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  )8مجموعه تست سال هاي اخیر(

  

  عمومی و تخصصی   زبان

1- This decision marks another change of direction in the ……….. of the country’s 

education policy. 

1) evolution  2) deduction  3) transmission  4) generation 

2- The newspaper report did not ……….. how the men Were killed. 

1) assign  2) debate  3) assume  4) specify 

3- Children inevitably suffer problems of ……….. to their parents’ divorce. 

1) controversy  2) adjustment  3) appreciation  4) compensation 

4- Although she had been ill for a long time, it still came as a shock when she 

……….. died. 

1) randomly  2) reluctantly  3) eventually  4) specifically 

5- The police department ……….. that the number of violent crimes will increase 

this year byabout 15%. 

1) imposes  2) advocates  3) estimates  4) identifies 

6- The city’s population ……….. mainly Asians and EurOpeans, 

1) compiles.  2) deviates  3) comprises  4) eliminates 

7- ……….. dictates that it is the man who asks the woman to marry him. and not the 

reverse. 

1) Foundation . 2) Convention  3) Constitution  4) Orientation 

8- To secure our future, we neçd a(n) ……….. economic strategy for the nineties. 

1) ultimate  2) considerate  3) imminent  4) consistent 
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9- There is no doubt that the Italian - of the play sounds better than the English one. 

1) version  2) equation  3) appendix  4) document 

10- Crude oil is industrially ……….. to purify it and separate out the different 

elements. 

1) refined  2) Modified.  3) converted  4) condensed 

Boyd is producing a film documentary that will present Randall’s biography (11) 

………. his poetry. Randall served as general editor of the Press (12) ……….. 1965 

to 1977. Jn the mid- seventies, printing costs and the closing of many small 

bookstores (13) ……….. he had extended credit (14) ……….. the Pres in financial 

straits. Boyd hopes her documentary on Randall (15) ……….. more people to 

African American literature. 
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PART B 

Directions: Read the following passage and decide which choice (1), (2), (3), or (1,) best 

fits &iclt blank Then mark your choice on your answer sheet. 

11-  

1) or 2) despite   3) as wellas 4) in addition 

12-  

1) in 2) from 3) during 4) between 

13-  

1) that 2) where 3) from whom 4) to which 

14-  

1) left 2) had left 3) was leaving 4) would have left 

15-  

1) introduces 2) will introduce 3) is introducting 4) would introduce 
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PART C: Reading Comprehension 

Directions: Read the following three passages and answer the questions by choosing the 

best choice (1,1, (2), (3), or (4,. Then mark the correct choice on your answer sheet. 

Like their predecesso the Parthians, the Sassanid Empire carried out active foreign 

relations with China, and ambassadors from Persia frequently traveled to China. Chinese 

documents report on thirteen Sassanid embassies to China. Commercially, land and sea 

trade with China was important to both the Sassanid and Chinese Empires. Large 

numbers of Sassanid coins have been found in southern China, confirming maritime 

trade. 

On different occasions Sassanid kings sent their most talented Persian musicians and 

dancers to the Chinese imperial court. Both empires benefited from trade along the Silk 

Road, and shared a common interest in preserving and protecting that trade. They 

cooperated in guarding the trade routes through central Asia and both built outposts in 

border areas to keep caravans safe from nomadic tribes and bandits. 

Politically, we hear of several Sassanid and Chinese efforts in forging alliances against 

the common enemy who were the Hephthaljtes. Upon the rise of the nomadic Gokturk 

Empire in Inner Asia, we also see what looks like a collaboration between Chinaand the 

Sassanid to defuse the Turkic advances. 

16- What does the passage mainly discuss? 

1) Iranian Chinese Alliances  2) Maritime Trade in Sassanjd Period 

3) Sassanjd Bilateral Relation with China  4) Silk Road and Shared Common Interests 

17- Like their ……….. the Parthjans, the Sassanid Empire established active foreign 

relations with China. 

1) ancestors  2) descendants  3) offspring  4) progeny 
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18- On various occasions Sassanid kings ……….. Persian musicians and dancers to 

the Chinese imperial court. 

1) dispatched ingenious  2) performed inspired  

3) settled clumsy   4) transmitted clever 

19- They cooperated in ……….. through central Asia, and both built outposts in 

border areas to keep carvans safe. 

1) covering the trade paths  2) defending the trade roads 

3) managing the business roads  4) supervising the business paths 

20- From the political view- point, the Sassanjd and the Chinese ………..  against 

the [Iephthalites. 

