اضافی نیاز است بنابراین گزینه  600کارخانه به در صورت گسترش 

  )3گزینه  -11

  دار است. زیرا کتاب وي هم ساده و و هم خنده

  )4گزینه  -12

ا مـورد  زمینـی ر  انگیز ارتباط با زندگی فـرا  صفحه هر چیزي اعم از تشکیل زمین تا احتماالت حیرت 274زیرا ساگان در 

  دهد. بررسی قرار می

  )2گزینه  -13

  زیرا طبق متن هزینه نسبی انگلستان در قرن شانزدهم که صرف اکتشاف دریایی گردید کمتر بود.

  )4گزینه  -14

زیرا طبق متن از آنجا که ساگان دانشمند برجسته ایست این کتاب براي افرادي که دانـش علمـی ندارنـد نوشـته نشـده      

  بایستی از پیش زمینه علمی برخوردار باشند. افراد می است. بنابراین این

  )1گزینه  -15
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  )3گزینه  -16

  )4گزینه  -17

  )1گزینه  -18

  )1گزینه  -19

  )2گزینه  -20

  )1گزینه  -21

  )1گزینه  -22

  )4گزینه  -23

ی بالفاصله بعد از دوره شوند یعن هاي تیموري تا نادرشاه به سه دوره تقسیم می زیرا در آغاز متن ذکر شده است که سلسله

  سوم، نادرشاه به قدرت رسید.

  )4گزینه  -24

  )4گزینه  -25

% 10هاي بریتانیایی اخراج شده و صنعت نفت به دست ایرانیان افتـاده بـود امـا فقـط      تمام تکنسین 1951در اکتبر سال 

 1952وان بـود. در ژانویـه سـال    داد زیـرا ایـران از تولیـد و عرضـه آن بـه بـازار نـات        صنعت نفت به کـار خـود ادامـه مـی    

و در سپتامبر آینده بعد از آنکه مصدق در مجادله سیاسی تماشـایی بـا شـاه     ههاي بریتانیا در ایران تعطیل شد کنسولخانه

  ا قطع گردید.یبرنده شد؛ روابط دیپلماسی با بریتان

  )2گزینه  -26

  )3گزینه  -27

  )2گزینه  -28

بعد از عزیمت احمدشاه به اروپـا و تشـکیل مجلـس توسـط رضـاخان، وي در سـال        1923با توجه به متن در اکتبر سال 

  به پادشاهی برگزیده شد.  1925

  )3گزینه  -29

  رضاخان به عنوان شاهنشاه ایران انتخاب شد. 1925بعد از تشکیل مجلس در سال 

  )2گزینه  -30
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  زبان عربی

  

  :45رقم  حتی 31الترجمۀ أو التعریب لالسئلۀ رقم  عین الصحیح فی

  اي بزرگوار ... پیوسته فرشته»: لم یزل و ال یزال ملک کریم یأتیک عنّا بعمل قبیح« -31

  ) عملی ناشایست، از ما براي تو آورده و خواهد آورد.1

  آورد. ) عملی ناشایسته را از ما به نزد تو آورده و می2

  ) کاري غیرشایسته از ما به سوي تو آورده است.3

  آورد. ست از ما به سوي تو می) کاري ناشای4

  »:یومئذ من قبل عبداهللا بن الزبیر، عبداهللا بن مطیع فۀعلی الکو کان« -32

  ) آن روز عبداهللا بن مطیع از جانب عبداهللا بن زبیر، فرماندار کوفه بود.1

  ) پیش از عبداهللا بن زبیر، عبداهللا بن مطیع امیر کوفه بود.2

  راند. اهللا بن مطیع بر کوفه حکم می) قبل از عبداهللا بن زبیر، عبد3

  راند. ) زمانی عبداهللا بن مطیع، از جانب عبداهللا بن زبیر، بر کوفه حکم می4

  »:إنّهم أکثر بداؤةً من سائر االُمم و أبعد مجاالً فی القَفر« -33

  د.بختی ندارن اي براي فقر و نگون اي دیرینه نسبت به سایر ملتها دارند و زمینه ) آنها سابقه1

  ي ملتها به بادیه نشینی متصفند و داراي سرزمینهاي بی آب و علف و پهناوري هستند. ) آنان بیشتر از همه2

  کنند. ترین ملّتها هستند و در دورترین دشتهاي خشک رفت و آمد می ) آنها با سابقه3

  کنند. فت و آمد مینشینی متصفند و در دورترین دشتهاي خشک ر ي ملتّها به بادیه ) آنان بیشتر از همه4

34- »هذه أکثر کلّها اُولیات، ما أحسب لخالف فیها محال:«  

  ) اینها همگی نخستین چیزهایی است که به گمان من براي پذیرفتن آنها جاي اختالف نیست.1

اتی است که گمان نمی2 کنم، براي مخالفت با آنها جایی باشد.  ) تمام اینها بدیهی  

  من، اولین چیزهایی نیستند که جاي اختالف داشته باشند.) تمام اینها به گمان 3

  کنم اینها همگی اولین چیزهایی باشند که جایی براي مخالفت داشته باشند. ) گمان نمی4
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  »:رما حکم أسنّۀقال لجنده انزعوا  الکوفۀنحو  المدینۀلما فصل من « -35

  ان را دستور داد براي تیراندازي آماده شوند.) هنوز از مدینه خارج نشده تا به طرف کوفه برود، که سپاهی1

  هاي خود را آماده سازند. ) وقتی از مدینه خارج شد و به کوفه وارد گشت، سربازان را فرمان داد تا نیزه2

  هاي خود را بیرون بکشید. ) چون از مدینه به سوي کوفه حرکت کرد، به سربازان خود گفت سر نیزه3

  هاي خود را آماده کنند. به کوفه وارد شدند به سپاهیان آنجا گفتند سر نیزه ) چون بعضی از اهالی مدینه4

ر معه فی صنادیق قیوداً لیقید بها  -36 سی«...  

  ها را در صندوقها قرار داد تا آنها بر دستان خود بپیچند و ... ) تسمه1

  ) قید و زنجیرهایی که در صندوقها بود به گردن انداخت تا ...2

  نجیرها را که همراه با او فرستاد و در مورد آنها تأکید کرد که ...) غلّ و ز3

  هایی فرستاد تا با آنها به بند بکشد ... ) همراه با او زنجیرهایی داخل صندوق4

37- » عتنی بتسلیمک علیقبل أن أنالها بالخالفۀقد رو:«  

  ) با سالم دادن به خالفت مرا ترساندي پیش از آنکه به آن برسم.1

  با ترس مرا تسلیم علی کردي قبل از آنکه به خالفت برسد. )2

  ) خالفت در اختیار علی قرار گرفت قبل از آنکه خود ابراز تمایل کند.3

  ) قبل از آنکه به آن برسم، تو بر من خالفت را عرضه داشتی.4

  »:لما أصبح الناس و استحق عندهم الخبر أتوا داره فاقتحموها« -38

  ور شدند تا او را به قتل برسانند. اش حمله خبر، خشمگین شدند و به خانه ) مردم با دانستن1

  اش ریختند تا آن را تصرف کنند و ویران سازند. ) مردم با کشف حقیقت، فرداي آن روز به خانه2

  اش آمدند و به آن حمله کردند. ) صبح هنگام مردم به دلیل پی بردن به اینکه خبر حقیقت دارد، به سمت خانه3

  ور شدند. اش آمدند و به آن حمله ) چون صبح فرا رسید و درستی خبر براي مردم ثابت شد، به سمت خانه4
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  »:صاروا أمام قائدهم یقونه بوجوههم و نحورهم« -39

  ) با فرمانده خود رفتند و او را با تمام وجود، تقویت کردند.1

  یت کردند و محافظت نمودند.) پیشاپیش قائد خود ایستادند و او را با تمام وجود، تقو2

  ) جلو فرمانده خود ایستادند و با سپر قرار دادن خویش، او را محافظت کردند.3

  ) نزد رهبر خویش رفتند و چهره به چهره با او سخن گفتند.4

  »:نشأت هذه النهضۀ فی مصر باتصالها بالمعارف الغربیۀ« -40

  هاي غربی، بوجود آمد. دانش ) این نهضت در مصر، به خاطر ارتباط این کشور با1

  هاي معروف غرب، بوجود آمد. ) این نهضت در مصر، به خاطر ارتباط این کشور با چهره2

  ) پیوند مصر با بزرگان غرب، به برپایی این قیام انجامید.3

  ) در مصر، ارتباط این نهضت با بزرگان غرب، پا گرفت.4

41- »لَت علینا أرضه روجها الواسعۀمصر بعد حین من بعید بم:«  

  ) اندکی پس از آن سرزمین مصر با کشتزارهاي پهناورش از چشمان ما ناپدید گشت.1

  هاي وسیعش بر ما آشکار گردید. ) پس از مدتی سرزمین مصر با رودخانه2

  ) پس از مدتی سرزمین مصر با کشتزارهاي پهناورش در برابر ما ظاهر گشت.3

  شتزارهاي پهناورش به چشم خورد و پدیدار گشت.ي اول سرزمین مصر با ک ) در وهله4

  »:هذه هی اإلجراءات التی ستقوم بها منظّمۀُ المؤتمر اإلسالمی للحیلولۀ دون تشرید المسلمین« -42

  کند. ) اینها عملیاتی است که سازمان کنفرانس اسالمی براي مانع شدن از آواره کردن مسلمانان به آن اقدام می1

  اسالمی جهت جلوگیري از آوارگی مسلمانان انجام خواهد شد. ساست که سازمان کنفران ) اینها اقداماتی2

  ) این عملیات همان عملیاتی است که کنفرانس اسالمی براي منع آوارگی مسلمانان، متعهد به انجامش خواهد شد.3

  دهد.  مانان انجام میي آواره کردن مسل جویی در مورد مسأله ) این اقدامات را کنفرانس اسالمی براي چاره4
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  »:پندارم تر از خود نمی ي نبرد با مردم شام، حریص اي امیر، ترا درباره« -43

  ) ما أحسبک أیها األمیر بأحرص علی قنال أهل الشام منّی.1

  ) ما أجدك یا األمیر حریصاً منّی علی مبارزة أهل الشام.2

  الشام منّی.علی قتال أهل  ص) ما أنت فیما أحسب أیها األمیر بأحر3

  ) یا األمیر، ما أظنک أشد حرصاً منک علی قتال أهل الشام4

  »:در یکی از کتابها آمده است که مدت سلطنت بخت النصر بر اورشلیم هفده سال بوده است -44

  ) فی بعض الکتب قد ورد بأن بخت النصر حکم فی اورشلیم سبعاً و عشر من األعوام.1

  دة ملک بخت النصر کان علی اورشلیم سبعۀ عشر سنوات.) فی واحد من الکتب دخل أن م2

  ) قد جاء فی بعض الکتب أن مدة ملک بخت النصر علی اورشلیم کانت سبع عشرة سنۀ3

  ) قد ذکر فی واحد من الکتب أن فترة سلطنۀ بخت النصر علی اورشلیم کانت سبعۀ سنین.4

  »:میهمان کنی دهی و ام تا هر مدت بتوانی مرا پناه من نزد تو آمده« -45

.ئ) أنا ج1   ت عندك حتی أجرتنی و ضیفتنی مهما أمکن لک وقتاً

من2 جیرنی و تضیفنی ما أمکن لک من الزّ   ) إنّی أتیتک لتُ

  ) إنّی أتیتک لتلوذنی و تأخذنی ضیفاً متی یمکن لک.3

  ) أنا أتیت لک حتی تعوذینی و تجعلنی ضیافۀ کلّ ما ممکن من الوقت.4
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  :50حتی رقم  46کیل الکلمات لألسئلۀ ذفم عینّ الصحیح فی تش

  »:کان قتله هاشم و درید ابنا حوملۀ بسیو فهما الحادة« -46

  ـ حوملۀٍ ) قَتْلُ ـ هاشم ـ درید2    وفدرید سی ،) کانَّ قَتَل1َ

  ) هاشم ـ درید ـ حوملۀٌ ـ سیوفهما4   ) قَتلَ ـ هاشم ـ حوملۀَ الحادة3ِ

  »:کانت امرأة شجاعۀ و لم یکن لها إخوة ثالثۀ إنها« -47

  ) شَجاعۀٍ ـ یکُنْ ـ إخْوةً ـ ثالثَۀ2ً  2) کانَت ـ شُجاعۀٍ ـ لَها ـ إخْوة1ٌ

  ) امرأَةً یکُنْ ـ إخْوةٌ ـ ثَالثۀ4ٌ  ) إنَّها ـ امرأَةٌ ـ شَجاعۀٌ ـ إخوة3ٌ

  »:و هی جنۀ عدن لست ساعات من کلّ سنۀ مجدبۀ« -48

  ) جنَّۀٌ ـ عدنٌ ـ ساعات ـ سنۀ2ً  ۀُ ـ لست ـ ساعات ـ سنَۀٍ) جن1َّ

  ) لست ـ ساعات ـ سنۀٍ ـ مجدبۀٍ  4  ) عدنٌ ـ لست ـ کلِّ ـ مجدبۀ3ٍ

  »:  أنا رجل من اخوانک و اسمی مسلم بن عوسجۀ« -49

جۀ1َ وس می ـ بنُ ـ عس وانِ ـ ا ن2ِ  ) أَخَ ـ ب م سل جۀَ ) إخوانِ ـ م وس ـ ع  

ن3ُ ـ ب م سل لٌ ـ إخوانِ ـ م ج4    ) رسلمی ـ مسم وانِ ـ ا لٌ ـ أخَ جر (  

  »:اخشوااهللا خشیۀ لیست بتعذیر« -50

عذیر1ِ ت ـ تَ سوا ـ خَشْیۀَ ـ لَی عذیر2ٍ  ) إخشُ ت ـ تَ ا ـ اهللاَ ـ لَیس و   ) اخْشَ

عذیر3َ ت ـ تَ ش4ْ    ) اهللاُ ـ خَشْیۀٌ ـ لَیس ذیرَ) اهللاَ ـ خَ ـ تَع ت ۀً ـ لَیسی  
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  :53حتی رقم  51عین الصحیح فی االعراب و التحلیل الصرفی لألَسئلۀ رقم 

  »:علم أنّ الناس ال یحفلون به و الحسینُ مقیم بالبلد« -51

ف بأل / مبتدأ و مرفوع و الجملۀ اسمیۀ و حالیۀ1 ر ـ معرّ سین: اسم ـ مفرد مذکر ـ جامد و مصدر ـ مصغّ الح (  

  و الجملۀ فعلیۀ» الناس«علم: فعل ماضٍ ـ للغائب ـ مجرد ثالثی ـ صحیح و سالم ـ متعد ـ مبنی عل الفتح / فعل و فاعله  )2

ف باالضافۀ ـ معرب / خبر مفرد و مرفوع3   ) مقیم: اسم ـ مفرد مذکر ـ مشتق و اسم فاعل من مصدر إقامۀ ـ معرّ

حفلون: فعل مضارع ـ للغائب ـ مجرد ثالث  4 ی ـ صحیح ثالثی ـ صحیح و سالم / فعل و مرفـوع بثبـوت نـون االعـراب، و       ) ی

  فاعله ضمیر الواو البارز

  »:فأنّ الجهاد باب من أبواب الجنّۀ من ترکه ألبسه اهللا الذلّۀ« -52

ف بأل ـ معرب صحیح اآلخر ـ منصرف / اسم إنّ و مرفوع1   ) الجهاد: اسم مفرد مذکر ـ جامد ـ معرّ

: فعل2 اهللا«ماضٍ ـ مزید ثالثی ـ بزیادة حرف واحد من باب افعال ـ مهموز الفاء / فعل و فاعله  ) ألبس«  

ف بأل ـ معرب ـ منصرف / مفعول ثانٍ و منصوب3   ) الذلۀ: اسم ـ مفرد مؤنث ـ جامد ـ معرّ

  »اهللا«) تَرك: فعل ماضٍ ـ للغائب مجرد ثالثی ـ متعد ـ مبنی للمعلوم ـ مبنی / فعل و فاعله 4

ؤمرون« -53 وا ما ال تَعرفون و الزَموا ما تُ عد  

  ) تُؤمرون: فعل مضارع ـ للمخاطبین ـ متعد ـ مبنی للمجهول ـ معرب / فعل و نائب فاعله خمیر الواو البارز1

عرب / فعل و فاعل، و الجملۀ فعلیۀ2 تَعرفون: فعل مضارع ـ للمخاطبین ـ مزید ثالثی من باب إفعال ـ م (  

وا3 ع مبنی علی حذف نون االعراب / فعل و فاعله ضمیر الواو البارز) د فعل أمر ـ للمخاطبین ـ معتل و ناقص ـ متعد :  

  ) ما: اسم غیرمنصرف ـ موصول عام ـ معرفۀ ـ مبنی علی السکون / مبتدأ مؤخر و مرفوع محال4ً

  »:هادي ـ فَتَی«عین الصحیح عن الجمع السالم السمی  -54

یون ـ 1 ون ـ فَتَون2  فَتُون) هادین3  ) هادین ـ فَتون ـ فَتَون4  ) هاد هاد (  

ر«عین الصحیح عن تصغیر  -55 م ـ شاع اَد:«  

ویدم ـ شویعیر1 یعر2  ) اُ یدم ـ شُو ی یعیر3  ) اُ یدیم ـ شُو و ویعر4  ) اُ ویدم ـ شُ   ) اُ
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  »:دانَ ـ قال«عین الصحیح عن اسم المفعول من فعلی  -56

1دین ـ مقیل2  قول) مدین ـ م قال3  ) مدیون ـ م قول4  ) مدان ـ م م (  

  عین الصحیح عن العدد و معدوده: -57

  ) رأیت ألفین طالبۀٍ فی الجامعۀ.1

  ) طالعت الصفحۀ الثالثۀ و األربعین بعد المائۀ.2

  ) هناك أربعۀ عشر ألفاً و خمسمائۀ و أربعاً و ستّین طالبا3ً

ربعون) قرأت الصفحۀ المائۀ و ا4   لثالث و االْ

  فی العبارات التالیۀ: الخطأعین  -58

1لغنی إنَّک ناجح2  ) بنَّک قادم   ) قیل إنَّک مسافٌر4  ) قال إنّی مریض3  ) عرفت أَ

  »الدنیا قلیلٌ عتابها«عین الصحیح عن العبارة التالیۀ:  -59

: فاعل لشبه 2  ) عتاب: مبتدأ و مؤخر، خبره: الدنیا1 فعل قلیل، إعرابه مرفوع تقدیراً) عتاب  

نیا: مبتدأ و مرفوع تقدیراً، خبره: قلیل3 رة، خبره: عتاب4  ) الد نیا مبتدأ و مرفوع بضمۀ مقد الد (  

قام لکم فارجعوا« -60 فی االیۀ الکریمۀ ................. .» ال«نوع ». یا أهلَ یثرب ال م  

  ) نفی للجنس4  ) نهی3  ) نفی و جواب2  ) عطف1
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  پاسخنامه 

  )2گزینه  -31

  )1گزینه  -32

  )4گزینه  -33

  نشین ـ قفر: سرزمین بی آب و علف : بادیهبدارة

  )2گزینه  -34

  )3گزینه  -35

عوا: فعل امر بـه معنـاي بیـرو       زَ ل: جدا شد ـ نحو: سو و طرف ـ جند: سرباز ـ إنْ ص نان یعنـی  سـ : جمـع  أسـنۀ کشـید ـ   ن فَ

  ها نیزهها ـ رماح: جمع رمح یعنی  سرنیزه

   )4گزینه  -36

  رسم. روعتنی: مرا ترساندي، أنال: فعل مضارع متکلم وحده به معناي می )1گزینه  -37

  )4گزینه  -38

  )3گزینه  -39

  کنند. یعنی محافظت می ۀنیقوصار: شد ـ قائد: رهبر، فرمانده  ـ 

  نشأ: رشد یافت )1گزینه  -40

  )3گزینه  -41

ت فعل ماضی مفرد مونث غای   ب یعنی آشکار شد، مروج: کشتزارهاهلَ

  )2گزینه  -42

  )1گزینه  -43

  )3گزینه  -44

  )2گزینه  -45

  )3گزینه  -46
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ل: فعل ماضی مفرد مذکر غایب ـ هاشم: فاعل قتل ـ    : مضاف الیه و مجرور بالفتح به خاطر غیرمنصـرف بـودن ـ    حوملۀقَتَ

  سیوف: جمع سیف مجرور به حرف جر

  )4گزینه  -47

  )1گزینه  -48

  )3گزینه  -49

  )2گزینه  -50

  ء.ذیر مجرور به حرف جر باعإخشوا فعل امر ـ اهللا: مفعول آن ـ لیست از افعال ناقصه مفرد مونث ت

  )4گزینه  -51

  )3گزینه  -52

  .مرفوعنه جهاد اسم إن هست و منصوب ←گزینه اول نادرست است زیرا

  باشد. الفعلش الم است و حروف اصلیش لَبس میءنیست زیرا فا ءمهموز الفا ←گزینه دوم نادرست است زیرا

  مستتر در آن است. که به الناس راجع است.» هم«فاعل یحفلون ضمیر  ←گزینه چهارم نادرست است زیرا

  )1گزینه  -53

  )2گزینه  -54

  )4گزینه  -55

  )1ینه گز -56

نَ بوده و لذا اسم مفعولش نیز از حروف اصلی آن ساخته می ی دین می دان اصلش د ولَ بـوده   شود و م شود اما قال اصلش قَ

  شود.  که اسم مفعولش نیز از آن ساخته می

  )2گزینه  -57

  )1گزینه  -58

  )3گزینه  -59

  )4گزینه  -60

  کند. عد خویش را مبنی برف فتح میدر این عبارت الي نفی جنس است و اسم ما ب» ال«نوع 
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  تاریخ ایران باستان

  پیمان آنتالسیداس در زمان کدام شاه منعقد گردید؟ -61

م1 م2  ) اردشیر دو ل3  ) داریوش دو کمبوجیه4  ) داریوش او (  

  مزدك در زمان کدام پادشاه ایران قدیم قیام کرد؟ -62

  د یکم) یزدگر4  ) قباد یکم3  ) فرهاد چهارم2  ) شاپور یکم1

63- النّوع کدام سرزمین بوده است؟   سیموت با شیموت رب  

  ) عیالم4  ) سومر3  ) بابل2  ) ایران1

  شازي رب النّوع کدام سرزمین بود؟ -64

  ) مصر4  ) عیالم3  ) سومر2  ) بابل1

  اي اثر کیست؟ هاي مقایسه زندگینامه -65

  ) هرودوت4  ) گزنفون3  ) توسیدید2  ) پلوتارك1

  هنامک چیست؟محتواي گا -66

  ) تقویم ایرانیان1

  ) فهرست رجال و نام و منصب بزرگان ایرانی به ترتیب مقام آنها2

  بندي شده جنگلهاي ایرانیان و رومیان  ) فهرست زمان3

  ) فهرست تقویمی اعیاد و جشنهاي ایران قدیم4

  نبرد سپتیم سود با کدام شاه بود؟ -67

  ) تیرداد دوم4  ش چهارم) بال3  ) اردشیر بابکان2  ) اردوان پنجم1

  ایران دبیر بذ چه مسئولیتی داشت؟ -68

  ) رئیس طبقه دبیران2    ) دبیر مخصوص دربار شاهی1

  ) مسئول محاسبات کشوري4    ) رئیس طبقه معلّمان3
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  مگه چه سازمانی بود؟ -69

ران1   ) سازمان جاسوسی2    ) انجمن روحانیون و متفکّ

  ) شوراي قضات4    ) شوراي پزشکان3

  خط عیالمی در آخرین مرحله چند نشانه داشت؟ -70

1 (600  2 (300  3 (155  4 (80  

  سرزمین گوتیوم کجاست -71

ه دماوند است.1   ) در کوهستانهاي شمال بابل2    ) بخشی از قلّ

  ) در جنوب سیستان4    ) در دامنه کوههاي زاگرس3

  چه کسی خداینامه را از پهلوي به عربی ترجمه کرد؟ -72

  ) فردوسی4  ) طبري3  ) ابن اثیر2  ) ابن مقفّع1

  مترجم و هرام چوبین نامگ از پهلوي به عربی کیست؟ -73

ع4  ) سعید بن بطریق3  ) جبلۀ بن سالم2  ) ابن قتیبه دینوري1   ) عبداهللا بن مقفّ

م چگونه بود؟ -74 پایان کار اردوان دو  

  ) در بستر مرگ فوت کرد.2    ) خودکشی بود.1

  ها زخم برداشت و کشته شد چی ) در نبرد با یوئه4    ) در جنگ خانگی جان باخت.3

  چه کسی شهر خاراکس را در ري بنا نهاد؟ -75

  ) یزگرد سوم ساسانی4  ) فرهاد اول اشکانی3  ) داریوش اول هخامنشی2  ) خسرو اول ساسانی1

  ها جلوس کدام پادشاه را مبدأ تاریخ خود قرار دادند؟ پارت -76

  ) مهرداد یکم 4  فرهاد یکم )3  ) تیرداد یکم2  ) اشک یکم1

  نامه متعلق به کیست؟ خوستو و انیفت یا اعتراف -77

  ) همدیگن4  ) مانی3  ) مزدك2  ) آذربد مهر سپندان1
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  لفظ واستریوشان ساالر به چه معنایی است؟ -78

  ) لقب پزشکان دربار 2    ) عنوان مرزبانان و کشاورزان1

  روران) رئیس کشاورزان و دامپ4    ) رئیس روحانیون3

  وقوع پیوست؟ه در چه سالی و میان چه کسانی ب نبرد معروف کوناکسا -79

م و کوروش کوچک  -401) 1 م و اسکندر – 331) 2  اردشیر دو داریوش سو  

  میان مردونیه و یونانیان -479) 4  سلوکوس نیکاتور و آنتیگون – 301) 3

زیرا آنها در مملکت مـا در نـاز و نعمـت بسـر     بمجرد وصول این فرمان، رئیس نصاري را دستگیر کنید، « -80

  از کیست؟» باشند برند، اما دوستدار دشمن ما قیصر می می

م2  ) بهرام چهارم1 م4  ) نرسی3  ) شاپور دو یزگرد دو (  

  دست کدام پادشاه ساسانی اسیر گردید؟ه والریانوس امپراتور روم در چه سالی و ب -81

    ردشیر پاپکانا –م  240) 2    م ـ انوشیروان 550) 1

م –م  325) 3 ل –م  260) 4    شاپور دو شاپور او  

جانب کنستانس قیصر روم ه کدام شاه ساسانی سفیري با هدایاي بسیار و نامه پیچیده در پارچه سفید ب -82

  فرستاد

م 1 ل4  ) انوشیروان3  ) خسرو پرویز2  ) شاپور دو اردشیر او (  

  شد؟ در چه دورانی اعمال می» نه مرگ«هاي دهشتناك معروف به  شکنجه -83

  ) هخامنشی4  ) ساسانی3  ) سلوکی2  ) اشکانی1

کنیم بگوییـد   جزیی از تن او اکتفا میه اگر براي او دشوار است که به تمام بدن نزد ما آید، ب«این جمالت  -84

  خطاب به کیست؟» سر او را به درگاه ما بفرستند

م)4  وان) خسرو انوشیر3  ) خسرو پرویز2  ) بهرام پنجم1 شیرویه (قباد دو (  

  قیصر موریکیوس در ازاء واگذاري کدام شهرها از جانب خسرو پرویز حاضر به کمک به او شد؟ -85

ان4  ) سلوکیه و حیره3  ) دارا و میافارقین2  ) اربل و کرکوك1   ) نصیبین و حرّ
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  یسفون بنا شده بود؟تطاق کسري یا ایوان مداین در کدام محلّه  -86

  ) والش آباد4  ) ماحوزا3  ) ویه اردشیر2  ) اسپانبر1

  گنجینه شپیکان (شیزیکان، شایگان) در کجا قرار داشته است؟ -87

  ) کردستان4  ) آذربایجان3  ) لرستان2  ) فارس1

  عنوان اندرزگو متعلق به پیشوایان کدام مذهب بود؟ -88

  ) مزدکی4  ) مانوي3  ) برهمایی2  ) بودایی1

  اي به خط یونانی در بیستون موجود است؟ یبهدام پادشاه اشکانی کتاز ک -89

م)2  ) ارد (اشک سیزدهم)1 م3  ) تیرداد (اشک دو م4  ) بالش سو پاکور دو (  

  کدام پادشگاه اشکانی خود را با اخالق رومی عادت داده بود و از آداب ایرانی نفرت داشت؟ -90

ل1 ل2  ) ونن او م3  ) بالش او م4  ) بالش سو پاکور دو (  
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  ه پاسخنام

) در زمان اردشیر دوم آنتالسیداس نام، سفیر اسپارت که براي پیشنهاد صلح به لیدیه آمد. بـه موجـب ایـن    1ـ گزینه 61

ي قبـرس همچنـان تعلـق بـه ایـران داشـته باشـند و         شد شهرهاي یونانی آسیا و جزیره ق م) مقرر می 394فرمان صلح(

ده است همگی مستقل باشـد و هـیچ یـک از آنهـا بـا یکـدیگر بـر        شهرهاي یونانی هم جز آنچه از سابق متعلق به آتن بو

دشمنی با ایـران  ه ضدثالثی متحد نشوند. در فرمان اردشیر دوم اعالم شده بود که هر شهر یونانی از این قرار تخلف ورزد ب

  )189و  188، ص 7و منبع  94و  95، ص 5(ر.ك: منبع  برخاسته است.

ي مزدك در معرض تهدید قرار  ي فتنه یالدي اساس و بنیان نظام اجتماعی به واسطهدر اواخر قرن پنجم م) 3گزینه ـ 62

  )242، ص 1(ر.ك: منبع (قباد یکم) واقعه مزدك به وقوع پیوست.دهاي نخستین سلطنت کوا گرفت، یعنی در سال

  4گزینه ـ 63

  3گزینه ـ 64

  )95، ص 11(ر.ك: منبع  1گزینه ـ 65

ت رجال ساسانی، که در آن نام و منصب همه بزرگان ایرانی، به ترتیب مقامی که داشـته  نامگ یا فهرس گاه) 2گزینه ـ 66

آمده است. ظاهراً مطالبی که یعقـوبی و مسـعودي و جـاحظ در کتـاب      اي از آیین نامگ به شمار می اند، ثبت بوده، جزوه

 2اي قدیم است. در نتیجه گزینه صحیح ه نامگ التاج در باب طبقات و درجات دربار ساسانی نقل کرده اند، مأخوذ از گاه

  باشد. می

  )40، ص 1(ر.ك: مبع 

  )3گزینه ـ 67

  )2ـ گزینه 68

هریک از طبقات در دوره ساسانی رئیسی داشت، رئیس روحانیون موبدان موبد، رئیس جنگیـان ایـران سـپاه بـد، رئـیس      

م(توده ملت) را و استریوشان ساالر(یا باصطالح دبیران، ایران دبیر بد(یا به اصطالح دیگر دبیران مهست، رئیس طبقه چهار

  )70، ص 1(ر.ك: منبع  گفتند. د) مییشخدیگر واستریوش بد یا هوت

  )1ـ گزینه 69

روحانیان زردشتی سلسله مراتبی داشتند، که بسیار منظم بود، اما اطالع مفصلی از آن نداریم. مغان(کـه آن را مگـوان یـا    
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داده اند. ظاهراً رئـیس معابـد بـزرگ را بـه      بزرگ روحانیون فرودست را تشکیل می ) طبقه.نوشته اند maguganمگوگان 

خوانده اند(و موگان مگو یا مگومگوان نوشته اند) از این طبقه باالتر طبقه موبدان بود. سرزمین ایـران از   لقب مغان مغ می

  شد. هر ناحیه را موبدي بود. حیث دین، مناطق مختلف تقسیم می

  )4گزینه ـ 70

  )2گزینه ـ 71

  )1ـ گزینه 72

رود که مؤلف یا مؤلفـان   هاي رسمی داشت. تصور می چنانکه در زمان هخامنشیان مرسوم بود، دربار ساسانیان نیز سالنامه

اند. خوداي نامگ در آخر عهد ساسانیان و شاید در زمان یزدگـرد   ها استفاده کرده خوداي نامگ از مندرجات این سالنامه

است. نلدکه ثابت کرده است که این تاریخ پهلـوي مآخـذ عمـده تـواریخ عربـی و فارسـی اسـت، کـه از         سوم تدوین شده 

رانند عنوان این کتـاب را، کـه پهلـوي اسـت، بـه عربـی سـیر ملـوك العجـم یـا            سرگذشت ایران قبل از اسالم سخن می

ک یکـی آن  مـ هاي کتاب خـوداي نا  رجمهسیرالملوك نوشته اند و در فارسی آن را به شاهنامه ترجمه کرده اند. از جمله ت

نموده است. ابن المقنع از ایرانیان زردشتی است که به دین اسـالم درآمـد و در حـدود سـال     ترجمه است که ابن المقنع 

  میالدي بدرود زندگی گفت. 760

ه حمـزه ذکـر   به اعتقاد نلدکه سیرالملوك ابن المقفع نخستین ترجمه مستقیم خوداي نامگ بوده و بـاقی مترجمـانی، کـ   

کند، از او اخذ مطلب کرده اند و مآخذ روایت فردوسی در شاهنامه ترجمه دیگري است، که مستقالً بـه زبـان فارسـی     می

  بوده و ارتباطی با ترجمه المقفع ندارد.

  2ـ گزینه 73

هـم داشـته اسـت،     هاي عامه پهلوي، که مشتمل بر موضوعاتی از تاریخ عهد ساسانیان بوده و ترجمه عربـی  ازجمله افسانه

  یکی مزدك نامگ است و دیگر وهرام چوبین نامگ.

مزدك نامک راجع به مزدك است وهرام چوبین نامگ سرگذشت سردار معروف است که جبله بـن سـالم آن را بـه عربـی     

  توان از روایات مورخان عرب و فردوسی به دست آورد.  ترجمه کرده است. کلیات این قصه را می

  )44ص  61(ر.ك: منبع 

   4ـ گزینه 74
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چی جنگ کرده زخم برداشت و بـر   ـ (اردوان دوم) پادشاه اشکانی که عموي فرهاد بود با مردم زردپوست یوئه اشک هشتم

ها به طرف ایران رانده بودند. بر اثر فشار آنها دولت باختر به هند منتقل گردیده بعد از  اثر آن فوت نمود این مردم را هون

ها در باختر دولتی تأسیس نمودند که در تاریخ موسوم به دکوشان است. مدت سلطنت  چی یوئه شصت سال منقرض شد و

  اردوان دوم ظاهراً دو سال بود و بعد از او پسرش مهرداد به تخت نشست.

  )125، ص 5(ر.ك: منبع 

   3ـ گزینه 75

  فرهاد اول اشک پنجم شهر خاراکس را در ري بنا کرد.

  )124، ص 5(ر.ك: منبع 

  2گزینه ـ 76

ها در مغرب استفاده نموده گرگان را به پارت ضمیمه  ) بعد از برادر به تخت نشست و از اشتغال سلوکی2تیرداد اول(اشک 

ها جلوس او را  کرد بعد با دیو دور پادشاه باختر متحد شده و سلوکوس دوم را شکست داده خود را شاه بزرگ خواند پارتی

پـدر  گفتند کـه فـري پایـت     ها برسانند می شکانیان براي آنکه نسب خود را به هخامنشیاق)  247مبدأ تاریخ قرار دادند(

اند. فوت  یلس یعنی شهر صددروازه نامیدهپها هکاتم  ارشک و تیرداد اول پسر اردشیر دوم بوده. پایتخت اشکانیان را یونانی

  ق م روي داد. 214تیرداد در 

  3ـ گزینه 77

خواست گفتار خود را با اعتقاد زردشتیان زمـان خـویش    هان ساسانی برخاست، چون میمانی که در زمان نخستین پادشا

  نامید. را زروانموافق کند، خداي اعلی 

الندیم نخستین خطبه مانی در روز جلـوس شـاپور    بنا به روایت ابن( صورت گرفت. 242تاجگذاري رسمی شاپور در سال 

  )ایراد شد.

نانیت بابلی است، که در اصول با تمدن یونانی سـوریه و مصـر همزمـان خـود فرقـی      ي یو مانی در حقیقت آخرین نماینده

  نداشت.

یا اعتـراف   (khvastuvaneft)اگر بخواهیم به حقیقت ایمان و اخالق پاك مانویان پی ببریم، باید کتاب خوستو و اینخت 

ي دیگـري،   ز باقی مانده است. اعتـراف نامـه  ي سماعون را بخوانیم که ترجمه آن به زبان ترکی قدیم(اویغوري) تا امرو نامه
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  که خاص برگزیدگان است و به زبان سغدي به دست آمده توسط هینگ انتشار یافته است.

  )146ـ صفحه  139، از صفحه 1. (ر.ك: منبع کتاب دیگر مانی ارژنگ است

   4ـ گزینه 78

ــ مسـتخدمان   3ــ جنگاوران(ارتیشـتاران)   2) ــ روحانی(آسـترون  1ساسانیان مشتمل بر چهار طبقه بودند که عبارتند از 

  .هوتخشانیا ریان هـ توده ملت(روستائیان یا واستریوشان) و صنعتگران و ش4ادارات(دبیران) 

وران. رئیس این طبقـه را   طبقه توده مرکب از اصناف و شعبی بود مثل تجار، فالحان(کشاورزان) و سوداگران و سایر پیشه

د) مییا باصطال(واسترپوشان ساالر  د یا هوتخشب گفتند. ح دیگر و استریوش ب  

   1ـ گزینه 79

ن یعنی باحافظه گفته اردشیر دوم که یونانی اند. ها او را به منِ م  

کوروش پسر داریوش دوم و پریزاد والی آسیاي صغیر با کمک اسپارت قصد خلـع بـرادر را داشـت. در موقـع تاجگـذاري       

ه را بکشد تیسافرن اردشیر را آگاه نمود. کوروش بعد از مراجعت به آسیاي صـغیر  اردشیر در پاسارگاد کوروش خواست شا

سپاهی به عده صد هزار نفر ترتیب داده و سیزده هزار نفر از مردمان جنگی یونانی به خدمت خود در تحـت ریاسـت کـل    

محلـی موسـوم بـه     آرخ اجیر کرده به عزم تصرف تخـت سـلطنت از آسـیاي صـغیر تـا نزدیکـی بابـل آمـد در اینجـا در         

کوناکسا(خان اسکندریه امروزي) جنگی میان قشون اردشیر و کوروش روي داد که اگرچه فـتح بـا قشـون کـوروش بـود      

  ولیکن از جهت کشته شدن او و هشت نفر از همراهانش تخت سلطنت براي اردشیر باقی ماند.

نشینی این عده نوشته که معروف  ابی در عقبگزنفون کت ،شد شنشینی بخش یونانی سپاه کورو گزنفون مورخ مأمور عقب

  دهد. وز ایران را به خوبی نشان میرنشینی ده هزار نفر است و اوضاع آن  به عقب

   2ـ گزینه 80

ین طزیسـتند، امـا چـون قسـطن     تا زمانی که دولت امپراتوري روم دیانت رسمی نداشت، عیسویان ایرانـی در آرامـش مـی   

  وضع تغییر کرد. امپراتور روم به عیسویت گروید،

بـه مجـرد وصـول ایـن     «اي بدین عبارت نوشـت  به موجب نامه اعمال شهیدان، شاپور دوم به شاهزادگان کشور آرامی نامه

فرمان که از جانب خداوند صادر شده، شمعون رئیس نصاري را دستگیر کنید و تا زمانی که این نوشـته را امضـاء نکنـد و    

کنند، بالمضاعف وصول ننموده و به خزانه ما  را، که در کشور خداوند ما زندگانی میمالیات سرشماري و خراج قوم نصاري 
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برند. آنها در ممکلت  ما خدایان، به امور جنگ اشتغال داریم و آنها در ناز و نعمت به سر می«نپردازد، او را رها مکنید. زیرا

از امتثال امر شاه امتناع کرد و عاقبـت بـه قتـل     شمعون به زندان شد و» اند و دوستدار دشمن ما قیصر هستند. ما ساکن

  رسید.

  )195، 194، صفحه 1(ر.ك: منبع 
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دار جنگ بود، هزیمت یافت و به دست ایرانیان اسیر شد. شاپور اول  والریانوس امپراتور روم، که شخصاً عهده 260در سال 

ور دوم را به یکی از پناهندگان رومی موسوم بـه کوریـادس   دید. لقب امپرات خود را در آن موقع سلطان مشرق و مغرب می

ي  داد. اما او با وجود این نتوانست نامی از خود برجاي بگذارد. والریانوس نیز در اسارت جان داد. گویا وفات او در شهر گنه

  ار کند.شاپور بوده است، به موجب روایات شرقی شاپور او را مجبور کرد که در ساختمان سد نزدیک شوشتر ک

  ي خود را بر والیانوس در چند جا حجاري کرده است. شاپور تفضیل غلبه

  دهد. ي شاهانه، امپراتور مغلوب را امان می شود که با اشاره ـ تصویر عظیمی در نقش رستم از شاپور دیده می1

  ـ این غلبه پادشاه ایران در دو نقش بزرگ در کوه شاپور هم حجاري شده است.2

  1ـ گزینه 82

شاپور دوم پس از آنکه بنیان قدرت خود را مستحکم کرد، درصدد جنگ با روم برآمد. قسطنطین کبیـر بـه دیـن عیسـی     

درآمده بود. دخول دیانت عیسی در ارمنستان، که مقارن آن احوال به دست تیردات و جانشینان او انجام گرفـت، موجـب   

  شد که بین روم و ارمنستان ارتباط محکمتري ایجاد گردد.

 هاین دفعه نیز منازعات داخلی ارمنستان، بهانه به دست شاپور داد تا جنگ را تجدید کند، به این امید که شاید آنچه نرس

النهرین با رومیان مصـادف شـد.    از دست داده مجدداً به کف آورد. شاپور به آسانی ارمنستان را گرفت و پس از آن در بین

  ستانس دوم شخصاً سپهساالر لشکر روم را بر عهده داشت.قسطنطین تازه مرده بود و جانشین او کن

شاپور مرزبان ایران را در حضور شاه واسطه صلح قرار داد. شاپور سـفیري بـا    نهمموسونیا نوس سردار رومی  356در سنه 

بـود، کـه   ي سفید به جانب کنستانس قیصر روم فرستاد و آن نامه بدین مضمون  ي پیچیده در پارچه هدایاي بسیار و نامه

رساند و خوشـوقت اسـت از    شاپور شاه شاهان قرین ستارگان و برادر مهر و ماه و برادر خود قیصر کنستانس را سالمی می

  اینکه امپراتور در اثر تجربه به راه راست بازگشته است.
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توانسـتند از آن اسـتفاده    ا دهشتاکی، که محـاکم ساسـانی مـی   ه در اعمال شهداي عیسوي انواع و اقسام زجرها و شکنجه

نه مرگ، بود که تفضیل آن از این قرار است: جالد بـه  «ي معروف به ها شکنجه ترین شکنجه کنند، مذکور است. دهشتناك

انـو و آنگـاه   ترتیب انگشتان دست و انگشتان پا و بعد دست را تا مچ و پا را تا کعب و سپس دست را تا آرنـج و پـا را تـا ز   

  افکندند. شدگان را نزد حیوانات وحشی می کرد. اجساد اعدام گوش و بینی و عاقبت سر را قطع می

  2ـ گزینه 84

قصاوت قلب خسروپرویز گاهی چاشنی مزاج دهشتناکی هم داشت ثعالبی گوید: خسرو را گفتند که فالن حکمـران را بـه   

اگر براي او دشوار است که به تمام بدن نزد ما آید، ما بـه جزئـی از   «ود که:درگاه خواندیم و تعلل ورزید. پادشاه توقیع فرم

  »کنیم، تا کار سفر بر او آسانتر شود، بگویید سر او را به درگاه ما بفرستند. تن او اکتفا می

  2ـ گزینه 85

اه جدیـد درآیـد. بهـرام    تاج بر سر نهاد. اما وهرام(بهرام) چوبین حاضر نبود که به فرمـان پادشـ   590خسروپرویز در سال 

ملقب به چوبین از مردي ري پسر وهرام گشنسب از دودمان بزرگ مهران بود. او خود سوداي پادشـاهی داشـت. دودمـان    

و به هزیمـت نهـاد. و از سـر    راند. از آنجا که سپاه وهرام نیرومند بود، خسرو  مهران مدعی بودند که از نسل ملوك اشکانی

  درآمد. maurikiosراتور موریکیوس حد روم گذشته به پناه امپ

قیصر موریکیوس خسرو را با سپاهی مدد کرد. به شرط آنکه شهرهاي دارا و مایفرقط(میافارقین) را، که در میان دو جنگ 

  آمد به نتیجه مطلوب منتهی شد. گرفته بودند، به روم واگذارد. این پیش

  1ـ گزینه 86

نامند، و هنـوز   اند، قصري است که ایرانیان طاق کسري یا ایوان کسري می همشهورترین بنایی که پادشاهان ساسانی ساخت

اند. اما  ها به خسرو اول نسبت داده ویرانه آن در محله اسپانیر موجب حیرت سیاحان است. ساختمان این بنا را در داستان

خردابـه   شاه بوده است و ابـن طاق کسري از بناهاي عهد شاپور اول است. طاق کسري مقر عادي شاهن فلدتسوبه عقیده ه

  گوید: کاخ کسري در مدائن از همه بناهایی که با گچ و آجر ساخته شده، بهتر و زیباتر است.

  )282تا  279، از صفحه 1(ر.ك: منبع 
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  آذربایجان قرار دارد. زي شیزیگان یعنی گنزك در ناحیه شی گنجینه

در معبد آذرگشنسب در شیز نهادنـد. و در قـرن دهـم مـیالدي، مسـعودي بـه       به فرمان شاپور رونوشتی از اوستاي تنسر 

امروز در آن شهر(شیز) آثار عجیبی از ابنیه و نقوش گوناگون هست، که «کند: هاي آن معبد را وصف می عبارت ذیل ویرانه

  دهد. کرات سماوي و ماه و ستارگان و عوالم بر و بحر و . . . و سایر عجایب را نشان می

مزدکیان شروع به ترتیب مراتب روحانی خود نموده، یک نفر رئیس روحانی انتخـاب کردنـد. بنـابر روایـت     ) 4گزینه ـ 88

مالالس نام او ایندرزر بوده و نلدکه این لفظ را اندرزگر دانسته، که به معنی مشاور و معلم است. ایـن کلمـه عنـوان بـوده     

خوانده اند. این اندرزگر در قتل عـام مزدکیـان بـه قتـل      را اندرزگر میاست، نه نام عادي و ظاهراً رئیس کل فرقه مزدکی 

  رسید، سپس خیلی محتمل است اندرزگري که مزدکیان به ریاست کل برگزیدند، همان مزدك باشد.

  )322، ص 9) (ر.ك، منبع 4گزینه ـ 89

سر فرهاد چهارم را که در روم بود، پس از کشته شدن ارد دوم، مجلس مهستان از امپراتور خواستند، ونن پ) 1گزینه ـ 90

  به ایران بفرستند تا بر تخت ایران بنشیند.

این شاهزاده در واقع مانند فرهاد چهارم تحت حمایت روم بود پس از آنکه مدت کوتاهی از آمدن ونن(اشک هفـدهم) بـه   

و از آداب ایرانـی نفـرت داشـت.    ایران گذشت بزرگان کشور از او ناراضی شدند، زیرا او به اخالق رومی عـادت کـرده بـود    

بزرگان اردوان نامی را به سلطنت دعوت کردند. پس از جنگ ونن شکست خورد و او را پادشـاه ارمنسـتان کردنـد. مـدت     

  میالدي نوشته اند. 7تا  8سلطنت ونن از 

  )346مشکور، جلد اول، صفحه ایران در عهد باستان دکتر محمدجواد (
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  پاسخنامه 

  به بعد) 8/6، ص 8) (ر.ك، منبع 3گزینه ـ 91

  )1گزینه ـ 92

  )4ـ گزینه 93

هاي اسالمی ساخت: عثمان بـن حنیـف را بـه بصـره،      امیرالمؤمنین پس از فراغت از کار بیعت، عامالن خود را روانه ایالت

وفه، عبداهللا بن عباس را به یمن و قیس بن سعدبن عباده و پس از او محمدبن ابی بکـر و سـپس   عماره بن شهاب را به ک

هل بن حنیف را والی شام گردانید. هیچیک از این عامالن در کار خود چنـان کـه بایـد    سمالک اشتر را به مصر فرستاد و 

  گی را اطرافیان عثمان پدید آورند.دست دستگی پدید آمده بود که این دو توفیقی نیافتند. زیرا در شهرها دو

  )141، صفحه 4(ر.ك؛ منبع 

  )2ـ گزینه 94

که طرفدار خالفت یکی از علویان بـود آشـوبی شـد و سـپاه     » ابوالسرایا« هجري به پیشوائی 199در اطراف کوفه به سال 

هرثمـه بـن   «کـه از  اي ي کینـه  حسن بن سهل که بر سرکوب وي رفته بود شکست و فضل بن سهل، وزیر مأمون، با همه

  هجري) 200مه این فتنه را از میان برداشت.(ثداشت به ناچار وي را با سپاه فراوان مأمور پیکار ابوالسرایا کرد و هر» اعین

  )501، ص 2(ر.ك: منبع 

  )92، ص 8) (ر.ك: منبع 1گزینه ـ 95

  )2ـ گزینه 96

داد، ولی حمالت پراکنده اعراب بـه متصـرفات اصـلی     اولین تماس میان مسلمین با پایگاه نظامی ساسانیان در بحرین رخ

ابوبکر آغاز شد؛ این حمالت در امتداد سرکوب شـورش مرتـدان و بـا    در زمان دولت ساسانی و حکام محلی نواحی مرزي 

این هدف انجام گرفت که اذهان را به خارج از جزیره العرب سوق دهد و بر قدرت و غناي وحدت داخلی در زمـان ابـوبکر   

مسـاعدتهاي بـه   » سـویدبن قطبـه  «و» مثنی بن حارثه«زاید. او هنگامی که قبایل عرب مجاور مرزهاي ایران به رهبريبیف

مسلمین کردند، به اوضاع آشتفه دولت ساسانی بیشتر واقف شد. نخستین هدف این حمالت، که بـه شـکل پراکنـده و بـا     

رسـد کـه    نمی رزي ایران و کسب غنیمت بود و به نظر شده مطیع کردن اعراب مسیحی نواحی م نفراتی محدود انجام می

  اند. داشته           اعراب مسلمان در این زمان سوداي فتح ایران را در سر 
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  )24، ص 9(ر.ك؛ منبع 

  )60و  59، ص 5منبع   ) (ر.ك:3گزینه ـ 97

  )27و  26، ص 8) (ر.ك؛ منبع 1گزینه ـ 98

  4گزینه ـ 99

  3گزینه ـ 100

  4گزینه ـ 101

  2گزینه ـ 102

   1گزینه ـ 103

  شد، از سه شکل خارج نبود: سرزمین هایی که توسط مسلمانان تصرف می

  ـ اراضی طوع یا زمین هایی که مالکان آن به میل خود اسالم آورده بودند.1

  اي با دولت اسالمی صلح کرده بودند. ـ اراضی صلح یا زمین هایی که ساکنان آن طی معاهده2

  کردند. زمین هایی که سپاه اسالم به جنگ تصرف میـ اراضی عنوه یا 3

  ی معروف شد.جوه بود، به همراه اراضی دسته دوم، به اراضی خراعننوع سوم اراضی که مفتوح ال

داد، بـه لحـاظ شـرعی     دسته سوم که در مجموع و در عمل بیشترین میزان اراضی متصرفی اعراب را در ایران تشکیل می

شد، اما عمر با مشورت اصحاب روشی در پیش گرفت که با استفاده از آن، از تقسیم ایـن   ملک طلق مسلمین محسوب می

ي امـوال(فیء) مسـلمین و متعلـق بـه کـل       اراضی بین سپاهیان جلوگیري کرد که به این ترتیـب ایـن اراضـی، در زمـره    

توحه به کـار و زنـدگی در آن   هاي مف مسلمانان در حال و آینده شد، و چنین مقرر گشت که کشاورزان و رعایاي سرزمین

اراضی ادامه دهند، و در عوض، مبلغی خراج به عنوان مال االجاره زمین و مبلغی جزیه به عنوان مالیات فرد غیرمسـلمانی  

  کند، بپردازند. هاي تحت حاکمیت مسلمانان زندگی می که در سرزمین

  )50و  49، ص 9(ر.ك؛ منبع 

  ) 2ـ گزینه 104

ي تبلیغ اسـالم   نفر بوده است و تعداد مشرکین طایفه بنی لحیان بودند هدف ازا ین سریه 6لمان ي رجیع تعداد مس سریه

و آموختن قرآن به بدویان بودند که نتیجه آن شهادت تمام اعضاي سریه(سه نفر در بادیه، یک نفر در راه مکه و دو نفر در 



  »47«   )1(کنکورهاي سراسري و آزادمجموعه تست 

  
 
 

  مکه پس از تحویل به قریش شد.

  ماه پس از هجرت رسول اکرم(ص) است. 36ن صفر سال چهارم، اجاز بوده است زممکان این سریه، آبگاه رجیع در ح

  )435و  434و  415، ص 1(ر.ك؛ منبع 

هاي نبرد احد را از تن به در نکرده بودند، که به پیامبر خبر دادنـد   هنوز مسلمانان خستگی راه و صعوبت) 3گزینه ـ  105

گشت به سوي مکه، پشیمان شده و همراه سپاه خـویش آهنـگ یـورش بـه     که ابوسفیان از ناتمام گذاشتن نبرد احد و باز

  مدینه را دارد.

خبر تصمیم ابوسفیان در حمله به مدینه، بی گمان نگران کننده بود، اما اگر روز گذشـته برخـی از همـین مسـلمانان، در     

خطر به تصـریح   كه علی رغم درتواري و ایمانی یافته بودند، کسعزیمت به سوي میدان جنگ نگران بودند، اینک چنان ا

ع 173آیه  سبنا اهللاُ و نالوکیل.آل عمران، بر ایمانشان افزوده شد و گفتند: ح م  

  بود. ن برخورددونتیجه و دستاورد این غزوه بازگشت به مدینه ب

  .ماه پس از هجرت 32شوال سال سوم،  8میلی مدینه و زمان  8اء االسد در رمکان غزوه حم

  ) 421تا  416، ص 1(ر.ك؛ منبع 

  به بعد) 44، ص 3) (ر.ك: منبع 3گزینه ـ 106

  )1گزینه ـ 107

  1گزینه ـ 108

  )4ـ گزینه 109

سنت جوار، یکی دیگر از سنت هایی بود که در جامعه جاهلی تکوین یافته و منبعث از شرایط خاص حیات اجتماعی ایـن  

از زندگی و مال و ناموس او بود. به موجب این سنت که باید  براي دفاع مجیرجامعه بود. جوار عمدتاً طلب حمایت فرد از 

شد تا مردم از آن آگاهی یافته حقوق جوار را محترم شمارند، وقتی یک فرد و گاه یـک عشـیره، بطـن یـا      رسماً اعالم می

ه از سـنت  شـد و بـا اسـتفاد    قبیله به تنهایی نمی توانست از جان و مال خود دفاع کند به فرد صاحب نفوذي متوسل مـی 

سوره توبـه) جـوار را بـه معنـاي امـان از قتـل        6کرد. برخی از مفسران ذیل بحث(آیه  جوار، امنیت خویش را تحصیل می

  اند. گرفته

  )169، ص 1(ر.ك: منبع 
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نان به جنگ برخالف تمایل مسلمانان به تصرف کاروان و اکراه از رویارویی با سپاه مکه، خواست خداوند آن بود که مسلما

آیات زیر قسمتی از تفسیر و تحلیل قـرآن  ». حق را آشکار و باطل را تباه سازند«با مشرکان بپردازند و با پیروزي بر ایشان

  کریم از جنگ بدر است:

لَکُم و یرید اهللاُ اَنْ یحقَّ بِکلماته و یقْطَع  تَکُونُ ۀو اذْ یعدکُم اهللاُ احدي  الطّائفَتَینِ أَنَّها لَکُم و تَودونَ اَنَّ غَیرَ ذات الشَّوکَ«

نَ   رِِدابِرَ الْکافرینَ. لیحقّ الْحقَّ و یبطلَ الْباطلَ و لَوک مـ بِـاَلْف کُمدملَکُم اَنّی م تَجابفَاس کُمبتَغیثُونَ رذْ تَسا . ه الْمجرِمونَ

زیزٌ حنَّ اهللاَ عاهللاِ انْدع بذْهی و بِه رَکُمطَهیل ماء ماءنَ السم لَیکُمنَزِّلُ عی و نْهم نَهاَم عاس زَ  کیم. اذْ یغَشّیکُم النُّ رِجـ نْکُمع

. اذْ یوحی ربک الَی الْمالئکَ اال قْدام بِه تثَبو ی لی قُلُوبِکُمرْبِطَ عیل اُلْقی فـی   اَنّی ۀالشَّیطانِ ونُوا ستُوا الَّذینَ آمکُم فَثَبعم

. ذلک بِاَنَّهم شاقُّوا اهللاَ  و رسولَه و منْ یشـاققِ  قُلُوبِ الَّذینَ کَفَروا الرُّعب فاضربوا فَوقَ اال عناقِ و اْضرِبوا منْهم کُلَّ بنانٍ

  . »بِاهللاَ و رسولَه فَانَّ اهللاَ شَدید الْعقا

  )3ـ گزینه 111

ه) شورش ساالر زنگان و غیبت امـام   279ـ256ابوالعباس احمد ملقب به المعتمد علی اهللا پانزدهمین خلیفه عباسی بود.(

دانستند از حـوادث   دوازدهم شیعیان اثنی عشري و ظهور اسمعیلیان که اسمعیل فرزند جعفر صادق را از پس وي امام می

  مهم دوران معتمد بود.

هجري یعقوب لیث صفار به جنگ معتمد رفت ولی شکست خورد و منتظر فرصت بود تا دوبـاره بـه جنـگ     262سال در 

  هجري فوت کرد. 265خلیفه برود ولی اجل مهلتش نداد و در شوال 

از موفق برادر خلیفه و ولیعهد او بود که به قول مؤلف الفخري موفق برادر خلیفه چنان بر کارها تسلط یافـت کـه معتمـد    

  خالفت جز نامی نداشت.

  )538و  537، ص 2(ر.ك: منبع 

  4گزینه ـ 112

  2گزینه ـ 113
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  ه) 411ـ  386ـ حاکم(جلوس 114

در دوران حاکم دارالحکمه تأسیس شد که بسیار کس از قاریان و فقیهان و منجمان و لغویان در آن جا بـه درس و بحـث   

هـاي بسـیار از مؤلفـات مصـریان و دیگـر       ارالعلم نام داشـت و کتـاب  اشتغال یافتند. کتابخانه بزرگی ضمیمه آن بود که د

  کشورهاي اسالمی در آن جا فراهم آمده بود.

  )699و  698، ص 2(ر.ك: منبع 

ـ مرگ خدیجه و ابوطالب در یک سال اتفاق افتاد(سه سال پیش از هجرت) با مردن ابوطالب ریاست بنی هاشـم بـه   115

سرسخت پیغمبر بود و پیغمبر از این پس کسی را نداشت کـه در حمایـت وي از گزنـد    ابولهب رسید. ابولهب از دشمنان 

کردنـد بـه    ي ثقیف را که در آن شـهر زنـدگی مـی    قریش در امان باشد. ناچار در همین ایام سفري به طائف کرد تا قبیله

  اسالم بخواند اما ایشان موفق نشدند.

  )54، ص 4(ر.ك؛ منبع 

  )25تا  22، ص 1(ر.ك، منبع  3گزینه ـ 116

ي آنها به فرمـان وي از   امام علی(ع) پس از خالفت بالفاصله به عزل عامالن عثمان همت گماشت و همه) 2گزینه ـ 117

ي سـپاه   ي خون خواهی عثمان بـه وسـیله   کار کناره گرفتند مگر معاویه که پرچم عصیان برافراشت و مصمم شد به بهانه

با نود هزار سپاه به سوي شام حرکت کرد. کـه  » هجري 36«ست و پنجم شوال سالشام با علی جنگ کند. علی(ع) در بی

شد این بود کـه آیـا عثمـان     ي عمر و بن عاص کار به حکمیت واگذار شد. موضوعی هم که به حکمیت واگذار می با حیله

  مظلوم کشته شده است یا به حق.

بن هانی حارثی فرستاد. عبـداهللا بـن عبـاس     یحوایی شروقتی هنگام اجماع داوران رسید علی(ع) چهارصد کس را به پیش

امامت نماز و ریاست امور آنها را عهده دار بود. ابوموسی نیز همراه این گروه بود. معاویه بن ابی سفیان نیز چهارصد کـس  

  ماع کردند. اجت» هجري 37«را با عمروبن عاص فرستاد و دو گروه در دومه الجندل گرد آمدند. داوران در ماه رمضان سال

  و کتاب با مداد اسالم تألیف دکتر عبدالحسین زرین کوب،  انتشارات امیرکبیر) 289تا  285، ص 2(ر.ك؛ منبع 

هـا ـ کتـب پهلـوي، کـه       در تاریخ نویسی اولین سرمشقی که مسلمین پیدا کردند عبارت بود از خداینامه) 2گزینه ـ 118

  آمد. اساس حماسه ملی ایران به شمار می

  اهلیت، آنچه از نوع تاریخ نزد اعراب رواج داشت انساب قبایل و در ایام و حروب بود که با شعر و قصه آمیخته بود.در ج
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شوق و عالقه مسلمین به دانستن اخبار راجع به سیرت پیغمبر ـ سبب شد که به تألیف در سیر و مغازي اقدام کنند. این  

دیث تدوین شد نهایت آنکه به رسم نقل اسمار و اخبار عرب در آنها بـه  ي نقل احا مغازي و سیر نیز نخست به همان شیوه

  )85(ر.ك، کارنامه اسالم، دکتر عبدالحسین زرین کوب، امیر کبیر، ص  اشعار و قصص نیز استشهاد شد.

  4گزینه  ـ 119

  )29، ص 8(ر.ك: منبع ـ 120
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  تاریخ جهان 

  ر جامعه چیست؟به عقیده ارسطو شرط الزم براي یک زندگی عادي د -121

  ) وجود حکومت آریستو کرات2  ) وجود حکومت دموکراسی1

  ) وجود یک طبقه متوسط، پرشما4  ) وجود یک پادشاه قدرتمند3

  داند؟ افالطون در رساله سیاست، وظیفه اصلی یک دولتمرد را چه می -122

  تر کردن هموطنان ) خوشبخت2  تر شدن دولت ) قوي1

  مندتر شدن دولت) ثروت4  ) بزرگتر کردن دولت3

  داراي اهمیت بیشتري است؟» شهر خدا«کدام بحث از کتاب  -123

  ) دوگانگی ماهیت زندگی آدمی2    ) انحطاط روم1

  ) عدل4  ) یگانگی زندگی آدمی3

  شود؟ اصحاب قرارداد اجتماعی به کدام گروه اطالق می -124

  ) جان الك ـ ولتر ـ بدن2  ) توماس هابس ـ جان الك ـ روسو1

  ) منتسکیو ـ ولتر ـ دیدرو4    تسکیو ـ روسو ـ ولتر) من3

  نخستین مکتب اقتصادي چه نام داشت؟ -125

  ) سوسیالیسم4  ) مرکانتیلیسم3  ) لیبرالیسم2  ) فیزیوکرات1

  هاي صد ساله بین کدام کشورها رخ داد؟ جنگ -126

  ) ایتالیا ـ اسپانیا2  ـ انگلیس  ) فرانسه1

  اتریش ) فرانسه ـ4  ) فرانسه ـ اسپانیا3

  قیام ژاکري در کدام کشور رخ داد و چه نوع قیامی بود؟ -127

    ) فرانسه ـ مذهبی2  لیس ـ کارگري) انگ1

  ) فرانسه دهقانی4  ) انگلیس ـ روستایی3



  مجموعه تاریخ »  52«
 

 
 

 
  دیدند؟ شارلمانی و پاپ استقرار صلح و آرامش را در چه می -128

  ) گسترش مسیحیت در سراسر امپراتوري1

  روم به دست کلیسا و امپراتوري ) تجدید بساط امپراتوري2

  ) تفکیک سلطنت روحانی و حکومت دنیوي3

  ) مراوده با دربارهاي قسطنطیه و هارون الرشید4

  اعصار تاریک اروپا (قرون وسطی) از حدود کدام سال میالدي آغاز گردید؟ -129

1 (410  2 (450  3 (500  4 (700  

  کدام مورد درباره مسیحیت درست نیست؟ -130

  م را به تقدیر و سرنوشت معتقد ساخت.) مرد1

  بینی و تفأل را برانداخت. ) جادوگري و طالع2

  را از بین برد. انواعها و ارباب  ) اعتقاد به الهه3

  گردید.) باعث از هم پاشیده شدن جرگه خدایان 4

  دست صلیبیون شد؟ هکدام یک از جنگهاي صلیبی منجر به تصرف بیزانس ب -131

  ) جنگ هفتم4  ) جنگ چهارم3  گ دوم) جن2  ) جنگ اول1

  نهضت رسانس به کدام مفهوم نزدیکتر است؟ -132

  ) احیاء حیات علمی و ادبی2  ) اصالح ساختار کلیسا1

  ) تجدیدنظر در مبانی کاتولیک4  ) مبارزه با بنیادگرایی دینی3

  معروفیت دارد؟» پدر رسانس«کدام یک از این افراد به عنوان  -133

  دو داوینچیر) لئونا4  ) بوکاتچو3  کیاولی) ما2  ) بترارك1

  کدام مکتب به دوره رسانس تعلق دارد؟ -134

  سمی) کمون4  ) لیبرالیسم3  ) هیومانیسم2  ) رادیکالیسم1



  »53«   )1(کنکورهاي سراسري و آزادمجموعه تست 

  
 
 

  هیأت مدیره یا نخستین جمهوري فرانسه چند سال دوام آورد؟ -135

1 (1  2 (2  3 (3  4 (4  

بود که شکست آن منجر بـه عهدنامـه تیلیسـیت مـورخ     کدام ائتالفات دولتهاي اروپایی علیه فرانسه  -136

   گردید؟ 1807

  ) ائتالف چهارم4  ) ائتالف سوم3  ) ائتالف دوم2  ) ائتالف اول1

  گیري انقالب فرانسه چه بود؟ ترین دلیل شکل ابتدایی -137

    ) دخالت کلیسا در امور اجتماعی1

  آور دربار و تشریفات هاي سرسام ) هزینه2

  مخالفت اشراف پارلمان با شاه) بحران مالی و 3

  ) دخالت همسر شاه در امور سیاسی4

  ساخت و محتواي انقالب کبیر از چه نوع انقالبی بود؟ -138

  ) انقالب دموکرات ـ مسیحی2    ) انقالب بورژوآ ـ دموکراتیک1

  ) انقالب سوسیال ـ دموکرات4   ) انقالب ژیروندنی3

  قرار گرفت، چه بود؟ 1791انون اساسی مهمترین تصمیم مجلس ملی که در صدر ق -139

  ) مصادره اموال کلیسا2    ) صدور انقالب1

  ) اعالمیه حقوق بشر و شهروندي4   ) لغو القاب اشرافیت3

  صفت بارز فئودالیته چه بود؟ -140

  ) مقتدرترین مرجع حکومت شخص امپراتور بود.1

  ) هیچکس اختیارات مطلق نداشت.2

    ) رعایا مطلق العنان بودند.3

  اربابان در برابر حکومت استقالل عمل نداشتند.) 4



  مجموعه تاریخ »  54«
 

 
 

 
  بندر ماکائو در چین جزو مستعمرات کدام کشور بود؟ -141

  ) فرانسه4  ) پرتغال3  ) هلند2  ) انگلیس1

  اي شدت و سرعت یافت؟ و پس از آن در اثر چه پدیده 1815توسعه اقتصادي اروپا در سالهاي  -142

    شین بخار) اختراع ما2    ) انقالب صنعتی1

  ) زوال فئودالیسم4    ) توسعه شهرها3

  ابداع نظریه ماتریالیسم دیالکتیک یا مفهوم مادي تاریخ از کیست؟ -143

  ) کارل مارکس4  ) هگل3  ) پلخانف2  ) لنین1

  دنبال کدام اهداف بود؟ هکنگره وین ب -144

  ) همکاري کشورهاي اروپایی در مبارزه با دزدي دریایی1

  اوشات انقالب فرانسه و برقراري موارنه قدرت) جلوگیري از تر2

  هاي اروپا ) جلوگیري از نفوذ روسیه در سیاستگذاري3

  گیري در تبعید یا اعدام ناپلئون بناپارت  ) تصمیم4

  کنفرانس پتسدام به چه منظوري تشکیل شد؟ -145

  ) تنظیم برنامه تجارت جهانی2  ) ترسیم سیاست آینده جهان 1

  ) خلع سالح عمومی4  پس از تسلیم) حل مسأله آلمان 3

  وحدت ایتالیا تحت رهبري کدام شاهزاده نشین تحقق پیدا کرد؟ -146

  ) فلورانس2    مون ـ ساردنی ) پیه1

  ) سیسیل4    ) میالن3

  بود؟ رآخرین جنگ بیسمارك براي تحقق وحدت آلمان در چه سالی و با کدام کشو -147

  روسیه -1872) 2    فرانسه -1830) 1

  فرانسه -1870) 4    اطریش -1812) 3
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  انقالب کشاورزي در کجا واقع شد و مهمترین نتیجه آن چه بود؟ -148

    ) روسیه ـ افزایش قدرت مالکین1

  ) انگلستان ـ محدوده شدن قدرت پادشاه2

    ) فرانسه ـ محدود شدن قدرت پادشاه3

  ) انگلستان ـ افزایش قدرت پادشاه4

  هایی را درگیر کرد؟ فاق افتاد و چه دولتهایی ات جنگ کریمه در چه سال -149

  ، آلمان و فرانسه1914 -18) 1

  ، ژاپن، روسیه و انگلستان1900 -1902) 2

  ، روسیه از یک طرف و عثمانی، انگلستان، فرانسه، و ایتالیا از طرف دیگر1854 -56) 3

  ، آلمان از یک طرف و انگلستان و فرانسه از طرف دیگر1890 -92) 4

  ن اقدام الکساندر دوم تزار روس چیست؟مهمتری -150

    ) سرکوب انقالبیون روسیه2  ) لغو سرواژي در روسیه1

  ) ایجاد دوماي روسیه4  ) توسعه روابط با غرب3



  مجموعه تاریخ »  56«
 

 
 

 
  پاسخنامه 

  )56-46، صص 6) (ر.ك: منبع 4گزینه  -120

  4گزینه  -121

   2گزینه  -122

    2گزینه  -123

   1گزینه  -124

  )56-46، صص 6 (ر.ك: منبع 3گزینه  -125

  )495، ص 6(ر.ك: منبع  1گزینه  -126

  )151، ص 6(ر.ك: منبع  4گزینه  -127

  )37، ص1(ر.ك: منبع  2گزینه -128

  )21و  20، صص 7(ر.ك: منبع  3گزینه  -129

  1گزینه  -130

  3گزینه  -131

  2گزینه  -132

  1گزینه  -133

  )212و  219، صص 2(ر.ك: منبع  2گزینه  -134

  4گزینه  -135

  3گزینه  -136

  )435، ص 56(ر.ك: منبع  3گزینه  -137

  )195، ص 2(ر.ك: منبع  1گزینه  -138

  4گزینه  -139

  2گزینه  -140

  )32، ص 5(ر.ك: منبع  3گزینه  -141
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  1گزینه  -142

  )104، جلد دوم، ص 5(ر.ك: منبع  4گزینه  -143

  )536و  535، جلد اول، ص 5(ر.ك: منبع  2گزینه  -144

  )585، جلد دوم،  5(ر.ك: منبع  3نه گزی -145

   1گزینه  -146

  )142، جلد دوم، ص 5(ر.ك: منبع  4گزینه  -147

  )5، جلد دوم، ص 5(ر.ك: منبع  2گزینه  -148

  )123، جلد دوم، ص 5(ر.ك: منبع  3گزینه  -149

  )153، ص 5(ر.ك: منبع  1گزینه  -150
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   تاریخ ایران دوره اسالمی

  به چه معنی است؟» راقکرکی«اصطالح  -151

  ها بود. ن ) فهرست امالك که شامل نام و حدود آ1

  ) گروه نگهبانان2

  ) لشکر آراسته3

  شد. اي که براي کمک به لشکر از مواجب صاحبان مشاغل کسر می ) مساعده4

  العمل تیمور در برابر مجموعه یاساي چنگیزي چگونه بود؟ عکس -152

    بود. ) براساس آن مأمور اجراي احکام1

  تفاوت بود. ) نسبت به آن بی2

      ) هرگز آن را باطل نشمرد.3

  ) آن را لغو کرد و تزوکات خویش را معمول ساخت.4

  کدام شخص از وزراي شیعه مذهب برکیارق بود؟ -153

  ) فخرالملک2    ) عزالملک1

  ) مجدالملک ابوالفضل البالسانی4    ) موید الملک3

  م بود؟چه کسی مؤسس دولت سالجقه رو -154

    ) سلیمان بن قتلمش2    ) قتلمش1

  ) آلب ارسالن4    ) ارسالن یبغو3

  تأسیس مدرسه تاجیه توسط چه کسی انجام گرفت؟ -155

    ) المستنصرباهللا2    ) ابو نصر کندري1

  الملک ) خواجه نظام4    ک ابوالغنایمل) تاج الم3
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  د؟کردن ترین دودمان دیلمی کدام بود و در کجا حکومت می قدیمی -156

    ) باوندیان ـ طبرستان2  جستان ـ رودبار  ) آل1

  ) ساالریان ـ رویان4  ) بادوسبانان ـ طبرستان3

  منشآت رشیدالدین وطواط متعلق به کدام دوره است؟ -157

  ) غزنویان4  ) سلجوقیان3  ) خوارزمشاهیان2  ) ایلخانان1

  هاي زیر به ایلکانیان نیز شهرت دارند؟ کدامیک از سلسله -158

  ) چوپانیان4  ) ایلخانان3  ) آل مظفر2  ل جالیر) آ1

  چه بود؟» دیوان مساس«وظیفه  -159

  سازان ایجاد شد. اي که براي بهبود وضع اسلحه  ) اداره1

  هاي شهر نظارت داشت. ) دیوانی که بر دروازه2

  ) دیوان راهها و ارتباطات3

  گرفت.  از مردم مالیات می) دیوانی که براي کمک به لشکر و فراهم آوردن ساز و برگ الزم 4

  کدام بود؟» دیوان شرع و یارغو«وظیفه  -160

  ) آبادانی مملکت1

  رسید. ) به لشکریان می2

  ) استنطاق و مجازات گناهکاران3

  کرد. شد و به اختالفات مردم بر سرزمین و ملک رسیدگی می ) سندهاي امالك در آن نوشته می4

  ؟نیستمتعلق به دوره سلجوقی  -161

    بوالفتح رازي) ا1

  ) احمد بن عبدالصمد شیرازي2

  ) رئیس الرؤسا ابوعبداهللا حسین بن علی بن میکال غزنوي3

  ) عمیدالملک ابونصر منصوربن محمد کندري4
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  مقام وکیل نفس نفیس همایون را چه کسی ایجاد کرد؟ -162

    ) شاه سلیمان2  ) شاه اسماعیل اول1

  ) شاه عباس اول4  ) شاه سلطان حسین3

ق چهار بار به قفقاز لشگر کشید. هـدف از ایـن    960ق تا  937هاي  شاه طهماسب یکم در فاصله سال -163

  ها چه بود؟ لشگرکشی

  ) اسیرکردن نیروهاي گرجی، ارمنی و چرکسی براي افزودن بر تعداد سپاه1

  ) انجام غزا و به دست آوردن غنایم مادي2

  ها منی براي متعادل کردن قدرت قزلباش) انجام غزا و جذب نیروهاي گرجی، چرکسی و ار3

  ) فتح گرجستان و انضمام آن به خاك ایران4

میرزا آقاخان کرمانی و شیخ احمد روحی و خبیرالملک در زمان والیتعهدي چه کسی و به کـدام جـرم    -164

  در تبریز کشته شدند؟

    ) عباس میرزا ـ مشارکت در قتل گریبایدف1

  مقام فراهانی ) محمد میرزا ابوالقاسم قائم2

    ) مظفرالدین میرزا ـ قتل اتابک اعظم3

  ) محمد علی میرزا ـ مشارکت در قتل ناصرالدین شاه4

  و در آن به چه موضوعی پرداخته شده است؟ تمآثر سلطانیه نوشته کیس -165

  ) رضا دهخوارقانی، تاریخ فتحعلیشاه1

  ي ایران و روسها ) عبدالرزاق دنبلی (مفتون) ـ تاریخ قاجاریه و شرح جنگ2

  ) محمدتقی سپهر، تاریخ قاجاریه3

  نگار مروزي، زندگانی نادرشاه ) وقایع4
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  . م بین ایران و چه دولتی و در زمان ریاست وزرایی چه کسی منعقد شد؟1919قرارداد  -166

    الدوله ان ـ وثوق) انگلست1

  ) انگلستان ـ میرزا علی اصغرخان اتابک اعظم2

  ین طباطبایی) روسیه ـ سیدضیاءالد3

  ) فرانسه ـ رضاخان میرپنج4

  گذار نظام حقوقی جدید و تشکیالت وزارت دادگستري چه کسی بود؟ طراح و پایه -167

  ) میرزا تقی خان امیرکبیر2  ) میرزاحسین خان سپهساالر1

  ) میرزا علی اکبرخان داور4  علی خان امین الدوله ) میرزا3

  ت؟سالطین کدام سلسله اساز شاه ولد  -168

  ) آل اینجو4  ) آل جالیر3  ) آل مظفر2  ) آل چوپان1

  ایجاد قشون جدید توسط شاه عباس چه تغییري را در زمینه امالك پدید آورد؟ -169

  ) کاهش امالك ممالک2    ) افزایش امالك ممالک1

  ) کاهش امالك وقفی4    ) کاهش امالك خاصه3

  تتاح روابط تجاري با ایران را داشتند؟اي قصد اف ها در آغاز از طریق چه مؤسسه انگلیسی -170

  ) شرکت تجار حادثه جو2    ) شرکت مسکوي1

  ) میسیون لوانت4    ) کمپانی هند شرقی3

  اي بود؟ شکست صفویه در جنگ غجدوان حاصل چه مسأله -171

  ) اختالف میان ترکان و تاجیکان2    ها ) اختالف قزلباشان و ترکمن1

  ها ) درگیري بین رؤساي ترکمن4  ن) دشمنی غالمان قفقازي و قزلباشا3

  کدام واقعه با استفاده از مرگ شاه اسماعیل دوم به وقوع پیوست؟ -172

  ) شورش خان احمدخان2    ) جنبش نقطویان1

  ) ظهور قندران4    ) شورش درویش رضا3
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  بزرگترین رؤساي خوارج سیستان در دوران صفاریان چه کسی بود؟ -173

  ) هرئمه4  ) فرغانی3  ه) ابوعلی زرع2  ) امیر حمزه  1

  از کدام مورخ عصر قاجاري است؟» المآثر و االثار«کتاب  -174

    ) محمدتقی سپهر2  ) رضا قلی خان هدایت1

  الدوله ) محمدحسن خان صنیع4  نگار ) محمدجعفر حقایق3

  ت میرزاآقاخان نوري، کدام معاهده مهم در زمینه تغییرات مرزي منعقد شد؟اردر زمان صد -175

  ) هرات4  ) پاریس3  الروم ارزنۀ) 2  ال) آخ1

  در دوره صفویه، اداره امالك وقف اشخاص در کشور بر عهده چه مقام بود؟ -176

  ) مستوفی خاصه4  ) صدر خاصه3  ) صدر ممالک2  ) شاه1

  چه کسی سفیرشاه سلطان حسین صفوي در دربار فرانسه بود؟ -177

    ) فتحعلی خان داغستانی2  ) حسینعلی بیگ بیات1

  ) محمدرضا بیگ4    موسی بیگ )3

  کاملترین نسب نامه سلسله سامانیان در چه منبعی است؟ -178

  ) تاریخ سیستان4  ) تاریخ گردیزي3  ) تاریخ بیهقی2  ) تاریخ بخارا1

  تألیف کیست؟» غرراالخبار ملوك فرس و سیرهم« -179

  ) ثعالبی4  ) ابن خلکان3  ) ابن مسکویه2  ) ابن فندق1

  ؟باشد نمیعوامل شکست قیام زنگیان  کدام مورد از -180

  ) نبودن برنامه منظم اجتماعی درازمدت1

  ) عدم مدیریت صاحب الزنج در رهبري و هدایت مردم2

  ) عدم ایجاد وحدت در میان اعراب کشاورز و روستایی و زنگیان مهاجر3

  تان) عدم هماهنگی در میان نهضت صاحب الزنج و قیام یعقوب لیث و نهضت علویان طبرس4



  »63«   )1(کنکورهاي سراسري و آزادمجموعه تست 

  
 
 

  پاسخنامه تاریخ ایران دوره اسالمی

  4گزینه  -151

تیمور در عمل، یاساي چنگیزي را نیز از نظر دور نداشته و در حقیقت مقرراتی که وي در امور لشکري و ) 3گزینه ـ 152

ي در نظـر  توان گفت اصوالً چنگیـز و اعقـاب و   هاي مغولی. می نمود، معجونی بود از قواعد فقهی و آیین کشوري اعمال می

دید که رسوم و آداب مغولی را رعایت نماید رسوم و عاداتی را  اي داشتند. وي برخود فرض می تیموریان احترام فوق العاده

تیمور معتقد به یاساي چنگیزي بود. قواعـد  «سد: ینو که در خاندان جغتایی معمول بوده است. در این باره ابن عربشاه می

بـه کـار بسـت و همچنـین      محمـدي ي شرع  ز شریعت اسالمی، که تیمور آن را در طریقهچنگیزي مانند فروع فقه است ا

کردنـد. از ایـن روي بعضـی از علمـاي      تاي و اهل دشت و ختا و ترکستان که همگی روش او را پیروي میغبودند مردم ج

  اسالمی مانند شیخ حافظ الدین بزازي و موالمحمد بخاري به کفر تیمور فتوي داد.

  )63، ص 16بع (ر.ك: من

ــ 153 ــگ  4گزینــه ـ ــس از یــک ســري از جن هــاي خــانگی برکیــارق بــه ســلطنت   بعــد از مــرگ ملکشــاه ســلجوقی پ

الملک را یکی پس از دیگري بـه وزارت   هاي پادشاهی سه تن از پسران نظام ) برکیارق در نخستین سال498ـ485نشست(

س از مؤید الملک عبیداهللا ابوبکر فرزند با کفایـت خواجـه   الملک بود و پ منصوب کرد اولین وزیر سلطان عزالملک بن نظام

نظام الملک به وزارت رسید. اما دشمنی مادر برکیارق، موجب برکناریش گردید و برادر بزرگش ابوالمنظر فخرالملـک کـه   

تبـار  شایستگی او را نداشت به جاي وي بر کرسی وزارت تکیه زد. ضعف ابوالمظفر فخرالملک موجب افـزایش قـدرت و اع  

  مستوفی مجدالملک بالسانی قمی گشت و این اولین نشانه در تنزل دیوان اعلی است.

  )111و  99، ص 19منبع   (ر.ك:

   2گزینه ـ 154

  )78، ص 22(ر.ك؛ منبع  3گزینه ـ 155

  1ـ گزینه 156

مـارت داشـتند و از   ي دیلمـان امـروزي ا   جیل و قصـبه نودبار مرجستان که در حدود  هاي قدیم دیلم خاندان آل از خاندان

  زید داعی کبیر تبعیت او را قبول کردند. بن همان اوان قیام حسن

  )370، ص 2(ر.ك: منبع 
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نه با عنوان وزیر و صـاحب دیـوان وزارت بلکـه بـا      طدر دوره حاکمیت آتسز خوارزمشاه، رشیدالدین وطوا) 2گزینه ـ 157

  د. وي صاحب کتاب منشأت است.کر منصب رئیس داراالنشاء در امور اداري دربار فعالیت می

  )127، ص 23(ر.ك: منبع 

بن آقبوقابن ایلکـان   جالیر که مؤسس آن شیخ حسن بزرگ پسر امیرحسین ایلکانی یا آل امراي ي سلسله) 1گزینه ـ 158

اي شد که پـس از   پس از عزل شاه جهان تیمور خود را مستقل کرد و مؤسس سلسله 740نویان جالیر است و او در سال 

  کردند. در بغداد و عراق عرب سلطنت می 813و تا سال ا

  )12(ر.ك: منبع 

  )1گزینه ـ 159

در دربار خان مغول دادگاهی وجود داشت به نام دیوان شرع و یارغو که به اختالفات میان بزرگان مغـول  ) 3گزینه ـ 160

. این دادگـاه مسـئول رسـیدگی بـه     نمود کرد و صاحب منصبان غیرمغولی را نیز در صورت لزوم محاکمه می رسیدگی می

شـد. طبـق یاسـاي چنگیـزي      ترین مقام قضایی بـه آن محـول مـی    موضوعاتی بود، که از جانب فرمانروا به عنوان برجسته

گذشته از بزرگان و صاحب منصبان دولت ممکن بود، که شاهان دست نشانده را، که علیه ایلخانان قیام کـرده بودنـد بـه    

  شد. ي وضع کشورهاي همسایه و دشمنان مغول کسب اطالعات می ن یارغو نیز از سفراي خارجی دربارهمحاکمه کشانند. در همی

  )382، ص 24(ر.ك: منبع 

  2ـ گزینه 161

عبدالصـمد وزیـر سـلطان مسـعود      اند احمـدبن  زیسته زنویان است و دیگر اشخاص در دوره سلجوقیان میغمتعلق به دوره 

ي مسعود دیري نپاییـد کـه بـا خصـومت      خردانه هاي بی گیري از سیاست رأي و خرده ي استقالل غزنوي بود که به واسطه

بـن میکائیـل ملقـب بـه رئـیس الرؤسـا دومـین وزیـر طغـرل بـود. وي از            علـی  بـن  سلطان مواجه گشت. ابوعبداهللا حسین

  (رئیس الرؤسا وزیر خلیفه قائم) بود. سلمهمخویشاوندان ابو

تشریفات اعطاي قدرت سیاسی به طغرل، کندري مترجم میان سلطان و خلیفه قائم عمیدالملک وکیل طغرل بود. وي در 

  دریافت کرد.» سیدالوزراء« بود و از او لقب

  )164، ص 1، و منبع 19(ر.ك: منبع 

  1ـ گزینه 162
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  )2مجموعه تست سال هاي اخیر (

  

  زبان عمومی و تخصصی  

Part A:vocabulary 

Directions: In questions 1- 5, each item consists of an incomplete sentence. Below the 

sentence are four choices, marked (1), (2), (3), and (4).You should find the one choice 

which best completes the sentence. Mark your choice on the answer sheet. 

1- Her phone was ………. for a long time, but in the end I managed to talk to her. 

1) restricted  2) engaged  3) employed  4) approved 

2- This organization is very ………. about the destruction of the green land. 

1) concerne  2) impressed  3) entertained  4) encourage 

3- Cathy hates going to parties because she is very shy and ………. talking to people. 

1) decreases  2) avoids  3) attempts  4) prevents 

4- To my  ………. he arrived unexpectedly on the doorstep with a big bunch of 

flowers. 

1) amusement  2) achievement  3) management  4) astonishment 

5- She wrote to the company and asked them ………. to give her the money back. 

1) confidently  2) immediately  3) correctly  4) politely 
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Part B:Grammar 

Directions: In questions 6- 10 each sentence has four underlined words orphrases marked 

(1), (2), (3), and (4). Identify the one underlined word or phrase that must be changed in 

order for the sentence to be correct. Then, mark your answer sheet. 

6- We had to drive careful because the road wasicy several places. 

          1                     2            3         4 

7- Because the weather forecast it will rain heavily later this morning. 

     1                   2                      3                  4 

8- You will have to hurry because the train has left in ten minutes. 

           1                      2           3                            4 

9- There was a small room into where we all crowded 

   1                                       2         3                    4 

10-I shouldn’t imagine there Is nobody on earth who can answer that question. 

                       1                            2                           3                4 
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Part C: Reading Comprehension 

Directions: In this part of the test you eill read a passage followed by 5 questions about it. 

For questions 11- 15, you are to choose the one best answer, (1), (2), (3), or (4), to each 

question. Thea mark your answer sheet. 

Dinosaurs, a group of numerous different kinds of reptiles, lived during the earth’s 

Metazoic age, a period which began almost 220 million years ago. There are no dinosaurs 

still in existence. These animals became extinct more than 70 million years ago. 

Nevertheless, the habits of these prehistoric creatures are of continuing interest to 

scientists who search for and study dinosaur remains in an effort to learn more about how 

the earth developed. 

Some dinosaurs consumed only plants, but others ate meat. Tyrannosauruses Rex, a large 

flesh - eating dinosaur, has long been regarded as the most frightening of all It stood 20 

or more feet tall, and used its enormous (very big) tail to help balance on an overall 

length of up to 50 feet. The animal, whose name means “the Cruel King’ moved about 

widely throughout what is now the continent of North America. Claws nearly a foot long, 

and a mouth full sharp, six - inch teeth, enabled Tyrannosaurus Rex to kill and cut the 

body of any animal it saw into pieces as a potential meal. 

In January, 1983, Bill Walker, an amateur fossil hunter, found an enormous claw in a hole 

near Surrey, England. Walker suspected that this claw was not from any ordinary 

creature. Scientists have confirmed that Walker found the remains of a dinosaur even 

more fearful than Tyrannosaurus Rex. The new discovery had claws nearly twice as long 

as those of any previously found dinosaur. Although the animal probably stood no more 

than 15 feet high, its built- in weapons show that is was extremely wild. “the Cruel King” 

may not have been the most terrible after all. 
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11- Animal which are “ extinct” 

1) usually eat other animals  2) defend themselves well 

3) don’t exist anymore  4) frighten other animals 

12- The teeth of Tyrannoosaurus Rex 

1) needed frequent sharpening 2) caused very little harm 

3) could cut meat very easily 4) killed Bill Walker’s dinosaur  

13- The newly discovered dinosaur had 

1) teeth for eating grass 2) small feet in the front 

3) other dinosaurs for friends 4) very big claws as weapons 

14- Scientists study dinosaurs to 

1) try to bring them back 2) learn about the earth 

3) to frighten each other 4) know about their habits 

15- The story suggests that there might have been other dinosaurs 

1) more powerful than “the Cruel King” 

2) using weapons for killing animals 

3) ruling as kings in North America 

4) eating scientists for their meal 
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On the death of Ghagan the state of the Ilkhans had passed its zenith. Ghagn’s brother, 

Oldjeytu, did not continue the work of reform but did at least act capably in the internal 

administration and in the millitary sphere. On the other hand, unlike Ghagaan, his 

embracing of shi’ism brought great affliction to the country, since he now proceeded with 

severe measures against the sunnis, who were still in the majority. The Christians also 

suffered more under him than they had under Ghagan. Thus civil war was threatening the 

state when Oldjeytu died and his young son Abu Sà’id reverted to Sunni Islam. 

16- Which of the following is NOT true? 

1) Ghagan was a reformer 2) Oldjeytu was a reformer 

3) Oldjeytu was Ghagan’s brother 4) Oldjeytu succeded Ghagan 

17- According to the text, ……….  the Ilkhan leader, was a Shi’it. 

1) Abu Sa’id  2) Abu Musa  3) Ghagan  4) Qldjeytu 

18- According the above text, Oldjeytu was a ………. 

1) competent admininster  2) Chirstian 

3) just an administer   4) Sunni 

19- With the death of Oldjeytu 

1) civil war was evident 

3) Islam witnessed prosperity 

2) Islam faded away 

4) the state reached its zenith 
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History is the study of human society, and the progress of mankind. Ever since man 

reached a stage of cultural achievement and growth, he was able to develop a civilization, 

which is also defined as the stage in which man was able to read and write and to 

transform his knowledge for future generations. 

20- Civilization is defined as the stage in which man could ………. 

1) hunt and make tools  2) make wars 

3) produce food   4) read and write 

21- In the above paragraph, “history” is defind as the study of ………. 

1) people and cultures 2 ژ) growth and achievement 

3) human advancement  4) human nature 

22- According to the above text, civilized man could also 

1) transfer his discoveries to this children 

2) leave nothing behind for the future 

3) learn everything from the beginning 

4) improve his abilities 
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Muhammad Kazim was concerned with Central Asian affairs because he originated from 

the city of Marv. He goes into more detail than Mirza Mahdi Khan about Nadir’s 

despatoh of artisans to Marv to prepare for a campaign into Kashgaria. Such an 

expedition did not materialize, but Nadir frequently sent men and money to Marv in 

efforts to restore its prosperity and reconstruct its dam, a task which defied all his 

engineerss endeavours. Marv did not become prosperous and Khiva was still a prison for 

captive labourers from Iran in the middle of the 19th century, when a mission went from 

Tehran to negotiate their repatriation. The Russians eventually achieved the pacification, 

which Nadir, saddled with an economy ruind under the later Safavids and their Afghan 

supplanters, and not ultimately bettered by his, was unable to accomplish. 

23- Muhammad Kazim was concerned with Central Asian affarirs because he 

1) was living in Marv  2) was from Marv 

3) had left Marv   4) had already been in Marv 

24- What was the purpose of Nadir’s dispatch of artisans to Marv? 

1) To marterialize the campaign outside Kashgaria. 

2) To recruit Mirza Mahdi Khan. 

3) To get ready for an expedition to Kashgaria. 

4) To be concerned with Kashgaria. 

25- “Nadir frequently sent man - power and money to Marv to restore its 

prosperity” 

  پردازند.بها  هاي کافی به شهر مرو ارسال کرد تا به بازسازي ویرانی ) چند بار نادر نفرات و پول1

  سر برند.ه جا در آسایش و رفاه ب ) نادر بارها پول و مردانی به شهر مرو فرستاد تا در آن2

  بارها بدانجا نیروي انسانی و پول فرستاد.  ) نادر براي اعاده رفاه و آسایش مرو،3

 ) نادر بکرات و مرات پول و کارگران آبادگر به مرو فرستاد تا مردم در آسایش باشند.4

26- “repatriation”, in the text is closest in meaning to “………. . 
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1) immigration 

2) escaping from a country 

3) deportation 

4) bringing individuals back to their own country 

27- The last word of the text, “to accomplish”, is closest in meaning to “ 

1) accompany  2) control  3) complete  4) perfrom 

 

With the occupation of Iran by the Allies in 1941, and the exile of Reza Shah, the scene 

was set for the rise of Musaddig to power and prominence. On the one hand, the 

repressive atmosphere of the period was now totally removed. Thus while the occupation 

of Iran with all of its negative social and cultural implications was an undeniable fact, the 

consequences of such an occupation brought with it a fresh atmosphere of political 

freedoms and expressions only to be matched with the post W.W.I paried until the 

accession of Reza Shah in 1925. 

The Iranian constitution was a landmark achieved in 1906 thorugh the relentless effects of 

numerous Iranian, particularly the more democratic and anti- colonial minded 

intellectuals and allies, supported by the more conservative mosses from the bazaar and 

the guilds, all of whom had initially rallied together towards “instituting a house of 

justice.” 

28- The above paragraph states that Musaddig was able to demonstrate his 

leadership 

1) after the war   2) after Reza shah’s exit 

3) before the war   4) befor Reza Shah’s exit 
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29- The occupation of Iran by the Allies in 1941 

1) created a politically open atmosphere 

2) created a politically closed atmosphere 

3) had only positive consequences for Iran 

4) had only negative consequences for Iran 

30- wich of the following is FALSE about the Iranian constitution? 

1) It was a product of the intellectuals and the clerics. 

2) It provided for a separation of powers. 

3) It had been written by the liberals. 

4) The conservative masses also supported the constitution. 
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  عمومی و تخصصیپاسخنامه زبان 

  )2گزینه  -1

  )1گزینه  -2

  )2گزینه  -3

ست چرا که وي خجالتی بوده و از صـحبت کـردن بـا دیگـران اجتنـاب      با توجه به جمله کتی از رفتن به مهمانی متنفر ا

  باشد. صحیح می avoidsورزد بنابراین گزینه  می

  )4گزینه  -4

  )4گزینه  -5

  باشد. صحیح می 4ول وي را باز پس دهند گزینه پایی به شرکت نوشته و مودبانه از آنها خواست  با توجه به متن او نامه

  )2گزینه  -6

  باشد. Carefullyبایستی   صفت است و می Care fullاصلی نیاز به قید داریم در حالی که  بعد از فعل

  )1گزینه  -7

نیاز به جمله دیگري  becauseدر ابتداي جمله نیست زیرا بعد از عبارت  becauseاین جمله ساده است و نیازي به کلمه 

  است بنابراین این کلمه اضافی است.

  )4گزینه  -8

  )3گزینه  -9

به  intoباشد زیرا قبل از آن حرف اضافه  صحیح می whichضمیر موصولی  whereدر این عبارت به جاي ضمیر موصولی 

  کار رفته است.

  )2گزینه  -10

میلیون  220کردند و این دوره تقریباً  دایناسورها که گروهی از انواع مختلف خزندگان بودند در دوره متازوئیک زندگی می

میلیون سال پیش منقرض شـد   70د هم اکنون هیچ دایناسوري در قید حیات نیست نسل آنان بیش از سال قبل آغاز ش

با وجود این، عادات این جانوران پیش از تاریخ کماکان مورد عالقه دانشمندانی است که بقایـاي دایناسـورها را بررسـی و    

  دست آورند. هن بیحول زمکنند به این منظور که اطالعات بیشتري پیرامون چگونگی ت مطالعه می
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خـوار   خورند اما برخی دیگر گوشتخوار بودنـد تیـرا نوسـارس رکـس، دایناسـور گوشـت       برخی از دایناسورها فقط گیاه می

پا یا بیشتر بود و از دم عظیمش (خیلی بزرگ)  20تر از دیگران قملداد شده است طول آن دایناسور  الجثه خطرناك عظیم

کرد نوعی از این حیوان که نـامش   پا بلندي داشت استفاده می 50ومندش که کالً بیش از جهت کمک به تعادل هیکل تن

هـایش   اي که اینک قاره آمریکا شمالی است حرکت کرد. تیرانوسـارس رکـس پنجـه    بود در سراسر منطقه» کرول کینگ«

ود و همین باعث شـده بـود کـه    تقریباً یک فوت بلندي داشت و دهانش پر از دندانهاي تیزي بود که هر کدام شش اینچ ب

  بتواند هر حیوان را کشته و بدنش را تکه تکه کرده و از آن به عنوان یک وعده غذایی مقوي استفاده کند.

شناس آماتور، پنجه عظیمی را در سوراخی نزدیک سوري در انگلستان پیـدا کـرد و اگـر     بیل واکر، فسیل 1983در ژانویه 

اند و اگر بقایایی از یـک دایناسـور    ک جانور معمولی نبوده است دانشمندان تأیید کردهحدس زد که این پنجه متعلق به ی

اي که جدیداً کشف شده دو برابر بلندتر از پنجه دایناسور قبلی بـوده   تر از تیرانوسارس رکس یافته است پنجه حتی مخوف

دهد کـه   است این سالحهاي سر خود نشان می پا خود را بلند نکرده 15گاه بیشتر از  است گرچه این حیوان احتماالً هیچ

  تر از آنها نبوده است. حیوانی کامالً وحشی بوده است با وجود این کرول کینگ احتماالً مخوف

  )3گزینه  -11

  )4گزینه  -12

  )2گزینه  -13

  )4گزینه  -14

  )1گزینه  -15

ان روند اصالحات را ادامه نداد ولی زو، برادر غاان، دولت ایلخانی دوره طالیی خود را پشت سر گذاشت. اولجایتزبا مرگ غا

ان اعتقادات وي زحداقل در اداره امور داخلی مملکت و در حوزه مسائل نظامی کارآمد نشان داد. از طرف دیگر، علیرغم غا

معـه  ها که اکثریت جا به مذهب شیعه مشکل بزرگی براي کشور پدید آورد. چرا که او اینک به اقدامات شدیدي علیه سنی

دادند، دست زده بود. مسیحیان هم در دوره ایلخانی او بیش از دوره غازان متحمل مصائب شـدند. سـرانجام    را تشکیل می

  کرد. وقتی اولجایتو درگذشت و پسر جوانش، ابوسعید به اسالم تسنن گروید؛ جنگ داخلی دولت را تهدید می

  )3گزینه  -16

  )4گزینه  -17
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  )1گزینه  -18

  )1گزینه  -19

  )2گزینه  -20

  )1گزینه  -21

  )1گزینه  -22

  )4گزینه  -23

  با توجه به متن محمدکاظم از شهر مرو برخاسته بود یعنی او اهل مرو بوده است.

  )3گزینه  -24

  بوده است. غر، تهیه مقدمات اردوکشی به کاشرووران به م هدف نادر از اعزام پیشه

  )4گزینه  -25

  )2گزینه  -26

  )3گزینه  -27

وزیـري مصـدق    و تبعید رضاشاه، صحنه براي به قـدرت رسـیدن و نخسـت    1941اشغال ایران توسط متحدین در سال با 

رغـم تمـام    آماده شده بود جو اختناق آن دوره اینک به طور کلی رخت بر بسته بود. از این رو در حالیکه اشغال ایران علی

اي از  نتایج چنین اشغالی این بـود کـه همـراه آن فضـاي تـازه     تبعات منفی اجتماعی و فرهنگی واقعیت انکارناپذیري بود 

 1925آزادیهاي سیاسی و بیان پدید آمد که فقط با دوره بعد از جنگ جهانی اول، تا روي کـار آمـدن رضـاخان در سـال     

ـ    بر اثر تالش 1906نی نقطه عطفی بود که در سال ایراقابل مقایسه است مشروطه  ه ویـژه  هاي بی وقفه ایرانیـان زیـادي ب

کاري از بازار و اصناف حمایت  هاي محافظه روشنفکران ضد استعماري، دموکراتها همراهانشان به وجود آمد که توسط توده

  بودند. هشد و تمام آنها از ابتدا به طور جمعی خواستار ایجاد عدالتخان می

  )2گزینه  -28

  )3گزینه  -29

  )2گزینه  -30
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   عربی  

  35حتی رقم   31الترجمۀ أو التعریب لألسئلۀ رقم عین األصح و األدقّ فی 

چـون یزگـرد درگذشـت،    »: لما مات یزجرد کرهت الفرس أن یتولّی ابنه الحکم، و کان ذلک لسوء مذهبـه و اعتقـاده  « -31

. ..............  

  هند.) ایرانیان به دلیل بدرفتاري و سوء عقیده مایل نبودند به حکومت پسري که از آن او بود گردن ن1

  ) مردم فارس اکراه داشتند که پسرش جاي او حکومت کند به دلیل رفتار و عقاید ناپسندش.2

  ) مردم فارس دوست نداشتند پسرش جاي او بنشیند و حکومت کند، به دلیل مذهب و اعتقاد بدش.3

  ب و اعتقاد نادرستش بود.) ایرانیان از اینکه فرزندش به جاي وي به حکومت بنشیند اکراه داشتند، و آن به دلیل مذه4

در روزگار شاپور مـانی  »: فی أیام سابور ظهر مانی الزندیق فدعا سابور إلی الثنویۀ و عاب مذهبه، فمال سابور إلیه« -32

  زندیق ............. .

  طرد نمود. ) ظاهر شد و به همراه دو تن دیگر شاپور را دعوت کرد، و شاپور مذهب ایشان را رد کرد و آنان را از خود1

ت دعوت نمود و دین او را نکوهش کرد، پس شاپور به او تمایل یافت.2 ظهور کرد و شاپور را به کیش ثنوی (  

  پرستی دعوت نمود و مذهب او را رد کرد، و شاپور به دین او گرایش پیدا کرد. ) ظهور کرد و شاپور را به بت3

ت دعوت4 کرد، ولی مذهب او را رد نمود، و او به شاپور گرایش یافت. ) قیام کرد و شاپور او را به آرامش و ثنوی  

  »:قد أحفظ هذاالعمل قلوب الوالة الذین کانوا قد أثروا فی العهد المنصرم« -33

  ) این اقدام والیانی را که در زمان گذشته به ثروتهایی دست یافته بودند، عصبانی ساخت.1

  یشین به ثروت رسیده بودند به حفظ آن بپردازند.) این اقدام باعث شد که والیانی که در عهد پ2

  ) این کار قلبهاي والیان زمان قبل را متأثر کرد و براي حفظ خود متعهد و متحد شدند.3

  ) این کار باعث شد که والیان براي حفظ یکدیگر متحد شوند، و این اتحاد از عهد گذشته حاصل شد.4
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  »:ها سنۀ ثمان و ستین بعد الثالثمائه، ولیس فی الدنیا مثل ترتیبه!إنّ البیمارستان العضدي فرغ من بنائ« -34

  به انجام رسید، و در دنیا بیمارستانی بدین نظم و ترتیب وجود دارد. 368) بناي بیمارستان عضدي بسال 1

  ساخته شد، و چنین نظم و ترتیبی در جهان نظیر ندارد. 368سال ه ) بیمارستان عضدي ب2

  .به طول انجامید، و نظم و ترتیب آن در دنیا نظیر ندارد 368ن عضدي تا سال ) ساختن بیمارستا3

  نظیر است. تکمیل شد، و نظم و ترتیبی مانند آن در جهان بی 386) ساختمان بیمارستان عضدي در سال 4

  »:فکنت أرفق به حتی یذهب غضبه» اتّق غضبۀ الشباب«کلّما رأیت عضبه تذکّرت الروایۀ « -35

کـردم   آمد که از خشم جوانان باید دور شد، لذا با او مدارا مـی  کردم، روایتی به خاطرم می م او را مالحظه می) چون خش1

  تا خشمگین نشود.

کردم تا  آوردم که از خشم جوانان باید پرهیز کرد، پس با او مدارا می کردم، به یاد می ) هرگاه عصبانیت او را مالحظه می2

  خشمش فروکش کند.

کردم تـا   آوردم که از خشم جوانان حذر کن، پس با او مدارا می دیدم این روایت را به خاطر می که خشم او را می) هربار 3

  خشمش فرو نشیند.

شـدم تـا    که از غضب جوانان بپرهیز، لذا با او همراه می مآورد دیدم، این روایت را به خاطر می ) هر چه او را عصبانی می4

  عصبانی نشود.

  »:یوحد اهللا و یؤمر یشرك به شیئاً» أرسطاطالیس«الرّوم رجل من بقایا الصالحین حکیم فیلسوف یسمی کان بأرض  -36

د و یکتاپرست 1 در سرزمین روم پادشاهی بود صالح نام، او حکیم و فیلسوف بود و با أرسطاطالیس ارتباط داشت و موح (

  بود و مؤمن به خدا بود و مشرك نبود.

ي از بازماندگان افراد صالح بود، او حکیم و فیلسوف بود و أرسطاطالیس نام داشت وي یکتاپرست ) در سرزمین روم مرد2

  ورزید. و مؤمن به خدا و شرك نمی

د، یکتاپرست بود 3 صالح یکی از پادشاهان سرزمین روم بود، او با حکیم و فیلسوف أرسطاطالیس رابطه داشت، و او موح (

  د.و به خدا ایمان داشت و مشرك نبو

ورزید و  ) یکی از صالحین سرزمین روم أرسطاطالیس فیلسوف و حکیم بود، او یکتاپرست و مؤمن به خدا بود شرك نمی4

  با پادشاهان در ارتباط بود.
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  »:فی عمره یوم توفّی، فقال بعضهم  ستّاً و ثالثین سنتۀ، و البعض اآلخر ثالثاً و ستّین سنۀ ااختلفو -37

  سالگی 36سالگی بود و برخی دیگر بر  63گذشت او بروز کرد، بعضی بر آن بودند که در ) اختالف نظر از روز در1

  سالگی 63سالگی فوت کرد یا در  36) در مورد سالهاي زندگی او اختالف است که در سن 2

  .اند سال دانسته 63و برخی دیگر  36) در مورد عمر وي در روز وفات اختالف نظر است، برخی آن را 3

  سالگی. 36سالگی بود یا  63که او فوت کرد مورد اختالف است، که در ) روزي 4

  وقتی مرگ خود را ............... .»: لما شعر بالموت قال لحاشیته: من لهذا األمر بعدي؟ فقیل له، أحد ابنیک غائب و اآلخر صغیر« -38

د؟ گفته شد: دو فرزند غائب هستند و یکـی  دار کارهاي من خواهد ش ) نزدیک یافت و به اطرافیان گفت: چه کسی عهده1

  دیگر صغیر.

  ) نزدیک دید به اطرافیان گفت: چه کسی جانشین من خواهد بود؟ بدو گفتند: یکی از دو فرزندت غائب است و دیگري کوچک.2

 ) احساس کرد به خواص خود گفت: این امور به چه کسی محول خواهد شد؟ گفتند: یکـی از فرزنـدانت غائـب اسـت و    3

  دیگري کوچک

) احساس نمود به نزدیکان خود گفت: چه کسی امور را اداره خواهد کرد؟ بدو گفتنـد: دو فرزنـدت در غیـب هسـتند و     4

  دیگري صغیر.

  »:إنّه ظفر فی تلک المکتبۀ بکتب نادرة، و لما اتفق احتراقها تفرّد بما حصله منها« -39

  .چون کتابها تماماً بسوخت، او با آنچه حاصل نموده بود تنها ماند) کتابهاي نادري را که در آن کتابخانه یافت، و 1

قدري گرانبها و قیمتـی بـود کـه آنهـا را      هدست آورده بود، ب هسوزي ب ) کتب نادري که از آن کتابخانه قبل از وقوع آتش2

  منحصر به خود کرد.

  دست آورد. ه، لذا هر آنچه توانست از آنها بسوزي نشده بود ) در آن کتابخانه کتب گرانبهایی یافت که هنوز دچار آتش3

دسـت آورده   وقوع پیوست، آنچـه را بـه   هسوزي آن کتابخانه ب ) در آن کتابخانه بر کتب کمیابی دست یافت، و چون آتش4

  بود بدو منحصر شد.
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قیه االنسان قبل یوم القیامۀ، الوقیه!« -40   »:کلُّ خوف یتَّ

  ت عارض انسان شود، ناچار از آن ایمن نخواهد بود!) هر خوف و بیمی پیش از روز قیام1

  ) هر ترسی که قبل از روز قیامت عارض شخص شود، در امان نخواهد بود!2

  ) انسان قبل از روز قیامت از هر چه بترسد، از گزند آن در امان نخواهد بود!3

  بود!انسان چنانچه قبالً از روز قیامت ترسیده باشد، از گزند آن ایمن نخواهد ) 4

  »:عندما أرادوا أن یعبروا النّهر، کان األعداء قد سبقوهم، فم یصلوا إلی الماء« -41

  ي عبور از نهر را کردند، دشمنان بر آنها سبقت گرفتند، لذا بر آب دست نیافتند. ) چون اراده1

  ن به آب مانع شدند.ي عبور از نهر را داشتند، دشمنان قبل از آنها اراده کردند، لذا از وصولشا ) چون اراده2

  ) وقتی خواستند از رودخانه عبور کنند، دشمنان بر آنها پیش دستی کردند، و مانع وصولشان به آب شدند.3

  ) وقتی خواستند از رودخانه عبور کنند، دشمنان قبل از آنها عبور کرده بودند، لذا به آب نرسیدند.4

  »:ۀ مالك الفکرة!الحلم عماد الملک و العقل عمادالدین و الفطن« -42

  ي فکر و اندیشه! ) بردباري ستون حکومت است و عقل اساس دین و زیرکی پایه1

ر!2   ) بردباري اساس مملکت است و عقل ستون دین و هوشمندي سبب تفکّ

  داري و زیرکی مسبب اندیشیدن! ي دین ي سلطنت است و خردمندي مایه ) صبر و حوصله پایه3

ر! داري و عقل ت است و خرد ورزیدن ستون دین) صبر و بردباري ستون سلطن4   گرایی اساس تفکّ

  »:هنوز به سن سیزده سالگی نرسیده بودم که به او ایمان آوردم« -43

ا أصل إلی السنّ الثالثۀ عشرة الذي آمنت به.1 لم (  

ناهز الثالثۀ عشرة من عمري حتّی آمنت به.2   ) لم أکد اُ

  نّی و قد ائتمنت به.) ما کاد وصلت إلی الثالث عشرة من س3

ومنت به.4   ) ما وصلت إلی السنّ الثالثۀ عشرة بعد و قد اُ



  مجموعه تاریخ »  82«
 

 
 

 
  »:تابی کرد و افسوس خورد چون خبر شهادت آن دو به وي رسید، سخت بی« -44

ع.1 حین أبلغوه بنبأ استشهادهم، جزع علیهم بشدة و توج (  

  ف) عندما وصل إلیه خبر الشهادة منهما، جزع لهما شدیداً و تأس2

بلغ بنبأ الشهادة منهما، جزع شدیداً و أسف علیهم.3   ) عندما اُ

ع.4 ا بلغه استشهادهما، جزع علیهما جزعاً شدیداً و تفج لم (  

  »:او را نفرین کردند و طولی نکشید که بینایی خود را ازدست داد!« -45

  ) نفروه فلم یطل أن ذهب بصره!2    ) نفرواله و ما برح ذهبت عینه!1

  ) دعوا علیه فلم یبرح حتی فقد بصره!4  و ما طال أن فقد عینه! ) دعواله3

  50حتی رقم  46عین الصحیح فی تشکیل الکلمات لألسئلۀ رقم 

  »:واهللا ارجع أو یحکم اهللا بیننا« -46

کُم ـ اهللا1ُ حـ ی ین2َ    ) اهللاُ ـ أوـ ب حکُمـ ی ع رجِ   ) اهللاِ ـ أَ

ع ـ یحکُم ـ اهللاُ ـ 3 جنَ) أر یاهللا4َ    ب م رجِع ـ أو یحکُ   ) أَ

  »:انی فی الطاطۀ، غیر انی ال ابایع أحداً و أنا مستجیر بالبیت الحرام« -47

1یتتَجِیرٍ ـ البسداً ـ أَنَا ـ مـ أَح ع2  ) اُباییتیِرٌ ـ البتَجسداً ـ مۀِ ـ غَیرُ ـ أَحالطّاع (  

3ـ م رامِ) إنِّی ـ الطَّاعۀِ ـ اُبایعتَجِیرٌ ـ الح4  سرامـ الح یترَ ـ إنِّی ـ أَنَا ـ البغَی (  

  »الی عاهدت اهللا ال اقاتل من یشهد أن ال إله إال اهللا«  -48

  ) اهللاَ ـ إالّ ـ یشْهد ـ إله ـ اهللا2ُ  ) إنّی ـ عاهدت ـ اهللاُ ـ اُقاتَلَ ـ من1ْ

  ) عاهدت ـ اهللاُ ـ اُقاتلَ ـ یشْهد ـ إله4  َ  ه) أالّ ـ اُقاتلُ ـ یشْهِد ـ أَنَّ ـ إل3

  »:و منه شأن بجیلۀ فی عرفجۀ بن هرثمۀ لما ولی من قبل عمر«  -49

  ) شَأنٌ ـ بنُ ـ ولِّی ـ قَبلِ ـ عمر2َ  ) بنِ ـ هرثَمۀَ ـ ولِّی ـ قبلِ ـ عمر1َ

أنُ ـ عرْفَجۀٍ ـ لما ولِّی4  ) عرْفَجۀَ ـ هرثَمۀٍ ـ لما ـ ولِّی ـ قبل3ِ   ) منْه ـ شَ
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  »:توفی لثالث خلون من رمضان سنۀ أربع و ستمائۀ بعد الهجرَة« -50

ضانَ ـ سنَۀً ـ أربعٍ ـ الهِجرة2ِ  ) تُوفِّی ـ ثَالث ـ خَلُونَ ـ سنَۀٍ ـ أربع1 مفِّی ـ رتَو (  

ضانٍ ـ ستِّمائۀٍ ـ بعد ـ أ3 مـ ر رةِ) ثَالث4  لهِجعدتِّمائۀٍ ـ ببعٍ ـ سضانَ ـ أر منَ ـ رخَلَو (  

  :55حتی رقم  51عین الصحیح عن االعراب و التحلیل الصرفی لألسئلۀ رقم 

  »:لیس ألحد عند االمام هوادةٌ -51

  المؤخر و مرفوع» لیس«) هوادة: اسم ـ مفرد مؤنث ـ جامد ـ نکرة ـ معرب ـ صحیح اآلخر / اسم 1

  المستتر» هو«: فعل ماضٍ ـ للغائب ـ صحیح و سالم ـ مبنی / من األفعال الناقصۀ، و اسمه ) لیس2

  إلیه و مجرور محالً ) عند: اسم غیرمنصرف ـ من األسماء المالزمۀ لالضافۀ ـ مبنی علی الفتح / مضاف3

  و مجرور) أحد: مفرد مذکر ـ مشتق و صفۀ مشبهۀ ـ معرف باالضافۀ / مجرور بالالم، ألحد: جار 4

  »:أتاه و هو واقف و الناس یجتلدون بالسیوف« -52

  زاًالمستتر جوا» هو«) أتَی: فعل ماضٍ ـ للغائب ـ مزید ثالثی من باب إفعال ـ مبنی / فعل و فاعله ض میر 1

  ) هو: اسم غیرمنصرف ـ ضمیر منفصل مرفوع ـ معرفۀ / مبتدأ و مرفوع محالً، و الجملۀ اسمیۀ و حالیۀ2

  ـ معرب / حال مفردة و منصوب محالً» وقوف«اسم ـ مشتق و اسم فاعل من مصدر ) واقف: 3

  ) یجتلدون: فعل مضارع ـ للغائبین ـ الزم ـ معرب / فعل و مرفوع بالواو، و الجملۀ فعلیۀ4

  »:هناك رجل من العمالقۀ الذین قاتلهم بنو اسرائیل« -53

م و مرفوع محالًصرف ـ إشارة للمکان البعید ـ معرت) هناك: اسم غیرم1 فۀ / شبه جملۀ، خبر مقد  

  »بنو«) قاتل: فعل ماضٍ ـ للغائبین ـ مزید ثالثی من باب مفاعلۀ ـ معتل و أجوف / فعل و فاعله 2

  ) بنو: اسم ـ ملحق بجمع سالم للمذکّر ـ جامد ـ نکرة ـ معرب / فاعل و مرفوع بالواو3



  مجموعه تاریخ »  84«
 

 
 

 
  ـ معرب / نعت و مجرور بالیاء بالتبعیۀخاص ـ لجمع المذکر ـ معرّف بأل  ل) الّذین: موصو4

  »:بلغ العجم أن العرب قد أتاهم المدد« -54

  ) أنّ: حرف من الحروف الناقصۀ و هی من النواسخ ـ عامل ـ مبنی علی الفتح1

  و منصوب» أنّ«) العرب: اسم ـ مفرد مذکّر ـ مشتق و صفۀ مشبهۀ ـ ممنوع من الصرف / اسم 2

  ـ مجرد ثالثی ـ الزم ـ معرب / فعل و فاعله المصدر المؤول ) بلغ: فعل ماضٍ ـ للغائب3

  اآلخر ـ منصرف / فاعل و مرفوع ) مدد: اسم ـ مفرد مذکّر ـ جامد ـ معرب ـ صحیح4

55- »إنّه قصد أبا عبداهللا بن محمد بن إبراهیم الطّنجی:«  

  فعول و منصوب بالفتحه) أبا: من األسماء الخمسۀ ـ مفرد مذکر ـ معرفۀ علم ـ معرب ـ منصرف / م1

  ) إبراهیم: مفرد مذکر ـ جامد و غیر مصدر ـ معرب صحیح اآلخر ـ منصرف / مضاف إلیه و مجرور با2

ف باالضافۀ ـ معرب / عطف بیان و منصوب بالتبعیۀ من 3   »أبا«) ابن: اسم ـ مفرد مذکر ـ جامد ـ معرّ

  إلیه و مجرور ـ صحیح اآلخر / مضاف ـ معرفۀ علم» احماد«) محمد: مشتق و اسم مفعول من مصدر 4

  »:طالبتان نشیطتان فی درس التاریخ«............. عین الخطأ هللا راغ:  -56

  ) هما4  ) هن3ّ  ) نحن2  ) أنتما1

  »یؤمن فیما بینه و بین نفسه بأنه مسؤول حقّاً أمام هذه االُمۀ«کم مجروراً فی العبارة التالیۀ؟:  -57

  ) أربعۀ4  ) خمسۀ3  ) ستۀ2  ) سبعۀ1

  »:شاهد الناس أبا مسلم قتیالً«عین الصحیح فی البناء للمجهول:  -58

1. د أبومسلم قتیالً وه د أبا مسلم قتیل2ٌ  ) شُ أبومسلم قَتیل3ٌ  ) شُوه د أبا مسلم قتیال4ً  ) شُوه د وه   ) شُ

  »:ذا الهالك!إنّ بطنی هو الّذي أوقعنی فی ه«فی العبارة التالیۀ: » إنّ«عین اسم و خبر  -59

  ) بطنی، منصوب محالً / أوقعنی، مرفوع محال2ً  ) بطن، فی محل نصب / هو، مرفوع تقدیرا1ً

ي، مرفوع محال3ً ذي، فی محلّ رفع4  ) بطن، منصوب تقدیراً / الذّ   ) بطنی، فی محلّّ نصب / هو الّ

ظلم وحده«کم ضمیراً و کم حاالً فی العبارة التالیۀ؟:  -60 ی ترکتُه«  
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  ) ثالثۀ / حاالن4  ) ثالثۀ / حال واحدة3  ) أربعۀ / حاالن2  ربعۀ / حال واحدة) أ1
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  نامه عربی پاسخ

  )4گزینه  -31

  )2گزینه  -32

: به معناي نکوهش و دم کرد. ثنویت یعنی بت پرستی، غاب  

  )1گزینه  -33

  )1گزینه  -34

  )3گزینه  -35

  )2گزینه  -36

  شود به ... امیده مین ←یسمی بـ

  )3گزینه  -37

  63 ←ثالثاً و یستن  36 ←ستاً و ثالثنین 

  )2گزینه  -38

  )4گزینه  -39

  )3گزینه  -40

  د.گرد باز می» خوف«باشد و ضمیر مفعولی آن به  فاعلش االنسان می ←یتّقیه

  )4گزینه  -41

  )1گزینه  -42

  ملک: حکومت و پادشاهی  حلم: بردباري   عماد: اساس و ستون

  : فکر و اندیشهالفکرة  مالك: سبب و پایه  : کیاست و زرنگی الفطنۀ

  )2گزینه  -43

  )4گزینه  -44

ا معناي چون می شود. متعددي می» علی«دهد و فعل جزع با  لم  
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  )4گزینه  -45

  )2گزینه  -46

  )3گزینه  -47

  )4گزینه  -48

  )1گزینه  -49

  )4گزینه  -50

  )1گزینه  -51

  )2گزینه  -52

  )2گزینه  -53

  )4گزینه  -54

نادرست است زیرا: العرب اسم جمع اسـت و جامـد و    2نادرست است زیرا أنّ حروف مشبهه بالفعل است. گزینه  1گزینه 

  .مبنی هستهمچنین و  نادرست است زیرا بلغ متعددي است نه الزم 3منصرف. گزینه 

  )3گزینه  -55

  )3گزینه  -56

  شود. زیرا ضمیر جمع مونث هیچگاه براي مثنی مونث استعمال نمی

  )1گزینه  -57

  االمۀـ 7ـ هذه،     6ـ أن،    5ـ ضمیر ـه در نفسه،    4ـ نفس،     3ـ ضمیر ـه در بینه،   2ـ ما،   1مجرورات عبارتند از 

  )1گزینه  -58

  )3گزینه  -59

  باشد. باشد و جمله الذي ............. محالً مرفوع خبر إن می بطنی نصبش تقدیري است و اسم أنّ می

  )1گزینه  -60
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   تاریخ ایران باستان

  با مرگ کوروش در کوناکسا کدام شخصیت ارتقاء مقام یافت؟ به کدام علت؟ -61

  و در نبرد کوناکسا) تیسافرن ـ همکاري صمیمانه او با اردشیر دوم در پیروزي ا1

  ) تیسافرن ـ تالش او براي ایجاد صلح موسوم به (فرمان شاه) بین ایران و یونان2

  ها ها علیه آتنی ) فرناباذ ـ همکاري او با اسپارت3

  ) فرناباذ ـ تالش صمیمانه او براي ایجاد رابطه صلح بین اسپارت و آتن4

  ن بر جزیره قبرس تسلط یافت؟ و با کمک کدام گروه؟کدام شاهنشاه هخامنشی براي نخستین بار در جها -62

  ) داریوش اول ـ یونانیان1

  ) داریوش دوم ـ مردم جزایر و بنادر سواحل آسیاي کوچک2

  ) کمبوجیه ـ فنیقیان3

  ) کوروش دوم ـ فنیقیان4

  ساسانی چه جایگاهی یافت؟   منصب ارگبذ در دوره -63

  ر که چنین لقبی داشت فرماندهی کل سپاه ایران را بر عهده داشت.) ارگبذ در دوره ساسانی به احترام اردشی1

  ) چون اردشیر اول قبل از سلطنت چنین منصبی داشت. این منصب، در دوره ساسانی به خانواده سلطنتی اختصاص یافت.2

  ) به احترام اردشیر اول، این لقب، عنوان فرمانده گارد سلطنتی بود.3

شد. در دوران ساسانی چون اردشیر اول چنین منصبی داشت. این منصب، براي فرمانده ارگ  ) به فرمانده قلعه گفته می4

  رفت. سلطنتی به کار می

  ) نوع جامعه آنها چگونه بود؟2) به چه پایه استوار و (1اقتصاد هخامنشیان ( -64

    ) مادر ساالري2) بازرگانی (1) (1

  ) خانواده برابري یافته2) صنعتگري (1) (2

  ) فرزند ساالري2ستی و بازرگانی (صنایع د) 1) (3

  ) پدر ساالري2) کشاورزي، دامپروري (1) (4
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  کار بست؟ ههوخشتره در مورد سکاها چه سیاستی را ب -65

      ) آنان را از ایران بیرون راند.1

  ) آنها را در انتخاب محل زندگی آزاد گذاشت.2

    ) از آنها در تشکیل سپاهیان خود استفاده کرد.3

  با آنان با خفت و خواري رفتار کرد.) 4

  ساختند؟ در دوره اشکانیان شهرهاي تازه را به چه شکل می -66

  ) مستطیل4  ) مربع3  ) لوزي2  ) دایره1

  متون اوستایی در زمان کدام پادشاه گردآوري شد؟ -67

  ) والش4  ) گودرز3  ) مهرداد اول2  ) اردوان سوم1

  در چیست؟اختالف میان زروانیت و زرتشتیگري  -68

    ) در اصول عقاید2    ) در فروع1

  ) اختالف ندارند4  ) اختالف کامل دارند3

  نیروي اصلی تولید کشاورزي در دوره اشکانی چه کسانی بودند؟ -69

  ) مزدوران4  ) مالکان اصلی3  ) دهقانان آزاد2  ) بردگان1

  در زمان تیرداد سوم کدام واقعه مهم در ارمنستان رخ داد؟ -70

  ) شورش اشراف علیه اشکانیان2  شدن مردم ارمنستان) مسیحی 1

  ) زرتشتی شدن مردم ارمنستان4  ) شکست ارمنستان از روم3

  هاي تصرفی سلوکیان چه بود؟ نتیجه مقیم کردن یونانیان در سرزمین  -71

  ) ایجاد حکومت مستقل یونانی1

  ) ایجاد حکومتهاي نیمه مستقل محلی2

  کننده حکومت سلوکی راننشینان به عامل وی ) تبدیل کوچ3

  ) یاري به سلوکیان و جلوگیري از انقراض حکومت آنان4
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  پیوست. راه ابریشم، کشورهاي چین، ایران و .............. را به هم می -72

  ) روم4  ) هند3  ) سوریه2  ) یونان1

نکـه مقـابر شـاهان    کدام قیصر روم به هنگام بازگشت از تیسفون قبور فرمانروایان آدیابن را به تصور ای -73

  اشکانی است، با خاك یکسان کرد؟

  ) ماکري نوس4  ) کاراکاال3  ) سپتیم سوروس2  ) تراژان1

  ان بود؟یکدام سیاستمدار مخالف شورش دولت شهرهاي ایونیه علیه هخامنش -74

  ) کتزیاس4  ) گزنفون3  ) هکاتیوس2  ) هرودت1

  ستا آمده، از پایین به باال عبارتست از:سلسله مراتب نظام اجتماعی آریایی آنچنان که در او -75

  ) زنتو، نمامه، ویس، دهیو2  ) دهیو، زنتو، ویس، نمامه1

  ) نمامه، دهیو، ویس، زنتو4  ) نمامه، ویس، زنتو، دهیو3

  آخرین جنگ قطعی ایرانیان ساسانی با اعراب در کدام سال میالدي و در کدام محل بود؟ -76

  مرو -651) 4  نهاوند -642 )3  جلوال -637) 2  قادسیه -637) 1

  المقدس رفته و قوانینی براي یهودیان تدوین کند؟ کدام پادشاه به عزرا اجازه داد به بیت -77

  ) کوروش4  ) داریوش3  ) خشایارشا2  ) اردشیر1

  ترین کتیبه باقیمانده از عصر سلوکی در ایران مربوط به کیست؟ مفصل -78

  وس سوم در نهاوند) آنتیوخ2  ) آنتیو خوس هفتم در همدان1

  ) سلوخوس دوم در شوش4  ) سلو خوس اول در تیسفون3

  نامه تنسر عبارتست از: -79

  ) فرمانی که تنسر موبد زمان شاپور اول در گسترش مذهب زرتشت نوشته و مأخذ آن تاریخ مسعودي (مروج الذهب) است.1

  آن تاریخ طبري است. اي که تنسر موبد زمان انوشیروان به مزدکیان نوشته و مأخذ ) نامه2

  اي که تنسر موبد زمان بهرام اول نوشته و مأخذ آن اسناد دورااوروپوس است. ) نامه3

  اي که تنسر موبد زمان اردشیر به حاکم طبرستان نوشته و مأخذ آن تاریخ طبرستان است. ) نامه4
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  نخستین جنگ ایران و روم در دوره اشکانی چه بود؟ -80

    رد اول) جنگ حران در زمان ا1

  ) جنگ ادسا در زمان بالش چهارم2

    ) جنگ ارمنستان در زمان فرهاد چهارم3

  ) جنگ ارمنستان در زمان بالش اول4

  علت حمایت فنیقیها از هخامنشیان چه بود؟ -81

  ) امنیت حاصله در دریایی مدیترانه و همکاریهاي نظامی بحري با هخامنشیان1

  دریایی هخامنشان از آنان) جنگ فنیقیه با یونان و پشتیبانی 2

  ) رقابت تجاري فنیقیها با کارتاژ و نیاز به کمک هخامنشیان3

  ) قرابت مذهبی فنیقیها با هخامنشیان4

  کعبه زرتشت چیست؟ -82

) بنایی مکعب شکل در شیز آذربایجان بود کـه آتشـکده مخصـوص طبقـه روحـانی در داخـل آن قـرار داشـته و بـراي          1

  ان مقدسی بوده است.زرتشتیان عصر ساسانی مک

  ) نام دیگري است براي کتیبه بیستون و از نظر شناخت مذهب هخامنشیان اهمیت دارد.2

شناسـی و   اي به سه زبان پهلوي، پارتی و یونانی نگاشته شده و از حیث زبـان  ) بنایی مکعب شکل است که در آن کتیبه3

  حوادث مهم تاریخ اهمیت دارد.

ترین بخش  هایی از قدیمی به زرتشت به زبان اوستایی که زندگی او را در بر دارد و سرودهاي است متعلق  ) سنگ نبشته4

  در آن آمده است. کاثاهااوستا 

  یاد شده کدام است؟» پارسه«ترین منبعی که در آن از  قدیمی -83

    هاي کوشانی ) سکه2  روایات هرودت) 1

  هاي میخی آشوریان  ) کتیبه4  هاي ارمنی ) کتیبه3
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  کدام گزینه بر منابع تاریخ عیالمیان داللت دارد؟ -84

    هاي میخی اکدي ) لوحه2  هاي یونانیان ) نوشته1

  ) الواح شرقی ایران4  ) تاریخ نگاریهاي رومیان3

  رگی پیوند مادها و بابلیان چیست؟یدلیل ت -85

  ) اختالفات بر سر سرزمین کلیکیه و اشغال حران به دست مادها1

  حران از سوي مادها) اشغال کلیکیه و 2

  ) دلبستگی بابلیان به پارسیان و موضوع اشغال حران3

  ) زیرکی پارسیان در ایجاد پیوند با بابلیان4

  کتیبه شاپور یکم به چه زبانی نویسنده شده است؟ -86

  ) فارسی میانه ـ یونانی ـ میخی2 ) فارسی میانه ـ پارتی ـ میخی1

  فارسی میانه ـ یونانی) پارتی ـ 4  ) پارتی ـ میخی ـ یونانی3

  کردند، چه کسانی بودند؟ اسوارانی که در سوار نظام ساسانیان خدمت می -87

  ) اشراف زمیندار کوچکی که امالك آنها در سراسر کشور پراکنده بود.1

  ) اشراف زمیندار پارس2

  ) تیولداران و اشراف ناحیه فارس3

  ) تیولداران بلند مرتبه ایران مرکزي4

  ی ارمنستان در عهد اشکانیان چگونه بود؟وضع سیاس -88

  ) فرمانروایان محلی خراجگزار دولت پارت بودند.1

  کرد. اي از خاندان پارتی بر آن حکومت می ) شاخه2

  ) داراي حکومتی نیمه مستقل بود.3

  راندند. ) پادشاهان ارمنی بر آن فرمان می4
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  ویژگیهاي دوران فرمانروایی کیاکزار کدامند؟ -89

  وریان مغلوب شدند. پارسیان مستقل گردیدند.) آش1

  ) آشوریان شورش کردند. پارسیان مستقل شدند.2

  ) پارسیان مستقل شدند. سکاییان مغلوب شدند.3

  رفتند. ) سکاییان مغلوب شدند. پارسیان تبعه او به شمار می4

  و پس از آن است؟چه قرنی قبل از میالد در بررسی فرهنگ ماد، مرز میان دو دوره سلطه مغان  -90

  ) هشتم4  ) هفتم3  ) ششم2  ) پنجم1
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   باستانتاریخ ایران پاسخنامه 

  )2گزینه  -61

  ارتبیدس تحریفی است از گبیدس که همان ارگبد است.

فرمانده یک قلعه مستحکم را داشته و بعد عنوان یک منصب لشکري بسیار مهم شده اسـت.  » دژبان«ارگبد در اصل معنی

مخصوص خانواده سلطنتی گردید و عالی تـرین   ارکبذاي این عنوان بود و چون به پادشاهی رسید، لقب کان دارباردشیر با

ریاسـت امـور   «منصب لشکري به شمار رفت. لقب ارگبد، در خانواده سلطنتی موروث بود و دو منصب لشکري دیگر یکـی 

  هاي بزرگ تعلق داشت. دانخاندان از خان وبه د ،نیز) فرماندهی سواره نظام(و دیگري در منصب » سپاه

  )152و  76، ص 1(ر.ك: منبع 

شد. ملـک کوچـک    ي مشغولیت طبیعی مرد آزاد تلقی می فالحت، کلید صنعت کشور ایران بوده و به منزله) 3گزینه ـ 62

شد؛ گاو، گوسفند، بز و حیوانـات مرکـوب، خـر، اسـتر و اسـب را تربیـت        وجود داشت، گندم و جو مو و زیتون کاشته می

، ص 2(ر.ك: منبـع   رفـت.  شد، و عسل در این عهد به جاي شکر به کـار مـی   کردند تربیت زنبور عسل بسیار عمل می یم

237(  

  2گزینه  ـ63

  4گزینه ـ 64

  3گزینه  ـ65

  )114تا  102، صص 1) (ر.ك: منبع 1ـ گزینه 66

  4گزینه ـ 67

  2گزینه ـ 68

  )2ـ گزینه 69

در ناحیه سرحدي ایالت بلخ بودند عصیان کردند و تقاضـاي بازگشـت نمودنـد؛    پس از مرگ اسکندر، سربازان اسکندر که 

اي مسـلح در کشـور، کـافی بـود. دیودتـوس، کـه        ي آنان براي تشکیل قـوه  بخشی از آنان مقتول گردیدند، و مع هذا عده

ي ضد پادشـاه سـلوکی   حاکمی یونانی بود، از یک سوي به یونان متکی بود و از طرف دیگر به عنصر ایرانی تکیه داشت. و

ي محلـی، کوشـید    ي ضعف شاهنشاهی به یاري سکنه متبوع خویش عصیانی ـ به معنی خاص ـ ننمود، اما بر اثر مشاهده  
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  دیان مقاومت ورزد.ودولتی نسبتاً قوي براي خود تشکیل دهد، تا بتواند در مقابل تهدید ب

  به بعد) 286، ص 2(ر.ك: منبع 

  )340، ص 2و منبع  90ص ، 1) (ر.ك؛ منبع 1گزینه ـ 70

  )3ـ گزینه 71

 217در زمان اردوان پنجم آخرین پادشاه اشکانی کاراکاال به ایران آمد و پس از کشته شدن کاراکـاال در نزدیکـی حـران(   

هـا بـه ایـران غرامـت زیـادي       ومیرم)، اردوان پنجم پس از شکست دادن، ماکري نوس جانشین کاراکاال با او صلح کرد و 

  پراختند.

  4گزینه ـ 72

  )3ـ گزینه 73

شـود پراکنـده شـاهی(ملوك الطـوایفی) بـود.       خانواده و حکومت در اوستا: شکل حکومت به طوریکه از اوستا دانسته مـی 

گفتند. پدر رئیس خانواده و زن کدبانوي آن بود. از چند تیـره   آمده و خانه رامان می Nafaاصطالح خانواده در اوستا نافه 

شـد کـه آنـرا     گفتند از چند تیره، عشیره تشکیل مـی  را ویس می شد و محل نشیمن آن ده بود که آن یا تئوما تشکیل می

دادنـد کـه    گفتند. چند عشیره یا قوم مردمی را تشکیل می را گئو می خواندند و محل سکناي آن بلوك بود که آن زنتو می

هـا رئـیس عشـیره را انتخـاب      ویس پت و ویس پـت ها رئیس تیره یا محل نشیمن آنان دهیو یا والیت بود. رؤساي خانواده

شـدند او را شـاه    کردند. خود دهیویت یا رئیس والیت هم انتخابی بود چون چند قدم در زیر اداره یک شخص واقع می می

کردند. اقتدار شـاهان محـدود بـود     ها امرا و پادشاهان محلی بودند که از شاه بزرگ اطاعت می خواندند دهیوپات بزرگ می

  واسطه آنکه در موقع جنگ فرماندهی را نیز عهده دار بودند به اختیارات خود افزودند. هبعدها ب ولی

معمول نبود و پس از مهاجرت به هند  Chasteطبقات ـ تا زمانیکه آریاها در سرزمین اصلی بودند رسم طبقاتی یا کاست  

  ایشان رسم طبقاتی نیز در میان آنان معمول گردید. ي نژاد و فالت ایران و برخورد با بومیان آن دو کشور و نیز توسعه

  )71، ص 3(ر.ك: منبع 

م)این آخرین جنگی بـود کـه یزدگـرد بـا مسـلمانان نمـود. در ایـن جنـگ سـردار           642هجري =  21ـ جنگ نهاوند(74

  ن بود و ایرانیان به فرماندهی فیروزان جنگ دفاعی اختیار کردند.رمان بن مقنعمسلمانان 

ها این فتح را روات عرب فـتح   جدال را به پایان رسانید عرب ه ون جنگ کشته شد و حدیفه جاي او را گرفتمان در حینع
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  الفتوح نامیده اند.

  )193، ص 5(ر.ك: منبع 

اردشیر اول(شاه هخامنشی) در تعقیب سیاست کوروش و داریوش، به عزرا اجازه داد به بیت المقدس برود، ، 3گزینه ـ 75

ي یهودي را که در قدیم نفی بلد شده بودند با خویش همراه برد. اما در اثر اختالفی که بین ایشان  خانوادهو هزار و پانصد 

ـ سـاقی و معتمـد خـود را      نحیمـا و هم کیشانشان ایجاد شد، شاه را وادار کرد اقدامات احتیاطی به عمـل آورد، و حتـی   

  فرستاد تا به مناغشات این مملکت خاتمه دهد.

  )252و  251، صص 2(ر.ك؛ منبع 

  ق م است. 187ـ  223ـ آنیتوخوس سوم پادشاه سلوکی از سال 76

  )305، ص 2(ر.ك؛ منبع 

سر به پادشاه ننامه ت« .یکی از مهمترین اسنادي که راجع به تشکیالت عهد ساسانی در دست ما مانده است 1گزینه ـ 77

ین نامـه  آیرا در زمان اردشیر اول تجدید کرد. متن است. تفسیر شخص تاریخی بوده است که آیین زردتشتی » طبرستان

ي  له آسیایی چاپ نمود. این نامه، که در تاریخ طبرستان ابـن اسـفندیار منـدرج اسـت، ترجمـه     مجستر در مرا نخست دار

فارسی است از نسخه عربی، که ابن المقفع از اصل پهلـوي ترجمـه کـرده بـود و اکنـون هـم اصـل و هـم ترجمـه عربـی           

  ر است.مفقوداالث

ق م) روي داد و به غلبه ایران خاتمه یافت.  37ـ55جنگ اول ایران و روم در زمان ارد اول(اشک سیزدهم() 2گزینه ـ 78

اشـت بـا تمـام    دها سه گانه روم به ایران لشکر کشید. ارد یکی از سرداران خود را که سورنا نـام   کراسوس یکی از کنسول

سـر کراسـوس را    ق م سورنا 53س کرد. جنگ حران(کاره) به نفع ایران تمام شد. سواره نظام پارتی مأمور جنگ با کراسو

   براي ارد وقتی که در ارمنستان بود و مشغول دیدن نمایشنامه اورپید بود برد.

  )131تا  129صص  5و منبع  324-339، صص 3(ر.ك؛ منبع 

  )  4ـ گزینه 79

مثالً  .آمده است متفاوتی پیش میهاي مختلف وضعیت  و در دورهها در تمام دوره هخامنشیان نبوده است  حمایت فینیقی

ها از ایـن جهـت کـه اهـالی آنجـا از مهـاجران فنیقیـه بودنـد راضـی نشـدند            فنیقی قرطاجنهدر لشکرکشی کمبوجیه به 

   .هاي خود را بدهند و از کمبوجیه خواستند از طرف لبیا به آن مملکت حمله برد کشتی
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  )3ـ گزینه 80

اي اسـت   هاي عهد ساسانی یکی نقوش پایکولی واقع در کردستان، شمال قصر شیرین، و دیگـري کتیبـه   کتیبهمفصلترین 

  منقور است.» کعبه زردتشت«دیوار شرقی بناي مشهور به برکه در نقش رستم 

 وي شـرقی شـیکاگو  یتوسط هیئت علمی انست 1936که به زبان پهلوي ساسانی است، در سال » ي زردتشت کعبه« کتبیه

اي از  منتشر شده است. در این کتبیه پس از ذکـر عـده   1937به سال  ینگرنکلپبه سرپرستی اریش شمیدت و توسط اس

هاي شاپور اول با روم و اسارت و الریانوس قیصر روم بیان شده است بعضی بر آن اند که ساختمان  شهرهاي سوریه، جنگ

اي از آتشـکده اسـت و فعـالً آن بنـا را      شـود نمونـه   دیده مـی  سنگی، که در برابر قبور سالطین هخامنشی در نقش رستم

  دانند.) خوانند (و از زاره بر این عقیده است، دیگران آن را مقبره می می »کعبه زردتشت«ایرانیان در 

   شود. ت سکه امراي پارس که خراجگزار سلوکیها بودند صورت این آتشکده دیده میشدر پ

  )115-114-31، صص 1(ر.ك: مبنع 

  )4ـ گزینه 81

  )265و  264صص  3(ر.ك؛ منبع 

  )2ـ گزینه 82

ي تمـدن محلـی اسـت.     اسناد اقتصادي عهد ایالم، زبان الکدي نوشته شده، اما وجود کلمات بسیار بـومی، شـاهد توسـعه   

قـرن،   ها حذف کردید، ولی پـس از یـک   ي عیالم جلوگیري کرد. و نام عیالم از سالنامه جلوس حمورابی بر بابل، از توسعه

اد متعلق به عهد سلطنت او به زبان اکدي نوشته شـده،  نپادشاه ملی کوتیر ناخواسته مجدداً دولتی قوي به وجود آورد. اس

  دهد که فشار مجدد جهان سامی در طی قرن گذشته چقدر قوي بوده است. و نشان می

  )84و  83، صص 2(ر.ك؛ منبع 

  )1ـ گزینه 83

(هنگام جلوس نابونید بر تخت سلطنت بابل)     م.ق 556ماد شده بود. در حدود سال بخشی از خاك آشور مستقیماً جزو 

هـا ناحیـه مزبـور را پـس از      زنند که مـادي  رین شمالی در دست مادها بود و بعضی از محققان حدس مینهحران و بین ال

اي در  بابـل مختصـر مشـاجره    میان مـاد و انریگ سارا مرگ نبوکد نصر دوم(بخت النصر) تصرف کردند. در زمان پادشاهی 

ها هنگام تقسیم مرده ریگ آشور، حران و بین النهرین شمالی را دریافـت کـرده    رود که مادي گرفت. ولی بیشتر گمان می

  ق م) 553تا  607سال این مناطق را در دست داشتند.(یعنی از  54باشند اینان مدت 

  )327، ص 10(ر.ك؛ منبع 
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  )4ـ گزینه 84

در حاجی آباد به دو زبان پهلوي و پارتی است که در آن نام و عنوان وي همراه با نام پدرش و جـدش و   کتیبه شاپور اول

ي  ي او در کعبـه  موضوع تیراندازي ذکر شده کتبیه دیگر او در تنگ براق به دو زبان پهلوي و پارتی است. کتیبه سه زبانـه 

هلوي، پارتی و یونانی نگاشته شده است. این کتیبه یکی از است که بر روي سه ضلع آن کتیبه هایی به سه زبان پزرتشت 

هاي مختلف آن به شرح نخستین لشکرکشـی خـود    رود، زیرا شاپور در بخش ي ساسانی به شمار می منابع مهم تاریخ دوره

و  6 و منبـع  31، ص 1(ر.ك: منبـع   وس، قیصر روم، و از میان رفتن او و جانشین شدن فلیپ پرداخته اسـت. نایعلیه گرد

  )221ص 

  ) 1ـ گزینه 85

درجات عهد شمارند باید از طبقه آزادان دانست. یعقوبی به مناسب ذکر  که گل سرسبد لشکر ساسانیان می» راناسوا«گویا

رود که اغلب اسواران در زمان صلح  اند. احتمال می خوانده (اوایل قرن پنجم) گوید افسران لشکر را اسواران مییزدگرد اول 

  )79، ص 1(ر.ك: منبع  اند. ود زیسته و مشغول زراعت و اداره امور رعایاي خویش بودهدر امالك خ

شک یا وال ارشک نـام  رغاا یی به نام و در زمان مهر داد اول اشکانی، ارمنستان بر سلوکیه شورید و شاهزاده) 4گزینه ـ 86

 نصـیبین هاي قفقـاز تـا    ارمنستان از کوهق م) در زمان او حدود  127ـ 147به حمایت مهرداد بر تخت ارمنستان نشست(

  ق م شاه شد و معاصر مهرداد دوم بزرگ بود. 118 شرش آراسق) و بعد پ 127امتداد یافت. پس از او ارشک(

م دوام داشت و آخرین پادشاه ایـن سلسـله ي، آرتاسـیس چهـارم پسـر       429ي خاندان اشکانی ارمنستان تا سال  سلسله

ود. پس از آن ارمنستان بین ایـران و دولـت بیـزانس تقسـیم گردیـد تقریبـاً چهـار پـنجم         ق م) ب 429ـ 422ورمتا پوده(

  )361، ص 3(ر.ك: منبع  م) 430رفات دولت بیزانس شد(صبه ایران تعلق یافت و باقی از مت» قسمت شرقی«آن

  )1ـ گزینه 87

ي بیسـتون، هوخشـتره    ش در کتیبـه ق م) نام او را هردوت به یونانی کیاکسار نوشته است و داریـو  585ـ633( هوخشتره

  )155، ص 3(ر.ك: منبع  آورده است. وي بزرگترین شاه ماد است.

  2گزینه ـ 88

  4گزینه ـ 89

  3گزینه  ـ 90
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  تاریخ اسالم 

  سخن پیامبر درباره انحصار تعیین جانشینی خویش در دست خداوند، در چه زمانی بیان شد؟ -91

  ط بنی کنانه) هنگام سفر به میان بنی کنانه و توس1

  ) هنگام سفر به بادیه براي دعوت خزاعه و توسط بنی خزاعه2

  ) هنگام سفر به طائف و در پاسخ ثقیف3

  ) هنگام عزیمت به دعوت بدویان و خطاب به بنی عامر4

  سپاه اسامه که در زمان پیامبر (ص) تجهیز شده بود، در چه زمانی اعزام شد؟ -92

  درگذشت خلیفه اول ) در آستانه2  ) زمان خلیفه اول1

اب3   هاي رده ) پس از خاتمه جنگ4  ) پس از قتل مسیلمه کذّ

  درست است؟» اعراب«کدام گزینه درباره واژه  -93

  ) بادیه نشینان منطقه حجاز2  نشینان قوم عرب ) بادیه1

  نشینان ) جمع عرب و شامل شهرنشینان و بادیه4 نشینان جنوب عربستان  ) بادیه3

  و تألیف جدي درباره خراج را چه کسی انجام داد؟ نخستین بررسی -94

  ) قاضی ابو یوسف از شاگردان برجسته ابوحنیفه2  ) قدامه از بزرگان اشعري1

  ) قاضی ابوسیف از بزرگان معتزله4  ) قدامه از بزرگان معتزله3

  ؟تألیف قلوب بزرگان خویش و اعطاي غنایم بیشتر به آنان بعد از کدام غزوه اتفاق افتاد -95

  ) فتح مکه4  ي ثقیف ) غزوه3  ي تبوك ) غزوه2  ي حنین ) غزوه1

ریسیع کدام حادثه مهم اتفاق افتاد؟ -96 در آبگاه م  

  ) شکست قبیله خزاعه از رسول اهللا (ص)1

  ) شکست قبیله غطفان از رسول اهللا (ص)2

  ي میان سنان و جهجاه از انصار و مهاجرین ) منازعه3

  ه نفاق عبداهللا بن ابی) نزول سوره منافقون دربار4
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  پیش از ورود پیامبر اکرم (ص) به یثرب کدام واقعه مهم اتفاق افتاد؟ -97

  ) بنی اسم ایمان آورد و حضرت رسول (ص) مسجد قبا را براي آنان ساخت.1

  اش بقیه بنی اسلم مسلمان شدند. ) جز بریدة بن خصیب اسلمی و عشیره2

  ودیان یثرب هشتاد خانوار بنی اسلم مسلمان شدند.هاي متحد بنی اسلم با یه ) جز عشیره3

  ) هشتاد خانوار از بنی اسلم مسلمان شدند.4

  ... اتفاق افتاد و ............  واقعه اصحاب اُخدود در ........... -98

    ) نجران ـ در سوره واقعه از آن یاد شده است.1

  ) نجران ـ از آن در سوره بروج یاد شده است.2

    ا ـ به قتل فیمیون و مسیحیان منتهی شد.) یمن و صنع3

  ) یمن ـ به قتل مسیحیان نجد منتهی شد.4

  ؟نداردها گزارشی وجود  در تاریخ طبري درباره کدام دسته از سلسله -99

  ) صفاریان، علویان طبرستان2  ) صفاریان، دیلمیان1

  ) غزنویان، غوریان4  ) علویان، سامانیان3

  مبر بر صدقات .......... بود.مالک بن نویره عامل پیا -100

  ) بنی سلیم4  ) بن خیفه در یمامه3  ) بحرین2  ) بنی یربوع1

  کدام گزینه زیر درست است؟» احکام السلطانیه«درباره  -101

  ) حاوي فرامین خلفاي عباسی درباره سالطین1

  ) حاوي سیر اندیشه سیاسی در صدر اسالمی و مسأله جانشینی2

  یاسی در اسالم و قواعد نصب خلفا و وزراء) در بردارنده نظریه س3

  ي خالفت ) در بردارنده احکام خلفاي اموي درباره اداره4
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  ي حی بن اخطب کدام گزینه درست است؟ درباه -102

  ) از یهود بنی نضیر بود که ثلث خرماي مدینه را براي دعوت بدویان به جنگ احزاب وعده داد.1

  شاندن احزاب به مدینه نقش مهمی داشت.) از بزرگان بنی نضیر بود و در ک2

  بنی قریظه بود که در کشاندن قریش و بدویان به جنگ احزاب نقش جدي داشت. ) از بزرگان3

  ) از بزرگان بنی قریظه بود که در نقض پیمان آنان با رسول اهللا (ص) نقش جدي داشت.4

  پیامبر (ص) غنائم بنی نضیر را میان چه کسانی تقسیم کرد؟ -103

    ) تمام فقراي انصار و دو تن از مهاجرین1

  ) مهاجرین و دو تن از انصار2

    ) نیازمندان مهاجرین و انصار3

  ) مهاجرین و انصار4

  والیان رسول اهللا (ص) بر مکه و صنعا چه کسانی بودند؟ -104

اب بن اسد و خالد بن سعید بن عاص1     ) عتّ

  ) عثمان بن ابی العاص و عمرو بن حزم انصاري2

    معاذ بن جبل و ابوموسی اشعري )3

  ) مهاجرین ابی امیه و زیاد بن لبید انصاري4

  نخستین حکومت شیعی در شمال آفریقا توسط چه کسی تأسیس شد؟ -105

  ) عبیداهللا المهدي2    ) محمد بن قاسم1

  ) ادریس بن ادریس بن عبداهللا4  ) ابراهیم بن اغلب3

  درست است؟کدام گزینه » یوم الدار«درباره حدیث  -106

  ) اولین حدیث پیامبر در نخستین روز ورود به مدینه بود که در خانه ابوایوب انصاري در شأن انصار بیان شد.1

  ه نزول فرشته وحی را بیان داشت.ج) در شرایطی که پیامبر از حراء وارد خانه خود شد، براي خدی2

  ر میان جمع بنی هاشم اسالم خود را اعالم کرد.) پس از دعوت عشیره اقربین بیان شد و در آن روز علی (ع) د3

  ) پیامبر پس از حرکت به سوي تبوك آن را در منزلت علی (ع) اعالم داشت.4
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  قرآن مجید از کدام قوم سخن گفته و به شکوه تمدنی آن اشاره کرده است؟ -107

  ي یمن ) سبائیان و تبابعه4  ) سبأ و ذوریدان3  ) سبائیان2  ) حمیریان1

  د ضرار چه کسانی ساختند؟مسج -108

    ) یهودیان براي مبارزه با اسالم1

  ) منافقین مدینه در سال دوم2

    ) دوازده نفر از منافقین قبل از حرکت پیامبر به تبوك3

  ) اشراف مدینه4

  از بازارهاي شمالی عربستان کدامند؟ -109

  مکه الجندل ـ حجر الیمامه و دومۀ) 2  الجندل ـ ذي المجاز و عکاظ دومۀ) 1

  الجندل و شجر دومۀ) عکاظ ـ مکه ـ 4    الجندل و نجران عکاظ دومۀ) 3

  هاي خیبر کدام گزینه درست است؟ درباره زمین -110

  ها جز اندکی میان مسلمانان فاتح تقسیم گردید و وادي القري خالصه رسول اهللا (ص) شد. ) زمین1

  مانان و یهودیان واگذار کرد.ها را با عقد مزارعه به مسل ) رسول اهللا (ص) تمام زمین2

  ها و روستاهاي اطراف آن بین مسلمانان تقسیم گردید. ) تمام زمین3

  ها به فاتحان مسلمان تعلق گرفت و فدك خالصه رسول اهللا (ص) شد. ) تمام زمین4

  ابی مخنف، کدام مقتل را در تاریخ اسالم آفرید؟ -111

  اموي و عباس) ابی مخنف، درباره شهادت ائمه شیعه در عصر 1

  ) شهداي شیعه در تمام عصر اموي، مشهور به مقاتل الطالبین2

  ) امام حسین (ع) مشهور به مقتل ابی مخنف3

  ي عصر عباسی ) ابی مخنف، در تاریخ شهداي شیعه4

  ي یهود پس از موفقیت مسلمانان در احزاب، به نقض پیمان با پیامبر اقدام کرد؟ کدام قبیله -112

  ) بنی عوف4  ) بنی قریظه3  ) بنی نضیر2  ) بنی قینقاع1
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  آیه (فتوبوا الی بارئکم فاقتلو انفسکم) مستند کدام قیام در تاریخ اسالم قرار گرفت؟ -113

    ) قیام مختار ثقفی و خونخواهی شهداي کربال1

  ) قیام سلیمان بن صرد خزاعی2

      ) قیام ابومسلم3

بن یزید4   ) نخستین برخورد امام حسین (ع) و حرّ

  ها مربوط به دوره پیامبر اکرم (ص) است؟ کدام مالیات -114

  ) خمس، خراج و زکات2  ) خمس، فدیه، خراج و زکات1

  ) صدقات و خراج4  ) خمس، زکات و جزیه3

  دوره محنت قرآن در عصر حکومت ............ و تسلط تفکر .............. روي داد. -115

    قدر) مروانیان ـ قضا و 2  ) امویان ـ جبریون1

  ) عباسیان ـ معتزله4  ) عباسیان ـ اشعریون3

نْ«منظور از اصطالح  -116 چیست؟» ق  

    اند. اي که پدر و مادرش برده بوده ) برده1

  ) شخصی که پدرش برده بوده است.2

    ) شخصی که خودش برده شده است.3

  ) فردي که مادرش برده بوده است.4

  کدام عصر اتفاق افتاد و به وسیله چه کسی صورت گرفت؟ واقعه شهادت زید بن علی بن الحسین در -117

ار1 یزید بن عبدالملک، نصر بن سی (    

  ) هشام بن عبدالملک، یوسف بن عمر ثققی2

    ) مروان حمار، یزید بن مهلب3

  ) سلیمان بن عبدالملک، حجاج بن یوسف4
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  ي زندگی رسول اهللا (ص) مربوط است؟ حدیث لوح و دوات به کدام دوره -118

    ) آخرین پنجشنبه حیات رسول اکرم (ص)1

  ) روزگار صلح حدیبیه و پیمان با قبیله ثقیف2

    ) زمان عقد پیمان صلح حدیبیه3

  ) هنگام اعزام سپاه زید بن حارثه4

  مستضعفینی که مورد سرزنش قرآن قرار گرفتند، چه کسانی بودند؟ -119

  کردند. ) مسلمانانی که در مصرف ماعون اسراف می1

  شدند. دستانی از مسلمانان که گاه براي تأمین زندگی مرتکب معامالت حرام مییته) 2

  ) تعدادي از مسلمانان مکه که همراه مسلمانان هجرت نکردند و در مکه ماندند.3

  .پرداختند ) تعدادي از مسلمانان که به دلیل مشکالت مالی در مدینه صبوري را رها کرده و به اعتراض می4

  به مرزهاي ایران چه کسی بود و در چه روزگاري اعزام شد؟ نفرمانده اعزامی مسلمانانخستین  -120

  ) ابو عبیده جراح ثقفی که در جنگ جسر کشته شد ـ ابوبکر1

  ) ابوعبیده جراح ثقفی ـ خالفت ابوبکر2

  ) خالد بن ولید ـ خلیفه دوم3

  ) خالد بن ولید ـ خالفت ابوبکر4
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   پاسخنامه تاریخ اسالم

ه رفت. با  در روزهاي نومیدي کامل و مراجعت پیامبر به مکه بود که رسول خدا به سراغ قبیلهـ   91 عضع ي بنی عامربن ص

که از قدرت قریش خشمگین بود گفت که بنـی عـامر   » بن فراس بحیرة«ورود رسول خدا به میان بنی عامر، مردي به نام

ایشان، یاري کند. تمام سیره نوسیانی که پیشنهاد بحیره را  حاضر است وي را با قبول شرط واگذاري جانشینی خویش به

اختیار این امر با خداست و او آن را در هرجا که خـود بخواهـد قـرار    «نویسند که پیامبر به وي پاسخ داد: اند، می نقل کرده

  »خواهد داد.

  )299، ص 1(ر.ك: منبع 

مین شام فراهم آورده و اسامه بن زید را سـاالر آن کـرده   پیغمبر پیش از وفات، سپاهی براي حمله به سرز) 1گزینه ـ 92

بود. اما هنگامی که سپاه اسامه بیرون مدینه مهیاي حرکت بود، پیغمبر وفات یافت و حرکت سپاه به تأخیر افتـاد. وقتـی   

  خالفت به ابوبکر رسیده اولین کار وي فرستادن سپاه اسامه بود.

  )225، ص 2(ر.ك: منبع 

  )1ـ گزینه 93

هـاي   اي از عـرب  ه عرب ناظر به تمایز قومی کلیه اعراب از دیگر اقوام سامی است حال آنکه واژه اعراب تنهـا بـه دسـته   واژ

کنیم واژه عرب نامی است براي یک دسته خاص از قـوم   شود و هرگز جمع عرب نیست. و تأکید می صحرانشین اطالق می

  عرب. یعنی بادیه نشینان عرب.

  2گزینه ـ 94

  1 گزینهـ 95

  )3ـ گزینه 96

ي خزاعه، به رهبري حـارث بـن ابـی     طلق از قبیلهصدر شعبان سال ششم هجري، به پیامبر خبر رسید که بدویان بنی الم

هـا را   خواهند به مدینه حمله کنند. رسول خدا بی درنگ با سـپاهی برایشـان تاخـت و آن    ضرار در مریسیع، گرد آمده می

  ها را اسیر کرد. زنان آن شکست داد و شمار زیادي از مردان و

اگر تدبیر پیامبر نبـود چـه بسـا     و و سنان روي داد حهجاهي میان  به هنگام بازگشت از همین غزوه بود که حادثه منازعه
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  داد. اي بزرگ رخ می فاجعه

  )488، ص 1(ر.ك: منبع 

  )4ـ گزینه 97

بن حصـیب اسـلمی بـه سـوي پیـامبر شـتافتند و       جایی نزدیک مدینه به رهبري بریده » غمیم«هاي بنی اسلم در خانواده

  همگی اسالم آوردند.

  )337، ص 1(ر.ك: منبع 

  )2ـ گزینه 98

ذکر آن رفته است. خالصه ماجرا بدین قرار بود که مردم نجـران   4واقعه اصحاب اخدود در قرآن کریم در سوره بروج آیه 

ناگوار آمـده و مـردم را بـه تـرك      ري یهودي مذهب حمیدر زمان ذونواس به آیین مسیحیت گرویدند. این امر بر فرمانروا

  مسیحیت فرا خواند.

مردم درخواست ذونواس را نپذیرفته و در دین مسیحیت پافشاري کردند به همین جهت او تمام کسـانی را کـه مسـیحی    

ار بیزانس پنـاه بـرد و   شده بودند به قتل رساند. در این میان تنها یک نفر به دوس ذوثعلبان جان سالم به در برد و به درب

یـان  رانتقام مسیحیان را بگیرد. به همین جهت بود که حبشیان به فرماندهی اریاط عازم عربستان شدند و با شکست حمی

  دولت احباش بر عربستان آغاز گردید.

  )5(ر.ك؛ منبع  4ـ گزینه 99

  )139، ص 7(ر.ك: منبع  1گزینه ـ 100

  )3ـ گزینه 101

، سـالم  نضـیر ي بنی نضیر به نام صفیه همسر پیامبر بود. اشراف بنی  بن اخطب پیشواي طایفهدختر حی ) 2گزینه ـ 102

کردند. هم اینان  ایدپ بن حقیق و کنانه بن ربیع و حی بن اخطب، در خیبر جاي گرفتند و در آنجا نفوذ و احترامی به سزا

  )127و  100، ص 2(ر.ك: منبع  ان گرد آوردند.بودند که آتش جنگ احزاب را روشن کردند و قبایل عرب را بر ضد مسلمان

پیروزي مسلمین بر یهود بنی نضیر، بدون برخورد نظامی ثروت قابل توجهی را به دنبال آورد. بـه دسـتور   )2گزینه ـ 103

پیامبر، تمام غنایم میان مهاجرین و دو یا سـه نفـر از انصـار تقسـیم گردیـد و هـیچ سـهمی از آن بـه دیگـر انصـار داده           

  (سوره حشر)نشد.
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  غزوه بنی نضیر تعداد شرکت کنندگان مهاجرین و انصار بودند و مشرکین بنی نضیر بودند.

هدف این غزوه تأدیب بنی نضیر براي پیمان شکنی و همکاري با قریش علیه مسلمین و نتیجه این غزوه: غلبه مسلمین و 

  )تماه پس از مهاجر 37اخراج بنی نضیر از مدینه ربیع االول چهارم، 

  )150، ص 2(ر.ك؛ منبع  1گزینه ـ 104

  )4ـ گزینه 105

  هجري) 375ـ172در زمان هارون الرشید خلیفه عباسی دولت ادریسان در مراکش تأسیس شد.(

  )658، ص 2(ر.ك: منبع 

  )3ـ گزینه 106

از دوره دعـوت  و امامت علی(ع)، حاوي این معنی نیز هست که تا آغ یمحتواي حدیث یوم الدار گذشته از تثبیت جانشین

ز علی(ع) هیچکدام از بنی عبدالمطلب، حتی حمزه و ابوطالب نیز به حضرت رسول ایمان نیاورده بودنـد و اسـالم   جعلنی 

   اینان قطعاً بعد از سال سوم بعثت روي داده است.

  )239، ص 1(ر.ك: منبع 

ب مملکت معـین و شـمال قتبـان و    هاي عربستان جنوبی، معلوم شده است که مملکت سبأ در جنو ـ براساس کتیبه107

  شمال غربی حضر موت قرار داشته است. سد معروف مأرب در دوره سبائیان ساخته شده است.

  )635، ص 8(ر.ك: منبع 

  ) 3ـ گزینه 108

  )1ـ گزینه 109

  شد. یشد و بازار عکاظ در باالي نجد و در ماه ذي العقده دایر م بازار دومه الجندل در ماه ربیع االول تشکیل می

پرداختند و در کنار خرید و فروش، بـازار را   براساس سنت مقبول در این بازارها، برخی از شاعران به عرضه اشعار خود می

  کردند. تبدیل به مرکز مبادالت فرهنگی و فکري نیز می

  )124و  123، صص 1(ر.ك: منبع 

  )507و  506، صص 8(ر.ك: منبع  4گزینه ـ 110

  )113، ص 5بع (ر.ك: من 3گزینه ـ 111
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  )192، ص 4(ر.ك: منبع  )2ـ گزینه 112

  ـ جعفر شهیدي113

  )3ـ گزینه 114

رمضان نازل شـد.   ماه» رهم و تزکیهم بهاتطه ۀصدقخذ من اموالهم «از عبداهللا بن سنان روایت شده است که چون آیه ي

 طال و نقرهشما زکات را همانند نماز از  رسول خدا به منادي خود دستور داد که در میان مسلمانان ندا دهد که خداوند بر

  واجب فرموده و صدقه را از شتر، گاو، گوسفند، گندم و جو، خرما و کشمش واجب کرده است.

ي انفال مقرر گردید. در زمان پیـامبر در سـریه خالـدبن ولیـد بـه       سوره 41ي  قانون خمس بعد از جنگ بدر در قالب آیه

  رط جزیه صلح کرد.الجندل در رجب سال نهم به ش ۀدوم

  )549و  395و  358، صص 1(ر.ك: منبع 

  4گزینه ـ 115

  1گزینه  ـ 116

  )193، ص 7(ر.ك: منبع  2گزینه ـ 117

  1گزینه ـ 118

ي رشد نفسانی برسند در مکـه   تعدادي از مسلمانان اولیه مکه علی رغم معرفت عقلی، نتوانستند به مرحله 3گزینه ـ 119

سوره نساء شمرده شدند، و چون نتوانستند بـا متحـدان اعتقـادي خـویش همـراه شـوند،        97یه ماندند. آنان از مصادیق آ

  الجرم با مشرکین برضد مسلمین، در بدر همراه گشتند و در آنجا به کام مرگ در افتادند.

  ) 4ـ گزینه 120

رستاد و گروهی دیگر را فراهم هاي داخلی، سپاهی به فرماندهی خالدبن ولید به سوي حیره ف ابوبکر بعد از فراغت از جنگ

آورد و براي جنگ به سرزمین شام فرستاد. اما بیشتر فتوحات اسالم در عصر خالفـت عمـر انجـام گرفـت و ایـران و روم      

  شرقی(فلسطین و شام) و مصر جزو قلمرو دولت اسالم شد و امپراتوري عرب وسعت یافت.
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   تاریخ جهان

  اي مقدس داد؟ لی ایتالیا جنبهکدام نویسنده به امر تحقق وحدت م -121

  ) ماکیاولی4  ) ماتزینی3  ) گاریبالدي2  ) کاوور1

  توان درباره مجموعه قوانین ناپلئونی پذیرفت؟ کدام گزینه را می -122

  ) قانون مدنی، آئین دادرسی مدنی، آئین دادرسی جزایی و قانون جزایی1

  قانون مدنی جزا) آئین دادرسی مدنی، آئین جزایی، قانون دادرسی مدنی، 2

  نامه قانون جزا ) آئین دادگستري جزایی، آئین دادرسی جزایی، آئین3

  ) آئین دادرسی جزایی، قانون مدنی، آیین مدنی4

  چه سرانجامی یافت؟ 1848جنبش ملیت خواهی مردم آلمان در انقالبات  -123

    ) بر مشکالت قومی افزود2  ) باعث اتحاد آلمان شد.1

  ست خورد) شک4    ) پیروز شد3

  در بحران کانال سوئز -124

  ) امریکا و انگلیس بخشی از خاك مصر را اشغال کردند.1

  ) امریکا و انگلیس و فرانسه به مصر حمله کردند.2

  ) اسرائیل به مصر حمله کرد و کانال سوئز را تصرف کرد.3

  ) امریکا و شوروي در حمایت از اسرائیل و مصر تا مرحله جنگ اتمی پیش رفتند.4

  اعالمیه میالن (آزادي مسیحیان) توسط چه کسی صادر شد؟ -125

  ) گالویوس4  ) قستطنطین3  ) ژولین2  ) تئودوز1

براسـاس کـدام عهدنامـه     1781ها به آلمـان در   جدا شدن دو شهر آلزاس ولورن از فرانسه و انتقال آن -126

  صورت گرفت؟

  ) پیمان فرانکفورت2    ) پیمان ورساي1

  »پاریس«) پیمان 4    »امس«) پیمان 3
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  بوکاچیون که بود؟ -127

    ) پادشاه فلورانس و شاعر1

  ) سیاستمدار و ناطق اسپانیایی2

کامرون وایتالیایی) ن3 ویسنده کتاب د  

  ها ) از رهبران فرقه پیوریتن4

  چه کسی بود؟ 1848صدر اعظم اتریش در جریان انقالبات  -128

  خ) مترنی4  ) مازینی3  ) گاریبالدي2  ) بیسمارك1

  مهمترین نقش دوپلکس مأمور کمپانی هند شرقی فرانسه در هندوستان چه بود؟ -129

  ها از مدرس ) اخراج قواي پرتغالی1

  ) خرید مدرس از دولت مغولی2

  ) فتح کلکته3

  ها ) تحکیم نفوذ کمپانی فرانسه در هند و تضعیف موقعیت انگلیسی4

  وع مهم مورد مذاکره چه بود؟میالدي موض 1818در کنگره اکس الشاپل در سال  -130

  ) بیرون آوردن لشکریان غالب متفقین از خاك فرانسه2  ) استقرار لشکریان متفقین در خاك فرانسه1

  ) حل اختالفات مرزي دول متفق4  ) حل اختالفات مرزي میان فرانسه و پروس3

  ترین اثر جغرافیایی متعلق به کدام نویسنده است؟ قدیمی -131

  ) یوسف فالویوس4  ) موسی خورنی3  لوتارك) پ2  ) بطلمیوس1

  اتحادیه دول بی طرف توسط چه کسی و علیه چه دولتی تأسیس شد؟ -132

  ها علیه دولت عثمانی ) پل اول امپراطور روسیه و یونانی1

  ها علیه دولت فرانسه ) پل اول امپراطور روسیه و یونانی2

  ها ) پل اول امپراطور روسیه و علیه منافع انگلیسی3

  ها ها علیه فرانسوي ) پل اول امپراطور روسیه و انگلیسی4
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  شورش قاهره در .............. قرن نوزدهم و علیه .............. اتفاق افتاد. -133

  ) اواخر ـ امیرالبحر انگلیسی4  ها ) اواخر فرانسوي3  ) آغاز ـ پاشاي عثمانی2  ها ) آغاز ـ فرانسوي1

  ر هندوستان چه رخ داد؟د 1857پس از سرکوبی شورش  -134

  ) جنوب و غرب هندوستان تبدیل به بخشی از تصرفات بریتانیا شد.1

  ) در شمار متصرفات کمپانی هند شرقی درآمد.2

  ) رسماً ضمیمه امپراطوري بریتانیان شد.3

  ) شمال هندوستان تبدیل به بخشی از متصرفات بریتانیا شد.4

  ن چه کسانی بودند؟ي وی تصمیم گیرندگان اصلی در کنگره -135

  ) تالیران، مترنیخ، کاسلري، تزار الکساندر اول1

  ) وزیر امورخارجه اتریش و روسیه2

  ) وزیر امورخارجه انگلستان و روسیه3

  وزیر انگلستان و تراز الکساندر اول ) وزیر امورخارجه فرانسه و نخست4

  خزرها که بودند؟ -136

  رن دوازدهم میالدي مورد حمله قرار دادند.کانی که مرزهاي شرقی اروپا را در قر) ت1

  زیستند. ) بخشی از اقوام اسالو بودند که در شمال دریاي خزر می2

  کردند. هاي زردپوست یهودي که در سواحل غربی دریاي خزر زندگی و حکومت می ) از قبیله3

  د.زیستن دوم پیش از میالد در سمت چپ دریاي خزر می ه) اقوام باستانی که در هزار4

  شد؟ ي اوکس بورگ به چه موضوعی مربوط می نامه اعالم -137

  ) تعقیب نکردن طرفداران لوتر در مناطقی که آئین لوتر انتشار یافته بود.1

  ي کتاب مقدس به زبان آلمانی ي کلیساي کاتولیک در موافقت با ترجمه ) اعالم نامه2

  ي کلیساي کاتولیک براي آتش زدن لوتر ) اعالم نامه3

  اعالم ارتداد لوتر) 4
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  اتحاد ترك میان ........... برقرار شد. -138

ل1 ل و سلیم او ل و مسلمانان2    ) فرانسوي او فرانسوي او (  

  ) آلمان و عثمانی4    ) پروس و مسلمانان3

  ترین تقسیم چهارگانه رم در زمان کدام امپراطور انجام شد؟ قدیمی -139

  دیوکلسین )4  ) ژوستینین3  ) سزار2  ) کنستانتین1

  کرد و زادگاهش کجا بود؟ هرودوت در کدام قرن قبل از میالد زندگی می -140

    ) پنجم ـ هالیکارناس2    ) پنجم ـ رودس1

  ) ششم ـ اسپارت4    ) ششم ـ سیسیل3

  هاي زیر صحیح است؟ کدامیک از گزینه -141

  .... میالدي رومیان ................. .ي صلح در سال ....... در پایان جنگ .............. پونیک براساس معاهده

  ي سیسیل را به کارتاژ واگذار کردند. ـ جزیره 210) اول ـ 1

  ي سیسیل را گرفتند. ـ جزیره 241) اول ـ 2

  ـ غرامت متنابهی از کارتاژ دریافت کردند. 261) دوم ـ 3

  ي سیسیل را گرفتند. ـ جزیره 281) دوم ـ 4

  سط کدامیک از اقوام زیر صورت گرفت؟ی توبفروپاشی دولت حمورا -142

    ها ) لیدي و کاسیت2  ها ها و کاسیت ) هیکسس1

  ها ها و لیدي ) اکدي4  ) کاسیت و هتیت3

  موضوع قوانین لیکورگ کدام است؟ -143

  ) مجموعه قوانین مردم اسپارت2  ) قوانین قدیمی کرت1

  ) مجموعه قوانین مردم آتن4  ) مجموعه قوانین تمام مردم یونان3
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  که اختیارات سلطنتی را محدود کرد، پذیرفت؟» حقوق انگلیس«کدامیک از پادشاهان انگلستان اعالمیه  -144

  م 1625) ژاك اول متوفی 2    م 1685) چارلز دوم متفوي 1

  م 1702) گیوم سوم متوفی 4    م 1658) کرامول متوفی 3

  ؟سیاست به معناي مدرن کلمه با کتاب کدام نویسنده آغاز شد -145

  ) روح القوانین، مونتسکیو2    ) آرمانشهر، تامس مور1

  ) لویاتان، هابز4    ) شهریار، ماکیاولی3

  محتواي اعالمیه اگسبرگ چه بود؟ -146

  1531ها در مقابل کاتولیکها در سال  اي بود که به منظور دفاع پروتستان ماده 20اي  ) اعالمیه1

  1530و لزوم ایجاد اصالحات در آن بود  در سال  اي در اعتراض به کلیسا ماده 18اي  ) اعالمیه2

  با فروش گناهان مخالفت کرد. 1571اي بود که به موجب آن لوتر در سال  ) اعالمیه3

  بود که منجر به پناه بردن او به حاکم ساکس شد. 1521) اعالمیه محکومیت لوتر در سال 4

  باشد؟ لیایی دوره رنسانس میاز شاهکارهاي معروف کدام هنرمند ایتا» ودودا«مجسمه  -147

  ) وروچیو4  ) میکل آنژ3  ) رافائل2  ) داوینچی1

المللی در کنگره اکسل الشـاپل توسـط چـه     ایجاد یک نوع اتحادیه دائمی اروپا و نگاهداري قواي بین -148

  کسی مطرح گردید؟

  ) صدر اعظم اتریش2    ) تزار روسیه1

  ) نخست وزیر فرانسه4    وزیر انگلستان ) نخست3

  کدام فرعون مصر براي اولین بار اقدام به تأسیس نیروي دریایی کرد؟ -149

  ) ستی اول4  ) رامسس سوم3  ) رامسس دوم2  ) تموتوس سوم1

  کدام راهب مسیحی در قرن سیزدهم میالدي منادي آغاز سومین و آخرین مرحله تاریخ جهان بود؟ -150

  ) سن توماس اکوئیناس2  نس اسکندريلیگر) او1

  ) یوآخیم فیور4    اگوستین ) سنت3 
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   پاسخنامه تاریخ جهان

  )26، ص 2، جلد 5(ر.ك: منبع  3گزینه  -121

  )483، ص 1، جلد 5(ر.ك: منبع  1گزینه  -122

  4گزینه  -123

  2گزینه  -124

  3گزینه  -125

  2گزینه  -126

  3گزینه  -127

  4گزینه  -128

  4گزینه  -129

  2گزینه  -130

  )106، ص 1(ر.ك: منبع  1گزینه  -131

  3گزینه  -132

  1گزینه  -133

  )304، ص 2، جلد 5(ر.ك: منبع  3گزینه  -134

  1گزینه  -135

  3گزینه  -136

  1گزینه  -137

  )212، ص 2(ر.ك: منبع  2گزینه  -138

  4گزینه  -139

  2گزینه  -140

  )198، ص 1(ر.ك: منبع  2گزینه  -141

  3گزینه  -142
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  2گزینه  -143

  4گزینه  -144

  )74، ص 1، جلد 5(ر.ك: منبع  3ینه گز -145

  2گزینه  -146

  3گزینه  -147

  گزینه  -148

  1گزینه  -149

  )51، ص 1، جلد 5(ر.ك: منبع  4گزینه  -150
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   تاریخ  ایران دوره اسالمی

  رفت؟ در دوره صفوي کدام فرد، عضوي از اعضاي اهل اختصاص به شمار می -151

کلّو1 هللا شاملو) حسین بیگ 2  ) اوالمه سلطان ت    

  ) مرشد قلی خان استاجلو4  ) دیو سلطان روملو3

  در دوره اسالمی تاریخ ایران، محدوده غربی خراسان تا کدام شهر امتداد داشته است؟ -152

  ) شاهرود4  ) سمنان3  ) سبزوار2  ) دامغان 1

سیاي صـغیر) را در  چه کسی پس از سرکوبی قیام امیر تیمور تاش از جانب ابو سعید اداره ایالت روم (آ -153

  دست گرفت؟

  ) امیرایسن قنلغ4  ) امیر ارتنا3  ) امیر انکیانو2  ) امیر سونج1

  حوادث دوران سلطنت کدام پادشاه در کتاب عالم آراي امینی به تفصیل شرح داده است؟ -154

  ) سلطان یعقوب آق قویونلو2    ) سلطان حسین بایقرا1

  ) شاه عباس اول4    ) شاه اسماعیل اول3

  طرفین نبرد ترجان (اتلق بلی) چه کسانی بودند؟ -155

  ) تیمور و بایزید اول عثمانی2  ) اوزون حسن و سلطان محمد فاتح1

ل و الوند آق قویونلو4    ) جنید و شروانشاه3 شاه اسماعیل او (  

  منابع دست اول در رابطه با غزها کدامند؟ -156

    هاي ماورءالنهر ) کتیبه2  هاي ترکستان ) کتیبه1

  هاي اورخون ) کتیبه4  هاي مغولستان ) کتیبه3

  کدام مورد از منابع همزمان با یورش مغوالن به ایران است؟ -157

    التواریخ زبدة) 2  ) طبقات ناصري 1

  ) تاریخ و صاف4  التواریخ ) جامع3
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  ي .............. . اثري است در .......... نوشته» کشف المراد« -158

    حمدحسین تبریزي) حمایت از مشروطه ـ م1

  ) دفاع از مشروطه مشروعه ـ شیخ عبدالنبی نوري2

    ) سرزنش مشروطه ـ شیخ عبدالنبی نوري3

  ) سرزنش مشروطه ـ محمدحسین تبریزي4

  مجلس مشورتی صفویان چه نام داشت؟ -159

  ) مجلس امراء4  ) قوریلتاي3  ) جانقی2  ) توحیدخانه1

  ........ شمشیري است براي ایام ............. .کدام گزینه سخن مرحوم مدرس است؟ ... -160

    ) مشیرالدوله ـ رزم2    ) قوام ـ بزم1

  ) مستوفی ـ رزم4    ) مستوفی ـ بزم3

  درباره کنلل کاظم خان سیاح کدام گزینه درست است؟ -161

    ) از متحدان سردار سپه در کودتاي سیاه1

  ) از دوستان کنلل پسیان2

    بابا ) فرمانده قواي قزاق در آق3

  ) فرمانده نظمیه رضاخان در دوره کودتا4

  کدام گزینه درباره خاستگاه تیمور درست است؟ -162

  ) قبیله مرکیت در سیر اردو2   ) قبیله برالس در الوس جوچی1

  ) قبیله برالس در الوس چغتاي4    ) قبیله اویرات در آلتین اردو3

  ؟در رابطه با حل چه معضلی نوشته شد» قنی«کتاب  -163

    ) مشکالت کشاورزان2    ) مشکالت دیوانساالران1

  ) مشکالت دیوان عرض4    ) مشکالت اصناف بازار3
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  نخستین مروج اسالم در دیلم چه کسی بود؟ -164

    ) حسن بن محمد2    ) اطروش ناصر کبیر1

  ) داعی صغیر4    ) حسن بن زید3

  خاتم وزراي بزرگ آل سامان چه کسی بود؟ -165

    ) ابوعبداهللا جیهانی2    ) ابوالحسین عتبی1

  ) ابوالفضل بلعمی4    ) ابوعلی جیهانی3

  اند؟ کدام یک از حکومتهاي ذیل امراي فضولیه خوانده شده -166

    ) اتابکان فارس2    ) اتابکان یزد1

  ) اتابکان آذربایجان4    ) اتابکان لرستان3

  ده است؟غزالی به دستور خلیفه عباسی در رد اسماعیلیه نوشته ش بکدام کتا -167

  ) مقاصد الفالسفه4  ) غزال نامه3  ) تهافت الفالسفه2  ) المستظهري1

  دولت سالجقه عراق توسط کدامیک از پادشاهان خوارزمشاهی منقرض گردید؟ -168

    ) ایل ارسالن2    ) آتسز خوارزمشاه1

  ) محمد خوارزمشاه4    ) عالءالدین تکش3

  بنیانگذار سلجوقیان شام چه فردي بود؟ -169

  ) دقاق4  ) تتش بن ارسالن3  ) اتسز2  ب ارسالن) ال1

  واالسالم را به محمود غزنوي داد؟ الدولۀدر پی کدام رویداد خلیفه عباسی لقب کهف  -170

    ) پیروزي بر صفاریان2    ) اعدام تاهرتی1

  ) فتح سومنات4    ) جنگ با قراخانیان3

  کیست؟» الدین سیرت السلطان جالل«مولف کتاب  -171

    ) ظهیري سمرقندي2    ین کرمانیالد ) افصل1

  ) ناصرالدین منشی کرمانی4    الدین محمد نسوي ) شهاب3
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چی« -172   چه سمتی در نزد مغوالن بود؟» اَخْتَ

    ) مراقب چادرخان2    ) مراقب چراگاه گوسفندان1

  خانخدمه ) رئیس 4    )مراقب اسبان 3

  حسین صفوي است؟کدام منبع، از منابع اصلی دوران فرمانروایی شاه سلطان  -173

    هی) سفرنامه تاورن2    ) سفرنامه دالواله1

  ) سفرنامه کارري4    ) سفرنامه کمپفر3

  کدام فرمانروا و به دست چه کسی مجدداً تحریر شد؟ر در روزگا» الصفا صفوة« -174

  ) تهماسب ـ ابوالفتح حسینی2    ) شاه عباس اول ـ قاضی خان1

  اعیل اول ـ میرعبدالباقی) اسم4    ) اسماعیل دوم ـ میرزا مخدوم3

  بنا بر کدام عهدنامه سرزمینهاي غرب سند به ایران واگذار شد؟ -175

  ) کرنال4  ) شالیمار3  ) دهلی2  ) جمنا1

  معروفترین وقایع نگار عصر زندیه که ثبت وقایع تاریخی را بر عهده داشت، کدام است؟ -176

  ندیه) عبدالکریم بن علی رضا شریف شیرازي ـ مؤلف تاریخ ز1

  ) میرزا صادق نامی اصفهانی ـ مؤلف تاریخ گیتی گشا2

  التواریخ ) میرزا محمد کالنتر فارس ـ مؤلف مجمع3

  التواریخ ) محمد امین گلستانه ـ مؤلف مجمل4

در جنگ شهرك که بین سپاهیان لطفعلی خان زند و آقامحمدخان قاجار واقع گردید، چه کسی خـان   -177

 به شکست زندیان شد؟زند را فریب داد که منجر 

  ) حاجی ابراهیم خان کالنتر2    ) جهانگیر خان1

  اهللا اردالنی ) میرزا فتح4    ) میرزا امیر حسین خان3
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را به همراهی چه کسی، در کجا، به چـه زبـانی و در کـدام    » الوثقی العروة«الدین اسدآبادي  سید جمال -178

  کرد؟ سال هجري قمري منتشر می

  1304پاریس و فرانسه ـ عربی ـ ) شیخ احمد روحی ـ 1

  1303) محمد عبده ـ پاریس و فرانسه ـ عربی ـ 2

  1308) میرزاآقا خان کرمانی ـ اسالمبول و فرانسه ـ ترکی عثمانی 3

  1309) میرزا ملکم خان ـ لندن و انگلیس ـ عربی 4

  اند؟ ها طبق قانون تشکیل یافته و رسمی بوده کدام انجمن -179

  ) سیاسی محلی و خیریه و مذهبی و دینی2  و ایالتی ) بلدیه و والیتی1

  ) مطبوعاتی و انتشاراتی و فرهنگی4  ) ملی و انتخاباتی و سیاسی3

  نمایندگان ایران در انعقاد عهدنامه ترکمانچاي به جز عباس میرزا، چه کسانی بودند؟ -180

  ) آصف الدوله و میرزا عیسی قائم مقام فراهانی1

  شاه و میرزا ابوالحسن خان وزیر امورخارجه) محمدعلی میرزا دولت2

  ) میرزا ابوالحسن خان وزیر امورخارجه و آصف خان3

  ) میرزا ابوالحسن خان وزیر امورخارجه و میرزا ابوالقاسم قائم مقام4
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   پاسخنامه تاریخ ایران دوره اسالمی

  )2ـ گزینه 151

اص طریقیت صفویه بود، همان گروه کوچک از یـاران  حسین بیگ شاملو از صاحب منصبان قزلباش و در شمار اهل اختص

مورد اعتمادي که طی چهار سال و نیم اختفاي اسماعیل در گیالن، او را از اسـارت بـه دسـت آق قویونلوهـا نجـات داده      

  ه) 907بودند. اسماعیل بعد از سلطنت مقام وکیل نفس همایون را ابتدا به حسین بیگ شاملو داد.(

  )35، ص 3(ر.ك: منبع 

  )2ـ گزینه 152

  )3ـ گزینه 153

برد. تیمور تاش پـس   پسر دوم امیر تیمور تالش حاکم والیت روم بود که با الملک ناصر سلطان مصر در دوستی به سر می

  کشت. 728از قتل پدر بر ابوسعید عاصی شد و از روم به مصر رفت. الملک ناصر او را در شوال 

  کامالً مستقل شد. 1341کرد اما از سال  یواس حکومت میسمصر در م تحت حمایت سلطان  1336ارتنا از سال 

  )2ـ گزینه 154

لو مآخذ عمده عالم آراي امینی است تألیف قاضی فضل اهللا روزبهان خنجی ملقـب بـه امـین و    یونقو ي آق ي سلسله درباره

بوده است معلومات مفیـدي در  معروف به خواجه مال که چون مؤلف خود شاهد بسیاري از حوادث دوران امراء آن سلسله 

. کتاب عـالم آراي امینـی را مؤلـف بـه تشـویق سـلطان       دهد میك به دست وها با سالطین و مل باب این امراء و روابط آن

تمام و اتحاف نموده است. کتـاب  ا ،یعقوب آق قویونلو نوشته و بعد از او آن را به نام پسرش سلطان ابوالفتح میرزا بایسنقر

نلو از جهت تحقیق در مقدمات ظهور دولت قزلباش صفویه اهمیت تمام دارد هر چند وي آق قوی اریخ سلسلهاو گذشته از ت

  ت و دشمنی خالی نیست.مالبته سخنان او در این باب از لحن خصو

  )52، ص 6(ر.ك: منبع 

آق قویونلوهـا و  گسترش خطر روزافزون عثمانی در آناطولی شرقی، ایـن دو حکومـت مقتـدر آسـیایی و     ) 1گزینه ـ 155

هـاي مسـلمان شـرق،     هاي دیپلماتیک مسیحیان براي تشویق دولت ها را در برابر هم قرار داد. در این میان فعالیت عثمانی

  ها تأثیر عظیمی داشته است. علیه عثمانی

رفـت. ایـن نبـرد    در نزدیکی روستاي باشکند در منطقه اُتُلق بِلی از توابع ترجان در گ 878ربیع االول  16جنگ نهایی در 
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ش به نام زینل میرزا نیز به قتل رسید. پس از ایـن شکسـت،   ننابرابر به شکست کامل اوزون حسن انجامید و یکی از پسرا

ي اُتلقِ بلی نه تنها نقطه عطفی در پایـان بخشـیدن    رود فرات مرز مشترك بین دو حکومت به رسمیت شناخته شد. واقعه

و بـروز  آق قویونلوها ي آغازین زوال و انحطاط حکومت  ن در آناطولی شد، بلکه مرحلهي اوزون حس به آمال توسعه طلبانه

  جنگ داخلی نیز بود.