1) took steps to disunite  2) took measures to fall apart 

3) made attempts to cooperate  4) made efforts to disintegrate 
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After the Sassanids had secured Iran and its.neigiiboring regions under Ardashir I, the 

second emperor, Shapur I (240—270), ettended his authority eastwards into what is today 

Pakistan and northwestern hidia. The previously autonomous Kushans were obliged to 

accept his suzerainty. Although the Kushan empire. declined at the end of the 3rd 

century, to be replaced by the northern Jndiai. Gupta Empire in the 4th century, it is clear 

that Sassanid influence remained relevant in India’s northwest throughout this period. 

Persia and northwestern India engaged. in cultüia1 as well as pYlitical intercourse during 

this period, as certain Sassanid practices spread into the Kushan territories. In particular, 

the Kushan’s were influenced by the Sassanid conception of kingship, which spread 

through the trade of Sassanid silverware and tertiles depicting emperors hunting or 

dispensing justice 

This cultural interchange did not, however, spread Sãssanid.. religious practices or 

attitudes to the Kushans While the Sassanids aiways adhered to a stated: policy of 

religious proselytiztion, .aiid sporadically engaged in persecution or forced conversion of 

minority religions, the Küshans preferred to adopt a policy of religious tolerance. 

21- What does the passage mainly discuss? 

1) Sàssanid Dynasty 

2) Persia and India in the Sassanid Period 

3) Cultural Interchange between Sassanids and Kushan Empire 

4) Cultural and Political Relations of Sassanids with Kushans 

22- When the Sassanids had secured Iran and its neighboring regions 

1) Ardashir I gained control of Pakistan and north western India 

2) Ardashir I took control of what is today Pakistan and north western India 

3) Shapur I stretched eastwards into what is now called Pakistan and north western India 

4) Shapur I expanded his influence to include what is now Pakistan and India 
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23- According to the passage, Kushans who were independent earlier ………..  . 

1) had to admit the Sassanid partial dominion 

2) had to accept the authority of the Sassanids 

3) were now forced to accept the Sassanid domination 

4) were now compelled to admit the complete sovereignty of the Sassanids 

24- Sassanid silverware and textiles ………..  emperors hunting or dispensing 

justice. 

1) interpreted  2) illustrated  3) decorated. 4) adorned 

25- The Sassanid always tried to ……….. they chose to follow a policy of religious 

tolerance. 

1) encourage the Kushans to accept their political dominance 

2) encourage the Kushans to endure their religious behaviors 

3) persuade the Kushans to share their political thinking 

4) persuade the Kushans to share their religious beliefs 
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The earliest known record of the Persians comes from an Assyrian mscription from c 844 

BC that calls them the Parsu (Parsuash, Parsumasli) and mentions them in the region of 

Lake Urmia alongside another group, the Madal (Medes). For the next two centuries, the 

Persians. and Medes were at times tributary to the Assyrians. The region of Parsuash was 

annexed by Sargon of Assyria around 719 BC. Eventually the Medes came to rule an 

independent Median Empire, and the Persians were subject to them 

The Achaemenids were the first to create a centralized state in Persia, founded by 

Achaemenes (Hakhamanish), chieftain of the Persians around 700 BC. 

Around 653 BC, the Medes came under the domination of the .Scythians and Teispes, the 

son of Achaemenes, seems to have led the nomadic Persians to settle in southern Iran 

around this time — eventually establishing.the first organized Persian state in the 

important region of Anshan as the Elamite kingdom was permanently destroyed by the 

Assyrian ruler Ashurbanipal (640 BC). The kingdom of Anshan and its successors 

continued to use Elamite as, an official language for quite some time after this, although 

the new dynasts spoke Persian, an Indo- Iranian tongue. 

26- Before the Achaemenids gained control, the Persians 

1) were tributary to the Medes 

2) were tributary to the Assyrians 

3) were first tributary to the Assyrians but then were subject to the Median Empire 

4) established first their own independent state but then were subject to the Median Empire 

27- According to the passage, Achaemenes who was ………..around 700 BC. 

1) the chief of the Persian tribe founded the first state affiliated to the Medes 

2) the leader of the Persians established the first centralized government 

3) the leader of the Persian tribe created the first government subject to the Assyrians 

4) the chief of the Persians constructed the first peripheral state 
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28- Around 653 BC, Teispes, the son of Ilakhamanish  ……….. the nomadic Persians 

to ……….. southern Iran. 

1) allegedly helped — occupy ‘ 2) certainly forced — reside in 

3) certainly caused — inhabit in  4) allegedly persuaded — dwell in 

29- The Assyrian king Ashurbanipal ……….. the Elamite kingdom in 640 BC. 