  )106تا  104، صص 11(ر.ك: منبع 

  )4ـ گزینه 156

  )1ـ گزینه 157

تاریخ عمومی است که در قرن ششم تألیف شده است مؤلف با مغـوالن دشـمنی فراوانـی     تألیف جوزجانی طبقات ناصري

هـاي   نیست، اما گزارش ابن اثیر و نسوي را در مورد خرابکاري يي زیاد ته است و با اینکه این اثر حاوي اطالعات تازهداش

  کند. مغوالن تأکید می

  ) تأکید108، ص 36(ر.ك: منبع 

  ) 4ـ گزینه 158

  ي محمدحسین تبریزي   کشف المراء اثري است در سرزنش مشروطه نوشته

  )2ـ گزینه 159

  3ه گزینـ 160

  ) 1ـ گزینه 161

کلنل کاظم خان از جوانان وطن خواه و از دوستان سیدضیاء الدین بود و بعد از کودتا حاکم نظامی شد، بعد ریاست ارکان 

  حرب را سردار سپه به او واگذار کرد.

  )171و  100تا  90و  86تا  83صفحات  ، 8(ر.ك: منبع 

ي بزرگ در آنجا سکونت داشتند و  لنهر قدرت را به دست گیرد، چهار قبیلهقبل از اینکه تیمور در ماوراء ا) 4گزینه ـ 162

گرفـت. ایـن قبایـل عبـارت بودنـد از: قبیلـه آرالت،        ي امور سلطان به دست چهار وزیر از این چهار قبیله صورت می اداره

یس قبیله برالس بـود  ئتیمور ر ي برالس است. پدر ي قاوجین و قبیله برالس. تیمور منتسب به قبیله ي جالیر، قبیله قبیله

هاي امیري بـا اعتبـار بـه    غتام اولوس جتم ي قبیله در دست برادرش امیرحاجی برالس قرار داشت که در اما در عمل اداره
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  آمد. شمار می

  )12و  11، 10، صص 16(ر.ك: منبع 

  )2ـ گزینه 163

ایت گردیزي تا دویسـت سـال بعـد از او همچنـان     در مجموع اقدام عبداهللا بن طاهر در تدوین کتاب قنات(قنی) که به رو

  مورد استفاده است، نشان از وجود تشکیالت و قوانین منظم در مورد آب داشته است.

  )292، ص 27(ر.ك: منبع 

  )3ـ گزینه 164

در طول خالفت بنی عباس، این منطقـه بارهـا شـاهد حضـور علویـان مخـالف خالفـت عباسـی بـود کـه تحـت تعقیـب             

قرار گرفته و به این سرزمین پناه آورده بودند. اولین آنها یحیی بن عبداهللا بن حسن بن حسـن(ع) بـود    هاي وقت حکومت

اي از مـردم   زیست. حاکم دیلمی از او اسـتقبال نمـود و عـده    شرکت داشت و پس از شهادت او در خفا می خکه در قیام ف

  دیلم با او بیعت کردند.

تنـد تـا زمـان    فگر دیلمیان در روزگار اسالم بیشتر در کفر بودند و از آنان برده مـی دهد:  حقول گزارش می با وجود این ابن

حسن بن زیدبن محمدبن اسماعیل بن حسن بن زیدبن حسن بن علـی بـن ابـی طالـب(ع) کـه بـه دعـوت وي علـوي و         

  مسلمان شدند.

  )1ـ گزینه 165

چندي بعد، عبتی به سبب فشارهاي مالی و تحمیل ب بزرگ وزارت یافت. اما جابوجعفر عتبی با نفوذ الپتکین حا 345در 

هاي گزاف براي تقویت خزانه، با یوسف بن اسحاق عوض شد. طولی نکشید که باز با دخالت الپتکـین، وزیـر تغییـر     مالیات

یافت و ابوعلی بلعمی، متحد الپتکین و درواقع تحت اشراف او، به وزارت رسید. و هر دو تمام امـور کشـوري و لشـکري را    

) بود که به سعی و تدبیر او 372ـ367ي ابوالحسن عتبی( ـ شش ساله ي وزارت پنج قبضه کردند. پس از سال ها، در دوره

کارها نظم و سامان یافت و ثبات و امنیت داخلی و خارجی حاکم شد و گویا براي نخستین بار، ریاست دیوان رسایل نیـز  

ي امیـر رضـی نـوح بـن      خاتمـه یافـت. در مجمـوع، وضـع وزارت در دوره    به وزیر تفویض شد، اما این ثبات با قتل عتبی 

  ) چنان متزلزل شد که این مسند دوازده نوبت(توسط نه تن) دست به دست گشت.387ـ366منصور(

ابوالفضل بلعمی وزیر اسماعیل و احمد و نصر سامانی است. و ابوعبداهللا جیهانی وزیر نصربن احمد سـامانی اسـت.و وزارت   
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  به پسر ابوعبداهللا جیهانی وزیر اول او یعنی ابوعلی جیهانی رسید. 326بعد از عزل ابولفضل بلعمی در سال امیرنصر 

  )463تا  447ص  2و منبع  175، ص 28(ر.ك: منبع 

اي کـه در   شد. سلسله اراضی لرنشین مقارن استیالي مغول به دو قسمت لر کوچک و لر بزرگ تقسیم می) 3گزینه ـ 166

شوند  ي قرن ششم هجري اقتدار یافت و به نام امراي فضلویه یا مسامحتاً اتابکان لرستان خوانده می دود نیمهلربزرگ از ح

اصالً از کردان شامند که از طریق میا فارقین و آذربایجان به ایران آمده و مقـارن ابتـداي قـرن ششـم هجـري در حـدود       

ن در شهر ایذج(ایذه حالیه) قرار داشته. اتابکان لربزرگ تا نیمه اول حل اقامت افکنده اند. پایتخت اتابکان لرستاراشتران و 

برافتـاد   قرن نهم باقی بودند و آخرین ایشان که غیاث الدین کاوس نام داشت به دست سلطان ابراهیم بن شاهرخ تیموري

  یافت. ي ایشان انقراض و سلسله

  )748تا  745، صص 2(ر.ك: منبع 

سـالگی بـه    34س از ورود ملک شاه سلجوقی به بغداد از سوي خواجه نظـام الملـک و در   غزالی اندکی پ) 1گزینه ـ 167

تدریس در نظامیه و مدرسی این دارالعلم اسالمی مشغول شد او در همین دوران کتـاب فضـائح الباطنیـه را نگاشـت. بـه      

ي برجسـته   ا بر باطنیگري و نماینـده ها ر عبارت دیگر او هنگام اقامت در بغداد، در دفاع از خالفت، یکی از مهمترین ردیه

» هرظتسـ الم«آن، اسماعیلیان نوشت و نام آن را فضائح الباطنیه یا المستظهري نهاد. نام دوم برخاسته از نام خلیفه زمـان 

  بود. از دیگر کتب او: االقتصاد فی االعتقاد، مقاصد الفالسفه تهافت الفالسفه، نصیحه الملوك و . . . است.

  )90تا  85،صص انتشارات سمت ،هاي سیاسی در اسالم و ایران دکتر حاتم قادري اندیشه(ر.ك: 

  )3ـ گزینه 168

ري حرکت کرد به خصوص که ناصر خلیفه هم او را به دفع طغرل سوم خوانـده بـود.    سلطان تکش با قتلغ اینانج به قصد

به دارالخالفه فرستاد و دولـت سـلجوقیان   کشت و تکش سر او را پیش ناصر  590ربیع االول  24ج طغرل را در نانقتلغ ای

  قتل طغرل سوم به انتها رسید. اعراق ب

جر را که در عهد ایشان جمیع ممالک سلجوقی از کاشـغر تـا   نطغرل اول و آلب ارسالن و ملکشاه و برکیارق و محمد و س

و همـدان و کردسـتان سـلطنت    گان همه را که در ري داز ي بزرگ و فرزندان و فرزند اکیه تحت یک امر بوده سالجقهطان

  خوانند. ي عراق می کردند سالجقه می

  )573و  572، صص 2(ر.ك: منبع 
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ملکشاه سلجوقی(سومین سلطان سلجوقی) برادر خود تتش را که تاج الدوله لقب داشت مأمور شـام کـرد و    470در سال 

الدوله تتش ابتدا حلب را محاصره نمود و  جقلمرو خود بیاورد. تا به او اجازه داد که هرچه از این بالد را به فتح بگشاید در

آمده و دمشق را محصور کرده بـود تـتش بـه     مسز خوارزمی به شاتچون در این تاریخ سپهساالر اردوي فاطمی به تنبیه ا

در بیـرون بـاروي    ر تتش را به دمشق راه نـداد و ستدعوت اتسز به یاري او رفت و مصریان از شنیدن این خبر گریختند. ات

متصـرف گردیـد و    472شهر به مالقات او آمد تتش از این قضیه غضـبناك شـد و اسـتز را کشـت و دمشـق را در سـال       

  ) را اتابکان شام و الجزیره از میان برداشتند.511ـ487ي شام( ي شام را تأسیس کرد. سالجقه ي سالجقه سلسله

  )573و  533، صص 2(ر.ك؛ منبع 
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ي القادر باهللا بود و سلطان براي حفظ پشتیبانی خلیفـه از حکومـت    تمام دوران سلطنت محمود، مقام خالفت بر عهده در

داد همچنـین در سـال    خویش، در نگاهداشت خاطر وي کوتاهی نمی کرد. خلیفه سلطان محمود را نظام الدین لقـب مـی  

دن فرمان حکومت خراسان و هندوسـتان و نیمـروز و خـوارزم    ، خلیفه القادر باهللا ضمن فرستاتق بعد از فتح سومنا 417

امیرمسعود(فرزند سـلطان   هملقب ساخت. خلیفه در فرمان یاد شد» کهف الدوله و االسالم«براي سلطان محمود، وي را به

و  ۀلدولال الجـ «و از امیرمحمد(فرزند دیگر سلطان محمود) با لقب» خواند ۀالملشهاب الدوله و جمال «محمود) را به لقب

  لقب داد.» عضدالدوله و مؤید المله«و امیر یوسف(برادر سلطان محمود) را» ۀالملجمال 

  )152و  151، صص 15(ر.ك؛ منبع 

  )3ـ گزینه 171

ي کتاب با اطالعاتی در مورد تاتـار و منشـأ آنـان،    سوري نَیددزي زرنَبرتی/شهاب الدین محمد خُکجالل الدین مین سیرت

ایران، سیرت و رفتار عالء الدین محمد خوارزمشاه، نبردهاي او، مقابله اش با خلیفه عباسی و مغـول و  علل حمله مغول به 

شـود. سرگذشـت جـالل الـدین      هاي ترکان خاتون، مادر سلطان محمـد خوارزمشـاه در امـور مملکتـی آغـاز مـی       دخالت

خصایص اخالقی او، از مطالـب اصـلی کتـاب    خوارزمشاه، پسر سلطان محمد، مبارزات او با چنگیز و سپاه مغول، عاقبت و 

  مجهول آن را ترجمه کرده است. یمترجم 7است. اصل کتاب به زبان عربی بوده است. در قرن 
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ه در زمان شاه عبـاس وارد ایـران    1052یتردالوله: دالواله جهانگرد ایتالیایی است که در سال پسفرنامه ) 4گزینه ـ 173

مشتمل بر سه قسمت عثمانی، ایران و هند است. سفرنامه تاورنیه: کتاب حاوي اطالعاتی است دربـاره  شد و سفرنامه وي 

هاي ایرانیان، مسلمانان و ارمنیان، وضع سیاسی و تاریخی ایران در زمان شاه صـفی، شـاه    آداب و رسوم و مذاهب و جشن

  عباسی دوم و شاه سلیمان و ... است.

م به اصفهان رسید و شاه سلیمان صفوي را مالقات  1684ر، سیاح آلمانی است که در سال سفرنامه کمپفر: انگلبرت کمپف

ها براساس  حاوي اطالعاتی در مورد شاه سلیمان صفوي، طرز حکومت ایران . . . است بسیاري از گزارشوي  کرد. سفرنامه 

  مشاهدات شخصی مؤلف است.

  )97و  91، صص 26(ر.ك؛ منبع 

  )2ـ گزینه 174

  )4گزینه ـ 175

گورکانیـان   وکیلومتري شمال دهلی است که بزرگترین جنگ نادرشاه بـا محمدشـاه(از احفـا    125کرنال آبادي بزرگی در 

بـه دسـتور نـادر در آن محـل     » فـتح آبـاد  «در آنجا در گرفت و در بازگشت از هند، شهر کوچکی به نام 1152هند) سال 

  ساخته شد.

  )47و  43، صص 4(ر.ك؛ منبع 

  )2نه ـ گزی176

  ) مطالب کتاب درباره جانشینان کریم خان زند و ظهور قاجاریه است. 1گزینه 

ه(سال فوت مؤلف) و داراي دو ذیل هست:  1200) کتاب شامل تاریخ زندیه از آغاز تا حوادث بیست و یکم محرم 2گزینه 

ی لطفعلی خان زند رسـانده اسـت. و   نخست ذیل میرزا عبدالکریم شیرازي بر تألیف استاد خود که آن را تا اواسط پادشاه

دیگري ذیل میرزا محمدرضا شیرازي در وقایع اواخر دوره لطفعلی خان تا انقراض این سلسله به دست قاجارها. از آنجا که 

  تاریخی بسیار دارد. اعتباراند، کتاب  هر سه مؤلف شاهد وقایع تألیفی خود بوده

  )4ـ گزینه 177

ر شهرك واقع در چهارده فرسنگی راه شیراز اصفهان اردوزد. در نبرد شهرك در یکی از د 1206خان قاجار در شوال سال 
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رفـت   ظـاتی کـه مـی   ان لحها لطفعلی خان تا نزدیک سراپرده خان قاجار پیش رفت. درست در هم معروف ترین شبیخون

میـرزا فـتح اهللا اردالنـی را    همه جیز به نفع لطفعلی خان تمام شود شاهزاده فریب یکی از سرداران زیردست خود به نـام  

خورد که اندکی قبل از شروع جنگ به اردوي او پیوسته بود. لطفعلی خان به گـزارش وي مبنـی بـر فـرار آقامحمـدخان      

اعتماد کرد و دستور توقف جنگ را تا صبح صادر نمود. وقتی صبح لطفعلی خان به اردوي خود بازگشت حدود پانصد نفـر  

ودند سپس به ناچار به جانـب کرمـان گریخـت تـا در آنجـا سـپاه جدیـدي بـراي مقابلـه بـا           از سپاهیانش برجاي مانده ب

  وارد شیراز شد و در عمارت کاله فرنگی بر تخت نشست. 1206آقامحمدخان فراهم کند. آقامحمدخان در شوال سال 

  )176، ص 4(ر.ك؛ منبع 

  )2ـ گزینه 178

ها نخست در صدد برآمدند کـه از وجـود سـید بـراي      . انگلیسیهجري به انگلستان رفت 1300سید جمال الدین در سال 

ایجاد اتحاد بین ممالک اسالمی استفاده کنند لیکن بعداً نظریات سیاسی انگلیس تغییر کرد و سید به پاریس رفت و سـه  

گرد که سردبیري آن را شیخ محمد عبـده عـالم معـروف مصـري و شـا     » عروه الوثقی«سال در آن شهر به نوشتن روزنامه 

سید به عهده داشت، اشتغال ورزید. در همان اوقات با عالم و مورخ مشهور فرانسوي ارنست رنان درباره تطبیق اسـالم بـا   

فرسـتاد و متضـمن    تمدن مغرب زمین مباحثات طوالنی داشت و به وسیله روزنامه خود که به تمامی ممالک اسالمی مـی 

وات و آزادي بود، در روشن کردن افکار مـردم ایـران و عثمـانی کوشـید     آراء و عقاید سیاسی و اجتماعی سید مبنی ر مسا

  ها وسایل تعطیل آن را فراهم کردند. شماره روزنامه، انگلیسی 18ولی عاقبت پس از انتشار 

  )187و  186، ص 7(ر.ك؛ منبع 

  ) 1گزینه ـ 179

  ه ترکمنچاي گشت.هاي دوم ایران و روسیه نهایتاً منجر به انعقاد عهدنام جنگ) 4گزینه ـ 180

داد و لذا فتحعلـی شـاه    هاي عباس میرزا ولیعهد، نتیجه نمی ها با عبور از ارس به سمت تبریز پیشروي کردند. تالش روس

 5ها بسیار سنگین بود به خصوص درخواسـت غرامـت    اي جز قبول شرایط صلح از طرف روسها نداشت. شرایط روس چاره

ن به تبریز فرستاد و به وساطت سـفیر انگلیس(مـک دونالـد)، مجلسـی در روسـتاي      میلیون تومانی شاه چهارمیلیون توما

ها، عباس میرزا، میرزا ابوالقاسم قائم مقام، آصف الدوله و حاجی  ترکمنچاي(بین راه میانه به تبریز) با حضور فرمانده روس

ق  1243فصـل در   9اري الحاقی در فصل و یک قرارداد تج 16اي در  میرزا ابوالحسن خان شیرازي تشکیل شد و عهدنامه
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هـا شـد، بـی تردیـد منحصـر بـه فـرد         به امضاي نمایندگان ایران و روسیه رسید. منافعی که در این عهدنامه نصیب روس

  استثنایی بود: زیرا عالوه بر امتیازات کسب شده در عهدنامه گلستان.

  ایروان، نخجوان و بخشی از دشت مغان را هم مالک شد.

روسیه در ایران از مصونیت  قضایی برخوردار شـدند(حق کاپیتوالسـیون کشـتی رانـی در خـزر بـه آن دولـت         ضمناً اتباع

  ).منحصر شد

  102و  101ي سلطنت قاجار ص  ایران در دوره
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  )3مجموعه تست سال هاي اخیر(

  

  عمومی و تخصصی  زبان 

Part A: 

Directions: In questions 1.10, each item consists of an incomplete sentence. Below the 

sentence are four choices, marked (1), (2), (3), and (4). you should find the one choice 

which best completes the sentence. Mark your choice on the answer sheet. 

1- I am looking for the office where they keep things that people in the station or on 

the train. 

1) miss  2) loose  3) have lost  4) have missed 

2- She ……… the place. 

1) ha trouble find   2) had trouble finding 

3) was in trouble to find  4) was in trouble finding 

3- we all had our pictures 

1) take  2) taken  3) pick  4) picked 

4- You’ll probably have to fill ………  an application form. 

1) in  2) down  3) from  4) through 

5- Despite what the critics said about the play, the ………  in the theater last night 

seemed to enjoy it.  

1) readers  2) spectators  3) viewers  4) audience 

6- If you  ……… an object to someone, you give it to him. 

1) pass  2) take  3) show 4) send 

7- You can’t ………  on the train arriving on time. 
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1) depend  2) rely  3) reply 4) demand 

8- If you want to stop your car, you have to put your foot on the  ……… pedal. 

1) gas  2) clutch  3) brake  4) accelerator 

9- If you’re overweight, you’d better go on a ……… . 

1) diet  2) regime  3) cure  4) holiday 

10- I ………  some old family photographs while I was looking through some boxes 

in the cellar. 

1) came around  2) came up  3) came to  4) came across 

Part B: 

Directions: (Questions 11- 15) In the following letter some words or phrases are missing. 

under the letter there are four choices for each item marked (1), (2), (3), and (4). You 

should find the one choice which best fits in the blanks. Mark your choice on the answer 

sheet. 

Dear Madam 

It is with regret that we now give you formal notice that your account has been closed. 

Your credit limit has been … (11)… by over 100. customers are asked to… (12) … in 

writing if they wish their credit to be extended, and this was not done, you… (13) … last 

month that this would be the result. In accordance with the conditions of use, a copy of 

which has already been sent to you, the whole of the balance is payable with immediate 

effect. 

You are (14) to return to us your credit card, but before doing so it should be cut in half 

for security. 

A pre- addressed envelope (not pre- paid) is… (15) …. Yours faithfully. 

11-  

1) excepted 2) exceeding  3) expanded 4) expanding 
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12-  

1) apply 2) reply 3) request 4) inform 

13-  

1) were warned 2) warned 3) noticed 4) had noticed 

14-  

1) required 2) ordered 3) expecting 4)requesting 

15-  

1) enclosed 2) sent 3) enclose 4) send 

During the 10th- century migrations of the turkish peoples from Central Asia and 

southeast Russia, one group of nomadic tribes led by a chief named seljuq settled in the 

lower reaches of the Syr Darya (Jaxartes) River and later converted to the sunnite form of 

Islam. 

16- The text implies that seljuq was a/an ……… before he led his tribe to the Syr 

Darya River. 

1) atheist 2) moslem believer  3) non- moslem  4) Sunnite 
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The Ghaznavids introduced the “four eyvan” ground plan in the palace at lashkari Bazar 

near lashkari Gah, on a plateau above the Helmond River, just north of Qal eh- ye Best, 

Afghanistan. An eyvan is a large vaulted hall, closed on three sides and open to a court 

on the fourth. the motif of a court surrounded by four eyvans dominated seljuq mosque 

architecture and was used continually through the Timurid and Safavid periods in persia. 

The victory tower of Mas’ud Ill (built 1099- 1115) is a precursor of the seljuq turbe (q.v.), 

or tomb- tower, of its two original stories, the remaining one is largely covered with 

ornamental inscription, Excavations at the site of the palace at lashkari bazar have 

uncovered figurative paintings whose stylistic elements are similar to early Seljuq work. 

17- The word ‘stories’ (line 5) is closest in meaning to ……… ‘‘. 

1) floors  2) fabels  3) fairy tales  4) fortresses 

18- According to the passage, the well- known architecture of a building with four 

halls was originally introduced by the … 

1) Ghaznavids  2) Safavids  3) Seljugs  4) Timurids 

Once a Turkish slave, sebuktigin married the daughter of the governor of the town of 

Ghazna (Modern Ghazni). which was under the control of the Samanid dynasty. He 

succeded the governor in 977 and later rejected Samanid control. In the next 20 years 

Sebuktigin extended his rule over much of what is now Afghanistan. At his own request, 

he was succeeded in 977 by a younger son, ismail. many of the nobles, however, 

preferred his eldest son, Mahmud, as their sovereign. Mahmud was able to defeat his 

brother in battle (and imprison him for the rest of his life) and to ascend the throne in 998, 

to become the great Mahmud of Ghazna. 

19- According to the passage, Sebuktigin 

1) ascended the throne in 998  2) founded the town of Ghazna 

3) preferred his eldest son, Mahmud  4) rebelled against the Samanids 

20- The text implies that Isma’il came to power ……… 
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1) after he overthrew his father 

2) as it was his father’s will 

3) because Mahmud was still too young 

4) he was the son of a turkish mother 

21- when Mahmud was determined to overthrow his brother, Isma’il……… 

1) fought against him though he was defeated 

2) had to bestow some of his territories to Mahmud 

3) was imprisoned by many nobles 

4) yielded to prevent any bloodshed 

 

In Middle Eastern and Asian history, any member of the Nizari Isma’ilites a 

religiopolitical Islamic sect dating from the 11th to the 13th century and known, in its 

early years, for murdering its enemies as a religious duty. the Arabic name means 

‘hashish smoker”, referring to the Assassins alleged practice of taking hashish to induce 

ecstatic vision of paradise before setting out to face martyrdom. the historical existence 

of this practice, however, is doubtful. The stories that were told by Marco Polo and other 

travelers about the gardens of paradise into which the drugged devotees were introduced 

to receive a foretaste of eternal bliss are not confirmed by any known Ismailite source. 

22- The author reports that the Nizari Isina’ilites consisted of people who … 

1) always condemned torturing of enemies 

2) had also political attitudes 

3) tasted hashish for the first time 

4) welcomed Marco Polo, the Italian tourist 

23- The word ‘ecstatic’ (line 3) is closest in meaning to ……… . 
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1) antiseptic  2) enthusiastic  3) fantastic  4) idiomatic 

24- The author believes that the followers of Isma’ilites strongly reject the idea that 

……… 

1) all Isma’ilites will go to heaven. 

2) all Isma’ilites will have lives of bliss. 

3) Marco Polo had met the leaders of Isma’ilites. 

4) murdering the enemies is considered a religious duty. 

In the autumn of 332 BC Alexander the Great invaded Egypt with his mixed army of 

Macedonians and Greeks and found the Egyptians ready to throw off the oppressive 

control of the hated Persians. Alexander was welcomed by the Egyptians as a liberator 

and took the country without a battle. He journeyed to Siwa Oasis in the Western Desert 

to visit the Oracle of Amon, renowned in the Greek world; it disclosed the information 

that Alexander was the son of Amon. There may also have been a coronation at the 

Egyption capital, Memphis, which, if it occurred, would have placed him firmly in the 

tradition of the pharaohs; the same purpose may be seen in the later dissemination of the 

romantic myth that gave him an Egyptian parentage by linking his mother, Olympias, 

with the last pharaoh, Nectanebo ll. 

25- The author argues that Alexander was welcomed by the Egyptians because they 

expected him to … 

1) free them from the oppressive control of the Greeks 

2) liberate them from the oppressions of pharaohs 

3) rescue them from the hegemony of the Oracle of Amon 

4) unchain them from the persian military hegemony 

26- The word ‘disclosed’ (line 5) is closest in meaning to ‘……… 

1) argued something against  2) fought against someone 
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3) made something known  4) made someone obliged 

27- According to the passage, that Alexander’s mother was an Egyptian was a 

1) fact   2) fabricated story 

3) mystery .   4) political propaganda 

28- According to the passage, Alexander the Great 

1) announced himself a relative of pharaoh 

2) finally coronated in Eygypt 

3) had no chance to place himself in the tradition of pharaohS 

4) had to fight against pharaOhS to occupy their territories 

29- The word ‘desseminate’ (line 8) is closest in meaning to ‘‘……….' 

1) foresee  2) foretell  3) proceed  4) spread 

30- According to the passage, Nectanebo II happened to be 

1) the emperor of Egypt  2) Olympias’s son 

3) Oracle of Amon’s son  4) a relative to Alexander’s mother 
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  عمومی و تخصصی پاسخنامه زبان

  هاي داده شده جمالت زیر را کامل کنید. با توجه به گزینه

) 3کند. گزینه  ي مردم را نگهداري می گردم که که چیزهاي گم شده ـ با توجه به معناي جمله: که من دنبال دفتري می1

have lost»صحیح است. گزینه » گم کردنhave missed miss ر افتادن است به معنی به دردس  

  رود. دار به کار می ingفعل به صورت  have (had)باشد. از لحاظ دستوري بعد از  ) صحیح می2ـ گزینه 2

  صحیح است. Taken) 2ـ گزینه 3

به معنی [پرسش نامه] پر کردن؛ [گزارش] تکمیل کردن است گزینه  inبا  Fillـ با توجه به معناي جمله و اینکه کلمه 4

  ) صحیح است.2

  )4ـ گزینه 5

ــ تماشـاگران   4ـ بینندگان تلویزیـون  3ـ تماشاچیان مسابقات ورزشی 2)ـ  خوانندگان 1ها به ترتیب گزینه  ترجمه گزینه

  نمایش

  )1ـ گزینه 6

  ) 2ـ گزینه 7

ــ  4ــ جـواب دادن   3بـه   تکیـه کـردن بـه، متکـی بـودن       rely onـ 2)ـ وابسته بودن 1ها به ترتیب گزینه  معناي گزینه

  دهد. ت کردن و یا نیاز داشتن معنا میدرخواس

معنـی ترمـز را    brake) 3خواهید ماشینتان بایستد، شما پایتان را روي پدال  .......... بگذاریـد. در گزینـه    ـ اگر شما می8

  دهد. پدال گاز معنا می accelerator) 4دهد. گزینه  می

  ر است که رژیم غذایی داشته باشید.. اگر شما اضافه وزن دارید بهتdiet) رژیم غذایی 1ـ گزینه 9

  ) روز تعطیل4   ) مداوا، معالجه،3  ) رژیم2     دیگر: گزینه

  )4ـ گزینه 10

  Comete(Ptcameres)) رسیدن به 3   ) ناگهان اتفاق / افتادن2   ) دور زدن1  ها گزینهدیگر 

  Bقسمت 

  باشد. ) صحیح می2ـ گزینه 11
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  ) گسترش دادن، بسط دادن4) بسط دادن / گزینه 3دن / گزینه ) زیاد ش2) استثناء کردن گزینه / 1گزینه 

) صحیح است. باتوجه به معنی جمله اگر مشتریان، متقاضی اعتبار بیشتري هستند باید به بانک درخواسـت  1ـ گزینه 12

) 2 در این جمله فعل الزم اسـت گزینـه   applyبه معنی تقاضادادن و درخواست دادن صحیح است.  applyدهند. گزینه 

  ) اطالع دادن4: درخواست(اسم) گزینه 3پاسخ دادن / گزینه  

کنـد. جملـه    ) جمله مجهول مـورد سـؤال را تکمیـل مـی    1باشد. گزینه  ) درست می1ـ با توجه به معنی جمله گزینه 13

فعـول در  بایست در ابتدا جمله باشند وجود ندارد بلکـه م  مجهول جمله ایست که در آن فاعل و انجام دهنده عمل که می

  شود. ابتدا جمله است و جمله از زبان مفعول بیان می

  ساختار جمله مجهول ساده:

P.P+  +am/is/are مفعول +  

  باشد. می mustدهد و مترادف با  معناي باید و الزامی را می requiredبا  tobe) صحیح است. زیرا 1ـ گزینه 14

هـاي ترکـان از آسـیاي     باشد. در قرن دهم در طـی مهـاجرت   به معنی ضمیمه شدن می To be enclosed) 1ـ گزینه 15

میانه و جنوب شرقی روسیه، یک دسته از قبایل کوچ نشین به رهبري سلجوق در قسمت سفلی سیر دریا ساکن شـدند و  

  بعداً به اسالم تسنن گرویدند.

  .باشد ) صحیح می3کند او به اسالم تسنن گردید گزینه  ـ با توجه به متن که بیان می16

  ) اهل سنت3) مسلمان مؤمن گزینه 2) ملحد گزینه 1گزینه 

را در کاخ بازار لشکر نزدیک لشکرگاه در دشت علیاي رودخانـه هیلمنـد و درسـت در شـمال     » چهار ایوان«غزنویان نقشه

ارم به اي بست افغانستان برپا کردند. یک ایوان سالن بزرگ با طاق توسی است که از سه جهت مسدود و از جهت چه قلعه

شود. نقش مایه (طرح) این محوطه که توسط چهار ایوان محصورشـده برتـر از معمـاري مسـجد سـلجوقی       محوطه باز می

است. و تا دوره تیموریان و صفویان در ایران به طور متوالی مورد استفاده قرار گرفته است. برج پیروزي مسـعود سـوم(بنا   

مقبره برج سلجوقی است. این برج داراي دو طبقه اصلی بوده که طبقـه  ) شکل اولیه تورب یا 1099ـ 1115شده در سال 

هـاي   باقی مانده توسط کتیبه ترئینی پوشیده شده است. حفاري هایی که در مکان کاخ بازار لشکر انجـام گرفتـه نقاشـی   

  دهد که سبک عناصر آنها شبیه آثار هنري اوایل دوره سلجوقی است. تمثیلی(نمادین) را نشان می

   .به معناي طبقه به کار رفته است stories) 1گزینه ـ 17
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  )1ـ گزینه 18

ي  روزگاري یک غالم ترك، سبکتکین با دختر حاکم شهر غزنه(غزنه جدید) ازدواج کرد. که (ـ غزنه) تحت سـلطه سلسـله  

سـال آینـده    20ی جانشین حاکم غزنه شد و بعداً سلطه سامانیان را از آن شهر برانداخت ط 977سامانی بود. او در سال 

پسر  977شود گستراند. بنا به تقاضایش در سال  سبکتگین حاکمیت خود را بر تمام آنچه که امروزه افغانستان نامیده می

کوچکش اسماعیل جانشینش شد(اما) بسیاري از اشراف پسر بزرگتر او محمود را براي پادشـاهی تـرجیح دادنـد. محمـود     

بر تخـت نشسـت و بـه محمـود      998) و در سال .د(و او را تا آخر عمر زندانی کندتوانست برادرش را در نبرد شکست ده

  کبیر غزنه تبدیل شد.

   asecend the throneبر تخت نشست، جلوس کردن 

  باشد. ) بر ضد سامانیان شورش کرد صحیح می4ـ گزینه 19

باشد. تقاضاي پدرش ایـن   ) صحیح می2دهد و با توجه به متن گزینه  در جایگاه اسم معناي وصیت نامه را می Willـ 20

  بود که به رغم بزرگتر بودن محمود، اسماعیل جانشین وي گردد.

  باشد. ) صحیح می1ـ گزینه 21

تـا   11در تاریخ آسیا و خاورمیانه، هر عضوي از اسماعیلیان نزاري ـ یک فرقه مشهور سیاسی مذهبی اسالمی طی قـرون    

  دانستند. وظیفه دینی خود میهاي اولیه  کشتن دشمنان را در سال 13

کند به اتهام فدائیان اسماعیلی که(متهم) به استفاده از حشیش بودند. تا قبـل از   اشاره می (hashish smoker)نام عربی 

مواجه با شهادت بینش جذابی از بهشت را براي آنان تداعی کند. وجود این عمل، بهرحال، مردد است. داستان هـایی کـه   

هاي بهشتی گفته شده که در آن هواخواهان مدهوش معرفـی شـدند تـا     و و دیگر جهانگردان راجع به باغتوسط مار کوپول

  لذت بهشت جاودان را دریافت نمایند. از سوي هیچ منبع اسماعیلی دانسته شده نیست.

  باشد زیرا با توجه به متن آنها نگرش سیاسی داشتند. ) صحیح می2ـ گزینه 22

دانسـتند.   ه آنها عذاب دادن دشمن را محکوم نمی کردند بلکه کشتن دشمن را وظیفه خود مـی ) غلط است چراک1گزینه 

  کند که آنها اولین کسانی بودند که حشیش استفاده کردند که چنین چیزي در متن بیان نشده است. ) بیان می3گزینه 

  ند که چنین چیزي در متن نیامده است.گوید که آنها به مارکوپولو جهانگرد ایتالیایی خوش آمد گفت ) نیز می4گزینه 

  ) نزدیکترین معنی به .......... است.5به معنی سرخوش و سرمست(در خط  ecstatic) کلمه 2ـ گزینه 23
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  ـ گویش4  ـ خارق العاده3  ـ پرشور و شوق2  ـ بی بو و خاصیت 1

) تمام اسـماعیلیان  2هند رفت. گزینه ) به معناي تمام اسماعیلیان به بهشت خوا1باشد.  گزینه  ) صحیح می4ـ گزینه 24

ـ کشتن دشمنان یک نوع وظیفه 4 .ـ مارکوپولو رهبر اسماعیلیان را مالقات کرده بود3زندگی لذت بخشی خواهند داشت 

  شود. مذهبی تلقی می

ها کـه از   يق.م اسکندر کبیر با ارتش خود مرکب از مقدونیها و یونانیها به مصر تجاوز کرد و مصر 332ـ در پاییز سال 25

سلطه ایرانیان نفرت داشتند آماده تسلیم بودند. مصریان از اسکندر به عنوان منجی استقبال کردند و(اسکندر) بدون نبرد 

کشور را به چنگ آورد او به قصد دیدن اراکل آمون که در جهان یونانی مشهور بود به واحه سیوا در بیابان غربی مسافرت 

در پسر خداست ممکن است که در پایتخت مصـر، ممفـیس مراسـم تـاج گـذاري انجـام       کرد اراکل فاش ساخت که اسکن

اي رمانتیـک   گرفته باشد که اگر آن رخ داده باشد او به سنت فراعنه عمل کرده است. همان قصد در ترویج بعدي اسطوره

  به او اعطا کرده است. شود که با اتصال مادرش المپیاس با آخرین فرعون نختانئودوم، اصل و نسبی مصري مالحظه می

کند که اسکندر توسط مصـریان اسـتقبال شـد زیـرا انتظـار داشـتند کـه وي آنهـا را از          ) نویسنده بحث می4ـ گزینه 25

  زیرسلطه ایرانیان برهاند.

  ها آزاد کند. ـ آنها را از کنترل ظالمانه یونانی1

  کند. ـ آنها را از مظلومیت فراعنه رها می2

  کل آمونـ رهایی آنها از آر3

 unchainـ آنها را از سلطه ایران برهاند. برهاند: 4

  ) مترادف است.3به معنی فاش ساختن و علنی کردن است. با گزینه  disciosed) 3ـ گزینه 26

  در متن که به معناي افسانه است. legendبه معناي داستان ساختگی مطابق است با کلمه  fobricated story) 2ـ گزینه 27

  )3ه ـ گزین28

  به معنی انتشار دادن مترادف است. spread) 4به معناي پراکندن و منتشر ساختن است با گزینه  disseminateـ واژه 29

  ) نختانئو دوم امپراتور یا فرعون مصر بوده است.1ـ گزینه 30
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  زبان عربی  

  :45قم حتّی ر 31عین األصح و األدقّ فی الترجمۀ أو المفهوم أو التعریب لألسئلۀ رقم 

  »:إنّا لسنا حکّمنا الرجال، إنّما حکّمنا القرآن!« -31

  ایم! ایم، بلکه قرآن را حاکم قرار داده ) ما اشخاص را به حاکمیت نفرستاده1

  پذیریم! نهیم، و فقط حکمیت قرآن را می ) ما به داوري مردان گردن نمی2

  ایم! کردهایم، بلکه فقط قرآن را داور  ) ما اشخاص را حکم قرار نداده3

  ) ما نبودیم که پیشنهاد حکم قرار دادن مردان را دادیم، بلکه پیشنهاد ما داوري قرآن بود!4

  »:ما بعث اهللا نبیاً إلّا فی منعۀ من قومه« -32

  ) خدا هیچیک از پیامبران را جز براي پناده دادن به قوم خود نفرستاده است.1

  نگیخت.ایري از قوم خود برنی) خداوند هیچیک از انبیاء را جز براي جلوگ2

  ) خدا هیچ پیامبري را جز در مقابل مقاومت قوم خود مبعوث نکرد.3

  ) خداوند هیچ پیامبري را جز در پناه قوم خود مبعوث نکرده است.4

  »:لم یعنَ أهلُ األندلس بالعلوم عنایۀ اهل المشرق« -33

  نداشته است.) اهمیتی را که علوم در بین مردم مشرق داشته در اندلس 1

  ) حرکت علوم در میان مردم اندلس در مقایسه با مردم مشرق کندتر بوده است.2

  اند.  ) مردم اندلس به اندازة مردم مشرق به علوم عنایت نکرده3

  اند. اند متحمل نشده ) مردم اندلس رنجی را که مردم مشرق در راه علم برده4

34- »کبرنّ علیکم هذا فإنّ الحیلۀ فیه یسیرة!الی:«  

  ) کار بر شما بزرگ ننماید که چارة آن آسان است!1

ر پیشه ساختن، حیله2 گیري آسان است! ) در موقع تکب  

  ) تکبر نورزید که در آن حیله و تزویر زیاد است!3

  شود! ) این کار را بزرگ مپندارید زیرا با حیله آسان می4
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  »:سنُوطی بالدکم الخَیل!« -35

    به سرزمین شما حمله خواهیم کرد!) با گروه بسیاري 1

  ) با سواران فراوان به سرزمین شما خواهیم آمد!2

  ) سرتاسر کشور شما را با اسب طی خواهیم کرد!3

  ) کشورتان را به زیر سم اسبان خواهیم گرفت!4

36- »!   »:مع إنّنا أدرکناهم فلوالً جئناهم حلوالً

    ا حل کردیم!) با آنکه آنان را درك نکردیم، مشکالت آنان ر1

  ) با آنکه آنان را بس فزون یافتیم، بر سرشان فرود آمدیم!2

  ) هر چند با آنان با شدت برخورد کردیم، ولی در بین آنها فرود آمدیم!3

  ) هر چند با آنان با خشم برخورد کردیم، سرزمین آنان را تصرف نکردیم!4

  »:  لما عاینوا سوادهم، قالوا انصرف بنا!« -37

    که کثرت آنان را دیدند، گفتند: ما را بازگردان! ) موقعی1

  گردیم! ) زمانی که سیاهی آنان را دیدند، گفتند: ما باز می2

    ) چون سواد لشکر را مشاهده کردند، گفتند: ما منصرف شدیم!3

  ) هنگامی که از نزدیک لشکر را مشاهده کردند، گفتند: ما را باز گردان!4

م أیمنلما نُعیت إلیها نفس« -38   »:ها دعت اُ

    ) وقتی نفسهاي او به شمارش افتاد، ام أیمن را فراخواند.1

  ) موقعی که نَفَس او بند آمد، ام أیمن به نزد او حضور یافت.2

  ) وقتی خبر شد که مرگش نزدیک است، ام أیمن را طلبید.3

  ) موقعی که فوت کرد، ام أیمن فریاد و شیون آغاز نمود.4
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لح« -39 دعۀٌ للجنود و راحۀ من الهموم و أمن للبالد فی الص:«  

  ) در صلح، آرامشی براي سپاهیان و راحتی از هم و غم و امنیت براي کشور است.1

  آید. دست می ه) در هنگام صلح، آزادي سربازان و دوري از هم و غم و امنیت براي کشور ب2

  شود. ا و امنیت کشور میه ) دعوت سپاهیان در هنگام صلح نیز باعث راحتی از غم وغصه3

  شود. ) صلح باعث آرام گرفتن سربازان و دوري آنها از غم و غصه، و امنیت کشور می4

قیق من الغزاة ثم یجلبونهم إلی بالد اُخري بوساطۀ السنابیک« -40   »:کان التجار یشترون الرَّ

  فرستادند. هاي دیگر می شیر به سرزمینخریدند و آنان را به زور شم وسیلۀ راهزنان می هها را ب ) تاجران برده1

  آوردند. خریدند سپس آنها را با قایق به سرزمینهاي دیگر می ها را از جنگجویان می ) تاجران برده2

  بردند. گرفتند سپس به زور سرنیزه به کشورهاي دیگر می ) بازرگانان بردگان را از جنگجویان می3

  کردند. روختند و راهزنان آنها را با کشتی به کشورهاي دیگر حمل میف ها را به راهزنان می ) بازرگانان برده4

  »:لما اعتلی العرش قرأ علی الناس کتاباً عاماً یعدهم بالعدل و االنصاف و العفو و االحسان« -41

 اي عمومی براي عامۀ مـردم خوانـد کـه وعـدة دادگـري و دادسـتانی و        ) آنگاه که بر عرش سلطنتی جلوس نمود خطبه1

  داد. بخشودگی و  بخشش می

  اي بر مردم قرائت کرد که وعدة عدل و داد و بخشش و  بخشایش در آن بود. ) چون از عرش باال رفت نامه2

  ) وقتی بر تخت نشست بار عامی به مردم داد که در آن مجلس وعدة عدل و انصاف و عفو و احسان داد.3

ر عموم مردم قرائت کرد که بدانها وعدة عدل و انصاف و بخشایش اي ب ) هنگامی که بر تخت سلطنت جلوس کرد خطابه4

  داد. و احسان می

  »:نزل یعقوب و عسکر یوم الثالثاء لثالث خَلون من جمادي اآلخرة سنۀ ثالثۀ و أربعین و مائتین فی سامراء« -42

  در سامراء فرود آمد و اردو زد. 243) یعقوب روز سه شنبه سوم جمادي اآلخرة سال 1

  در شهر سامراء فرود آمد و اردو زد. 234) یعقوب روز سه شنبه سه روز مانده به جمادي اآلخرة سال 2

  بود که یعقوب به بیرون شهر سامراء اردوکشی کرد. 243) روز سوم از ماه جمادي اآلخرة سال 3

  ا کرد.یعقوب به سامراء رفت و همانجا اردو به پ 234) در روز سوم ماه از جمادي اآلخرة سال 4
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  »:دنیا چون ماري است با پوستی نرم و سمی کشنده!« -43

اف!1 زع ن و سم ۀ بجلد لَیالدنیا کالحی (    

  ) إنّ الدنیا هی الحیۀ التی جلدها ملین و سمها قاتل!2

    ) مثل الدنیا کاألفعی مع جلده الناعم و سمها القاتل!3

ن و سمها4 ۀ، جلدها لیقاتل! ) کانت الدنیا کالحی  

  »:چون قدرت یافت علم شورش و طغیان برافراشت« -44

ا اشتدت قوته رفع لواء الشرّ و الطغیان.1 لم (    

ا قوي نشر لواء الثورة و العصیان.2 لم (  

    ) عندما اقتدر رفع علم الصراع و الطاغیۀ.3

  ) عند ما حصل القدرة نشر ألویۀ الثورة و المعاصی.4

  »:داشتند ادیب بود، مردم او را دوست میچون جوانی تیزهوش و « -45

ا و ذا فهم و أدب.1 ا ذکی ه و کان شاب حبالناس کان ی (    

ا بذکاوة و فهم و أدب، أحبوه الناس. 2 ه کان شاب   ) بما أنّ

ه الناس.3 ا صاحب ذکاء و أدب، أحب ه أصبح شاب     ) حیث إنّ

ا و أد4 ا ذکی ونه ألنه کان شاب کان الناس یحب (.   یباً

  :50حتی رقم  46عین الصحیح فی التشکیل لألسئلۀ رقم 

  »ال تحدث الناس بکل ما سمعت، فکفی بذلک کذبا!« -46

دث1ُ تُح (- اس لِّ -النّ ت -کُ ع م2    سثد ح اس -) تُ ت -النَّ عمکَفَی -س    

3اس لِّ -) النَّ ت -کُ ع مس-   یل4ِّ    کُف ت -) کُ ع مس- یکُف- ذ   باًکَ

  »یرضی بها کل من کانت سر یرته تقوي االله و باألمر الذي شرعوا« -47

ضی1 رْ لَّ -) ی ي -کُ وا -تَقْوع ضَی2    شُرِ رْ لُّ -) ی     اإلله -تَقوي -کُ

ضَی3 رْ لُّ -)ی ت -کُ ل4َّ    اإلله  -کانَ یرةَ -) کُ رِ -سرِ عوا -األم   شَرَ
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  »علی مناذر استخلف أبوموسی األشعري الربیع بن زیاد« -48

1ف خلَ نَ -األشعرِي -) استَ ب- یاد ف2   زِ ستَخلَ ی -) اوس م- بیع ر -الرَّ ناذم    

3رِي األشع (- بِیع رٍ -زیاد -الرَّ ناذ4   منَ -) األشعري ب- اد رِ -زِی ناذم  

  »:ملک الملک أردشیر فی هذه السنۀ، و هو أول ملوك الفرس المتمجسۀ« -49

1لم (شیرٌ -کلُ -أرد و جسۀِ -أَ مت2  المکلردشیرُ -) الم وك -أَ رْسِ -ملُ   الفُ

3ه نَّۀِ -) هذالس- وك رْسِ -ملُ لٌ -) السنَۀ4َ    الفُ و وك -أَ   الفُرْسِ -ملُ

  »و کلّ الغنم فی النّفس السلیمۀ ایابک سالماً نصف الغنیمۀ « -50

1اب أی (- ف ص لُّ -ن الَما2    یمۀِالسل -کُ میۀِ -) سمِ -الغَن     النَّفْسِ -الغَنَ

3ف ص لَّ -) ن م -کَ لُّ -) الغَنیمۀ4ِ    النَّفْسِ -الغُنْ مِ -کُ   السلیمۀَ -الغُنْ

  54حتی رقم  51عین الصحیح فی االعراب و التحلیل الصرفی لألسئلۀ رقم  

  »عباداهللا زِنوا أنفسکم قبلَ أن تُوزنوا!« -51

  معرب/ مبتدأ و مرفوع، و الجملۀ اسمیۀ –معرّف باالضافۀ  -جمع تکسیر (مفرده: عبد، مذکر) -د: اسم) عبا1

  معتل و مثال (إعالله بالحذف) فعل و فاعله ضمیر الواو البارز، و الجملۀ فعلیۀ -مجرد ثالثی -للمخاطبین -) زنوا: فعل أمر2

  من الصرف/ ظرف أو مفعول فیه للزمان و منصوب ممنوع -معرب -معرّف باالضافۀ -) قبل: اسم غیر متصرف3

  معرب/ فعل و منصوب بحذف نون االعراب -مبنی للمجهول -متعد -مجرد ثالثی -للغائبین -) توزنوا: فعل مضارع4

  »اُعطیت مفاتیح الشّام، و اهللاِ إنّی ألبصر قصورها!« -52

  البارز» ت«مبنی للمجهول/ فعل و نائب فاعله ضمیر  -معتل و ناقص -مجرد ثالثی -للمتکلم وحده -ماضٍ ) اُعطیت:1

  اآلخر/ مفعول ثانٍ و منصوب بالفتحۀ صحیح -معرب -» فتح«مشتق و اسم آلۀ من مصدر  -) مفاتیح: اسم2

  إلیه و مجرور بالفتح ممنوع من الصرف/ مضاف -صحیح اآلخر -معرب -معرفۀ علم -مفرد مؤنث -) الشام: اسم3

  أناء المستتر«معرب/ فعل و فاعله ضمیر  -مهموز الفاء -مزید ثالثی -کلم وحدهللمت -) أبصر: مضارع4
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  »ال شک أنّ فی هذه مفاسد محظورة« -53

: اسم1 نافیۀ للجنس و مرفوع» ال«منصرف/ اسم  -معرب -جامد -مفرد مذکر -) شک  

  و مرفوع محالً» أنّ«مبنی علی الکسر/ خبره  -معرفۀ -) هذه: اسم إشارة، للقریبۀ2

  مؤخر و منصوب» أنّ«ممنوع من الصرف/ اسم  -معرب -نکرة -) مفاسد: جمع تکسیر3

  اآلخر/ نعت و منصوب بالتبعیۀ صحیح -معرب -مشتق و اسم مکان -) محظورة: مفرد مؤنث4

  »ولِّنا بعض هذه الثُّغور لنُقاتل عن أهلها!«  -54

  مبنی علی حذف حرف العلۀ/ فعل و فاعله ضمیر أنت المستتر -عدمت -معتل و أجوف -مجرّد ثالثی -للمخاطب -) ولِّ: أمر1

  مبنی علی السکون/ مفعول و منصوب محالً -معرفۀ -للمتکلم مع الغیر -) نا: ضمیر متصل للرفع2

ر)3 ف بأل -) الثّغور: جمع تکسیر (مفرده ثغر، مذکّ   إلیه و مجرور منصرف/ مضاف -اآلخر معرب صحیح -معرّ

  المستتر» نحن«مزید ثالثی بزیادة حرف واحد من باب مفاعلۀ/ فعل منصوب، و فاعله ضمیر  -الغیر للمتکلم مع -) نقاتل: مضارع4

  »قد... غَرضاً... و ال...!«عین المناسب للفراغ:  -55

رمون/ تَرمون1َ وا/ تَ ون2َ  ) صارتَرم / رمونَ نَّ/ تُ رتُ ون3َ  ) صتُرم / م/ تَرمونَ م/ تُر4  ) صرتُ رتُ ونَ) صرم / تَ   مونَ

  »إنّ... أهل الحجازه... علی«عین المناسب للفراغین:  -56

ال/ قد کثرن1 ال/ قد کثروا2  ) سؤّ ال/ قد کثروا3  ) سؤَ ال/ قد کثرت4  ) سؤَّ   ) سؤَ

  »استطاع أن یبنی طوال حکومته ... مدرسۀٍ و ........مساجد«عین الخطأ للفراغین:  -57

  ) مائتی/ ثمانیۀ4  ) مائتا/ خمسۀ و عشرین3  ) مائۀ/ تسعۀ2  سۀ) أربعمائۀ/ مائۀ و خم1

  »المؤمنون أمرهم اهللا بالتقوي«عین الصحیح فی المبنی للمجهول:  -58

مراهللا المؤمنین بالتقوي1 مر المؤمنین بالتقوي2  ) اُ مر بالتقوي3  ) اُ مروا بالتّقوي4  ) المؤمنون اُ   ) المؤمنون اُ

  »السبب فی ذلک أنّ وراء کلّ رأي منهم عصبیۀ«إلیه بخطّ: عین الصحیح فیما اُشیر  -59

  ) شبه جملۀ و مرفوع/ حال مفردة و منصوب2  و مرفوع/ مبتدأ مؤخر و مرفوع» أنّ«) خبر 1

  و منصوب» أنّ«) مفعول فیه و منصوب/ اسم 4  و مرفوع» أنّ«) ظرف و منصوب/ خبر 3

  »ل بسیفی ما قوتل به المشرکونأمرنی أن اُقات»: «ما«عین الصحیح عن نوع  -60

 ) موصولۀ4  ) ظرفیۀ3  ) شرطیۀ2  ) إبهامیۀ1
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   پاسخنامه عربی

  هاي دیگر اشتباه است. ) احکمنا فعل است به معناي حکم قرار دادیم در نتیجه گزینه3ـ گزینه 31

  : پناه و مابعث: مبعوث نکرده است.منعۀ) 4ـ گزینه 32

  )3ـ گزینه 33

  )1ـ گزینه 34

  اسبان -ها  ) سنوطی: زیر پاي قرار خواهیم داد. الخیل: اسب4ه ـ گزین35

  ) أدرکناهم: یافتیم اینها را/ظول: کثیر، زیاد/ حلول: نزول، فرارسیدن2ـ گزینه 36

اد:1ـ گزینه 37 و ۀ ) ساکثریت، بخش اعظم / سوادهم: کثرت آنان را / لما: موقعی که الکثرِی:  

ي: صدا زدـ فرا خواند/ مرگ کسی، اعالم وفات : خبر نعية، نعي) 3ـ گزینه 38 عا: ناد د  

  الهموم: مشکالت  : بردباري ـ صلح دوستی، آرامش دعةَ) 1ـ گزینه 39

: بندگی عبودیت2ـ گزینه 40 قیق: برده  ) الرقیق: جمع ِرقّ   جمع الغازي یعنی جنگجویان الغزاة    ها  الرَّ

عتَلَی العرش: به تخت نشست4ـ گزینه 41 به تاج و تخت دست یافت. یعد: وعده داد.) ا ،  

  243یعنی سال  ینتسنۀ ثالثۀ و أربعین و مائ) عسکر: اردوزد ـ چادر زد. 1ـ گزینه 42

ن: نرم و لطیف1ـ گزینه 43 اف کشنده  ) لَی ك: مانند، چون   زع  

  )2ـ گزینه 44

ا چون،   عندما: نزد ما، به این علت که عند ظرف مکان و زمان در، نزدیک، به وسیله / لم  

  )4ـ گزینه 45

  )2ـ گزینه 46

کَفَی بذلک کذبا حدث الناس بکل ما سمعت، فَ : مفعول و منصوب  /ال: جازمه   / ال تُ بکل: جارومجرور  / الناس  

: فعل مفرد مذکر مخاطب سمعت  

  )3ـ گزینه 47

ه ت سریرتُ لُّ من کانَ   یرضَی بها کُ
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 ت : فاعل یرض و مرفوع / کانَ لُّ   فعل ناقطه / سریرتۀ: اسم کان و مرفوع کُ

  )1ـ گزینه 48

  أبوموسی: فاعل و مرفوع تقدیراً / األشعري / استخلف: فعل/   استخلف أبو موسی األشعري الربیع بن زیاد علی مناذر

  / وب استآید در نتیجه منص بن: چون مطابق کلمه ماقبل خودش میب / صفت ابوموسی و مرفوع / الربیع: مفعول و منصو

: مجرور،  باشد. مظافش ابن میو اضافه به زیاد  

  )2ـ گزینه 49

  )1ـ گزینه 50

مبتدا و مرفوع، ن صایابلُّ مبتدا و مرفوع، فی النفسِ جارومجرور، السلیمه: صفت النَّفسِ و مجرور ف   خبر مبتدا و مرفوع، کُ

در  .ست و منصوب چرا که در اصل عباد اهللا بوده اسـت ) عباد مبتدا نیست بلکه منادي مضاف ا1) در گزینه 2ـ گزینه 51

ـل      3گزینه فع قبل غیرمنصرف نیست. اسامی غیرمنصرف شامل علم مؤنث و علم غیرعربی مانند ابراهیم ـ صـفت بـر وزن اَ

ل، فَعائیل است. عائ الء، فَ مانند أعظم و جمع مکسر بر وزن مفاعیل، فُع  

  ب است نه غائب.) توز نوا فعل مضارع مخاط4و در گزینه 

) اسم غیرمنصرف در حالت جري اگر مضاف باشد 3) اعطیت فعل ثالثی مزید است و در گزینه 1) در گزینه 2ـ گزینه 52

  ) ابصر ثالثی مجرد است.4گیرد مانند الشامِ که مضاف است و در گزینه  داشته باشد کسره می» ال«و یا حرف تعریف

شـود،   ت نه معرب توضـیح آنکـه الي نفـی جـنس بـر جملـه اسـمیه وارد مـی        ) شک مبنی اس1) در گزینه 3ـ گزینه 53

  گردد. مبتدا،(اسم ال) مبنی بر فتح و محالً منصوب، خبر، خبر ال و مرفوع می

باشد(اگر خبر مفرد باشد و حالت جمله نداشته باشد) دومین نکته آنکه هرگز خبـر ال   اسم و خبر الي نفی جنس نکره می

  گردد.بر اسم آن مقدم نمی 

اي است که حرکت آخر تغییر نمی کنـد و   ) نادرست است چراکه هذه مبنی است و محل اعراب ندارد مبنی کلمه2گزینه 

ها هستند. و کلمات مبنی بر چهار قسم، مبنی بر ضم، مبنی بر فتح،  هاي  اشاره  جزء مبنی بر یک حالت ثابت است و اسم

  .شوند مبنی بر کسر و مبنی بر سکون تقسیم می

  ) محظوره اسم مفعول است نه اسم مکان4و در گزینه 

ضمیر متصل للنصب است نـه للرفـع و در   » نا) «2) ولِّ معتل مثالی است نه اجوف و در گزینه 1) در گزینه 4ـ گزینه 54
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  ) الثغور جمع مکسر الثغره است و الثغره مؤنث است نه مذکر.3گزینه 

  )4ـ گزینه 55

  )3ـ گزینه 56

  )3ـ گزینه 57

  )4ـ گزینه 58

  باشد. ) وراء مفعول فیه است براي فعل محذوف و اسم اَنّ و منصوب می4ـ گزینه 59

  )3ـ گزینه 60
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   تاریخ ایران باستان

شد با کـدامیک از خـدایان و ایـزدان زرتشـتی و      خدایی که در آئین مانی ستایش او تبلیغ و ترویج می -61

  ایرانی بیشتر شباهت داشت؟

  ) میترا4  ) زروان3  هورامزدا) ا2  ) آناهیتا1

منسوب به جاحظ مراسم و آداب درباري پیش از اسالم را از کـدام مـتن متعلـق بـه دوره     » کتاب التاج« -62

  ساسانی اقتباس کرده است؟

    ) خداینامه2  هاي این دوره ) اندرزنامه1

  ) گاهنامه یا آیین نامک4  هاي شاهان ساسانی ) سالنامه3

  ی سران و سرکردگان سکاها را در ضیافتی کشت؟کدام پادشاه ایران -63

    ) کیاکسار (هوخشتره) شاه ماد2  ) کوروش شاه هخامنشی1

  ) خسرو چهارم ساسانی4  ) داریوش شاه هخامنشی3

  کند؟ تر بیان می کدام گزینه، عقیدة مانی را در مورد حضرت عیسی (ع) صحیح -64

  داند. نی و روحانی می) حضرت عیسی را فرستاده خدا و داراي دو بعد جسما1

ه بشر و داراي بعد جسمانی معرفی کرده است.2 حضرت عیسی مسیح (ع) را شاهدي الهی براي تنب (  

  کند. داند و نشانه اسارت روح در عالم پایین قلمداد می ) مصلوب شدن حضرت عیسی (ع) را ظاهري می3

  ته است.) مصلوب شدن حضرت عیسی (ع) را به عنوان شهادت آن حضرت پذیرف4

  سازمان حکومتی اشکانیان... -65

    هاي سیاسی یونانیان و هخامنشیان بود. ) مبتنی بر آئین1

  ) مبتنی بر نهادهاي سیاسی عصر هخامنشیان بود.2

    ) مبتنی بر نهادهاي سیاسی صحراگردان شمال ایران بود.3

  ) برگرفته از نهادهاي سیاسی صحراگردان و یونانیان و هخامنشیان بود.4
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  پیدایش خط میخی فارسی باستان در زمان کدام یک از پادشاهان زیر صورت پذیرفت؟ -66

  ) اژي دهاك4  ) کمبوجیه3  ) کوروش2  ) داریوش1

  سال حکومت کرده است؟ 70کدامیک از پادشاهان ساسانی به مدت  -67

  ) یزدگرد اول4  ) نرسی3  ) شاهپور اول2  ) شاهپور دوم1

  هاي زیر است؟ متعلق به  کدامیک از تمدن -گنجینه سقّز -»یویهز«آثار به دست آمده از  -68

  ماننا -) آشور4  ماننا -) بابل3  ماد -) عیالم2  آشور -) ماد1

  در دوره ساسانیان چه نام داشت؟» روحانیون«آتشکده طبقه  -69

    ) آذرگشنسب2  ) آذربرزین مهر1

  ) کعبه زرتشت4  ) آذرفرنبغ3

  اند؟ ن دریایی عصر هخامنشی و سلوکی کدامدو تن از معروفترین مکتشفی -70

    ) اسکیالس و نثارخوس2  ) آریان و نثارخوس1

  ) پلوتارك و بروس کلدانی4  ) بروس کلدانی و آریان3

  تر است؟ کدام گزینه صحیح» انزان«یا  » انشان«درباره واژه  -71

  گستردگی داشت.) بخش شرقی سرزمین عیالم بود که از کوههاي بختیاري تا حاشیه کویر نمک 1

  ) بخش غربی سرزمین عیالم و منطبق با خوزستان کنونی است.2

  ) کامالً منطبق با ایالت مستقل در دوره عیالم بوده است.3

  ) یکی از ایالتهاي مستقل در دوره عیالم بوده است.4

  آثار باستانی کدامیک از مناطق زیر کامالً متعلق به دوره اشکانیان است؟ -72

  ) کوه خواجه، بیشاپور، تپه سیلک2 وس، لیان، کوه خواجه) دورااروپ1

  ) مال امیر، دورااروپوس، کوه خواجه3

  ) مال امیر، بیستون، پاسارگاد4
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پادشـاه اشـکانی در متـون تـاریخی، مشـابه کـدام شخصـیت تـاریخی دوره         » مهرداد اول«اقدامات  -73

  هخامنشیان است؟

  کوروش )4  ) داریوش سوم3  ) داریوش2  ) خشایارشاه1

  تر است؟ هاي زرتشتی دوره ساسانیان صحیح کدام گزینه درباره آئین -74

    شد. ) سال نو با آغاز روز نخست ماه مهر شروع می1

  شد. ) سال نو با روز نخست فروردین آغاز می2

    ) سال نو مصادف با نخستین روز از فصل زمستان بود.3

  شد. سوب می) شانزدهم ماه مهر به عنوان اولین روز سال مح4

  تر است؟ در اندیشه ایرانیان عصر ساسانی صحیح» فره ایزدي«کدام گزینه درباره معناي حقیقی  -75

) الزمه شاه آرمانی است و بدون آن هیچ پادشاهی قادر به کسب قدرت شهریاري نیست و چنانچه عمل ناشایستی از او 1

  سرزند فره ایزدي از او دور خواهد شد.

  ره ایزدي یکی است و این دو تفکیک ناپذیرند.) فره کیانی و ف2

  کند. ) در جوهر و ذات پادشاهان ایران از ابتدا تا نهایت حضور دارد و آنان را هرگز رها نمی3

  گردد و تحت هر شرایطی همراه با پادشاه است و او را یاري خواهد کرد.   ) در سلسله پادشاهی ایران از پدر به پسر منتقل می4

منـدي   صر روم فرزند و جانشین خود را به دربار یزدگرد یکم پادشاه ساسانی جهت تربیت و بهرهکدام قی -76

  از حمایت این پادشاه ساسانی فرستاد؟

    ) کنستانتین بزرگ2  ) نرون1

  ) آرکادیوس4  ) ژوستی نین3

  پال کشته شد؟ کدام یک از شاهان زیر در نبرد به دست آشوربانی -77

  ) فرورتیش شاه ماد2  ) کمبوجیه شاه هخامنشی1

  ) اردوان چهارم اشکانی4  ) بهرام اول ساسانی3
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  لقب چه کسی بود؟» هزار بندگ« -78

    ) کریتر روحانی صدر ساسانی2    ) مهرنرسه صدر اعظم ساسانی1

  ) بزرگمهر حکیم وزیر انوشیروان  4    ) تنسر روحانی صدر ساسانی3

  کاوه آهنگر از کدام سرزمین برخاست؟ -79

  ) اسپهان (اصفهان)2    رپاتکان (آذربایجان)) آتو1

  ) هیرکان (گرگان)4    ) رگا (ري)3

توسـط چـه کسـی نوشـته شـده و موضـوع آن در دوره کـدامیک از        » بازگشت ده هزار یونانی«کتاب  -80

  پادشاهان ایرانی اتفاق افتاده است؟

    اردشیر دوم هخامنشی -) گزنفون2  داریوش دوم هخامنشی -) گزنفون1

  اردشیر دوم هخامنشی                         -) کنزیاس4  داریوش دوم هخامنشی -یاس) کنز3

گـذاري شـد و بـه     م توسط کدام شخصیت، پایه -ق 12فکر تأسیس یک حکومت عظیم عیالمی در قرن  -81

  ي عمل درآمد؟ مرحله

    ) پوزوراینشوشی ناك2    ) اونتاش هومیان1

  ناخونته) کوتیر 4    ي اول ) شوتروك ناخونته3

اي به امپراطور روم چـه درخواسـتی از وي    اردوان دوم اشکانی در نامه -مورخ رومی -به گفته تاسپتوس -82

  داشت؟

  ) خواستار تخلیه فوري ارتش روم از ارمنستان گردید.1

  هاي پیشین ایران که در عصر کوروش وجود داشت گردید. ) خواستار سرزمین2

  ز مدعیان سکایی سلطنت خود یاري نماید.) تقاضا نمود او را در حمایت ا3

  هاي زمان ارد و کراسوس را نمود. ) تقاضاي صلح دایم با روم و استرداد اسرا و پرچم4
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در کدام سنگ نگاره متعلق به شاهان ساسانی عالوه بر تصویر اهـورامزدا تصـویر میتـرا نیـز مشـاهده       -83

  شود؟ می

    یر دومي تاجگذاري اردش سنگ نگاره -) طاق بستان1

  سنگ نگاره تاجگذاري شاپور اول -) نقش رستم2

    سنگ نگاره تاجگذاري اردشیر اول -) نقش رجب3

  سنگ نگاره تاجگذاري اردشیر اول -) نقش رستم4

  تیاخش (بیذخش) چه مسؤولیتی را در عهد اشکانیان به عهده داشت؟ صاحب عنوان پی -84

      ) ریاست گارد سلطنتی1

    ) ریاست قبایل مرزي2

    ها ) ریاست قواي نظامی ساتراپی3

  هاي استراتژیک ) مرزبانی ایالت4

  شدند؟ هاي اجتماعی برگزیده می اسواران عهد انوشیروان از میان کدام الیه -85

  ) آزادان4  ) بزرگان3  ) شترداران2  ) واسپوهران1

  دهد؟ میکدام یک از منابع عهد ساسانی، تصویر آرمانی از نظام طبقاتی ساسانی ارایه  -86

  ) کارنامه اردشیر بابکان2  ها ) خداینامک1

  هاي اردشیر اول و شاهپور اول ) کتیبه4  ) نامه تنسر3

  توسط چه کسانی و به چه دلیل به یزدگرد داده شد؟» بزه کار«عنوان  -87

    دلیل سرکوب آنها ه) توسط روحانیون مسیحی ب1

  دلیل فساد اخالقی ه) توسط روحانیون زرتشتی ب2

    دلیل فساد اخالقی هسط روحانیون مسیحی ب) تو3

  هاي آنها  دلیل عدم همراهی یزدگرد با خواسته ه) توسط روحانیون زرتشتی ب4
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  باشد؟ دو کتیبه معروف نگارش شده بر روي کعبه زرتشت متعلق به چه کسانی می -88

    شاهپور اول -) اردشیر اول2  کرتیر -) اردشیر اول1

  آذرنرسی - شاهپور دوم) 4  کرتیر -) شاهپور اول3

  آخرین جنگ آستیاکس پادشاه ماد با کوروش کجا و در چه سالی اتفاق افتاد؟ -89

    ق.م 550 -) دشت پاسارگاد2  ق.م 539 -) مرودشت1

  ق.م 539 -) دشت نهاوند4  ق.م 550 -) نزدیک همدان3

  ل بوده است؟در تاریخ اشکانیان به دلیل کدام یک از موارد ذی» بالش اول«اهمیت سلطنت  -90

    هاي ایرانی و زرتشتی ) اهمیت دادن بالش اول به سنت1

  ) پیروزي سپاهیان ایران بر سپاهیان روم در دوره دوم جنگهاي دو طرف2

  ) شکست دادن اقوام مهاجم شمالی ایران3

  هاي اشکانی در مقابل حمالت شرق ) یکپارچه کردن سرزمین4
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   پاسخنامه تاریخ ایران باستان

  )3ه ـ گزین61

  به بعد) 130، ص 1(ر.ك: منبع 

  )4ـ گزینه 62

اطالعات بسیار مهم که مأخوذ از روایـات مختلـف عهـد ساسـانیان اسـت، بـه حـد وفـور در کتـب منسـوب بـه جـاحظ             

  میالدي) آمده است. 869رشر(مستوفی 

ران را قبـل از عهـد   آیین نامگ به قلم ابن المقفع ترجمه شده است. آیین نامگ خصوصیات تشکیالت دولت و جامعـه ایـ  

  کرده است. ساسانیان و در عصر شاهنشاهی این سلسله در برداشته و قواعد فن جهانداري را ذکر می

   2ـ گزینه 63

  به بعد) 137ص  ،1 ) (ر.ك: منبع3ـ گزینه 64

  )4ـ گزینه 65

  )1ـ گزینه 66

اي زریـن از پسـر او،    د، زیرا مـا لوحـه  س اختراع خط میخی براي تحریر زبان پارسی باستان، محتمالً به عهد چش پش می

  اریارمنه داریم.

رسد که توسط یگانه لوحی که به دست  مسأله تحریر پارسیان در زمان پادشاهی خود در فارس ـ بر الواح گلی، به نظر می 

ـ    » فرمان بناي قصر«ما رسیده، ثابت شده باشد. این لوح که در شوش کشف شده، و شامل متن ان به امـر داریـوش بـه زب

  )214و  213، ص 2پارسی باستان است. (ر.ك: منبع 

  )1ـ گزینه 67

مرگ هرمزد دوم موجب شد که تاج و تخت به کودکی تعلق گیرد و او شاپور دوم است که سلطنت طوالنی وي در مـدت  

  )385، ص 2منبع   تواند حقاً او را جزء بزرگترین پادشاهان ساسانی قرار دهد. (رك: ) می379ـ 309سال( 70

  )4ـ گزینه 68

شود: نخستین آنهـا بـدون شـک از جهـت الهـام و طـرز        ي سقز به چهار دسته کامالً مشخص تقسیم می مجموعه گنجینه

رود، امـا   ي سوم از جهت الهام، آشوري ـ سکایی به شمار مـی   ي دوم، سکایی است؛ دسته عمل، آشوري است. سبک دسته

  هاي محلی و شاید مانایی باشد. ه؛ دسته چهارم مصنوعات کارگاهي هنرمندان آشوري ساخته شد محتمالً به وسیله

  )146تا  139، ص 2(ر.ك: منبع 
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  )1ـ گزینه 69

بنابر روایت روحانیون زردتشتی، سه آتش بزرگ به سه طبقه از طبقـات اجتمـاعی ایـران متعلـق بـوده و موافـق قصـص        

ند. آذر فرنبغ آتش طبقه روحانی، آذرگشـنب آتـش   ا هریک مؤسس یکی از طبقات مذکور بودهزرتشت داستانی سه فرزند 

  طبقه جنگیان یا آتش پادشاه و آذر برزین مهر آتش طبقه کشاورزان .

  )2ـ گزینه 70

ي وسـیعی   دایوش اسکیالکس کاریاندي از مردم آسیاي صغیر را مأمور کرد که از رود سند، راه مصر را بیایـد. ایـن نقشـه   

ي  هاي شرقی شاهنشاهی به مستملکات غربی آن بود. و یـک فرمانـده   ر اتصال بخشهاي دریایی به منظو براي تجسس راه

هاي هرکولس(جبل طارق) پیش رانـد. تثـارخوس امیـر     ایرانی، به نام ستاسپه در قرن پنجم ق.م با کشتی تا ماوراء ستون

  البحر اسکندر مقدونی بود. 

  )282 و 287 ،238 ،191 صص 2(ر. ك منبع: 

  )1ـ گزینه 71

  )3گزینه ـ 72

ي بسیار یافته باشـد، و دانشـمندان گوینـد کـه یکنـواختی نقـوش        رسد نقاشی دیواري در عهد پارتیان، توسعه به نظر می

هاي منقوش مکشوف در کوه خواجه و منسوب  ي این عهد ممکن است انعکاسی از نفوذ نقاشی در آن باشد. تخته برجسته

رد، و از جهت الوان و موضوعات، فنی است. مهمتـرین بناهـاي کـه از عهـد     به قرن اول مسیحی، مفهومی کامالً تزیینی دا

اي که متعلق به الیمایی قدیم اسـت بـه    اند، بدون شک، مجسمه بزرگ مفرغی است که در شمی ناحیه پارت شناخته شده

  دست آمده معبدي که این مجسمه در آن پیدا شده، نزدیک مال امیر قرار دارد.

  شد. از ایستگاه مقدم شاهنشاهی پارت محسوب میدوراـ اورپوس مدتی در

  )4ـ گزینه 73

  )4ـ گزینه 74

  )1ـ گزینه 75

  تاریخ مردم ایران قبل از اسالم تألیف دکتر عبدالحسین زرین کوب 42و  41برداشتی از صفحه 

  )4ـ گزینه 76

سـیوس کـه خردسـال بـود، ایمـن      در اواخر قرن چهارم امپراتور روم آرکادیوس براي اینکه از سلطنت جانشین خود تئودو

  شود، یزدگرد اول پادشاه ایران را حامی او قرار داد.

  )2ـ گزینه 77
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  ق م) 633در جنگ آشور سپاه فرورتیش شکست خورد و شاه هم کشته شد(

  )1ـ گزینه 78

اند  اریتس خواندهرئیس تشکیالت مرکزي وزیر بود، که در آغاز هزار بد لقب داشت. ارامنه وزیر اعظم ایران را هزرپت درن 

اند و همین وزیر وقتـی   گفته» هزارپت ایران و وانیران«اند، او را اي که به مهر نرسه صدراعظم یزدگرد دوم نوشته و در نامه

  معرفی کرده بود.» ورزگ فرمادار ایران و وانیران«که به ارمنیان نامه نوشته بود، خود را

  )294و  80، ص 1. (ر.ك: منبع مهر نرسه لقب هزاربندگ(صاحب هزار بنده) داشت

  )2ـ گزینه 79

ي اشکانی یا ساسانی ابداع شده است و علـت ایـن ابـداع     کاوه یکی از پهلوانان داستانی است که داستان او ظاهراً در دوره

  وجود درفش معروف کاویانی بوده است.

  )2ـ گزینه 80

امنشی شـرکت نمـود. در ایـن جنـگ کـوروش      پ.م علیه اردشیر دوم هخ 401گزنفون در لشکرکشی کوروش کوچک در 

کوچک در بابل کشته شد و سپاه وي سرگردان و پراکنده شدند؛ بنابراین، گزنفون سرپرستی این سپاه را کـه از مـزدوران   

  یونانی تشکیل شده بودند براي بازگشت به یونان به عهده گرفت.

  ین گروه به نقل از گزنفون است. آنا با سیس یا(لشکرکشی ده هزار نفري) شرح این جنگ و بازگشت ا

  )6و منبع  244، ص 3(ر.ك منبع 

  3ـ گرینه 81

  ـ علی رغم جستجو در منابع مختلف چنین مورخی شناخته شده نبود احتماالً اشتباه چاپی است.82

  )1ـ گزینه 83

  )185، ص 1(ر.ك: منبع 

  )4ـ گزینه 84

  کرده مهم سوق الجیشی مرکزي حکومت می پی تیاخش شخصی بوده واال مقامتر از ساتراپ و بر نواحی

  )63، ص 4و عرباخ: رئیس عریان صحرانشین  / پخرکپات: رئیس نگهبانان / (ر.ك: منبع 

  )4ـ گزینه 85
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در اصل نامی بوده باشد، که فاتحان آریایی در مقابل بومیان مغلوب اختیار کرده بوده انـد. از  » آزادان«رود که  احتمال می

شده اند که جماعتی قلیل ولی مقتدر بـوده  » واسپوهران«ی که نسبتاً خالص مانده اند، بعضی جزو طبقههاي آریای خانواده

اند. ایـن طبقـه در    اند و گروهی جزو طبقات نجباي درجه دوم، که عده آنها در زمان ساسانیان معتنی به است، قرار گرفته

شـده انـد. ظـاهراً همـین      از میان این طبقه اختیـار مـی  سراسر کشور منتشر بوده و مستخدمان زیردست ایاالت و والیات 

  را براي خود حفظ کرده بودند.» آزادان«طایفه نام

  )3ـ گزینه 86

جامعه ایرانی بر دو رکن قائم بود: مالکیت و خون. بنابر نامه تنسر حدودي بسیار محکم نجبـا و اشـراف را از عـوام النـاس     

  )229، ص 1و سراي و بستان و زن و خدمتکار بود. (ر.ك: منبع به لباس و مرکب «کرد. امتیاز آنان جدا می

  )4ـ گزینه 87

انـد. ولـیکن    م به تخت نشست در روایات ایرانی این شاه را گناهکار(بزه کار) خوانـده  399یزدگرد اول پسر شاپور سوم در 

بزرگان بکاهـد و بـه تعصـب    خواست از نفوذ  یات خوب و جوانمرد و چون مینمورخین خارجه گویند که شاهی بود با حس

  )165، ص 5داد او را گناهکار گفتند. (ر.ك: منبع  ها میدان نمی مذهبی مغ

  )3ـ گزینه 88

هاي مختلف آن بـه   رود، زیرا شاپور در بخش ي ساسانی به شمار می یکی از منابع مهم دورهزرتشت کتیبه شاپور در کعبه 

م، و از میان رفتن او و جانشـین شـدن فیلـپ پرداختـه اسـت. و      شرح نخستین لشکرکشی خود علیه گردیانوس، قیصر رو

  همچنین به شرح دومین و سومین لشکرکشی شاپور و اسارت والرین پرداخته است.

ي کریتـر در   کریتر یکی از روحانیون برجسته دوره ساسانی است که وي دوران شش پادشاه ساسانی را دیده است. کتیبـه 

ي شاپور قرار دارد در این کتیبه پس از ذکـر نـام و القـاب و     وار کعبه و در پایین کتیبهکه در ضلع شرقی دیزرتشت کعبه 

شـود. (ر.ك:   ها و ایجـاد موقوفـات بیـان مـی     هاي دینی و مبارزه علیه ادیان دیگر و تأسیس آتشکده عناوین کرتیر، فعالیت

  )224و  221، ص 6منبع 

  )2ـ گزینه 89

  )2ـ گزینه 90

  م به تخت نشست. 51 سال اول پسر وانان تقریباً دراشک بیست و دوم بالش 
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   تاریخ اسالم

  هاي زیر براساس طرح زندگانی معصومین (ع) تدوین شده است؟ کدام دسته از کتاب -91

    الدین. اختصاص، وسائل الشیعۀ ) کمال1

  ) خصال، احتجاج، منتهی اآلمال2

    رجات، صفۀ الصفوة، تتمۀ المنتهی) بصائرالد3

  الغمۀ ، اعالم الوري، کشف) االرشاد4

  از کیست و موضوع آن چیست؟» الحق و کشف الصدق نهج«کتاب  -92

  غیبت امام زمان (عج) -الدین مطهر حلی ) جمال2  امامت -الدین مطهر حلی ) جمال1

  اثبات نبوت -) شیخ طوسی4    امامت -) شیخ مفید3

  در چه موضوعی است؟» مقاتل الطالبیین«کتاب  -93

  السالم ه علیهم) ائمه شیع1

  اند. ) شهداي آل ابی طالب که به دست امویان و عباسیان به شهادت رسیده2

  هاي آنان ) زیدیان و قیام3

  ) شهداي طالبی از شاخه علویان حسنی4

  کدام یک از عبارات زیر در رابطه با دو مذهب واقفه و قطعیه درست است؟ -94

حسن عسگري (ع) توقف کرده و معتقدند او فرزندي ندارد  اما قطعیه بـه ایـن   اند که در امام  ) واقفه آن گروه از شیعیان1

  که او فرزندي داشته ولی غیبت کرده است قطع و یقین کردند.

  دانند. باشند اما قطعیه مرگ او را قطعی و مسلم می ) واقفه معتقد به مهدویت امام صادق (ع) می2

م کاظم (ع) معتقد به مهدویت آن حضرت شدند. اما قطعیـه مـرگ او را   ) واقفه گروهی از شیعیان هستند که پس از اما3

  باور داشتند و امامت علی بن موسی (ع) را پذیرفتند.

اند که مرگ اسماعیل بن جعفر را باور ندارند و معتقد به مهدویت اویند اما قطعیـه مـرگش را    ) واقفه گروهی از شیعیان4

  دانند. قطعی می
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  السالم در تاریخ طبري از کدام یک از اخباریان نقل شده است؟ م امام حسین علیهبیشترین روایات قیا -95

    ) محمدبن مسلم  شهاب زهري2  ) ابومخنف1

  ) هشام بن محمد سائب کلبی4  ) واقدي3

  کسانی بودند که...................» حروریه« -96

  ه رفتند.) پس از ماجراي حکمیت از علی (ع) و معاویه اعتزال گزیده به مدین1

  ) پس از واقعه نهروان در بصره تجمع کرده و به مخالفت با علی (ع) پرداختند.2

  ) پس از جمل بر مخالفتشان با علی (ع) پاي فشردند.3

  ) پس از اعالم رأي حکمین در یکی از روستاهاي کوفه تجمع کردند.4

  متنبیان صدر اسالم چه کسانی بودند؟ -97

  بن ازرق  بن کواء، عبداهللا بن وهب راسبی، نافع) عبداهللا بن سبا، عبداهللا1

  ) محمد بن طلحه، عبداهللا بن زبیر، عبداهللا بن عمر، عبداهللا بن عمرو2

  ) محمد بن حنفیه، عبداهللا بن عباس، مختاربن ابی عبید ثقفی، عبداهللا بن زبیر3

  ) مسیلمه، طلحه، سجاح، اسودعنسی4

  روم در عصر خلیفه اول و دوم چه کسانی بودند؟فرماندهان اصلی سپاه اسالم در جبهه  -98

  ) ابوعبیده جراح، خالدبن ولید، یزید بن ابوسفیان1

  ) خالدبن ولید، مثنی بن حارثه، سعدبن ابی وقاص2

    ) عبدالرحمان بن عوف، عبداهللا بن عامر، یزیدبن ابوسفیان3

  ) محمدبن مسلم انصاري، خالدبن ولید، ابوایوب انصاري4

  نوشته کیست و موضوع آن چیست؟» عۀ صفّینوق«کتاب  -99

  ها و اقدامات بزرگان شیعه ) ابومخنف ازدي درباره جنگ1

  هاي مبادله شده میان امیر مؤمنان (ع) با معاویه. ) ابن اعثم کوفی درباره جنگ جمل و صفین و نامه2

  نان (ع)) نصربن مزاحم درباره پیکار صفین، والیان و تشکیالت نظامی و فضایل امیر مؤم3

  هاي امیر مؤمنان (ع) ) هشام بن محمد کلبی درباره صفین و جنگ نهروان و نامه4
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  خراسان در دوره خالفت ...................و به دست ............فتح شد. -100

  ) عثمان بن عفان، عبداهللا بن عامر2  ) عمربن خطاب، سعدبن ابی وقاص1

  بن عفان، محمد بن قاسم  ) عثمان4  ) عمربن خطاب، مثنی بن حارثه3

  عبداهللا بن زبیر براي ....................و به اتکاي ..............قیام کرد. -101

    ها المؤمنین دو تن از ام -) استوار کردن خالفت به سبک راشدین1

  برادرش مصعب -) جلوگیري از موفقیت مختار بن ابی عبید2

  خاندان ابوبکر  خویشی با -) نجات دادن جامعه از امویان3

  حضور در حرم مکّی -) یک دست کردن خالفت4

ف بن مغیرة بن شعبه ثقفی براي چه بود و علیه چه حاکمیتی بود؟ به سبب .................. -102   شورش مطرّ

    علیه حجاج بن یوسف -) جلب خاطر مخالفان امویان1

اء2   علیه عباسیان -) دوستی بین او و قرّ

    علیه زبیریان -ن حکومت امویان) گردآوري مخالفا3

  علیه امویان -) ناخرسندي از تقسیم قدرت4

  قیام زیدبن علی بن الحسین و یحیی بن زید در زمان کدام یک از خلفاي اموي اتفاق افتاد؟ -103

  ) مروان بن حکم2  ) عبدالملک بن مروان1

  ) هشام بن عبدالملک4  ) ولید3

  لیمان بن عبدالملک چه بود؟علت مجازات موسی بن نصیر توسط س -104

  ) تصرف اموال اسراي ویزگت1

  ) عدم شدت عمل در سرکوبی بربرها و خوارج در مغرب2

  ) عدم توجه به درخواست سلیمان مبنی بر تاخیر ورود به دمشق تا فرا رسیدن مرگ ولید بن عبدالملک3

  ) ورود به اندلس بدون فرمان و اذن سلیمان4

105-  
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در زمان خالفت کدام خلیفه اموي به شهادت رسید و کـدام امـام شـیعی نسـبت بـه      عمروبن حمق خزاعی  

  شهادت او خلیفه وقت را به شدت سرزنش کرد؟

    امام حسین (ع) -) معاویه2  امام حسن (ع) -) معاویه1

  امام باقر (ع)  -بن عبدالملک ) هشام4  امام سجاد (ع) -) مروان3

  دار بود؟ مقام و منصبی را عهدهعبداهللا بن طاهر در عصر عباسی چه  -106

    ) حاکم مرو و ریاست دیوان بغداد1

  ) حاکم خراسان و صاحب شرطه بغداد2

    النهر و صاحب شرطه بغداد ) حاکم ماوراء3

  ) حاکم نیشابور و مرو و صاحب جیش بغداد4

  گزارش سقوط برمکیان در کدام اثر تاریخی مورد بررسی انتقادي قرار گرفته است؟ -107

    ) تاریخ الخلفاء، سیوطی2    االخبار الطوال، دینوري) 1

  ) مقدمه ابن خلدون4  ) تاریخ الرسل و المللوك طبري3

  اصطالح تجمیر به معناي چیست؟ -108

    ) آرایش سپاه و سان آنان قبل از حمله1

  ) تهییج سپاهیان براي حمله به دشمن2

    ) سپاهیان را مدت درازي در مقابل دشمن نگهداشتن3

  پاهیان را به خارج از مرزهاي اسالمی اعزام کردن) س4

  وظیفه حاجب در دستگاه خالفت عباسی چه بود؟ -109

  برد. ) از مناصبی بود که مستقیماً با خلیفه تماس داشت و سفیران و اشخاص برجسته را به حضور خلیفه می1

  عهده داشت.) از مناصب دربار که قائم مقام وزیر بود و ریاست دربار و درگاه را بر2

  ) صاحب دیوان خراج بود و مستقیماً با خلیفه تماس داشت.3

  ) نایب خلیفه بود و ریاست دربار عباسیان را برعهده داشت. 4
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  شوند؟ چرا؟ از منظر بزرگان سلفی کدام یک از خلفاي عباسی احیاء کننده دین شناخته می -110

  مجادالت فقیهی و کالمی) القادر، به دلیل صدور اعالمیه القادریه و تعطیل 1

  ) متوکل، به دلیل مخالفت با اعتزالی گري و شیعیگري و بزرگداشت اهل حدیث.2

  ) مأمون، به دلیل حمایت از معتزله و پافشاري بر موضوع حدوث کالم خدا3

  ) مهتدي، به دلیل اصالحاتی که در نظام سیاسی و دینی جامعه انجام داد.4

  ......بود و توسط ............در سال ............هجري تخریب شد......... از آن قبیله» تکده فلسب« -111

    نهم -زیادبن انصاري -) نجیب2  دهم -خالدبن ولید -) اسد1

  نهم   -عکرمۀ بن ابی جهل -) کنده4  دهم -علی (ع) -) طی3

  اي ختم شد؟ غزوه طائف به چه نتیجه -112

  ي ثقیف در طائفها ) تصرف تمام قلعه2  ) تسلیم نهایی طائف1

  ) مقاومت طائف و بازگشت مسلمین4م مشروط طائف به مسلمانان) تسلی3

  هدف از غزوه سویق چه بود؟ -113

    ) تصرف آردهاي مشرکین1

  هاي بنی قینقاع توسط مشرکین مکه ) ممانعت از رسیدن آرد به قلعه2

    ) ممانعت از رسیدن ابوسفیان و قواي همراه او به یاري بنی قینقاع3

  ) تعقیب ابوسفیان و قواي همراه او4

  امامت مسجد ضرار از طرف منافقان برعهده چه کسی واگذار شد؟ -114

ع1 جمعبداهللا بن ابی2    ) م (    

  ) ابوحبیبۀ بن ازعر4  ) ثعلبۀ بن حاطب3



  مجموعه تاریخ »  164«
 

 
 

 
  اي بود؟ بیعت رضوان ناشی از بازتاب چه حادثه -115

    ) آماده شدن قریش براي جنگ با مسلمانان1

  افشاري پیامبر براي انجام مناسک حج) پ2

    ) شایعه کشته شدن عثمان بن عفان به دست قریش3

  ) محاصره مسلمانان توسط قریش4

  درباره فجار اول و دوم کدام گزینه درست است؟ -116

    ) منازعه خزاعه و قریش، قریش و هوازن1

  ) منازعه کنانه و هوازن، قریش و هوازن2

    کنانه و قریش) منازعه هوازن و قریش، 3

  ) منازعه قریش و خزاعه، قریش و کنانه4

  هاي عربستان جنوبی چه بود؟ ترین فرمانروایان سبایی در نبشه عنوان کهن -117

ب1 بان3  ) شاهان حمیر2  ) مکرّ   ) شاهان سبأ و ذي زیدان4  ) شاهان و مکرّ

  درباره رفادت و قیادت کدام پاسخ درست است؟ -118

    ها ) طعام دادن، فرماندهی جنگ2  مداري، حمل پرچ ) پرده1

  )کلیدداري، آب دادن4  داري ها، پرچم جنگ  ) فرماندهی3

  امیرالمؤمنین علی (ع) چرا مرکز خالفت را از مدینه به کوفه منتقل کرد؟ به خاطر ............ -119

  ) دسترسی به شام و وجود امکانات و مردان عراق2  ) کمبود امکانات نظامی در حجاز1

  ) آمادگی عراقیان براي این کار4  حضور اصحاب مخالف در حجاز) 3

مورخان مسلمان رواج مسیحیت در نجران و جنوب عربستان را بـه کـدام یـک از افـراد زیـر مربـوط        -120

  اند؟ کرده

    ) فیمیون، عبدالمسیح2  ) فیمیون، عبداهللا بن ثامر1

  ) عبداهللا بن ثامر، عبدالمسیح4  ) فیمیون، سید نجران3
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   پاسخنامه تاریخ اسالم

  )4ـ گزینه 91

  )2ـ گزینه 92

  از حسن بن یوسف مطهر حلی است که علیرضا کهنسال آن را ترجمه کرده است.«نهج الحق و کشف الصدق

هـ) است. (ر.ك: منبع  362) کتاب مقاتل الطالبین نوشته علی به حسین معروف به ابوالفرج اصفهانی (حدود 3ـ گزینه 93

  )114، ص 5

  )150و  149ص ، ص3)  (ر.ك: منبع 3گزینه  ـ94

  )1ـ گزینه 95

از واقعه کربال را از تاریخ طبري بیرون کشیده و بـه نامهـاي مقتـل     ) فؤاد سزکین روایات ابومحنف60، ص 5(ر.ك: منبع 

  اند. الطف منتشر کرده وقعۀالحسین و 

  )4ـ گزینه 96

کـاري بـرخالف    برداشته، حکمیـت را   ز لشگریان او سر به شورشاي ا گشت عده هنگامی که علی از صفین به کوفه باز می

ایشان را محکمه اولی نامند. اینان در حروراء دهی نزدیک کوفه جمع شدند. و از » ال حکم اال اهللا«اسالم دانستند و گفتند 

  )27و  26، ص 3اینرو آنا را حروریه نامند. (ر.ك: منبع 

  )4ـ گزینه 97

  نبوت کند.متبنی یعنی کسی که دعوي 

مسلمیه کذاب از همه مدعیان پیغمبري خطرناك تر بود و سجاح تمیمی نیز پیرو او بود و توسط خالـدبن ولیـد در دوران   

ابوبکر شکست خورد و فراري شد و کشته شد. در یمن نیز اسود عنسی مدعی پیغمبري شد عامالن پیغمبر در شب قبـل  

ي بنی اسد بود که در دوره ابـوبکر   بن خویلد کاهن طایفه ۀطلیحن پیغمبري فوت پیامبر او را کشتند. یکی دیگر از مدعیا

  در جنگ با مسلمانان شکست خورد.

  )215و  214و  213ص ص، 2(ر.ك: منبع 

  )1ـ گزینه 98
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ابوبکر مسلمانان را از نواحی عربستان براي جنگ رومیان دعوت کرد و سپاهی در مدینه فراهم آورد و آنرا به چهار دسـته  

  هاي سپاه فرمان داد که با یکدیگر مالقات کرده و همه از فرمان ابوعبیده پیروي کنند. سیم کرد. ابوبکر به دستهتق

ي شیبانی) را به فرماندهی عراق گماشت و خود به سوي شام حرکت کرد و در جنگ یرموك پیروز  خالد،(مثنی بن حارثه

  ت و عمر جانشین او شده است.شدند در این هنگام خبر رسید که ابوبکر فوت نموده اس

  )263تا  223 ص، ص2(ر.ك: منبع 

  )3ـ گزینه 99

  )61، ص 5(ر.ك: منبع 

  )2ـ گزینه 100

دست سعیدبن عاص گشوده شد. حسن و حسین دو فرزند علـی(ع) و عبـداهللا بـن عبـاس و      هبه روزگار عثمان طبرستان ب

  طبرستان همراه بودند. عبداهللا بن عمر و عمروبن عاص و زبیربن عوام با سپاه فاتح

هجري مردم خراسان از اطاعت عثمان بیرون رفتند و وي عبداهللا بن عامر فرماندار بصره را با سـپاهی فـراوان    31به سال 

را گشود و مردم شـهرهاي دیگـر ماننـد     سو فرستاد عبداهللا بن عامر در مرو و خوارزم با مردم مصادف داد و از نو آن بدان

  آمدند، و وقتی کارها را به سامان برد به بصره بازگشت.صلح او به نیشابور و بلخ با 

  )264، ص 2(ر.ك: منبع 

  )4ـ گزینه 101

  )4ـ گزینه 102

  )584و  583ص ص، 2، جلد 6(ر.ك: منبع 

  )4ـ گزینه 103

حق خود  هجري) زیدبن علی بن حسین(برادر امام زین العابدین) که خالفت را 125ـ 72( به روزگار هشام بن عبدالملک

هاي شیعه است. بعد از مرگ زید، زیدیه به چند دسـته تقسـیم    دانست قیام کرد. پیروان زید به نام زیدیه یکی از فرقه می

 144«شدند و گروهی از آنان بر دوستی زید پایدار ماندند و با پسرش یحیی ابن زید بیعت کردند و به همراهی او به سال

کردند، ولی سرنوشت یحیی نیز مانند پدرش شد و در اثنـاي جنـگ تیـري خـورد و جـان       در خراسان با قشون شام جنگ» هجري

  سپرد.

  )3ـ گزینه 104

در زمان ولیدبن عبدالملک سه کس شهرت یافتند و تالش آنها در فتوحات مسلمانان مؤثر افتاد. قتیبه بن مسـلم بـاهلی،   

  یبه بن مسلم نیز مبغوض سلیمان بود.محمدبن قاسم ثفقی و موسی بن نصیر. در دوران خالفت سلیمان قت



  »167«   )1(کنکورهاي سراسري و آزادمجموعه تست 

  
 
 

  )362، ص 2(ر.ك: منبع 

  )2ـ گزینه 105

  )2ـ گزینه 106

) پسر طاهر مؤسس سلسله طاهریان است عبداهللا با حکومـت نسـبتاً طـوالنی خـود توانسـت      230ـ 213عبداهللا بن طاهر(

  اقدامات اساسی در جهت امنیت مردم صورت دهد.

ي اسالم در شمال شرقی ایران انجامید و به ویژه در زبان عبـداهللا بیشـتر    که به توسعهیکی از مهمترین اقدامات طاهریان 

  پی گیري شد، لشکرکشی به بعضی از مناطق ترك نشین ماوراءالنهر بود.

  )4ـ گزینه 107

  )3ـ گزینه 108

  )1ـ گزینه 109

او منحصر به تشریفات دیدار خلیفه  عباسیان نیز به رسم امویان حاجب گرفتند به تدریج منصب حاجبان بزرگ شد و کار

کردند و وزیران را زیر نفوذ خود گرفتند. نخستین خلیفـه کـه حاجـب     نماند، بلکه بعضی حاجبان در کار دولت دخالت می

گرفت معاویه بود و از جمله معروف ترین حاجبان دوره اول عباسی فضل بن ربیع بود که با سعایت از برمکیـان، مقـدمات   

  ا فراهم کرد و هم فتنه امین و مأمون را دامن زد. پس از او ایتاخ ترك، حاجب واثق را نام باید برد.سقوط ایشان ر

  )2ـ گزینه 110

  )3ـ گزینه 111

  )4ـ گزینه 112

ي حنین. نتیجـه غـزوه: مقاومـت طـائف و مراجعـت       هدف از غزوه طائف هجوم به ثقیف در طائف براي مشارکت در غزوه

  ماه پس از هجرت است. 92جا زمان این غزوه شوال سال هشتم، ي آن مسلمین از محاصره

  ) 4ـ گزینه 113

هدف از غزوه سویق تعقیب ابوسفیان و قواي همراه او که نتیجه این غزوه فرار قریش و بازگشت مسلمین به مدینـه شـد.   

  ماه پس از هجرت است. 22ذیحجه سال دوم،  5پیامبر(ص) در تعقیب ابوسفیان تا قرقره الکدر پیش رفت. زمان غزوه: 

  )228، ص 1(ر.ك: منبع 
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  )1ـ گزینه 114

  )3ـ گزینه 115

  )2ـ گزینه 116

شد. بـه رغـم ایـن سـنت،      هاي حرام هرگونه منازعه و جنگ متوقف گشته و حرام تلقی می در سنت اعراب عدنانی، در ماه

هـاي   ار کشمکش شدند که چون در مـاه قبایل عرب مستقر در مکه و اطراف آن، در ایام جوانی حضرت رسول، درگیر چه

  حرام اتفاق افتاد، به فجار موسوم شدند.

نیز اي بود میان کنانه و بنی هوازن، فجار دوم ستیزي بود که میان قریش و هوازن، اتفاق افتاد، فجار سوم  فجار اول منازعه

  میان قریش و کنانه با هوازن روي داد.نبردي بود که میان کنانه و بنی هوازن روي داد و فجار چهارم هم جنگی بود که 

  )1ـ گزینه 117

  )30، ص 1(ر.ك: منبع 

   )2ـ گزینه 118

هاي که قصی در مکه پایه گذاري کرد و همانها براي مکیان تبدیل به سنن مقدس شد متعدند از آن جمله: سقایت:  سنت

نت): عبـارت از پـرده داري، حفـظ و    حجابت(سـدا ) / (رفادت: سنت طعـام دادن بـه حجـاج   / ( آب دادن مجانی به حجاج

هـا و رهنمـایی حاجیـان و نگهـداري و      قیادت: رهبـري و فرمانـدهی جنـگ   ) / (ي خدا و کلیدداري آن بود. نگهداري خانه

  لواء: لواء سنت حمل پرچم در جنگ بود.) / (مراقبت از شتر ایشان بوده است.

  )2ـ گزینه 119

  )1ـ گزینه 120

ان جنوبی، ناحیه یمن و به خصوص نجران، از مراکز عمده مسیحیان بوده است. نجـران بـه   در میان نواحی مختلف عربست

علت وجود کلیسایی که به دست حبشیان ساخته شده، و بعدها به کعبه نجران شهرت یافـت و نیـز بـه علـت قتـل عـام       

  براي مشابهت با کعبه ساخت. مسیحیان آنجا شهرت فراوانی کسب کرد. کعبه نجران را بنوعبدالمدان بن الدیان المحارثی

انتشار مسیحیت در عربستان به راهبی به نام فیمیون و شاگرد او عبداهللا بن ثامر و همچنین به کالب بـن مثـوب نسـبت    

  داده شده است.



  »169«   )1(کنکورهاي سراسري و آزادمجموعه تست 

  
 
 

  سال  تاریخ جهان

  میالدي چرا تشکیل شد؟ 1765در آمریکاي سال » کنگره قانون تمبر« -121

  تماعی اتباع انگلیس در کانادا و اتازونی) براي تامین حقوق فردي و اج1

  هاي اجتماعی اتباع بریتانیا در مستملکات این دولت ) براي تامین حقوق و آزادي2

  ) براي دفاع از حقوق اجتماعی نژادهاي مختلف امریکا3

  ) براي مشکالت مالی دولت انگلیس در مستملکات آمریکایی4

  قتصادي اروپاست؟تالیف کدام متفکر ا» ثروت ملل«کتاب  -122

  ) مالتوس4  ) سن سیمون3  ) پرودون2  ) آدام اسمیت1

  بنیانگذار و معمار اصلی وحدت ایتالیا چه کسی بود؟ -123

  ) گاري بالدي4  ) کاوور صدر اعظم ویکتور امانوئل3  ) فرمانرواي ونیز2  ) پاپ رهبر کلیساي رم1

  جمهوري سوم چه وقت در فرانسه استقرار پیدا کرد؟ -124

  1815) کنگره وین 4 1871) شکست از پروس در 3  1830) انقالب 2  1848انقالب ) 1

  معاهده تیلسیت بین کدام کشورها امضاء شد؟ -125

    ) فرانسه و اطریش2  ) انگلستان و روسیه1

  ) فرانسه و روسیه4  ) فرانسه و انگلستان3

  الکساندر دوم تزار روسیه توسط کدام گروه به قتل رسید؟ -126

  ها ) بلشویک4  ها ) سوسیالیست3  ها ) کمونیست2  ها یست) نیهل1

  شد؟ حکومت میجی در ژاپن به چه معنی اطالق می -127

  ) حکومت روشن2  ) حکومت استبدادي1

  ) حکومت پادشاهی4    ) حکومت نظامی3
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ـ    -128 ن مشهورترین سند در تاریخ انگلیس (منشور کبیر یا ماگماکارتا) در زمان کدام یـک از پادشـاهان ای

  )؟1215ژوئن  15کشور به تصویب رسید (

  ) جان، معروف به لکلند2    ) ریچارد اول1

  ) هانري سوم4    ) هانري اول3

م به چه علت و در چه سالی آغاز شد؟ جنگ در شبه جزیره -129 ي کره پس از جنگ جهانی دو  

    1952) تصرف کره شمالی به وسیله چین 1

  1950) حمله کره جنوبی به کره شمالی 2

    1951) حمله چین به کره جنوبی 3

  1950) حمله کره شمالی به کره جنوبی 4

  چه تصمیم مهمی اتخاذ شد؟ 1818در کنگره اکس الشاپل به سال  -130

    ) تایید ریاست الکساندر اول بر کنگره الیباخ1

  ) تصمیم در سرکوب اصالح طلبان اسپانیا2

    ) جلوگیري از جنبش وحدت گراي ایتالیا3

  ممنوعیت از ورود فرانسه به کنگره وین ) رفع 4

  هاي صلیبی تهییج و دعوت کرد؟ کدام روحانی بزرگ مسیحی، مردم اروپا را براي جنگ -131

  المقدس دعوت به جنگ کرد. در کلرمون، مسیحیان را براي نجات بیت 1065) پاپ اوربن دوم در 1

  ون ایراد کرد.سخنرانی معروف خود را در کلرم 1095) پاپ اوربن پنجم در 2

  میالدي در کلرمون اروپاییان را دعوت به جنگ کرد. 1095) پاپ اوربن دوم در 3

  هاي صلیبی دعوت کرد. در مجمع کلرمون اروپاییان را براي شروع جنگ 1095) پاپ اوربن سوم در نوامبر 4
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  در یونان باستان چه مفهومی داشت؟ (osteracism)استراسیسم  -132

    تن) نفی بلد از آ1

  ) دفاع وکیل از متهم در مجلس هلیایا2

    ) تشریفات مربوط به تشکیل شوراي پانصد نفره بوله در عهد کلیستن3

  ) اخراج نماینده از مجلس آریوپاگوس  4

  پیمان برست لیتوفسک در چه سالی و به چه منظوري بود؟ -133

  ه روسیه کرد.آلمان را ملزم به واگذاري کلیه سرزمینها تصرف شد -1918) ژانویه 1

  کشورهاي اسکاندیناوي پیمان همکاري با روسیه را منعقد کردند. -1914) ماه می 2

  روسیه را از حق کشتیرانی در دریاي سیاه محروم کرد. -1854) مارس 3

  هاي اروپایی خود کرد. روسیه را ملزم به واگذاري یک چهارم از سرزمین -1918) مارس 4

  . م) چه نام داشت و کدام رهبر شورشیان آن را به تصرف خود درآورد؟875(پایتخت چین در قرن نهم  -134

    هوانگ چائو -) چانگان2  سوت یات سن -) پکن1

  جیانک چینگ   -) منچوري4 چیانگ چایکچک -هاي ) شانگ3

  مذهب بومی مردم ژاپن قبل از ورود بودائی چه نام داشت؟ -135

  شینتو 4  ) زند3  ) تائو2  ) برهمائی1

  مان نفتا ؟ پیمانی بود...........پی -136

    ) میان کشورهاي تولید کننده نفت با اروپا1

  اي ) میان آمریکا و کشورهاي داراي انرژي هسته2

  ) در مورد تجارت آزاد میان آمریکا و کانادا و کشورهاي آمریکاي التین3

  ) تجاري در مورد کشورهاي خاور دور4
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هاي اروپا پایـان داد و موجـب تضـعیف کـدام دولـت       یک از جنگ به کدام (utrech)» واترخت«صلح  -137

  گردید؟

  فرانسه -هاي وراثت ) جنگ2  فرانسه -هاي سی ساله ) جنگ1

  انگلستان -هاي مذهبی ) جنگ4  انگلستان -هاي وراثت ) جنگ3

  ارند؟کند، ند کدام یک از مکاتب سیاسی زیر معتقدند مردم، حقوقی جز آنچه دولت به آنها تفویض می -138

  ) لیبرالیسم4  ) فاشیسم3  ) سوسیالیسم دموکراتیک2  ) دموکراسی1

  جمهوري وایمار آلمان توسط کدام حزب پدید آمد و چرا از بین رفت؟ -139

    کودتاي هیتلر با کمک حزب نازي -) حزب سوسیال دموکرات آلمان1

  شکست آلمان در جنگ -آلمان  ) حزب سوسیالیست2

  ست آلمانشک -) حزب کمونیست آلمان3

  به موجب معاهده ورساي -) حزب سوسیال دموکرات4

  جنگ سرد پس از جنگ جهانی دوم چگونه پدید آمد؟ -140

  ) توسط ایاالت متحده آمریکا براي جلوگیري از توسعه کمونیزم1

  هاي استقالل طلبانه ) توسط ایاالت متحده و دول اروپاي غربی به منظور جلوگیري از نهضت2

  شوروي براي جلوگیري از نفوذ دول غربی به مناطق تحت تسلط آن دولت ) توسط دولت 3

  ) توسط سازمان ملل متحد براي حفظ صلح جهانی4

  آزادي مطلق کشتیرانی در خارج از آبهاي ساحلی کشورها مربوط به کدام کنوانسیون جهانی بود؟   -141

ر1 وو لوزان ) تصمیم مجمع اتفاق ملل پس از جنگ جهانی اول در معاهده س  

  ) سازمان ملل متحد پس از جنگ دوم جهانی2

  ) کنفرانس یالتا با شرکت سران دول متفق3

  گانه ویلسن رئیس جمهور ایاالت متحده پس از جنگ جهانی اول 14) مواد 4
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  قیصر بورژیا که الگوي عملی ماکیاول در کتاب شهریار بود، کیست؟ -142

  ) فرزند کاردینال مدیچی4  ) فرزند پاپ لئون دهم3  در ششم) پسر پاپ الکسان2  ) پسر لورنتزومدیچی1

  رسد. یک سلسله از معاهداتی است که .............به امضا می» معاهده لوکارنو« -143

  با آلمان و متفقین قبلی اروپا به جز روسیه 1925) با پا در میانی سویس در سال 1

  ) بین آمریکا و کشوهاي اروپایی2

  ریکا پس از جنگ جهانی اول) بین روسیه و آم3

  ) پس از جنگ جهانی اول بین متفقین4

  چرا دولت روسیه در جنگ جهانی اول از دول متفق کناره گرفت؟ -144

  هاي جنگ و مرگ نیکالي دوم در جریان جنگ درپی سال هاي پی ) قحطی1

  ریک دولت عثمانی) شکست لشکریان ژنرال کلچاك ودنیکین در مبارزه با استقالل طلبان قفقاز به تح2

  توسط الکساندر کرنسکی 1917) وقوع انقالب مارس 3

  1917) وقوع انقالب بلشویکی 4

  روسیه اثر بخشید؟ 1905کدام واقعه در انقالب  -145

    ها ) کشته شدن تزار الکساندر دوم به دست نیهلیست1

  ) شکست روسیه از آلمان و امضاي معاهده برست لیتوفسک2

  1904از ژاپن در  ) شکست دولت روسیه3

  ) شکست روسیه از قواي متحد اروپا در جنگ کریمه4

  اي تکیه داشت؟ نظریه مالتوس بر چه مسأله -146

  آوري ثروت. ) بحران افزایش جمعیت و ضرورت توسعه تجارت به منظور جمع1

  ) بحران افزایش جمعیت جهان و عدم تعادل بین این پدیده با کمبود غذا.2

  لزوم استفاده هر چه بیشتر از محصوالت دریایی. ) بحران جمعیت و3

  ها. ) بحران افزایش جمعیت و عدم توجه جهان به  حفظ سالمت انسان4



  مجموعه تاریخ »  174«
 

 
 

 
  اند؟ دو ویژگی مهم قرون وسطی کدام -147

  پیروزي کلیساي کاتولیک بر پروتستانها -) استحکام نظام فئودالی در پایان قرون وسطی1

  سلطه کلیسا ) افزایش قدرت فئودالها و کاهش2

  ) افزایش قدرت فئودالها و سلطه نامحدود کلیسا3

  آغاز رفورم سیاسی و ارضی -هاي فراگیر ) تشکیل حکومت4

  در زمان کدام امپراطور، دولت روم به منتهاي گستردگی رسید؟ -148

  ) نرون4  ) ژول سزار3  ) ترایانوس2  ) اکتاویوس1

هایی گفته شده و کدام مورخ یونانی درباره آن نوشـته   جنگهاي پلوپونز به چه  در یونان باستان جنگ -149

  است؟

  پلوتارك -هاي اسپارت با ایران ) جنگ2  گزنفون -هاي ایران و آتن ) جنگ1

  توسیدید -هاي آتن و اسپارت ) جنگ4  هرودت -هاي آتن و اسپارت با ایران ) جنگ3

  ؟عصر اوج پیشرفت فرهنگی و مدنی یونان باستان چه نام دارد -150

  ) عصر آکادمی افالطون2    ) عصر پریکلس1

  ) عصر شکوفایی حقوق مدنی و ظهور رنسانس4  ) عصر نفوذ فرهنگ یونانی در سراسر مدیترانه3
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  پاسخنامه تاریخ جهان 
  )2گزینه  -121

  )1گزینه  -122

  )3گزینه  -123

  :ي ملت ایتالیا با کوشش سه چهره نامدار به پیروزي رسید قیام استقالل طلبانه

شـناس و   کـاوور سیاسـتمداري کـاردان و موقعیـت      پـرداز ایـن جنـبش،    جوزپه مازینی، کاوور، گاویبالدي، مازینی نظریـه 

  ارش استقالل طلبان، به نام سرخ جامگان بود. گاریبالدي رهبر

  )3گزینه  -124

  )4گزینه  -125

  )610ص  4یافت. (ر.ك: منبع  بین ناپلئون و آلکساندر تساروس انعقاد 1807ژوئیه  8معاهدة تیل سیت در 

  )1گزینه  -126

  )2گزینه  -127

سـال حکومـت کـرد. در     45موتسوهیتو مـدت    آید، امپراتوري موتسوهیتو آغاز دوران جدیدي از تاریخ ژاپن به حساب می

 دوران او که دوران میجی (حکومت روشن) نامیده شده است ژاپن به سـرعت راه پیشـرفت و ترقـی را طـی کـرد. در پـی      

  انقالب میجی ژاپن تا پایان قرن نوزدهم تبدیل به یک کشور صنعتی و قدرتمند شد.

  )2گزینه  -128

ها از مداخالت پاپ درکارهاي مملکت و همچنین از مالیاتهایی که پادشاه  جان (ژان ساتر) فردي سست عنصر بود. و بارون

بـه قبـول و امضـاي فرمـان کبیـر وا       1215را در سـال   کرد ناراضی بودند و بنابراین به مخالفت برخاسـته ژان  مطالبه می

  )429، ص 1کرد. (ر.ك: منبع  داشتند. این فرمان اختیارات پادشاه را محدود می

  )4گزینه  -129

  )4گزینه  -130

  ) 3گزینه  -131

  .المقدس صادر کرد هـ پاپ اوربان دوم فرمان جنگ علیه مسلمانان راه براي تصرف بیت 475 –م  1096در سال 

   )1گزینه  -132

توانسـت یـک فـرد مـدنی را کـه مرتکـب        یسم را معمول داشت و به موجب این تصمیم ملت میسکلیستین موضوع استرا

  طلبی و قدرتی زیاده از حد داشت تبعید کند. جنایتی و خیانتی نشده ولی حس جاه
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  )4گزینه  -133

  )2گزینه  -134

  )4گزینه  -135

  )3گزینه  -136

  )2گزینه  -137

  )3گزینه  -138

  ) 1گزینه  -139

  )1گزینه  -140

جنگ سرد در واقع بعد از پایان جنگ جهانی دوم آغاز شد. این جنـگ در روابـط بـین شـوروي وکشـورهاي کمونیسـتی       

بـه   1989هاي غربی (بلوك غرب) از طرف دیگر ادامه یافت و تا انهدام دیوار بـرلین در   (بلوك شرق) از یک طرف و دولت

  د.طول انجامی

  )4گزینه  -141

رانـی   ویلسون رییس جمهور آمریکا در کنفرانس ورساي چهارده اصل را مطرح کرد که اصل دوم آن دربـاره آزادي کشـتی  

  در تمام دریاها در ایام صلح و جنگ بود.

  )2گزینه  -142

  )1گزینه  -143

  )4گزینه  -144

  )3گزینه  -145

  )2گزینه  -146

  )3گزینه  -147

  )2گزینه  -148

  )4گزینه  -149

  )1گزینه  -150
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   تاریخ ایران دوره اسالمی

  در زمان سلطنت مظفرالدینشاه وام اول از چه کشوري، توسط چه شخصی و به چه منظوري دریافت شد؟ -151

    الدوله، جهت رفع نیازهاي دولت ) از انگلستان توسط امین1

  رنگ) از روسیۀ تزاري، توسط امین السلطان و براي بردن شاه به ف2

  ) از روسیه، توسط امین الدوله و براي انجام اصالحات3

  ) از فرانسه، توسط امین السلطان جهت بردن شاه به فرنگ 4

  چه نوع مالیاتی بود؟» قبچور«در دورة ایلخانان  -152

  ) مالیات بر دام4  ) مالیات بر غالت3  ) مالیات ارضی2  ) مالیات بردرآمد1

  شوند؟ اي محسوب می از منابع دست اول چه دوره» خباراال زین«و » تاریخ یمینی« -153

  ) غزنویان4  ) سلجوقیان3  ) تیموریان2  ) ایلخانان1

  رصدخانه سمرقند به دستور چه کسی تأسیس شد و معروفترین دانشمند ریاضی و نجومی آن چه نام داشت؟ -154

  حکیم عمر خیام -) تیمور2  الدین جمشید کاشانی غیاث -) الغ بیک1

  خواجه نصیرالدین طوسی -) هالکو4   عبدالرزاق سمرقندي -اهرخ) ش3

  توان اوج یا عصر طالیی دولت سامانیان به شمار آورد؟ ایام حکومت کدام امیر سامانی را می -155

  ق) 279 -295) اسماعیل بن احمد (2  ق)295 -301) احمد بن اسماعیل (1

  ق)331 -343) نوح بن نصر (4   ق)301 -331) نصربن احمد (3

  بحرانی که پس از قتل نادر بر ایران عارض شد از کدام مقوله بود؟ -156

  ) استیالي افغانهاي ابدالی بر مرکز حکمرانی2  ) استیالي عثمانی بر ایاالت غربی1

  ) کشاکش قدرتمندان داخلی4  ) تقسیم قسمتی از ایران به دست روسیه و عثمانی3

  جالیري، به دست چه کسی کشته شد؟ سلطان احمد جالیر، آخرین فرمانرواي -157

  ) اوزون حسن آق قویونلو4  ) امیر تیمور3  ) شاهرخ2  ) قرایوسف قراقویونلو1
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  در عصر طاهریان مهمترین منصب پس از وزارت چه منصبی بود؟ -158

  اف) صاحب دیوان استی4  ) صاحب دیوان برید3  الجیش ) صاحب2  ) جهبذ1

هاي جنوبی رودخانه سـراب در ده   اي بوده سرسبز بر کنار یکی از شاخه پایتخت ییالقی غازان که ناحیه -159

  فرسنگی تبریز چه نام داشته است؟

  ) ارجان4  ) اوجان3  ) بیله جان2  ) ترجان1

در مرامنامـه کـدام حـزب دورة مشـروطیت آمـده      » قوة اجرایی از قوة سیاسی باید جدا باشد«عبارت  -160

  است؟

   زب اجتماعیون اعتدالیون) ح2    ) حزب دموکرات عامیون1

  ) حزب ترقی خواهان لیبرال4    ) حزب اتحاد و ترقی3

  هایی رخ داد؟ نبرد ایالمش میان چه گروه -161

  ) سلطان محمد خوارزمشاه و غوریان2  الدین خوارزمشاه و چنگیزخان ) سلطان جالل1

  یان) سلطان محمد خوارزمشاه و قراختائ4  ) سلطان محمد خوارزمشاه و چنگیزخان3

  کدام اثر تألیف محمد بن هندوشاه نخجوانی است؟ -162

ل1 ل الی الترس تاریخ شیخ اویس2    ) التوس (  

  ) عتبۀ الکتبه4  ) دستور الکاتب فی تعیین المراتب3

پس از سقوط اصفهان تا احیاي مجدد استقالل و وحدت سیاسی ایران توسط نادرشـاه، ایـاالت غربـی     -163

  ود؟دریاي خزر در دست کدام ب

  ) عثمانی و افغانها4  ) شاه تهماسب دوم3  ) روسیه و عثمانی2  ) افغانها1

  کدام فرمانرواي مظفري به دست تیمور به قتل رسید؟ -164

د4  ) شاه شجاع3  ) شاه یحیی مظفري2  ) شاه منصور مظفري1 مبارزالدین محم (  
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  ترین اقدام وي چه بوده است؟ الدین آیبک کیست و مهم قطب -165

    دار سلطان محمود غزنوي/ ساخت مسجد قطب دهلی) سر1

  ) سردار سلطان محمود غزنوي/ پیشبرد فتوحات غزنویان در هند2

  ) سردار سلطان معزالدین غوري/ پیشبرد فتوحات غوریان در هند3

  ) سردار سلطان سنجر سلجوقی/ ساخت مسجد قطب دهلی4

ر درآمده، به ویژه به عنوان شطرنج بازي مشـهور  کدام مورخ در جوانی در سلک خدمتگزاران امیر تیمو -166

  همبازي مورد عالقه پادشاه گورکانی بوده و در اکثر جنگها همراه وي بوده است؟

  الدین علی یزدي ) شرف2    ) حافظ ابرو1

  الدین شامی ) نظام4  الدین بن همام الدین مشهور به خواندمیر ) غیاث3

  یدرهاي کدام احزاب تشکیل شد؟از ل 1300 -1حزب سوسیالیست در سال  -167

  لیبرال -) اعتدال4  لیبرال -) توده3  اعتدال -) دموکرات2  لیبرال -) دموکرات1

  ایل شدن در اصطالح مغولی به چه معنی است؟ -168

  ) فرستادن ایلچی و نماینده جهت تعیین شرایط جنگ2  ) وارد شدن به یورت قبایل و راندن آنان از مراتع شان1

  ) تحت تابعیت قرار گرفتن4    ان) دادن گروگ3

  اند؟ فرستادگان ناپلئون به دربار فتحعلی شاه کدام -169

  رومیو -) ژوانن4  رومیو -) ژوبر3  ژوبر -) دالبالنش2  ژوبر -) بن تان1

  نبرد دیرالعاقول مربوط به کدام  است؟ -170

  ) جنگ عمرو لیث با معتز عباسی2 ) جنگ یعقوب لیث با طاهریان1

  ) جنگ عمرو لیث با آل بویه4  وب لیث صفار با معتمد خلیفه عباسی) جنگ یعق3

  مهمترین مانع در برابر بسط قدرت مازیار از خاندان قارنیان در طبرستان در آغاز قرن سوم هجري کدام بود؟ -171

  ) آل دابویه4  ) جستانیان3  ) خاندان باوند2  ) خاندان پادوسپانیان1
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  ...............بود.اغورلو محمد پسر نافرمان  -172

  ) قرایوسف ترکمانی4  ) شاهرخ تیموري3  ) جهانشاه قراقویونلو2  ) اوزون حسن آق قویونلو1

  کدام مورخ از دوستان صمیمی نقاش معروف بهزاد بوده است و وي را مظهر نوادر هنر توصیف کرده است؟ -173

  الدین مشهور به خواندمیر مالدین بن هما ) خواجه غیاث2   ) حافظ ابرو مؤلف زبدة التواریخ1

  التواریخ الدین نطنزي مؤلف منتخب ) معین4  ) عبدالرزاق سمرقندي مؤلف مطلع سعدین و مجمع بحرین3

  اي است؟ از کیست و دربارة چه سلسله» اکسیر التواریخ« -174

  دربارة زندیه -) میرزا محمد تقی ساروي2  دربارة زندیه -) میرزا محمد صادق موسوي نامی1

  دربارة سلسله قاجار -) علیقلی میرزا اعتضادالسلطنه4  دربارة سلسله قاجار -عبدالرزاق بیک دنبلی )3

  کیست؟» مسیو ساواالن« -175

  ) در سفر دوم ناصرالدینشاه به فرنگ مهماندار او بود.1

  ) طبیب فرانسوي ناصرالدینشاه بود.2

  شاه تقدیم کرد. ناصرالدینآهن و استخراج معادن در ایران را به   ) طرح ساختن راه3

  ) جادة اهواز به تهران را احداث کرد.4

  ي بنی کاکویه که بود؟   مؤسس سلسله -176

  ) احمد بن داود کاکویه4  ) ابومنصور فرامرز3  ) ابوکالیجار2  ) عالءالدوله محمد1

  کتاب قانون غازان خان  ایلخان مغول چه نام داشت؟ -177

  یرلیغ) 4  ) یاسا3  ) دستور2  ) بیلیک1

  متصدیان منصب صدر در دورة صفوي از کدام گروه قومی یا عقیدتی بودند؟ -178

  ) تاجیک و عرب4  ) ترکان قزلباش3  ) صوفیان طریقت صفوي2  ) نیروي سوم قفقازي1

  نخستین حادثۀ سیاسی مهم که پس از پیوستن نادر به اردوي شاه تهماسب دوم روي داد کدام بود؟ -179

  ) تصرف مشهد به دست قواي متحد2  خان قاجار به وکالت) انتصاب فتحعلی 1

  ) قتل فتحعلی خان قاجار4  ) تصرف هرات به وسیلۀ نیروي نادر3

  در دورة سامانیان خاندان حاکم بر چغانیان چه نام داشت؟ -180

 ) آل مأمون4  ) آل افشین3  ) آل فریغون2  ) آل محتاج1
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  پاسخنامه تاریخ ایران دوره اسالمی 

  )2ه ـ گزین151

یکی از شرایط عجیب دولت روسیه به ایران این بود که تا زمانی که دولت ایران تمامی مبلغ اصل و فرع وام خود را به آن 

  دولت نپرداخته است حق ندارد بدون رضایت دولت روس از یک کشور خارجی وام بگیرد.

  )320، ص 7(ر.ك: منبع 

  )4ـ گزینه 152

ابوسعید عبدالحی بن الضحاك بن محمود گردیزدي و معروف به تاریخ گردیزي که در  زین االخبار تألیف) 4گزینه ـ 153

  ) در شهر غزنه تألیف یافته است.441ـ440سلطنت عبدالرشید بن مسعود(

) است و کتاب عتبی حـوادث پایـان سـامانیان و اوایـل     427تایخ یمینی تصنیف ابونصر محمدبن عبدالجبار عتبی(متوفی 

توان از یک مورخ درباري توقـع داشـت در بـاب وقـایع عهـد       باز نموده است و خیلی آزادتر از آنچه می غزنویان را به شرح

  خویش اظهارنظر کرده است.

  )1ـ گزینه 154

  )3ـ گزینه 155

  ق) است 331ـ301نصربن احمد ملقب به امیر سعید(

  )4ـ گزینه 156

  به بعد) 68، از ص 4(ر.ك: منبع 

  )1ـ گزینه 157

ین سلطان احمد و قرایوسف ترکمان در تبریز جنگ اتفاق افتاد و سلطان احمد به قتل رسید و او بـا آنکـه   ب 813در سال 

  ي ایلکانی است. چند نفر دیگر هم از ایلکانیان(آل جالیر) پس از قتلش نام سلطنت داشتند در حقیقت آخرین امیر سلسله

  )756، ص 2(ر.ك: منبع 

  )2ـ گزینه 158

  یا سپهساالر بود» صاحب الجیش«ان پس از وزارت منصبمهمترین مناصب آن زم

  ) جهبذ امور مسکوکات و مالیات را بر عهده داشت.1در گزینه 

  باشد. ي هخامنشیان می دوره» چاپار«صاحب دیوان برید همان  )3و گزینه 

  )159، ص 5(ر.ك: منبع 
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  )3ـ گزینه 159

  )1ـ گزینه 160

دایی قوه اجرایی از سیاسی معنا ندارد و احتماالً منظور جدایی دین از سیاسـت  متن سؤال احتماالً اشتباه است چراکه ج 

  بوده است.

تقسـیم امـالك   «، »ایجاد نظـام اجبـاري  «، »ي روحانی انفکاك کامل قوه سیاسی از قوه«دموکراتها که بندهاي از مرامشان

فق شدند در مجلس فراکیسون بیست نفري به و . . . بود مو» مخالفت با مجلس اعیان«و» قانون منع احتکار«، »بین رعایا

ي مشـهور   ي دوم را به خود جلب نمایند و چند روزنامـه  وجود آورند و در خارج افراد کثیري از جوانان و غیرجوانان طبقه

اعی و مانند ایران نو در مهران، شفق در تبریز و نوبهار در خراسان منتشر سازند و مخالفان خود را به نام محافظه کار، ارتج

  آخوند و سرمایه دار به باد انتقاد بگیرند.

  )13و  12، صص 8(ر.ك: منبع 

  )4ـ گزینه 161

این نبرد که منجر به شکست قراختائیان شد و تاینگو فرمانده سپاه آنان به اسارت خوارزمشاهیان درآمد و سلطان محمـد  

  دستور قتل وي را صادر کرد.

  )3ـ گزینه 162

  )2ـ گزینه 163

اي به باب عـالی فرسـتاد و    ) طهماسب دوم فرستاده1135(محرم  1722وط اصفهان، به دست افغانها در اکتبر پس از سق

ي نـواحی مـورد ادعـاي     براي دفع افغانهاي غاصب درخواست کمک کرد. وزیر اعظم جواب داد کـه اگـر طهماسـب کلیـه    

یران کمک خواهند کرد. این شرایط همان شـرایطی  ها به وي براي بازپس گیري بقیه ا عثمانیان را به ایشان واگذارد ترك

  بود که پتر کبیر به طهماسب پیشنهاد کرده بود.

شـوال   13ي روس و عثمانی براي تقسیم نـواحی شـمال غـرب ایـران در      رقابت روسیه و عثمانی منجر به انعقاد عهدنامه

  بود. هرچند تجزیه ایران عمر کوتاهی داشت. 1136

  )251، ص 3(ر.ك: منبع 

  )1ـ گزینه 164



  »183«   )1(کنکورهاي سراسري و آزادمجموعه تست 

  
 
 

  ي آل مظفر انقراض یافت. به دست امیر تیمور سلسله 795با قتل شاه منصور در سال 

  )3ـ گزینه 165

  )1ـ گزینه 166

  )2ـ گزینه 167

حزب جدید سوسیالیست از موتلفین قصـر شـیرین یعنـی دمـوکرات و اعتـدال قـدیم تشـکیل شـد. انقالبیهـاي قـدیم و           

و جوانانی متجدد نیز با آنها یکی شدند و این حـزب تقریبـاً جـاي دمـوکرات قـدیم را       اعتدالیهاي پیشین باهم گرد آمدند

  حزبی به نام سوسیالیست به وجود آمد. 1301ـ 1300گرفت. و در مجلس چهارم سال 

  )131و  130ص ص، 8(ر.ك: منبع 

  )4ـ گزینه 168

  )3ـ گزینه 169

ران فرستاد تا تحقیقـات خـود را از دو کشـور مزبـور بـه امپراتـور       ناپلئون ژوبر مترجم و منشی خود را از راه عثمانی به ای

گزارش دهد. کمی بعد از حرکت ژوبر، ناپلئون آجودان مخصوص خویش رومیو را به ایران فرسـتاد رومیـو در ایـران فـوت     

  کرد و فتحعلی شاه رومیو را به همراهی محمدخان افشار و میرزا شفیع صدراعظم روانه اروپا نمود.

  )3زینه ـ گ170

  ه)  262( موفق سردار و برادر خلیفه المعتمد در دیرالعاقول توانست یعقوب را شکست دهد.

  )112، ص 6(ر.ك: منبع 

  )2ـ گزینه 171

  )1ـ گزینه 172

  )2ـ گزینه 173

  )4ـ گزینه 174

  )3ـ گزینه 175

  )1ـ گزینه 176

بـر همـدان    414لدوله دیلمی پس از وقایعی در سـال  عالء الدوله ابوجعفر دشمنزیار ملقب به کاکویه پسردایی مادر مجدا
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  چیره شد. پس از ابوجعفر پیروانش در غرب و قسمتی از ناحیه مرکزي ایران حکومت کردند.

  )54، ص 9(ر.ك: منبع 

  )2ـ گزینه 177

مانان ه.ق به دین اسالم تشرف یافتند مراعات دستورات شـرعی بـراي مسـل    694چون غازان و بسیاري از مغوالن در سال 

ي زنـدگی روزمـره وجـود داشـت، جمـع آوري کنـد و پـس از         ضروري شد و غازان کوشید، تا دستوراتی را که در زمینـه 

  ها را به صورت کتاب قانون(دستور)تدوین نماید. مالحظه آن

  )4ـ گزینه 178

ه این بود که صدر یک هاي تیموري و ترکمن وجود داشت؛ اما ویژگی مهم این مقام در دولت صفوی مقام صدارت در دولت

کردنـد. ایرانیـان عمـدتاً     ي سیاسی بود و شاهان صفوي از این مقام براي نظارت بر طبقات روحـانی اسـتفاده مـی    برگزیده

  هاي صدارت و وزارت بودند. صاحب مقام

  )4ـ گزینه 179

  )19، ص 4(ر.ك: منبع 

  )1ـ گزینه 180

شـد. ابـن    بود با عنوان امیر چغانیان شناخته مـی » ملوك اطراف«زمرهدر زمان سامانیان فرمانرواي والیت چغانیان که در 

حوقل از دودمانی که بر چغانیان حکومت داشت، با عنوان آل محتاج نام برده است. فرمانروایان چغانیان در عهد پـیش از  

  کردند. اسالم با لقب چغان خداه مشهور بودند، اما پس از اسالم با عنوان امیر بر آن سرزمین حکومت می
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  )4مجموعه تست سال هاي اخیر(

  

  عمومی و تخصصی   زبان

Part A: Granunar and Vocabulaq 

Choose the best answer to each question. 

1- ........ people enroll in English classes during the winter. 

1) Lot of  2) Less  3) Fewer  4) The’ least 

2- I ……… the movie before, but I decided to see it again. 

1) saw  2) have seen  3) would see  4) had seen 

3- Waterwavesare........ bytheactionofthewind. 

1) generated  2) designed  3) delivered  4) encouraged 

4- Deep freezing is now a common way of ........ fruit and vegetables. 

1) identi1iing  2) preserving  3) preventing  4) recovering 

5- We haven’t seen each other ....... a long time. 

1) since  2) for  3) until  4) during 

6- Would you take my car to the garage to have it 

1) repaired  2) for repairing  3) to be repaired  4) being repaired 

7- A direct ........  exists between seat belt use and the number of traffic deaths. 

1) line  2) chain  3) link  4) support 

8- In.........,thegrowthofindnstrywaspromotedbythe war of l8l2. 

1) particular  2) example  3) usual  4) instance 
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Part B: Cloze 

Choose the answer that best completes each blank. 

Good press photographers must have an “eye” for news. They (9) ....... be able to 

interpret a story and decide rapidly how they can (10) ........ advantage of the best 

opportunities to take pictures. The 

most difficult part of a press photographer’s is (11) ......... he or she has to be able to (12) 

... a 

complicated situation with just one photograph. They rarely have second chances. 

9-  

1) have  2) can  3) would  4) must 

10-  

1)hold  2) catch  3) get  4) take 

11-  

1) what  2) that  3) how  4) when 

12-  

1) turn out  2) put out  3) sum up  4) look up 
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Part C: Reading Comprehension 

Read the folio wing passage and answer the questions. 

Carbohydrates, which are sugars, are an essential part of i ]iealtly diet. They provide the 

main source of energy for the body, and they also function to flavor and sweeten foods. 

Carbohydrates range from simple sugars like glucose to complex sugars such as amylose 

and amylopectin. Nutritionists estimate that carbohydrates should make up about one- 

fourth to one- fifth of a person’s diet. This translates to about 75- 100 grams of 

carbohydrates per day. 

A diet that is deficient in carbohydrates can have an adverse effect on a person’s health. 

When the body lacks a sufficient amount of carbohydrates it must then use its protein 

supplies for energy, a proess called gluconeogenesis. This, however, results in a lack of 

necessary protien, and further health difficulties may occur. A b1f carbohydrates can also 

lead to kerosis, a build- up of ketones in the body that causes fatigue, lethargy, and bad 

breath. 

13- According to the passage, what do most nutritionists suggest? 

1) Carbohydrates should be eaten in very small quantities. 

2) Sufficient carbohydrates will prevent gluconeogenesis. 

3) Carbohydrates are simple sugars called glucose. 

4) Carbohydrates should make up about a quarter of a person’s daily diet. 

14- Which of the following do carbohydrates NOT do? 

1) prevent ketosis   2) provide energy for the body 

3) flavor and sweeten food  4) cause gluconeogenesis 

15- What does the word “this” refer to in line 8? 

1) using protein supplies for energy.  2) changing carbohydrates to energy. 

3) having a deficiency in carbohydrates.  4) having an insufficient amount of protein. 

Read Ihe following passages and answer the questions. 
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The widening of the scope and the methods of historical investigation enlarged the 

impact of the social sciences upon history. The process was encouraged by the increasing 

tendency of historians, in the 1950s and 1960s, to develop subdisciplines with their own 

organizational structures. Economic history bad been such a distinct entity in some 

countries since the 1930s, but it was followed by social history, cultural history, and by 

many smaller groupings. Although, with the principal exception of the “new” economic 

historians in the United States, most of the members of these new disciplines had been 

trained as generalist historians, they naturally tended to look for ideas and methods to the 

cognate social science disciplines. The closest links which were forged in this way, 

mainly during the 1960s and 1970s, were in the fields of economic history, historical 

demography, social history and historical geography. In all these cases, there was an 

increased awareness of the potential of social science theory and quantitative methods 

and a consequent desire to borrow whatever seemed useful. 

16- Historians’ interest in the development of subdisciplines affected - - - - - - - - . 

1) organizational structures in economic history  

2) the methods of historical investigation 

3) the role of social sciences in history   

4) the scope of social sciences 

17- The word “it” (line 4) refers to ………. 

1) economic history  2) history  3) subdiscipline  4) social science 

18- General historians played a role in the establishment of very strong relations 

especially between social sciences and the following subdisciplines EXCEPT 

1) social history   2) historical geography  

3) historical demography  4) general history 

19- The word “forged” (line 8) is closest in meaning to 
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1) connected  2) held  3) influenced  4) made 

20- According to the passage, it is NOT true that 

1) new economic historians rejected the principles of history 

2) historical geography tended to use the ideas in social sciences 

3) historians become interested in the quantitative methods of social sciences 

4) economic history was a subdiscipline in the 1 930s 

While the empires of Iran and Byzantium—the Constantinople- based successor to the 

Roman Empire in the east—were using their energies in battle against one another during 

the first part of the seventh century A.D., a new religious force grew up in the western 

part of the Arabian peninsula. By the time of his death in A.D. 632, the Prophet 

Muhammad and his followers had united most of the important Arab tribes under the 

banner of Islam. In A.D. 633 Aba Bakr, the first caliph of Islam, was strong enough to 

attack simultaneously both the Byzantine and Persian empires. After capturing Damascus 

and defeating the Byzantine army in A.D. 635, the Arab Muslims marched against and 

defeated the Iranian Sassanid forces; in A.D. 637 they occupied the capital of the 

Sassanid Empire at Ctesiphon and renamed it Madam. A few Iranian governors tried 

unsuccessfully to halt the Arab advance eastward, but the Muslims had reached the Oxus 

River by A.D. 650, and all the former Sassanid domains came under Arab administration. 

21- It can inferred from the passage that the Arab Muslims . 

1) captured the western part of the Roman Empire  

2) ruled over Iran after AD. 650 

3) were unable to advance eastward  

4) were not well- equipped to cross the Oxus River 

22- Before the death of the Prophet Muhammad, 
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1) the Arab Muslims had attacked Byzantium  

2) Ctesiphon was renamed 

3) the war between Iran and Byzantium had begun 

4) Constantinople had been captured by the Romans 

23- The word “halt” (line 10) is closest in meaning to 

1) stop  2) defeat  3) fight  4) change 

24- The Arab Muslims 

1) attacked Iran in the 6th century  2) finally defeated the Sassanidin A.D. 650 

3) gave Madam a new name  4) were stopped near the Oxus River 

25- According to the passage, the Byzantine Empire 

1) captured Damascus in A.D. 635   

2) fought against the Roman Empire 

3) lost the war against the Arab Muslims   

4) used its power against the Prophet Muhammad 
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There is no agreement on a definition of feudalism. The word can be used in very general 

terms to describe the totality of the economic and political relationships of medieval 

European society and of similar societies elsewhere. If such a view is taken, stress is 

normally laid upon the exploitation of the peasantry by the exaction of labour services in 

a closed, or natural, economy. The institution of the manor is of great importance; the 

main social relationships are seen in terms of lordship exercised both over men and land. 

Frequently such a definition becomes so wide as to be little more than synonymous with 

“medieval,” and so loses any real value, but even when used more carefully, there are 

still considerable problems. The alternative tradition to that which seeks a general model 

of feudalism is one which center upon a specific type of landholding in return for military 

service. The word feudalism itself is derived from the Latin feudum, or fief, the land held 

by a knight in return for service usually performed on horseback for forty days. It is 

possible to provide a much more satisfactory description and explanation for feudalism in 

such terms. 

26- The passage is mainly about ………. 

1) a specific type of landholding in the Middle Ages 

2) economic and social relationships in European societies 

3) the meanings of the term feudalism 

4) the exploitation of the peasantry 

27- The term feudalism has its origin in ………. 

1) the institution of the manor   

2) the word “medieval” 

3) the tradition of closed economy in Europe  

4) a Latin word 
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28- Feudalism in specific terms refers to ………. 

1) the traditional type of feudalism 

2) a special kind of landholding in return for military service 

3) the economic and political relationships in medieval Europe 

4) social relationships on the basis of lordship 

29- According to the passage, the general definition of feudalism ………. . 

1) does not concern non- European societies 

2) emphasizes military lordship 

3) is not problematic when it is used in a narrow sense 

4) has sometimes the same meaning as medieval I 

30- A knight could hold an area of land in exchange for ……….  

1) military service    

2) working on the lord’s farm for forty days 

3) satisfactory work    

4) giving his horses to the lord 
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    عمومی و تخصصی پاسخنامه زبان

  )3ـ گزینه 1

و اگـر غیرقابـل شـمارش     afewیـا   fewدر سخن گفتن از مقدار، اگر اسم هم قابل شمارش و هم در حالت جمع باشد از 

قبـل از   Lessو  Lot ofبـود نـه     Lot of) در حالتی صحیح بـود کـه   1کنیم. گزینه  استفاده می alittelیا  littleباشد از 

  ود.ر اسامی غیرقابل شمارش  به کار می

  ) 4ـ گزینه 2

  اگرچه فیلم را قبالً دیده بودم اما تصمیم گرفتم دوباره آن را ببینم.

Befor .قبل از به عنوان حرف اضافه است  

We had dinner befor they arrived  
  ) فعل باید به صورت ماضی بعید به کار رود.4که در جمله اول مثل گزینه 

  )1ـ گزینه 3

  شوند. د باد تولید میامواج آبی به وسیله عملکر

  : تشویق کردنencourageـ 4  : نجات دادن، تحویل دادن  deliverـ 3  : طرح کردن  design  ـ تولید کردن1

  ) 2ـ گزینه 4

  منجمد کردن روشی معمول براي نگهداري میوه و سبزیجات است

  تشخیص هویت دادن، شناختن  identify)  1گزینه 

  کردن، باقی نگهداشتن نگاهداشتن، حفظ Preserve) 2گزینه 

  جلوگیري کردن Prevert) 3گزینه 

  بهبود یافتن recover) 4گزینه 

  )2ـ گزینه 5

  )1ـ گزینه 6

  )3ـ گزینه 7

  یک رابطه مستقیم بین استفاده از کمربند و مرگ و میر با ماشین وجود دارد.
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  ) حمایت4گزینه   ) رابطه،3گزینه   ) زنجیر،2گزینه   ) خط1گزینه 

  )1ـ  گزینه 8

 Particular .به معناي ویژه، خاص است  

In particular .به معناي خصوصاً، علی الخصوص است  

  بهترین جواب را براي جاي خالی پیدا کنید.  Bقسمت 

  )4ـ گزینه 9

  mustآنها(خبرنگاران عکاس) باید قادر باشند یک داستان را تعبیر کنند باید: 

  )4ـ گزینه 10

  ها به نحو احسن استفاده کنند. چگونه از بهترین فرصتو به سرعت تصمیم بگیرند که 

  به نحو احسن از چیزي استفاده کردن take advantage of) 4گزینه 

  مشکل ترین قسمت از کار خبرنگار عکاس آن است که ) 2گزینه ـ 11

  ) 3ـ گزینه 12

  باشد. الصه کردن میبه معنی خ sum upاو بتواند یک وضع پیچیده را فقط در یک عکس خالصه کند گزینه 

  آنها به ندرت شانس گرفتن عکس دوم را دارند.

Part C 
کربوهیدرات که جزو قندها هستند یک قسمت ضروري رژیم غذایی سالم هستند. آنها مهمترین منبع انـرژي بـراي بـدن    

ي ساده مثل گلوکز تا ها از قندها روند. کربوهیدرات هستند و همچنین براي مزه بخشیدن و شیرین کردن غذاها به کار می

هـا بـاال    کنـد کـه کربوهیـدرات    شود. متخصص تغذیه برآورد می قندهاي پیچیده نظیر آمیلوس و آمیلوپکتین را شامل می

گـرم کربوهیـدرات در    75ــ  100بایستی یک چهارم تا یک پنجم رژیم غذایی افراد را تشکیل دهند و این مقدار معـادل  

  مصرف روزانه هر فرد است.

تواند تأثیر نامطلوب بر سالمت(شخص) داشته باشد. در آن وقت که بـدن   غذایی که کمبود کربوهیدرات دارد می یک رژیم

به اندازه کافی کربوهیـدرات نـدارد بایـد از ذخـایر پروتئینـی موجـود جهـت تـأمین انـرژي اسـتفاده کنـد و ایـن عمـل              

gluconegenesis شود و ممکن اسـت مشـکالت زیـادي     پروتئین الزم میشود. بهرحال این امر منجر به فقدان  نامیده می
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تواند به کروسیس منجر شود و این یک نوع بیماري  ها همچنین می براي سالمتی به وجود بیاوردآورد کمبود کربوهیدرات

  شود که خستگی، خواب آلودگی و نارسائی تنفس را به دنبال دارد. است که در اثر ازدیاد کتونها در بدن ایجاد می

  )4گزینه  ـ13

  کنند. با توجه به ترجمه متن چه مقدار مواد مغذي را پیشنهاد می

ها  بایستی کربوهیدرات
4
  رژیم غذایی افراد را تشکیل دهند.1

  )4ـ گزینه 14

  دهد؟ هاي زیر را انجام می ها کدام یک از گزینها کمبود کربوهیدرات

  glaconeogensisـ علت 4  ـ شیرین کردن  3  عم دادن ـ ط2  ـ انرژي فراهم نمودن براي بدن1

  اشاره دارد. 4در خط  thisـ کدام گزینه به کلمه 15

  ) داشتن مقدار ناکافی پروتئین 4گزینه 

  متن زیر را بخوانید و سوالها را جواب بدهید.

جریان توسط گرایش فزاینده کند. این  هاي تحقیق تاریخی، اثر علوم اجتماعی را بر تاریخ بیشتر می گسترش حوزه و روش

ها با ساختارهاي سازمانی ایشان تشویق شـدند. تـاریخ اقتصـاد در     جهت تغییر زیر رشته 1960و  1950مورخان در دهه 

هـا   مثل یک موجود متمایز بوده است اما توسط تاریخ اجتماعی، تاریخ فرهنگی و گروه بندي 1930برخی کشورها از دهه 

ه شد. اگرچه به استثناء عمده مورخان اقتصادي جدید در ایاالت متحـده، بیشـتر عضـوها ایـن     کوچکتر متعددي ادامه داد

هـاي   هـا و روش  هاي جدید به عنوان مورخان عمومی تربیت شده بودند آنها به طور عادي تمایل داشـتند کـه ایـده    رشته

و  1860ایـن راه، عمـدتاً طـی دهـه      هاي علوم اجتماعی را جستجو بکنند. نزدیکترین پیونـدهایی کـه در   منطبق با رشته

هاي تاریخ اقتصادي، جمعیت شناسی تاریخی، تاریخ اجتماعی و جغرافیاي تاریخی بودنـد. در   ساخته شد در زمینه 1970

اي از پتانسیل تئوري و روشـهاي کمـی علـوم اجتمـاعی و آرزوي نهـایی بـراي قـرض         تمام این موارد، یک آگاهی فزاینده

  رسید، وجود داشت. د به نظر میگرفتن هرآنچه که مفی

  )3ـ گزینه 16

  ها بر نقش علوم اجتماعی تأثیر گذاشته عالقه مورخان در توسعه زیر رشته
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  )1ـ گزینه 17

  به تاریخ اقتصادي برمی گردد. 5در خط  itکلمه 

  ـ علوم اجتماعیsubdiscipline    4ـ 3   ـ تاریخ2  ـ تاریخ اقتصادي 1

  )4ـ گزینه 18

  که زیر شاخه علوم اجتماعی نمی باشد.تاریخ عمومی چرا

  )4نزدیک ترین معنی است به .......... گزینه  10در خط  forgedـ کلمه 19

  )1ـ گزینه 20

زمانی که امپراتوران ایران و بیزانس ـ جانشین امپراتور روم در شرق در قسطنطنیه مستقر شده بود ـ در طی قسـمت اول    

نبرد علیه همدیگر کردند. یک نیرو دینـی جدیـد در قسـمت غربـی شـبه جزیـره       قرن هفتم میالدي نیروي خود را صرف 

بیشـتر قبایـل مهـم     632عربستان نضج گرفت. پیامبر اسالم حضرت محمد(ص) و پیروانش تا زمان رحلـت وي در سـال   

زمان با هـر دو   ابوبکر، اولین خلیفه اسالم، قوي بود که هم 633عرب زیر نشان (پرچم) اسالم متحد کرده بودند. در سال 

 635امپراتوري بیزانس و ایران حمله بکند. اعراب مسلمان بعد از گرفتن دمشق و شکست دادن ارتـش بیـزانس در سـال    

میالدي تیسفون پایتخـت امپراتـوري    637میالدي به نیروهاي ساسانی حمله کرده و آنها را درهم شکستند آنها در سال 

این را براي آن انتخاب کردند. چند فرماندار ایرانی در تالشی ناموفق سعی کردند ساسانی را اشغال کردند و اسم جدید مد

(جیحون) رسیده بودند و oxusمیالدي به رودخانه  650که مانع پیشروي اعراب به سوي شرق شوند اما مسلمانان تا سال 

  تمام قلمروهاي قبلی ساسانی زیر اداره اعراب درآمد.

  )2ـ گزینه 21

  )3ـ گزینه 22

  )1ـ گزینه 23

  است. stopبه معناي متوقف کردن مترادف  haltکلمه 

  )2ـ گزینه 24

  )3ـ گزینه 25

تواند توصیف کلیـت روابـط اقتصـادي و سیاسـی جامعـه       در تعریف فئودالیسم هیچ اتفاق نظري وجود ندارد این کلمه می
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عمومی تر به کار بـرده شـود. در صـورت    هاي خیلی  هاي مشابه در جاهاي دیگر در برداشت اروپایی قرون وسطی و جامعه

اتخاذ چنین دیدگاهی به طور معمول بر استثمار کشاورزان به وسیله فشار بر نیروي کار در یک اقتصاد بسـته یـا طبیعـی    

شود که از هـم   گردد. به طور مکرر این تعریف چنان گسترده می شود که هم برروي مردم و هم زمین اعمال می تأکید می

رون وسطی فراتر رفته و تاحدي ارزش واقعی خود را از دست داده است اما حتی موقعیکه این تعریف با دقـت  معنایی با ق

هاي قابل توجهی هست سنت جایگزین در مورد آنچه که یک مدل عمومی فئودالیسم  رود هنوز مسئله بیشتري به کار می

  ل خدمت سربازي متمرکز شده است.کند مدلی است که بر نوع خاصی از زمین داري در قبا را بررسی می

مشتق شده است، یعنـی زمینـی کـه در ازاي خـدمتی کـه شـوالیه        fiefیا   feudumکلمه فئودالیسم خود از واژه التین 

شود. ممکن است ارائه شرح و توصیف  دهد به وي واگذار می انجام می (horseback)روز بر روي اسب 40معموالً به مدت 

  ئودالیسم در چنان ضوابطی فراهم نمائید.رضایت بخش تري براي ف

  )3ـ گزینه 26

  متن بیشتر درباره .......... است.

  ـ یک نوع خاص زمین داري در قرون وسطی1

  ـ روابط اقتصادي و عمومی در جامعه اروپا2

  ـ معنی فئودالیسم3

  ـ منشأ بهره برداري رعایا در دوره فئودالیسم4

  )4ـ گزینه 27

  )2ـ گزینه 28

  )4نه ـ گزی29

  )1ـ گزینه 30
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   عربی 

  ):45 -31عین األصح و األدقّ فی الترجمۀ أو التعریب أو المفهوم (

عد لنا«  -31 ینا فی البیعۀ الغداء المفتغد ،   »:أتیناه فی ناسٍ

  ) با گروهی از مردم آمدیم و همگی آمادگی خود را براي بیعت با او در فرداي آن روز اعالم کردیم.1

  از مردم به نزد او آمدیم و در آن صومعه از غذاي نیمروزي که برایمان آماده شده بود خوردیم. ) با گروهی2

  اي از مردم به نزد او آمدیم و جهت بیعت در فرداي آن روز اعالم آمادگی کردیم. ) با دسته3

  ) با گروهی از مردم براي دیدار او آمدیم و از غذاهاي آماده شده در کلیسا خوردیم.4

  »:دس له کسري رهطاً من العظماء لیسألوه التغبیب فی أمره« -32

  ) خسرو گروهی از بزرگان را احضار نمود و بر آنان در امورشان سختگیري کرد.1

  ) خسرو در کار گروهی از بزرگان دسیسه کرد و در کار آنان سختگیري نمود.2

  و درخواست کنند در کار وي سخت نگیرد.) کسري گروهی از بزرگان را مخفیانه به نزد او فرستاد تا از ا3

  ) کسري گروهی از قبایل بزرگ را مخفیانه احضار نمود و در مورد غیبت آنان در امور مهم سؤال کرد.4

د اصطخر فارِس!« -33 هی غَب   »لَه شَ

    رسد! ) داراي شور و غوغایی است که تا شهر استخر می1

  هراس است! ) براستی که استخر فارس از آشوب آن، در2

    لرزید! آورد که شهر استخر از آن می ) چنان وحشتی پدید می3

  سازد!   ) نعره و فریادي دارد که استخر فارس را ویران می4

  »إنّه هم ال یبرح من قلبی!« -34

  )قلب مرا نتوانست بطرف خود جلب کند!2  شود! ) آن اندوه بزرگی است که از قلبم خارج نمی1

ت او هیچوقت از قلبم بیرون نمی4  تواند در قلب من باشد! همیشه نمی) غم او براي 3 رود! ) یاد تالش و هم  
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  »:اُبسط یدك نُبایعک أو لتعصرنّ عینیک علی الخالفۀ ثالثۀ!« -35

  پوشی کن! ) دستت را گشاده کن تا با تو بیعت کنیم، در غیر این صورت براي بار سوم از خالفت چشم1

  با تو بر خالفت بیعت کنیم، و چشمان خود را سه بار بعالمت تأیید بهم برآور! ) دست را  بگشاي تا2

  ) دستت را براي بیعت بیاور، وگرنه براي مرتبۀ سوم تحت فشار قرار خواهی گرفت!3

  پوشی کن! ) دستت را جلو بیاور تا بیعت خالفت با تو کنیم، یا براي مرتبۀ سوم از بیعت چشم4

قط فی أیدیهم!کَثر النّدم و التّ« -36 أسف علیه و س :«  

  ) اظهار ندامت و تأسف بر او زیاد شد و شرمنده و پشیمان گشتند!1

  گیر شد! ) تأسف و ندامت بر وي زیاد شد و شورش علیه او همه2

  ) از اقدامات او متأسف و ناراحت شدند و همگی آنها از انتخاب وي پشیمان گشتند!3

  اقدامات او زیاد شد و امور از دستشان خارج شد! ) اظهار پشیمانی و تأسف نسبت به4

ن الماء!« -37 وا مماء، تَرْو ن الدم یوفواالس ور«  

    ) آنان شمشیرها را به خون آغشتند، ولی آب ننوشیدند!1

  ) پیش از آنکه بنوشید، خونها را از شمشیرهاي خود پاك کنید!2

  سیراب شوید! ) شمشیرها را از خونها سیراب کنید، تا از آب3

  تان، روایتگر خونهاي نابکاران باشد! ) شمشیرهاي آبدیده4

38- »أدرك القائد هذا الخطر فجمع جیشاً قوامه أربعون ألف مقاتل لقتال العدو:«  

  ) رهبر این خطر را با جمع کردن لشکریانی به استعداد چهل هزار جنگجو براي جنگ با دشمن، دفع کرد.1

  کرد، آنگاه لشکریانی به استعداد چهار هزار رزمنده براي جنگ با دشمن جمع کرد. ) رهبر خطر را احساس2

  ) فرمانده این خطر را احساس کرد، لذا لشکري به استعداد چهل هزار رزمنده براي جنگ با دشمن گرد آورد.3

  فع کرد.) فرمانده با گردآوري لشکریانی به استعداد چهار نفر جنگجو براي جنگ با دشمنان خطر را د4



  مجموعه تاریخ »  200«
 

 
 

 
عرف برأس النعجۀ!« -39 اعترضَنا مجنون کان بالمدینۀ ی«  

    اي از مردم شهر بنام کله بز به ما اعتراض کرد! ) دیونه1

  اي که مشهور به کله میش بود بر ما اعتراض کرد! ) در این شهر دیونه2

  ) مجنونی از مردمان شهر رأس النعجۀ مانع حرکت ما شد!3

  که مشهور به کله میش بود راه بر ما بگرفت!) مجنونی از مردم شهر 4

  »شموا منه رائحۀ النبیذ فقالوا له: لو کانت هذه الرائحۀ منّا الستحیینا!« -40

  کردیم! ) آنها که بوي نبیذ را  استشمام کردند به وي گفتند: اگر این بو از غیر ما بود حیا می1

  شدیم! ر این بو از ما بود، خجل می) از او بوي نبیذ استشمام کردند و به وي گفتند: اگ2

  کردیم! ) از وي رایحۀ نبیذ بلند شد و به او گفتند: اگر این رایحه از ما بود هرآینه آن را مخفی می3

  کریم! ) بوي خوش نبیذ را چون استشمام کردند به او گفتند: اگر این بو از ما بود ما انکار نمی4

  »لۀ من سعۀ المملکۀ و االستیالء علی الملوك و ممالکهم!لم یبلغ أحد منهم ما بلغه عضدالدو« -41

  ) هیچیک از آنها از نظر وسعت مملکت و تسلط بر سالطین و کشورهایشان به حدي که عضدالدوله رسیده بود نرسیده بودند!1

  بود نخواهد رسید!) کسی از آنان به حدي که عضدالدوله از نظر کشورگشائی و مسلط شدن بر پادشاهان و ممالک آنها رسیده 2

  ) همۀ آنان از نظر گسترش ممالک و تسلط بر سالطین همچون عضدالدوله بودند ولی به حد او نرسیده بودند!3

  ) همۀ آنها از نظر کشورگشائی و مسلط شدن بر شاهان و ممالک آنان مثل عضدالدوله نبودند!4

  »:نورها! فلما ولّی هارون أشرق/  ألم تَر أنّ الشّمس کانت سقیمۀ« -42

  دانی که شمس کم نور بود، و وقتی هارون خلیفه شد، پر نور شد! ) آیا نمی1

  ) آیا ندیدي که خورشید کم فروغ بود، و وقتی هارون رو به او کرد، درخشید!2

  فروغ بود، و وقتی هارون پشت به آن کرد، پر نور شد! دانی که خورشید بی ) آیا نمی3

  ر بود، و چون هارون خالفت یافت نور آن بدرخشید!) مگر ندیدي که خورشید بیما4
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  »:این چیزي است که عمالً در روزگار عباسیان رخ داد«  -43

ام العباسیین.1 ذي قد حدث فی أی ام العباسیین.2  ) هذا هو الّ دث فعالً أی هذا ما ح (  

ام العباسیین.3 ذي وقع عمله أی ام4  ) هذا الّ ۀ. ) هذا هو ما حدث عمالً األیالعباسی  

  عین الخطأ:». آنان را با آزار و اذیب تحریک مکنید، هر چند به فرماندهان شما ناسزا گویند!« -44

مراءکم!1 وا اُ بو إن س جوهم بأذي 2  ) ال تُهی! ادکنّ و ن قُ بو إن س جنَهنّ بأذيال تُهی (  

وادکم!3 بن قُ بو إن س جوهنّ بأذي جن4َ  ) ال تُهیال تُهی (! مراءکنّ وا اُ بو إنَ س هم بأذي  

  »:با شمشیري که دوستان صیقل دادند و دشمنان آن را بیرون کشیدند بقتل رسید!«  -45

وه!1 صقله األصدقاء و األعداء یسلّ ذي کان ی     ) قتلوه بالسیف الّ

وه!2 اء صقلوه و األعداء سلّ قتلوه بسیف کانوا األحب (  

ذي قد صقله األصد3   قاء و أخرجه األعداء!) قُتل بسیف الّ

ه األعداء!4 اء و سلّ قُتل بسیف صقله األحب (  

  ):50 -46عین الصحیح فی التشکیل (

  »:من عبداهللا علی امیرالمؤمنین الی اهل الکوفۀ جبهۀ االنصار«  -46

میر1ُ لِ -إِلَی -المؤمنینَ -) اَ ه میرِ -) اهللا2ِ  األَنصارِ -أَ ومنینَ -أَ الکُوفَۀَ -الم- ۀَجهب  

3د بع (- یلیرِ -علِ -أَم ه وفَۀِ -أَ میر4ُ  الکُ لِ -إِلَی -المؤمنینَ -) اَ ه صار -أَ نْ   األَ

  »:اراد ان یضربه الملعون عبدالرحمن بن ملجم الضربۀ القاضیۀ!« -47

د -) الملْعون1َ بنَ -ع مٍ -ب ج نَّ 2  القاضیۀَ -ملْ ب –) أَ ضْرَ ی- د بمنِ -عمٍ -الرَّح ج   ملْ

3اد ر ب -أَنْ -) أَ ضْرِ ونَ -یلْع4  الرَّحمنِ -المرِب ضْ ونُ -) یع د -الملْ بنُ -ع ۀَ -برب   الضَّ

  »:و لد هذا الشاعر سنۀ تسع عشرة و نشأ بالبصرة بین فصحاء آبائه و قومه«  -48

ر1ُ اع عِ -سنَۀً -) الشَّ سشْرةَ -ت نَ -ع ینَۀ2َ  بس (- ع ست- رةٍع أَ -شْ شَ حاء -نََ ص   فُ

رَة3َ صرَةَ -) عشْ الب- حاءص اء -فُ آب- م 4  قَود لرُ -) واع ع -سنَۀَ -الشَّ سرةِ -ت ص الب  
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  »:فی حده الحد بین الجد و اللعب!السیف اصدق انباء من الکتب« -49

دق1ُ ص اء -) أَ نَ -إنْب م- د ح- د ف2   الجِ یقَ -) السد ص بِ -إنْباء -أَ د -الکُتُ الح  

3اء نْ -) إنْب م- د نَ -ح یبِ -ب ب4ِ    اللَّع د -) الکُتْ ح- ه- د نَ -الح یب  

  عین الخطأ: -50

1! عیداَ داً ب أم ه ود لَو أنَّ بینَها و بینَ !2  ) تَ     ) اتَّقُوا اهللاَ إنَّ اهللاَ خَبِیرٌ

نِّی مل3َ کُم أَ ولُ لَ !) ال أقُ 4    ک! یملیرٌ عص قُولُون إنَّ اهللاَ بی (  

) ن الصحیح فی االعراب و التحلیل الصرفی54 -51عی:(  

  (فَلبثَ فی السجن بضع سنین): -51

/ فعل و فاعله ضمیر  -مجرد ثالثی -للغائب -) لبث: فعل ماض1ٍ المستتر و الجملۀ فعلیۀ» أنت«مبنی  

رملحق بجمع سالم للمذ -) سنین: اسم2   إلیه و مجرور بالیاء. اآلخر/ مضاف صحیح -معرب -نکرة -کّ

ر3 ف باالضافۀ -جامد -) بضع: مفرد مذکّ   معرب/ ظرف أو مفعول فیه و منصوب -معرّ

ر4   معرّف بأل/ مجرور بحرف الجرّ -مشتق و اسم مکان -) السجن: مفرد مذکّ

حصد الناس ب« -52 یوف فإنّما یروهم بالس ها!یا معشرالمسلمین باش:«  

ف بأل -مفرد مذکّر -) معشر: اسم1   اآلخر/ منادي مضاف ومبنی علی الفتح صحیح -معرب -معرّ

حصد: مضارع2 للغائب -) ی- و الجملۀ فعلیۀ» الناس«مبنی للمجهول/ فعل و نائب فاعله  -متعد  

ر3 ف بأل -) المسلمین: جمع سالم للمذکّ   باًمنصرف/ مفعول به و منصوب لفعلٍ محذوف وجو -معرّ

  معتل و أجوف/ فعل و فاعله ضمیر الواو البارز -مجرّد ثالثی -للمخاطبین -) باشروا: فعل أمر4

53- »! تُتَّبع تن أهواءقوعِ الف و دءإنّما ب:«  

  ممنوع من الصرف/ خبر مفرد و مرفوع -ممدود -) أهواء: جمع تکسیر (مفرده: هوي، مؤنث)1

ر -) بدء: اسم2   اآلخر/ مبتدأ و مرفوع و الجملۀ اسمیۀ صحیح -ف باالضافۀمعرّ -جامد -مفرد مذکّ

ل3 تتّبع: مزید ثالثی من باب تفع (- المستتر» هی«مبنی للمجهول/ فعل و نائب فاعله ضمیر  -متعد  

  إلیه و مجرور منصرف/ مضاف -اآلخر صحیح -معرب -نکرة -جامد و مصدر -) وقوع: مفرد مذکّر4
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  »:نفوسهم أن تَزهق!بکَی الناس حتّی کادت « -54

  »الناس«معرب/ فعل و فاعله  -متعد -معتل و ناقص (إعالله بالقلب) -) بکی: للغائب1

  المستتر» هی«و فاعله ضمیر » أن«الزم/ فعل منصوب بحرف  -للمخاطب -) تزهق: مضارع2

  »نفوس«معتلّ و أجوف/ فعل من أفعال المقاربۀ و  اسمه  -مجرّد ثالثی -للغائبۀ -) کادت: ماض3ٍ

ر)4   منصرف/ فاعل و مرفوع -معرب -جامد -) نفوس: جمع تکسیر (مفرده: نَفَس، مذکّ

ختار«عین الخطأ عن کلمۀ  -55 م:«  

  »اختیار«) اسم فاعل أو اسم مفعول من مصدر 2  »خیر«) اسم زمان أو اسم مکان من مصدر 1

  »اختیار«مکان من  ) مصدر میمی أو اسم4  ) اسم مکان أو اسم زمان من الثالثی المزید3

  عین الصحیح: -56

درسن.2  ) الساعۀُ اآلن العاشرة و خمس و أربعون دقیقۀ.1 تسعۀ عشرة طالبات ی ف فی الص (  

طالعها.4  ) فی الحدیقۀ خمس عشر أطفاالً یلعبون.3   ) عندي خمس رسالۀً علمیۀ اُ

منا متّحدین!« -57 ماد قهرُنا العدون الصحیح للمبنی ». ال یللمجهول:عی  

منا...!1 رُ ماد منا...!2  ) ال نُقهِ ماد دو منا...!3  ) ال نُقهِرُ الع رنا ماد منا...!4  ) ال  نُقه رُ ماد ال نُقه (  

  :الخطأعین  -58

د!1 نفسه حاصزارع ل بجم غیر مقمرة!2  ) ر ب لیل طویلۀ و النّ ر (  

3! نب له4  ) رب کلمۀ سلبت نعمۀً ب ملوم ال ذَ ر (!  