1) constantly attacked   2) eternally eradicated  

3) perpetually spoiled   4) permanently plundered 

30- The kingdom of Anshan and its 

1) Successors spoke the Elamite language at the court for some time 

2) predecessors used the Elamite language at the court for some time 

3) descendants used Elamite as a formal language for a while 

4) ancestors spoke Elamite as a formal language for a while 
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  عمومی و تخصصی  پاسخنامه زبان 

Part A 

   1ـ گزینه 1

  این تصمیم نشانگر تغییر دیگري درجهت تحول سیاست آموزش و پرورش کشور است.

  ـ تولید4  ـ انتقال3  گیري ـ نتیجه2  ـ تحول1

  4ـ گزینه 2

  ن نکرد که آن مردها چگونه کشته شدند.گزارش روزنامه صراحتاً بیا

  ـ ذکر کردن4  ـ فرض کردن3  ـ گفتگو کردن2  ـ واگذار کردن1

  2ـ گزینه 3

  کودکان به طور اجتناب ناپذیري از مشکالت تطابق با طالق والدینشان رنج می برند.

  ـ جبران4  ـ ارزیابی3  ـ تعدیل2  ـ بحث 1

  3ـ گزینه 4

  سرانجام هنگامی که فوت کرد براي همه شکه کننده بود. اگرچه او مدت زیادي بیمار بود اما

    ـ با اکراه2  ـ به طور اتفاقی1

  مخصوصاً-4    ـ سرانجام3

  3ـ گزینه 5

  افزایش خواهد یافت. 15ي پلیس ارزیابی کرد که امسال شمار جرایم خشن تا % اداره

  ـ شناسایی کردن4  ـ ارزیابی کردن3  ـ حمایت کردن2  ـ تحصیل کردن1

   3ه ـ گزین6

  ها است. ها و اروپایی جمعیت شهر عمدتاً شامل آسیایی

  ـ کنار گذاشتن4  ـ مرکب بودن از 3  ـ منحرف شدن2  ـ گردآوردن1

  2ـ گزینه 7

  کنند نه برعکس. ها خواستگاري می رسم این است که مردها از زن
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  ـ جهت گیري4  ـ طبیعت3  ـ رسم2  ـ تأسیس1

  4ـ گزینه 8

  ي نو در زندگیمان نیاز داریم. ي اقتصادي منسجم براي دهه برنامه براي امنیت آینده امان به یک

  ـ منسجم4  ـ قریب الوقوع3  ـ با مالحظه2  ـ بنیادي 1

  1ـ گزینه 9

  هیچ شکی نیست که نوع ایتالیایی بازي از نوع انگلیسی آن بهتر است.

  ـ مدرك4  ـ پیوست3  ـ تساوي 2  ـ نوع 1

  1ـ گزینه 10

  پاالیش و جداسازي عناصر آن تصفیه شده است.نفت خام ازنظر صنعتی براي 

    ـ غلیظ شده4    ـ تبدیل شده3    ـ تغییر کرده2  ـ تصفیه شده1

  3ـ گزینه 11

  2ـ گزینه 12

  4ـ گزینه 13

  1ـ گزینه 14

  2ـ گزینه 15

  3ـ گزینه 16

  ي ساسانیان و کشور چین است  این متن را درمورد روابط دوطرفه

  1ـ گزینه 17

  ها با چین رابطه برقرار کردند. تساسانیان مانند پار

  1ـ گزینه 18

  فرستادند. هاي مختلف پادشاهان ساسانی موسیقی دان و رقاصان ایرانی به دربار چین می در مناسبت

  2ـ گزینه 19

  کردند. بردند و هردو در حفاظت و امنیت آن تالش می هر دو امپراتوري از راه ابریشم سود می
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  3ـ گزینه 20

  ها برعلیه هپتالیان متحد شده بودند. نیساسانیان و  چی

  4ـ گزینه 21

  4ـ گزینه 22

هنگامی که ساسانیان ایران و مناطق اطرافش را به دست گرفتند شاپور اول امپراتوریش را تا پاکستان و شمال غربی هند 

  امروزي گسترش داد.