  :الشرطیۀ غیرعین الجملۀ  -59

عدت فی بیتی!1     ) لو قال اقتلونی و األشتر، لقتلونی!2  ) وددت لو قَ

ن ألقی سالحه فهو آمن!3 وا لو استطعتم!4  ) م جح (  

  »أال أبلغ األحالف عنّی رسالۀً!»: «أال«عین الصحیح عن  -60

ف ) این که نیس2  ) آیا نیست، مرکبۀ من استفهام و نفی1   »ال  أنْ«ت، مخفّ

، مادته 3 و«) فعل ماضٍ   ) هان، أداة تنبیه4    »ألَ
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  پاسخنامه عربی 

ینا تغدینا الغداد ناهار خوردیم.2ـ گزینه 31 أتیناه یعنی آمدیم نزد او، تعد (  

  )3ـ گزینه 32

  دس پنهان کرد  

  دس له به سوي او پنهانی فرستاد /رهط: گروه، جماعت

  )4ـ گزینه 33

 ُ. د هسازد ویران میی  

  )1ـ گزینه 34

: غم و اندوه  خارج نمی سازد    هم : برحشود. خارج نمی -الی  

  )1ـ گزینه 35

: فعل امر به معناي گشاده کن بسطُ   در نقش مفعول است.» ك«  نُبایعک: با تو بیعت کنیم.    اُ

  )1ـ گزینه 36

: فعل ماضی و به معناي زیاد شد   : سرگشته شد، آشفته شد، پشیمان شدسقطَ فی یده    علیه: بر او  کَثَرَ

  )3ـ گزینه 37

ي: (کسی را) سیراب کرد، تشنگی(کسی را) برطرف کرد. و رتَ ا : ي : روِ و   تَرَ

  )3ـ گزینه 38

درك: احساس کرد ع: جمع کرد  اَ مج  

: نکره مفرد است در نتیجه لشکري   جیشاً

  )4ـ گزینه 39

  رأس النعجه: گله میش

رَض علی: اعتراض کر عتَ (بین راه) سر راه کسی قرار گرفت  د  ا رَض عتَ ا  

  ) 2ـ گزینه 40

  ) معناي استقبالی دارد.2استحیینا: خجالت کشیدیم که در گزینه   لو: اگر    شموا: استشمام کردند
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  نبیذ: شراب

  )1ـ گزینه 41

  )4ـ گزینه 42

  )2ـ گزینه 43

باشند امـا از آنجـا    از این نظر صحیح می 4) و 2گزینه رود. دو  موصولی عام است که براي غیرانسان به کار می» ما«چراکه

  باشد. ) غلط می4که ایام مضاف واقع شده است و مضاف ال نمی گیرد گزینه 

  )2ـ گزینه 44

ل: صیقل داد4ـ گزینه 45   ) صقَ

  )3ـ گزینه 46

بد مجرور به حرف جر   ن، علّی بدل عبداهللا ـ امیرالمؤمنین عطف بیان ـ اهلِ مجـرور بـه        ع حـرف جـر الـی،     م

  الکوفه مضاف الیه و مجرور 

  )4ـ گزینه 47

ضرب منصوب به حرف ناصبه ان توضیح آنکه حروف ناصبه حروفی هستند که تنها بر سر فعل مضارع داخل می شـوند و   ی

ن، کی، اذن مضارع را منصوب می   کنند. عبارتند از: اَن، لَ

بد الرحمن عطف بیان یا بدل از المعلمون ـ ابن مرفوع است بـه   المعلمونُ فاعل یضربِ و مرفوع به اعراب ظاهري فرع ی/ ع

  تبعیت از اسم ماقبلش ـ الضربه: مفعول یضرب

  )4ـ گزینه 48

 /د لد باید مجهول باشد به معناي والدت یافت/ الشاعرُ نائب فاعل و لنَۀَومجرور به حرف جر ةالبصر: مفعول ـ س  

  )1ـ گزینه 49

/ من حرف جر الجد مضاف الیه و مجرور أصدق اسم تفضیل بر   وزن أفعلُ

  )3ـ گزینه 50

  )2ـ گزینه 51
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  است.» هو«) اشتباه است چراکه فاعل لبث ضمیر مستتر1گزینه 

  ) اشتباه است چراکه بضع معرف به اضافه نیست.3گزینه 

  ) السجن جامد است نه مشتق4گزینه 

  )2ـ گزینه 52

  رف به اضافه است.) نادرست است چراکه معشر مع1گزینه 

  ) نادرست است چراکه المسلیمن مضاف الیه و مجرور است نه مفعول به 3گزینه 

  ) نادرست است چراکه باشر فعل ثالثی مزید از باب مفاعله است نه فعل ثالثی مجرد4گزینه 

  )2ـ گزینه 53

  ) أهواء منصرف است نه غیرمنصرف1چراکه در گزینه 

ل) تتبع از باب افتع3در گزینه  ال است نه باب تفع  

  ) وقوع معرف به اضافه است نه نکره4و در گزینه 

  )3ـ گزینه 54

  )1ـ گزینه 55

  است نه خیر» اختیار» «مختار«مصدر

  1ـ گزینه56

  )4ـ گزینه 57

  )2ـ گزینه 58

  )1ـ گزینه 59

  )4ـ گزینه 60
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   تاریخ ایران باستان

ق است به: -61   باالترین الیه اسکان در سیلک متعلّ

م قبل از میالد )1 ها ) دوران عیالمی2    آخر هزارة دو    

ل قبل از میالد3 م قبل از میالد4    ) نیمۀ هزارة او هزارة سو (  

  دارند؟ گیري چارچوب کنونی شاهنامه را عموماً به کدام دوران منسوب می شکل -62

ل م4  ) دوران اوستایی3  ) دوران اشکانیان2  ) عصر هخامنشیان1 سیحی) آغاز هزاره او  

م قبل از میالد، قربانی اسب در نزد چه کسانی معمول بود؟ -63 در هزارة دو  

  ) گوتیان4  ) سومریان3  ) اقوام هند و اروپایی2  ) عیالمیان1

  نشست؟ طبق نظام سیاسی عیالم بعد از مرگ شاه چه کسی به جاي او بر تخت می -64

  ) ولیعهد که برادرش بود2    )ولیعهد که پسر بزرگش بود1

  السلطنه که برادرش بود. ) نایب4  السلطنه که پسر بزرگش بود ) نایب3

  چه کسی حکومت عیالم را برانداخت؟ -65

  ) فره ورتیش4  ) سناخریب3  ) حمورابی2  ) آشوربانیپال1

  در کتیبۀ کدام پادشاه آمده است؟» سرزمین ماد«به معناي » آماداي«عنوان  -66

  ها ی ریس زن حاکم بر ماساژت) توم2  ) ارخشنواز فرمانرواي هیاطله1

م امپراطور آشور4    ) حمورابی پادشاه بابل3 سلمانسر سو (  

  شهر نینوا توسط چه کسی و در چه سالی تسخیر شد؟ -67

  پیش از میالد مسیح 560) آستیاگ آخرین شاه ماد در 1

  پیش از میالد مسیح 520) داریوش بزرگ شاه هخامنشی در 2

مین شاه ماد3 پیش از میالد مسیح 612در  ) کیاکسار سو  

  پیش از میالد مسیح 530) کوروش بزرگ بنیانگذار سلسله هخامنشی در 4
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  اولین بار در کدام یک از منابع زیر ذکر شده است؟» مادها«نام  -68

ق به عصر  شاهان سیماشکی1   ) در منابع بابلی دورة فرمانروایی نبونید2  ) در منابع عیالمی متعلّ

  هاي کشف شده از شهر قدیم هگمتانه ) در کتیبه4  وري قرن نهم پیش از میالد) در منابع آش3

  کدام شاه هخامنشی، قبایل ماد را که نسبت به آنان ایمن نبود، به سواحل و جزایر خلیج فارس تبعید کرد؟ -69

ل هخامنشی 2  ق.م 529 -559) کوروش بزرگ هخامنشی 1 ق.م 486 -522) داریوش او  

ل ه3 م هخامنشی 4  ق.م 424 -465خامنشی ) اردشیر او ق.م 358 -404) اردشیر دو  

  هاي شاهان هخامنشی آمده است؟ نام  میترا و آناهیتا براي اولین بار در کدام یک از کتیبه -70

م2    ) در کتیبۀ دیوان خشایارشا1 در کتیبۀ اردشیر دو (  

  م) در کتیبۀ داریوش دو4  ) در کتیبۀ زرین آپاداناي داریوش بزرگ3

  هایی نگاشته شده است؟ کتیبۀ بزرگ بیستون به چه زبان -71

  ) فرس قدیم، سومري، سکایی2  ) پارسی باستان، عیالمی، آشوري1

  ) فرس قدیم، سومري، یونانی4    ) فرس قدیم، یونانی، عیالمی3

  مادر کمبوجیه که بود؟ -72

  ) شاهدختی بابلی2    ) دختر یکی از سرداران ماد1

  ) کنیزك یهودي کورش4  ت هخامنشی) کاساندان شاهدخ3

  کمبوجیه پس از تسخیر مصر چه کسی را به عنوان والی آن سرزمین منصوب کرد؟ -73

  ) مگابیزوس4  ) گُبریاس3  ) اُتانا2  ) آریاندس1

  کوروش بزرگ در چه سالی و به دست چه کسانی به قتل رسید؟ -74

  ن خود به قتل رسیدپیش از میالد مسیح به دست یکی از سردارا 500) در سال 1

  پیش از میالد مسیح به دست ساکنان آسیاي صغیر کشته شد 535) در سال 2

  پیش از میالد مسیح در نبرد با یویانیان به قتل رسید 550) در سال 3

  ها کشته شد پیش از میالد مسیح به دست ماساژت 529) در سال 4

  ؟داریوش به هنگام نشستن به تخت سلطنت، چند سال داشت -75

  ) پنجاه سال4  ) چهل سال3  ) کمتر از سی سال2  ) هجده سال1
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  سلوکوس یکم (نیکاتور) فرزند چه کسی بود؟ -76
  ) اوتیدس4  ) دیودوتوس3  ) دمتریوس2  ) آنتیوخوس1

  آرامگاه داریوش یکم هخامنشی در کجاست؟ -77
  ) تخت جمشید2  ) نقش رستم1

  ) تل باکون4  ) پاسارگاد3

خج به هنـد   -شاه هند -اه سلوکی با چاندرا گوپتادر قرارداد کدام ش -78 مناطق سند، قندهار، پاروپامیاد و ر

ق گرفت؟   تعلّ
م2  ) سلوکوس هفتم1 م 3  ) سلوکوس سو ل4  سلوکوس دو سلوکوس او (  

  باشد؟ کالی نیکوس (فاتح درخشان)، لقب کدام یک از پادشاهان سلوکی می -79
ل1 م2  ) سلوکوس او م) آنتی3  ) سلوکوس دو آنتیوخوس چهارم4  وخوس سو (  

  حق نهادن تاج بر سر شاه اشکانی از امتیازات کدام خاندان بود؟ -80
  ) مهران4  ) سورن3  ) قارن2  ) اسپندیاد1

می مادر و همسر کدام پادشاه اشکانی بود؟ -81 موزا کنیزك ر  
نن یا ونونس4  ) فرهاد چهارم3  ) فرهادك (فرهاد پنجم)2  ) تیگران چهارم1 و (  

  سورنا (سورن) سردار کدام پادشاه بود؟ -82

د (اشک سیزدهم)1 ر   ) سردار خسروپرویز4  ) سردار داریوش بزرگ3  ) سردار اسکندر مقدونی2  ) سردار اُ

م چگونه بود؟ -83 فرجام اردوان دو  

  ) در نبرد خانگی جان باخت2  ) بر اثر بیماري طاعون درگذشت1

  ها زخم برداشت و کشته شد چی رد با یوئه) در نب4   ) در جنگ با رومیان کشته شد3

  کدام عبارت نادرست است؟ -84
  هاي نخستین شاهان ساسانی به سه زبان یونانی، فارسی میانه و پهلوي اشکانی نویسانده شد. ) سنگ نبشته1

  ) از دورة هخامنشیان آرامی زبان دبیران ایرانی بود.2

  یان تنها به خط یونانی بود.هاي پارتی تا انقراض سلطنت اشکان ) سکه نبشته3

  ) در بلخ (باکتریا) براي نوشتن زبان بلخی از الفباي سال اتّفاق افتاد؟4
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  جنگ کراسوس با اشکانیان و پیروزي سورن در کدام سال اتّفاق افتاد؟ -85

    سال قبل از میالد مسیح 53) 2    سال قبل از میالد 115) 1

  میالدي 53) 4    قبل از میالد 38) 3

  عناي بیدخش (بدخش) چیست؟م -86

م مملکت2  ) حکیم1 وزیر4  ) مشاور3  ) شخص دو (  

م با امپراطور روم به نام کنستانسیوس توسط کدام یک از مـورخین ایـن دوره    -87 گزارش جنگ شاهپور دو

  گزارش شده است؟

  ) ماالالس4  ) پروکوپیوس3  ) پلوتارك2  ) آمیانوس مارسلینوس1

  کان با رومیان در زمان کدام یک از امپراطوران روم اتّفاق افتاد و نتیجه چه شد؟اولین جنگ اردشیر باب -88

  منجر به شکست رومیان شد. -) ماکرینوس1

  منجر به شکست رومیان و مرگ امپراطور روم شد. -) گوردیانوس2

  منجر به کشته شدن امپراطور روم شد. -) کاراکاال3

  و متارکۀ جنگ شدمنجر به شکست رومیان  -) الکساندر سوروس4

  کردیر موبد پر نفوذ دورة ساسانی با کدام پادشاهان ساسانی معاصر بود؟ کرتیریا -89

م2    ) شاپور یکم تا نرسه1 شاپور یکم تا بهرام دو (  

ل تا نرسه3 م4    ) اردشیر او ل تا بهرام دو اردشیر او (  

وجب گردید تا کدام ایالت ذیل بـه ایـران   م. م 244صلح شاپور اول با فیلیپ عرب امپراطور روم به سال  -90

  مسترد شود؟

  ) ایالت آدیابن وهاترا2    ) ایالت ارمنستان1

  ) شهر پیروز شاپور در عراق4    ) سراسر سوریه3
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   پاسخنامه تاریخ ایران باستان

  )1ـ گزینه 61

  )12، ص 6(ر.ك: منبع 

  )4ـ گزینه 62

  )2ـ گزینه 63

  ه در ودا نیز هست، در نزد زرتشت و الاقل در بعضی سخنان او مقبول نیست.قربانی کردن جانوران، مخصوصاً اسب ک

  )4ـ گزینه 64

  )1ـ گزینه 65

سال در تصـرف عیالمیهـا    1635ي نه نه رب النوع ارخ را که  ق.م به دست آشور بانی پال برافتاد. و مجسمه 645ایالم در 

، ص 3(ر.ك: منبـع   ادشاه ایالم که گریخته بود دسـتگیر شـد.  ها به شهر ارخ باز فرستادند. خوم بان کالداش پ بود آشوري

123(  

  )4ـ گزینه 66

در تـاریخ بـرده   » آماد«ق) این نخستین بار است که نام ماد 836شلما نصر از آماداي(ماد) و خارخار(کرمانشاه) به تاریخ (

بـرده و نوشـته کـه کشـور آنهـا را      را » آماد«هاي خود نام ماد و چهارم در کتیبه» اداد«شود جانشین شلمانصر شمشی می

  بگرفت و ایشان را باج گزار خود کرده است.

  )3ـ گزینه 67

هوخشتره پادشاه ماد با نپوالس سار حاکم بابل متحد شده نینوا را که پایتخت آشور بود محاصـره و فـتح نمـود.     612در 

اش را در آن بسـوزاند و دولـت آشـور از     ساراکوس شاه آشور چون از مقاومت ناامید شد آتش روشن کرده خود و خانواده

  صفحه روزگار محو شد. 

  )3ـ گزینه 68

  66رجوع شود به توضیحات سؤال 

  )2ـ گزینه 69

  )2ـ گزینه 70
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ها یاد شده اند، توسع یافته است. آنهـا عبارتنـد    از زمان اردشیر دوم، آیین رسمی با بغانی که در ردیف اهورامزدا در کتیبه

ید، خداي عدالت و فدیه که خداي بسیار کهن ایرانی است، و اناهید، ربه النوع آب ها، حاصلخیزي و از: مهر، خداي خورش

  دهد. تولید که تأثیر عقاید غیرایرانی را نشان می

  )1ـ گزینه 71

 ي هخامنشی اسـت  هاي باقی مانده از دوره ترین کتیبه کتیبه بیستون در کرمانشانه واقع است و یکی از مهمترین و مفصل

هـاي آغـاز فرمـانروایی خـود یـاد       هاي خود بر بردیاي دروغین و شورش ق.م) از پیروزي 486ـ522و در آن داریوش یکم(

  کند. می

  )3ـ گزینه 72

کوروش از کاساندان دختر قرنس پس که از خاندان هخامنشی بود دو پسر داشت: یکی کمبوجیه که بزرگتر و ولیعهد بود 

  نوشته اند. smerdisها او را اسمریس  یگري که در کتیبه بیستون بردیا آمده است و یونانیو حکومت بابل را داشت و نام د

  )1ـ گزینه 73

سلسله، منقرض گشت و از آن بـه   26ق.م مصر را گرفت و دولت مصر پس از سه هزار سال و سلطنت  525کمبوجیه در 

  ، سوي ایران رهسپار گشت.فرمانروایی بر مصر برگزید و خود 523بعد روي استقالل ندید. و در 

  )4ـ گزینه 74

ها زنی به  ها یعنی ماهیخوران جنگید به قول هردوت پادشاه ماساژت اي از سکاها به نام ماساژت کوروش در مشرق با شاخه

  سال است و مقبره وي در پاسارگاد است. 22نام تومیرس بود و مدت پادشاهی کوروش 

  )2ـ گزینه 75

  )1ـ گزینه 76

سلوکیان سلوکوس نیکاتور(فاتح) است وي پسر آنتیوخوس یکی از سرداران نامدار فیلیپ پـدر اسـکندر بـود.    ي  سرسلسله

س را داشت پس از خیانت به پردیکاس در صدد خدمت به آنتـی پـاتر   کایدسلوکوس پس از مرگ اسکندر مقام معاونت پر

پـس از ضـمیمه کـردن خوزسـتان و مـاد بـه        312برآمد و در هنگام تقسیم میراث اسکندر، ایالت بابل سهم او شـد. در  

رسماً خود را شاه خواند. و سپس بـه هنـد لشـکر کشـید.      306حکومت بابل تشکیل سلطنت سلوکی را در ایران داد و در 

  داده شده است.) 87ضیحات در سؤال (ادامه تو
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  )1ـ گزینه 77

  .ق.م یعنی در سی و ششمین سال پادشاهی خود درگذشت 486داریوش در سال 

  )4ـ گزینه 78

ي جنگ امضاء شد سلوکوس چون دید این با این پادشـاه برنمـی    ق.م بین سلوکوس و چندراگوپتا قراداد متارکه 304در 

آید تمام والیتی را که اسکندر در پنجاب هند تسخیر کرده بود به وي واگذاشت و دختر خـود را بـه زنـی بـه او داد، و در     

  .فیل گرفت 500عوض از پادشاه هند 

  )2ـ گزینه 79

  کوس است. نی ق.م) است و لقب او به یونانی کالی226ـ246سلوکوس دوم چهارمین پادشاه سلوکی(

  )3ـ گزینه 80

  اختیارات امتیاز پادشاه تاحدي به سبب وجود دو شوري.

اً برگزیـدگان  دوشوري عبارت از: شوراي بزرگان خاندان: در این شوراي نمایندگان خاندان ارشـاکیان (اشـکانیان) و ظـاهر   

هـا عبـارت از سـورن، قـارن و اسپهبت(اسـپهبد) و       شش خاندان بزرگ پارتی دیگر، عضـویت داشـتند. کـه مهمتـرین آن    

که نفوذ آن در امور شوراي کمتر از اولی بود ضمناً وصـیت آخـرین پادشـاه نیـز در نظـر گرفتـه       » کاهنان ـ مغان «شوراي

  شد. می

  )2ـ گزینه 81

  میالدي است او در سال دوم میالدي با مادر خویش موزا عقد ازدواج بست. 4تا  ق.م 2سلطنت: فرهادك از 

  از وقایع مهم تاریخ، تولد عیسی مسیح در روزگار او بود.

  )1ـ گزینه 82

  ق.م) 54(.سورنا فرمانده جنگ با کراسوس بود که این جنگ با کشته شدن کراسوس به پایان رسید

  )4ـ گزینه 83

  عموي فرهاد دوم بود.اشک هشتم اردوان دوم 

یوئه چی قوم زردپوستی بودند که بر اثر فشار این قوم دولت باختر به هند منتقل گردید و کشـور بـاختر بـه دسـت یوئـه      

  ها افتاد. چی
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  )3ـ گزینه 84

  ها با الفباي پهلوي اشکانی ضرب شده اند. در زمان والش دبالش اول، نخستین بار در سکه

  اي پارتی است. ها و . . . به خط کتیبه آنچه که بر جاي مانده شامل سنگ نوشته هاي پارتی بسیاراند کتیبه

  )2ـ گزینه 85

  )2ـ گزینه 86

ظاهراً بدیشخ عنوان چهار مرزبانی بوده که والیات چهارگانه سرحدي را، که در چهـار جهـت کشـور واقـع بـوده حراسـت       

  )7و  6ص ص، 1(ر.ك: منبع  شود. دیده می کرده اند. در تاریخ ساسانیان کلمه بدیشخ به صورت بدخش می

  )1ـ گزینه 87

(شـاپور دوم) و لشـکرهاي او و    آمیانوس مارسلینوس خود شاهد عینی وقایع بـوده و بـا اسـتادي و مهـارت، شـاه بـزرگ      

  کشد. ها را از نو در برابر دیدگان ما به تصویر می هاي آن جنگ صحنه

  )4ـ گزینه 88

  )2ـ گزینه 89

انی از موبد کردیر هرمزد در نقش رجب است. صاحب کتیبه شرحی از پارسایی خود و خدماتی کـه بـه   کتیبه پهلوي ساس

  کشور ایران در عهد شاپور اول و هرمزد اول و وهرام اول و وهرام دوم نموده بیان کرده است.

  )1ـ گزینه 90

رب، قیصـر روم، امضـا شـد، بـه پایـان      بین شاپور و فیلیپ عـ  244اي که به سال  ي صلح نامه جنگ ایران و روم به وسیله

  رسید.
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   تاریخ اسالم

  اي که براي بیعت با ابوبکر به مدینه آمدند کدام بود؟ اولین قبیله -91

 ) غطفان4  ) بنی مخزوم3  ) بنی سلیم2  ) اسلم1

  پس از محاصرة بنی قریظه آنان کدام یک از صحابه را براي مشورت دعوت کردند؟ -92

  قریظه را گرفت اما سعدبن معاذ به خیانت او پی برد. بنی) ابولبابه که جانب 1

  قریظه را گرفت و سپس پشیمان شد. ) ابولبابه که جانب بنی2

  قریظه داوري کرد. ) سعد بن معاذ که علیه بنی3

  قریظه خواست تا مدینه را ترك کنند. ) سعدبن معاذ که از بنی4

  خود را با مسئله جانشینی همراه کرد؟ اهللا (ص) دعوت براي اولین بار و در کجا رسول -93

  السالم براي خالفت االنذار و معرفی علی علیه ) حادثه یوم1

  السالم براي امامت ) حادثه غدیرخم و معرفی علی علیه2

ن رسول3 خَ اهللا یضعه حیث یشاء االمر الی«اهللا (ص)  ) در پایان محاصره اقتصادي و س«  

  حدیث منزلت) هنگام حرکت به سوي تبوك و بیان 4

  ابوعامر راهب کیست؟ -94

) از راهبان مسیحی منطقه نفوذ غساسنه که پس از اطالع از دعوت پیـامبر (ص) در مدینـه بـه آن حضـرت پیوسـت و      1

  مسلمان شد.

  یشان خود را از این کار نهی کرد.گ) از رؤساي مسیحیان نجران که پس از دعوت آنان به مباهله، هم2

  هایی کرد. گویی ه در سفر پیامبر اکرم (ص) به بصري آن حضرت را مالقات و نسبت به آینده پیش) از رهبانان مسیحی ک3

) از زهاد مسیحی قبیلۀ اوس که در اعتراض به ورود پیامبر (ص) به مدینه این شـهر را تـرك کـرد و در احـد در صـف      4

  سپاهیان قریش بود.

  ي مردم مدینه را چه کسی به عهده داشت؟فرمانده امویان در واقعه حره چه کسی بود و رهبر -95

  عبداهللا بن زبیر -) مروان بن حکم2  نعمان بن بشیر -) حصین بن نمیر1

  عبداهللا بن زبیر -) نعمان بن بشیر4  عبداهللا بن حنظله -) مسلم بن عقبه3

  قدریه در به قدرت رسیدن کدام خلیفه اموي به او یاري رساندند؟ -96

  ) یزید ناقص4  ) هشام بن عبدالملک3  عبدالملک بن مروان )2  ) سلیمان بن عبدالملک1
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  الدین ایوبی بعد از خلع خلیفه فاطمی به نام کدام خلیفه عباسی خطبه خواند؟ صالح -97

  ) مستعین4  ) معتمد3  ) مستضی2  ) مستنصر1

  اصالحات به سبک عصر راشدي در زمان کدام خلیفۀ اموي انجام شد؟ -98

  ) هشام بن عبدالملک4  ) ولید بن عبدالملک3  بدالملک مروان) ع2  ) عمربن عبدالعزیز1

  آخرین حکومت مسلمان اندلس در غرناطه کدام بود؟ -99

  ) بنی حمود4  ) بنی نصر3  ) موحدون2  ) بنی هود1

  اولین کتاب در باب سیره و مغازي توسط چه کسی و در زمان کدام خلیفه اموي نوشته شد؟ -100

  هشام بن عبدالملک -) حسن بصري2    کعبدالمل -) ابان بن عثمان1

  مروان بن محمد -) محمد بن اسحاق بن یسار4  عبدالملک -) محمد بن شهاب زهري3

  زنان در کدامیک از غزوات پیامبر (ص) نقش مستقیمی در نبرد داشتند؟ -101

  ) خندق و طائف4  ) بدر و خندق3  ) احد و حنین2  ) احد و بنی المصطلق1

  ورد کدام یک از غزوات نازل شد؟سوره انفال در م -102

  ) خیبر4  ) بدر3  ) احد2  ) احزاب1

  کدام دسته از عوامل زیر زمینه ساز ارتداد عرب شد؟  -103

  مندي به استقالل قبیله. ) اعتراض به توزیع ناعادالنه غنیمت، سهیم نشدن در قدرت و عالقه1

  ) دور شدن از بدویت، مفاخرات و منافرات جاهلی.2

عت از قریش، ناخرسندي از پرداخت صدقات به مدینـه، اعتـراض بـه جانشـینی پیـامبر، اجتنـاب از پـذیرش        ) عدم اطا3

  حکومت متمرکز.

  ) عدم تمایل به پرداخت مالیات، عدم تقید به اخالق و عالقه به استفاده از الگوي موفق نبوت.4

  علت شروع جنگ دوم صلیبی از طرف مسیحیان چه بود؟ -104

  ) فتح رها4  المقدس ) فتح بیت3  فتح حطین )2  ) فتح عکا1
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  نشست جابیه در عهد کدام خلیفۀ راشدي و در کجا واقع شد؟ -105

ل و در اطراف مدینه2    ) خلیفه دوم و در شام1 خلیفۀ او (    

  ) خلیفۀ اول و در عراق4    ) خلیفۀ سوم و در شام3

  (ع) بودند؟هاي زیر از والیان والیات عصر علی  کدام گروه از شخصیت -106

  ) عبداهللا بن عباس، زیاد بن ابیه، قیس بن سعد2  ) اشعث بن قیس، عمار بن یاسر، جابر بن عبداهللا1

  ) عثمان بن حنیف، کمیل بن زیاد، حجر بن عدي4  ) حارث بن مالک، محمد بن ابی بکر، عبداهللا بن عامر3

  م شد؟فتح خراسان در زمان کدام خلیفه و به دست کدام فرمانده انجا -107

  خالدبن ولید -) عمربن خطاب2  ابوعبیده جراح -) ابوبکر بن ابوقحافه1

  عبداهللا بن عامر -) عثمان بن عفان4  سعد بن ابی وقاص -) عمربن خطاب3

  هایی بودند؟ ساکنان نخستینِ کوفه از چه گروه -108

  دسیه در کوفه ساکن شدند.) سه گروه از قبایل یمنی و چهار گروه از قبایل نزاري که همراه سعد پس از قا1

  اهللا علیه و آله بودند. اهللا صلی ) گروهی از انصار و مهاجران و صحابه اولیه رسول2

  ) همگی از قبایل همدان و مذحج بودند.3

  هاي هفت گانه قبایل یمنی و نزاري و گروهی از ایرانیان تازه مسلمان بودند. ) گروه4

  یح است؟صح» راوندیه«ي   کدام جمله درباره -109

  ) جماعتی از شیعیان که پس از شهادت امام موسی کاظم (ع) در آن حضرت متوقف و معتقد به مهدویت وي شدند.1

  ) جماعتی از غالیان که پس از شهادت امام صادق (ع) قائل به مهدویت ایشان شدند.2

  کردند. اسخ بودند و در حق وي غلو می) جمعی از مردم خراسان از شیعیان آل عباس که در عهد منصور قائل به حلول و تن3

  ) گروهی از طرفداران ابوسلمه خالل که پس از قتل او علیه حکومت عباسی شورش کردند.4

  کدامیک از موارد زیر از اعتقادات مرجئه است؟ -110

    ارجاء -) تفکیک عمل از ایمان2    جبر -) ارجاء1

  جسیمت -ا... ) حدوث کالم4  قدر -) حسن و قبح عقلی افعال3
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  توان آغاز زوال امپراتوري عثمانی دانست؟ کدام یک از موارد زیر را می -111

    ) شکست عثمانیان در اواخر قرن هفدهم و معاهده کارلوتیز1

  ) شکست عثمانیان در جنگ معروف وارنا 2

  ) فتح قسطنطنیه3

  ) نبرد نیکوپولیس4

  ؟جزیره رودس در زمان کدامیک از سالطین عثمانی فتح شد -112

  ) محمد فاتح4  ) مراد اول3  ) سلیمان باشکوه2  ) سلیم اول1

  کتاب الغارات از کیست و موضوع آن چیست؟ -113

  هاي زمان امام علی (ع) جنگ -) نصربن مزاحم منقري1

  هاي معاویه با امام علی (ع) جنگ -) زبیر بن بکار2

  ن (ع)حمالت معاویه به قلمرو امام علی (ع) و امام حس -) ابومخنف کوفی3

  حمالت و تجاوزهاي معاویه به قلمرو تحت حاکمیت امام علی (ع) -) ابن هالل ثقفی کوفی4

  نخستین بررسی و تألیف جدي دربارة خراج را چه کسی انجام داد؟ -114

  ) ابویوسف از بزرگان معتزله2  ) ابویوسف از شاگردان برجسته ابوحنیفه1

  زرگان اشعري) قدامه از ب4    ) قدامه از  بزرگان معتزله3

  اصطالح فلته را چه کسی نخستین بار به کار گرفت؟ -115

  ) حضرت علی (ع)4  ) عثمان بن عفان3  ) خلیفه دوم2  ) خلیفه اول1

  هاي مسلمان بود؟ نخستین پیکار صلیبیان با کدام حکومت -116

  ) سلجوقیان شام2  هاي فرمانرواي موصل ) زنگی1

  طمیان مصر) فا4  ) سلجوقیان روم یا آسیاي صغیر3

  هاي مصر، معاصر شورش زنگیان بود؟ کدام یک از حکومت -117

  ) فاطمیان4  ) طولونیان3  ) ایوبیان2  ) اخشیدیان1
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  ابوایوب موریانی کیست؟ -118

  الرشید ) مشاور ایرانی هارون2    الحکمه ) عالم معتزلی بیت1

  اي داشت. قش تعیین کننده) وزیر واثق که در اشاعه اعتزال ن4    ) وزیر ایرانی منصور دوانیقی3

  کردند؟ ا... حمایت می کدام گروه از خلفاي عباسی از نظریه حدوث کالم -119

  ) مامون، معتصم، واثق4  ) معتصم، واثق، متوکل3  ) هارون، امین، مأمون2  ) هارون، مأمون، معتصم1

  هاي صدر اسالم است؟ ، لقب کدام یک از شخصیت»قتیل با خمري« -120

  ن عبداهللا که در جنگ با عیسی بن موسی در دوره منصور دوانیقی کشته شد.) ابراهیم ب1

  بن علی بن حسن مثنی که در عصر هادي عباسی به قتل رسید. ) حسین2

  ) یحیی بن زید بن علی که در عصر هشام بن عبدالملک در نزدیکی بصره کشته شد.3

  او در زندان کشته شد. ) یحیی بن عبداهللا بن حسن که به دستور هارون و توسط عمال4
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  پاسخنامه تاریخ اسالم 

  )1ـ گزینه 91

  )2ـ گزینه 92

بنی قریظه یهودیانی بودند که پیمان شکنی کرده بودند و در کشاندن احزاب به سوي مدینه نقش داشتند. سیره نویسـان  

ستند تا ابولبابه را براي مشورت به ي غزوه بنی قریظه آورده اند که آنان با شنیدن پاسخ پیامبر، از آن حضرت خوا در ادامه

ي بنی قریظه به تسلیم، تلویحاً با اشاره به گلوي خویش به آنان فهماند که رسول  نزد ایشان بفرستد. ابولبابه ضمن توصیه

 سوره انفال دربـاره وي  27خدا تمام آنان را خواهد کشت و به ادعاي سیره نویسان راه خیانت به مسلمانان را پیمود و آیه 

  نازل شد.

  )1ـ گزینه 93

سوره شعرا پیامبر خویشاوندان خویش را دعوت به اسالم کرد و جز علی هیچ کس دعـوتش را اجابـت    214ي  با نزول آیه

نکرد. در این حال، آن حضرت به حاضران گفت: بدانید که علی برادر، وصـی و خلیفـه مـن اسـت سـخن او را بشـنوید و       

  اطاعتش کنید.

لدار گذشته از تثبیت جانشینی و امامت علی(ع) حاوي این معنی نیز هست که تا آغـاز دوره دعـوت   محتواي حدیث یوم ا

علنی جز علی هیچ کدام از بنی عبدالمطلب، حتی حمزه و ابوطالب نیز به حضرت رسول ایمان نیاورده بود و اسالم اینـان  

  قطعاً بعد از سال سوم بعثت روي داده است.

  )4ـ گزینه 94

  )3ـ گزینه 95

در روزگار یزید مدینه غارت شد و مردم بسیاري از جمله گروهی از یادگاران جنگ بدر کشته شـدند. سـبب آن بـود کـه     

مردم مدینه از حکومت یزید کراهت داشتند و وي را از خالفت خلع کردند و عامل وي را بیرون کردند و دیگـر امویـان را   

عقبه با سپاهی به سوي مدینه رفت. مسلم بن عقبه از جانب حره مدینـه   که در مدینه بودند به تنگنا انداختند. مسلم بن

  اند. هجري بود. مسلم بن عقبه را لقب مسرف داده 63را گشود و شهر را به مدت سه روز قتل و غارت کرد این رخداد در 

  )4ـ گزینه 96

  )2ـ گزینه 97
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  )1ـ گزینه 98

  )3ـ گزینه 99

  )1ـ گزینه 100

کتابی در باب فتوحات اسالم داشت که عبدالرحمن ابن مغیره شاگرد وي آن » هجري 105«به سال ابان بن عثمان متوفی

  را فراهم آورد.

  )2ـ گزینه 101

  )3ـ گزینه 102

  )387تا  373ص ص، 1(ر.ك: منبع 

  )3ـ گزینه 103

  )2ـ گزینه 104

  1گزینه ـ 105

  )2ـ گزینه 106

  )4ـ گزینه 107

طاعت عثمان بیرون رفتند و وي عبداهللا بن عامر فرماندار بصره را با سـپاهی بدانسـو   هجري مردم خراسان از ا 31به سال 

  فرستاد. عبداهللا بن عامر توانست مناطق خراسان را با جنگ و برخی را با صلح بگیرد.

  )4ـ گزینه 108

  )3ـ گزینه 109

پس از کشـته شـدن ابومسـلم، در سـال     راوندیان، گروهی از مردم راوند خراسان بودند که در زمان منصور خلیفه عباسی، 

نفر به قصر خلیفه در بغداد حمله کردند و تا  600هجري به خونخواهی ابومسلم برخاستند و یک عده از آنان حدود  141

  )730و  729ص ص، 2(ر.ك: منبع  آخرین نفر کشته شدند.

  )2ـ گزینه 110

  فکار مسیحی در دمشق پدید آمد.ي مرجئه در نیمه دوم قرن اول هجري تحت نفوذ عناصر و ا فرقه

ي فـرق مختلـف اسـالم را تـا هنگـام       ي ارجاء به معناي تأخیر است. در حقیقت اینان قضاوت دربـاره  کلمه مرجئه از مایه
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  دارند و در این باب قضاوتی نمی کنند. رستاخیز و قضاوت الهی مؤخر می

  )402 و 401 ص، ص2براي توضیحات بیشتر در باب این فرقه (ر.ك: منبع 

  )2ـ گزینه 111

  )2ـ گزینه 112

  )3ـ گزینه 113

  )1ـ گزینه 114

  )2ـ گزینه 115

  )3ـ گزینه 116

  )3ـ گزینه 117

هجري قدرت را به دست داشتند. و احمد بن طولون بنیانگـذار   292هجري تا  254دولت طولونی در مصر و شام از سال 

  دولت طولونی ترك نژاد بود.

  )3ـ گزینه 118

  ر خالد برمک و ابوایوب موریانی خوزستانی و ربیع حاجب بوده اند.وزراي منصو

  )4ـ گزینه 119

  )2ـ گزینه 120
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  تاریخ جهان

  »:سولن«اصالحات  -121

  ) به ضرر بازرگانان و به نفع سران نظامی بود.1

  ) با هدف کاهش قدرت اشراف یونان و ازدیاد حقوق اجتماعی عامه انجام گرفت.2

  رت رسیدن جباران بود.) به منظور به قد3

  ) در جهت ازدیاد قدرت اشراف یونان انجام گرفت.4

  کدام گزینه در مورد صلح کالیاس و صلح نیکیاس درست است؟ -122

    ) صلح کالیاس بین ایران و روم و صلح نیکیاس بین ایران و یونان بود.1

  .ها بود ) صلح کالیاس بین روم و یونان و صلح نیکیاس بین روم و ژرمن2

  ) صلح کالیاس بین ایران و یونان و صلح نیکیاس بین آتن و اسپارت بود.3

  ها بود. ) صلح کالیاس بین روم و کارتاژ و صلح نیکیاس بین یونان و گت4

ها در جمهوري روم چند نفر بوده و توسط کدام یک از نهادهاي سیاسـی ایـن جمهـوري     تعداد کنسول -123

  شدند؟ انتخاب می

  شد. و توسط مجلس سنا انتخاب می) یک نفر بود 1

  شدند. هاي پلب انتخاب می ) دو نفر بودند و توسط تریبون2

  شدند. ) دو نفر بوده و توسط کمیتاسنتوریا (مجمع صد نفره) انتخاب می3

  شدند. ) سه نفر بودند و توسط مجلس سنا انتخاب می4

  رسید؟ در مقدونیه باستان، شاه چگونه به قدرت می -124

  شد. ) توسط شوراي (دادگاه) آریاپاگوس منصوب می2  شد. مجمع ارتش منصوب می ) توسط1

  شد. ) توسط شوراي پانصد نفره (بوله) نصب می4  شد. ) توسط مجلس اکلیسیا برگزیده می3

  نامه خود را به نام کدام یک از خدایان زیر بین مردم منتشر ساخت؟ اورانگو پادشاه سومر قانون -125

  ) شمش4  ) نین لیل3  ل) بع2  ) آنلیل1
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  هاي سی ساله چه بود (پیمان و ستفالی)؟ مهمترین نتیجۀ جنگ -126

  ) جدایی کلیساي پروتستان از کلیساي رم2    هاي ملی ) تشکیل ارتش1

  هاي آلمانی ) وحدت شاهزاده نشین4  ملت) -هاي ملی (دولت گیري دولت ) شکل3

  از طرفین درگیري وارد شد؟ در جنگ پلوپونز کدام کشور خارجی به نفع یکی -127

    ) ایران به نفع یونان، علیه اسپارت2  ) ایران به نفع اسپارت، علیه یونان1

  ) مقدونیه به نفع یونان، علیه اسپارت4  ) لیدیه به نفع اسپارت، علیه یونان3

  هدف اصلی رسالۀ شهر خدا (اکوستین) چه بود؟ -128

    ي نو افالطونیان ) مبارزه با فلسفه1

م می) پا2 دانستند. سخ به کسانی که مسیحیت را عامل سقوط ر  

  ) آشتی میان مسیحیت و مانویت3

  ) آشتی میان سیاست و دیانت4

  علت تشکیل شوراي نیقیه از طرف قسطنطین کدام بود؟ -129

  ها در آلمان ها و پروتستان ) رفع اختالف بین کاتولیک2    ) اعالن جنگ به انگلستان1

  ) رفع اختالف بین مسیحیان جهان4  ها در ایرلند ها و پروتستان اتولیک) رفع اختالف بین ک3

  جنگ زالقه در اندلس در چه زمانی و میان چه کسانی اتفاق افتاد؟ -130

  هـ ق) 591) میان آلفونس هشتم پادشاه قشتاله و موحدین (1

  هـ.ق) 609) میان آلفونس نهم پادشاه قشتاله و ناصر ابوعبداهللا محمد بن ابی یوسف (2

  ) میان عبدالرحمن سوم و رودمیر پادشاه جلیقیه3

  هـ.ق) 479) میان آلفونس پادشاه لیون و مرابطون (4

  رود؟ هاي صلیبی به شمار می هاي کلیسا در قرون وسطی محرك اصلی جنگ کدام یک از چهره -131

  میالدي) 1097) پاپ کلمان اول (2  میالدي) 1095) پاپ اوربان اول (1

  میالدي) 1087) پاپ ژان دهم (4  میالدي) 1095وربان دوم () پاپ ا3
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  منشور کبیر (ماگناکارتا)، مشهورترین سند در تاریخ انگلستان، در زمان کدام پادشاه به تصویب رسید؟ -132

  میالدي. 1215) در زمان جان لکند (ژان سانتر)، در 2  میالدي 1199) در زمان ریچارد شیردل، در 1

  میالدي 1323) در زمان ادوارد دوم، در 4  میالدي 1282د اول، در ) در زمان ادوار3

  ترین علت پیدایش دستگاه انگیزیسیون (دستگاه تفتیش عقاید) در اروپاي قرون وسطی کدام است؟ مهم -133

  ها ) ضرورت برخورد کلیسا با پروتستان2  هاي صلیبی هاي ضد جنگ ) برخورد کلیسا با فئودال1

  هاي قضایی عرفی و شرعی ) نظارت بر دستگاه4  ر دین مسیحیها د ) گسترش بدعت3

  در مجمع کلرمون چه تصمیم مهمی گرفته شد؟ -134

    هاي صلیبی ) اعزام صلیبیون به جنگ1

  ) بسیج عمومی علیه یورش مسلمانان به اروپا2

    هاي دهقانی در فرانسه ) سرکوب جنبش3

  ) صدور فرمان قتل عام مسیحیان ضد پاپ4

  هاي داخلی) برخورد میان کدام نهادهاي قدرت بود؟ نقالب انگلیس (جنگدر ا -135

  کلیسا -) بورژوازي4  دربار -) پارلمان3  کانتربوري -) ارتش2  نظامیان -) اشراف1

  چیست؟» ژرمن«اتفاق  -136

   است.» اتحاد مثلث«) نام دیگر 1

  است.» اتفاق مثلث«) نام دیگر 2

    نگلستان) اتفاق اقوام آلمانی زبان علیه ا3

  دولت تحت رهبري اطریش 38) اتفاق مرکب از 4

  صنعت چاپ با حروف فلزي را کدام یک از مشاهیر متداول کرد؟ -137

  ) یوهان گوتنبرگ4  )ویلیام کوکستن3  ) لئوناردو داوینچی2  ) لوران کوستر1

  لقب کدام شخصیت انگلیسی بود؟» لرد حامی جمهوري« -138

  ) ویلیام هاروي4  ) ویلیام گیلبرت3  ر اندرسون) الکساند2  ) اولیور کرومول1
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  اي تأسیس شد؟ ژرمن (شارلماین) به دنبال چه حادثه -امپراتوري مقدس رم -139

  ) حملۀ مسلمانان به اروپا2  ) حملۀ اسالوها به اروپاي مرکزي1

  ) ضعف قدرت کلیسا4  ها به دنبال مسیحیت )حملۀ وایکینگ3

  را رد کرد؟» ق وراثت در سلطنتح«کدام فیلسوف سیاسی نظریۀ  -140

  ) روسو در کتاب قرارداد اجتماعی2  ) جان الك در کتاب حکومت مدنی1

  هاي فلسفی ) ولتر در کتاب نامه4  القوانین ) منتسکیو در کتاب روح3

  به نظر منتسکیو مبناي حکومت استبداد بر چیست؟ -141

  ت) ترس و مجازا2  ) افتخار یعنی عشق به امتیازات اجتماعی1

  ) تقوا و ترس4  ) تقوا و بی عالقگی به پول و مال3

  هاي اجتماعی بود؟ ي چه گروه حزب ویگ در انگلستان نماینده -142

  دار داران بنادر بازرگانی و اشراف زمین ) سرمایه2  داران، صنعتگران، ثروتمندان بالد ) بازرگانان، سرمایه1

  هواداران مذهب انگلیکان و قدرت مطلقه سلطنت )4  ) مالکین و اشراف و هوادارن کلیساي انگلیکان3

  کدام یک از متفکران اعتقاد داشتند، همه حقوق به جز حق زندگی مردم متعلق به دولت است؟ -143

  ) هابز4  ) فرانسیس بیکن3  ) فیلمر2  ) روسو1

  کدام کشور اروپایی نخستین بار کاپیتوالسیون را علیه عثمانی اعمال کرد؟ -144

  ) انگلیس4  ) اتریش3  روسیه )2  ) فرانسه1

  مکتب اسکو الستیک چه پیام مهمی داشت؟ -145

    ) حمایت از قدرت کلیسا2    ) آشتی میان عقل و ایمان1

  هاي ضد دینی ) مبارزه با حکومت4  ) مدرسی کردن فلسفۀ ارسطویی3

  هاي صد ساله براي انگلیس و فرانسه چه بود؟ ترین نتیجه جنگ مهم -146

  ) برتري قدرت انگلیس نسبت به فرانسه2  نظام بورژوازي )  قدرتمند شدن1

  ) افول نظام فئودالی4    ) استقرار دولت متمرکز3
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  کدام سلطان عثمانی، بلگرادورودس را فتح کرد؟ -147

  ) سلطان محمد فاتح2    ) سلطان بایزید1

  ) سلطان سلیم 4    ) سلطان سلیمان3

الدي، دولت فرانسه مجبور به واگـذاري چـه ایـاالتی بـه     می 1871در نتیجۀ معاده فرانکفورت در سال  -148

  آلمان شد؟

    ) آردش و کانتال2    ) آلزاس و لرن1

ن3 وش دورنرماندي و آکیتن4    ) بورگنی و ب (  

  به چه منظوري امضاء شد؟ N.A.T.Oپیمان آتالنتیک شمالی  -149

    ) اتحاد نظامی علیه کشورهاي مارکسیستی آسیاي جنوب شرقی1

  ظامی کردن اقیانوس اطلس) غیر ن2

  هاي نظامیان بلوك غرب ) همکاري3

  ) محاصرة نظامی شوروي و اقمارش4

  چیست؟ Charbonarie کاربوناري  -150

    ) از احزاب سیاسی فرانسه1

  پرستان ایتالیایی هاي مخفی میهن ) از انجمن2

  هاي دانشجویی آلمان ) از اتحادیه3

 هاي کارگري لهستان ) از اتحادیه4
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  سخنامه تاریج جهانپا

  )2گزینه  -121

  )3گزینه  -122

  )3گزینه  -123

ها امور مدنی و فرماندهی سـپاه را   شدند و کنسول ها در جامعه روم دو نفر بودند که براي یکسال انتخاب می تعداد کنسول

  د.توانستند قوانین را وتو کنن ها ریاست عالیه ارتش را در دست داشتند و می برعهده داشتند. آن

  )1گزینه  -124

  )4گزینه  -125

  )3گزینه  -126

  ساله در نیمه دوم قرن شانزدهم میان فرانسه و انگلستان اتفاق افتاد و به پیروزي فرانسه منجر شد. هاي سی جنگ

  )1گزینه  -127

  )2گزینه  -128

  )4گزینه  -129

هـا بـود کـه     هـا بـدعت آریـن    رین ایـن بـدعت  هایی در کلیسا ایجاد کرد که موجب تجزیه آن شد از مهمتـ   ها، فتنه بدعت

م) محل تشکیل این شورا شـهر   325ها شورایی جهانی تشکیل دهد. ( کنستانتین مجبور شد براي رسیدگی به این بدعت

  نیقیه بود در این شورا آریوس (بنیانگذار آرین) محکوم شد.فی

  )4گزینه  -130

  )3گزینه  -131

  المقدس، صادر کرد. دوم فرمان جنگ علیه مسلمانان را، براي تصرف بینپاپ اوربان  )هـ 475م ( 1096در سال 

  )2گزینه  -132

زمـین اشـرافیت انگلسـتان موفـق شـدند فرمـان        لند یا جان بـی  در ربع اول قرن سیزدهم میالدي یعنی درعصر جان لک

  مشروطه (ماگناکارتا) را از پادشاه انگلستان دریافت کنند.

  )3گزینه  -133
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  )1 گزینه -134

  )3گزینه  -135

  )4گزینه  -136

  )4گزینه  -137

  )1گزینه  -138

  )2گزینه  -139

  )1گزینه  -140

  )2گزینه  -141

  )1گزینه  -142

  )4گزینه  -143

اي معتقدند که کتاب توسیدید بر روي افکـار   ترین متفکران انگلیسی قرن هفدهم است. عده توماس هابس یکی از معروف

ص   3پـذیرد. (ر.ك، منبـع    . توسیدید مخالف دموکراسی بود و هابس نیز از این نظر تـأثیر مـی  بس تأثیر گذاشته است ها

  به بعد) 272

  )1گزینه  -145

  )3گزینه  -146

  سال به طول انجامید. 100ها در حدود  م بین فرانسه و انگلستان آغاز شد و این جنگ 1337هاي صدساله از سال  جنگ

  )3گزینه  -147

  )1گزینه  -148

  )4گزینه  -149

  دولت ایالت متحده آمریکا در اروپا مبتکر ایجاد پیمان ناتو گردید. 1949در سال 

  )2گزینه  -150
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   تاریخ ایران دوره اسالمی

  عنوان دینی حاکم دماوند که پس از نبرد نهاوند با قبول پرداخت جزیه به اعراب صلح کرد چه بود؟ -151

  ) هیربد4  ) مصمغان3  ) کنارنگ2  ) پاذگوسپان1

  اقطاع لشکري در دوره آل بویه تحت نظارت کدام دیوان بود؟ -152

  ) دیوان عرض4  ) دیوان اقطاع3  ) دیوان الجیش2  ) دیوان اعلی1

  کردند؟ جستانیان کیانند و در کجا حکومت می -153

  ) از فرمانروایان آذربایجان که در دشت مغان حکومت داشتند.1

  راندند. ان که بر چالوس و کالر فرمان می) از فرمانروایان محلی مازندر2

  کردند. ) از سران سپاه دیلمی که در منطقه طارم حکمرانی می3

  کردند و تختگاه اجدادي آنها رودبارالموت بود. ) حکام محلی که در دیلم حکومت می4

  کدام مورد، از  تحوالت اجتماعی اواخر عصر سامانیان است؟ -154

    قدیمی بواسطۀ رشد قیمت اراضی کشاورزي ) افزایش ثروت خاندانهاي1

  ) بهبود اوضاع معیشتی زارعین2

  ) زوال طبقۀ دهقان3

  )کاهش جمعیت شهرنشین4

  هـ ق، مهمترین رقیب او در عراق چه کسی بود؟ 447پس از فتح بغداد توسط طغرل سلجوقی در سال  -155

  ل) ابراهیم ینا4  ) بساسیري3  الرحیم ) خسروفیروز ملک2  ) قاورد1

  سلسلۀ قراختائیان به دست چه کسی و در طی چه مدت و در کجا برقرار شد؟ -156

  هـ. ق در کرمان تأسیس شد. 703تا  619) به وسیلۀ براق حاجب، از سال 1

  هـ.ق در یزد بوجود آمد. 719تا  621الدین از سال  ) به وسیله سلطان غیاث2

  ر جنوب خراسان فرمان راندند.) از اوالد قتلغشاه هستند که در سدة هفتم هـ.ق ب3

  هـ.ق در ابرقو حکومت کردند.  630تا  586) از احفاد مظفرالدین کوکبوري هستند که در فاصلۀ سالهاي 4
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  متعلق به کدام دوره تاریخ ایران است و نویسنده آن کیست؟» التوسل الی الترسل«مجموعه منشآت  -157

  بهاءالدین محمد بن مؤید بغدادي -مشاهیان) خوارز2  رشیدالدین وطواط. -) خوارزمشاهیان1

  ابوالفضل محمدبن حسین بیهقی -) سلجوقیان4  الدین بدیع. مؤیدالدین منتجب -) سلجوقیان3

  الدین محمد کدام بوده است؟ مذهب غالب غوریان تا عهد غیاث -158

  ) مذهب کرامیه4  ) مذهب شافعی3  ) مذهب حنفی2  ) مذهب شیعه1

  جلس یارغو، چگونه مجلسی بود؟در دوره مغوالن م -159

  ) مجلس استنطاق متشکل از امراي بلند مرتبه و ایلخانان مغول1

  شد. ) مجلس مشورتی که توسط امراي بلند مرتبه و با حضور ایلخان تشکیل می2

  ) مجلس خاص مراسم دینی مغوالن، با حضور ایلخان و روحانیون مذهبی شمنی.3

  ، وزیر و امراي بلند مرتبه.) دادگاه نظامی متشکل از ایلخان4

  ي کیست؟ ترین منبع شرح حال تیمور چه نام دارد و نوشته قدیمی -160

   المقدور/ ابن عربشاه ) عجایب2    ) تزوکات تیموري/ تیمور1

  الدین علی یزدي ) ظفرنامه/ شرف4    الدین  شامی ) ظفرنامه/ نظام3

  افتاد؟ نبرد آنکارا بین چه کسانی و در چه تاریخی اتفاق -161

  هـ.ق 823قرایوسف،  -) شاهرخ2  هـ.ق 804بایزید اول ،  -) تیمور1

  هـ.ق 928سلطان سلیمان قانونی،  -) شاه طهماسب4  هـ.ق 920سلطان سلیم،  -) شاه اسماعیل3

  سپهساالر مشهور عهد شاه صفی که بود و چه سرانجامی یافت؟ -162

  ان، در جنگ کشته شد.) خسروخ2  ) رستم خان، به دستور شاه به قتل رسید.1

  ) اوغورلوخان، به فرمان شاه کشته شد.4  ) منوچهرخان، به دسیسه درباریان کشته شد.3

  نتیجه کاهش قدرت امیراالمرا در نیمه دوم سلطنت شاه تهماسب اول چه بود؟ -163

  ) از بین رفتن هستۀ اولیۀ سپاه صفویان2  ) افزایش قدرت سران قزلباش1

  ) تحلیل تدریجی قواي اشرافیت نظامی ترکان4  سی در نظام دیوانی) استمرار بحران سیا3
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  کدام یک از سالطین گورکانی هند، و در چه سالی و در زمان کدام پادشاه به ایران پناهنده شد؟ -164

    و در زمان شاه تهماسب اول 983) نورالدین محمد جهانگیر به سال 1

  ان شاه تهماسب اولو در زم 951) نصیرالدین محمد همایون در سال 2

  و در زمان شاه اسماعیل اول 932) ظهیرالدین محمد بابر در سال 3

  و در زمان شاه تهماسب اول 932) ظهیرالدین محمدبابر در سال 4

  کرد؟ در عهد صفویه دیوان بیگی با حضور چه مقامی به دعاوي رسیدگی می -165

  سکر) قاضی ع4  ) صدر3  االسالم ) شیخ2  ) داروغۀ دفترخانه1

  مهمترین اهداف سفارت پطروویچ ولینسکی به دربار شاه سلطان حسین صفوي کدام بود؟ -166

  ) عقد معاهدة تجارتی با ایران، انتقال مسیر تجارت ابریشم به روسیه، کسب اخبار نظامی و ارتباطی از ایران1

  علیه عثمانی ) عقد معاهدة تجاري با ایران، مقدمه سازي براي اتحاد نظامی روسیه و ایران2

  ) تعیین تکلیف ایاالت ساحلی خزر، خرید ابریشم، محدودسازي فعالیت کمپانی هند شرقی انگلیس در ایران3

  ها، تعیین تکلیف ایاالت ساحلی خزر ) انتقال مسیر تجارت ابریشم  ایران به روسیه، انعقاد پیمان نظامی علیه عثمانی4

  جان التون انگلیسی چه کسی بود؟ -167

  ز متحدان حاج جمال فومنی و فرمانده دژبانی روسیه بود.) ا1

  فارس استخدام شد. ) توسط نادر براي ساخت کشتی در خلیج2

  خان قاجار غارت شد. ) ریاست کمپانی تجاري روس و انگلیس را در عصر افشاري داشت و اموال او توسط محمدحسن3

  خان از استرآباد اخراج شد.) ریاست کمپانی تجاري روسیه را داشت و توسط آقا محمد4

  در کدام سفرنامه گزارشی از اوضاع ایران در روزگار شاه سلیمان ارائه شده است؟ -168

  ) سفرنامه کنتارینی4  ) سفرنامه فیگوئروا3  ) سفرنامه کمپفر2  ) سفرنامه دالواله1
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  دید؟ي محمره به چه صورت حل و فصل گر ق) مسأله 1259ي ارزنۀ الروم ( در معاهده -169

  ي محمره با عثمانی مذاکره کند. ) ایران حاضر نشد درباره1

  العرب برسمیت شناخت ) دولت عثمانی مالکیت ایران را بر اراضی واقع در ساحل چپ شط2

  العرب را حفظ کرد. را پذیرا شد و حقوق خود را بر اراضی ساحل چپ شط ) دولت عثمانی تنها مالکیت ایران را بر محمره3

  برداري قرار گرفت. ایل توسط دو دولت ایران و عثمانی مورد بهرهحمعاهده محمره به عنوان منطقه  ) در این4

  احمدخان درانی در جریان آخرین هجوم به خراسان از چه کسی شکست خورد؟ -170

  ) عادل شاه و خوانین خراسان2  ) شاهرخ میرزا افشار و خوانین خراسان1

  خان قاجار ) محمد حسن4  رزا) محمدحسن خان قاجار و شاهرخ می3

آقا محمدخان قاجار خطاب به کدام خان بخارانامه نوشت و ماوراءالنهر را در شمار حوزه تحت حاکمیـت   -171

  دیرینه ایران شمرد؟

  )عبدالرحیم خان ازبک4  ) شاه مرادخان ازبک3  خان توره ) رحیم2  ) ابوالفیض خان ترکمان1

  حمدخان در چه زمانی و به گونه موقت در کجا حاصل شد؟نخستین تجربه حکومت براي آقا م -172

  ) در عصر پدر در استرآباد2  ) در عصر محمد حسن خان قاجار بر آذربایجان1

  آباد استرآباد ) در عصر پدر بر قلعه مبارك4  ) در عصر پدر بر استرآباد و مازندران3

  نخستین وزیر امور خارجۀ ایران چه کسی و در چه زمانی بود؟ -173

هاب نشاط اصفهانی در دوره فتح علیشاه2  الدوله در دوره فتح علیشاه ) امین1 میرزا عبدالو (  

  ) میرزا ابوالحسن خان شیرازي در دوره فتح علیشاه4  ) میرزا مسعود انصاري در دوره محمد شاه قاجار3

  یب عبارت بودند از:وزراي مختار انگلستان در ایران در عصر جنگ مرحله اول ایران و روسیه به ترت -174

   ) سرجان مالکم، سرگور اوزلی، سرهارفورد جونز و مسترالیس1

  ) سرجان مالکم، سرگور اوزلی، سرهارفورد جونز و مکدونالد2

  ) سرجان مالکم، سرهارفورد جونز، سرگوراوزلی و مکدونالد3

  ) سرجان مالکم، سرهارفورد جونز و سرگور اوزلی4
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  خالصه: در دوران قاجاریه اراضی -175

    ) به علت مصادره امالك دیگران توسط شاه وسعت یافت.1

  ) به دلیل فروش آن توسط دولت به مالکان ایران کاهش یافت.2

  توجهی دولت برپا گردید. ) به علت بی3

  شد. ) به اتباع بیگانه فروخته می4

  ) کدام گزینه درست است؟1141دربارة عهدنامه رشت (رجب -176

  ها و اشرف افغان بسته شد. ) میان عثمانی2  ها بسته شد. ب و عثمانی) میان شاه طهماس1

  ) میان شاه طهماسب و روسیه بسته شد.4  ) میان روسها و اشرف افغان بسته شد.3

  وحید بهبهانی در عصر خویش با کدام جریان فکري به مقابله برخاست؟ -177

  ) متصوفه4  ها ) شیخیه و اخباري3  ) شیخیه2  ) اخباریها1

  درباره روزنامه اختر کدام پاسخ درست است؟ -178

  یافت. هـ. ق انتشار می 1292) این روزنامه به مدیریت میرزا آقا خان کرمانی تا سال 1

  هـ. ق توسط عثمانی توقیف شد. 1313هـ . ق انتشار یافت و در سال  1292) اختر در سال 2

  ت عثمانی توقیف شد.هـ. ق با درخواست ناصرالدین شاه از دول 1305) در سال 3

  یافت. ) مدیریت آن به عهده محمد طاهر تبریزي بود و تا آستانه مشروطه انتشار می4

  ایران در چه زمانی به عضویت جامعه ملل درآمد؟ -179

  ش.1301الوزرایی مشیرالدوله  ) دوره رئیس2  ش. 1302) دوره رئیس الوزرائی مستوفی الممالک 1

  ش. 1300السلطنه در سال  ) کابینه اول قوام4  ش. 1302ر سال ) کابینه دوم مشیرالدوله د3

  المللی مطرح شد؟ شکایت دولت انگلستان دربارة مساله نفت ایران نخستین بار در چه مرجع بین -180

  ) شوراي امنیت سازمان ملل متحد2  ) مجمع عمومی سازمان ملل متحد1

  المللی الهه ) دادگاه بین4  الملل ) شوراي عمومی حقوقدانان بین3
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  پاسخنامه تاریخ ایران دوره اسالمی 

  )3ـ گزینه 151

را داشت، با » مصمغان«نیز به تصرف اعراب درآمد. فرمانرواي دماوند که عنوان دینی» جبال«آخرین حلقه تکمیلی در فتح

لح سبب شد کـه مصـمغان   هزار دینار جزیه به اعراب، مستقالً با آنها از در صلح درآمد. این ص 200قبول پرداخت سالیانه 

  )31، ص 5(ر.ك: منبع  مدت یکصد سال از تهاجمات اعراب در امان بماند.

  )2ـ گزینه 152

  )4ـ گزینه 153

حکومت آل جستان در سرزمین دیلم به استقالل ادامه داشت و با شروع نهضت حسـن بـن زیـد در طبرسـتان، حکومـت      

ت او مذهب زیدیـه را پذیرفتـه بـود و رسـماً بـا خلیفـه عباسـی        دیلم در دست وهسودان بن جستان بن مرزبان قرار داش

  کرد. مخالفت می

تـا   19 ص، ص1(ر.ك: منبع  کردند. بعدها امراي محلی آل جستان از علویان و در سالهاي بعد از آن از آل بویه تبعیت می

22(  

  )3ـ گزینه 154

داد بر قدرت منطقه  آن را غالمان ترك تشکیل میامیر اسماعیل سامانی با سازمان دادن سپاهی دائمی که هسته مرکزي 

  اي کاري وارد کرد و آنها را به اطاعت در برابر حکومت مرکزي وادار نمود. اي(و به ویژه قدرت نظامی) دهقانان ضربه

  )3ـ گزینه 155

بساسـیري قـدرتی   ) در حقیقت در مقابل 467ـ422ابوالحارث ارسالن بساسیري رئیس لشکریان ترك بود و القائم بامراهللا(

نداشت پس از مراجعت طغرل از بغداد و حرکت او به همـدان بساسـیري قـائم خلیفـه عباسـی را عـزل کـرده و بـه نـام          

  .کرددر بغداد از خطبه حذف  به این ترتیب راالمستنصر باهللا فاطمی خطبه خواند و بساسیري نام بنی عباس 

  پس از جنگ با طغرل به قتل رسید. 451 سري پس از یک سال اقامت در دارالخالفه در سالیساب

  )1ـ گزینه 156

  )2ـ گزینه 157

ي  التوسل الی الترسل از انشاء بهاء الدین محمدبن موید بغدادي منشی عالء الدین تکش خوارزمشاه که مخصوصـاً دربـاره  
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مشـاه درآمـده   زیسته و سـپس بـه خـدمت تکـش خوارز     عهد خوارزمشاهیان اطالعات مفید دارد مؤلف یکچند در نسا می

  وي شده است.» دیوان انشاء«متصدي

  )4ـ گزینه 158

هاي اسالمی است که در زمان طاهریان پدید آمد و بعداً در قلمرو سامانیان به خصـوص در نیشـابور و    کرامیه یکی از فرقه

ر یکی از روستاي ) د255هرات و نواحی مجاور آن مانند غرچستان رواج یافت. مؤسس این فرقه ابوعبداهللا محمدبن کرام(

زرنج سیستان به دنیا آمد. کرامیه از جهت بعضی عقاید، مخصوصاً جسم بودن خدا و شبیه بودن او به مخلوقـات از سـوي   

مقـارن حملـه مغـول     اهل سنت تکفیر شده اند. کرامیان اهل زهد و در فقه پیرو مذهب حنفی بودند احتماالً این فرقه تـا 

  بوده است.

  )1ـ گزینه 159

  )3گزینه ـ 160

  کتاب به دستور امیر تیمور و در مورد وقایع زندگی و فتوحات او نوشته شده است.

  )1ـ گزینه 161

بـه وقـوع    804نبرد معروف آنکارا استیالي عثمانیان را بر قسطنطنیه نیم قرن به تعویـق انـداخت. نبـرد آنکـارا در سـال      

  (صاعقه) را دربرداشت.پیوست که پیروزي تیمور و مرگ بایزید اول ملقب به ایلدرم

  )1ـ گزینه 162

  )4ـ گزینه 163

ي فراموشـی سـپرده شـد     هنگامی که شاه طهماسب توانست امور دولت را در اختیار بگیرد لقب وکیل و امیراالمرا به بوته

ی ي کشور به ناچار به افزایش محسوس قدرت دیوان ساالري یعنی وزیـر، انجامیـد و قـورچ    کاهش نقش نظامیان در اداره

  باشی که یک صاحب منصب نظامی و سابق بر این تابع امیراالمرا بود به صاحب منصب نظامی ارشد کشور مبدل شد.

  )2ـ گزینه 164

  )3ـ گزینه 165

  )1ـ گزینه 166

  )245، ص 3(ر.ك: منبع 
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  )3ـ گزینه 167

با مقداري مال التجاره به رشـت  یکی از سیاحان انگلیسی به نام جان التن که سابقاً در خدمت روسیه بود  1115در سال 

آمد و از رضاقلی میرزا فرمانی دایر به تجارت با ایران گرفت. نادرشاه از وجود الـتن اسـتفاده کـرده و الـتن اسـالم آورد و      

در مشهد سر و لنگرود براي ایران کشتی بسازد. او موفق شد یک کشـتی   1156سمت دریابیکی یافت و مأمور شد که در 

در یکی از انقالبات محلی گیالن به  1165حتی بعد از قتل نادر هم دنبال کار خود را گرفت. لیکن در سال  به آب بیندازد

  قتل رسید و موضوع کشتی رانی بحر خزر موقوف ماند.

  )2ـ گزینه 168

بسیاري ه.ق به اصفهان رسید و شاه سلیمان صفوي را مالقات کرد.  1906انگلبرت کمپفر، سیاح آلمانی است که در سال 

  از گزارشات او بر اساس مشاهدات شخصی مؤلف است.

  )2ـ گزینه 169

اختالف مرزي و سیاسی ایران و عثمانی، پس از یک سلسله نبـرد بـین قـواي دو دولـت و شکسـت نیروهـاي عثمـانی از        

 ارزنـۀ الـروم  عاهده وسیله عقد م سرداران ایران یعنی محمدعلی میرزا دولت شاه و عباس میرزا نایب السلطنه و ولیعهد، به

هجري قمري برطرف شد. و قرار شد حدود دو دولت همـان حـدودي باشـد کـه در عهدنامـه سـال        1239در تاریخ سال 

اواخر سـلطنت مظفرالـدین    1323هجري(دوره سلطنت نادرشاه افشار) تعیین شد، اما اختالف مرزي ایران تا سال  1159

  شاه همچنان باقی بود.

  4ـ گزینه 170

  3ینه ـ گز171

  1ـ گزینه 172

  4ـ گزینه 173

قمري حاجی میرزا ابوالحسن خان شیرازي از طرف فتحعلی شاه به وزارت امور خارجه، که آن زمـان   1339در اوایل سال 

دار بـود و   عنوان وزارت دول خارجه را داشت، منصوب گردید. این دیپلمات ایرانی مدتی سفارت ایـران را در لنـدن عهـده   

را از طرف دولت ایران امضا نمود و براي مبادله آن قرارداد به پایتخت روسیه رفت و پس از آن در سـال   عهدنامه گلستان

ـ   1239قمري در لندن اقامت داشت وزارت حاجی میرزا ابوالحسـن خـان از سـال     1235به لندن رفت و تا سال  1231
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  قمري یعنی سال فوت فتحعلی شاه دوام یافت. 1250

  4ـ گزینه 174

  2گزینه  ـ175

هاي دولت ترتیب داده شد تـا زمـان ناصـرالدین شـاه روز بـه روز       نخستین بار توسط شاه عباس دفاتري براي ثبت خالصه

  دامنه امالك خالصه وسعت یافت اما پس از آن کاهش یافت.

  3ـ گزینه 176

  3ـ گزینه 177

  2ـ گزینه 178

  4ـ گزینه 179

  )224، ص 1، ج 11(ر.ك: منبع 

  2ـ گزینه 180

اسفند کمیسیون نفت ملی شدن نفت را تصـویب   17ـ گلشاییان را رد کرد و در روز  مجلس شانزدهم الیحه الحاقی گس 

اسفند مجلس سنا این الیحه را پـذیرفت   29اسفند مجلس شوراي ملی این الیحه را تصویب کرد و در روز  24کرد و روز 

  و نفت ایران رسماً ملی اعالم شد.

ان به شوراي امنیت سازمان ملل شکایت کرد که این شورا شکایت انگلـیس را نپـذیرفت و در مرحلـه    دولت انگلیس از ایر

بعدي دولت انگلیس به دیوان بین المللی الیجه شـکایت کـرد. هیئـت نماینـدگی ایـران بـه رهبـري مصـدق در دادگـاه          

  المللی الیحه شرکت کرد. بین
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  )5مجموعه تست سال هاي اخیر(

  

  صصی  زبان عمومی و تخ

Part A: Grammar and Vocabulary 

Choose the best answer to each question. 

1- Farmers look forward ………. in the country fairs every summer; 

1) to participate  2) participating  3) to participating  4) for participating 

2- Unlike most Europeans, many Americans  ………. bacon and eggs for breakfast. 

1) used eating  2)used to eating  3) are used to eat  4) are used to eating 

3- Not until a monkey is several years old  ………. to show. signs of independence 

from its mother. 

1) it begins  2) beginning  3) to begin  4) does it begin 

4- The country would have won the war if the army  ……….  better. 

1) fought  2) had fought  3) has fought  4) would fight 

5- The court  ………. the agreement after months of debate. 

1) nullified  2) penetrated  3) vanished  4) inclined 

6- Pop art aimed to show  ………. of modern culture.   

1) facets  2) outlines  3) retorts  4) analogies. 

7- The  ……….  of life forms on Earth makes zoology an interesting area of study. 

1) accomplishment   2) diversity  3) vibration  4) exaggeration 

8- The  ……….  export of the Middle East is Petroleum. 

1) immense  2) exceeding  3) predominant  4) brilliant 
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Part B: Cloze Test  

Choose the answer that best completes each blank 

One useful learning technique is mnemonics. The Greeks (9) ………. this memory 

system from their (10) ………. Of. mnemosyne, who was the goddess of memory. They 

learned that you remember things (11) ………. them together in some way. For example, 

as soon as your brain (12) ……….  the word “apple,” it remembers the colors, tastes, 

textures, smells, etc. of that particular fruit. 

9-  

1) developed   2) had developed  3) have developed  4) were developing 

10-  

1) participation  2) invention  3) WorShip  4) arrangement 

11-  

1) link  2) from linking  3) to link   4) by linking 

12-  

1) nourishes  2) functions  3) registers  4) focuses 
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Part C: Reading Comprehension  

Read thefoiowing passage and answer the questions. 

Computers are being used with a program designed to make better use of the earth’s 

resources. The program also is used to correct mapping information collected by satellite. 

As the National Aeronautics and Space Administration’s LANDSATsatdllite circles the 

globe each day, its cameras 

and other sensor devices map sections of the earth’s surface and transmit digitized 

information to a V land station. Ordinarily, such things. as satellite roll, pitch and yaw, 

earth rotation, and snsor 

errors would make these digitized pictures very difficult to read. BUt the: corrective 

“lens” of th computer’s program, is able to V reconstitute each of its 115.mile- square 

pictures with remarkabk clarity_even filling in sections that are. missed by cameras =  

13- What is the main topic of the passage?  

1) A computer program that corrects satellite data.  

2) HowVthe LANDSAT satellite circles the earth.  

3) The mapping of the eaith’s. surface.  

4) How satellite information is transmitted to a land station 

14- The LANDSAT satellite  ………. 

1) takes pictures of space  2) circles the land station 

3) maps the earth’s surface  4) transmits data of the earth’s rotation 

15- The passage will probably continue by discussing  ………. 

1) other uses dfsatellitâ in space  2) computer programs for photographers 

3) better use of the earth’s resources  4) other uses of the computer program 
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Directions: Read the following passages and answer the questions. 

There are written records for only about the last six thousand years, the historic period. 

They cover only about one per cent of the time man is believed to have inhabited the 

earth. When a historian wants information on this historic period, he may study 

inscriptions on monuments, letters, laws, V diaries, newspapers, books, or other written 

records. He may also get information by studying the work of architects, painters, and 

craftsmen of the historic period. 

But how do historians know about such things as Java man and the ice ages? These all 

belong to the prehistoric period. The prehistoric period covers the thousands of years 

before the invention of writing. That is why this period is more correctly but less 

commonly. called the preliterary period. Much history was recorded in the prehistoric 

period, although not in writing. Tools and weapons, tombs and temples, and animal and. 

human bones are the records which make up this so- called prehistory. 

Historians often call upon experts to help them interpret prehistoric remains. Among such 

experts are archaeologists. Archaeologists dig deep into the earth at places where they are 

likely to find relics which give them information about the distant past. An archaeologist 

may come across V hardened bones, shells, or plist which have been lying for thousands 

of years deep in the earth’s crust. Such remains are called fossils. Other relics for which 

the . archaeologist searches include tools, weapons, and the ruins of homes and villages. 

16- The best title for the passage would be  ………. 

1) Written Records as the Evidence of the Past 

2) The Study of the Prehistoric Period 

3) The History of Man in the Last 6,000 Years  

4) The History of the Ice Ages 

17- The word “inhabited” (line 4) is clOsest in meaning to  ……….. 

1) developed  2) existed  3) lived•  4) traveled 

18- According to the passage, history began  ………. 
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1) at the end of the Ice Ages 2) with the invention of writing 

3) when literary works were written 4) when man started to use tools 

19- According to the passage, it is true that  ………..  

1) historians have the necessary skill in interpreting remains 

2) there is no information about Java man 

3) tools and weapons are called fossils 

4) the study of the historic period is mainly based on written records 

 

After Alexander’s death, his empire gradually split into minor .kmdoms under native 

rulers, while his chief lieutenants fought for tim ight to rule the entire territory. Around 

312 B.C. Seleucus, one of Alexander’s commanders, managed to establish his authority 

over most of the. eastern part of the empire, which his successors, known as Seleucids, 

held for over 200 years. In the middle of the third century B:C., however, a dynasty called 

the Arsacids. after their first king, Arsaces—was established in Parthia, in the modern 

province of Khorasan. The area of Mesopotamia in modern 

Iraq became the center of their power, but their kingdom is usually known to historians as 

the Parthian Kingdom.. The Arsacids and their followers, like the earlier Medes or. 

Persians, were not native to V the area but apparently first were nomads from east of the 

Caspian Sea. They replaced the authority of the Seleucids in Media, Persia (area Of the 

modern province of Fars), and much of Meso potamia during the rule of their great king, 

Mithradates I (170—138 B.C.). Other Seleucid domains were gradually reduced by both 

.Romans and the Arsacids until 63 B.C., when the Roman general Pompey deposed the last 

Seleucid and extended Rome’s boundaries as far as the Parthian. holdings.  

When this historic contact took place, the scene was set. for the revival of the conflict 

between East and West that was to dominate Middle Eastern affairs for the next 700 years. 

At the same time, the Parthians were continually harassed by nomad tribes from central 
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Asia who ravaged the northeastern and northwestern provinces.  

20- The paragraph before this passage is probably about  ……….. 

1) Alexander’s life   2) Alexander’s chief lieutenants 

3) Persian Rulers before Alexander’s reign  4) the first king of the Arsacids 

21- The word “deposed” (line 19) is closest in meaning to  ………. 

1) removed from power  2) severely defeated 

3) suddenly attacked   4) sent into exile 

22- AccordIng to the passage, the Arsacids  ………. 

1) considered Persians as their leaders   

2) established a kingdom 17 centuries ago 

3) replaced the Parthian Kingdom   

4) were ruled by Mithradates for about 32years 

23- The Parthians did all of the following EXCEPT that they  ………. 

1) centralized their power in Mesopotania  2) defeated the Seleucids  

3) harassed nomad tribes for 700 years  4) left east of the Caspian sea  

24- According to the passage, it is NOT true that  ………. 

1) historians prefer to use the tenn ‘Parthian Kingdom” 

2) Mithradates I was deposed by Pompey  

3) the extension of Rome’s boundaries restarted the East- West conflict  

4) the Arsacids and Ronians were against the Seleucids  

Shah Abbas was followed after 1629 by weak rulers who retained their empire primarily 

beãuse of his reputation, which sustained them to the end of the dyaty about a century 

afterwards. Later Safavid shahs watched while the Uzbeks in the northeast founded the 
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Astrakhan dynasty at Bokhara, about 350 miles northeast. of  Mäshhad, and renewed 

their.rajd. into Iranian territory. Attacks on the western boundaries wer resumed by the 

Ottomans, and in 1638 Baghdad fell under the suzerainty of the Turks. During the 

seventeenth century a third threat to theV sovereignty of Iran appeared on the north, 

when the grand duke of Muscovy sent a delegation of over 800 men to Isfahan. When 

Shah Abbas II realized that the majority of these Russians were merchants in the guise of 

diplomats, lie expelled them. In retaliation, the Cossacksof southern Russia overran the 

province Of Mazandaran and burned the capital, then at Farrahabad, on the Caspian Sea 

north of Sari. 

By the early eighteenth century the Safavid rulers had become so weak that in 1722 an 

Afghan king named Mahmud, whose family had asserted its independence from Isfahan 

during its period of decline, was able to march into Iran proper and layifege to the capital. 

On October 23, 1722, the Shah surrendered his starving city to Mahmud, who was 

crowned Shah of Iran. The new rulers, however, could not enforce their rule throughout 

the Safavid Empire, muëh less defend it against incursions by its neighbors, and in 1724 

Russia and Turkey signed a treaty partitioning the western  most provinces of Iran 

between them.  

25- The first paragraph gives examples of  ………. 

1) the reputation of Safayid Shahs 

2) the policies of Shah Abbas to deal with the rulers in Baghdad  

3) the conflicts between the Safavids and their neighbors 

4) weak rulers during the reign of Shah Abbas 

26- The word “its” (line 18) refers to  ………. 

1) Afghanistan  2) Jf&  3) independence  4) Mahniud’s family 

27- According to the passage, during the Sáfavid reign  ……….. 
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1) 800 foreign diplomats lived in Isfahan 

2) the Uzbeks contributed to the construction of roads in Iran 

3) the Cossacks rnadç Farrahabacj their éapital  

4) Isfahan was attacked by an Afghan king  

28- After the death of Shah Abbas, ………. 

1) Russians deceived Shah Abbas  

2) the Safrvid kings became more powerful 

3) the Safavid dynasty continued for about 100 years   

4) the Ottomans attacked Iran for the first time 

29- The word “resumed” (line 7) is closest in meaning to  ………. 

1) began again   2) arranged 

3) separated into different pats  4) surrounded 

30- According to the passage, it is NOT true that  ………. 

1) Russia and Turkey were Mahmud’s allies 

2) Mahniud failed to retain some of the territories 

3) Baghdad was captured by the Turks after Shah Abbas’ death 

4) The Cos sacks helped the grand duke of Muscovy 
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  عمومی و تخصصی  پاسخنامه زبان 

  بهترین پاسخ را براي هر سؤال انتخاب کنید.

  3ـ گزینه 1

Look forward to   (منتظر بودن)to  حرف اضافه است و پس از آن باید اسم یا فعلing .دار به کار رود  

  4ـ گزینه 2

 tobeوقتی بخواهیم بگوییم که با چیزي یا انجام کار خاصی آشنایی داریم و آن چیز برایمـان مشـکل نیسـت از عبـارت     

used to something, to doing  کنیم. استفاده می  

  4ـ گزینه 3

  2ـ گزینه 4

بایست در جمله شرط از فعل  میزمان جمله جواب شرط آینده در گذشته کامل است و باتوجه به الگوي شرطی نوع سوم 

  استفاده کرد. (had+PP)ماضی بعید 

  1ـ گزینه 5

  اعتبار اعالم کرد. را پس از ماه بحث بی  دادگاه موافقت نامه

  ـ مایل شد4  ـ ناپدید شد3  ـ نفوذ نمود2  اعتبار اعالم کرد ـ بی1

  1ـ گزینه 6

  نشان دهد.ـ هنر پاپ تصمیم داشت که تمامی .......... فرهنگ جدید را 1

  ـ شباهت ها4   ـ تالفی3    ـ اصلی 2    ـ ظواهر1

  2ـ گزینه 7

  سازد. .......... اشکال زندگی در روي زمین جانورشناسی را تبدیل به عرصه مطالعاتی جالبی می

  ـ درختان4  ـ ارتعاش3    ـ تنوع2    ـ پیشرفت 1

  3ـ گزینه 8

  صادرات ..........خاورمیانه، نفت است.

  ـ درخشان4   ـ برجسته، عمده3  فراتر رفتنـ 2  ـ بسیار بزرگ1
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  1ـ گزینه 9

  3ـ گزینه 10

  ها عبارتند از: معناي گزینه

  ـ ترتیب، نظم4  ـ پرستش3  ـ اختراع2  ـ مشارکت1

  4ـ گزینه 11

در انگلیسی بـه   byپذیر است.  مرتبط کردن چیزها به یکدیگر امکان» توسط«شود که به یاد آوردن در این جمله گفته می

  شود. دار آورده می ingوسط است و پس از آن نیز فعل به صورت معناي ت

  3ـ گزینه 12

  ها معانی گزینه

  کند ـ متمرکز می4  کند ـ ثبت می3  ـ وظایف2  ها ـ تغذیه1

  C   قسمت

اي اصـالح  اند. این برنامه هم سابقاً بر روند که براي استفاده بهتر از منابع زمین طراحی شده اي به کار می ها با برنامه رایانه

اداره ملـی   LANDSATرود. بـه طوریکـه مـاهواره     شود به کار مـی  آوري می وسیله ماهواره جمع برداري به اطالعات نقشه

هـاي مختلـف سـطح زمـین      هاي ضبط کننده از قسمت ها و دیگر وسیله گردد. دوربین هوافضا(ناسا) هر روز دور زمین می

کند. معموالً عواملی مثل گردش مـاهواره   ی به یک ایستگاه زمین ارسال میدارند و به صورت اطالعات دیجیتال نقشه برمی

» ولنز«کند. اما ها، خواندن این اطالعات دیجیتالی را بسیار مشکل می یا فاصله و انحراف آن، گردش زمین و اشتباه گیرنده

ا با وضوح قابل توجهی سرهم کنـد  مایل مربعی خودش ر 115اي قادر است که هریک از تصاویر  کننده برنامه رایانه اصالح

  کند. اند را پر می ها از دست داده شده هایی را که توسط دروبین و حتی بخش

  1ـ گزینه 13

  سرفصل اصلی متن چه چیزي هست؟

  کند. هاي ماهواره را تصحیح می اي که داده ـ یک برنامه رایانه1

   LANDSATـ چگونگی اداره ماهواره 2

  ـ نقشه سطح زمین3
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  عات ماهواره چطور به یک ایستگاه زمین پخش شده است؟ـ اطال4

  3ـ گزینه 14

  4ـ گزینه 15

شود. این اسناد تنهـا راجـع    گیرند که این زمان، دوران تاریخی نامیده می هزار سال را در برمی 6اسناد مکتوب تنها حدود 

خواهـد   ساکن بوده. موقعیکـه مـورخ مـی    گیرد که طبق باور معمول، انسان برروي زمین به یک درصد از زمانی را در برمی

ها، کتـب یـا    ها، قوانین، خاطرات روزانه، روزنامه هاي بناي یادبودها، نامه اطالعاتی در این دوره تاریخی، ممکن است نوشته

سایر اسناد مکتوب را مطالعه بکند. او همچنین ممکن است از طریق مطالعه آثـار معمـاران، نقاشـان و صـنعتگران دوران     

  یخی اطالعاتی به دست بیاورد.تار

یابند؟ اینها همه به دوره پیش از تاریخ  اي و عصر یخبندان آگاهی می اما مورخان چگونه راجع به چیزهایی مثل مرد جاوه

بـا ایـن     پوشاند. به همین علت است کـه ایـن دوره   تعلق دارند. دوران پیش از تاریخ هزاران سال قبل از اختراع خط را می

شود. بخش زیادي از تاریخ، اگرچه نه به صـورت مکتـوب،    تر است اما کمتر دوران پیش از ادبیات نامیده می تعنوان درس

هاي انسان و حیوان اسنادي هستند که  ها و معابد و استخوان آرامگاهو در دوران پیش از تاریخ گسترده شده، ابزار و سالح 

  سازند. ي که پیش از تاریخ را می دوره

خواهند که در تحلیل آثار پیش از تاریخ به آنهـا کمـک کننـد. از جملـه ایـن متخصصـان        از متخصصان می اغلب مورخان

شناسان زمین را، در جاهایی که محتمل هستند که آثاري بیابند که به آنها اطالعاتی راجع  شناسان هستند. باستان باستان

اي  هـا یـا گیاهـان سـخت شـده      ها، صدف ست با استخوانشناسان ممکن ا کنند. باستان هاي دور بدهند حفر می به گذشته

شوند. آثار دیگري که  اند. چنین بقایایی فسیل نامیده می ي زمین قرار داشته برخورد کنند که هزاران سال در عمق پوسته

  ها و روستاها. اند از ابزار، سالح و خرابه خانه کنند عبارت شناسان جستجو می باستان

  2ـ گزینه 16

  است. 2نوان گزینه بهترین ع

  3ـ گزینه 17

  2ـ گزینه 18

  4ـ گزینه 19
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هاي کوچکتري تحت سلطه حکام محلی تجزیه شد، درحـالی کـه    بعد از مرگ اسکندر، امپراطوریش به تدریج به پادشاهی

قبـل از مـیالد    312جنگیدنـد. در حـدود سـال     سرداران بزرگ او براي به دست آوردن حق حکومت بر تمام قلمرو او می

هاي اسکندر، موفق شد قدرت خود را بر بیشتر قسمت شرقی امپراطوري تحمیـل کنـد. قـدرتی     سلوکوس، یکی از فرمانده

سال نگـه داشـتند. امـا در میانـه قـرن سـوم قبـل از مـیالد،          200که جانشینانش، مشهور به سلوکیان به مدت بیشتر از 

 .ـ در اسـتان خراسـان امـروزي    ارشک ـ در پارت تأسیس شد  اي به نام اشکانیان به خاطر نام نخستین پادشاهشان سلسله

النهرین در عراق امروزي تبدیل به مرکز قدرت آنها شد، اما پادشاهی آنان معمـوالً در نظـر مورخـان بـا      گرچه منطقه بین

دند بلکـه ظـاهراً   شود. اشکانیان و پیروانشان، مانند مادها و پارسیان اولیه، بومی نبو عنوان شاهنشاهی پارتیان شناخته می

ي  هاي کرانه شرقی دریاي خزر بودند. آنها جانشین حکومت سلوکیان در ماد، پارس(ناحیه استان امروز در ابتدا چادرنشین

پیش از میالد) دیگـر   170ـ  138النهرین در زمان حکومت پادشاه بزرگشان مهرداد یکم شدند ( فارس) و بخش اعظم بین

قبل از مـیالد، پمپـی،    63وسیله رومیان و اشکانیان هر دو کاهش یافت موقعیکه در سال  هقلمروهاي سلوکیان به تدریج ب

هـا گسـترش داد. موقعیکـه ایـن برخـورد       ژنرال رومی آخرین شاه سلوکی را عزل کرد و مرزهاي روم را تا متصرفات پارت

رر بود همـه امـور خاورمیانـه را بـه     ها مابین شرق و غرب فراهم شد که این مق تاریخی رخ داد، عرصه براي احیا کشمکش

نشـین آسـیاي مرکـزي قـرار      ها مکرراً مورد حمله قبایل کوچ الشعاع قرار دهد. در همین زمان پارت سال تحت 700مدت 

  هاي شمال شرقی و شمال غربی را غارت کردند. گرفتند که استان می

  1ـ گزینه 20

  1ـ گزینه 21

  4ـ گزینه 22

  3گزینه  -23

  2ـ گزینه 24

شاهان ضعیفی بودند که امپراتوریشان بیشتر به خاطر شهرت شاه عباس حفـظ شـده    1629انشینان شاه عباس بعد از ج

شهرتی که تا زمان انقراض سلسله در حدود یک قرن بعد آنها را پابرجا داشت. موقعی کـه شـاهان متـأخر صـفویه تماشـا      

مـایلی شـمال شـرق مشـهد      350را در بخـارا، حـدود   (آسترخان) Astrakhanها در شمال شرق سلسله  کردند ازبک می

تأسیس کردند و مجدداً به قلمرو ایران یورش کردند. حمالت به مرزهاي غربی بوسیله عثمانی از سر گرفته شد، و در سال 
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بغداد زیر سلطه ترکان درآمد. در طی قرن هفدهم سومین تهدید براي حاکمیت ایران از شمال ظـاهر شـد، و ایـن     1638

مرد را به اصفهان فرستاد. موقعیکه شـاه عبـاس دوم    800هیتی متشکل از بیش از  moscovyی بود که دوك بزرگ موقع

درك کرد که اکثریت این بازرگانان روسی در هیئت دیپلمات هستند آنها را اخراج کرد. به تالفی این عمل قزاقان جنـوب  

 ند، که در آن زمان غرّه آباد بود، در ساحل دریاي خزر و شمال ساري.روسیه به استان مازندران تاختند و مرکز آن را بسوزانید

یک پادشاه افغان به نام محمود، کـه خـانواده او    1722سالطین صفوي چنان ضعیف شده بودند که در  18در اوایل قرن 

وي کند و پایتخـت  مدعی استقالل خود از اصفهان در طی دوره انحطاط آن شده بودند و قادر بود که به سوي ایران پیشر

، شاه شهر قحطی زده خود را تسلیم محمود کرد، و او به عنوان شاه ایران تاجگـذاري  1722اکتبر  22را محاصره کند. در 

کرد. اما سالطین جدید نتوانستند حکومت خود را بر تمام امپراطوري صفویه به اجرا در بیاورند. و بیش از این در دفاع در 

اي را امضا کردند که به موجب آن بیشتر  روسیه و ترکیه معاهده 1724ن ناتوان بودند و در سال مقابل تهاجمات همسایگا

  ایاالت غربی ایران را مابین خود تقسیم کردند.

  3ـ گزینه 25

  2ـ گزینه 26

  4ـ گزینه 27

  3ـ گزینه 28

  1ـ گزینه 29

  1ـ گزینه 30
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  زبان عربی  

  ):45 -31التعریب أو المفهوم (عین األصح و األدقَ فی الجواب للترجمۀ أو 

  »:لم یکَد یطلّ القرن الحادي عشر للمیالد حتّی کان الظَالم قد خیم علی عالم الغرب!« -31
  ي خود را افراشته بود! ) سدة یازده بعد از میالد به نیمه نرسیده بود که ظلمت بر دنیاي غرب خیمه1

  که ظلم و جور در دنیا غرب ریشه دواند!) سدة یازدهم میالدي هنوز به پایان نرسیده بود 2

  ) قرن یازدهم میالدي تازه از راه رسیده بود که تاریکی بر جهان غرب سایه افکنده بود!3

  ) قرن یازده بعد از میالد تازه تمام شده بود که ظلمت بر جهان غرب خیمه زد!4

غۀ العربیۀ التکاد تکون اللغۀ الوحیدة المستعملۀ فی« -32   »:األندلس! أصبحت اللّ
  باشد! ) تنها زبانی که در اندلس رایج بوده است زبان عربی نمی1

  ) زبان عربی تنها زبانی است که دیگر در اندلس رواج ندارد!2

  ) در اندلس زبان عربی دیگر بعنوان یک زبان رواج ندارد!3

  ) زبان عربی دیگر تنها زبان رایج در اندلس نیست!4

  جنود قال إنّ اهللا مبتلیکم بنَهر...):(لما فصلَ طالوت بال -33
  ) آنگاه که طالوت سپاهیان را روانه ساخت بدانها خبر داد که نهري وسیلۀ آزمایش خداوند قرار گرفته است...1

  کند... ) طالوت آنگاه که لشکرکشی کرد، سپاهیان را گفت که خداوند شما را بوسیلۀ نهري امتحان می2

  اند، به آنها گفت خدا با این نهر شما را امتحان خواهد کرد... از وي جدا شده) طالوت چون دید سربازان 3

  ) وقتی طالوت لشکریان را آراست بدانها گفت خداوند شما را در نهري آزمایش خواهد کرد...4

  »:  من یقبض یده عین عشیرته، فإنّما تُقبض منه عنهم ید واحدة، و تُقبض منهم عنه أید کثیرةٌ« -34
  کنند! کنند، و بسیاري دست یاري به سمت او دراز می آنکه دست قوم خود را بگیرد، هر یک از آنها هم از او دستگیري می) 1

دارد، ولی بسـیار کسـان از دسـتگیري وي     اش از  یاري او دست بدارند، او هم یاري خود را دریغ می ) آنکس که خانواده2

  مانند! محروم می

ز کسانش دریغ دارد، یک دست را از آنها بازداشته، ولی یاري دستهاي بسیاري را از خـود بـاز   ) کسی که یاري خود  را ا3

  داشته است!

) هر که دست از یاري عشیرة خود ببندد براسـتی از یـک کمـک خـودداري کـرده و در  واقـع از یـاري بسـیار کسـان          4

  خودداري کرده است!
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  » :تتکبر! إذا فُزت فی مسعی لم یفرْ فیه غیرك، فال« -35

  اند، مغرور مشو! ) هرگاه در امري موفق شدي که دیگران در آن توفیقی نیافته1

  ) اگر در سعی و کوششی که موفقیت تو در آن است موفق نشدي، تکبر مورز!2

ر مشو! ) چنانچه در امري که موفقیت دیگران را تضمین نمی3 کند موفق نشدي، متکب  

  ي غرور است! ان را از موفقیت در آن مانع مشو که نشانه) اگر در امري موفق شدي، دیگر4

  »:ما لهذا أب ینسب إلیه، ألقوه من الشهود!« -36

  باشد، این را به گواهان القا کنید! ) آنچه براي این پدر هست برایش مناسب می1

  ) این پدري ندارد که به او منتسب باشد، او را از میان شهادت دهندگان حذف کنید!2

  دهید، کسانی که گواه هستند با او مالقات کنند! چیست که به این پدر نسبت می) این 3

  برد، او را در میان گواهان قرار دهید! ) این پدر همانست که نسب از او می4

37- »أشکال الرّقابۀ تَمنع مزیداً من االنحدار االجتماعی و الفکري:«  

  اجتماعی و فرهنگی است. ) اشکال در مورد رقابت در جلوگیري از حرکت شدید1

  گردد. ) انواع نظارت مانع شدت گرفتن سقوط اجتماعی و فکري می2

  باشد. هاي سریع اجتماعی و فکري می هاي مختلف مانع فعالیت ) رقابت3

  هاي گوناگون مانع از حرکت توفندة اجتماعی و فرهنگی شده است. ) نظارت4

  »:صاله بالثقافۀ الشرقیهنشأت النهضۀ هذه فی المغرب االسالمی بات« -38

  ) نهضت در این قسمت از مغرب اسالمی بدین سبب پدید آمد که با فرهنگ مشرق زمین ارتباط داشت.1

  هاي اسالمی بخاطر ارتباطش با شرق جهان اسالم نشأت گرفت. ) این جنبش در غرب سرزمین2

  نشأت گرفت. ) در غرب دنیاي اسالم این جنبش بخاطر ارتباطش با شرق جهان اسالم3

  ) این نهضت در مغرب جهان اسالم بخاطر ارتباط آن با فرهنگ شرقی، بوجود آمد.4
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  رهبران.....»: أین قادة العالم مما یحدث فی عالمنا!« -39

  افتد دورند! ) جهان چقدر از آنچه در دنیاي ما اتفاق می1

  افتد کجا! ) عالم ما کجا و آنچه در دنیا اتفاق می2

  دهد دارند! ارتباطی با آنچه در جهان ما رخ می) عالم چه 3

  ) دنیا کجا و حوادث جهانی کنونی کجا!4

ده« -40 و فی الیمین علی ما أنت واع ! هم   »:ما دلَ أنّک فی المیعاد متَّ

  کنی، داللتی است بر اینکه در وعدة خود صادق نیستی! ) در سوگندي که بر وعدة خویش یاد می1

  دهی، چیزي است دالّ بر متّهم بودن تو در میعاد! هائی که می ر وعده) در سوگند خوردن ب2

  اي، داللت بر عدم صدق تو در مورد آنهاست! هائی که هنوز نداده ) قسم خوردن بر وعده3

  کنی! ی است که بدون وعده دادن یاد مییها هایت، قسم ) دلیل صادق نبودن تو در وعده4

ه و دفاترُه!ألم تَر دیوانَ الرسائل عطَل« -41 ت بفقدانه أقالم:«  

  ) آیا دیوان رسائل را ندیدي چگونه او را از نوشتن محروم کرده و کار وي را به تعطیلی کشانده است!1

  ) آیا فقدان او باعث نشده است که کسی نتواند قلم و دفاتر وي را در دیوان رسائل دیگران بکار گیرد!2

ل است! و نوشته بینی با وجود او و نیز قلم ) مگر نمی3   هایش، دیوان رسائل از کار افتاده و معطّ

ل شده هاي که قلمها و دفترهاي آن ب ) مگر دیوان رسائل را ندیده4   اند! سبب فقدان وي بیکار و معطّ

! و من هاب أسباب المنایا ینلنه« -42   »:و إن یرقَ أسباب السماء بسلّمِ

سمت آسمان  هشوند، اگر چه با نردبان ب رسد، سرانجام عوامل مرگ بر او چیزه میي آرزو بت ) آنکه از وسایل ایجاد  کننده1

  باال برود!

  ) آنکه براي مرگ عظمت قائل شود و بدان اهمیت دهد، در نهایت به او خواهد رسید، گرچه با نردبان به آسمان صعود نماید!2

  سید، هر چند با نردبان به آسمان صعود کند!اش خواهد ر ) هر کس به آرزوها احترام نهد، در نهایت به خواسته3

  ) هر کس از علل مرگها بترسد، آن علل سرانجام بر او دست یابند، اگر چه با نردبان به اطراف آسمان باال رود!4
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  »:تر از اطرافیان حاکم نیستند! هیچیک از رعایاي مملکت، ناسپاس« -43

1! لیس من الشعب أحد أقلّ شکراً من الخواص (    

  ال یکون من بین الرعیۀ بأقلَ شکره من أهل الحاکم! )2

    ) لیس احد من الرعیۀ بأقلَ شکراً من أهل الخاصۀ!3

کر أکثر من حواشی الحاکم! ) ال یکون أحد من4   الرعایا عدیم الشّ

جالب توجه اینست که این مورخ نخست تحت تأثیر افکار الحادي قرار گرفت، سپس بشدت علیه آنهـا  « -44

  »:رد!قیام ک

ا 1 ة! يسترعي) ممالً، ثم خرج علیها بشد ۀ أور بالمبادي اإللحادی   االهتمام أنّ هذا المؤرخ تأثّ

ها بشدة!2 الً، ثم قام ضد ر علی األفکار اإللحاد أو   ) مم یثیر االهتمام هو أنّ المؤرخ هذا أثّ

ر المؤرخ هذا باآلراء اإللحادیۀ ابتداء و إع3   راضه عنها بعنف بعد ذلک!) ما یخلب النظر تأثُّ

  ) ما یلفت النظر هو أنّ هذا المؤرخ أثّر علی مباديء اإللحادیۀ ابتداء و حاربها بعنف بعد ذلک!4

  »:تواند آن را آلوده سازد! هوائی وجود دارد که پیوسته تازه است، و تمدن با دود و گازهاي خود نمی« -45

  ات و دخان الحضارة!) جو هناك طازج علی الدوام، التُفسده غاز1

  أن تفسده بالدخان و الغازات! للثفّافۀ) جو جدید یوجد و هو دائمی، و الیمکن 2

!، و الیمکن للحضارة أن تُلوثه بدخانها و غازاتها!3   ) هنالک هواء الیزال جدیداً

  ) هنا هواء جدید دائماً، ال تستطیع الحضارة أن تلوثه بغازها و دخانها!4

  ):50 -46التشکیل ( فی عین الصحیح

  »:ما کان أعظم الشجعان الذین دافعوا عن أوطانهم طوال التاریخ!« -46

1م انَ -) أعظَ ع وا -الشُجع افَ الَ -د و   طَ

ان2ُ عج ینَ -) الشِّ ذ الَ -الَّ اریخَ -طَو   التَّ

ذین3َ وا -) الَّ ع اف انِ -د طَ و اریخِ -أَ   التّ

ان4َ م -) کَ عظَ انَ -أَ ع ج ینَ -الشَّ ذ عوا -الّ اف د  
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  »:من یعط بالید القصیرة یعط بالید الطویلۀ!« -47

1ط ع ی (- د الی صیرَةِ -بِ عط  -القَ ن2ْ    ی طَ -) م عی- د یرةَ -الیص   القَ

صیرة3ِ طَ -) القَ عی- د الی یلَۀَ -بِ د4   الطْوِ یرةِ -) الیص عطَ -القَ ی- د الی  

  »:ی قیامها علی أبدع األشکال أال تدلّ علی وجود إله منزه عن الجسمانیۀ؟!هذه الکائنات کلها ف« -48

1ناتکالِ -) الکائ شْ الً -األَ ود -أَ جام2ِ  و یکالِ -) ق شْ زَّه -اإلِ انیۀِ -منَ مالجِس  

ل3ٌ دعِ -قیامِ -) کُ ب لٌ -أَ د ه4    تَ ذ ه (- ناتائ لِّ -الکَ دع -کُ ب   أَ

  عین الصحیح: -49

عِ! )1 طْ عۀٌ فیها: القَ قْ ر ب ه کَتَ !2    إنّ تُکع قْ طَنی رقْعتی و أع ر ت ذْ أنْ   ) خُ

3... د بِمروٍ جِ سِرقَ الم ا احتُ 4    ) لَم! بِ ائ ص الم الی بِ ب ت اُ ا کُنْ اهللاِ م و (  

  عین الخطأ: -50

وا!1 داء ما جهِلُ أَع اس و2    ) النَّ م ور م ع االُ ضَ لُ ی د ها) العع اض    

ان3َ أمزِ تَو و !4    ) الحلْم و الفَ رِ ص الب ف صح م القَلب (  

  ):  54 -51عین الصحیح فی االعراب و التحلیل الصرفی (

  » :إنّی کنت لما فعل أهلُ المدینۀ کارهاًً« -51

  المستتر، و الجملۀ فعلیۀ وصلۀ» هو«مبنی للمجهول/ فعل و فاعه  -متعد -) فعل: للغائب1

  معرب/ حال مفردة و منصوب -نکرة -»کره«) کارهاً: مشتق و اسم فاعل من مصدر 2

د ثالثی -) کنت: ماض3ٍ   »إنّ«و الجملۀ خبر » ت«الناقصۀ/ اسمه ضمیر  األفعال معتل و أجوف/ فعل من -مجرّ

  الجر مقصور/ مجرور محالً بحرف -مبنی -العقول موصول خاص لغیر ذوي -) ما: اسم غیر متصرف4

  »:تقلّد سیفه و مضَی إثره قبل صالة الظهر« -52

د: فعل ماض1ٍ ل -) تقلّ و الجملۀ فعلیۀ» سیف«صحیح و مضاعف/ فعل و فاعله  -مزید ثالثی من باب تفع  

ر -) سیف: اسم2   منصرف/ مفعول به و منصوب -اآلخر صحیح -معرب -معرفۀ علم -جامد -مفرد مذکّ

  معرب/ ظرف أو مفعول فیه للزمان و منصوب -نکرة -زمۀ لإلضافۀاألسماء المال ) قبل: اسم غیر متصرف من3

  المستتر، و الجملۀ فعلیۀ» هو«مبنی/ فعل و فاعله ضمیر  -معتل و ناقص -للغائب -) مضی: ماض4ٍ
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  »:اآلن قد ندمت و ما ینفع الندم!« -53

  ن و منصوبمعرّف بال/ ظرف غیر منصرف او مفعول فیه للمکا -جامد و غیر مصدر -) اآلن: اسم1

  مبنی للمجهول/ فعل و فاعله ضمیر التاء البارز، و الجملۀ فعلیۀ -معتد -للمتکلم وحده -) ندمت: ماض2ٍ

  اآلخر/ فاعل و مرفوع صحیح -معرّف بال -مشبهۀ صفۀمشتق و  -مفرد مذکر -) الندم: اسم3

  و الجملۀ فعلیۀ» الندم«مبنی للمعلوم/ فعل مرفوع، و فاعله  -صحیح و سالم -) ینفع: مضارع4

رت و شاطیء النّهر، و الشّمس مشرقۀ فی کبد السماء!« -54 س«  

  منقوص/ مفعول معه و منصوب -معرب -معرّف باالضافۀ -جامد -) شاطی: مفرد مذکّر1

  حالیۀو  اسمیۀ الجملۀمؤنث (معنوي و مجازي) مبتدأ و مرفوع، و  -) الشمس: اسم غیر منصرف2

  و الجملۀ فعلیۀ» ت«معتل و أجوف (إعالله بالحذف)/ فعل و فاعله ضمیر  -ثیمجرد ثال -) سرت: ماض3ٍ

  الیه و مجرور ممنوع من الصرف/ مضاف -مقصور -معرب -معرّف بأل -) السماء: جامد و غیر مصدر4

مداد«عین همزة القطع و الوصل علی التوالی:  -55 سم -ا کتساب -ااَکبر -ا  .«  

  قطع -وصل -وصل -قطع) 2  وصل -قطع -وصل -) قطع1

  وصل -قطع -قطع -) وصل4  قطع -قطع -وصل -) وصل3

  عین الخطأ فی االمالء: -56

1. مرواً مر و عع مر.2  ) شاهدتمراً و ع ع رأیت (  

مرو عمر.3 مرو.4  ) حضر عندي عمر و عمع ع ثتتحد (  

  عین جمع الجمع:  -57

  سادات -) أیاد2  أفاضلین -) أکابر1

  الفواصل -) الحبوب4  األیادي -ر) الدیا3

  عین ما لیس فیه ضمیر الفصل: -58

واب الرحیم)2  ) (إنّ شانئک هو األبتر)1 ه هو التّ ا نحن الوارثین)4  ) (قالت هو من عنداهللا)3  ) (إنّ   ) کنّ
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س واقفاً، ما ضرِّ لو کان جلس!« -59 ربکی علی رسم دن ین ». قُل لمفی الصیغ المختلفۀ الخطأعی:  

  واقفون، ما ضرّ لو کانوا جلسن! -) قلن لمن تبکین علی رسم درس1

  واقفۀً، ما ضرّ لو کانت جلست! -) قل لمن تبکی علی رسم درس2

  واقفین، ما ضرّ لو کانوا جلسوا! -) قولی لمن یبکون علی رسم درس3

  واقفات، ما ضرّ لو کنّ جلسن! -) قولوا لمن یبکین علی رسم درس4

  الستفهام مبتدأ:عین أداة ا -60

  ) من حضر الیوم فی الصف؟2  ) کیف أتیت إلی الکلیۀ؟1

  ) ما اشتریت من المکتبۀ؟4  ) کم یوماً صمت هذه السنۀ؟3



  »259«   )1(کنکورهاي سراسري و آزادمجموعه تست 

  
 
 

  پاسخنامه عربی 

  3ـ گزینه 31

  4ـ گزینه 32

  2ـ گزینه 33

  3ـ گزینه 34

  1ـ گزینه 35

  2ـ گزینه 36

  شود. این پدري ندارد معنا می» مالهذا أب«شود ط میمعناي منفی استنبا 2کند و فقط در گزینه  ما منفی می

  2ـ گزینه 37

  شدت گرفتن سقوط است.» مزیداً من االنحدار«نظارت و معناي»: رقابت«چراکه معناي 

   4ـ گزینه 38

معناي درست آن این نهضت است در حالی که هذه اسم اشاره براي مغرب گرفته شده اسـت و  » النهضۀ هذه« 1در گزینه 

  دهد ذکر نشده است. الثقافه که معناي فرهنگ می 3و  2نه در گزی

  1ـ گزینه 39

  1ـ گزینه 40

  4ـ گزینه 41

  4ـ گزینه 42

  به آن اشاره شده است. 4باشد و تنها در گزینه  اسباب المنایا به معناي علل مرگ می

  3ـ گزینه 43

  1ـ گزینه 44

  معادل عربی تحت تأثیر قرار گرفتن تأثر است

  3ـ گزینه 45
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  توانیم معناي الیزال را ببینیم. می 3به معناي پیوسته است و تنها در گزینه » الیزال«

  1ـ گزینه 46

  فعل ماضی مبنی بر فتح«َ اعظَم:

: متعجب منه[مفعول به] و منصوب است. انَ الشُجع  

  ماضی وزن  فاعل(باب مفاعله) است. دافعوا: فعل

: در طی   طوالَ

  4ـ گزینه 47

نْ، أینما نمایند. اگر فعـل و جـواب شـرط،     شوند که دو فعل بعد از خود را مجزوم می از ادوات شرط محسوب می إن، ما، م

  گردند و اگر از افعال ماضی باشند، مجزوم محالً خواهند بود. مضارع باشند، مجزوم می

  : صفت و تابع موصوفالقَیِصرِة  بالید: جارومجرور

: دوم جواب شرط می » یعـطَ «ون یعطی بوده و وقتی حرف آخـر آن حـذف گشـته بـه صـورت     باشد و فعل مجهول چ یعطَ

  مفتوح باید بیاید.

  بالید: جارومجرور

  3ـ گزینه 48

لُّ تأکید و تابع مرفوع دعِ مجرور به حرف جر علی» فی«ـ قیامِ مجرور به حرف جر  کُ و أب  

  4ـ گزینه 49

اعطنی کـه فعـل امـر    » 2«عول به و منصوب است در گزینه مف رقعۀَرا مرفوع آورده است در حالی که  رقَعۀدر گزینه اول 

باشـد. در گزینـه سـوم کلمـه      را مرفوع آورده که صـحیح نمـی   رقعۀاست و باید مجرور باشد را منصوب آورده و همچنین 

  باشد. ها صحیح می ي اعراب همه 4باشد نه منصوب. در گزینه  مسجد نائب فاعل است و در نتیجه مرفوع می

  3ـ گزینه 50

  باشد و الفوز معطوف به آن است و به تبعیت از الحلم باید مرفوع باشد. الحلم مبتدا و مرفوع می 3در گزینه 

  3ـ گزینه 51
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  باشد نه مجهول  مبنی المعلوم می» فعل«1در گزینه 

  باشد. کارهاً خبر کان و منصوب می 2در گزینه 

  موصول عام است نه خاص» ما« 4در گزینه 

رتند از الذي(براي مفرد مذکر) التی(مفرد مؤنث) اللذان و اللذین(مثنی مـذکر) و اللتـان و اللتین(مثنـی    موصول خاص عبا

نْ و ما می باشد. مؤنث) و الذین(جمع مذکر) و الالتی(جمع مؤنث) و موصول عام(مشترك) عبارت از م  

  4ـ گزینه 52

د«فعل 1در گزینه  باشد و سالم است فعل مضـاعف فعلـی    ل(ق ل د) میرا مضاعف گرفته است در حالی که ریشه فع» تقلّ

(حبب)  جنس در ریشه دارد که گاهی تشدید می است که دو حرف هم ب حسازند ی  

  سیف را معرفه به علم گرفته در حالی که سیف معرفه، به اضافه است. 2در گزینه 

بـه   صـالة و  صالةسته در حالی که قبل به باشد همچنین قبل را نکره دان قبل را غیرمتصرف گرفته و غلط می 3در گزینه 

  باشد. صحیح می 4باشد اضافه گشته است و گزینه  الظهر که معرفه می

  4ـ گزینه 53

را با خود به همراه » فی«مفعول فیه ظرف زمان یا مکان که منصوب باشد و زمان و مکان وقوع فعل را نشان دهد و مفهوم

  داشته باشد، مفعول فیه است.

، متی، اذا(چهار مورد اخیر مبنی میترین ظر مهم ، اآلنَ مسِ ، أَ ،    وف زمان: الیوم، غداَ باشند) ظهراً، صباحاً، لیالً، نهـاراً، عشـاء

  صیفاً، قبلَ، بعد.

، أَینَ می مهم ع أَمام، م ، نَ یب ، ف ، خَلْ وراء ، ند ع ،نبتحت، ج ،   باشد. ترین ظروف مکان عبارتند از: فوقَ

  باشد  بخاطر اینکه االنْ را ظرف مکان گرفته اشتباه می 1در نتیجه گزینه 

  باشد. ندمت فعل الزم و معلوم می 2در گزینه 

  باشد. الندم جامد مصدري می 3در گزینه 

ها جامدنـد. از اسـم جامـد مصـدري      تر اسم ي فعلی و معنوي وصفی ندارد مثل شجر و بیش اسم جامد آن است که ریشه

  توان از آن ساخت. ل الندم که نادم بر وزن فاعل را میتوان اسم مشتق ساخت مث می

  3ـ گزینه 54
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باشد چراکه اسم منقوص اسمی است که آخر آن یاي ماقبل مکسور باشـد در حـالی    شاطی اسم منقوص نمی 1در گزنیه 

ه شمس را غیرمتصرف دانسته و غلط است و شمس متصرف است چراکـ  2باشد. در گزینه  که این حرف آخرش همزه می

ر و منصوب درآورد.   متصرف اسمی است که بتوان آن را به چهار صورت مثنی، جمع، مصغّ

  شمسی←اسم منصوب شمس 

  باشد. ممدود و منصرف می» اسماء«4در گزینه 

   2ـ گزینه 55

  باشد. ) میاْگردد و عالمت آن ( همزه وصل اگر میان دو حرف قرار بگیرد تلفظ نمی

  باشد: در موارد زیر همزه قطع میهمزه 

1-  م  -4همزه اغلـب اسـمها ماننـد احمـد       -3همزة متکلم وحده مضارع مانند أجلس   -2همزة امر باب افعال مانند أکرِ

  همزه تمامی حروف مانند أَنَّ -6همزة ماضی مجرد مانند أخذ  -5همزه کلماتی که بر وزن أفعل هستند مانند أعلم  

  1ـ گزینه 56

  ق سؤال باید گزینه غلط را مشخص کرد.طب

  عمرواً غلط است چراکه در حالت نکره منصوبی واو عمراً باید حذف شود به صورت عمراً نوشته شود.

  2ـ گزینه 57

  شود. طبق سؤال باید جمع الجمع را مشخص کرد جمع الجمع عبارت از جمعی که دوباره جمع بسته می

  اشد.ب افاضلین جمع الجمع می 1در گزینه 

  باشد ایادي جمع الجمع می 3در گزینه 

 2باشد نه جمع الجمع و فقط در گزینـه   باشد که جمع مکسور می حبوب جمع حب و فواصل جمع فاصله می 4در گزینه 

اسـت و سـادات   » یـد «باشد که ایدي خود جمع می» ایدي«باشد چراکه ایاده جمع است که هر دو کلمات جمع الجمع می

  باشد. جمع سید می سادة است که» سادة«جمع

  3ـ گزینه 58

  اي که ضمیر فصل در آن نیست را مشخص کنیم طبق سؤال باید گزینه

ضمیر فصل یا عماد، ضمیر منفصل مرفوعی است که در یک جمله اسمیه بین مبتدا و خبري که معرفه باشد و یـا اسـم و   
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گـردد. ضـمیر فصـل بـا      ید و یا رفع ابهام از جمله مـی آید و سبب تأک بالفعل می خبر معرفه در افعال ناقصه و حروف مشبه

  کند. مثال: التالمیذُ هم المؤمنون حقاً مبتدا یا اسم خود از نظر صیغه مطابقت می

  باشد چراکه تنها در گزینه سوم بین دو معرفه قرار نگرفته است. پاسخ سؤال ما می 3در نتیجه گزینه 

  1ـ گزینه 59

ها بـا مرجـع خـود تطـابق      تمامی صیغه 4و  3و  2ختلف غلط را مشخص کنیم. در گزینه هاي م طبق سؤال باید در صیغه

شـود تـا صـحیح شـود     » نیز باید:کنت جلسـت » کانوا جلسن«واقفون باید تبدیل به واقفه گردد و 1دارند و تنها در گزینه 

  باشد. چراکه صیغه مفرد مؤنث مخاطب می

  2ـ گزینه 60

  باشد چراکه پس از آن فعل الزم حضر آمده است. من مبتدا می 2باشد در گزینه  مبتدا میدر کدام گزینه ادات استفهام 
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   تاریخ ایران باستان

  کدام شاه اساطیري جهان را به سه بخش تقسیم کرد؟ -61

  ) کاوس4  ) فریدون3  ) جمشید2  ) ایرج1

  روند؟ مار میبه روایت فردوسی در شاهنامه، کدام یک از شاهان زیر از پیشدادیان به ش -62

  ) گشتاسب4  ) کیقباد3  ) کاوس2  ) فریدون1

ق به هنر و فرهنگ کدام قوم است؟ گنجینه -63   ي سقّز متعلّ

  ) مادها4  ها ) عیالمی3  ) سکاها2  ها ) آشوري1

ق به کدام سرزمین است؟ ناهونته چه خدایگونه -64   اي و متعلّ

  است.  ) خداي قهر و انتقام آشوري2  ) خداي ماه سومریان است.1

  ها است. ) خداي خورشید عیالمی4  ) خداي عدالت بابلی است.3

  اینشوشینک نام کیست؟ -65

  ) خداي شهر شوش2  ) الهه بزرگ عیالمی1

  ) یکی از شاهان اوان4  ) فتح بابل3

  نخستین سلسله عیالمی در کجا تشکیل شد؟ -66

  ) انشان4  ) اوان3  ) سیماش2  ) شوش1

  داند؟ وم میهرودوت مغان را از کدام ق -67

    ) اقوام اوستایی2    ) ایرانیان1

  ) مادها4    ) پارسیان3

ق به کدام دوره تپه -68   اند؟ هاي باستانی نوشیجان، گودین و باباجان یادگار چه تحولی و متعلّ

  مادها -) خراج خواهی آشوریان و افزایش تقاضاهاي بازرگانی1

  مادها -مپراتوري) رشد سیاسی ماد و عبور از مرحلۀ دولت محلی به ا2

  عیالمیان -) سکونت اقوام مهاجر هندو ایرانی3

  هخامنشیان -) سکونت مادهاي سرکش4
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  کدام سردار یونانی، به ایران پناهنده شد و در زمان کدام پادشاه؟ -69

  اردشیر اول هخامنشی -) تمیستوکلس2  داریوش اول -) دماراتوس1

  شیر اول هخامنشیارد -) هیپ پیاس4  داریوش اول -) تمیستوکلس3

  الواح بارو و خزانۀ تخت جمشید به چه خطّ و زبانی است؟ -70

  ) خطّ آرامی و زبان عیالمی2  ) خطّ و زبان آرامی1

  ) خطّ میخی و زبان فارسی باستان4  ) خطّ میخی و زبان عیالمی3

  سیاست هخامنشیان دربارة خطّ و زبان آرامی در امپراتوري چه بود؟ -71

  آرامی را در کتابت دولتی رسمیت بخشیدند.) خطّ و زبان 1

  ) خطّ آرامی و زبان فارسی باستان را در امور دیوانی رسمی اعالم کردند.2

  ) زبان آرامی را در کشور رواج دادند.3

  ) فرمان به نگارش اوستا به خطّ آرامی دادند.4

ق به دوران کدام پادشاه است؟ -72   کتیبۀ شاپور سکانشاه متعلّ

م ساسانی) شاپور د1 م اشکانی2  و مهرداد دو (  

ل ساسانی3 خسرو انوشیروان4  ) شاپور او (  

  هاي زیر صحیح است؟ کدام یک از گزینه -73

  ي حفر کانال در مصر به دست داریوش یکم باقی نمانده است. ) سندي درباره1

  ) داریوش یکم مدیترانه را به دریاي احمر متصل کرد.2

  ود که به طرح حفر کانال سوئز دست زد.) داریوش یکم نخستین کسی ب3

  )داریوش یکم به حفر کانالی بین بحراحمر و رود نیل پرداخت.4



  مجموعه تاریخ »  266«
 

 
 

 
ق. م در واقع پاسخی بود که آن پادشـاه بـه    490اقدام داریوش در حمله به یونان (نبرد ماراتن) به سال  -74

  داد؟ کدام موارد ذیل می

ب1 حاد بزرگ نظامی به رهبري آتن و مرکّ   ها ها و اسپارتی ها، مصري ها، بابلی از لیدیایی ) اتّ

حاد بین نیروهاي آتنی، مصري و شورشیان شهر میلتوس2   ) اتّ

  ) دخالت آتن در امور دولت شهرهاي یونانی3

  هاي شورشی در اریتریا و مردم میلتوس و قبرس ) گروه4

ر بود و نتیجۀ آن به نفع کـدام نیـرو   فرماندهی نبرد دریایی آرتی میزیون (آرتمیزیون) با کدام دریا ساال -75

  انجام شد؟

  پارسیان -) اوري بیادس2  آتن -) السیبیادس1

  اسپارت -) یوري بیادس4  اسپارت -) لئونیداس3

  اسکندر مقدونی نزد ..............دانش آموخت و در سال ..............قبل از میالد درگذشت. -76

  405 -) فیثاغورث4  325 -ط) سقرا3  330 -) افالطون2  323 -) ارسطو1

  آنتیوخوس سوري لقب کدام پادشاه سلوکی است؟ -77

  ) آنتیوخوس هفتم2  ) آنتیوخوس چهارم1

م4  ) آنتیوخوس یکم3 آنتیوخوس سو (  

  ها، پدر اسکندر که بود؟ بنابر روایت اسکندرنامه -78

  ) فیلیپ4  ) فیلقوس3  ) داراب2  ) اردشیر کیانی1

  خواندند؟ ه کدام نام میسلوکیان، ري قدیم را ب -79

    ) الکساندر پولیس2    ) اروپوس1

  ) هکاتوم پیلس4    ) الئودیسه3

  چه کسی شهر خاراکس را ساخت؟ -80

    ) داریوش بزرگ2    ) بالش چهارم1

ل ساسانی3 ل اشکانی4  ) شاپور او فرهاد او (  
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م، شاه پارت به علّ«.............گوید که  کدام مورخ می -81 پـس از   -رحمی خـود  ت خشونت و بیپس مهرداد دو

  ؟»به وسیله مجلس مهستان از پادشاهی برکنار گردید و برادرش جاي او را گرفت -جنگ ارمنستان

    ) توسیدید2    ) آمیانوس مارسلینوس1

  ) نیکالي دمشقی4    ) تاسیتوس3

  ر برده شد؟ها به کا براي اولین بار در زمان کدام یک از شاهان اشکانی خطّ پهلوي در ضرب سکه -82

م1 فرهادك (فرهاد پنجم)2    ) اردوان دو (  

م3 ل)4    ) مهرداد دو والش (بالش او (  

  لشکرکشی مارکوس آنتونیوس (مارك آنتوان) به ایران در زمان کدام یک از شاهان اشکانی اتفاق افتاد؟ -83

ل1 م2  ) ارد او م4  ) فرهاد چهارم3  ) ارد دو مهرداد دو (  

  هاي خود به کار برد چه نام داشت؟ را بر روي سکه» شاهنشاه«انی که عنوان اولین پادشاه اشک -84

ل1 م2  ) اردوان او م3  ) اردوان دو ل4  ) مهرداد دو مهرداد او (  

  کدام عبارت صحیح نیست؟ -85

  هاي واقعی تاریخی و اطالعات مستدل و مسلّم داشتند. ) ایرانیان همانند یونانیان تمایل به ثبت یافته1

  ریخ نگاري در دورة پارتیان و ساسانیان به طور وسیع در انحصار دبیران و روحانیون بود.) تا2

  ) تاریخ نگاري در ایران پیش از اسالم، غالباً داستانی، گزینشی و برداشتی است.3

  ك و پراکنده است.هاي شفاهی، اند ) منابع مکتوب دربارة تاریخ در ایران پیش از اسالم، به دلیل عالقمندي ایرانیان به سنت4

  نقش شده است؟» چهر از ایزدان دارد«هاي زیر عبارت  هاي شاهان کدام یک از سلسله ها و کتیبه بر سکّه -86

    ) ساسانیان2  ) اشکانیان و ساسانیان1

  ) هخامنشیان4  ) سلوکیان3

  بهرام چوبین از کدام خاندان بود؟ -87

  ) مهران4  ) قارن3  ) سورن2  ) اسپهبدان1
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  م عبارت صحیح است؟کدا -88

  ترین بنا براي بررسی معماري ساسانی است. ) کاخ اردشیر درازدست در فیروزآباد، کهن1

  ) کاخ شاپور یکم در بیشاپور در نقشه و آرایش از هنر پارتی و هلنیستی تأثیر جدي پذیرفته است.2

  ) کاخ سروستان، منسوب به داریوش سوم، در نزدیکی فیروزآباد قرار دارد.3

  هاي پارتی حاکی از آن است که طاق کسري را خسرو یکم (انوشیروان) ساخته است. ) وابستگی نزدیک طاق کسري به نمونه4

  ایزیدور خاراکسی همزمان با کدام چهرة برجستۀ تاریخ جهان باستان بود؟ -89

  ) همزمان با ظهور حضرت مسیح (ع)2  ) همزمان با داریوش بزرگ1

  ) همزمان با خسرو انوشیروان4  ) همزمان با اشک سیزدهم3

  هفتان بخت همزمان با کدام پادشاه و یا سلسلۀ ایرانی  بود؟ -90

    ) همزمان با اشکانیان 2  زیست  ) در دورة اساطیري می1

  ) همزمان با اردشیر اول ساسانی 4  ) همزمان با مادها 3
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  پاسخنامه تاریخ ایران باستان 

  3ـ گزینه 61

رج، سلم و تور، وي دختران سروشاه، ملک یمن را بزنی براي آنان گرفت و کشـور خـود را بـین    فریدون سه پسر داشت ای

آنان تقسیم کرد ایران را به ایرج و توران را به تور و روم را سلم داد. تور و سلم، ایرج را به نامردي کشـتند و فریـدون بـه    

  دست منوچهر کین ایرج بخواست.

  1ـ گزینه 62

  باشند. ق به دوره کیانی میسه پادشاه دیگر متعل

  2ـ گزینه 63

  این گنجینه به پارتوا یا پسرش مادویس پادشاهان سکایی دوره ماد(هوخشتره) تعلق دارد.

  4ـ گزینه 64

  2ـ گزینه 65

  3ـ گزینه 66

ا دانـیم آخـرین آنهـ    پادشـاه آن را مـی   6پادشاه بوده است کـه تـا امـروزه مـا نـام       12این سلسله به احتمال قوي داراي 

  پوزورانشیوشیناك است.

  4ـ گزینه 67

  1ـ گزینه 68

  2ـ گزینه 69

تمیستو کل پس از نبرد ساالمیس شهرتی تمام در یونان یافت ولی چون از مقام خود سوءاستفاده کرد از آتن تبعید شد و 

شـدن   ی پناهنـده به اردشیر اول پناه آورد اردشیر به او لقب دوست شـاه را داد. بعضـی از مورخـان ماننـد دیـودور سیسـل      

  دانند.  کل را مربوط به زمان خشایارشاه می ،تمیستو

  3ـ گزینه 70

توسط ارنست هرتسفلد در تخت جمشید کشف شد. از این الواح بـه نـام الـواح ایالمـی      1933این الواح طی حفاري سال 

  برند. تخت جمشید نیز نام می
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  1ـ گزینه 71

  رسمیت داشت.خط و زبان آرامی تا پایان حکومت هخامنشیان 

  1ـ گزینه 72

شاپورسکانشاه برادر شاپور دوم بود که در سال دوم پادشاهی شاپور دستور نگـارش کتیبـه را در تپـه تخـت جمشـید بـه       

  افتخار شاپور دوم داد.

  2ـ گزینه 73

کـه بـه امـر     انجام یافته بود ولی در زمان داریوش کانـال مزبـور پرشـده بـود     609این کار در زمان نخائو پادشاه مصر در 

  )77، ص 5داریوش آن را پاك کردند. (ر.ك: منبع 

  3ـ گزینه 74

  ها بر علیه ایران به آنها کمک کرده بودند و لشکرکشی داریوش بخاطر تنبیه آنها بود. ها هنگام شورش ایونی آتنی

  2ـ گزینه 75

با خبري مبنی بر عبور لشـکریان ایـران   جنگ دریایی آرتی میزیوم در خاك اصلی یونان و در زمان خشایارشاه اتفاق افتاد 

  بود. Eury biadesها در این جنگ یوري بیادس  ها شبانه گریختند. سردار یونانی از ترموپیل یونانی

  1ـ گزینه 76

  مربی کودکی اسکندر لئونیداس بود و چون برومند شد، فلیپ او را به ارسطو سپرد تا به او علم و حکمت آموزد.

  4ـ گزینه 77

  وس سوم آخرین پادشاه سلوکی است.آنتیوخ

  2ـ گزینه 78

به روایت بندهشن و فردوسی داراب پس از پیروزي بر فیلقوس پادشاه روم او را مجبور کرد که ناهیـد دختـر خـود را بـه     

 داراب دهد از این دختر اسکندر تولد یافت ولی پیش از آنکه دختر فیلقوس بزاید شاه او را طالق داد و بـه روم رفـت. بـه   

  پسر داشت یکی دارا(داریوش دوم هخامنشی) و دیگري اسکندر 2روایت فردوسی داراب 

  1ـ گزینه 79

  باشد. الئودیسه نام قدیم نهاوند بوده و هکاتوم پلیس نام قدیم دامغان می 3الکساندر پولیس نام قدیمی فسا بوده است گزینه 
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  4ـ گزینه 80

  اند در ري بنا نهاد. که برخی با شهرستانک کنونی تطبیق کردهاشک پنجم(فرهاد اول) این شاه شهر خاراکس را 

  3ـ گزینه 81

  4ـ گزینه 82

  3ـ گزینه 83

) مردي خونخوار بود تنی چند از سرداران او گریختند و بـه آنتونیـوس یکـی از سـه سـردار      14چون فرهاد چهارم (اشک 

ا مجبور کرد ارمنستان را تخلیه کند و به اسـکندریه  معروف روم پناه بردند. فرهاد چهارم آنتونیوس را شکست داد و وي ر

  مراجعت کند.

  3ـ گزینه 84

  اند. ق.م دانسته 76تا  124مهرداد دوم اشک نهم ایران را به صورت قدرت جهانی در آورد. سلطنت وي را بین سال 

  1ـ گزینه 85

  2ـ گزینه 86

  4ـ گزینه 87

اند، وهرام تکیه به این ادعا کرده و خود را پادشـاه خوانـد. در تـاریخ     دودمان مهران مدعی بودند که از نسل ملوك اشکانی

  ساسانیان چنین ادعایی تازگی داشت.

  به بعد) مراجعه فرمایید 316در باب بهرام چوبین و علل قیام او به (ر.ك: منبع ا، ص 

  2ـ گزینه 88

  دراز دست پادشاه هخامنشی) کاخ فیروزآباد را اردشیر اول پادشاه ساسانی ساخت، نه اردشیر 1گزینه 

  ) کاخ سروستان منسوب به بهرام پنجم(بهرام گور) است3گزینه 

هاي پارتی نشانگر بنا شدن آن در اوایل امپراتوري ساسانی و به احتمال بسیار در  ) وابستگی طاق کسري به نمونه4گزینه 

  زمان شاپور اول است.

  2ـ گزینه 89

  4ـ گزینه 90
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  مأموران مالی، مساحی و خراج عراق خلیفه دوم چه کسانی بودند؟ -94

  وقاص؛ عماربن یاسر؛ ابوموسی اشعري ابی ) سعدبن1

  بن ابی وقاص؛ جریربن عبداهللا بجلی ک زهري؛ هاشم بن عتبه) سعدبن مال2

  ) هاشم بن عتبه؛ نعمان بن مقرن؛ ابوموسی اشعري3
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  قاهره در زمان کدام یک از خلفاي فاطمی ساخته شد؟ -111

  ) عبیدا... مهدي4  ) المستنصر3  ) المعز2  ) الحاکم1
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  ب اندلس در موقع فتح آن سرزمین) نبرد مسلمانان در جنو2
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  در کدام جنگ صلیبی پادشاهان فرانسه، آلمان و انگلیس شرکت داشتند؟ -115

  رم) جنگ صلیبی چها4  ) جنگ صلیبی سوم3  ) جنگ صلیبی دوم2  ) جنگ صلیبی اول1
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  ) مالک بن انس4  ) محمد بن ادریس شافعی3  ) احمد بن حنبل2  ) ابوحنیفه1
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2هارون و با داعیه نص (  
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    ) فضل وزیر مأمون و حسن امیر او در بغداد بود.1

  ) فضل ولی خراسان در عهد مأمون و حسن مشاور وي بود.2
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  ) فضل قاضی القضاة مأمون و حسن فرمانده سپاه وي بود.4
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  پاسخنامه تاریخ اسالم 

  2ـ گزینه 91

اند را به قتل رساند و پادشاه حبشه بـه دسـتور امپراتـور     ذونواس پادشاه یهودي یمن تمامی کسانی که مسیحی شده بوده

  ها شکست خورد در سوره بروج از این حادثه یاد شده است. ز حبشیبیزانس وارد عربستان شد و ذونواس ا

  3ـ گزینه 92

  3ـ گزینه 93

  با حاکمیت قصی بن کالب حکومت مکه از خزاعه به قریش رسید.

  4ـ گزینه 94

  1ـ گزینه 95

  3ـ گزینه 96

  ا آن مخالفت.کردند و نه ب کسانی که سیاست انزوا را در پیش گرفتند یعنی نه از حکومت علی(ع) دفاع می

  1ـ گزینه 97

بود که به خاطر خیانت یک ایرانی، ابوموسی توانست او را اسیر کند و به مدینه نزد  هرمزان فرمانده ایرانی در جنگ جلوال

عمر بفرستد او پس از مرگ عمر به دست عبیداهللا بـن عمـر کشـته شـد چراکـه عبیـداهللا او را در قتـل پـدرش شـریک          

  دانست. می

  2ـ گزینه 98

  اوج تکامل شیعه در زمان امام جعفر صادق است

  1ـ گزینه 99

ي  اند در آغاز کار، پیروان خلفاي فاطمین مصـر بودنـد تـا در ایـام خلیفـه      ي دروزیه که در حال دروز شامات ساکن طایفه

م باهللا«ملحق شدند. دروزیه در  به باطنیه« نشتگین دروزي«ششم فاطمی به دعوت گـران کشـته   که بـه اعتقـاد دی  » الحاک

  گویند: وي غیبت کرده و به آسمان باال رفته و دوباره به میان مردم خواهد برگشت. ـ متوقف گشته، می شده

  1ـ گزینه 100

  3ـ گزینه 101
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سلطان محمد از مشهورترین سالطین عثمانی توانست به حیات سیاسی امپراتـوري هـزار سـاله ي بیـزانس(روم شـرقی)      

فتح قسطنطنیه(شهر کنستانیتن) پایتخت امپراتوري روم شرقی بود که از آن سپس بـه نـام   خاتمه دهد. فتح درخشان او 

  اسالمبول(شهر اسالم) نامیده شد. و سلطان محمد نیز لقب فاتح گرفت این فتح مبدأ قرون جدید در تاریخ اروپا است.

  4ـ گزینه 102

  2ـ گزینه 103

به نام موسی بن نصیر و به دست سردار مسلمان طـارق بـن زیـاد    اندلس به فرمان حاکم دست نشانده ولیدبن عبدالملک 

  فتح شد.

  2ـ گزینه 104

  1ـ گزینه 105

  3ـ گزینه 106

  4ـ گزینه 107

  این جنگ منجر به شکست و کشته شدن توابین گردید.

  1ـ گزینه 108

و در نتیجه صالح خویش را حصین بن غیر فرمانده سپاه یزید بود که به هنگام فتح محاصره مکه خبر مرگ یزید را شنید 

  در بیعت با ابن زبیر دید اما زبییر درخواست وي مبنی بر بیعت با حصین بن غیر و رفتن به دمشق را نپذیرفت.

  4ـ گزینه 109

  1ـ گزینه 110

  2ـ گزینه 111

  3ـ گزینه 112

  4ـ گزینه 113

  1ـ گزینه 114

  در این جنگ مسلمانان از قواي شارل مارتل شکست خوردند. 

  3ـ گزینه 115
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ناکامی در جنگ صلیبی دوم پاپ را بر آن داشت تا پادشاهان اروپایی را نیز به جنگ با مسلمانان تشویق کند. فرمانـدهان  

ها ریچارد شیردل پادشاه انگلستان، فلیپ اگوست پادشاه فرانسه و کنراد دومو پادشاه آلمان از طرف صلیبیون و  این جنگ

  دین ایوبی مؤسس دولت ایوبیان در مصر و شام بود.ال فرمانرواي مسلمانان صالح

  المقدس را باز پس بگیرد و جنگجویان سومین جنگ صلیبی را ناکام سازد. الدین توانست بیت صالح

  4ـ گزینه 116

  3ـ گزینه 117

  3ـ گزینه 118

  2ـ گزینه 119

  1ـ گزینه 120
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   تاریخ جهان

  ه جمهوري چه بود؟ترین ویژگی نظام کنسولی در روم در دور مهم -121

  کردند و تنها در برابر مجمع خلق روم پاسخگو بودند. ) کنسولها به صورت مستقل امور جامعه را اداره می1

  ) کنسولها توسط مجلس سنا کنترل شده و وجود دو کنسول مانع ایجاد حکومت خودکامه بود.2

  شتند.) کنسولها از سوي مردم روم انتخاب شده و گرایش مردم گرایانه دا3

  ) کنسولها نظامیان برجسته رومی بودند و فقط باید مأموریت نظامی را انجام دهند.4

  گوید: در مورد رومیها می Senecaسنکا  -122

    دادند. ها به مستعمرات خود حق رومی شدن می ) رومی1

  ) روم باید در تمام دنیا فرمانروایی نماید.2

    ذت بودند.) مردم ایتالیا بدنبال منفعت و فریفته ل3

  شوند. کنند در همان جا ساکن می ) رومیان هر جا را که تصرف می4

  امپراتوري روم توسط چه کسی و در چه زمانی به دو بخش غربی و شرقی تقسیم شد؟ -123

  میالدي 395 -) تئودوسیوس اول2    میالدي 397 -) آرکادیوس1

  میالدي 396 -) هنوریوس4  میالدي 331 -) کنستانتین کبیر3

  در یونان باستان، تأسیس شوراي پانصد نفره از اصالحات کدام یک از مصلحین زیر است؟ -124

  ) پریکلس4  ) دارکون3  ) سولون2  ) کلئیس تنس1

  ترین مأخذ براي آگاهی بر وضعیت جامعه یونانی در اوائل هزاره اول ق.م کدام است؟ مهم -125

  ) تاریخ جنگهاي پلوپونزوس4  ) تاریخ هرودت3  ) جنگهاي مدیک2  ) ایلیاد و ادیسه1

  جنگ پونیک بین کدام امپراطوریها و  بر سر چه موضوع مهمی رخ داد؟ -126

م2  یونان بر سر تصرف لیدیه -) بین ایران1 کارتاژ بر سر آسیاي صغیر -) بین ر  

م3 رم بر سر تصرف مقدونیه -) بین یونان4  کارتاژ بر سر تجارت مدیترانه -) بین ر  
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  یحیت در رم چه نام داشت؟شارع مس -127

  ) سن پل (پولس مقدس)4  ) سن برنارد3  ) سن اکویناس2  ) سن اگوستین1

  مهمترین نتیجه جنگهاي صلیبی چه بود؟ -128

    ) انجام اصالحات بنیادي در ساختار اشرافیت دیندار و زمیندار1

  ) تبعیت کلیسا از دولت در حوزه عرفی2

  رونق گرفتن بورژوازي -) متزلزل شدن فئودالیسم و کلیسا3

  ) وحدت میان سیاست و دیانت در اروپاي غربی4

  هاي تاریخی زیر بنیانگذار نهاد خالفت اسالمی در اندلس است؟ کدام یک از شخصیت -129

  هـ.ق) 138) عبدالرحمن الداخل (2    هـ.ق) 92) طارق بن زیاد (1

  .ق)هـ 92بن نصیر لخمی ( ) موسی4  هـ.ق) 112) عبدالرحمن غافقی (3

میالدي در فرانسه به عهده کدام یک از افراد زیر بـوده   1358رهبري شورش دهقانی (ژاکري) در سال  -130

  است؟

  ) گیوم گال4  ) وات تیلور3  ) ژان دارك2  ) اتین مارسل1

  م) بین کدام کشورها، بر سر چه موضوعی اتفاق افتاد؟1337 -1453هاي صد ساله ( جنگ -131

  بر سر شبه جزیره کریمهعثمانی  -) بین روسیه1

  فرانسه بر سر آلزاس و لورن -) بین آلمان2

  فرانسه بر سر منطقه فالندر -) بین انگلیس3

  اسپانیا بر سر فیلیپین -) بین آمریکا4

  در قرن هیجدهم لهستان بین کدام کشورها تقسیم شد؟ -132

    اتریش -آلمان -) روسیه2  سوئد -عثمانی -) اتریش1

  نروژ -دانمارك -) سوئد4  پروس -اتریش -) روسیه3
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  پس از کدام واقعه، ایاالت متحده آمریکا در جنگ جهانی دوم وارد شد؟ -133

    ) حمله نیروي هوایی ژاپن به پرل هاربر در اقیانوس آرام1

  هاي آلمانی در اقیانوس اطلس ) حمله زیر دریائیهاي آمریکا به کشتی2

  آمریکایی در  سنگاپور هاي ) حمالت نیروهاي هوایی ژاپن به کشتی3

  ) غرق یک کشتی بازرگانی آمریکایی در سواحل غربی انگلستان4

  هدف اصلی جنبش سندیکالیسم در اروپاي قرن نوزدهم میالدي کدام بود؟ -134

  داران صنعتی و دولت ) سازماندهی کارگران در برابر سرمایه1

  تمام صنایع ) سازماندهی کارگران در تمام صنایع براي اعمال کنترل بر2

  گیري منافع متقابل و مشترك اقتصادي داران صنعتی در جهت پی ) سازماندهی کارگران و سرمایه3

  داران صنعتی در برابر کارگران صنایع ) سازماندهی سرمایه4

  جنگ بوئرها، جنگی بود میان: -135

  م. 1902الی  1900) دو جمهوري ترانسوال و اورانژ در آفریقاي جنوبی از 1

  م. 1903الی  1900هاي مقیم آفریقا از  سیاه پوستان آفریقاي جنوبی و هلندي) 2

  م. 1902الی  1899) ماجراجویان بریتانیایی و جمعیت سیاه پوستان آفریقاي جنوبی از 3

  م. 1902تا  1900هاي مقیم آفریقاي جنوبی و نیروهاي بریتانیا از  ) هلندي4

عثمـانی   -ق شد، دولت انگلستان را به مداخله در جنگ روسـیه کدام یک از دولتمردان انگلیسی موف -136

  وادار نماید؟ 1877 -78

    ) دیزرائیلی یا لرد بیکونز فیلد2    ) چرچیل1

  ) لردسالیسبوري4    ) گالدستون3

  بنیانگذار مکتب رئالیسم در عالم سیاست چه کسی بود؟ -137

  ) هابز4  ) ماکیاول3  ) موسکا2  تو ) پاره1
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  باستیل چه تأثیري در روند انقالب فرانسه گذاشت؟ فتح زندان -138

    ) اشرافیت از امتیازات خود گذشت و بورژوازي قدرت گرفت.1

  گیري کرد. ) لویی شانزدهم از سلطنت کناره2

  ها برد و جنگ مسلحانه آغاز شد. ) انقالب را به میان توده3

  ) مجلس کنوانسیون و دادگاه انقالب برپا شد.4

  مکتب مرکانتی لیسم چه بود؟ شعار اصلی -139

  ) تغییر الگوهاي مصرف به منظور مدرنیزاسیون سیستم تولید1

  ) عمومی کردن اقتصاد رفاه2

  ) مصرف بیشتر در برابر تولید کمتر3

  ) صادرات بیشتر در مقابل واردات کمتر4

  جایگاه نظري مترنیخ در کنگره وین چه بود؟ -140

  ) نظریه پرداز سنتی وحدت سیاست و دیانت2             ) سخنگوي اشرافیت نظامی1

  ) نماینده جناح راست افراطی ضدناسیونالیسم و لیبرالیسم4      نماینده طیف سرمایه داري نوظهور )3

  مصطفی کمال چگونه و چه زمانی عثمانی را به حکومت جمهوري تبدیل کرد؟ -141

  مقدس و تصرف سرزمینهاي 1918) پس از شکست عثمانی در پاییز 1

  و اشغال سرزمینهاي عربی توسط انگلیس 1918اکتبر  30) پس از شکست عثمانی در 2

  1923اکتبر  29) پس از الغاي سلطنت و تبعید سلطان محمد پنجم در 3

  1922) پس از پیروزي مصطفی کمال در جنگ با یونان و پس از کنفرانس لوزن در 4

  اي کدام دولتها برگزار شد؟کنفرانس تهران در چه سالی و با شرکت روس -142

  با شرکت رضاشاه و اتاتورك و استالین 1939) در 2  با شرکت چرچیل و روزولت 1943) در 1

  با شرکت روزولت، استالین و چرچیل 1943) در سال 4                  با شرکت استالین و چرچیل 1942) در سال 3
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  کدام بود؟ 1789نسه در دوران انقالب ترین دستاوردهاي مجلس کنوانسیون فرا از مهم -143

    16) الغاء سلطنت، اعالم جمهوریت، اعدام لویی 1

  ) اعالم جمهوریت و تبعید شاه به انگلیس و اعالن جنگ به این دولت2

  ) اعالمیه حقوق بشر، دو برابر شدن تعداد نمایندگان طبقه سوم3

  ) اعالم سلطنت مشروطه و محدود کردن اختیارات شاه4

  جنگ کریمه علیه کدام کشور و به نفع کدام کشور رخ داد؟ -144

    ) فرانسه و روسیه علیه انگلیس در حمایت از هلند1

  ) انگلیس و روسیه علیه ناپلئون در حمایت از پروس2

  4  ) انگلیس و فرانسه علیه عثمانی در حمایت از اتریش3

  ) انگلیس و فرانسه علیه روسیه در حمایت از عثمانی

  ر اصلی وحدت ایتالیا کیست؟معما -145

    ) کامیلودي کاوور2    ) کارلوآلبرتو1

  ) مازینی4    ) گاریبالدي3

  اي تحقق پیدا کرد؟ وحدت آلمان در نتیجه چه حادثه -146

    ) انعقاد پیمان پنهانی میان الکساندر اول و ویلهلم اول1

  ) اتحاد بین پروس و ایتالیا2

  ) جنگ بیسمارك با ناپلئون سوم3

  بیسمارك با امانوئل سوم ) جنگ4

  دکترین مونروئه بر کدام مورد تأکید بیشتر دارد؟ -147

  هاي برتر جهان ) تقسیم منابع ثروت میان قدرت1

  ) قدرتمند شدن ایاالت متحده در ناوگان دریایی2

  هاي همجوار ) گسترش سرزمین آمریکا از طریق خرید سرزمین3

  اروپا و برعکس ) عدم مداخله واشنگتن در امور مربوط به4
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  کنفرانس مونیخ در چه سالی و با چه هدف مهمی تشکیل شد؟ -148

    امضاء پیمان عدم تجاوز میان استالین و هیتلر 1939) در سال 1

  نویس منشور ملل متحد تهیه پیش 1941) در سال 2

  مهار کردن سیاست توسعه طلبانه هیتلر 1938) در سال 3

  وي در حمله هیتلر به مسکوکمک رسانی به شور 1941) در سال 4

  دار بود؟ حکومت ویشی در فرانسه چه نقشی را عهده -149

  ) همکاري با ژنرال دوگل و مبارزان فرانسوي در الجزایر علیه آلمانها1

  ) همکاري با آلمانها و معرفی فرانسویان مبارز و دستگیري آنان و سپردن به آلمانها2

  ملی علیه آلمانها ) همکاري مخفیانه با نیروهاي مقاومت3

  ) سازماندهی مخفیانه ارتش فرانسه علیه آلمانها4

  اعالمیه استقالل آمریکا  را چه نوشت؟ -150

  ) جان آدامز2  ) توماس جفرسون1

  ) ویلیام آدامز4  ) جورج واشینگتن3
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   پاسخنامه تاریخ جهان

  2ـ گزینه 121

ر مدنی و فرماندهی سپاه را بر عهده داشتند و آنها ریاسـت  ها امو شدند و کنسول دو نفر کنسول براي یک سال انتخاب می

  عالیه ارتش را در دست داشتند.

  4ـ گزینه 122

امپراطوري را میان دو پسر خود تقسیم کرد سلطنت مشرق در اختیـار آرکـادیوس، پسـر     395ـ تئودوز اول در سال 123

  بندي قطعی و ثابت بود. فت. این تقسیمبزرگتر و سلطنت مغرب در اختیار هنوریوس پسر کوچکتر وي قرار گر

  1ـ گزینه 124

اندیشی به نام کلیستنس آغاز کرد.  ي فرمانرواي روشن پیش از میالد در دوره 508آتن گذار به دموکراسی کامل را از سال 

او بر اهمیت مجلس، که هر ده روز یک بار جلسه داشت افـزود. هـر مـرد آزادي حـق داشـت در مجلـس سـخن بگویـد.         

را تأسیس کرد که گروهی مرکب از پانصد شهروند بود که سالی یک بار به قید قرعه انتخـاب  » شورا«یستنس همچنینکل

شـد تـا مـورد بحـث قـرار       هاي جدید را تدوین کنند. این پیشنهاد سپس به مجلس ارائه می شدند تا قوانین و سیاست می

شدند تـا   شدند، سالی یکبار از سوي مجلس انتخاب می ه مینامید Strategoiگیرد. سه سرپرست و ده فرمانده نظامی که 

  امور حکومت و فرماندهی سپاه را بر عهده گیرند.

  1ـ گزینه 125

ها در قرن نهم قبل از میالد مکتوب شده هومر حماسه سراي یونـانی   ها و داستان در یونان باستان پس از چند قرن افسانه

  هاي ایلیاد و ادیسه گرد آورد. امهاي یونانی را در دو مجموعه به ن حماسه

  )3ـ گزینه 126

هـاي هانیبـال    هاي پونیک بـا وجـود رشـادت    ق.م بود. جنگ 264هاي پونیک سه دوره بود اولین جنگ آن در سال  جنگ

  ق.م) 146سردار کارتاژي، رومیان پیروز شدند و به عمر دولت کارتاژ خاتمه داده شد.(

  )4ـ گزینه 127

  )3ـ گزینه 128

ها شـده بـود از دسـت رفـت. از      ها هیچ نتیجه سیاسی عاید نشد و تمام فتوحاتی که در آسیا نصیب مسیحی ن جنگاز ای
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هاي صلیبی، ازدیاد نفوذ روحانیت و بورژوازي و قدرت سلطنتی به زیان نجبا و اشـراف بـود. ایـن     نتایج غیرمستقیم جنگ

ک کرد و تسهیالتی در روي کـار آمـدن سـلطنت مطلقـه     ها کم ها همچنین به آزادي شهرها و حتی به آزادي سرف جنگ

  فراهم کرد.

  )466(ر.ك: منبع ا، ص  466تاریخ جهانی دوالندن ص 

  )2ـ گزینه 129

بعد از سقوط دولت اموي، اندلس از تسلط عباسیان بیرون شد یکی از بزرگان اموي عبدالرحمن پسر معاویه بـن هشـام از   

هجـري) بـه    422ــ 138اموي اندلس را بنیان نهاد. دولت اموي اندلس از سال(چنگ عباسیان به اندلس گریخت و دولت 

  طول انجامید.

  )4ـ گزینه130

  )3ـ گزینه 131

هـاي صدسـاله    در این جنگ ها، سرانجام فرانسویان با قیام دختري به نام ژاندارك به پیروزي رسیدند. نتیجه مهم جنـگ 

  که به آن وارد شد، رشد فرهنگ ملی آنان بود.براي فرانسویان و انگلیسی ها، علی رغم خساراتی 

  )3ـ گزینه 132

ي لهستان تصمیم گرفتند قسمتی از خاك این کشور را به تصرف درآورند گالیسی بـه تصـرف    سه همسایه 1772در سال 

 ي سفید متعلق به روسیه شد. لهستان سه بار بین ایـن سـه   اطریش درآمد، پروس پومول را گرفت و قسمت شرقی روسیه

  به بعد مراجعه فرمائید. 160کشور اروپایی تقسیم شد براي اطالعات بیشتر به کتاب تاریخ جهانی دوالندلن صفحه 

  )1ـ گزینه 133

  کرد. آمریکا قبل از حمله هوایی ژاپن به ناوهاي آمریکایی طبق اعالمیه مونرو و از دخالت مستقیم در جنگ خودداري می

  )2ـ گزینه 134

  )4ـ گزینه 135

هـا بـه    انگلیسی 1899به جنوب آفریقا مهاجرت کرده بودند. در سال  1652رها(کشاورزها) هلندیانی بودند که از سال بوئ

داري بپردازند براي سرکوبی آنها اقدام کـرد   ها در آفریقاي جنوبی به امر معدن بهانه اینکه بوئرها اجازه نمی دهند انگلیسی

  با تحمل تلفات زیاد تن به صلح داد.  1902م انگلستان در سال و یک سپاه عظیم به منطقه فرستاد سرانجا
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  )2ـ گزینه 136

  بنجامین دیزرائیلی انگلستان را وارد جنگهاي کریمه کرد.

  )3ـ گزینه 137

اي بخشـید.   م) نخستین کسی است که پس از مرگ ارسطو به مفهوم اندیشه سیاسـی جـان تـازه    1527ـ1469ماکیاول(

دارد کـه پادشـاهان بـراي رسـیدن بـه قـدرت        کتابی نسبتاً مختصر است او در این کتاب بیان میکتاب شهریار ماکیاول، 

ص صـ ، 3(ر.ك: منبـع   شـود.  توانند به هر عملی دست بزنند که از این تز به عنوان مکتب رئالیسم در سیاست یاد مـی  می

  )257تا  248

  )2ـ گزینه 138

  )4ـ گزینه 139

به منظور افزایش و ثرووت خود، سعی در بـه دسـت گـرفتن تجـارت یـا مرکانتیلیسـم       م دولت اروپاي  17و  16در قرون 

ها معتقد بودند ثروت واقعی یک کشور عبـارت اسـت از میـزان ذخیـره پـول و فلـزات        (سوداگري) داشتند. مرکانتیلیست

  گرانبهایی که نزد حکومت یا مردم آن کشور موجود است.

  )4ـ گزینه 140

اي که میان روسیه، اطریش، پروس و انگلـیس صـورت گرفـت رسـماً      پس از مذاکرات محرمانه 1814کنگره وین در سال 

ي مترنیخ صدراعظم اتریش، کاسل ره نماینده انگلـیس، تـالیران نماینـده     افتتاح شد. نقش اساسی در این کنگره به عهده

  فرانسه بود.

  )3ـ گزینه 141

  )4ـ گزینه 142

ـ شـرکت شـوروي در   2ـ گشودن جبهه دوم نرماندي 1ث قرار گرفت که عبارتند از در این کنفرانس چند مسأله مورد بح

ـ همین طور توافق شد که پس از جنگ یک سازمان بین المللی به وجود بیاید کـه حـافظ صـلح در    3جنگ بر ضد ژاپن 

  جهان باشد.

  )1ـ گزینه 143

  )4ـ گزینه 144
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  )2ـ گزینه 145

سیاسـت مـداري کـاردان و موقعیـت شـناس و در اصـل معمـار وحـدت ایتالیـا و          مازینی نظریه پرداز این جنبش، کاوور 

گاریبالدي رهبر ارتش استقالل طلبان به نام سرخ جامگان بود. گاریبالدي پس از وحدت ایتالیا، بقیه کارهـا را بـه کـاوور    

  سیاستمدار سپرد.

  )3ـ گزینه 146

  )4ـ گزینه 147

اي  هاي اروپایی هشدار داد که در امور قـاره  ي به دولت ا با انتشار اعالمیه 1823مونرو، رئیس جمهور وقت آمریکا در  سال 

  آمریکا مداخله نکنند.

  )3ـ گزینه 148

  )2ـ گزینه 149

  )1ـ گزینه 150
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   تاریخ ایران دوره اسالمی

  طوایف بکروتمیم در دو قرن اول قمري در کدام ناحیه داراي قدرت بودند؟ -151

  فارس و کرمان )2  ) آذربایجان و جبال1

  ) سیستان و خراسان4  ) قومس و جبال3

  نام داعی کبیر چه بود؟ -152

    ) زیدبن حسن علوي2  بن زید علوي ) حسن1

  بن محمد علوي ) حسن4  ) محمدبن زید علوي3

  شد؟ بویه از کدام مورد ناشی می بخشی از مشکالت اقتصادي دوران آل -153

    ) رکود بازار ابریشم و ادویه در اروپا1

  ) سیاست اقتصادي فاطمیان2

    ) سیاست سامانیان در ممانعت از تجارت برده3

  ) سیاست سلطان محمود در اشباع بازار برده بوسیله اسراي هندي4

  کدام یک از امراي سامانی در اواخر عمر به اسماعیلیه گروید؟ -154

  ق)295 -301) احمد بن اسماعیل (2  ق)279 -295) اسماعیل بن احمد (1

  ق) 331 -343) نوح بن نصر (4    ق)301 -331نصربن احمد () 3

  شد؟ خراج مقرر بر طبق قرارداد یا توافق در عصر غزنوي به کدام یک از مفاهیم زیر اطالق می -155

    ) مال مقاطعه2    ) مال ضمان یا مال مواضعه1

  ) مکس4    ) مقاسمه3

  دوره سلجوقی چه کسانی بودند؟» فضایل خوانان« -156

  پرداختند. هایی بودند که تحت تأثیر شیعیان قرار گرفته و آشکارا به ذکر فضایل علی (ع) می ) سنی1

  خواندند. ) کسانی بودند که فضیلت آل علی (ع) را با صداي بلند در کوي و برزن می2

  خواندند. ها و بازارها می  ) کسانی بودند که فضایل ابوبکر و عمر را در کوچه3

ي جبریه و مشبهه بودند که به جاي خواندن فضایل خاندان علی (ع) بـه حکایـات رسـتم و سـهراب     ها ) مبلغان اندیشه4

  پرداختند. می
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  جنگ مالزگرد در چه سالی و بین چه کسانی اتفاق افتاد و نتیجه آن چه بود؟ -157

افتاد و انطاکیه جزو قلمرو الدوله مالک دمشق و سلیمان بن قتلمش امیر قونیه اتفاق  هـ. ق در میان تاج 479) در ساال 1

  دولت سلجوقی شد.

هـ.ق بین آلب ارسالن و رومانوس دیوجانوس امپراتور روم شرقی اتفاق افتاد و نتیجه این شد که رومیان  463) در سال 2

  دیگر روي ارمنستان را ندیدند.

  به تصرف ملکشاه درآمد.بین ملکشاه سلجوقی و عم او قاورد اتفاق افتاد و در نتیجه آناتولی  482) در سال 3

الدوله و حاکم حلب پیش آمد و خلیفه فاطمی مصر به کمک حاکم  هـ. ق بین امیر عقیلی موصول شرف 472) در سال 4

  حلب آمد.

  اتابکان ایلدگز در کدام ناحیه بودند؟ -158

  ) فارس2    ) لرستان1

  ) آذربایجان4  ) سرزمین کوهستانی غور3

  ه بود و مقر اصلی امراي خاندان کجا بود؟سردودمان خاندان اینجو ک -159

  اصفهان -الدین حاجی ) غیاث2  شیراز -الدین محمود ) شرف1

  کرمان -الدین ابواسحق اینجو ) کمال4  یزد -الدین کیخسرو ) غیاث3

  اهللا خوافی (حافظ ابرو)، مورخ عصر تیموري کدام است؟ الدین عبداهللا بن لطف دو اثر مهم شهاب -160

  تاریخ ملوك کرت -التواریخ رشیدي ) ذیل جامع2  تاریخ ملوك کرت -ایونی) قانون هم1

  ظفرنامه -التواریخ  زبدة) 4    تاریخ آل مظفر -) مآثرالملوك3

  سه تن از وزیران عصر تیموري را نام ببرید؟ -161

  عبدالرزاق سمرقندي -مجدالدین کرمانی -) امیر علیشیر نوایی1

  عالءالدین علی صانعی -الدین خوافی ک قوامالمل نظام -) امیر علیشیر نوایی2

  الدین خوافی الملک قوام نظام -مجدالدین محمد کرمانی -الدین پیر احمد خوافی ) غیاث3

  امیر علیشیر نوایی -مجدالدین کرمانی -الدین پیر احمد خوافی ) غیاث4
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  هاي حکومتی اتفاق افتاد؟ نبرد موش بین کدام سلسله -162

    آل اینجو -) آل جالیر2  راقویونلوهاق -قویونلوها ) آق1

  آل جالیر -) طغاتیموریه4  آل جالیر -) قراقوینلوها3

  گیرد؟ ي زمانی را در بر می اثر کیست و چه محدوده» دستور شهریاران« -163

    قمري 1115تا  1110) ابوطالب فندرسکی، 1

  قمري 1120تا  1112) مشیزي بردسیري، 2

    قمري 1107تا  1105) محمدمحسن مستوفی، 3

  قمري 1110تا  1105) محمدابراهیم نصیري، 4

  عهدنامه ذهاب در چه سالی، در ایام چه کسی بسته شد و نتیجه آن چه بود؟ -164

    ، شاه صفی، استرداد آذربایجان1047) 1

  ، شاه صفی، تثبیت مرزهاي غربی صفویان 1049) 2

    ، شاه صفی، استقالل گرجستان1051) 3

  از دست رفتن قارص ، شاه صفی،1052) 4

  لشکرکشی نجم ثانی فرمانده سپاه ایران در کجا، چه سالی و در نبرد با چه کسی صورت گرفت؟ -165

    قمري، شاهی بیک خان 917) بلخ، 1

  قمري، عبیداهللا سلطان 918) غجدوان، 2

    قمري، محمدخان شیبانی 916) مرو، 3

  ، عبدالمومن خان913) هرات، 4

  اي داشت؟ یه چه وظیفهنقیب در عهد صفو -166

  ) حواله و اطالق وجوهات رعایا2    ) تشخیص بنیچه اصناف1

  ) ناظر تسعیرات اجناس4  ) حواله و اطالق محصوالت و مستغالت3
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شاهزاده بایزید فرزند کدام یک از سالطین عثمانی بود و در زمان کدام یک از شاهان صفوي بـه ایـران    -167

  پناهنده شد؟

    شاه عباس اول -) سلطان محمد سوم1

  شاه صفی -) سلطان مراد چهارم2

    شاه طهماسب اول -) سلطان سلیمان قانونی3

  شاه اسماعیل اول -) سلطان سلیم اول4

  عالمه مالمحمدباقر مجلسی در عهد شاه سلیمان چه منصبی داشت؟ -168

  ) مالباشی4  ) صدرالممالک3  ) صدر2  االسالم ) شیخ1

  ت؟محمدتقی خان شیرازي کیس -169

  ) سردار فارس در عهد نادرشاه و منشی بعدي احمدخان درانی1

  ) فرمانده نیروي دریائی نادر که پس از  خیانت به نادر، به احمدخان درانی پناهنده شد.2

  ) از سرداران نادر که پس از خیانت به نادر به قتل رسید.3

  ان درانی پرداخت.) از سرداران نادر که پس از قتل نادر به همکاري فعال با احمدخ4

  هاي درست است؟ درباره ملک محمود سیستانی کدام یک از گزینه -170

  ) ملک محمود پیش از کشته شدن فتحعلی خان تسلیم و کشته شد.1

  ) ملک محمود پس از اتحاد با فتحعلی خان قاجار دستگیر و کشته شد.2

  برد و مدتی بعد به قتل رسید.) او پس از قتل فتحعلی خان قاجار به حرم امام رضا (ع) پناه 3

  ) او پس از رسیدن نادر و فتحعلی خان قاجار تسلیم شد.4

  ترین نبرد در ارومیه میان کدام یک از سرداران، اتفاق افتاد؟ عمده -171

  ) فتحعلی خان قاجار و آزادخان افغان2  ) آقا محمدخان قاجار و آزادخان افغان1

  ) محمدحسن خان قاجار و آزاد خان افغان4  خان زند و محمدحسن خان قاجار ) کریم3
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  درباره ساروي، دنبلی و وقایع نگار مروزي، کدام گزینه درست است؟ -172

  ) آنان از مورخان عصر آقا محمد خان قاجار بودند.1

  ) اولی مورخ دوره آقا محمدخان و دومی و سومی از مورخان عصر فتحعلی شاه بودند.2

  فتحعلی شاه  و سومی مورخ عصر محمدشاه بودند.) اولی و دومی، مورخ دوره 3

  ) هر سه از مورخان عصر فتحعلی شاه بودند.4

  اي تدوین یافته است؟ کتاب احکام الجهاد و اسباب الرشاد اثر کیست و در چه دوره -173

    هاي اول ایران و روس ) میرزا عیسی فراهانی و در عصر جنگ1

  ي دوم ایران و روسها ) میرزا بزرگ شیرازي و در عصر جنگ2

  هاي اول ایران و روس ) میرزا ابوالقاسم فراهانی و در دوره جنگ3

  هاي ایران و روس ) میرزا بزرگ فراهانی و در آستانه مرحله دوم جنگ4

هجري قمري، گفتگوهاي صلح ارزنۀالروم، میان ایران و عثمانی در پی چه حـوادثی و بـا    1260در سال  -174

  ایران انجام شد؟نمایندگی چه کسی از 

به علت رفع اختالف در آمد و شد عشایر در مرزهاي ایران و عثمانی، قرار بر این شد که نماینـدگی   1260) در سال 1

  الروم بپردازد. ایران به سرپرستی میرزاحسین خان آجودانباشی با عثمانی به وساطت روسیه و انگلستان به گفتگو در ارزنۀ

له سلیمانیه براي جلوگیري از جنـگ میـان ایـران و عثمـانی، قـرار بـر ایـن شـد کـه          به علت مسأ 1260) در سال 2

نمایندگی ایران به سرپرستی میرزا حسین خان آجودانباشی با عثمانی به وساطت روسـیه و انگلسـتان بـه گفتگـو در     

  ارزنۀالروم بپردازد.

و عثمانی، قرار بر این شد که نماینـدگی  به علت اختالف مرزي براي جلوگیري از جنگ میان ایران  1260) در سال 3

  ایران به سرپرستی میرزا جعفرخان مشیرالدوله با وساطت روسیه و انگلستان به گفتگو در ارزنۀالروم بپردازد.

به علت قتل عام کربال توسط نجیب پاشا، حاکم بغداد و نیز تخریب بندر محمره براي جلـوگیري از   1260) در سال 4

عثمانی، قرار بر این شد که نمایندگان ایران به سرپرستی میرزا تقی خان امیر کبیر با عثمـانی بـه   جنگ میان ایران و 

  الروم بپردازد. وساطت روسیه و انگلستان به گفتگو در ارزنۀ
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  در معاهده پاریس کدام یک از رجال زیر شرکت داشت؟ -175

  یرزا حسین خان سپهساالر) میرزا آقاخان نوري و م2  الدوله و ملکم خان ) فرخ خان امین1

  ) میرزا حسین سپهساالر و مجدالملک4  الدوله ملک سینکی و فرخ خان امین) مجدال3

  خان، آخرین حاکم تفلیس کدام گزینه درست است؟ درباره گرگین -176

  جنگید. ها ) همسر و فرزندان او به ایران پناهنده شدند و الکساندر میرزا پسر او، در کنار عباس میرزا علیه روس1

  ) همسر و فرزندان او پس از اشغال کامل گرجستان توسط روسها، به ایران گریختند.2

  اش را به روسیه تبعید کردند. ) روسها پس از غلبه کامل بر گرجستان او و خانواده3

  ها شرکت جستند.) الکساندر میرزا و طهمورث میرزا پسران او به ایران پناهنده شده و در نبردهاي عباس میرزا علیه روس4

  وقایع گلوله باران مجلس اول مشروطه را چه کسی شاهد بود و به گزارش آن پرداخت؟   -177

    ) اوژن اوبن2  ) ادوارد براون انگلیسی1

  ) لوئی رابینو سفیر فرانسه4  ) مامانتف روسی3

  منحل گردید؟ در زمان کدام دولت پلیس جنوب در ایران به رسمیت شناخته شد و در چه سالی رسماً -178

  رسماً منحل گردید. 1923ش/  1302و در  1915ق/  1333السلطنه   ) دولت قوام1

  رسماً منحل گردید. 1923ش/  1302و در  1915ق/  1333) دولت مشیرالدوله 2

  رسماً منحل گردید. 1922ش/  1301و در  1916ق/  1334) دولت مستوفی الممالک 3

  رسماً منحل گردید. 1921/ 1300و در  1917ق/  1335الدوله  ) دولت وثوق4

  روزنامه تربیت در چه سالی و به مدیریت چه کسی منتشر شد؟ -179

  محمدعلی فروغی -1314) رجب 2  محمدحسین خان فروغی – 1304) رجب 1

  محمدحسین خان فروغی -1314) رجب 4  محمدعلی فروغی -1304) رجب 3

  چه بود؟ مهمترین اقدام مجلس شوراي ملی دوره پنجم -180

    ایران و شوروي و لغو کلیه امتیازات روسیه 1921) انعقاد قرارداد 1

  ) تصویب انقراض سلسله قاجاریه در ایران2

  ایران و انگلیس 1919) لغو قرارداد 3

  ) واگذاري سلطنت ایران به رضاخان سردار سپه4
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  پاسخنامه تاریخ ایران دوره اسالمی 

  )4ـ گزینه 151

  )1ـ گزینه 152

  )359، صفحه 2ي علویان طبرستان است. رجوع شود (منبع  س سلسلهمؤس

  )2ـ گزینه 153

  سیاست اقتصادي فاطمیان مصر در تحریم ارتباط بازرگانی با آل بویه از مشکالت عمده اقتصادي آنها بود.

  )3ـ گزینه 154

ربار سامانیان کسب کـرده، تعـداد   در عهد امیر نصربن احمد سامانی(امیرسعید) اسماعیلیان قدرت و نفوذي چشمگیر در د

قابل توجهی از بزرگان دولت سامانی را به مذهب خود در آوردند و عاقبت امیرنصـر را نیـز بـه مـذهب اسـماعیلی جلـب       

کردند؛ اما گسترش روزافزون مذهب اسماعیلی، علماي اهل سنت ماوراءالنهر را بر آن داشت که با تحریک سـران نظـامی،   

میرنصر را فراهم کرد و او را وادار به کناره گیري از حکومـت کننـد و بـدین ترتیـب از رواج مـذهب      زمینه طغیان بر ضد ا

  اسماعیلیه جلوگیري کردند.

  )1ـ گزینه 155

  )3ـ گزینه 156

فضایل خوانان در دوره سلجوقی تحت تأثیر مناقب خوانان شیعی و در مخالفت با آنها فضایل ابوبکر و عمـر را در کوچـه و   

  خواندند. یبازار م

  )2ـ گزینه 157

سلجوقیان پس از تصرف نواحی غربی ایران در آسیاي صغیر با بیزانس همسایه شدند. برخـورد میـان دو دولـت هنگـامی     

هاي تصرف شده توسـط سـلجوقیان    شکل گرفت که امپراتور بیزانس رومانوس دیوجانوس در صدد باز پس گیري سرزمین

  ه مالزگرد(ترکیه امروزي) اتفاق افتاد و امپراتور بیزانس به اسارت درآمد.در آسیاي صغیر برآمد. جنگ در منطق

  )4ـ گزینه 158

) اصالً از غالمان قبچاقی بود کـه در دسـتگاه سـلطان    626ـ541ي اتابکان آذربایجان( شمس الدین ایلدگز موسس سلسله

ن را به او سپرد و ایلدگز در حقیقت به مسعود حکومت آذربایجان و ارا 541مسعود سلجوقی اعتبار حاصل کرد و در سال 

  جهاد در مقابل گرجیان عیسوي مأموریت یافت.

  )1ـ گزینه 159
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شود در این سال شیخ  شروع می 742خاندان اینجو یعنی فرزندان امیر شرف الدین محمودشاه که استقالل شان در تاریخ 

  خود مستقل شد.ابواسحاق پسر محمودشاه، ملک اشرف چوپانی را از آن شهر راند و 

  )4ـ گزینه 160

  )3ـ گزینه 161

  )3ـ گزینه 162

ي فتوحات سلطان شیخ اویس جالیـر در عـراق عـرب و آذربایجـان      قدرت گیري قراقویونلوها در موصل، با گسترش دامنه

خواجـه  همزمان بوده است. شیخ اویس جالیر پس از محاصره موصل و گرفتن آنها از برادر بیرام بیک راهی سرکوب بیرام 

ق). در ایـن جنـگ بیـرام خواجـه بـه       776ي موش به ییالق رفته بـود شـد. (   (اولین امیر طایفه قراقویونلو)، که در ناحیه

  )15و  14 صص 11(ر.ك: منبع  هزیمت رفت، مجموع خانه، ایل واولوس، او به غارت رفت.

  )4ـ گزینه 163

  )2ـ گزینه 164

هاب) در ســال    منجـر بــه   1048جنـگ ایـران و عثمــانی در سـال     شـد. ســاروتقی   1049عقـد معاهــده قصـر شـیرین(ز

ي  تالش(اعتمادالدوله) از سوي ایران و مصطفی پاشا صدراعظم عثمانی، این عهدنامه را امضـا کردنـد. بـه موجـب معاهـده     

و  مذکور، بغداد و بصره و بخشی از غـرب کردسـتان بـه عثمـانی و در مقابـل، آذربایجـان شـرقی و روانـدوز و ارمنسـتان         

هاي را که سالها مورد اختالف دو کشـور بـود تعیـین     گرجستان به ایران واگذار شد. عهدنامه قصر شیرین تکلیف سرزمین

  ي صفویه در مرزهاي غربی ایران آرامش برقرار شد. کرد و بدین ترتیب تا پایان دوره

  )2ـ گزینه 165

  هاي نجم ثاثی ایران توفیقی حاصل نکرد. طر خود سرينبرد غجدوان در زمان شاه اسماعیل با ازبکان درگرفت که به خا

  )1ـ گزینه 166

  )3ـ گزینه 167

ه.ق سلطان بایزید پسر سلطان سلیمان به دربار ایران پناه آورد. ایران بر طبق صلح آماسیه بایزید را تحویـل   996در سال 

بدین ترتیب صلح آماسیه رسمیت یافـت و  ) 969داد و ایلچیان سلیمان به فرمان سلطان عثمانی بایزید را مقتول ساخت(

  گردید.» الصلح خیر«ماده تاریخ آن

  )123، ص 12(ر.ك: منبع 
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  )1ـ گزینه 168

محمدباقر مجلسی در زمان شاه سلیمان مقام شیخ االسالمی داشت و بعد از به سلطنت رسیدن شاه سـلطان حسـین بـه    

  باقی ماند. مقام جدید مالباشی منصوب شد و تا زمان مرگ در این مقام

  )4ـ گزینه 169

  )3ـ گزینه 170

  )4ـ گزینه 171

  )2ـ گزینه 172

  )1ـ گزینه 173

  )4ـ گزینه 174

  )123تا  121 ص، از ص13(ر.ك: منبع 

  )1ـ گزینه 175

میالدي مابین فرخ خـان امـین الملـک سـفیر      1857قمري برابر  1273معاهده پاریس در زمان ناصرالدین شاه در تاریخ 

و الردکولی سفیر کبیر انگیس مقیم پاریس انعقاد یافت و به وسـاطت نـاپلئون سـوم امپراتـور فرانسـه و وزیـر       کبیر ایران 

ي منحوس، هرات به کلی از ایران مجزي گردیـد و افغانسـتان    خارجه آن دولت انجام پذیرفته است به موجب این معاهده

  رون رفت.هم به اسم استقالل از تحت تبعیت و حمایت پادشاهان ایران بی

  )4ـ گزینه 176

ها به دربار ایران پناهنده شد و به دنبال او طهورث میرزا  هاي چریکی از روس ابتدا الکساندر میرزا بعد از شکست در جنگ

  برادرش به او پیوست.

  )3ـ گزینه 177

  )4ـ گزینه 178

از تأسـیس پلـیس جنـوب    ها و به کمک افراد محلی در جنـوب ایـران تأسـیس شـد هـدف       پلیس جنوب توسط انگلیسی

  حفاظت از منافع انگلیس در ایران بود.

  )4ـ گزینه 179

  )2ـ گزینه 180
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  )6مجموعه تست سال هاي اخیر(

  

  عمومی و تخصصی   زبان

Part A: Grammar and Vocabulary 

Directjo,,: Choose the number of the answer (1), (2), (3), or (4) that best completes the 

sentence. 

Then mark your answer on the answer sheet. 

1- It’s really none of our business with  ………. he is in contact at the moment. 

1) whom  2) that.  3) which  4) who 

2- I requested that they  ………. the course unless they, were sure they Wouldn’t 

take it agin the following term. 

1) not drop  2) didn1t drop :  3) hadn’t dropped  4) shouldn’t have 

dropped 

3- He didn’t pay off his debt when it was due; ……….  the bank decided not to fine 

him. 

1) despite  2) otherwise  3) nevertheless  4) on the contrary  

4- First, ………. the ruler and the middle of the paper and then cut it straight.  

1) stamp  2) align ‘   3) confine ‘‘  4) obtain  

5- The more  ………. your notes, the more useful they will be for revision purposes. 

1) intact  2) drastic  3) extreme  4) thorough  

6- We put down some poisoned  ………. to kill the rats. 

1) hoax 2) bait 3) toll ‘ 4) wager  

 



  مجموعه تاریخ »  300«
 

 
 

 
 His time for the 100 meters  ………. the  

7- previous world record by one hundredth of a second.  

1) achieved  2) estimated  3) surpassed  4) transferred 

8- I  ………. remembered having met her before though I couldn’t exactly 

remember when. V 

1) vastly   2) urgently  3) stealthy  4) vaguely 

9- Your organs will only be used after your death if you gVive your  ……….  

beforehand. 

1) consent  2) credit  3) conduct  4) comment 

10- If you join the discussion, make sure that what you say is  ……….; we don’t 

have time to waste on side issues.  

1) intact  2) constant  3) relevant  4) sufficient 

Part B: Cloze Test  

Directions: Read the following passage and decide which choice (1), (2), (3), or (4) best 

fits each blank Then mark your answer on your answer sheeL To encourage the bees to 

produce as much honey as possible, the beekeepers open the hives and stack extra boxes 

called supers on top. These temporary hive (11) —- - coOtin frames of empty comb for 

the bees to fill with honey. In the brood chamber below, the bees will stash honey to eat 

later. To prevent the queen from crawling up to the top (12) eggs, a screen can be inserted 

between the brood chamber and the supers.Three weeks later the honey can be gathered. 

Foul smelling chemicals are often used to irritate the bees and drive them down into the 

hives bottom boxes, leaving the honey- filled supers more or less bee free. These can then 

be pulled off the hive. They are heavy (13) honey and may weigh up to 90 pounds each. 

The supers are taken to a warehouse. In the extracting room the frames are lifted out and 

lowered into an ‘uncapper’ where rotating blades (14) — away the wax that covers each 
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cell. The uncapped frames are put in a carousel that sits on the bottom of a large stainless 

steel drum. The carousel is filled to capacity with 72 frames. A switch is (15) - - — and 

the frames begin to whirl at 300 revolutions per minute; centrifugal Torce throws the 

honey out of the combs. Finally the haney is poured into barrels for shipment. 

11-  

1) aspects  2) categories  3) outcomes  4) extensions 

12-  

l) aid  2) which lays  3) and to lay  4) and laying 

13-  

1) of  2) off  3) with  4) from 

14-  

1) retain  2) shave  3) obtain  4) emerge 

15-  

1) flipped  2) imposed  3) contrasted  4) conflicted 
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Part C: Read•in Comprehension . 

Directirms: Read the following three passages and answer the questions y choosing the’ 

choice (1), (2), (3), or (4). Then mark the correct choice on your answer sheet. 

PASSAGE 1: 

There were three supremely great Kings of Persia: Chosroes I was the second. He had a 

loni ascetic face and wore a look of extraordinary gravity at all times, but he was a man 

of peace. II surveyed the land, visited all the cities of the empire, saw that taxes fell 

equitably on the people. Va numbers of Persians had died prior to his reign, and he 

placed the orphans in his personal care. II rebuilt the canals and restocked the farms, 

which had been destroyed in the wars. He built strop fortifications at the passes and 

placed subject tribes in carefully chosen towns on the frontiers, so th they could act as 

guardians of the state against invaders. Justinian paid him 440,000 pieces of gold, as bribe 

to keep the peace, but he seems to have been a man who genuinely enjoyed the fruits of 

pe and saw no reason to continue a senseless war. He was tolerant of all religions, though 

he decreed th Zoroastrianism should be the official state religion, but he was not unduly 

disturbed when one of 1 sons became a Christian. He rebuilt the winter palace at 

Ctesiphon, and the great arch of his pala called Takt- i- Kisra (“The Arch of Chosroes”), 

still remains and in its time was the widest single- su vault of unreinforced brickwork in 

the world. In this vast palace Chosroes received the world ambassadors and planned the 

defense of his empire, serving as king, high priest, and lawgiver. Stoil were told of his 

nice sense of justice. 

16- The best title for the passage would be 

1) Chosroes’ Political and Religious Policies  

2) Persia under the Rule of Chosroes I 

3) Three Great Kings of Persia  

4) Zoroastrianism during Chosroes’ Rule 

17- As to religion, Chosroçs 
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1) believed in Zoroastrianism 

2) built a winter palace for religious ceremonies 

3) did not treat Christianity as a religion 

4) declared that everybody should tolerate Zoroastrianism 

18- The word “decreed” in line 9 is closest in meaning to 

1) believed  2) decided  3) judged 4) ordered 

19- Before Chosroes I came to power, 

1) Chosroes had been in power 2) Persian kings had rarely visited cities 

3) No canals had been built 4) there had been many orphans in Persia 

20- According to the passage, it is NOT true that 

1) the name of the palace at Ctesiphon was Takt- i- Kasra 

2) defense was considered important during Chosroes’ reign 

3) Chosroes was interested in peace rather than war 

4) Chosroes partially functioned as a priest 
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PASSAGE 2: 

Succeeding the Umayyad Caliphate in 750, the ‘Abbäsid dynasty ruled the caliphate until 

12 Descendants of the Prophet’s uncle al- ’Abbas, the ‘AbbAsids claimed membership in 

the family of Prophet or Banü Hshim. This relationship enabled them to attract some 

support in the last tb decades of the Umayyad Caliphate, from 720 to 750, when many 

Muslims were searching fo alternative to that regime. While the ‘AbbAsid family 

remained in Syria, their most active and jnil supporters were to be found in Khurasan. In 

747 these supporters began a military rebellion nt province under the leadership of AbU 

Muslim. After taking Khurasan, they advanced on Iraq, they occupied in 749, and 

proclaimed a member of the ‘Abbasid family caliph as al- Saffh (r. 750- 7 

The early ‘AbbAsids faced opposition from supporters of the Umayyads, notably in 

Syria, and those who looked to the house of ‘All for leadership and felt that the ‘Abbasids 

had usurped rights. The supporters of the ‘Alids were most numerous in Iraq; they staged 

a number of uprisan  ‘Abbsid power was made effective throughout the Middle East by 

al- Manür (r. 754.775), who built, up a powerful state apparatus based oh the a,rmy, most 

of whose .rnembers were ‘of Khurasaai descent, and on a bureaucracy, led by the 

Barmakjd family. The state was based iii Iraq; iii 762 alMan ür founded a new capital at 

Baghdad, which soon developed from. a palatial and governmental 

complex into a thriving metropolis. 

21- The passage is mainly about  ……….. 

1) the Alids’ Opposition to the Abbasid regime 

2) the reasons for the collapse of the Umayyacj dynasty 

3) the caliphate coming to power after the Umayyads 

4) the influence of the Abbasids in Syria 

22- The word “whose” in line 13 refers to  ……….. 
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l)bbãsjds  2) army  3) al- Mansür  4) state 

23- ThCbbjd Caliphate was strongly supported by  ……….. 

1) some of the Alids who usurped All’s rights   

2) the former supporters of the Umayyads 

3) those who were against Abu Muslim   

4) the army commanded by al- Manstir 

24- During thecAbbäsid Caliphate, 

1) Baghdad was made capital of the caliphate 

2) Khurasan was the center of uprisings against al- Mansir 

3) the first bbsid caliph ruled for 21 years 

4) there were many rebellions against the Alids 

25- Under 5bbsjd Caliphs, all of the following happened EXCEPT 

1) facing much opposition in Iraq 

2) gaining the control of Iraq 

3) killing many supporters of the Umayyads in Syria and Iraq 

4) establishing a military- supported government 
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PSSAGE 3: 

Oral traditions are accounts which may or may not be historical in content, transmitted 

verbally from one generation to anoIher. Their peculiarity lies in their particular mode of 

transmission by hearsay, as opposed to writing, objects, or gestures. 

Any oral tradition begins with the recollection of an incident or a situation either by an 

eye witness or as a rumor. Thereupon human memory takes over and recreates the event 

or the situation, providing logical links between the items observed and making the 

whole intelligible by the attribution of continuity and motivation. At this stage, testimony 

is oral history. It becomes tradition only after transmission from one generation to a 

following one. Memory apart, the contents are already iojded by audience reaction, 

consciousness of self- identity, practical social goals, and the art form chosen to express 

the experience, which need not be in narrative form. 

Oral tradition proper begins when the accounts are transmitted over generations. They 

then become family history, history specific to certain institutions (village, chiefdom, age 

group, court of law, and so on) or genres of fictional art. Contents of narratives, 

particularly, change according to various influences. Homeostasis occurs as accounts 

tend to be adjusted to existing social or cultural practice, audience response remodels the 

expressions, and the goals pursued become more specific. 

26- The author considers oral tradition as 

1) a technique specific to historical studies  2) a type of homeostasis 

3) family relations in different generations  4) the accounts passed by hearsay 

27- Oral traditions come into existence when 

1) they are transmitted to a next generation  

2) accounts become part of family life 

3) historians oppose to writing, objects, or gestures  

4) people recreate an event 

28- The word “molded” in line 8 is closest in meaning to  
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1) developed  2) memorized  3) shaped 4) used 

29- All of the following are rnenioued as facloii affecting oral traditions- EXCEPT  

1) audience reaction  

2) the period of historical event 

3) human memcwy  

4) practical social goals 

30- Accdrding to the passage, it is true that  

1) genres best represent oral traditions   

2) gestures are not usedto transmit oral tradition 

3) oral traditions are the main concern of logic 

4) any oral tradition is historical by nature 
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    عمومی و تخصصیپاسخنامه زبان 

  Aقسمت 

  دستور زبان و لغت

  )1ـ گزینه 1

  است. whomحرف ربط مناسب 

  )1ـ گزینه 2

بیایـد هنگـام منفـی کـردن      thatد از داشته باشند فعلی که بعـ » درخواست«هاي اسمی که افعالی با معانی در جمله واژه

  گیرد. می notبدون تغییر

  )3ـ گزینه 3

  او بدهی اش را پرداخت نکرد با این حال بانک تصمیم گرفت او را جریمه نکند.

  )2ـ گزینه 4

  ابتدا خط کش وسط کاغذ را در یک خط قرار داده و سپس آن را ببرید.

  )4ـ گزینه 5

  راي مرور مفیدتر خواهد بود.هرچه یادداشت هایت کامل تر باشد ب

  ـ تمام عیار، دقیق، کامل4  ـ نهایت3  ـ بنیادي2  ـ دست نخورده1

  )2ـ گزینه 6

  ها طعمه سمی گذاشتیم براي کشتن موش

  ) طعمه2گزینه 

  )3ـ گزینه 7

  متر رکود قبلی جهانی را براي یک صدم ثانیه پشت سر گذاشت. 100زمان او براي 

  ـ انتقال داد4  ـ پشت سر گذاشت3  ـ ارزیابی کرد2    ـ موفق شد1

  )4ـ گزینه 8

  آورم که قبالً او را مالقات کرده ام اما دقیقاً زمانش را به یاد نمی آورم. به طور مبهمی به خاطر می

  ـ به طور مبهم4    ـ بی سروصد3 ـ به طور ضروري2  ـ به طور وسیع1

  )1ـ گزینه 9

  فاده قرار خواهد گرفت که شما قبالً رضایت داده باشید.هاي شما تنها وقتی بعد از مرگتان مورد است اندام
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  )3ـ گزینه 10

گوید در ارتباط با(موضوع) باشد. ما وقت بـراي تلـف کـردن روي     شوید، مطمئن شوید که چیزي که می اگر وارد بحث می

  اي نداریم. موضوعات حاشیه

  Bقسمت 

  )4ـ گزینه 11

  تـ الحاقا4  ـ محصوالت3  ـ مقوله ها2  ـ جنبه ها1

  )4ـ گزینه 12

شوند ارزش دستوري یکسان دارنـد و از نظـر ظـاهري شـبیه      در یک عبارت وقتی دو فعل با حروف ربط به هم مرتبط می

  یکدیگر هستند.

  )3ـ گزینه 13

  باشد. ) صحیح می3هر صفت حرف اضافه خاصی دارد که اینجا گزینه 

  ) 2ـ گزینه 14

shaveدهد. ر اینجا معنی جدا کردن موم از عسل را میدهد د = معناي تراشیدن و رنده کردن می  

  )1ـ گزینه 15

  متن یک:

سه تا پادشاه بزرگ در ایران بود خسرو اول دومین آنها بود او صورتی کشیده و مرتاضانه داشت و نگاهی گیرا داشت اما او 

دیـد کـه مالیـات بـه      یکـرد. مـ   ي شهرهاي پادشاهیش را سرکشی مـی  کرد همه صلح طلب بود او از قلمرو خود دیدن می

  صورت منصفانه وضع شود.

هـا را   تعداد زیادي از ایرانیان قبل از سلطنت او مرده بودند و او یتیمان آنها را تحت حمایت خود قـرار داده بـود او کانـال   

  ها نابود شده بودند را دوباره آباد کرد. بازسازي کرد و مزارعی که در جنگ

ت و قبایل تابع را در شهرهاي مرزي که به دقت انتخاب شده بود جـاي داد، تـا اینکـه    ها ساخ هاي محکمی در راه او قلعه

قطعه طال به عنوان رشوه به او داد تا صلح پایـدار   440000بتوانند به عنوان محافظان علیه دشمنان عمل کنند. ژوستین 

ي ادامه جنگی ناجوانمردانه نمی دید او بـه  برده و دلیلی برا رسد که او مردي بوده که از صلح سود می باشد اما به نظر می

تمام ادیان تساهل داشت اگرچه او دستور داد که باید دین زردتشتی دین رسمی کشور باشـد. امـا هنگـامی کـه یکـی از      

  پسرانش مسیحی شد به او خرده نگرفت.

مید که هنوز برجاسـت و  او کاخ زمستانی را در تیسفون از نو ساخت و طاق بزرگ کاخش را تخت کسري (طاق خسرو) نا
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هـایی در مـورد روحیـه عـدالت      در زمان خودش بزرگترین گنبد تک طاق و بازسازي شده آجري امپراتوریش بود. داستان

  طلبی او گفته شده است.

  )2ـ گزینه 16

  )1ـ گزینه 17

  )4ـ گزینه 18

  )4ـ گزینه 19

  )1ـ گزینه 20

  متن دوم:

وي شدند عباسیان از نسـل عمـومی پیـامبر بودنـد و ادعـاي عضـویت در       جانشین خلفاي ام 750سلسله عباسی در سال 

تـا   720ي آخر حکومـت امویـان از    خاندان پیامبر یا بنی هاشم را داشتند. این رابطه به آنها این امکان را داد که سه دهه

بل بودند. بـا وجـود اینکـه    اي را جلب کنند، موقعیکه بسیاري از مسلمانان به دنبال رژیم متفاوت با ق ، پشتیبانی عده750

ایـن   747شـدند. در سـال    خاندان عباسی در سوریه باقی ماندند، فعال ترین و مبارزین پیروانشان در خرسان یافـت مـی  

  پیروان شورشی نظامی به رهبري ابومسلم در این استان(خراسان) شروع کردند.

اشغال کردند و یکی از افراد خاندان عباسـی   749ال آنها پس از گرفتن خراسان به سوي عراق پیش رفتند و آنجا را در س

  م)750ـ754به نام سفاح را خلیفه اعالم کردند(

هاي بنی امیه، به خصوص در سوریه، مواجه شدند و هچنین با کسانی کـه بـه اهـل     خلفاي اولیه عباسی با مخالفت حامی

  ین بار دست به شورش زدند.بیت علی نظر داشتند طرفداران علویان بیشتر در عراق بودند آنها چند

م) در سراسر خاورمیانه برقرار شد. دستگاه دولتی را به اوج رساند. بر پایه ارتشی  750ـ775قدرت عباسیان توسط منصور(

شد. پایگاه دولـت در   که بیشتر عضوهاي آن از تبار خراسانیان بودند، و دیوان ساالري که توسط خاندان برمکی هدایت می

منصـور پایتخـت جدیـدي در بغـداد تأسـیس کـرد کـه خیلـی زود از یـک مجموعـه قصـرها و             762ال عراق بود. در سـ 

  هاي دولتی تبدیل به یک منزوپولیس (ابرشهر) پررونق شد. ساختمان

  )3ـ گزینه 21

  )2ـ گزینه 22
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  )4ـ گزینه 23

  )1ـ گزینه 24

  )3ـ گزینه 25

  متن سوم 

تواي تاریخی داشته باشند یا نداشته باشند و به طور شـفاهی از  هاي هستند که ممکن است مح هاي شفاهی گزارش سنت

باشـد. در مقابـل    شوند. خصوصیت آنها در شیوه خاص انتقالشان به صـورت شـایعه مـی    یک نسل به نسل دیگر منتقل می

  ي اشیاء یا نشانه ها. شکل انتقال نوشته

شـود. پـس از آن    ا به عنوان یک شایعه شروع مـی هر سنت شفاهی با یادآوي یک اتفاق یا وضعیت از طریق شاهد عینی ی

هاي مشاهده شده و قابل درك کردن کل  کند و حادثه را با پدیدآوردن روابط منطقی بین پدیده حافظه انسان دخالت می

  کند. قضیه از طریق انتساب استمرار و انگیزه به آن، بازسازي می

ا بعد از انتقال از یک نسل به نسـل پـس از آن تبـدیل بـه سـنت      در این مرحله سند(گواهی) با تاریخ شفاهی است. و تنه

شود. قبل از آنکه حافظه دخالت کند محتویات آن(سنت) به وسیله واکنش مخاطبان، اطالع از هویـت فـردي، اهـداف     می

  ته است.اي که براي بیان تجربه انتخاب شده، که الزم نیست حتماً به صورت روایی باشد، قالب گرف عملی اجتماعی هنري

ها انتقال یابد. سپس آنها تبـدیل بـه تـاریخ     ها در میان نسل شود که گزارش سنت شفاهی به معناي واقعی زمانی آغاز می

خاندان، تاریخ خاص نهادهاي ویژه(روستا، قبیله، گروه سنی، دادگاه قانون و غیره) یا نوع هایی از هنر تخیلـی، محتویـات   

ها به سوي مطابقت بـا عـرف اجتمـاعی یـا      کند. زمانی که گزارش ثر گوناگون تغییر میروایات، مخصوصاً، مطابق عوامل مؤ

دهـد و اهـداف مـوردنظر     دهد، پاسخ مخاطب طرز بیان را تغییـر مـی   یابد، ثبات گرایی رخ می فرهنگی موجود گرایش می

  یابد. تري می شکل خاص

  )4ـ گزینه 26

  )1ـ گزینه 27

  )3ـ گزینه 28

  )2ـ گزینه 29

  )2ینه ـ گز30
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    عربی  

  ):  45 -31عین األصح و األدقّ فی الجواب للترجمه أو التعریب أو المفهوم (

  »:مسکین ابن آدم، تؤلمه و البقّۀ و تقتله الشرقۀ و تنته العرقۀ!« -31

کشـد، یـک بـار عـرق      آزارد، جهش یک قطره آب در گلو او را مـی  ایست، یک پشه او را می ) آدمیزاده موجود بیچاره1

  سازد! ردن او را بدبو میک

کشـد و عـرق کـردن او را     اي از آتش وي را مـی  دهند و جرقه ها او را رنج می ) فرزند آدم چه مسکین است، که پشه2

  گنداند! می

  کند! سازد و عرق کردن وي را بدبو می ) چه مسکین است آدمیزاد، از پشه به درد آید و جرعۀ او را نابود می3

  رسد! قتل می هآبی در گلو ب  آید و از جهش قطره ستوه می هاي ب زند آدم، زیرا از پشه) چه بیچاره است فر4

  اي مردم...........»: أیها الناس! أحضرونی فهمکم و أرعونی أسماعکم! -32

  ) با دقت گوش دهید و به ذهن خویش بسپارید!1

  آرید تا سخنان مرا بشنوند! ) فهیمان خود را نزد من 2

  ر شوید و به دقت گوش دهید!) نزد من حاض2

  ) هوش و گوش خویش را به من بسپارید!4

  »:ما لک ال تأکل کما آکل!«  -33

  ) این ما تو نیست، چون من از آن مخور!2  ) اي مالک، از این مخور چون من نخوردم!1

  خوري! را چه شده که چون من نمیو ) ت4  ) از مال خود مخور چنانکه من نخوردم!3

  »:ح البالد و ألزم کلّ جریب من الغلّات بمقدار احتمالهإنّه مس -34

  ) سرزمینها را تصرف کرد و براي هر هکتار از محصول به اندازة توانائی، مالیات تعیین نمود.1

ه را مقرر کرد.2   ) سرزمینها را تصرف نمود سپس در مورد هر هکتار زمین حاصلخیز پرداخت غلّ

احی کرد و پرداخت 3 ه را براي هر جریب زمین به اندازة حاصلخیزي آن، مقرر کرد.) شهرها را مس   غلّ

  کند مالیات نهاده است. ) شهرها را مساحت کرد و بر محصول هر جریبی براساس غالتی که تولید می4
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وقتـی  »: لما علم الخلیفۀ أنّ أهل المدینۀ أسرع إلی حمزة منهم إلی کلّ أحد، دس السـم فـی طعامـه   « -35

  ....خلیفه ......

  اند، با طعام مسموم او را هالك کرد. ) پی برد که اهالی مدینه انفرادي و جمعی به حمزه روي آورده1

  ) پی برد که مردم شهر بیش از هر کس دیگر به حمزه تمایل دارند، مخفیانه در غذاي او سم ریخت.2

  فیانه زهر ریخت.) دانست  مردم شهر حمزه را بیشتر از خود وي قبول دارند، در طعام او مخ3

  اند، در غذاي وي سم پنهان کرد. سمت حمزه شتافته ه) دریافت که اهل مدینه یک به یک ب4

  چون مردم.........» : لما عاین الناس سواد العدو و رأوا کثرتهم طلبوا من زعیمهم أن ینصرف بهم!« -36

  ند که آنها را از صحنه دور کند!) شاهد عینی تعداد انبوه دشمن بودند بر فرمانده خود فشار آورد1

  ) شاهد عظمت نیروي دشمن و فراوانی تعداد او شدند از فرمانده خویش خواستند به نزد آنها بازگردد!2

  ) تجهیزات و امکانات دشمن را دیدند و به تعداد زیاد آنها پی بردند از رئیس خود خواستند که با آنها برگردد!3

  و فراوانی تعداد او را مشاهده کردند از رئیس خود خواستند که آنها را بازگرداند!) ساز و برگ و تجهیزات دشمن 4

  »:ما إن أصبحنا حتّی رأینا العدو قد حدق بنا و بثّ  الغارة فی أراضینا!« -37

  ) بمحض اینکه صبح شد دشمن را دیدیم که ما را احاطه کرده و علیه سرزمین ما دست به حمله زده است!1

  اند! اند و اراضی ما را غارت نموده که صبح فرا رسید متوجه شدیم دشمنان ما را محاصره کرده) بمجرد این2

  ) هنوز صبح نکرده بودیم که دیدیم دشمن بر ما حلقه زده و سرزمین ما را اشغال کرده است!3

  ) هنوز وارد صبح نشده بودیم که دشمن را در حال محاصره و غارت سرزمین خود یافتیم!4

رنا إلی جانب الشرق، کان العدو قد سبقنا إلی الماء، فلما و افیناه لم نصل إلی الماء!ع«  -38 ندما س:«  

  ) آنگاه که به جانب شرق براه افتادیم، دشمنان بر ما پیشدستی کرده بودند، و چون ما به رودخانه رسیدیم آبی نیافتیم!1

  ران بر آب دست یافته بود، و وقتی ما آنجا را دیدیم آبی نیافتیم!) چون به جانب مشرق بحرکت درآمدیم، دشمن زودتر از دیگ2

  ) وقتی حرکت ما بسمت مشرق آغاز شد، دشمنان قبل از ما به رودخانه رسیده بودند، و ما چون رسیدیم آبی در آنجا نیافتیم!3

  دانجا رسیدیم بر آب دست نیافتیم!) هنگامی که بسمت شرق حرکت کردیم، دشمن قبل از ما به رودخانه رسیده بود، و چون ما ب4



  مجموعه تاریخ »  314«
 

 
 

 
ن أنّه لم یسمح للجنود أن ینهبوا المدن التی استولی علیها عصته العساکر ثالث فرق منها!« -39 م  :«  

اند غارت کنند، آنها به سه گـروه تقسـیم شـدند و     ) از آنجا که به سربازان خود اجازه نداد شهرهایی را که فتح کرده1

  دست به شورش زدند!

هاي سه گانـه دسـت بـه     از آنجا که سربازان خود را از غارت شهرهاي تصرف شده منع کرده بود، سربازان در گروه) 2

  عصیان زدند!

  ي غارت شهرهایی را که بر آنها چیره شده بود نداد، سه گروه از نظامیان علیه او شوریدند! علّت اینکه به سربازان اجازه ه) ب3

  بازان براي غارت شهرهایی که بر آنها چیره شده بودند، نظامیها در سه گروه شوریدند!سبب اجازه ندادن به سر ه) ب4

40- »فزحف بجنوده و عساکره حتّی وافی معسکر العدو ،اُمر القائد بمناجزة العدو:«  

  ند.) فرمان فرمانده این بود که با دشمن بجنگد، لذا نظامیان و لشکریان بحرکت درآمدند تا به مقر دشمن رسید1

  ) فرمانده براي حمله و جنگیدن با دشمن مأمور شد، و او با سپاهیان و نظامیان خود بحرکت درآمد تا به اردوگاه دشمن رسید.2

  ) فرمانده دستور حمله به دشمن را صادر کرد، و بهمراه سپاهیان و نظامیان خود بحرکت درآمد تا به اردوگاه دشمن رسید.3

  درنگ دشمن را غافلگیر کنند، لذا او و لشکریانش بسمت دشمن روانه شدند تا به مقر او رسیدند. د که بی) فرمان به فرمانده این بو4

  »:حمل األفشین ببابک إلی الخلیفۀ فأمر بضرب عنقه و صلب بسرّ من رأي و صلب أخوه ببغداد!« -41

او در سامرا و برادرش در بغـداد بـه دار   ) افشین بابک را به خلیفه تحویل داد و خلیفه دستور گردن زدن او را داد، و 1

  آویخته شدند!

  ) افشین سخت بر بابک حمله برد و خلیفه دستور گردن زدن بابک را داد و او را در سامرا و برادرش را در بغداد به دار آویخت!2

  اویزند و برادرش را در بغداد!) بابک افشین را به نزد خلیفه فرستاد و وي دستور داد گردن او را بزنند و در سامرا به دار بی3

  ) بابک توسط افشین به نزد خلیفه روانه شد و وي گفت او را گردن بزنند و در سامرا به دار آویزند و برادرش را در بغداد!3

  »:مقت الناس کسري لما نال منهم عن عناء و ظلم و جور و سفکه دماءهم و احتقاره إیاهم!« -42

  ه کسري بخاطر دست یازدیدن او به آزار و جور و ستم و خونریزي آنان و تحقیر دیگران بوده است!) بغض و کینۀ مردم نسبت ب1

  ) بغض و کینۀ مردم نسبت به کسري به این جهت بود که او مانع ظلم و ستم و جور و خونریزي نشد و آنها را تحقیر نمود.2

  سختی از او متنفر شدند! هر حق آنان روا داشت، بخاطر رنج ظلم و ستم و خونریزي و تحقیري که کسري د ه) مردم ب3

  سبب تنفر از کسري دست به ظلم و ستم و ریختن خود دیگران زدند و او را تحقیر نمودند! ه) مردم ب4
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  »:  بر ماست که قرآن را بین خود حکم قرار دهیم نه افراد را!«  -43

م الرجال!1 م القرآن بیننا، ال أن نحکّ حکّ   ) علینا أن نُ

م فیما بیننا بالقرآن ال  بأفرادنا!) 2   من واجب علینا التحکّ

م الرجال!3 م بالقرآن، و ال  التحکّ   ) من واجبنا التحکّ

م بالقرآن فیما بیننا ال رجالنا!4   ) واجب علینا أن نحکّ

  .و اهللا.........»: اي و خالفت ترا مزین نساخته است! به خدا سوگند که تو خالفت را زینت بخشیده«  -44

    ) أنت أصبحت زینۀ للخالفۀ و الخالفۀ ال تزینک!1

ک قد زینت الخالفۀ و ما زانتک!2   ) إنّ

ن الخالفۀ ال أنّ الخالفۀ زینۀ لک!3 أنت الذي تزی (    

ک کنت زینۀ للخالفۀ و ال تکون زینۀ لک!4   ) إنّ

  »:  از  قبول فرمان خلیفه سر باز زد و علم شورش و عصیان برافراشت!« -45

  اإلذعان ألمر الخلیفۀ و نشر لواء الثورة و العصیان! ) أبی1

  ) لم یقبل أوامر الخلیفۀ و أخذ یرفع علم المخالفۀ و العصیان!2

د!3   ) ما قبل اإلذعان ألوامرَ الخلیفۀ و أخذ ینشر لواء العصیان و التمرّ

د!4   ) أخذ یأبی من قبول أمر الخلیفۀ و ینشر علم العصیان و الطغیان و التمرّ

  ) :50 -46الصحیح فی التشکیل ( عین

  »اهللا مأمول! والعفو عند رسول اهللا اوعدنی ت أن رسولئنب«  -46

سولَ -) إن1َّ اهللاَ -ر- دع إن2ْ   أو (- د ع و و -أَ ولُ -العفْ مأم  

3ت د -أنَّ -) نُبئْ عو ول4َ   العفْو -أَ س ر (- د وع د -أَ   اهللا -عنْ

  »:إنّک رفعت الخالفۀ و لهی إلیک أحوج منک  إلیها!یا أمیرالمؤمنین! « -47

ت -إنَّک -) أمیر1َ ع ف نین2َ  الخالفَۀَ -رؤمالم (- نَّک الفَۀَ -أَ الخ- یلَه  

الفَۀ3ِ الخ (- إلَیک- جوها -أَح4  إِلَیت فَع الفَۀَ -) ر الخ- جو أَح- ک   منْ
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  »:سبع عشرة سنۀ عندئذ صعد بهرام بن بهرام العرش و کان« -48

1ش بع -) العرْ رَةَ -س نُ -) بهرام2 سنَۀٍ  -عشْ ب- رامهب- ش رْ الع  

3د ع نِ -) ص ب- عبرةٍ -س ئذ4  عشْ د عد -) عنْ ص- رام هنُ -ب ب  

  »:ملولک الفرس المتمجسۀ، کان أولهم الملک  أردشیر« -49

رُس1 جسۀِ -) الفُ تَملَ -الم و جسۀ2ُ  مه -أَ تَملُ -) الم و ک -أَ لیرَ -المدش ر   أَ

ان3 لَ -) کَ و ک -أَ لیرٌ   -المش رد وك4 أَ انَ -المتَمجسۀِ -الفُرْسِ -) ملُ   کَ

  »:فی زمن سابور ظهر مانی الزندیق و أغوي الناس و مات الملک قبل أن یظفر به« -50

ن1ِ م ورٍ -) ز اب س- یان م-  اس ور2 النَّ اب ی -) سان یقُ -م ند ي -الزِّ و غْ   أَ

ر3َ یقِ -) ظَه ند ي -الزِّ غْوِ انی4  الملک -اُ م (- اس رُ -الملک -النَّ ظْفَ ی  

  ): 55 -51عین الصحیح فی اإلعراب و التحلیل الصرفی ( 

  »:لست أري أن أحملکم علی ما تکرهون« -51

  ، و مع فاعله جملۀ فعلیۀ» أن«الزم/ فعل منصوب بـ  -مزید ثالثی من باب إفعال -) أحمل: مضارع1

  مبنی للمعلوم/ فعل مرفوع بثبوت نون االعراب، فاعله ضمیر الواو البارز -متعد -) تکرهون: معتل و ناقص2

  المستتر، و الجملۀ فعلیۀ » أنا«للمتکلم وحده/ فعل من األفعال الناقصۀ و هی من النواسخ، اسمه ضمیر  -) لست: ماض3ٍ

  »أحمل«معرفۀ / مجرور محالً بحرف جر، علی ما: جار و مجرور و متعلَّقهما  -موصول عام -) ما: اسم غیر متصرف4

  »:کان أردشیر هو الّذي أکمل آئین الملوك« -52

1ذي: موصول خاص ر -) الّ   مبنی علی السکون/ نعت و مرفوع محالً بالتبعیۀ للمنعوت –معرفۀ  -للمفرد المذکّ

  المستتر و الجملۀ فعلیۀ وصلۀ» هو«ید ثالثی بزیادة حرف واحد من باب إفعال/ فعل و فاعله ضمیر ) أکمل: مز2

  المستتر، و الجملۀ فعلیۀ» هو«معتل و ناقص (إعالله بالقلب) / فعل من األفعال الناقصۀ، اسمه ضمیر  -) کان: ماض3ٍ

  تح/ ضمیر فصل و ال محلّ له من اإلعرابمبنی علی الف -للغائب -ضمیر منفصل منصوب -) هو: اسم غیر متصرف4
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  »:  لما بلغ معاویۀَ أنَ علیاً وجه األشتر إلی یمن عظُم علیه ذلک«  -53

ا: اسم غیر متصرف1 مبنی علی السکون/ مبتدأ و مرفوع محالً -من األسماء المالزمۀ لإلضافۀ -) لم  

رةمبنی علی الفت -معرفۀ -إشارة للبعید -) ذلک: اسم غیر متصرف2 ۀ مقدح/ نائب فاعل و مرفوع بضم  

  منصرف/ مفعول به و منصوب -اآلخر صحیح -معرب -مشتق و اسم فاعل –) معاویۀ: مفرد مؤنث (معنوي) 3

ه: ماض4ٍ و مرفوع محالً» أنّ«المستتر، و الجملۀ فعلیۀ و خبر » هو«معتل و مثال/ فعل و فاعل ضمیر  -للغائب -) وج  

هم ت« -54 آمروا فی مقتل عثمانعندما قضَوا حج:«  

  فعل و فاعله ضمیر الواوالبارز -صحیح و مهموز الفاء -مزید ثالثی بزیادة حرفْین من باب تفاعل -) تآمروا: ماض1ٍ

  »مقتل«إلیه فی اللفظ، و فی المعنی مفعول به لشبه فعل  منصرف/ مضاف -اآلخر صحیح -) عثمان: معرفۀ علم2

  معرب/ فعل و فاعله ضمیر الواو البارز، و الجملۀ فعلیۀ  -الزم -إعالله بالحذف)معتل و ناقص ( -) قضوا: للغائبین3

4فی مقتل: جار و مجرور -معرب -نکرة -) مقتل: جامد و مصدر میمی ،   ممنوع من الصرف/ مجرور بحرف جرّ

55- »ه ب بظلم عاق ظلَم یمتی ی جريء ظلم بالظُلم ی بدسریعاً، و إن ال ی:«  

ظلم: م1 المستتر فیه جوازاً» هو«زید ثالثی من باب إفعال/ فعل جواب شرط و مجزوم، و فاعله ضمیر ) ی  

  المستتر، و الجملۀ فعلیۀ» هو«مبنی للمجهول/ فعل و فاعله ضمیر  -متعد -للغائب -) یظلم: فعل مضارع2

  مان و منصوب محالًمبنی علی السکون/ ظرف غیر متصرف أو مفعول فیه للز -نکرة -) متی: اسم غیر متصرف3

: اسم4   منصرف/ مفعول له و منصوب -معرب -» سرعۀ«مشتق و صفۀ مشبهۀ من مصدر  -مفرد مذکّر -) سریعاً

  تختلف عن غیرها:» کان«عین  -56

!2  ) (کان مقداره خمسین ألف سنۀ)1 إلینا أن ندع ما جئنا له کان أحب (  

3( ل من 4 ) (کان اهللا و لم یکن معه شیء م منهم األحنف.) کان أو   تکلّ

  تختلف عن غیرها:» لما«عین  -57

تها.1 ا فسدت عصبی ا کانت البداوة سبباً فی الشجاعۀ........2  ) کذا کانت هذه الدولۀ لم لم (  

ا)! 3 ی)!4  ) ( و تأکلون التراث أکالً لما رأي القمر باز غاً قال هذا رب فلم (  
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  عین الخطأ: -58

!) ال یستعبد اإلنسانَ 1 ا اإلحسانَ ا صفحتین.2  إلّ   ) لم أقرا من الکتاب إلّ

3! ا اإلحسانُ عضَهم.4   ) ال یبقی فی الدنیا إلّ ا ب   ) ما رجع الجنود إلّ

  عین الخطأ للفراغ.» . إنّه توفّی بعد أن عاش ... سنۀ« -59

  ) أربعاً و سبعین2   ) اثنتین و مائۀ1

  ) مائۀ و اثنتین4    ) خمساً و خمسین3

  »:  ذَکاء االیرانیین«خطأ إلنشاء التعجب من عین ال -60

  ) ما أذکَی االیر انیون!2  ) أذك باالیر انیین!1

ذکی االیر انیون!4  ) ما أذکَی االیر انیین!3 ما أکثر أن ی (  
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   پاسخنامه عربی

  )1ـ گزینه 31

تؤلمه فعل متعددي است در حالی ) 3ها معنی کرده و غلط است در گزینه  ) البقه مفرد است در حالی که پشه2در گزینه 

  آزارد. که الزم معنی کرده است. تؤلمه او را می

  ) تعجبی معنا کرده است که اشتباه است.3) جمله اول را چون گزینه 4در گزینه 

  )4ـ گزینه 32

  )4ـ گزینه 33

  )3ـ گزینه34

  )2ـ گزینه 35

موم معنا کرده است در حالی کـه دس فعـل اسـت و    را ترجمه نکرده است و کلمه دس را طعام مس» مدینه)«1در گزینه 

(فی) معناي أدخل و(در چیزي)داخل کرد، گنجانده است. دس  

را به معناي یک بـه یـک معنـا    » الی کل احد« 4) عبارت بیشتر از خود وي قبول دارند اشتباه است در گزینه 3در گزینه 

  کرده است که اشتباه است.

  )4ـ گزینه 36

  )1ـ گزینه 37

) حدق بنا را به معنـاي حلقـه   3درست معنا نشده است در گزینه  4) و 2به معنی محله و هجوم است که در گزینه  ةغار

دقَ ب: اَحآطَ ب وقد حدق بنا به معناي ما را احاطه کرده است. زدن معنا کرده که غلط است. ح  

  )4ـ گزینه 38

) عنـدما را معـادل چـون    2عناي هنگامی که است. و در گزینـه  ) عندما را آن گاه معنا کرده است. عندما به م1در گزینه 

) عندما را وقتی ترجمه کرده است و هم کلمه العدو راجع گرفته العدو مفرد و به معناي 3باشد در گزینه  گرفته و غلط می

  باشد و جمع معنا شده است. باشد. و کان نیز مفرد می دشمن می

  )3ـ گزینه 39
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و سربازان خود معنـا شـده کـه صـحیح نمـی باشـد. و کلمـه         2در حالی که در گزینه » سربازانبه «للجنود به معناي به 

فتح کرده اند معنـا شـده کـه صـحیح نمـی       1استولی به معناي (مستولی شد، مالک گردید تصرف کرده است) در گزینه 

  است. ها در سه گروه معنا کرده است که غلط را نظامی» ثالث فرق منها)«4باشد. و در گزینه 

  )2ـ گزینه 40

  )1ـ گزینه 41

  )3ـ گزینه 42

) از ظلـم و سـتم مـردم و    4) مانع نشـدن کسـري از ظلـم و سـتم و در گزینـه      2) تحقیر دیگران و در گزینه 1در گزینه 

  هاي ذکر شده هیچ کدام مطابق با جمله عربی نیست. خونریزي آنان سخن گفته است که عبارت

  )1ـ گزینه 43

  )2ـ گزینه 44

  )1گزینه  ـ45

باشد. بن عطف بیـان   ها می ) فرمان را اوامر آورده است و اشتباه است اوامر جمع مکسر امر و به معناي  فرمان2در گزینه 

  است 

  )3ـ گزینه 46

نی و العفو عند رسول مأمول در گزینه  د أنّ رسولَ اهللاِ او ع أنَّ را مکسور آورده است که اشتباه اسـت و همچنـین  1نُبئت ( 

) هم آن را مکسور آورده و نیز العفو که مبتدا و 2اهللا را که مضاف علیه است و باید مجرور شود منصوب آورده و در گزینه 

  مرفوع است را منصوب آورده.

  )4ـ گزینه 47

  )2ـ گزینه 48

است و در گزینـه  باشد.(ابن) عطف بیان و مرفوع  ) سبع باید منصوب باشد چراکه اسم کان و مبنی بر فتح می1در گزینه 

د را که فعل معلوم است به صورت مجهول آورده است.4) مجرور کرده و غلط است. و در گزینه 3 ع ص (  

  )4ـ گزینه 49

  )2ـ گزینه 50
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گیرنـد و اعـراب فرعـی     ) سابور مجرور است اما چون در اسامی غیرمنصرف هرگاه مجرور واقع شوند فتحه مـی 1در گزینه 

) أغوي را که فعلی معلوم است مجهول آورده است و 3غیرمنصرف تنوین نمی گیرند. و در گزینه دارند و همچنین اسامی 

ملک را که فاعل است و باید مرفوع باشد منصوب آورده. الناس نقش مفعول به دارد و باید منصوب شود در حـالی کـه در   

  ) مرفوع آورده شده است.4گزینه 

  )4ـ گزینه 51

  ) أحمل را که فعل متعددي است الزم دانسته.1ها: در گزینه علت غلط بودن دیگر گزینه 

  نکته راه تشخیص فعل متعددي

  ـ از معنی آن بفهمیم اگر با چه کسی را و چه چیزي را معناي مناسبی داشت.1

  ـ مفعول به(منصوب) در جمله ببینیم.2

  ي نا) را چسبیده به فعل ببینیم. ضمایر متصل(ه، هما، هم و . . .

اي بیان شد بعد از فعل بیاید به ندرت باب افعال الزم است. اَسرَع(شتافت)،  به گونه» ب«ب افعال و تفعیل باشد یافعل از با

(برخاست) فاقَ   اَ

  فعلی که مجهول است معموالً متعدي است.

کـه  % متعـدي هسـتند در حـالی    90هاي باب مفاعله در عربـی   % الزم است. فعل95% الزم و باب تفاعل 100باب انفعال 

  معادل فارسی آنها الزم است.

است در حالی که معتل به حساب آورده و اشـتباه  » ك، ر، ه«صحیح است چراکه ریشه فعل» تکرهون«در گزینه دوم فعل

) 4است در حالی که ضمیر أنا بیان داشته و اشتباه است. تنهـا در گزینـه   » ت«است. در گزینه سوم اسم لیس ضمیر بارز

  .تمامی موارد صحیح است

  )2ـ گزینه 52

  ) الذي خبر کان و محالً منصوب است 1در گزینه 

  باشد. ) اسم کان أردشیر مرفوع می3در گزینه 

  ) هو ضمیر منفصل مرفوع است.4در گزینه 

  )4ـ گزینه 53
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مـا  اگر بر سر فعل ماضی بیاید، اسم و از نوع ظرف اسـت، ا » لما«باشد نکته مبتدا نیست بلکه ظرف می» لما«در گزینه اول

  اگر بر سر مضارع بیاید حرف و عامل جزم فعل مضارع است.

، . . . مبنی: زمـان: اذــ    نکته بعدي اینکه ظروف به معرب و مبنی تقسیم می ت قْ ر ، وم ی ، شود. ظروف معرب عبارتنداز: حینٌ

النَ ا، اَ م ، لَ ذ، منذ، قَطُّ أمس، م  

ي ن، لد لَد ،   مکان: حیثُ

  )معاویه مؤنث لفظی است نه مؤنث معنوي3نه نائب فاعل. در گزینه  ) ذلک فاعل است2در گزینه 

  )1ـ گزینه 54

) اسامی علم غیرعربی و مؤنث غیرمنصرف هستند و عثمان غیرمنصرف است. در گزینه سوم قضوا متعـددي و  2در گزینه 

مقتـل معرفـه اسـت چراکـه از     باشند. در گزینه چهارم  باشد چراکه نیاز به مفعول دارد و فعل ه ماضی مبنی می مبنی می

  اضافه به عثمان که معرفه است شده است.

  )3ـ گزینه 55

) 4) یظلم فعل مجهول است و نیازمند نائب فاعل است نه فاعل. در گزینه 2یظلم ثالثی مجرد است در گزینه  1در گزینه 

  باشد. الت صاحب حال میباشد حال مفرد اسم نکره، مشتق و منصوب است که بیانگر چگونگی و ح سریعاً حال می

  )3ـ گزینه 56

 2) و 1باشد در حالی که در گزینـه   نقش صفت دارد و به تبعیت از موصوف منصوب می» لما)«3) در گزینه 3ـ گزینه 57

  نقش ظرف دارد.» لما«3و 

  شد نه منصوب با نقش فاعلی دارد و مرفوع می» االحسان«باشد. چراکه ) غلط می1ـ کدام گزینه غلط است. تنها گزینه 58

ها اعداد به همـراه معـدود    به کار رفته است در بقیه گزینه» سنه«باشد چراکه اثنتین قبل از ) می4ـ گزینه غلط گزینه 59

  درست به کار رفته اند.

  )2ـ گزینه 60
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   تاریخ ایران باستان

  کدام گزینه درست است؟ -61

  دهد. ساسانیان به دست میالتنبیه اطالعات با ارزشی از تاریخ  ) بالذري در کتاب1

  ) سیرالملوك خواجه نصیرالدین طوسی داراي روایات و اخبار روزگار ساسانی است.2

  ي تنسر در تاریخ طبرستان و رویان و مازندران ظهیرالدین مرعشی آمده است. ) نامه3

  ي تنسر در تاریخ طبرستان ابن اسفندیار آمده است. ) نامه4

  شوند؟ ي اول میالدي با پادشاهی کدام یک وارد تاریخ می سدهها از  نیمه اول  کوشان -62

  ) ویما کدفیزس4  ) گند و فارس3  ) کنیشکا2  ) کوجوال کد فیزس1

  کدام گزینه درست است؟ -63

  هاي پهناوري بودند. ) آزادان نجباي بزرگ و مالک امالك بسیار وسیع و استان1

  ت ساسانیان تا مرگ شاپور قدرت نامحدودي داشتند.ي اول سلطن هاي بزرگ در دوره ) هفت رییس خاندان2

  شد که شاهنشاه در رأس آنها قرار داشت. ) هرم قدرت در عهد ساسانی از چهار طبقه تشکیل می3

  ) هخامنشیان فرمان دادند که کتاب اوستا به خط آرامی نوشته شود.4

  هاي پیش از میالد است؟ دهاي از هنر ایرانی به معناي اخص، در س معماري کدام معبد، نمونه -64

  ) بیشابور4  ) کنگاور3  ) سقز2  ) نورآباد1

  کدام یک از این شهرها در عهد اشکانیان بنا شده است؟ -65

  ) فیروزآباد در ایران4  ) سمرقند در میان رودان3  ) دارابگرد در سیستان2  النهرین ) تیسفون در بین1

  رسد. ي ............می هي مناسبات تازیان با ایرانیان به دور سابقه -66

  ) هخامنشیان4  ) ساسانیان3  ) پارتیان2  ) پیامبر اسالم (ص)1
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  کدام گزینه نادرست است؟ -67

  ي پایکولی براي آگاهی از تاریخ ارمنستان از اهمیت فراوانی برخوردار است. ) کتیبه1

  وردار است.ي شاپور دوم براي آگاهی از تاریخ ارمنستان از اهمیت بسیاري برخ ) کتیبه2

  دهد. ي ارمنستان به دست می ي زردشت مطالب جالبی درباره ي شاپور یکم در کعبه ) کتیبه3

  دهد. ي ارمنستان به دست می ي زردشت مطالب جالبی درباره ي کرتیر در کعبه ) کتیبه4

  کدام گزینه درست است؟ -68

  وم پیش از میالد زئوگما نام داشت.ي د هاي رسمی چینی، جهانگرد معروف چین در سده ) بنابر سالنامه1

  ي تجارت بود. ي ششم میالدي پالمیرا، مهمترین شهر سعدي، مرکز عمده ) در سده2

  ي پارتیان است. هرات در دوره» راه شاهی«نام دیگر » راه غالیه) «3

  شد. ي پارتیان مالیات ارضی بود که به صورت نقدي یا جنسی دریافت می ) مالیات اصلی در دوره4

  سیموت (شیموت) خدایگونه کدام سرزمین بوده است؟ -69

  ) مصر4  ) عیالم3  ) سومر2  ) ایران1

  کدام گزینه درست است؟ -70

    ي مزدکی بوده است. گذار آموزه ) زردشت پسر خرگان پایه1

  اند. ) مانی و مزدك هر دو از موبدان دین زردشتی بوده2

  مکلف گردانید. ) مقفع پیروان خود را به پیروي از آیین مزدك3

  ) مزدك بامدادان نخست مسیحی بود و سپس به آیین مانوي گروید.4

 71- النوع  کدام سرزمین بوده است؟ شازي رب  

  ) عیالم4  ) سومر3  ) بابل2  ) آشور1

  داستان مردخاي و هامان در کتاب تورات مربوط به زمان کدام پادشاه هخامنشی است؟ -72

  ) کمبوجیه4  ) کورش کبیر3  ) داریوش کبیر2  ) خشیارشا1
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  چه کسی پس از جنگ با دمتریوس، شاه سلوکی او را به زندان انداخت؟ -73

  ) مهرداد اول اشکانی4  ) فرهاد چهارم اشکانی3  ) بالش اول2  ) اردوان دوم1

  پارتیان جلوس کدام پادشاه را مبدأ تاریخ خود قرار دادند؟ -74

  ) مهرداد دوم اشکانی4  ) گودرز پادشاه اشکانی3  انی) تیرداد اول اشک2  ) اردوان سوم اشکانی1

  بن منذر تربیت شد؟ کدام شاهزاده ایرانی نزد نعمان -75

ب به گور1  ) خشیارشا پسر داریوش2  ) بهرام پنجم ملقّ

  ) کمبوجیه پسر کوروش دوم4  ) فرهاد سوم اشکانی3

  ي امور ایران را در دست داشت؟ اسکندر چند سال شخصاً اداره -76

  ) پنج سال2  ) ایران را بالفاصله به دست یکی از سرداران خود سپرد.1

  ) دوازده سال4    ) هفت سال3

  نینوا در چه سالی سقوط کرد؟ -77

  پیش از میالد مسیح 750) 4 پیش از میالد مسیح 612) 3  میالدي 540) 2  میالدي 226) 1

  قیصران روم اتفاق افتاد؟نخستین رویارویی ساسانیان با رومیان در زمان کدام یک از  -78

  ) والریانوس4  ) گوردیانوس3  ) کاراکاال2  ) الکساندر سوروس1

  رسد؟ تر به نظر می ي ساسانی وجود بهشت و دوزخ روشن در کدام کتیبه -79

 ي شاپور اول در نقش رستم پارس ) کتیبه1

  هاي کرتیر در نقش رستم و سر مشهد ) کتیبه2

 ن در پارسهاي آذربد مهر اسپندا ) کتیبه3

  هاي مهر نرسی در شهرهاي مختلف جنوبی پارس ) کتیبه4

  کدام شاه براي نخستین بار خود را شاه ایران و انیران خواند؟ -80

    ) داریوش بزرگ هخامنشی2  ) اردشیر یکم ساسانی1

  ) کورش بزرگ هخامنشی4  ) شاپور یکم ساسانی3
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  وهیزداته که بود؟ -81

  ) سردار کورش در فتح بابل1

  ) شخصی یاغی که داریوش بزرگ بر او غلبه کرد.2

  ي تخت جمشید ) عموي داریوش و سرپرست بایگانی اسناد عیالمی بارو و خزانه3

  ي داریوش در عصیان بر ضد بردیاي دروغین ) یکی از یاران ششگانه4

  ي ارومیه متعلق به چه دورانی است؟ اي فخریقاه درجنوب دریاچه قبر صخره -82

  ) هخامنشیان4  ) مادها3  ) گوتیان2  ) عیالمیان1

  مادر کدام یک از شاهان ساسانی، یهودي بود؟ -83

  ) یزدگرد دوم4  ) یزدگرد اول3  ) خسرو انوشیروان2  ) بهرام گور1

  کدام پادشاه، سلسله آشور را نابود کرد؟ -84

  ) شاپور یکم ساسانی2  ) داریوش بزرگ شاه هخامنشی1

  سار شاه ماد) کیاک4    ) کوروش دوم شاه پارس3

  اسناد اورامان به چه زبانی است؟ -85

  ) یونانی و پارتی4  ي مانوي ) فارسی میانه3  دي) سع2  ) پهلوي ساسانی1

  دولت خودمختار پارت در چه سالی تأسیس شد؟ -86

  میالدي 150) 2    میالدي 77) 1

  ) مقارن تولد حضرت عیسی مسیح (ع)4   پیش از میالد مسیح 250) 3

اشکانیان نخستین رویارویی نظامی ایرانیان با رومیان، بـه فرمـانروایی چـه کسـی صـورت       ي در دوره -87

  گرفت؟

  ) مهرداد سوم4  ) مهرداد اول3  ) مهرداد دوم2  ) بالش اول1

  تنها اثر تاریخی که به زبان فارسی میانه برجاي مانده است، چه نام دارد؟ -88

  ي اردشیر بابکان ) کارنامه4  شیرواني انو ) کارنامه3  ) خداي نامه2  ) تاریخ سیستان1
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  شود؟ تقویم زردشتی براساس کدام روش محاسبه می -89

  ) روزها و سال2  هاي ماه و سال ) روزهاي گردش1

  ) روزهاي گردش ماه و خورشید4  هاي ماه ي گردش ) روزها به اضافه3

  شود. به دست ............کشته میي داریوش در بیستون بردیا (بردیه) ................است و  در کتیبه -90

   کمبوجیه -) برادر کمبوجیه2    گئومات -) برادر کوروش1

  کمبوجیه –) پسر داریوش 4    مغ -) پسر کوروش3
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  1385سال  تاریخ ایران باستان پاسخنامه

  )4ـ گزینه 61

  )1ـ گزینه 62

  )3ـ گزینه 63

ون) 1طبقات اربعه دوران ساسانیان:  سرَ ــ تـوده   4ـ مسـتخدمان ادارات (دبیـران)   3وران (ارتیشتاران) ـ جنگا2ـ روحانی(اَ

  ملت(روستاییان یا واسترپوشان) و صنعتگران و شهریاران یا هوتخشان)

  )1ـ گزینه 64

  معبد نورآباد در زمان سلوکیان ساخته شد و تقلیدي است از معابد هخامنشی پاسارگاد و نقش رستم. 

ییان است. معبد کنگاور ترکیبی از هنر ایرانی و هلنی است و معبد بیشاپور بعد معبد سقز در جنوب ارومیه مربوط به سکا

  از میالد مسیح و متعلق به دوران شاپور اول ساسانی است.

  )1ـ گزینه 65

  )4ـ گزینه 66

  )2ـ گزینه 67

تیبه شاپور دوم در کتیبه شاپور دوم در مشکین شهر احتماالً به دستور نرسه و به یادبود بناي دژي نگاشته شده است و ک

  طاق بستان شامل نام و نسب این دو شاه ساسانی است. 

  ) کتیبه پایکولی از نرسه است.1گزینه 

  )4ـ گزینه 68

) غلـط اسـت چراکـه پـالمیرا شـهر سـغدي       2) جهانگرد چینی چان چین نام داشت گزینه 1شرح دیگر گزینه ها: گزینه 

  وده است.) چنین راهی در دوره پارتیان نب3نیست گزینه 

  )3ـ گزینه 69

  )1ـ گزینه 70

نه تنها کتب اسالمی، که مأخوذ از خوداي نامگ هستند بلکه الفهرست هم که منبع دیگري داشته، مؤسس فرقه مزدکیـه  

قیـد کـرده انـد و ایـن شـخص بـا پیـامبر        زرتشـت  را شخصی دانسته است مقدم بر مزدك و در خوداي نامگ اسـم او را  
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است. فرقه مورد بحث ما یکی از شعب مانویه بوده، که قریب دو قرن قبل از مزدك، در کشـور روم  مزدیسنان هم نام بوده 

  نام پسر خورگان از مردم سپا (فساي فارس) بوده است.زرتشت تأسیس یافته و مؤسس آن یک نفر ایرانی 

  )4ـ گزینه 71

  ي رودها بوده است. و الهه  شازي رب النوع ایالم

  )1ـ گزینه 72

تر بخشی از تورات است این روایت را راوي داستان به دوران خشایارشا و برخی دیگر به زمان اردشیر هخامنشـی  کتاب اس

دهند. اردشیر دوم در جستجوي همسري براي خود بود در این میان استر که تحت سرپرستی خویشـاوند خـود    نسبت می

اي از سـوي وزیـر    ظیم یهودیان را کـه بنـابر توطئـه   کرد داوطلب این کار شد. استر موفق شد خیل ع مردخاي، زندگی می

  »این داستان بنا به دالیلی موافق با واقعیت نیست«شاه(هامون) در معرض هالکت بودند از مرگ نجات دهد.

  )4ـ گزینه 73

پادشاه سلوکی(دمتریوس دوم) در میدان جنگ با پادشاه اشکانی از قـراوالن خـویش جـدا مانـد و بـه اسـارت لشـکریان        

داد(اشک ششم)افتاد. وقتی دیمتریوس را در گرگان به نزد مهرداد بردند او در حق پادشاه امیر اظهار محبت نمود. این مهر

  )331و  330 صص، 7(ر.ك: منبع  پیروزي آخرین کار بزرگ مهرداد بود.

  )2ـ گزینه 74

  مبدأ تاریخ خود قرار داده اند.ق.م را که سال به پادشاهی نشستن اشک دوم(تیرداد اول) است را  248ها سال  پارت

  ) 1ـ گزینه 75

  یزدگرد اول پادشاه ساسانی پسر خود وهرام پنجم را به نعمان بن منذر سپرد تا در حیره او را به درستی تربیت کند.

  )3ـ گزینه 76

  )3ـ گزینه 77

بدین ترتیـب دولـت آشـور    ق.م به دست سپاهیان متحد بابل و ماد سقوط کرد و  612نینوا پایتخت دولت آشور در سال 

  منقرض شد.

  )1ـ گزینه 78

میالدي اردشیر اول به فکر گرفتن انتقام اردوان اشکانی از رومیان از فرات گذشت. الکساندر سـورس قیصـر    228در سال 
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 232ها را یـادآوري کـرد. و بـین اردشـیر و الکسـاندر جنـگ در گرفـت.(        روم سفیري نزد اردشیر فرستاد و شکست پارت

  )میالدي

  )2ـ گزینه 79

  )1در این کتیبه کرتیر معراج خود را شرح داده است. (ر.ك: منبع 

  )3ـ گزینه 80

شاهنشـاه ایـران و   «ها لقب مجللتـر  اردشیر به لقب شاهنشاه ایران قناعت کرده بود، ولی شاپور پس از فتوحاتش در کتیبه

  )161 صص، 1(انیران = غیرایران) گرفت. (ر.ك: منبع » انیران

  )2زینه ـ گ81

به نقل از داریوش در کتیبه بیستون: وهیزداته نامی از اهل فارس بار دوم برمن یاغی شد. و گفت من بردیا پسر کوروشـم.  

ارته وردیام نام پارسی را به جنگ او فرستادم، و او را شکست داده، به فرمان من در پارس بدار زدند و پس از آن رخـج از  

  آن من گردید.

  )192 صص، 3(ر.ك: منبع 

  )3ـ گزینه 82

  ي ارومیا. فقط چند اثر از یادگارهاي هنري مادها باقی مانده است از قبیل قبر صخره یی فخریقا در جنوب دریاچه

  )154و  153، ص 2(ر.ك: منبع  

  )1ـ گزینه 83

پنجم(گـور)   یزدگرد اول با شوشیندخت دختر ریش گالوت بزرگ یهودیان ایران ازدواج کرد که حاصل ایـن ازدواج بهـرام  

  بود.

  )4ـ گزینه 84

  ها امپراتوري آشور را سرنگون کرد. ق.م با کمک بابلی 612کسیاکسار(هوخشتره) در 

  )4ـ گزینه 85

  )3ـ گزینه 86

 250ي اشکانی را تشـکیل داد(  اشک اول(ارشک) به پارت آمد از فرمان سلوکیها سرپیچیده و خود را شاه خواند. و سلسله
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  ق.م)

  )2ـ گزینه 87

زمان مهرداد دوم بود که روم و ایران براي اولین بار با یکدیگر برخورد نظـامی کردنـد. اخـتالف ایـران و روم از همـان       در

کردند. مهرداد اول سفیري بـه   روزهاي نخست تا آخر، بر سر مسأله ارمنستان بود، که هر دو تسلط بر آن ایالت را ادعا می

  اي صغیر فرستاد، تا با دولت روم اتحاد تعرض و تدافعی منعقد نماید.نام ارباز به نزد سوال کنسول روم در آسی

  )4ـ گزینه 88

  این اثر داستانی افسانه وار از پادشاهی اردشیر است.

  )2ـ گزینه 89

  )2ـ گزینه 90

  کشد. طبق کتیبه بیستون کمبوجیه قبل از لشکرکشی به مصر به طور ناگهانی برادر تنی اش به نام بردیا را می
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  خ اسالمپاسخنامه تاری

  )1ـ گزینه 91

ها سپاه خود را در نزدیکی یرمـوك گـرد آوردنـد. هرقـل بـه       جنگ یرموك در زمان عمر خلیفه مسلمان اتفاق افتاد. عرب

ي صلح مذاکره کند.(حبله بن ایهم) کسی به نزد  ها درباره از جنگ با عربي سپاه روم فرمان داده بود پیش  ماهان فرمانده

ابوعبیده فرستاد خواستار صلح شد. ابوعبیده کسی به نزد جبله فرستاد او را سرزنش کرد که چرا به رومیان پیوسته اسـت  

، ولـی جبلـه گفتـار او را    و بدو نصیحت کرد که به اسالم بگرود یا از جنگ با مسـلمانان چشـم پوشـیده و جزیـه بپـردازد     

  نپذیرفت.

  )3ـ گزینه 92

فتح و ویرانی عموریه(عموریه را در جنگ با روم فتح کرد) و شورش بابک خرمی و حادثه مازیار و افشین از حوادث برزگ 

  دوران معتصم است.

  )1ـ گزینه 93

مـام هفـتم دانسـتند و جمعـی     پس از درگذشت امام جعفر صادق، اکثریت شیعیانش، فرزندش امام موسـی کـاظم(ع) را ا  

اسماعیل پسر بزرگ امام ششم راـکه در حال حیات پدر بزرگوار خود درگذشته بود امام گرفتند و از اکثریت شـیعه جـدا   

» فطحیـه «را به امامـت پذیرفتنـد و  » عبداهللا افطح«معروف شدند و بعضی پسر دیگر آن حضرت، » اسماعیلیه«شده به نام

را پیشوا گرفتند و بعضی در خـود آن حضـرت توقـف کـرده آخـرین امـامش       » محمد«دیگرش نام گرفتند. و بعضی فرزند

  پنداشتند.

  )4ـ گزینه 94

  )2ـ گزینه 95

  )3ـ گزینه 96

  در زمان پادشاهی بیبرس مملوك

  )1ـ گزینه 97

  حکومت اخشیدیان در جنگ جیزه از سردار فاطمی به نام جوهر شکست خوردند و سقوط کردند.

  )4ـ گزینه 98
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  )3ـ گزینه 99

اي به عمـر نوشـت و فـتح را خبـر داد. و عمـر       به فرماندهی سعد رخ داد بعد از جنگ سعد، نامه ـه 17جنگ قادسیه در 

  دستور ساخت شهري را در آن حدود داد و سعد طرح بناي کوفه را ریخت.

  )2ـ گزینه 100

  وازه اسالم در اروپا پیچید.روابط خلیفه عباسی با شارلمانی بر پایه دوستی بود و در این زمان آ

  3ـ گزینه101

  عثمان را بدین جهت ذوالنورین گفته اند که با دو دختر پیامبر ازدواج کرده است.

  )3ـ گزینه 102

  )2ـ گزینه 103

  )3ـ گزینه 104

ع و سـخی  ي زیدیه هر فاطمی نژاد، عالم، زاهـد، شـجا   باشد. به عقیده پیروان زید شهید، فرزند امام سجاد(ع) می» زیدیه«

  تواند امام باشد. که به عنوان قیام به حق خروج کند می

  )4ـ گزینه 105

  سؤال به جاي کلمه معاویه بن ابوسفیان، یزیدبن ابوسفیان نوشته شده است.

  )2ـ گزینه 106

  )2ـ گزینه 107

  )4ـ گزینه 108

  )3ـ گزینه 109

ی با شکوه خلیفـه القـائم القـاب رکـن الدولـه و ملـک       ق به حضور پذیرفت و طی تشریفات 449خلیفه القائم، طغرل را در 

المشرق و المغرب، هفت خلعت سیاه به رنگ عباسیان به نشانی پادشاهی بر هفت اقلیم، عمامه زرین به عالمت تاج عـرب  

  و عجم و دو شمشیر مرصع به نشانه فرمانروایی به شرق و غرب به او اعطا کرد.

  انرواي دنیوي در تمام ایران پس از سقوط سلسله ملی ساسانی گردید.بدین ترتیب رهبر ترکمانان اولین فرم

  )3ـ گزینه 110
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  )4ـ گزینه 111

  او به دست محمدبن هارون سرخسی سردار امیراسماعیل سامانی به قتل رسید.

  )2ـ گزینه 112

قدرت پراکنده قریش و مورخان نوشته اند که قصی بن کالب در نزد قریش به مجمع شناخته شده است زیرا همو بود که 

هاي که قصی در مکـه پایـه    بنی عدنان را دوباره جمع کرد و با پیوند دادن ایشان به یکدیگر موجب اعتبارشان شد. سنت

  به بعد) 86، صفحه 1(ر.ك: منبع  گذاري کرد همانها تبدیل به سنن مقدس و خدشه ناپذیر شد.

  )1ـ گزینه 113

  )4ـ گزینه 114

  ـ ابوعبیده ثقفی در جنگ پل و قبل از فتح ایران کشته شد.1شرح دیگر گزینه ها: 

  بن مسلم فاتح مسلمانان در ماوراءالنهر است. ۀقیتبـ 2

  ـ موسی بن نصیر فرماندار افریقیه بود.3

  )3ـ گزینه 115

  )1ـ گزینه 116

یارانش این گـروه بـر سـر     توا بین گروهی از شیعیان بودند که در کربال حاضر نبودند اما پس از شهادت امام حسین(ع) و

  قبر امام حسین(ع) رفتند و توبه کردند و پس از سوگواري، براي جنگ با قاتالن آن حضرت آماده شدند.

  )1ـ گزینه 117

  )2ـ گزینه 118

  )4ـ گزینه 119

  )1ـ گزینه 120
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  ي ملل شد؟ المللی، جایگزین جامعه میالدي چه نهاد بین 1945در سال  -127

  ) سازمان ملل متحد4  ) پیمان سیتو3  ) پیمان ورشو2  ) پیمان نظامی ناتو1
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  مربوط به کدام کشورها هستند؟ هاي هابسبورك، رومانوف، بوربون و هوهنزولرن به ترتیب سلسله -128

  فرانسه -اتریش -روسیه -) آلمان2  آلمان -فرانسه -روسیه -) اتریش1

  روسیه -اتریش -آلمان -) فرانسه4  اتریش -آلمان -فرانسه -) روسیه3

  زولورین چه طرحی و از ابتکارات کدام صدر اعظم بود؟ -129

  گاریبالدي -) اتحاد ایتالیا2  گالدستون -) ایجاد مالیه عمومی1

  ریشیلیو -) ایجاد اقتصاد متمرکز4  بیسمارك -هاي آلمانی ) اتحاد گمرکی ایالت3

  ژاپن در جنگ جهانی اول و دوم چه موضعی داشته است؟ -130

  ) در هر دو جنگ مخالف آلمان بود.1

  ) در هر دو جنگ متحد آلمان بود.2

  لف آلمان بود.) در جنگ جهانی اول طرفدار آلمان و در جنگ جهانی دوم مخا3

  ) در جنگ جهانی اول مخالف آلمان و در جنگ جهانی دوم طرفدار آلمان بود.4

  منظور از مهاجرت بابلی چیست؟ -131

  ) مهاجرت اجباري یهودیان از بابل به اورشلیم توسط کوروش1

  ) مهاجرت اجباري پاپ از واتیکان به آوینیون توسط فرانسه2

  رشلیم به روم توسط تیبر) مهاجرت اجباري مسیحیان از او3

  ) مهاجرت اجباري یهودیان از عثمانی به اروپاي شرقی توسط سلطان سلیم4

  کدام مورخ یونانی براي نخستین بار به تجزیه و تحلیل علّی حوادث پرداخت؟ -132

  ) هرودوت4  ) گزنفون3  ) تیت لوي2  ) توسیدید1

  رها امضاء شد؟اي و میان کدام کشو در پی چه حادثه» کالیاس«صلح  -133

  میان پارسیان و یونانیان» ترموپیل«) جنگ 2  سوزي آکروپل بین آتنیان و پارسیان ) آتش1

  میان پارسیان و یونانیان» پالته«) نبرد 4  بین اسپارتیان و ایرانیان» ماراتن«) جنگ 3



  »341«   )1(کنکورهاي سراسري و آزادمجموعه تست 

  
 
 

  شد؟پیمان تفاهم دوستانه (قلبی) در آستانه جنگ جهانی اول میان کدام کشورها امضاء  -134

  عثمانی -) ایتالیا4  فرانسه -) انگلیس3  آلمان -) انگلیس2  اتریش -) آلمان1

اي با هدف برقـراري صـلح جهـانی     میالدي اعالمیه 1898کدامیک از امپراتوران تزاري روسیه در سال  -135

  صادر کرد؟

  ) نیکالي دوم4  ) کاترین دوم3  ) پل اول2  ) الکساندر اول1

  ي تاخت و تاز خود قرار دادند؟ ه کشورهایی امپراتوري عثمانی را صحنهمیالدي چ 1912در سال  -136

  صربستان -یونان -) بلغارستان2  رومانی -مجارستان -) آلبانی1

  یونان -رومانی -) مجارستان4  صربستان -آلبانی -) رومانی3

  ي اراسموس چیست؟ نوشته» مدح دیوانگی«موضوع کتاب  -137

  د از شرایط قرون وسطی) تمجی2    ) انتقاد از کلیسا1

  ) تأکید بر تمدن رومی4    ) تأیید تمدن یونانی3

  هیتلر چگونه قدرت را به دست گرفت؟ -138

  ) از طریق انتخابات در مجلس رایشتاك2  ) از طریق انتصاب به صدراعظمی  توسط هیندنبرگ1

  ) با کودتا علیه مجلس رایشتاك4  ) با  کودتا علیه رئیس جمهوري شایدمان3

  نخستین برخورد نظامی میان مسلمانان و مسیحیان اروپا در چه سالی (هـ . ق) و کجا اتفاق افتاد؟ -139

  الطارق از طریق تنگه جبل -92) 2    از طریق اندلس -85) 1

  از طریق سیسیل -123) 4  از طریق آسیاي صغیر -105) 3

  باشد؟ سبک معماري رومانسک متعلق به کدام دوره می -140

  هاي میانه ) سده4  ) دوره رنسانس3  ) امپراتوري روم2  بیزانس ) امپراتوري1

  ها انقالبی بود؟ چرا عقاید پروتستان -141

  ) مخالف نظام سلطنتی بودند.2  کردند. ) اصوالً آئین مسیح را نفی می1

  ) معتقد بودند کلیساي روم اصوالً در اشتباه است.4  ) معتقد بودند نظام فئودالی باید برچیده شود.3



  مجموعه تاریخ »  342«
 

 
 

 
  ي کلیسا بود؟ مارتین لوتر در ابتدا مخالف کدام عقیده -142
    ) تجمل کلیسا2    ) بخشش گناهان1

  ) سلسله مراتب کلیسایی4  ) حمایت کلیسا از هنرهاي زیبا3

  ) در فرانسه توسط چه کسی تشکیل شد؟1799 -1804حکومت کنسولی ( -143
  نتون) دا4  ) مارکی دوالفایت3  ) روبس پیر2  ) ناپلئون بناپارت1

  نخستین متفکرانی که قوانین علوم ریاضی و تجربی را در دوران جدید وضع کردند، چه کسانی بودند؟ -144
  جان الك -) هابز4  کپرنیک -) گالیله3  اسپینوزا -) کانت2  فرانسیس بیکن -) دکارت1

  نخستین دیکتاتوري سه گانه را در روم چه کسانی تشکیل دادند؟ -145
  سزار -سیسرون -) اوکتاو2    مپهپو -لپید -) آنتوان1

  آماتیوس -بروتوس -) کالیوس4    سزار -کراسوس -) پومپه3

  علیه کدام کشور بوجود آمد؟ 1806اي در سال  سیستم قاره -146
  ) فرانسه4  ) روسیه3  ) انگلستان2  ) اسپانیا1

  اقدامات ایخناتون، فرعون مصر باستان، از چه نظر اهمیت داشت؟ -147
  ) لشکرکشی به نوبه و اسیر کردن سیاهان براي بردگی2  ها تهاجم هیکسوس) جلوگیري از 1

  ) ایجاد بزرگترین هرم در مصر باستان4  ) اصالحات مذهبی و تجدید قدرت کاهنان3

  در کدام جنگ بیزانس به تصرف صلیبیون درآمد؟ -148
  ) جنگ هفتم4  ) جنگ چهارم3  ) جنگ سوم2  ) جنگ اول1

  در تاریخ اروپا چیست؟» مسئله شرق«منظور از  -149
  ) مجموعه مناسبات میان عثمانی و اروپا بر سر مسئله مصر1

  ) مجموعه اختالفات میان عثمانی و اروپا بر سر مسئله شامات2

  المقدس ها و قراردادها میان عثمانی و اروپا بر سر بیت ) مجموعه مذاکرات جنگ3

  هاي شرقی ی و اروپا بر سر سرزمینها و مذاکرات میان عثمان جنگ -) مجموعه قراردادها4

  ي نام بزرگان رنسانس است؟ کدام گزینه در بردارنده -150
  روسو -ولتر -الوازیه -دانته -) پترارك2  جیوتو -دانته -پترارك -داوینچی -) میکل آنژ1

  ویکتورهوگو -کالوین -لوتر -بیسمارك -) داوینچی4  کالوین -منتسکیو -جیوتو -میکل آنژ -) الوازیه2
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   پاسخنامه تاریخ جهان

  )3ـ گزینه 121

  )4ـ گزینه 122

ها که سـرانجام   ها براي کاهش قدرت هابسبورگ ها و پروتستان ) بین کاتولیک1618-1648هاي مذهبی سی ساله ( جنگ

ي صـلح و سـتفالیا د سـال     هاي مذهبی سی ساله بـا معاهـده   به سود کشورهاي فرانسه و سوئد خاتمه یافت. پایان جنگ

  صورت پذیرفت که نتایج مهمی براي اروپا داشت. 1648

  )4ـ گزینه 123

با عنوان لویی هیجدهم توسط فاتحان جنگ بـه پادشـاهی    16بعد از خلع ناپلئون بناپارت از امپراتوري فرانسه برادر لویی 

  فرانسه انتخاب شد.

  )2ـ گزینه 124

  ی بسته شد.رچی بین روسیه و عثمانبا دخالت فرانسه و انگلستان صلح قینا

  )1ـ گزینه 125

  )4ـ گزینه 126

پرستش شمایل و تصاویر را ممنوع اعالم کرد این اقدام خشم راهبان  726لئوي سوم(معروف به لئوي بت شکن) در سال 

هاي  ي صحیح از شمایل ي امپراتور میخائیل سوم به نفع استفاده ، یک شوراي کلیساي در دوره843را برانگیخت. در سال 

  أي داد و بدین ترتیب به شمایل شکنی پایان داد.مذهبی ر

  )4ـ گزینه 127

ي آلمـان، تصـمیم بـه     ي آینـده  هاي متفق، و ضمن مذاکره دربـاره  در جریان کنفرانس تهران، یالتا و پوتسدام سران دولت

در ي ملـل سـابق گـردد. بـدین منظـور در جریـان کنفرانسـی         ایجاد سـازمان ملـل متحـد گرفتنـد تـا جانشـین جامعـه       

کلیـه مؤسسـات    1946به تصویب رسید. سـازمان ملـل متحـد در سـال     » منشور ملل متحد«سانفرانسیسکو اساسنامه ي

  مربوط به جامعه ملل سابقه را در سوئیس تحویل گرفت.

  )1ـ گزینه 128

  )3ـ گزینه 129
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  )4ـ گزینه 130

  )2ـ گزینه 131

فرانسوي، کلیساي واتیکان را تـرك کردنـد و بـه اوینیـون     هاي  به خاطر اختالفی که منجر به انتخاب دو پاپ شد کشیش

  فرانسه رفتند این مهاجرت آنها به مهاجرت بابلی معروف شده است.

  )1ـ گزینه 132

هاي پلوپونزي پرداخته است. در این اثـر، وي وقـایع جنـگ را برحسـب      ق.م) به نگارش تاریخ جنگ 460ـ470توسیدید (

  را در تاریخ نویسی وارد کرده است.» روش نقد«اي نخستین بارترتیب زمانی نقل و با این اثر بر

  )4ـ گزینه 133

  دهند. ق.م یونانیان ایرانیان را در پالته و میسین شکست و براي همیشه به تهدید اروپا از سوي ایران پایان می 479در 

  )3ـ گزینه 134

طر دفع خطر آلمان با وساطت روسیه پیمـان همکـاري   بردند اما به خا فرانسه و انگلستان در اختالف با یکدیگر به سر می

  امضا کردند که به تفاهم دوستانه منجر شد.

  )4ـ گزینه 135

  )2ـ گزینه 136

  )1ـ گزینه 137

  )2ـ گزینه 138

% آرا را به دست بیاورد و در انتخابات پیروز شود چند هفته بعد رئیس جمهـور  56توانست  1933هیتلر در انتخابات سال 

درگذشت و هیتل اختیارات رئیس جمهور، صدراعظم و فرمانده کل قوا را در هم ادغام کرد و خـود بـا عنـوان     هیدنبورگ

  پیشوا کلیه مناصب را در دست گرفت و از این پس به صورت دیکتاتور مطلق آلمان شد.

  )2ـ گزینه 139

  این جنگ به پیروزي مسلمانان و فتح اندلس منجر شد.

  )4ـ گزینه 140

  )4ه ـ گزین141
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م) و  1520در واکنش به عقاید مارتین لوتر پاپ لـوتر را تکفیـر کـرد و لـوتر در مقابـل، فرمـان پـاپ را در آتـش افکنـد(         

  طرفدارانش نیز به تصمیمات مجلس امپراتوري اعتراض کردند. بدین خاطر آنها را پروتستان(معترضان) نامیدند.

  )1ـ گزینه 142

م) که ابتـدا بخشـش گناهـان در آیـین     1483ـ 1546مانی بود به نام مارتین لوتر(یکی از معترضان علیه پاپ، کشیشی آل

اصل تنظیم شده بود بر در کلیساي وتـین بـرگ    95کاتولیک را مورد اعتراض قرار داد و نظرات پیشنهادي خود را که در 

  آویخت.

  )1ـ گزینه 143

در ضمن، جنگ با دشـمنان پرداخـت. وي سـرانجام در     ي فرانسه و خود ناپلئون نیز تا چند سال با عنوان کنسول به ادره

  با عنوان امپراتور تاج گذاري کرد. 1804سال 

  )1ـ گزینه 144

  )3ـ گزینه 145

اي که سزار باپومیه و کراسوس انجام داد به وجود آمد. این  نخستین حکومت سه نفري(تریوم ویر) بر اثر مذاکرات محرمانه

گرفتن اختیارات کامل مملکت یـار و یـاور خـویش باشـند. کراسـوس در جنـگ بـا        سه تن تصمیم گرفتند براي به دست 

) و بدین ترتیب حکومت سه نفر پایان یافت در طی رقابت سزار باپومپه سـزار بـه عنـوان امپراطـور     53پارتیان کشته شد(

  )236تا  223ص ص، 1پیروز شد. (ر.ك: منبع 

  )2ـ گزینه 146

ان با تمام کشورهاي اروپایی پیمانی بست مبنی بر اینکه هـیچ کشـور اروپـایی حـق     ناپلئون به قصد منزوي کردن انگلست

  اي معروف شد. ندارد که با انگلستان رابطه اقتصادي برقرار کند. این جریان به سیستم قاره

  )3ـ گزینه 147

توسعه فتوحات، بلکه به  از فراعنه مشهور عصر امپراتور، آمن هوتپ چهارم بود. معروفیت وي نه به خاطر رونق اقتصادي و

هاي مذهبی بود که به روزگار او رخ داد. او نام خود را به ایخناتون برگرداند. اقدامات ایخنـاتون در جهـت    خاطر کشمکش

محدودساختن قدرت کاهنان و درهم شکستن نیروي آنان بود. از جمله او پایتخـت را از تـب کـه کاهنـان در آن قـدرت      

  شود منتقل ساخت. االمارنه نامیده می امروزه تلزیادي داشتند به شهري که 
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  )3ـ گزینه 148

هاي فرانسوي را به انجام جنگ چهارم صلیبی دعـوت کـرد. صـلیبیون     گروهی از شوالیه 1202پاپ اینوسان سوم در سال 

سـال بـر    5قسطنطنیه را تصرف و تاراج کردند. آنان مدت  1204که هدف خود را کسب غنیمت قرار داده بودند در سال 

قسطنطنیه حکومت کردند ماجراي زارا و قسطنطنیه، به جنگ صلیبی چهارم معـروف اسـت در ایـن نبـرد صـلیبیون بـه       

  جنگ با مسلمانان اقدام نکردند.

  )4ـ گزینه 149

 هاي در قرن نوزدهم به خاطر مشکالت فراوانی که داشت به مرد بیمار اروپا معروف شده بود و بر اثر حمایت دولت عثمانی

ها خودمختـاري بدهـد و    میالدي به صرب 1815هاي منطقه بالکان دولت عثمانی مجبور شد در سال  اروپا و شورش ملت

  میالدي به استقالل یونان نیز گردن بگذارد. 1829در سال 

  )1ـ گزینه 150
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   تاریخ ایران دوره اسالمی

  موضوعی است؟ الوزیرین از چه کسی و در چه الوزیرین  یا مثالب کتاب اخالق -151

  در مذمت ابوحیان توحیدي و صاحب بن عباد -) ابن نباته1

  در مذمت ابوالفضل بن العمید و صاحب بن عباد -) ابوحیان توحیدي2

  الدوله در مذمت وزراي صمصام -) صاحب بن عباد3

  الدین در مذمت ابن مسکویه و شرف -) هالل صابی4

  ح است؟کدام گزینه در مورد ابواسحاق صابی صحی -152

  االتراك است. ) نویسنده کتاب فضائل2  ) در زمان معزالدوله متصدي دیوان رسایل بود.1

  ) وزیر عضدالدوله دیلمی بود.4  االتراك است. ) نویسنده کتاب تفضیل3

  عالم آراي امینی از کیست و موضوع آن چیست؟ -153

  شاه اسماعیل اول -) صدرالدین سلطان ابراهیم امینی2  شاه عباس اول -) سیاق نظام1

  قویونلو امراي آق -اهللا روزبهان خنجی ) فضل4  امراي صفویه -) عبدي بیک3

  ابومحمد مهلّبی  وزیر چه کسی بود؟ -154

  ) معتمد خلیفه عباسی4  )معزالدوله دیلمی3  ) معتضد خلیفه عباسی2  ) سلطان سنجر1

  ............بود.ي  عبدالرحمن صوفی رازي از بزرگان علماي هیأت و نجوم دوره -155

  ) عضدالدوله4  ) سلطان مسعود غزنوي3  ) امیر نصربن نوح سامانی2  ) الغ بیک1

  خواستند: هدف امیران سامانی از بکارگیري غالمان شاهی چه بود؟ می -156

  ي دهقان وزنه تعادلی باشند. ) در برابر عنصر ایرانی طبقه2  ) در برابر نفوذ خوارج سدي باشند.1

  ) نفوذ اعراب را در ماوراءالنهر کاهش دهند.4  نفوذ فقهاي سنی سدي باشند.) در برابر 3

  شد؟ ي غزنویان به چه گروهی اطالق می غالمان سرایی در دوره -157

  ) غالمان خواجه داخل حرم سرا2  ) غالمان غیر ترك1

  ) غالمانی که در کارهاي خدماتی بودند.4  ) نگهبانان شخصی سلطان3
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  لملوك را به نام کدام سلطان سلجوقی نوشت؟غزالی، نصیحۀا -158

  ) سلطان برکیارق2  ) سلطان سنجر1

  ) سلطان محمدبن ملک شاه4  ) سلطان ملک شاه3

  ترین عاملی که پطر کبیر را به تسریع در حمله به ایران در پایان دوره صفویه واداشت کدام است؟ مهم -159

  ) سقوط شهر اصفهان1

  امور شروان) مداخله ترکان عثمانی در 2

  زایی به شمال ایران هاي عجله ) نزدیک شدن افغان3

  ها در شبه جزیره اسکاندیناوي و انعقاد قرارداد نسیتاوت ) شکست روس4

آخرین خاندانی که سر به اطاعات هالکوخان گذاردند و پس از اطاعت آنان سراسـر ایـران بـه اطاعـت      -160

  مغول درآمد، کدام خاندان بودند؟

  ) ملوك شبانکاره2    لرستان ) اتابکان1

  ) خاندان بدرالدین لؤلؤ در شمال عراق4  ) خاندان اتابک سعد در فارس3

  الکفاة شهرت کدام یک از وزراي دوره غزنوي است؟ شمس -161

  ) ابوسهل حمدوي2  ) ابوالقاسم احمدبن حسن میمندي1

  ) ابوعلی حسن بن محمد (حسنک)4    ) ابوسهل زوزنی3

  که در دوره صفویه رواج داشت، چیست؟» الگا«ح منظور از اصطال -162

  ) معافیت از پرداخت مالیات1

  ) روابط بین تیولداران و ساکنان تیول را گویند.2

    هاي کشاورزي از مالیات ) معافیت عواید زمین3

  گرفت. ) قطعه زمینی که در اختیار قبیله بخصوصی قرار می4
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  چیست؟ي صفویه  منظور از گاوخانه در دوره -163

  الهویه ) محل نگهداري افراد مجهول2  ) محل نگهداري اسراي عثمانی1

  بردند. ) مرکزي که غالمان معمولی در آنجا به سر می4  شدند. ) مرکزي که ریکایان در آنجا زندانی می3

  هاي چهارگانه بود؟ ماوراءالنهر جزو کدام یک از اولوس -164

  ) جوجی4  ) جغتاي3  ) تولی2  ) اکتاي1

  ها یاري رساندند چه کسانی بودند؟ نخستین گروه از  ایرانیان که اعراب را در جنگ -165

  ) چهار هزار سرباز دیلمی سپاه شاهنشاه، اسالم آوردند و مسلمانان را در فتح مدائن و جلوالء یاري رساندند.1

  ان را در فتح بصره یاري رساندند.) گروهی از اسواران به فرماندهی شیرویه به سعد بن ابی وقاص تسلیم شدند و مسلمان2

  ) گروهی از اسواران به فرماندهی سپاه اسواري، به راهنمایی سلمان اسالم آوردند و در بصره ساکن شدند.3

  ) مردم شهر قزوین، با پیمان صلح با براء بن عازب و به راهنمایی وي یکسره اسالم آوردند.4

  ن چه بود؟پیکار کتر میان چه کسانی بود و پیامد آ -166

  ) سلطان محمود غزنوي با مامونیان خوارزم که موجب سقوط پایتخت آنان شد.1

  ) سلطان مسعود غزنوي با دیالمه ري و نتیجه آن کشتار شیعیان ري و آتش گرفتن کتابخانه آن شد.2

  ) سلطان محمود غزنوي با خانیان مسلمان که خطر خانیان را از سوي خراسان متوقف کرد.3

  مسعود غزنوي با عالءالدوله کاکویه و نتیجه آن سقوط اصفهان به وسیله غزنویان بود. ) سلطان4

  پریخان خانم، زن سیاستمدار عصر صفوي به فرمان چه کسی و با دست کدام یک کشته شد؟ -167

  اسکندربیک -) شاه طهماسب2  حسن ذوالقدرلو -) شاه اسماعیل اول1

  امیرخان استاجلو -اسماعیل دوم ) شاه4  خلیل خان افشار -) سلطان محمد3

در زمان کدام یک از سالطین جالیري تیمور به بغداد حمله کرد و تعداد کثیري از مردم این شهر را بـه   -168

  قتل رساند؟

  ) سلطان حسین4  ) شیخ حسن3  ) سلطان احمد2  ) سلطان اویس1
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  ه خلیفه عباسی داد؟عمر و لیث در مقابل واگذار شدن والیت ماوراءالنهر چه تعهدي ب -169

  ) خطبه به نام خلیفه بخواند.2    ) سکه به نام خلیفه بزند.1

  ) در سرکوبی مخالفان خلیفه بکوشد.4  ) ریشه علویان را از طبرستان برکند.3

  عمادالدین نسیمی چه کسی بود؟ -170

  ) از مروجان و صوفیان معروف نقشبندیه در عصر تیموري1

  ها و از هواخواهان جدي آن) از مشایخ معروف نوربخشیه 2

  اهللا حروفی و از شعراي بنام عصر تیموري ترین مریدان شیخ فضل ) از پرشورترین و شوریده3

  ) از مورخان بنام عصر تیموري4

  بیرام (بایرام) خواجه چه کسی بود؟ -171

  قویونلو ) از سرداران اوزون حسن آق1

  وریان) سفیر اعزامی جهانشاه قراقویونلو به دربار تیم2

  ي سیاسی قدرتی کسب کرد. قویونلو که در صحنه ) اولین کسی از خاندان آق3

  ي سیاسی قدرتی کسب کرد. ) اولین کس از خاندان قراقویونلو که در صحنه4

  هاي تیمور کدام عبارت صحیح است؟ درباره لشکرکشی -172

  یی نبود.) تابع هیچ نظم و ترتیب جغرافیا2  کرد. ) از حیله جنگی استفاده نمی1

  یافت. ها شخصاً حضور می ) به ندرت در لشکرکشی4  کرد. ) مصرانه دشمن را تعقیب می3

  کدام امیر قراقویونلو از مقابل حمالت تیمور به مصر گریخت؟ -173

  ) قرایوسف4  ) قرامحمد3  ) پیر حسن2  ) اسکندر میرزا1

  ه یافتند تا در غور اقامت و تبلیغ کنند؟ي اسماعیلیه در دوران کدام یک از حکمرانان غوري اجاز فرقه -174

    ) عالءالدین حسین جهانسوز2  الدین سوري ) سیف1

  ) معزالدین محمد4  الدین محمود ) غیاث3
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  کتاب تاریخ قم را حسن بن محمد بن حسن قمی براي چه کسی تألیف کرد؟ -175

  ) ابن بابویه4  ) ابوالفتح بن عمید3  ) شیخ مفید2  ) صاحب بن عباد1

  نامیدند؟ امالك سلطنتی را به زبان مغولی چه می -176

  ) قالن4  ) خالصه3  ) اینجو2  ) اقطاع1

  در تشکیالت مغوالن چه مزایایی داشت؟» ترخان«مقام  -177

  ) جزو شاهزادگان مغول بود.2  ) از مالیات و محاکمه مصون بود.1

  داد. تشکیل می ) نگهبانان خاص خان را 4  ) نگهداري خزانه و اموال برعهده او بود.3

  طرفی ایران در جنگ جهانی اول توسط چه دولتی انجام گرفت؟ اعالم بی -178

  ) کابینه عالءالسلطنه2    ) کابینه مشیرالدوله1

  السلطنه ) کابینه صمصام4    الممالک ) کابینه مستوفی3

  ابویعقوب محمشاد در نیمه قرن چهارم کیست؟ -179

  وزیر سلطان محمود بود.) 2  ) پیشواي کرامیان نیشابور بود.1

  ) پیشواي معتزله بود.4  ) یکی از وزراي سلطان مسعود غزنوي بود.3

  اي صحیح است؟ العابدین مراغه نامه ابراهیم بیگ از زین کدام عبارت در مورد سیاحت -180

  اي از سفرهایی که به اروپا داشت. ) خاطرات مراغه1

  ند و چین است.اي در سفر به کشورهاي مصر، ه ) خاطرات مراغه2

 ) کتاب مهم و با ارزشی در ارتباط با جغرافیاي تاریخی ایران در دوره قاجاریه است.3

 هاي منفی فرهنگ ایران در مقایسه با فرهنگ غرب تأکید دارد.  ي اوضاع ایران در دوره قاجار است و بر جنبه ) آینه4
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  تاریخ ایران دوره اسالمی پاسخنامه

  )2ـ گزینه 151

  )1نه ـ گزی152

ابراهیم بن هالل صابی، بعد از معزالدوله متصدي دیوان رسایل عزالدوله نیز بود و چون عضدالدوله براي اولین بار بر عـراق  

الـدیلم را بـه نـام وي     دولـۀ مسلط شد. او را وادشت که در باب اخبار دولت دیالمه کتابی بنویسد و او کتاب التـاجی فـی   

  ا فی تاریخ الوزرا از تألیفات ابواسحق هالل صابی است.پرداخت. همچنین کتاب تحفه االمر

  )4ـ گزینه 153

  )3ـ گزینه 154

  فوت کرد. 339اولین وزیر معزالدوله ابوالعالء صمیري بود که در سال 

ا بر وزیر دیگر معزالدوله، مهلبی بود که معزالدوله او را چندین بار از وزارت خلع کرد اما چون فردي الیق نیافت دوباره او ر

، قسـمت وزراي  10(ر.ك: منبع  هـ در سفر جنگی به سوي عمان از دنیا رفت. 352سر کار آورد. ابومحمد مهلبی در سال 

  آل بویه)

  )4ـ گزینه 155

  )2ـ گزینه 156

  )3ـ گزینه 157

  )1ـ گزینه 158

س در نظامیـه بغـداد و   غزالی در دوران سلطان سنجر سلجوقی و وزیرش خواجه نظام الملک و فخرالملک عهده دار تـدری 

  الملوك که کتابی جنجالی و بحث برانگیز و از سیاسی ترین آثار اوست. نصیحۀنیشابور بود. یکی از آثار غزالی کتاب 

  )3ـ گزینه 159

  )258 صص، 12(ر.ك: منبع 

  )2ـ گزینه 160

  )1ـ گزینه 161
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  ق وزیر سلطان مسعود غزنوي شد. 422او در سال 

  )4ـ گزینه 162

  گفتند. شد که به آن الگا (سرزمین) می قزلباش داراي قطعه زمینی بود که مرتع و چراگاه او محسوب می هر طایفه

  )4ـ گزینه 163

  )3ـ گزینه 164

هاي چهارگانه: ایالت و شهرهاي بود که چنگیزخان پس از فتوحات بزرگ، طبق سنت بین چهار پسر اصـلی خـود    او لوس

  م کرد.جوجی، جغتاي، اگتاي و (تولوي) تقسی

شـد و   هاي واقع بین کاشغر تا حد بلغار اولوس جغتاي از مرز مغولسـتان شـروع مـی    اولوس جوجی عبارت بود از سرزمین

  گرفت. ي شهرهاي ماوراءالنهر را که تا آن زمان فتح شده بود، در بر می ایاالت متصرفی حکومت قراختایی و همه

لستان و اولوس تولوي سرزمین اصلی آبا و اجدادي چنگیزخان یعنی اولوس اگتاي عبارت بود از حد غربی خاك اصلی مغو

  )261و  260 ص، ص14منطقه قراقروم مغوالن و حکومت ایلخانان در ایران (ر.ك: منبع 

  )1ـ گزینه 165

پس از جنگ قادیسیه چهار هزار تن از ایرانیان به سرداري دیلم نامی خیانت کرده و بدون جنگ به دشمن تسلیم شـدند.  

  نامند. ن گروه را الحمرا میای

  )3ـ گزینه 166

ایلک قراخانی به کمک قراخان یوسف قراخانی(فرمانرواي ختن) در رأس سپاهی پنجـاه هـزار نفـره از رود جیحـون گـذر      

کرده و به سوي بلخ روان شد. سپاهیان محمود غزنوي و قراخانی در دشتی موسـوم بـه کتـر(در حـوالی بلـخ) بـه جنـگ        

روي داد، لشکریان فرمانرواي غزنوي پیروز شـدند و سـپاه ایلـک بـا دادن تلفـات       398ن نبرد که در سال پرداختند. در ای

او را از آن روز «اي در  بسیار به سوي ماوراءالنهر بازگشت. پیروزي محمود در این جنگ بسیار مهم بود و به قول شـبانکاره 

  »سلطان خواندند.

  )130و  129 ص، 15(ر.ك: منبع 

  )3ه ـ گزین167

پریخان خانم خواهر شاه طهماسب بود که با توطئه باعث قتل شاه اسماعیل دوم شد و با کمک او سلطان محمد خدابنده 
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بر تخت سلطنت جلوس کرد. پریخان خانم پس از مرگ اسماعیل دوم امور کشور را از طریق شورایی از سران قزلباش که 

ه برادرش سلطان محمدشاه نیز تسـلیم اراده او خواهـد شـد. امـا سـلطان      کرد و او مطمئن بود ک برپا ساخته بود اداره می

  محمدشاه و مهدعلیا (همسرمحمدشاه) شب بعد از رسیدن به قزوین حکم به خفه کردن پریخان خانم دادند. 

  )68 ص، 2(ر.ك: منبع 

  )2ـ گزینه 168

  )3ـ گزینه 169

  )3ـ گزینه 170

  )4ـ گزینه 171

ق با قتل حسـین بیـک بـه دسـت بیـرام       752ي قراقویونلوهاست در سال  اولین امیرطایفه ق) 782بیرام خواجه (متوفی 

ي قسمتی از ترکمانان در خاندان بیرام خواجه تثبیت شـده و وي بـر موصـل     خواجه قدرت قراقویونلوها به عنوان سرکرده

  تسلط پیدا کرد.

  رخود پذیرفت.ق تابعیت جالیریان را ب 776بیرام خواجه پس از نبرد موش در سال 

  )2ـ گزینه 172

  )40تا  24از صفحات  16(ر.ك: منبع 

  )4ـ گزینه 173

  قرایوسف پس از مرگ تیمور از مصر بازگشت و پادشاهی اش را احیا نمود.

  )2ـ گزینه 174

 داعیان اسماعیلی در زمان عالء الدین محمد جهانسوز مردم بسیاري از غور را به مذهب اسماعیلی دعـوت کردنـد و حتـی   

عالءالدین محمد جهانسوز در اواخر عمر به این مذهب گروید اما جانشین او سیف الدین محمد که فرد متدینی بود اولین 

  اقدامش برکندن اسماعیلیان بود که در زمان پدرش اجازه تبلیغ یافته بودند.

  )1ـ گزینه 175

  )2ـ گزینه 176

  ) 1ـ گزینه 177
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  ت.هاي مغولی اس ترخان نام یکی از قبیله

  )3ـ گزینه 178

دوره سوم مجلس شوراي ملـی   1914به محض آغاز جنگ دولت ایران بی طرفی خود را اعالم نمود و وقتی در اول نوامبر 

افتتاح شد، مستوفی الممالک که مشهور به پیروي از سیاست بی طرفی بود به نخست وزیري منصوب گردید. در مجلـس  

  بودند و اعتدالیون طرفدار سیاست بی طرفی بودند. ها معتقد به طرفداري از آلمان دموکرات

  )343، صفحه 17(ر.ك: منبع 

  ) 1ـ گزینه 179

ي زاهـد فرقـه کرامیـه     با ظهور دولت غزنویان، کرامیه نیرو گرفتند سبکتکین از اسـحاق بـن ممشاد(محمشـاد) سـرکرده    

سلطان محمود پایگاهی رفیع یافت. اما بعد ) رهبر کرامیه شد و نزد 421نیشابور حمایت کرد. پس ا اسحاق پسرش ابوبکر(

از گذشت زمانی بر اثر فساد و فتنه کرامیان در نیشابور سلطان محمود در پی اعتراض عمومی ناگزیر شـدبا کوتـاه کـردن    

  دست کرامیان آرامش را به شهر برگرداند.

  469و  468ي محمدرضا ناجی ص  فرهنگ و تمدن در قلمرو سامانیان نوشته

  )4ه ـ گزین180
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  )7مجموعه تست سال هاي اخیر(

  

  عمومی و تخصصی   زبان

Part A Vocabulary and Grammar 

Directions Choose the number of the answer (1), (2), (3), or (4) that best completes the 

sentence. Then mark your choice on your answer sheet. 

1- We have ……… all the latest safety features into the design so there is no need to 

worry about the project on that count.  

1) derived  2) consisted  3) comprised  4) incorporated 

2- She’s working for an overseas ……… of the company and earning a huge salary 

for an employee of her experience.  

1) authority.  2) accessory  3) subsidiary  4) supplementary 

3- Many experts ………  rewarding your child for good behaviour but few would 

suggest.punishment for bad behaviour.  

1) amend  2) acquire  3) attribute   4) advocate. 

4- Malnutrition in the region is quite ………  , affecting up to 78% of children under 

five.. 

1) conflicting  2) widespread .  3) inconsistent.  4) obligatory  

5- The explosion was of. such ……… that, it was, beard five miles away; it smashed 

shop windows au around the area. 

1) intensity  2) deviation  3) enthusiasm  4) complement 

6- Like any other activity, there are risks ……… in almost every sport, even in the 

so- called safe sports.  

1) inherent  2) possessive 3) proportional .  4) foundational 
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7- Some children ……… a complete transformation when they become teenagers. 

1) evolve  2) compile  3) generate  4) undergo 

8- You ought to ………  till the lights were green before crossing the road if you 

wanted to avoid 

the accident 

1) be waiting  2) waiting  3) be waited  4) have waited 

9- He went up the mountain with a group of people, few of ……… were correctly 

equipped for such a climb. 

1) them  2) those  3) whom  4) which 

10- You know ……… that it is impossible to pass the interview without good 

communication skills.  

1) too good  2) well enough  3) very good  4) too well 
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Part B: Cloze Test 

Directions: Read the following passage and decide which choice (1), (2), (3), or (4) best 

fits each blank. Then mark your choice on your answer sheet. 

Rescue teams in ‘vietnàm are racing (11) tens of thousands of people to safety ahead of 

rising flood- waters (12) the expectation of further rainfalls. Officials say up to seven 

million people in Vietnam (13) severe food shortages as the area copes (14) the worst 

flooding in decades. Officials say more than 400 people are dead, (15) the government 

has ordered all military personnel to help with rescue efforts. 

11-  

1) move  2) to move  3) for moving  4) movement 

12-  

1)or  2) and  3) as soon as  4) no sooner than 

13-  

1) face  2) facing  3) that face  4) are faced 

14-  

1) to  2) by  3) with  4) over 

15-  

1) while  2) that  3) which  4) so that 
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Part C. Reading Comprehension  

Directions: Read the following three passages and choose the best choice (1), (2), (3), or (4) Then 

mark it on your answer sheet. 

Archaeological discoveries in the past generation have enhanced greatly our knowledge 

of the ancient Medes and Persians, our relatives of long ago. The glories of Persepolis 

and Pasargadae, the home capitals of the Persian kings, now stand revealed to us in a 

grandeur that staggers the imagination. Excavations in progress are shedding new light on 

the Medes and on the very origins of Iranian civilization. 

Until now most of our books on the Medes and Persians told their tale in terms of 

spectacular battles and protracted wars, and were usually written from a Greek point of 

view. Hence the Medes and the Persians often got rather short shrift. In consequence the 

student in the west has been taught to look upon the Greeks as the glorious defenders of 

his cultural heritage in their wars with the Achaemenid Empire. Had there been no gallant 

Spartan stand at Thermopylae, no Athenian- led victory at Marathon and Salamis, no 

allied Greek triumph at Plataea, civilization would have been Still- born—or so these 

ancient stories, would have us believe. The independent, vigorous, cultured, democratic 

Greeks would have fallen under the heel of oriental despotism; youthful Europe would 

have lapsed into barbarism. This has been the traditional version of the story in the west 

since the fifth century B.C. 

Yet from an Iranian viewpoint these celebrated conflicts were probably little more than 

border incidents, scarcely affecting the onward march of mighty imperial affairs. And as 

for Civilization versus barbarism, an Iranian would have had rather different opinions on 

that! 

It is time then for the west to be more widely exposed to an objective 

account of the exploits and contributions of the Medes and the Persians— oftheir 

achievements and their failures, their religion, customs, and ways of life. 
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16- What does the passage mainly discuss? 

1) Achaemenid Empire 

2) the ancient Medes and Persians 

3) the need for an Analysis of the Medes and Persians 

4) the Greeks as the defenders of their cultural heritage 

17- Archaeological discoveries over the past generation has ………. our knowledge 

of the Medes and Persians. 

1) decreased  2) improved  3) minimized  4) reduced 

18- The tales on the Medes and Persians were ………. . 

1) written without prejudice  2) mainly written open—mindedly 

3) told from the Greek view—point  4) mainly told from the Greek stand—point 

19- According to the ancient stories, civilization ………. if there had been ………. . 

1) would not have been born, Greek victory 

2) would not have been born, Greek triumph 

3) would have been born dead, no Greek victory  

4) would have been born, no Greek triumph 

20- According to the passage, the west must ………. the Medes and the Persians and 

their achievements. 

1) give an impartial account of  

2) give a subjective account of 

3) describe with prejudice  

4) describe with bias 
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On the death of Ghazan in 703/1304 the state of the Ilkhãns had passed its zenith. 

Ghazan’s brother, Oldjeytu, did not continue the work of reform but did at least act 

capably in the internal administration and in the military sphere. On the other hand, his 

embracing of Shi’ism in 1310 brought great affliction to the country, since he now 

proceeded with severe measures against the Sunnis, who were still in the majority; the 

Christians also, suffered more under him than they had under Ghazan (who had quickly 

suppressed the attempted campaign of terrorism against them in 1295- 6): Thus, civil war 

was threatening the state when Oldjeytu died in 

716/1316 and his young son Abu Sa’id (the first Mongol ruler with a purely Islamic name) 

reverted to Sunni Islam. his youth, however, permitted the various factions around him to 

indulge in many’ kinds of intrigues. The vizier Rashid al- Din, also important as an 

historian, was executed in 1318. Into his place stepped a general, cuban (Doban) who 

collaborated with the other vizier ‘All Shah until the latter’s death an• 724/1324, but who 

revealed no statesmanlike skill of his own and fell victimto a plot three years later 

through a concatenation of unfortunate circumstances. From that time on the two factions 

of cuban’s son, Hasan Kücük, and his former son- in- law, Hasan Buzurg, fought each 

other almost continually. Abu Sa’id no longer played a significant part in this; he died in 

736/1335 on a campaign in the Caucasus. 

With the death of Abu Sa’id the Mongol dynasty practically came to an end, although 

until 756/1355 a motley succession of princes of the house—and even a princess in l339- 

40—were installed and deposed as Khans. The real power lay in the hands of the ‘two 

Hasan, of whom the younger was murdered in 1344 and the elder gradually repulsed to 

Baghdad, where he founded the dynasty of the Djalayirids, whose sway remained limited 

to Mesopotamia. 
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21- When Ghäzan died, the Ilkhans had ………. situation. 

1) gone by their best  2) gone by their worst’  

3) ignored their best  4) ignored their worst 

22- According to the passage. Oldjeytu ………. Shi’ism in 1310, which brought 

………. to the country. 

1) accepted, pain .  2) grasped, blessing 

 3) included, comfort  4) welcomed, suffering 

23- The author says that ………. suppressed the attempted campaign of terrorism 

against ………. in 1295- 6. 

1) Ghãzan, the Sunnls  2) Ghazan, the Christians 

3) Oldjeytu, the Sunnis  4) Oldjeytü, the Christians 

24- Cuban collaborated with ‘All Shah and stepped into  ………. place until ………. 

death in 1324. 

1) Abti sa’id’s, Ctibän’s  2) Oldjeytü’s, übän’s 

3) Oldjeytu’s, ‘Au shah’s  4) Abti sa’id’s, ‘Au shah’s 

25- When Abu Sa’id died, the Mongol dynasty ……. and the elder Hasan ……. 

Mesopotamia. 

1) terminated, ruled   2) was repulsed, captured 

3) terminated, was disposed as a khan in  4) was repulsed, was installed as a Khãn in 
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The Saldjuc period in some ways represents a culmination of previous development, in 

others a new departure. There had been from”the 3rd19 th century onwards much 

recruitment of Turkish slaves in western and eastern Persia, and the Ghaznavids were, by 

origin, a slave dynasty. During their rule there was an increased militarization of the 

state, but no major change in its structure. The Ghuzz movement was different: it was a 

tribal migration, and the Saidjuks who emerged as its leaders became, almost by chance, 

the rulers of a vast empire. This, at its héight, stretched from Transoxania to Syria and 

Anatolia, though the last two were never under the effective control of the Great Saldjuc 

sultan, and included khurasan and the rest of Persia, ‘lrãk- i- ’Arab, and the Djazira. The 

numbers involved in this migration were not large: those taking part were to be counted, 

perhaps, in tens of thousands. They seem to have caused remarkably little dislocation 

economically. Small though their numbers were, they altered the balance of the 

population in two ways: henceforward the two main elements were Persian and 

Turkish—the dichotpmy of the early centuries between ‘arab and ‘adjam was replaced by 

that between rurk and tadjik, and secondly there was an expansion of nomadism and a 

more strongly marked dichotomy between settled and semi- settled. This dichotomy, in 

the early period of Saldjuk rule, coincided, to some extent, with that between Turk and 

non-Turk, and this in turn corresponded, in large measure, with the dichotomy between 

the military and the rest of the population. 

The Saldjuk leaders were not simply the leaders of a nomad tribal group. They were also 

familiar with urban life, and from the very beginning of their transformation into the rulers 

of an empire they had settled capitals. As heirs to an empire and, to the civilization which 

had developed in the lands of the Eastern Caliphate, they became the defenders of Sunn 

islam and under them a great revival took placesc 

26- What does the passage mainly discuss? 

1) the emergence of the Ghaznavlds  2) the emergence of the Saldjuks 

3) the dichotomy between turk and tadjik  4) the dichotomy between ‘arab and ‘adjam 

27- The ………. seemed to be the leaders of the ………. . 
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1) Ghaznavids, Persian  2) saidjuks, Persian   

3) Ghaznavids, Ghuzz  4) Saljuks, Ghuzz 

28- According to the passage, the migration altered ………. . 

1) the dichotomy between turk and ‘arab  2) the dichotomy between turk and tadjik. 

3) the balance of the population  4) the balance of the economy. 

29- Henceforward, the main elements were Persian and Turkish, which did 

correspond with the dichotomy between ………. . 

1) Turk and non—Turk  2) settled and semi- settled 

3) Sunni and non—sunni  4) the military and non- military 

30- The Saldjuk leaders were not but 

1) the settlers in capitals  2) the defenders of Sunni Islam 

3) the leaders of a nomad tribal group-  4) the leaders familiar whit urban life. 
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   پاسخنامه زبان

  )4گزینه  -

  )3گزینه  -2

  )4گزینه  -3

  )2گزینه  -4

  )1گزینه  -5

  )1گزینه  -6

  )4گزینه  -7
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  )2گزینه  -23

  )4گزینه  -24

  )1گزینه  -25

  )2گزینه  -26

  )4گزینه  -27

  )3گزینه  -28

  )3گزینه  -29

  )2گزینه  -30
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  زبان عربی  

  ):45 -31عین األصح و األدقَ فی األجوبه عن الترجمه أو المفهوم أو التعریب (

  »:ور، هانت علیه و عاد الیخشاها!قد أثبت التاریخ أنَ اإلنسان إذا اعتاد مواجهۀ الصعاب من االُم« -31

کنـد و از   ) تاریخ به اثبات رسانده که هرگاه انسان به انجام برخی امور دشوار خود بگیرد، بر او آسان شده، عادت می1

  آنها نخواهد ترسید!

کند کـه   می اهمیت شده عادت ) تاریخ ثابت نموده است که اگر انسان به برخورد با امور دشوار خود بگیرد، نزد او بی2

  از هیچ چیز نهراسد!

) تاریخ به اثبات رسانده که اگر انسان با امور دشوار عادي برخورد کند، این امور نزد او آسـان شـده دیگـر از چیـزي     3

  نخواهد ترسید!

آنها گردند و دیگر از  ) تاریخ ثابت کرده است که انسان هرگاه به مواجه شدن با امور دشوار عادت کند، بر او آسان می4

  هراسد! نمی

  عین الصحیح:» . بصدق األحادیث قالوا: کفر!  لحا اهللا قوماً إذا جئتُهم« -32

  اي! گویند کفر گفته ) خدا نفرین کند گروهی را که هرگاه به همراه صدق سخن نزد آنان بروم می1

  است!) خدا لعنت کند قومی را که چون سخن صدق را برایشان به میان آورم گویند کافر شده 2

  کنی گویند کافر است! ) لعنت خدا بر قومی باد که هرگاه سخن صادقانه را برایشان بازگو می3

  اي! گویند کافر شده ) نفرین خدا بر گروهی باد که چون سخن راست را برایشان نقل کنی می4

ه فیها!« -33 ن الخطأ فی المفهوم:». صعق صعقۀً کانت نفسعی  

  یهوشی جان داد!) از هوش برفت و در همان ب1

  ) بیهوش شد و هم در آن بیهوشی از دنیا برفت!2

  ) پس از اینکه از هوش رفت آخرین نفس خود را کشید!3

  ) جان دادن او توأم با از هوش رفتنش بود!4
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فقه الواعیۀ!« -34 لم ی قر سمعه القائد بعد هزیمۀ جیوشه قائالً: ون الصحیح:». تأوعی  

  اي که نصیحت را نشنود! دردناك سپاهیان خود را دید گفت: ناتوان باد قوة سامعه) فرمانده وقتی شکست 1

  گفت: گوش ناشنوا از شنیدن نصایح عاجز است! ) آه کشیدن این سردار پس از شکست سپاه خود بود که می2

  گردد! ی) آه کشیدن سردار سپاه شکست خورده توأم با این گفتار بود که سنگینی سامعه باعث عدم آگاهی م3

  ) فرمانده پس از شکست خوردن لشکریانش آه کشید و گفت: کر باد گوشی که از شنیدن نصیحت ناتوان باشد!4

  »:إنّ الرعیۀ یشکون عنک عنف السیاق و کانّک تنظر إلی مصارع القوم!« -35

  کنی! براي نبرد انتخاب می اند، در حالی که تو گویا اماکن استواري را ) عامۀ مردم از سیاق رفتار تو به شک افتاده1

  کنی! ) رعیت شک دارند که عفت داشته باشی، در حینی که تو مثل اینست که نبرد آن قوم را مشاهده می2

  نگري! هاي آن قوم می ) مردم از درشتی رفتارت شکایت دارند، و حال اینکه تو گوئی به قتلگاه3

  نگري! به اماکن فتح آنها می) مردمام عفیف داراي نظم و نسق هستند، ولی تو گوئی 4

  »:لیس علیهم سبی و ال یغنم من أموالهم إلّا ما قاتلوا به و علیه!« -36

  اند! شود مگر آنچه بدان و بر آن جنگیده ) بر آنان اسارت روا نیست و از اموالشان چیزي به غنیمت گرفته نمی1

  اند! بجز کسانی که له یا علیه آنان جنگیده ) بدانها نباید ناسزا گفت و اموالشان را نباید به غنیمت گرفت2

  ) آنان صغیر نیستند تا مالشان به غنیمت برده شود مگر اینکه در جنگ علیه کسی شرکت کرده باشند!3

  ) آنان را نباید دشنام داد و اموالشان را نباید به تاراج برد مگر آنکه له یا علیه کسی جنگیده باشند!4

  »:ه، دعه یتوجه! فتسلّل من المعسکرالبد من إشخاصه إلی« -37

  اي جز تشخیص ماهیت او نداري، او را رها کن تا برود! پس نزدیک لشکرگاه ناگاه شمشیر بیرون کشید. ) هیچ چاره1

  اي نیست، او را بخوان تا توجه کند! پس ناگاه نزدیک لشکرگاه شمشیر کشید. ) جز توجه به شخصیت او چاره2

  اي نیست، بگذار برود! پس مخفیانه و آهسته از لشکرگاه بیرون رفت. و چاره) از فرستادنش نزد ا3

  سوي او بروند، از او بخواه تا توبه کند! پس پنهانی از لشکرگاه دور شد.  ه) یارانش ناچارند ب4
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لّوا من قبل و کانوا مثار الفتنۀ و سبب خروج الثوار فیه!« -38 أمر الخلیفۀ بعزل الوالة الذین و:«  

گري و سبب بیرون آمدن شورشیان بودند، صـادر   امر خلیفه بر عزل والیانی که قبالً روي برتافته بودند و منشأ فتنه )1

  شد!

ب خروج شورشیان علیـه او بودنـد،   2 خلیفه امر کرد والیانی را که قبل از این منصوب شده بودند و منشأ فتنه و مسب (

  عزل کنند!

لیانی بود که پیش از این بـه والیـت رسـیده بودنـد و اکنـون سـبب فتنـه و خـروج         ) فرمان خلیفه مبتنی بر عزل وا3

  اند. شورشیان علیه او شده

ب4 بیرون آمـدن شورشـیان     ) خلیفه فرمان داد که آن والیانی که قبالً مؤید او بودند و اکنون ایجاد کنندة فتنه و مسب

  اند عزل نمایند.  شده

السبت ألربع خلون من شهر جمادي االُولی سنۀ سـبع و ثمـانین و    م ر یوخرج القائد من المدینۀ و عسک« -39

  »ثالثمائۀ فی ظاهر المدینۀ

  بود. 378) خروج فرمانده از شهر و اردو زدن او در ظاهر امر روز شنبه چهارم ماه جمادي االولی سال 1

  ارج شهر اردو زد.در خ 387ی سال روز شنبه چهارم ماه جمادي االول ) فرمانده از شهر خارج شد و2

  بیرون شهر اردو زد. 387) فرمانده از مدینه بیرون آمد و در روز شنبه چهار روز مانده به ماه جمادي االولی از سال 3

گذشـته   378االولـی از سـال    ) خروج فرمانده از مدینه همراه لشکریان بود در روز شنبه که چهار روز از ماه جمادي4

  بود.

  »:تتابعت علیها السنون و قلّ ماؤها و غارت عیونهاإنّ األراضی هذه « -40

هایش فروکش کرده  آیند در نتیجه آب چشمه ) این سرزمینی است که افراد مسن و کهنسال پیوسته در آن فرود می1

  است.

  هاي آن کم شده به زمین فرو رفته است. ) این سرزمینی است با عمر زیاد که سالها بر آن گذشته و آب چشمه2

  هاي آنها فروکش کرده است. ین سرزمینها دچار خشکسالیهاي متوالی شده و آب آنها کم گشته و چشمه) ا3

  هاي آنها به حداقل خود رسیده است. ) این زمینها از شدت خشکی دندانه دندانه شده و آب در چشمه4
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دیمۀ، من بینها أربعۀ نعوش کشفت التّنقیبات األثریۀ الّتی تمت فی المنطقۀ عن عدد من اآلثار لحضارة ق« -41

  »:و تمثاالن

) حفاریهاي باستانشناسان در منطقه منجر به کشف آثاري از تمدن قدیم، و از آن جمله چهار تنـدیس و دو تصـویر   1

  شد.

ن قدیمی را کشف کنند کـه در بـین آنهـا چهـار پیکـره و دو      2 کاوشگران باستانی در منطقه توانستند آثاري از تمد (

  مجسمه بود.

) حفاریهاي باستانشناسی که در منطقه انجام پذیرفت منجر به کشف تعدادي از آثار تمدنی قدیم، و از جملـه چهـار   3

  تابوت و دو مجسمه شد.

) باستانشناسان در منطقه کاوش کردند و توانستند تعدادي از آثـار باسـتانی قـدیمی، از جملـه چهـار اسـکلت و دو       4

  تندیس را کشف کنند.  

  عین الصحیح فی المفهوم:». یکرهون أن یلتقوا بجمیع الفیلقین مخافۀ االستئصال!کانوا « -42

  ) از بیم شکست، هر دو طرف کراهت داشتند که با هر دو لشکر بجنگند و با آنها در بیافتند!1

  ) از بیم فرار، هر دو طرف کراهت داشتند که با همۀ دو لشکر در میدان حاضر شوند و بجنگند!2

ه        کردند تا مبادا بی رف سپاه خود را کامالً وارد نبرد نمی) هر دو ط3 ه و عـد توش و تـوان و مستأصـل شـوند و بـه عـد

  نیازمند گردند!

ه گردند  ) هر دو طرف از اینکه کامالً سپاه خود را وارد نبرد کنند و کشتگان زیاد دهند و بی4 ه و عد توش و توان و عد

  اکراه نداشتند.

  »:کند تقریباً باور کردنی نیست! ر مورد حوادث روزگار نقل میاخباري که او د« -43

  ) ال یکاد نصدق األخبار الّتی ینقلها لنا عن حوادث الدهر!2  ) إنّ األخبار الّتی ینقلها عن حدثان الدهر ال تکاد تصدق!1

قها! ) األنباء التی یحکیها لنا4  ) ال تکاد تصدق الحوادث الّتی ینقلها إلینا عن الدهر!3 عن حدثان الدهر ال نکاد نصد  
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  »:جمع کثیري از دانشجویان از دانشگاه خواستند سیاست قاطعانۀ خود را در این مورد ادامه دهد« -44

البیۀ من جامعتهم أن تستمرّ فی هذا الجمال من سیاستها الحازمۀ.1   ) طالب الجموع الحاشدة الطّ

  الجامعۀ مواصلۀ سیاسۀ الحازمۀ فی المجال هذا. ) إنّ جموعاً حاشدة من الطالبات أرادوا من2

  ) جموع حاشدة من الطّبۀ طالبوا الجامعۀ أن تواصل سیاستها الحازمۀ فی هذا المجال.3

  ) أرادت الجموع الحاشدة من الطالبات جامعتهم االستمرار فی مجال حازم من سیاستها.4

  »:دانچه معتقد است راضی است!هر چند نظراتشان مختلف باشد، ولی هر یک از آنها ب«  -45

الّ أنّ کال منهم راضٍ بما یعتقده!1 و إن کانت آراؤهم مختلفۀ، ا (  

ا أنّ کال یرضی بعقیدته نفسه!2   ) و إن کان لکلّ منهم رأي یخالف اآلخرین، إلّ

ه کلیهما راضیان بما یعتقدانه!3 ه کانت آراؤهم تختلف عن بعض، غیر أنّ   ) بما أنّ

  کلّ منهم کانت آراء تخالف رأي اآلخرین، غیر أنّ کلّهم راضون بمعتقداتهم!) بما أنّ ل4

  ):50 -46عین الصحیح فی التشکیل (

  »:بعض االمم فی التاریخ قد انصرف همها إلی الملذات فلم تعد قادرة علی حمایۀ ثغورها!« -46

1ف صرَ نْ ا (- مه- ات ذَّ د -الملَ ع عض2  تَ مِ -) بم نْ -االُ فاُ م -صرِ ه  

3د ع رةٌ -) تَ اد ایۀِ -قَ مورٍ -ح ا4  ثُغُ همه (- ات ذَّ لالم- د ع رةً -تَ اد   قَ

  »:ماکان ذلک بأغیظ لی من إخراجکما قیس بن سعد....« -47

غْیظ1َ نْ -) أَ م- سنَ -قَی 2  بکذل (- یسٍ -لقَی- د ع س  

ان3َ غْیظ -) کَ أَ ن -بِ اجِ -م رَ نْ) 4  إخْ کُما -م اجِ رَ نِ -قَیسِ -إخْ ب  

  »:أمره أن یمد ذلک القائد بالخیل فوجه إلیه المغیرة بن شعبۀ فی الف فارس« -48

1دم رَةَ -) ی نِ -المغیِ ۀٍ -ببع ه2  شُ جنَ -) و ۀَ -ببشُع- ارِس   فَ

ر3َ أَم (- د می- ائد ه -القَ ج4  ود ائ ه -) القَ جرَ -و ف -ةَالمغیِ   أَلْ
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  »:اتخذ الشاه عباس األول أصفهان عاصمۀ له و بنا فیها مسجدها المعروف« -49

ذ1َ خ اه -) اُتُّ اسٍ -الشَّ بفَهانَ -عص اه2  أَ لَ -) الشَّ و اصمۀٌ -األَ ا -ع   بنَ

اصمۀ3ٌ ا -) ع یهف- د وف -مسجِ رُ ع4  الماس بلُ -) ع و اصمۀٌ -األَ ع- د جِ سم  

  »:النیروز و یعتبره االیرانیون من أکبر األعیاد القومیۀ و ال یرونه ینافی اعتناقهم االسالم!« -50

اد -) اإلیرانیون1َ یاألَع- ه ونَ افی -یرُ ر2ِ  ینَ ۀِ -) أَکْبمی القَو- ه نَ و رَ اقَ -ی عتنَ ا  

3وز ه -) النَّیرُ رُ تَبعرَ -ی کْب ام -أَ ه) یر4َ  اإلسلَ نَ و- یاف عتناقُ -ینَ المِ -ا اإلس  

  ):55 -51عین الصحیح فی اإلعراب و التحلیل الصرفی (

51- »!   »:اولئک ملوك مضوا لسبیلهم، أبادهم الموت و القتلُ

  البارز» هم«مبنی علی الفتح/ فعل و فاعله ضمیر  -مبنی للمعلوم -متعد -مزید ثالثی من باب إفعال -) أباد: للغائب1

  »اولئک«مشتق و صفۀ مشبهۀ / نعت و مرفوع بالتبعیۀ للمنعوت  -جمع تکسیر (مفرده: ملک، مذکّر) -) ملوك: اسم2

  معتل و ناقص (إعالله بالحذف)/ فعل و فاعله ضمیر الواو البارز، و الجملۀ فعلیۀ -للغائبین -) مضوا: فعل ماض3ٍ

ر -) اولئک: ضمیر إشارة للبعید4   بنی علی الکسر/ مبتدأ و مرفوع محالً، و الجملۀ اسمیۀم -معرفۀ -لجمع المذکّ

  »:ألیس لهذا یا زمانُ زوالٌ! أقول لدهر قد توالت صروفُه« -52

ه اسم  -معرفۀ -) هذا: إشارة للقریب1   »لیس«مبنی علی السکون/ مجرور بحرف الجرّ، و مرفوع تقدیراً علی أنّ

  ي نکرة مقصودة و مبنی علی الضم و منصوب محالًجامد و غیر مصدر/ مناد -مفرد مذکّر -) زمان: اسم2

  و الجملۀ نعت» صروف«معتل و لفیف مفروق/ فعل و فاعله  -للغائبۀ -) توالت: فعل مضارع3

  »هذا«مبنی علی الفتح/ فعل من األفعال الناقصۀ و هی من النواسخ، اسمه  -) لیس: للغائب4

ر لیال تَفرحنَ بلیلٍ طاب أولُه « -53 آخ ج النارا!فرُبلٍ أج:«  

ج: ماض1ٍ هو«مبنی للمعلوم/ فعل و فاعله ضمیر مستتر فیه جوازاً تقدیره  -صحیح و مضاعف -مجرد ثالثی -) أج«  

ل: اسم2 ر -) أو ف باإلضافۀ -جامد و غیر مصدر -مفرد مذکّ   معرب/ مبتدأ مؤخر و مرفوع، و الجملۀ اسمیۀ  -معرّ

  مبنی علی الفتح لوجود نون التأکید/ فعل و فاعله ضمیر النون البارز -حیح و سالمص -مجرّد ثالثی -) تفرحنَ: للمخاطبات3

  »لیل«و الجملۀ فعلیۀ و نعت و مجرور محالً بالتبعیۀ للمنعوت » أول«الزم/ فعل و فاعله  -مجرد ثالثی -) طاب: للغائب4
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  »:و کنت إذا غمزت قناة قوم کسرت کعوبها أو تستقیما« -54

  من أدوات الشرط غیر الجازمۀ/ ظرف أو مفعول فیه للزمان و منصوب محالً، و متعلّقه جواب الشرط -غیر متصرف ) إذا: اسم1

  المستتر» أنا«معتل و ناقص (إعالله بالحذف)/ فعل من األفعال الناقصۀ و هی من النواسخ، فاعله ضمیر  -) کنت: مجرّد ثالثی2

رة فی » أن«متعد / فعل منصوب بحرف  -الثیمزید ث -للمخاطبتین -) تستقیما: فعل مضارع3 ا» أو«المقد   بمعنی إلّ

ف باالضافۀ -جامد و غیرمصدر -قوم: جمع تکسیر )4   إلیه و مجرور منصرف/ مضاف -اآلخر صحیح -معرب -معرّ

  »:خَف سوء ما یأتی به القَدرو لم تَ                                                         أحسنت ظنّک باألیام إذ حسنت« -55

ف باإلضافۀ -من األسماء المالزمۀ لالضافۀ -) إذ: اسم غیر متصرف1   معرب/ ظرف أو مفعول فیه للزمان و منصوب -معرّ

  المستتر فیه » أنت«و فاعله ضمیر » لم«معرب/ فعل مجزوم بـ  -معتل و أجوف (إعالله بالحذف) -) تخف: للمخاطب2

/ فعل و فاعله ضمیر :  -صحیح و سالم -مجرد ثالثی -) حسنت: للغائبۀ3 الیه البارز، و الجملۀ فعلیۀ و مضاف» ت«متعد  

  و الجملۀ فعلیۀ و صلۀ» القدر«مبنی/ فعل مرفوع محالً، و فاعله  -متعد بالباء -) یأتی: معتل و ناقص (إعالله باإلسکان)4

  ):60 -56أجب بما یناسب عن األسئلۀ التالیۀ (

56- ن ما لیس اسم تفضیل:عی  

  ) کبري4  ) علیا3  ) خیر2  ) أسود1

  عین الخطأ: -57

م.2  ) إنّهم متقنون عملَهم.1 رسهما.3  ) إنّهم متقنو عملهِ هما.4  ) هما کاتبان درس هما کاتبان د (  

  »:إنّ«عین الخطأ عن عمزة  -58

نّی آسف! 1 !2  ) إذا أخطأت فقل أَ نَی سأترکک وحیداً   ) أظننت اُ

ک ستنجح!4  قلت للکاذب إنّک ستخسر!) 3   ) یا مجتهداً فی دروسه! إنّ

حسدونی فإنّی غیر الئمهم« -59 سدوا! -إن یِ ن الصـحیح فـی البنـاء    » قبلی من النّاس أهل الفضل قد حو عی

  للمجهول و فی البناء للمعلوم:

سدوهم!) إن 1 دونی فإنّی ... قد ح حس2   یسدونی فإنّی ... قد ح حسدتهم!) إن ی  

3! سدهم الناس د فإنّی ... قد حسدهم أهل الفضل!4   ) إن اُحس فإنّی... قد ح دت إن اُحس (  

  »:  کان«عین الصحیح عن اسم ». لم یکن لنا عجباً أن وجدنا التاریخ مرآة الزمان« -60

1ضمیر و مستتر وجوبا2ً  ) اسم ظاهر و مرفوع محال (    

ر) مصدر مؤو4  ) ضمیر محذوف جوازا3ً   ل و مؤخّ
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  پاسخنامه عربی 

  )4ـ گزینه 31

: عادت کردن، عادت پیدا کردن1اعتاد:  دو ع   : تَ

، آسان شد، ساده شد2 لَ هس :(لَیه االمرع) هانت علیه: هان :  

  هراسد.  : عادالیخشاها: دیگر از آنها نمی3

  اند. گزینه دیگر به غلط معنا شده 3که این سه کلمه در 

  )2ـ گزینه 32

 معنا شده است که غلـط  » کنی بازگو می«4و  3و در گزینه » بروم«1ب به معناي آورم است در حالی که در گزینه جئت

رَ فعل ماضی و به معنانی کافر شده است می می  4و در گزینـه  » اي کفـر گفتـه  «1باشد در صورتی که در گزینه  باشد و کَفَ

  ترجمه کرده است که صحیح نیست.» اي کافر شده«

  )3ینه ـ گز33

سـت اسـت   رناد 4به یک معنا هستند و به معنی و جان دادن در حال بیهوشی است و فقط گزینـه   4و  2و  1هاي  گزینه

  و این ترجمه در عبارت عربی نبود.» .پس از اینکه از هوش رفت«گوید چراکه می

  )4ـ گزینه 34

  )3ـ گزینه 35

و » شـود  غنیمت گرفته نمـی «به معناي» الیغنم«باشد می »اسارت«به معنی» سببی«باشد چراکه صحیح می 1ـ گزینه 36

 1باشد که ترجمه درست ایـن عبـارات فقـط در گزینـه      می» اند آنچه بدان و بر آن جنگیده«به معناي» ماقاتلو به و علیه«

  باشد. ها غلط می است و دیگر گزینه

  )3ـ گزینه 37

ل مـن  «و» ار، رهایش کنبگذ«به معناي» دعه«، » فرستادنش(ه=ش)«به معناي » اشخاصه« مخفیانـه  «بـه معنـاي  » تسـلّ

ل الی: دزدکی وارد شد} می» بیرون رفت ها  است و دیگر گزینه 3باشد که ترجمه درست این عبارات فقط در گزینه  {تَسلُّ

  باشند. غلط می
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  )2ـ گزینه 38

رَ« ـ » کانوا سـبب الخـروج  «باشد و می» امر کرد، فرمان داد«فعل است و به معناي» أم مسـبب خروج(شـورش)   «ه معنـاي ب

  باشد. صحیح می 2شود. در نتیجه فقط گزینه  کان فعل ماضی و در نتیجه گذشته معنا می» بودند

  )2ـ گزینه 39

خرج را اسم گرفته و خرج القائـد را بـه صـورت اسـمی یعنـی       4و  2فعل است به معناي خارج شد اما در گزینه » خرج«

» ظاهر المدینـه «براي خرج اشتباه است. و عبارت» بیرون آمد«ترجمه فعلی 3ینه خروج فرمانده ترجمه کرده است در گز

  باشد. می» خارج شهر«به معناي

  )3ـ گزینه 40

  مفرد ترجمه شده است. 2و  1باشد در حالیکه در گزینه  می» ها سرزمین«اراضی جمع و به معناي

آب آنهـا کـم   «شده و گزینـه قـلّ مأوهـا بـه معنـاي      خارج از متن عربی آورده» افراد مسن و کهنسال«عبارت 1در گزینه 

خشـکی  «4آورده نشـده و در گزینـه    2و  1به معناي خشکسالی در گزینه » سنون«را ترجمه نکرده است و گزینه» گشته

  باشد. معنا شده که غلط می» دندانه دندانه شده

  )3ـ گزینه 41

نْ از حروف جازمه و در اینجا بـه معنـاي منجـر بـه ،      شناسی، کشف: کشف شد هاي باستان حفاري»: التنقیبات األثریه« ع

  صحیح است. 3باشد در نتیجه گزینه  می» ها مجمسه«ها، و نعوش(ج نعش) و تمثاالن(ج تمثال) به معناي تابوت

  آمده است. 3ـ مفهوم جمله در گزینه 42

  )1ـ گزینه 43

  )3ـ گزینه 44

در حـالی کـه   » جموع حاشده من الطلبه«شود ست. در نتیجه میعبارتی نکره ا» جمع کثیري«جمع کثیري از دانشجویان

است که با عبارت عربی مطابقت ندارد » جمعیت انبوه دانشجویی«به معناي» الطالبیۀالجموع الحاشده «عبارت 1در گزینه 

  باشد. غلط می 4و  2پس گزینه » ها الحازمه سیاست«شود.  می» ي خود سیاست قاطعانه«و معادل عبارت

  )1ینه ـ گز45
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  : هر چند مختلف باشد.مختلفۀإن کانت 

: ولی  / آراؤهم: نظراتشان   االّ

  أنّ راضٍ بما یعتقده: آنچه معتقد است راضی است.

  )1ـ گزینه 46

  )1ـ گزینه 47

  )4ـ گزینه 48

  )4ـ گزینه 49

  )2ـ گزینه 50

  )3ـ گزینه 51

باشـد   و مجرور عبارتند از(ه، ها، . . . . ي، نا) مـی است نه فاعل آن ضمایر متصل منصوب » أباد«مفعول » هم«1در گزینه 

اند. و ضمایر متصل مرفوعی عبارتند از(ا، و، ن،  به و محالً منصوب این ضمایر هرگاه بعد از فعل متعددي قرار گیرند مفعول

  باشند. . . . ، نا، ي) این ضمایر در فعل معلوم فاعل و در فعل مجهول نایب فاعل می

  باشد. است و مرفوع می» اولئک«، خبرملوك« 2در گزینه 

  باشد. بر ضم می» مبنی» «اولئک« 4در گزینه 

  )2ـ گزینه 52

  )4ـ گزینه 53

ج«1در گزینه  ل«2باشد و در گزینه  ثالثی مزید من باب تفعیل می» أج باشـد نـه مبتـداي     می» طاب«فاعل براي فعل» أو

تمامی مـوارد ذکـر شـده     4نون تأکید گرفته است در گزینه  باشد که می» للمخاطب«صیغه» تفرحنّ«3مؤخر و در گزینه 

  باشد. صحیح می

  )1ـ گزینه 54

  ها: شرح دیگر گزینه

  باشد نه ناقص. فعل معتل اجوف می» کان: «2گزینه 

  واو و یاء و الف منقلبه  حرف عله سه بود اي طلبه
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  وجود آمده است. هـ ي) است. الف از تغییر آنها ب حرف عله واقعی(و

  ع معتل ؟انوا

قـوم جمـع مکسـر     4اطالق به آن چسبیده است و در گزینـه  » الف«باشد که می» للغائبه» «تستقیما«: فعل3و در گزینه 

  نیست بلکه(مفهوم جمع) دارد و جمع مکسر آن اقوام است.

  )2ـ گزینه 55

  )2ـ گزینه 56

علی است و فقط ل و مؤنث آن فُ فع ل اسـت کـه از    2در گزینه  چراکه اسم تفضیل دو وزن دارد مذکر آن اَ است که بروز فَع

  باشد. ن صفت مشبه میااوز

  )4ـ گزینه 57

  نادرست است. 1ـ گزینه 58

اش مکسـور   باید همـزه » إنک«4و  3باشد و در گزینه  اش مفتوح می به دارد در نتیجه همزه نقش مفعول» أنی«2در گزینه 

  باشد. باشد که درست می

  )3ـ گزینه 59

  )4ـ گزینه 60
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   تاریخ ایران باستان

  کرتیر که بود؟ -61

  ) از یاوران زردشت پیامبر1

  ) موبد بزرگ دوران شاپور دوم2

  ) اصالحگر دینی در دوران اردشیر یکم ساسانی3

  ) روحانی دوران نخستین شاهان ساسانی4

  کدام یک از پادشاهان ساسانی توسط هفتالیان در شرق ایران کشته شد؟ -62

  ) یزدگرد بزهکار4  ) قباد3  پیروز) 2  ) بهرام پنجم1

  آتشکدة آذرگشسب در کجا واقع شده است؟ -63

  ) یزد4  ) نیشابور3  ) فارس2  ) آذربایجان1

  نخستین خطبۀ مانی در چه زمانی ایراد شد؟ -64

    گذاري اردشیر بابکان ) در روز تاج1

  ) در سالروز تأسیس سلسله ساسانی2

    ) در بازگشت شاپور دوم از روم3

  روز جلوس شاپور یکم به تخت سلطنت ) در4

  نقش برجستۀ مربوط به فتح بزرگ شاپور اول در کجاست؟ -65

  بستان ) طاق4  ) بیشاپور3  ) برم دلک2  ) اقلید1

  مشبانه کیست؟ -66

  ) ملکه هخامنشی2    ) نیاي بزرگ ایرانیان1

  ) حواي ایرانی4    ) شاه پیشدادي3
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  کدام گزینه نادرست  است؟ -67

  هوخشتره نینوا فتح شد. ) در دورة1

  ) فروردیگان یا فروردیان مراسم بزرگداشت فروهرهاست.2 

  ) ایرانیان نخستین بار در زمان داریوش بزرگ بر مصرف دست یافتند.3

  اي از هنر ایرانی پیش از میالد به معناي اخص است.  ) معماري معبد نورآباد نمونه4

  هاي زیر است؟ تاباوستاي کنونی مشتمل بر کدام دسته از ک -68

    ها ها، ویسپرد، یشت ها، یسن ) وندیداد، گات1

  ها ) ویسپرد، گاهان، وندیداد، خرده اوستا، یشت2

  ها، وندیداد، خرده اوستا، هادخت نسک ها، یشت ) گات3

  ها، وندیداد، ویسپرد، خرده اوستا ها، یشت ) یسن4

  ملکه زنوبیا همسر چه کسی بود؟ -69

  ) گودرز4  ) کوربولو3  ستوس) رادامی2  ) تیرداد1

  مجسمۀ مرد شمی از چه جنسی است؟ -70

  ) مفرغ4  ) مرمر3  ) سنگ2  ) سنگ آهک1

  کدام شهرها از بناهاي عهد اشکانی است؟ -71

  ) هتره و گور4  ) نهاوند و الئودیسه3        ) گور و تیسفون2  ) تیسفون و هتره1

  کدام گزینه درست نیست؟ -72

  اي داشت. العاده ) بانکداري در زمان اشکانیان رونق فوق2  دانست. می» یا نه نه«ا شوهر ) آنتیوخوس سوم خود ر1

  ) در دوران اشکانیان دستگاه پلیس سوارة بیابان وجود داشت.4  نامد. می» اسلحۀ مرو«) پلوتارك اسلحۀ سواران پارتی را 3

  نقوش برجستۀ تنگ سروك به کدام دوره تعلق دارد؟ -73

  ) هخامنشیان4  ) عیالمیان3  ساسانیان )2  ) اشکانیان1

  شد؟ مراسم تاجگذاري شاهان هخامنشی در کجا برگزار می -74

  ) پرسپولیس4  ) پاسارگاد3  ) شوش2  ) هگمتانه1
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  چه کسی خود را شاه انشان خوانده است؟ -75

  ) کمبوجیۀ دوم4  ) کورش بزرگ3  ) داریوش بزرگ2  ) دیاکو1

  ی لقب مسیح دادند؟کورش بزرگ هخامنشی را چه کسان -76

  ) یهودیان4  ) هخامنشیان3  ) عیالمیان2  ) پارسیان1

  هاي پلوپونزي در زمان ...............آغاز شد و در زمان ...............پایان یافت. جنگ -77

   داریوش دوم -) اردشیر اول2  داریوش سوم -) اردشیر دوم1

  اردشیر دوم -) داریوش دوم4    داریوش دوم -) خشیارشا3

  در کدام گزینه اسامی دو تن از پادشاهان آشور آمده است؟ -78

  ) روساي اول و تیگالت پیلسر سوم2  ) ارژیشتی و شلمانسر سوم1

  ) شلمانسر سوم و سارگن دوم4  ) سارگن دوم و شار دوري دوم3

  کنیشکاي کبیر که بود؟ -79

  ) هماورد شاپور یکم ساسانی در شرق2  ) بنیانگذار سلسلۀ کوشان1

  ) یکی از شاهان الیمایی4  یکی از شاهان سلوکی )3

  نام کدام قوم و گروه است؟» اشکوزاي«در کتاب مقدس،  -80

  ) مندائیان4  ) کیمیریان3  ) سکاییان2  ) آشوریان1

  شیلهک اینشوشینک متعلق به کدام دوره از پادشاهان عیالمی است؟ -81

  ) دورة عیالم میانی2  ) دورة عیالم جدید1

ل مخ4  شاهان اوان) دورة پاد3   ها ) دوره سوکَ

  حکومت عیالم به دست چه کسی منقرض شد؟ -82

  ) آشور بانی پال آشوري2    ) آستیاگ مادي1

  ) نبونئید بابلی 4    ) کورش هخامنشی3
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  کدام گزینه نادرست است؟ -83

    هاي زاگرس شمالی سکونت داشتند. ) قوم گوتی در دره1

  ر بیست و یک نسک بود.) اوستاي روزگار ساسانیان مشتمل ب2

  ترین منبع بندهش دامداد نسک بوده است. ) مهم3

  مهرپرستی برابر است.» ضیافت همگانی«گشایی مانوي با  ) روزه4

  هاي ..............آمده است. نام رستم در آثاري به زبان -84

    ) اوستایی و سغدي2    ) ایرانی میانه1

  سانی) پهلوي اشکانی و سا4    ) سغدي و خوارزمی3

  زبان بلخی به کدام گروه زبانی تعلق دارد؟ -85

    ) ایرانی میانۀ غربی2    ) ایرانی میانۀ شرقی1

  ) ایرانی غربی در دورة جدید4  ) ایرانی شرقی در دورة جدید3

  زیستند. در ایران باستان پیروان ادیان ................نمی -86

    یمسیح -مانوي -) مزدکی2    بودایی -یهودي -) مزدکی1

  هندو -مانوي -) یهودي4   بودایی -مسیحی -) یهودي3

  اشه یا اشا به معناي ...............است. -87

  ) درستی2    ) راستی1

  ) بنیاد دین زردشتی4    ) فرمان خداوند3

  شده است؟ ي دینی در دورة ساسانی اطالق می  ها عنوان زندیق به کدام یک از گروه -88

  ) بدعتگذاران زردشتی4  نویان) ما3  ) مزدکیان2  ) آشموغان1

  گرسیوز کیست؟   -89

  ) برادر پیران ویسه4  ) برادر افراسیاب3  ) هماورد رستم2  ) پهلوانی ایرانی1

  شیموت، نام کیست؟ -90

  ) خدایی عیالمی  4  ) خدایی سغدي3  ) سرداري سلوکی2  ) ایزدي مانوي1
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  پاسخنامه تاریخ ایران باستان 

  )4ـ گزینه 61

کرده است. او بزرگترین عامل قتل  زد در عهد شاپور اول و هرمزد اول و وهرام اول و وهرام دوم زندگی میموبد کردیر هرم

ي او در سر مشـهد   هایی از جمله کتیبه پهلوي ساسانی از موبد کردیر در نقش رجب و سنگ نوشته باشد و کتیبه مانی می

  گار مانده است.و . . . از او به یادزرتشت ي کردیر در کعبه  و سنگ نوشته

  )2ـ گزینه 62

میالدي به کشور هیاطله لشکر کشید و او به همـراه لشـکرش در    484فیروز براي جبران شکست خود از هیاطله در سال 

  خندقی افتادند و جسد فیروز هرگز به دست نیامد. پادشاه هیاطله در این زمان اخشنواز بود.

  )1ـ گزینه 63

  )1(ر.ك: منبع  شیز آذربایجان مخصوص شاهان و جنگجویان بود.آتشکده آذرگشنب واقع در منطقه 

  )4ـ گزینه 64

صورت گرفت. بنا به روایت ابن الندیم، نخستین خطبه مانی در روز جلـوس شـاپور    242تاجگذاري رسمی شاپور در سال 

  ایراد شد.

  )132 ، ص1(ر.ك: منبع 

  )3ـ گزینه 65

ر این شهر را به سبک معماري رومی ساخت و نقش برجسته شاه ساسـانی  بیشابور در نزدیک کازرون امروزي است و شاپو

  نیز در نزدیکی آن واقع است.

  )4ـ گزینه 66

  باشند و از خاك روئیده شدند. مشیک و مشیانک آدم و حواي ایرانیان می

  )3ـ گزینه 67

  ایرانیان نخستین بار در زمان کمبوجیه مصر را فتح کردند.

  )4ـ گزینه 68

  نسک اوستاي ساسانی بوده است. 21نیز قسمتی از » هادخت«سمتی از یسنا هستند وق» گات ها«
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  )2ـ گزینه 69

  )4ـ گزینه 70

اي کـه   ي بزرگ مفرغی است که در شمی ناحیـه  مهمترین بناهایی که از عهد پارت شناخته شده اند، بدون شک، مجسمه

(ر.ك:  در آن پیدا شده، نزدیک مـال امیـر قـرار دارد.   متعلق به الیمایی قدیم است به دست آمده معبدي که این مجسمه 

  )360، ص 2منبع 

  )1ـ گزینه 71

  )2ـ گزینه 72

  در مورد بانکداري در دوره اشکانی منبعی در دست نیست.

  )1ـ گزینه 73

  ي تنگ سروك مربوط به دوره اشکانی است. نقوش برجسته

  )3ـ گزینه 74

  )362، ص 2(ر.ك: منبع 

  )3ـ گزینه 75

  )4نه ـ گزی76

  )2ـ گزینه 77

ق.م اسـپارت در جنـگ پلوپـونزي     404شود و در سال  م آغاز می ق 431هاي پلوپونزي بین آتن و اسپارت در سال  جنگل

  بخشد.  شود و به دموکراسی آتن پایان می پیروز می

  )4ـ گزینه 78

  )2ـ گزینه 79

  )2ـ گزینه 80

  ها در تورات هم آمده است. میراي و اشکوزاي یاد شده اند و عین این نامهاي آشوري به نام گی کیمیریان و سکاییان در سالنامه

  )2ـ گزینه 81

ق.م) و از پادشاهان عیالمی در ایـن دوره شـیل خـاکین شوشـیناك      745تا  2225عهد دوم عیالم ارتباط با بابل دارد(از 
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  است که پادشاهی مدبر بود و ابنیه بسیار بنا کرد.

  )2ـ گزینه 82

ها (آسوربانی پال) شهر شوش و ماداکتو و . . . را ویران کردند . مجسمه رب النوع  ق.م آشوري 642ي در سال ا طبق کتیبه

  سال در تصرف عیالمهیا بود به شهر ارخ باز فرستادند. 1635ارخ را که 

  )4ـ گزینه 83

  )1ـ گزینه 84

  )1ـ گزینه 85

  )4ـ گزینه 86

  دو داشته باشند نیست.ها آئین هن در منابع ذکري از اینکه ایرانی

  )1ـ گزینه 87

در مقابل وهومنه قرار گرفته است و اکه مینیـو  » آك منش، اندیشه بد«قرار دارد، اکه منه» اشه«در برابر» دروج«در گاثاها

  یا انگره مینیو(خرد شریر، اهریمن) دشمن سپنته مینو(خرد توانا)می باشد.

  )3ـ گزینه 88

  )3ـ گزینه 89

اوستا کرسوزدا، برادر دیگر افراسیاب(شاه توران زمین) بود که در خبث طینت از افراسیاب کم نبود و در گرسیوز نام او در 

  ي چی چست کشته شد. دست کیخسرو در کنار دریاچه هقتل سیاوش دست داشت و سرانجام ب

  )4ـ گزینه 90
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   تاریخ اسالم

  .........رسول اهللا (ص) پس از پیروزي بر خیبر، و وادي القري ..... -91

  ) همه آنان را به عنوان اهل کتاب به وحدت دعوت کرد.1

  ) یهودیان شبه جزیره عربی را به طور کامل اخراج کرد.2

  هاي آنان را به اسارت گرفت. ) مردان جنگجوي آنان را کشت و خانواده3

  ) اجازه داد بر زراعت خود باشند و محصول آنان بالمناصفه تقسیم شود.4

  ار مسلمان در زمان خالفت معاویه به حوزه هند و سند حمله کرد؟کدام سرد -92

    ) حصین بن نمیر2  ) بسربن ابی ارطاة1

  ) محمدبن قاسم 4  ) مهلب بن ابی صفره3

  در پیمان اخوت عبدالرحمان بن عوف با چه کسی برادر خوانده شد؟ -93

    ) سعد بن ربیع2  ) عبداهللا بن رواحه1

  خدري) ابوسعید 4  ) انس بن مالک3

  رهبر معنوي جنبش مرابطون چه کسی است؟ -94

  ) اغلب بن سالم2  ) ادریس بن عبداهللا1

  ) محمد بن تؤمرت4  ) عبداهللا بن یاسین3

  پیامبر (ص) پس از ورود به قبا به خانه چه کسی وارد شدند؟ -95

  ) سعدبن معاذ2  ) کلثوم بن هدم1

  ) ابو ایوب انصاري4  ) جابربن عبداهللا3

  شود؟ کجا اطالق میبکّه به  -96

    ) تمامی شهر مکه و محالت آن را گویند.1

  ) به معناي وادي و دره و موضع کعبه و پیرامون آن را گویند.2

  ) سرزمین حجاز که به آن بلد امین گویند.3

  القري و بلدامین گویند. باشد و به آن ام ) محدودة حرم می4
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  درباره ایام العرب کدام عبارت درست است؟ -97

  ) یکی از منابع شناخت تاریخ اجتماعی عرب بعد از اسالم است.1

  باشد. ) شرح پیکارهاي قبایل عرب با ملل دیگر پیش از اسالم می2

  اند. ) شرح اعمال و حیات قبایل بدوي است که شاعران آنها را به نظم کشیده3

  اند. ت این عنوان گرد آوردهباشد که اخباریان و شاعران تح هاي قبایل عرب می ) شرح پیکارها و تهاجم4

  چه کسی مشوق حملۀ موسی بن نصیر به اسپانیا بود؟ -98

    ) کنت ژولیان2  ) طارق بن زیاد1

  ) ولید بن عبدالملک4  ) وتیزاي پادشاه3

  در آخرین روزهاي خالفت خلیفه اول، مسلمانان در متصرفات روم چه پیروزي به دست آوردند؟ -99

1شکست سپاه روم در دمشق2  ین) شکست سپاه روم در أجناد (  

  المقدس با پیمان صلح ) فتح شهر بیت4  ) فتح شهر دمشق با پیمان صلح3

  اي به احمد تکودار مسلمان شدن وي را تبریک گفت؟ کدام امیر مملوکی با نوشتن نامه -100

ز4  ) قالوون3  ) بیبرس3  ) برقوق1   ) قُطُ

  مردم را به خالفت چه کسی دعوت کرد؟ضحاك بن قیس فهري پس از مرگ معاویه دوم  -101

  )3  ) عبداهللا بن زبیر2  ) خالد پسر یزید1

  ) مختاربن ابوعبیدة ثقفی    4  مروان بن حکم 

  المعلم لقب چه کسی بود؟ ابن -102

  ) شیخ طوسی4  ) شریف رضی3  ) شریف مرتضی2  ) شیخ مفید1

  کدام فرد از فعاالن شیعه در خدمت امام جعفر صادق نبود؟ -103

  ) جابربن یزید جعفی2    معدة بن فره نحوي )1

  ) ابوحمزه ثمالی4    ) ابوالخطاب3
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  کرد؟ اي تأکید می ابوبکر در جلسه سقیفه بنی ساعده بر چه مسئله -104

    ) به همسري دخترش با رسول اهللا (ص)1

  اهللا (ص) و قریشی بودن ) خویشاوندي با رسول2

    یشی) تأکید بر وزارت انصار و خالفت پیروان قر3

  هاي قریش ) اولویت خاندان تیم نسبت به دیگر شاخه4

  اي از بیعت با امام علی (ع) خودداري کرد؟ عبداهللا بن عمر به چه بهانه -105

  ) ناتوانی در تشخیص حق از باطل1

  ) توصیه پیامبر به مالزمت خانه کعبه2

  ) مشتبه شدن امور بر وي در قتل عثمان خلیفه سوم3

  کنم. مردم: من آخرین فردي خواهم بود که بیعت می ) بیعت نکردن همه4

  در دوره فتوحات اعراب در ایران ضمن قراردادهاي صلح کدام گروه از دادن جزیه معاف بودند؟   -106

   هاي مستمند ذمی ) خانواده1

  ) ذمیانی که تعهد عدم شورش داده بودند.2

  ) زنان و جوانان تازه بالغ شده ذمی3

  ابدان و عاکفان) کودکان، زنان، ع4

  گیري نهاد وکالت در نظام امامت شیعه کدام است؟ علت شکل -107

    ) سیاست خلفاي عباسی در کنترل همه امامان شیعه1

  ) ضرورت حل مشکالت اقتصادي و اجتماعی مسلمانان2

    ) ارتباط میان امام و شیعیان و پراکندگی جغرافیایی شیعه3

  مه شهرهاي جهان اسالم) تعیین وکیل از سوي امامان براي ه4

  کدام خلیفه عباسی در مصر کوشید بغداد را از مغول بازپس بگیرد؟ -108 

  ) المستعین باهللا4  ) المتوکل علی اهللا3  ) الحاکم بامراهللا2  ) المستنصر باهللا1
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  انتخاب شد؟» نقیب النقباء«در پیمان عقبه دوم چه کسی به عنوان  -109

  بن تیهان ) ابوالهیثم2    ) اسعدبن زراره1

  ) جابربن عبداهللا 4    ) براء بن معرور3

  محتواي کتاب اخبار الموفقیات زبیربن بکّار چیست؟ -110

   ) رجال و دانشمندان اسالمی2    ) انساب عرب1

  ) روایات ادبی، تاریخی4    اهللا ) مغازي و تاریخ رسول3

  کدام فرد از قاریان کوفه شمرده نشده است؟ -111

    ) سهل بن حنیف2  اعی) سلیمان بن صرد خز1

  ) مالک بن حارث نخعی4  ) شریح بن عوف عبسی3

  شود؟ اي اطالق می نام مبارکیه به چه فرقه -112

  ) معتقدان به امامت محمد بن اسماعیل بن جعفر (ع)1

  ) کسانی که پیرو ابن زینب و منتظر ظهور اسماعیل بودند.2

  باشند. (ع) می) کسانی که قائل به مهدویت اسماعیل بن جعفر صادق 3

  ) معتقدان اعطاي نص امامت به محمد بن اسماعیل از سوي امام جعفر صادق (ع)4

  مهمترین اثر واقدي چه نام دارد و امتیاز وي در این کتاب چیست؟ -113

  آوري کرده است. ) فتوح عراق، روایات گوناگون هر چند متناقض را جمع1

ده، وي اخبار را بدون سند ذکر 2   کرده است و روایات را گزینش کرده است.) کتاب الرّ

  ) فتوح خراسان، روایات را همراه با اسناد آورده و از راه مصاحبه اخبار را گرد آورده است.3

  ) مغازي، وي محل وقوع برخی غزوات را مشاهده و بررسی کرده و اطالعات دقیقی درباره آنها داده است.4
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  افریقا توسط عباسیان چیست؟علت تشکیل حکومت اغلبیان در شمال  -114

  ) جلوگیري از نفوذ ادریسیان2    ) تقابل با دعوت خوارج1

  ) گسترش فتوحات در میان بربرها4  ) جلوگیري از نفوذ قدرت امویان اندلس3

  کدام یک درباره دانش انساب درست است؟ -115

  دند.) اعراب انساب خود را در قالب شعر، رجز و مثالب و احادیث نبوي منتقل کر1

ت و سیره و مغازي رسول2 اهللا (ص) به دانش نسب توجه کردند. ) اعراب به سبب عصبی  

  ) تأسیس دیوان و گسترش فتوحات و تأسیس شهرهاي نو و استقرار قبایل این رشته را گسترش داد.3

  دهد. العرب و سیره پیامبران به دست می ) دانش انساب اطالعات تاریخی در باب مهاجرت قبایل و ایام4

  هاي غسان و حیره درست است؟ کدام یک درباره امیرنشین -116

  ) در حکم همکاران نظامی دولت ساسانی بودند.1

  ) در حکم دستیاران جنگی امپراطوري روم شرقی بودند.2

  هاي متمدن بودند. ) در حکم دستیاران نظامی قبایل بدوي علیه دولت3

  براي جلوگیري از تهاجم بدویان بودند.هاي مرزي روم و ساسانی  ) در حکم پادگان4

  چه بود؟» عواصم«الرشید منظور از  در عصر هارون -117

  ) مناطق مرزي شرقی خراسان2  هاي تابستانی عباسیان ) پایتخت1

  ) مناطق پشتیبانی و دژهاي جنوبی نواحی مرزي با روم4    ) نواحی اطراف انطاکیه3

  ه کسانی بود؟چ» علوج«در نظر عرب متعصب منظور از  -118

  ) موالی مصري4    ) کفار عجم3        ) قبطیان2  ) ایرانیان مجوس1

  محمد بن عبداهللا نفس زکیه، در زمان چه کسی قیام کرد؟ -119

  الرشید ) هارون4  ) منصور عباسی3  ) مهدي عباسی2  ) سفاح1

  ت؟اقدامات نظامی چه کسی در خالفت ابوبکر نقش بیشتري در برقراري آرامش داش -120

  ) مغیرة بن شعبه4  ) مثنی بن حارثه3                 ) خالدبن ولید2  ) ابوعبیده ثقفی1
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  پاسخنامه تاریخ اسالم

  )4ـ گزینه 91

هاي اهل خیبر در میان بدوین و مکیان بود. به دستور  هاي خیبر و خاتمه دادن به تحریک هدف از غزوه خیبر تصرف قلعه

توانستند همراه با پیـامبر در غـزوه خیبـر شـرکت کننـد.       حدیبه شرکت کرده بودند می ي پیامبر فقط کسانی که در غزوه

  ماه پس از هجرت) 72ها به تصرف مسلمانان درآمد.(صفر سال هفتم،  درنتیجه غزوه خیبر تمام قلعه

  )3ـ گزینه 92

  )2ـ گزینه 93

ین معنا که با پیمان عقد اخوت میان مسـلمانان  پیامبر در یثرب سیاست عقد اخوت میان انصار و مهاجر را به کار برده. بد

  یافت و به جاي آن تعصب هم پیمانی دینی بین آنها بود. ها قبیلگی تقلیل می تعصبات و گاه دشمنی

  پیامبر علی را براي عقد برادري برگزید.

  )3ـ گزینه 94

  )1ـ گزینه 95

  )2ـ گزینه 96

  )81ص  1(ر.ك: منبع 

  )4ـ گزینه 97

  )2ـ گزینه 98

هـا کـه حـاکم     جبل الطارق) با رودریک (فرمانده سـپاه گـت   ۀت ژولیان حاکم شهر بسته(در مغرب اسپانیا در کنار تنگکن

هـا را داشـت همدسـت شـد تـا از دسـت        ها شد) دشمنی داشت او با حزب دیگر به نام آشیال که قصد براندازي گـت  گت

ي ولیدبن عبدالملک  صت را مناسب دید و با اجازهرودریک خالص شود، سپس از موسی بن نصیر کمک خواست او نیز فر

هجري دوسپاه اولی به فرماندهی طریف بن مالک و دومی به فرماندهی طارق بـن زیـاد حـاکم طنجـه بـراي       91در سال 

  تسخیر اندلس فرستاد.

  )1ـ گزینه 99

  به بعد) 234، صفحه 2(ر.ك: منبع 
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  )3ـ گزینه 100

ه) است. سلطان احمد در سیاست خارجی از جانبداري از اسـالم   680-683کودار( اولین سلطان مسلمان ایلخانی، احمد ت

اي خطاب به سلطان مصر نوشت. در جواب ایـن نامـه    غافل نماند او با مصر و شام از در مصالحه درآمد و بدین منظور نامه

  سلطان مصر(قالوون) از اسالم آوردن سلطان احمد اظهار شادمانی بسیار کرده است.

  )2گزینه  ـ101

هاي شام به سبب رقابت امویان بر سر خالفت، اختالف افتاد و ایـن اخـتالف و نـزاع ادامـه داشـت تـا ذیقعـده         میان عرب

که در جابیه انجمن نمودند و با مروان بن حکم به عنوان خالفت بیعت کردند، بدین شرط که پس از » هجري 64سال «از

بن سعید بن عاص. بدینسان کسانی که طمع خالفت داشتند راضـی شـدند و   وي خالدبن یزید خلیفه باشد و پس از عمرو

ي قیس هم، به پیشوایی ضحاك بن قیس قهري در موج راهـط گـرد آمدنـد و بـا      کلبیان همدل و همسخن گشتند. قبیله

  عبداهللا بن زبیر بیعت کردند، بنابراین دعوي خالفت میان او و مروان بن حکم، منحصر شد.

  )1ـ گزینه 102

  )3ـ گزینه 103

  )2ـ گزینه 104

خواسـتند سـعدبن عبـاده را کـه      بنی ساعده گـرد آمدنـد مـی     نتشار یافت مردم انصار در سقیفهوقتی خبر وفات پیغمبر ا

ي بنی  پیشواي طایفه خزرج بود به خالفت بردارند و با او بیعت کنند و چندتن از مهاجران از جمله ابوبکر و عمر به سفیقه

  ساعده آمدند.

در اختالف میان مهاجرین و انصار بر سر خالفت، ابوبکر گفت: امیر از ما و وزیران از انصار انتخاب شـود و بـدون مشـورت    

سـرانجام عمروابوعبیـده جـراح    » االئمه من قریش«آنان کاري صورت نگیرد و روایتی از پیغمبر نقل کرد که فرموده است:

  )107و  106، ص 4(ر.ك: منبع  ردند.ابوبکر را به ریاست پذیرفتند و با او بیعت ک

  )4ـ گزینه 105

  )4ـ گزینه 106

گرفـت و بردگـان، فقـرا،     جزیه مبنایی قرآنی داشت و فقط به اهل ذمه، مذکر، بالغ، عاقل و قادر به انجـام کـار تعلـق مـی    

  دیوانگان، رهبانان، زنان، کودکان و کهنساالن از پرداخت آن معاف بودند.

  )3ـ گزینه 107

  )1زینه ـ گ108

پناه، بیبرس مملوك به خالفت منصـوب شـد امـا او در کارهـا دخالـت نمـی کـرد و عنـوان او         در المستنصر باهللا در مصر 



  مجموعه تاریخ »  392«
 

 
 

 
  تشریفاتی بود.

  )1ـ گزینه 109

در آستانه ذیحجه سال سیزدهم که یثربیان به سنت هر ساله روانه زیارت کعبه شدند، هفتاد و دو مرد و سه زن بـه مکـه   

  ین بیعت را با پیامبر تحقق بخشند.رفتند تا دوم

  )4ـ گزینه 110

  )2ـ گزینه 111

  )1ـ گزینه 112

مبارك از پیروان ابوالخطاب و ابوالخطاب از شاگردان ایرانی امام جعفر صادق که معتقد بـه جانشـینی اسـماعیل بـود امـا      

اي به نام مبارکیه به وجـود   فرقهمبارك معتقد بود محمدبن اسماعیل جانشین امام جعفر صادق است نه خود اسماعیل و 

  آوردند قرامطه پیروان مبارك هستند.

  )4ـ گزینه 113

  )2ـ گزینه 114

خواست در تونس قدرتی مستقر باشد تا بربـران را تنبیـه کنـد و     تأسیس دولت اغلبیان از آن جا بود که هارون الرشید می

  ادریسیان را از حمله به قلمرو عباسیان باز دارد.

ن اغلب که بر دیار زاب حکومت داشت از هارون خواست تا حکومـت تـونس را بـه او بدهـد. هـارون الرشـید بـه        ابراهیم ب

بـه   296ابراهیم والیتدار تونس شد دولت اغلبیان بـه سـال    184پیشنهاد هرثمه بن اعین این تقاضا را پذیرفت و به سال 

  وسیله ابوعبداهللا شیعی(فاطمیان) سقوط کرد.  

  )3ـ گزینه 115

  )4ـ گزینه 116

  )4ـ گزینه 117

  )3ـ گزینه 118

  )3ـ گزینه 119

  )634و  632، ص 2(ر.ك: منبع 

  )2ـ گزینه 120
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   تاریخ جهان

  توسط چه کسی و چرا طراحی شد؟ (NEWDEAL)نیودیل  -121

    ) جرالد فورد، کنترل واترگیت1

  اف کندي، کنترل جنگ ویتنام ) جان2

    1929قتصادي ) فرانکلین روزولت، کنترل بحران ا3

  ) هري ترومن، کنترل حمالت دریایی ژاپن4

  پیمان کنلوردا میان کدام ترکیب زیر امضاء شد؟ -122

  ) فرانسه، انگلیس2  )فرانسه، اتریش1

  ) ناپلئون، پاپ4  ) ناپلئون، انگلیس3

  کنگرة پنتارچی نام دیگر کدام گزینه است؟ -123

  ) کنگرة نیقیه4  ) کنگرة پاریس3  ) کنگرة مونیخ2  ) کنگرة وین1

  بین ..................بود.انوستیتور هاي  جنگ -124

  ) پروس و اتریش2  ) اتریش و فرانسه1

  ) فرانسه و پروس4  ها و پادشاهان ) پاپ3

  ....به کار افتاد.................در ...................در سال ..نخستین راه آهن توسط ...... -125

    ، آلمان1830) دیزل، 2  لیس، انگ1825) استفن سون، 1

  ، انگلیس1842) وات، 4    ، آمریکا1850) اریک، 3

  اتحاد شوروي نخستین پیمان همکاري را با کدام کشور اروپایی و با چه نامی امضاء کرد؟ -126

    1925) آلمان، پیمان راپولو 2  1925) آلمان، پیمان لوکارنو 1

  1919ن ورساي ) فرانسه، پیما4  1924) فرانسه، پیمان پاریس 3

  هاي میانه کدام مرکز آموزشی در اروپا پیشاهنگ احیاي علم پزشکی بود؟ در سده -127

  ) سالرنو4  ) پاریس3  ) بولونیا2  ) آکسفورد1
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  طرفی کردند؟ کدام دسته از کشورها در آغاز جنگ جهانی دوم اعالم بی -128

    ، ترکیه) اسپانیا، ایتالیا، لهستان2   ) ایران، ترکیه، بلژیک، هلند1

  هلند، لهستان، اتریش، ترکیه )4  ) ترکیه، اتریش، سویس، ایران 3

  کدام گزینه در مورد موضع ژاپن در دو جنگ جهانی صحیح است؟ -129

  ) در هر دو جنگ جهانی متحد آلمان بود.1

  ) در دو جنگ جهانی مخالف آلمان بود.2

  د آلمان بود.) در جنگ جهانی اول علیه آلمان و در جنگ جهانی دوم متح3

  ) در جنگ جهانی اول متحد آلمان و در جنگ جهانی دوم مخالف آن بود.4

  پیمان آمین، میان کدام ترکیب زیر امضاء شد؟ -130

  ) فرانسه، آلمان2    ) اسپانیا، پرتقال1

  ) ناپلئون، انگلیس4    ) ناپلئون، پاپ3

  ؟اي که در جنگ چهارم صلیبی رخ داد، چه بود مهمترین حادثه -131

  ) تصرف بیزانس توسط صلیبیون2    المقدس شغال بیت) ا1

  ) تصرف شهر زارا به دست صلیبیون4  ) تأسیس دولت التین در اورشلیم3

  شد؟» سند حقوقی«کدام یک از پادشاهان انگلستان مجبور به پذیرش  -132

  ) هانري هفتم4  ) هانري ششم3  ) چارلز دوم2  ) چارلز اول1

  ن فرانسوي در انقالب استقالل آمریکا فعالیت داشته است؟کدام یک از انقالبیو -133

  ) میرابو4  ) الفایت3  ) روبسپیر2  ) دانتون1

  معاده توردسیالس براي تقسیم جهان میان چه کشورهایی بود؟ -134

  ) اسپانیا، پرتغال2    ) انگلیس، فرانسه1

  ) آمریکا، شوروي4    ) آلمان، ژاپن3
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  تانیاي کبیر، نیل به چه هدفی بود؟در جنگ جهانی اول، تالش بری -135

    دست آوردن مستعمرات جدید ه) ب1

  ) تسلط بر دو ایالت آلزاس و لرن2

   ) جلوگیري از توسعه و قدرت یافتن نیروي دریایی آلمان3

  ) جلوگیري از دستیابی روسیه به آبهاي گرم و دریاهاي آزاد4

  ند؟هاي حاضر در اولین مجلس انقالب فرانسه کدام جناح -136

    ها، ژاکوپنها ) سوسیالیست2  ها، ژاکوپنها ) ژیروندن1

  ها ) مونتانیارها، فویان4  ها ها، ژیروندن ) فویان3

  کند، ندارند؟ کدام مکتب سیاسی معتقد است مردم حقوقی جز آنچه دولت به آنها تفویض می -137

    ) سوسیال دموکراسی2    ) دموکراسی1

  ) لیبرالیسم4    ) فاشیسم3

  ی چه بود؟سیماخ -138

    ) اتحاد دفاعی آتن و اسپارت علیه داریوش1

  هاي هلنی ) پیمان عدم تجاوز میان دولت2

  ) فدراسیون گروه پلوپونزي علیه آتن3

  هاي هلنی علیه پارس ) کنفدراسیون دولت4

  مجمع اتفاق ملل، به چه اقدامی مبادرت کرد؟  میالدي)، 1935در موقع جنگ ایتالیا و حبشه ( -139

    رسمیت شناختن تصرف حبشه توسط ایتالیا ) به1

  نشین به ایتالیا ) جلوگیري از الحاق ایاالت ایتالیایی2

  منظور مقابله با تجاوزات ایتالیا) اعزام نیروهاي نظامی به حبشه، به 3

  ) تصویب مجازات محاصرة اقتصادي علیه ایتالیا4
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  کدام است؟ 18هاي عصر روشنفکري در فرانسه قرن  مهمترین ویژگی -140

  هاي گذشته، جدایی دین از سیاست و مبارزه با خرافات سنت ة) تکیه بر قواي عقالنی، علوم جدید، شکاکیت دربار1

  هاي انسانی و تأکید بر عقاید کمونیستی سازي جدایی دین از سیاست، رعایت جنبه ) زمینه2

  ذهبی) مبارزه با خرافات و اعتقادات جادویی، تالش براي گسترش ایمان م3

  ) همه موارد4

  قوانین لیکورگوس مجموعۀ احکام .................است. -141

  ) کارتاژ4  ) روم3  ) اسپارت2  ) آتن1

  صلح کالیاس بین کدام کشورهاي باستانی به امضاء رسید؟ -142

  ) ایران و مصر4  ) ایران و روم3  ) آتن و اسپارت2  ) آتن و ایران1

  با دخالت دولت در امور اقتصادي مخالفت کرد؟ کدام متفکر براي نخستین بار -143

  ) مالتوس4  سه ) ژان باپتیست3  ) ریکاردو2  ) آدام اسمیت1

  شد؟ اي ژئومورها اطالق می در آتن به چه طبقه -144

    ) کشاورزان کوچک2    ) مالکان بزرگ1

  ) اشراف4    ) جنگجویان3

  نویسندة کتاب دکامرون کیست؟ -145

  ) رافائل4  دانته) 3  ) پترارك2  ) بوکاچیو1

  رسالۀ فلسفۀ حق از کیست؟ -146

  ) فیخته4  ) کانت3  ) نیچه2  ) هگل1

  هایی بودند؟ هاي مستقل ملی در اروپا در واقع نمایندة چه گروه دولت -147

  هاي قدرتمند ) نماینده فئودال2    طبقات مادون) نمایندة 1

  و سیاسی) نماینده تمرکز قدرت ملی 4  ) نماینده حکومت یکپارچه مسیح3
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  ، مورخ اروپایی عامل اصلی حیات مجدد شهرهاي اروپاي غربی چه بود؟»هنري پیرن«به نظر  -148

    ) انقالب پول و بازرگانی2  هاي تجاري ) ایجاد اتحادیه1

  ) رونق شهرهاي ایتالیا4  ) تجارت اروپا با شرق3

  امپراتوري آلمان در پی کدام واقعه تأسیس شد؟ -149

    1866هم اول، تأسیس ارتش ملی ) امپراتوري ویل1

  1871) پیروزي بر فرانسه، پیمان فرانکفورت 2

    1871) پیروزي بر اتریش، پیمان وین 3

  1868) صدر اعظمی بیسمارك، جنگ با دانمارك 4

  جنبش اصالح کلیسا نخستین بار توسط کدام متفکر مطرح شد؟ -150

  ) پترآبالر4  ) جان هوس3  ) جیوردانو2  ) جان وایکلیف1



  مجموعه تاریخ »  398«
 

 
 

 
  تاریخ جهان  پاسخنامه

  )3ـ گزینه 121

New deal آمریکـا اسـتفاده شـد.     1929قوانینی بود که توسط فرانکلین روزلت، براي کنتـرل بحـران سـال    » رسم نو«یا

Newdeal شود.                     پایه نظرات عالم اقتصادي انگلیس جان مینارد کینس است او اصطالحاً تأمین گر عمل نامیده می

  )4ـ گزینه 122

  )1ـ گزینه 123

  )3ـ گزینه 124

از دنیا رفت و هانري چهارم جانشین او شد. در اوایل سلطنت هانري کشور آلمان آرام بود ولی  1056هانري سوم در سال 

هـا   اب پاپشش ساله بود) را مغتنم شمرده براي آزادي از قید اطاعت آلمان به تالش افتاد و انتخ 4ایتالیا صغیري(هانري 

هـاي   روي ها از نو معمول داشت. گرگوار هفتم پاپ نیرومند و مدبر ایتالیا درصدد جلـوگیري از زیـاده   را به وسیله کاردینال

هـا بـه وسـیله پـاپ انتخـاب شـوند نـه از طـرف          کلیسا و آزادي آن از مداخله پادشاهان برآمد. نظر او این بود که اسـقف 

هاي انوستیتور معروف گشت. هانري شورائی در ورمس  ها و پادشاهان شد و به جنگ پاپ امپراطوران، همین امر منشأ نزاع

تشکیل داده پاپ را از مقام خود عزل کرد پاپ هم هانري را تکفیر کرد. عاقبت براي پایان بخشیدن به این اوضاع هـانري  

مقامـات مـذهبی و واگـذاري زمـین و     ها بـا   ي ورمس را پذیرفت و به موجب آن انتخاب اسقف پنجم امضاي موافقت نامه

  دخالت دادن در امور عرف با شخص امپراطور بود.

  )1ـ گزینه 125

در  1825آهن به وسـیله اسـتفن سـون در سـال      پیشرفت وسایل حمل و نقل بود. نخستین راه پیشرفت بازرگانی، نتیجۀ

  )276، ص 2(ر.ك: منبع  انگلیس به کار افتاد.

  )2ـ گزینه 126

  )4ـ گزینه 127

به هنگام قرون وسطی در اروپا اعراب در توسعه علوم به خصوص پزشکی تأثیر مهمی داشتند ولی به خاطر منـع مـذهبی   

نـو پیشـرفت    به کالبدشکافی و تشریح توجهی نکردند مسیحیان نیز با همین ممنوعیت مواجه بودند ولی آموزشگاه سـال 

  شدند. اي داشت و حیوانات تشریح می قابل مالحظه
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  )1گزینه ـ 128

  )3ـ گزینه 129

رغم پیروزي متفقین بـه اهـداف مـورد نظـرش نرسـید در نتیجـه در جنـگ دوم در صـف          ژاپن در جنگ جهانی اول علی

  متحدین آلمان قرار گرفت.

  )4ـ گزینه 130

دنامه بـه  ماه مذاکره بین لردکورن و الیس و ژوزف بناپارت برادر ارشد ناپلئون در شهر آمین عه 50بعد از  1802در سال 

کـرد کـه تمـام     امضا رسید. به موجب این قرارداد دولت انگلیس جمهـوري فرانسـه را بـه رسـمیت شـناخته و تعهـد مـی       

ي ترینیـه و وعـده مـی داد کـه      ي کـاپ در آفریقـا و جزیـره    مستعمرات فرانسه و متحدین او را پس بدهد مگر مستعمره

تخلیه کند و در مقابل فرانسویان نیز قالع والیـت نایـل را خـالی     مالت و مملکت مصر را پس از سه ماه به کلی  ي جزیره

  )4(ر.ك: منبع  کنند. عمر این صلح از یک سال تجاوز نکرد.

  )2ـ گزینه 131

  1385سال  148توضیحات در سؤال 

  )1ـ گزینه 132

  )3ـ گزینه 133

م) آمریکـا   1780کید  و الفایت بـود.( نخستین کسی که از فرانسه براي کمک به مستعمرات اعالم آمادگی کرد ژنرال مار

  )235و  234 صص 3(ر.ك: منبع  به استقالل رسید. 1783در سال 

  )2ـ گزینه 134

  این معاهده با وساطت پاپ الکساندر ششم بین دو کشور پرتغال و اسپانیا بسته شد.

  )3ـ گزینه 135

  )3ـ گزینه 136

  )3ـ گزینه 137

  )4ـ گزینه 138

  )4ـ گزینه 139
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  )1ینه ـ گز140

  )2گزینه ـ 141

هـا و مطالعـه در    باشـد. لیگـورك پـس از مسـافرت     هاي اداري قبل از قرن نهم اطالعات کمی در دست می درباره سازمان

  قوانین حقوق خارجی، قانون اساسی اسپارت را تنظیم کرد.

  )1ـ گزینه 142

  )1ـ گزینه 143

  )2ـ گزینه 144

  )1ـ گزینه 145

  م) 1375ـ 1313جیوانی بوکاچیو(

کامرون که در  مهمترین شاهکار بوکاچیو، مجموعه اي است از چند داستان به هم پیوسته در یک چهارچوب منظم به نام د

اتفاق افتـاد و باعـث تبـاهی آن دیـار      1348لغت به معناي ده روز است. دکامرون شرح طاعون عظیمی است که در سال 

  یت تاریخی نیز نقش داشته است.ي بوکاچیو در داستان طاعون واقع گردید. به گفته

  )1ـ گزینه 146

  )4ـ گزینه 147

  )3ـ گزینه 148

  )2ـ گزینه 149

ي آلمـان   موجب ایجاد امپراطوري جدید آلمان شد؛ بـاویر، وورتمبـرگ و بـاد بـه اتحادیـه      1871شکست فرانسه در سال 

  شمالی پیوستند و پادشاه پروس، گیوم اول، به مقام امپراطوري رسید.

  )4ینه ـ گز150
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   تاریخ ایران دوره اسالمی

  جامع آدمیت در عصر مظفرالدین شاه توسط چه کسی ایجاد شد؟ -151

    ) سید محمد طباطبایی2 الدین اصفهانی ) سید جمال1

  ) میرزا عباسقلی خان قزوینی4  االسالم کرمانی ) ناظم3

  سیس کرد؟ام تیر کمیته نجات وطن را کدام شخص و یا گروه تأ پس از قیام سی -152

   مظفر بقائی -) حسین مکی2    ) افسران سلطنت طلب1

  کاشانی -) مصدق4  ) نمایندگان طرفدار نهضت ملی3

  یافت؟ روزنامه ایران شهر در کجا انتشار می -153

  ) لندن4  ) دهلی3  ) پاریس2  ) برلین1

  صر صفوي برگزید؟کمپانی هند شرقی انگلیس کدام کاالهاي تجاري را براي نفوذ در بازار ایران ع -154

    هاي ابریشمی ) پارچه2     ) ابریشم خام1

  ) ماهوت4    ) کرك3

  قدرت شاه اسماعیل اول به هنگام جلوس بر حکومت بر چه اساسی استوار بود؟ -155

  ) ادعاي الوهیت او توسط صوفیان و ادعاي مقام مرشد کامل1

  ) ادعاي امام عصر بودن، حق الهی شاهان ایرانی2

  ت امام غایب و ادعاي مقام و جایگاه مرشد کامل) ادعاي نیاب3

  ) حق الهی شاهان ایرانی، ادعاي نیابت امام زمان و نقش شاه در مقام مرشد کامل4

  نخستین چاپخانه در ایران توسط چه کسانی و در چه زمانی دایر گردید؟ -156

  هـ. ق دایر گردید. 1048) توسط ارامنه اصفهان در سال 1

  هـ. ق در این شهر دایر گردید. 1068صفهان و در سال ) توسط ارامنۀ ا2

  هـ . ق توسط یک ارمنی دایر و چند کتاب دعاي ارامنه را به چاپ رساندند. 1051) در سال 3

  هـ. ق در شهر اصفهان دایر گردید. 1020 -30هاي  ) توسط مسیحیان کرملی میان سال4
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  اهمیت بیشتري برخوردار بود؟ خان به بصره از کدام عامل در واقعۀ حمله کریم -157

  ) تامین آزادي رفت و آمد زوار ایرانی به عراق1

  هاي ایالت مرزي بابان ) دخالت عمر پاشا در رقابت2

  ) مالحظات تجاري و برتري تجاري شهر بصره نسبت به بنادر جنوبی ایران3

  کریم خان ) مصادره اموال ایرانیان مقیم عراق توسط پاشایان بغداد و شکایت آنها به4

  در زمان خالفت چه کسی به اسالم گروید؟» سامان خداة« -158

    ) مروان بن محمد2    ) منصور1

  ) هشام بن عبدالملک4    ) عمربن عبدالعزیز3

در سازمان اداري حکومت صفویان، دوایر ضابطه، توجیه و اوارجه زیر نظر کدام یک از صاحب منصـبان   -159

  قرار داشتند؟

  ) دیوان بیگی4  ) صدرخاصه3  ) مستوفی الممالک2  ) ناظر بیوتات1

  باسقاق یعنی: -160

    ) صاحب منصب نقابت2    ) شحنه1

  ) منشی جمع و خرج4    ها ) مامور مهر کردن نامه3

  گیرد؟ هجري قمري در برمی 873تا  704هاي  سال  کدام یک از منابع، حوادث تاریخ ایران را در فاصله -161

    یحی) مجمل فص2    السیر ) حبیب1

  التواریخ معینی ) منتخب4  ) مطلع سعدین و مجمع بحرین3

  اي را بر عهده داشت؟ عسس در عصر تیموریان چه وظیفه -162

  ها ) بازرس بازار و اوزان و اندازه2  ) بازرس و رئیس قواي انتظامی1

  ) مامور ترتیب و تنظیم تشریفات  4  ) مامور انتظامی در شب3
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ه و فرمان شاه و همچنین به معنـی دسـتورات سـالطین بـه دسـت انـدرکاران       کدام کلمه به معنی نام -163

  حکومتی است؟

  ) یرلیغ4  ) طغرا3  ) خاتم2  ) تمغا1

  کدام است؟» چولیان«معناي اصطالح  -164

  ) گروهی  از نظامیان بودند که در دورة ایلخانان از اختیارات خاصی برخوردار بودند.1

  دادند. دوران فرمانروایی حسنعلی میرزا قراقویونلو را تشکیل می ) هسته اصلی و مرکزي هیأت حاکمه2

  ) گروهی از حکمرانان بودند که در دوره تیمور به سبب برخورداري از امتیازات ویژه به این نام شهرت یافتند.3

ان مخالفت بـه  یابی آن قویونلو بودند که بعد از مرگ او از قدرت ) طرفداران به قدرت رسیدن فرزندان اوزون حسن آق4

  عمل آمد.

  را چه کسی ایجاد کرد؟» نیروي سوم«حزب  -165

  ) احمد قوام4  ) علی امینی3  ) خلیل ملکی2  ) محسن پزشکپور1

  شد؟ در دوره ایلخانان به چه نوع امالکی گفته می» اینجو« -166

  ) امالك اهدایی4  ) امالك سلطنتی3  ) امالك وقفی2  ) امالك دیوانی1

  یاست تند و خشن از جانب نادرشاه در مقابل ایل قاجار چه بود؟علت اتخاذ س -167

  ) دشمنی نادر با فتحعلی خان قاجار1

  ) حمایت سران ایل قاجار از طهماسب دوم2
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   پاسخنامه تاریخ ایران اسالمی

  )4گزینه  ـ151

  )1ـ گزینه 152

  )1ـ گزینه 153

  )4ـ گزینه 154

کمپانی هند شرقی انگلیس به اولین تالش براي رخنـه در بـازار ایـران دسـت زد. یکـی از عـاملین        1615/1024در سال 

هاي سردي دارد و حـدس زد بـازار خـوبی بـراي مـاهوت       کمپانی به نام ریچارد استیل متوجه شده بود که ایران زمستان

  نگلیسی خواهد بود.ا

  )4ـ گزینه 155

  به بعد) 26ص  2(ر.ك: منبع 

  )4ـ گزینه 156

  )3ـ گزینه 157

هـا در   قبل از تسخیره بصره مدتی بود که روابط ایران و عثمانی به سردي گراییده بود. برخی معتقدند که چـون انگلیسـی  

امر موجب اعتبار و رونق اقتصادي بصره و در مقابـل  ق تجارتخانه خود را از بوشهر به بصره انتقال دادند، این  1188سال 

ها به شـدت آزرده خـاطر    وارد آمدن زیان بسیاري به تجارت خارجی ایران و بنادر ایران گردید. کریم خان که از انگلیسی

ارت بنادر خواست زهر چشمی از آنان بگیرد و هم بصره را از شهرت بیندازد تا دوباره تج شده بود، با حمله به بصره هم می

  داند. ایران رونق یابد. سرپرسی سایکس رشک و حسد کریم خان را عامل اساسی حمله به بصره می

  )4ـ گزینه 158

در زمان خالفت هشام بن عبدالملک نزد اسدبن عبداهللا قسري، والی عرب خراسان رفـت و اسـالم آورد و وي    ةسامان خدا

  عبداهللا قسري، فرزند خود را اسد نامید. اش به اسدبن  القه و دوستیحکومت بلخ را به وي داد. سامان خداه به سبب ع

  )3ـ گزینه 159

  به بعد) 312ص  12(ر.ك: منبع 
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  )1ـ گزینه 160

  )3ـ گزینه 161

) کـه مشـتمل اسـت بـر حـوادث بـین       618ــ 87مطلع سعدین و مجمع بحرین تألیف کمال الدین عبدالرزاق سمرقندي(

ایلخانی و دیگر ابوسعید تیموري و عنوان کتاب به مناسـبت نـام آنهاسـت. قسـمتی از      سلطنت دو ابوسعید: یکی ابوسعید

هاي دیگـر شـاهد    کتاب مآخوذ از منابع دیگر خاصه تاریخ حافظ ابروست لیکن به سبب آنکه مؤلف خود در بعضی قسمت

  عینی وقایع بوده است کتابش در باب تاریخ این دوره حائز اهمیت است.

  )3ـ گزینه 162

التجـاره   ها یا گارد ملی یکی از مقامات دوره تیموري است و آن عده از مأمورانی که مسئول حفظ جان مسافران و مالعس

  )208و  207 ص، ص16(ر.ك: منبع  شدند. خوانده می» قراسواران«بودند

  )4ـ گزینه 163

  )2ـ گزینه 164

  )2ـ گزینه 165

  )3ـ گزینه 166

  )2ـ گزینه 167

  )3ـ گزینه 168

بـر غزنـه    555نان غز سراسر خراسان را پس از دستگیري سلطان تحت استیالي خود گرفتند از آن جمله در تاریخ ترکما

مستولی شدند و خسروشاه سلجوقی به الهور گریخت و آنجا را پایتخت خود قرار داد سپس طایفه غز بر کابـل و قسـمتی   

ی بودند و کسی که ایشان را از این نواحی راند و غزنین را مستول 569از سیستان نیز مسلط آمدند و بر این حدود تا سال 

از  571نین هـرات را در سـال   غـز از آن جماعت گرفت سلطان غیاث الدین محمدبن سام غوري بود غیاث الـدین غیـر از   

  الدین طغرل سلجوقی به در آورد و پوشنگ و سیستان . . . را نیز مطیع ساخت. بهاء

  )1ـ گزینه 169

حسین معاصر با سنجر و بهرام شاه غزنوي بود. غوریـان در ایـن ایـام بـه علـت شـوکت روز افـزون سـنجر         ملک عزالدین 

سلجوقی و تبعیت بهرام شاه از آن پادشاه اطاعت فرمان سلجوقی را گردن نهادند ولی با بهرام شـاه هـم کـه خـود مطیـع      
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  سنجر بود روابط حسنه داشتند و یکی از ایشان داماد بهرام شاه بود.

  )503ص  18ر.ك: منبع (

  )3گزینه  ـ 170

ملک شهاب الدین محمد پـس از فـوت بـرادر بـه سـلطنت غـور رسـید و از ایـن تـاریخ او را سـلطان معزالـدین محمـد             

  ) از خواص دربار او بوده است.543ـ 606) حکیم گرانقدر فخرالدین محمدبن عمر رازي(509خواندند(

  )2ـ گزینه 171

مت سلجوقیان رسید. او در اواخر حکومت خود به دست غزهـا اسـیر شـد. بعـد از اسـارت      ق به حکو 490سنجر در سال 

سنجر، ناصرالدین طاهربن فخرالملک بن نظام الملک به همراه امرا به نیشابور آمد و سلیمان فرزند سـلطان محمـد را بـه    

  عنوان جانشین سنجر به سلطنت نشاندند.

  )2ـ گزینه 172

  )179ص  19(ر.ك: منبع 

  )2گزینه  ـ173

گردید کـه عبـارت بـود از عـوارض یـا بـاج        بخشی از درآمد ساالنه از مالیات غیرمتعارف مکوس(جمع مکس) دریافت می

  گردید، اما الغاي آن پایدار نبود. که بعضاً لغو می  برامتعه بازرگانی و غیره

  )196ص  19(ر.ك: منبع 

  )4ـ گزینه 174

  )1ـ گزینه 175

. بنا به وصیت چنگیز در قوریلتاي اوکتاي جانشین وي گشت و اوکتاي عنـوان قـاآن را بـه    درگذشت 624چنگیز در سال 

  نام خویش اضافه کرد.

  )3ـ گزینه 176

بـرد   ها در نیشابور به سر می عباد با همراه کردن سپاهیان، فخرالدوله را که به علت اختالف با عضدالدوله مدت  صاحب بن

سعدان وزریر صمصام الدوله، حاکم عراق نیز در بازگرداندن فخرالدوله به حکومت نقش به جانشینی انتخاب کرد و نیز ابن 

  داشت.
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  )121و  120، ص 10(ر.ك: منبع 

  )1ـ گزینه 177

امیر نصربن احمد براي رسیدگی به امور خراسان به سوي نیشـابور عـازم شـد. در غیـاب او بـرادران وي بـا        317در سال 

از زندان آزاد شدند و بر بخارا مسلط شدند. یحیی(برادر امیرنصر) که زمام امور را به دست همکاري ابوبکر بن عمی الخباز 

گرفته بود ابوبکر خباز را به فرماندهی سپاه انتخاب کرد. اما با خردمندي، و ابولفصل محمـد بلعمی(وزیـر ابونصـر) ابـوبکر     

  دستگیر شد و بدین ترتیب شورش سرکوب گشت.

  )2ـ گزینه 178

هجـري در قسـمت    406تـا   348اي از امراي مستقل محلی کردستان منسوب به حسنویه که از سال  ه سلسلهآل حسنوی

هجري امیـر مسـتقل مشـهور کـرد و      369ي کردستان حکومت کردند. حسنویه ابن حسین بزرکالی متوفی به سال  عمده

د کـه از خلیفـه لقـب ناصـرالدوله     مؤسس حکومت بنی حسنویه در کردستان بود. پس از وي پسرش بدرالدین حسنویه بو

  یافت. شمس الدوله دیلمی سلطنت این خاندان را منقرض ساختند.

  )2ـ گزینه 179

  )1ـ گزنیه 180
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