  3ـ گزینه 23

  ها بودند. ومت ساسانیها که قبالً مستقل بودند حاال مجبور به اطاعت از حک کوشانی

  2ـ گزینه 24

  4ـ گزینه 25

  3ـ گزینه 26

  2ـ گزینه 27

  4ـ گزینه 28

  2ـ گزینه 29

  4ـ گزینه 30
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  عربی   

  )45 -31عین األصح و األدقَ فی األجوبۀ للترجمۀ أو المفهوم أو التعریب (

31- »! من ترکه رغبۀ ألبسه اهللا ثوب الذلَ و شمله البالء:«  

  میلی او را ترك نموده که خداوند لباس خواري بر تنش کرده و به بال و مصیبت دچار کرده است! ي بی) چه کسی از رو1

  کند! خاطر عالقه به وي ترك کند خداوند لباس خواري بر تن او کند و وي را به مصیبت دچار می ه) هر کس او را ب2

  شود! پوشاند و دچار بال و مصیبت می می میلی ترك کند خداوند لباس خواري بر او ) هر کس آن را از روي بی3

  میلی آن را ترك کرده است و خداوند خوارش ساخته تا به بال و مصیبت دچار شود! ) چه کسی با بی4

  »:  لما مرّ الغالم بوالی الجس سأله عما یحمله، ففحم!« -32

 و او وي را ساکت کرد!اي،  ) چون غالم بر زندانیان گذر کرد از او پرسید: چه با خود همراه داشته1

  زیر انداخت!ه ل زندان رسید از او دربارة آنچه با وي بود پرسید، ولی غالم سر بئو) هنگامی که غالم به مس2

  ) زمانی که غالم به نزدیک زندانیان رسید از او پرسید: چه چیزي به همراه داري، و او رنگش چون زغال گشت!3

  او دربارة آنچه با خود حمل کرده است پرسید، و او نتوانست جواب دهد! ل زندان گذشت ازئو) وقتی غالم بر مس4

  »:اُدنُ إلی اُذکّرك کالماً سمعته أنا و أنت منه!« -33

  ایم! ) نزدیک من بیا تا سخنی را برایت نقل کنم که من و تو آن را دربارة وي شنیده1

  به خاطرت بیاورم!ایم  ) به من نزدیک شو تا سخنی را که من و تو  از وي شنیده2

  ) پیش من بیا تا برایت سخنی را ذکر کنم که دربارة تو از وي شنیدم!3

  ) نزد من بیا تا سخنی را که تو دربارة وي گفته بودي به یادت بیاورم!4

او در »: إنّه توفّی و هو کاره ألمرهم مشفق من و میض جمرهم مستشف شرّ القضاء فـی قضـیۀ شـرّهم!   « -34

  که...حالی فوت کرد 

  گشت! ) از کار آنان درمانده بود و از جرقۀ آتش آنها ترسیده، و به دنبال درمان بدي آنها در قضا و قدر می1

  جست! ي شرّ آنان را در قضا و قدر می ) از کار آنان ناراضی بود و از شرارة آتش آنان بیمناك، و درمان مسأله2

  مند بود و سخت به دنبال پایان دادن به شرّ آنان بود! ش آنها بهره) نسبت به مسألۀ آنان بیزار بود و از نور کم آت3

  ) کارشان را زشت جلوه داده بود و به نور کم آتششان دل بسته بود تا فتنۀ آنان از پس پردة تقدیر رخساره بنماید!4
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  »:أنّ الصعاب کالکلب العقور، إذا رآك خفت منه و جریت، نبحک و عدا وراءك!« -35

  کنی پارس کند و به دنبالت بدود! اي و فرار می ا مثل سگ هار نیستند که چون ببیند از او ترسیده) دشواریه1

  دود! کند و پشت سرت می کنی پارس می ترسی و فرار می ) دشواریها جز سگ درنده نیستند که چون ببیند از او می2

کنـد و بـه    ویـت پـارس مـی   رکنی بـه   و فرار می اي مانند که اگر ترا ببیند که از او ترسیده ) سختیها به سگ هار می3

  دود! دنبالت می

دود و  کنی و او هم پشت سرت می ترسی و فرار می از او می یمانند که چون او را ببین ) سختیها به سگ درنده را می4

  کند! پارس می

  »:أخذ أحدهما یحض أهل المیسرة و اآلخر أهل القلب!« -36

  جناح چپ کردند و نه قلب لشکر را.) آنها هر دو شروع به تشویق 1

  ) یکی از آنها به تحریک جناح چپ پرداخت تا با قلب لشکر جنگ کند.2

  ) آن دو شروع به تحریک جناح چپ و قلب لشکر براي جنگیدن کردند.3

  ) یکی از آن دو به تشویق جناح چپ بر جنگیدن پرداخت و دیگري قلب لشکر را.4

  »:تی أتیا تلک البلدةأخذ القائدان علی البرّ ح« -37

  ) دو فرمانده راه خشکی را در پیش گرفتند تا به آن شهر رسیدند.1

  ) دو فرمانده چون راه خشکی را به پایان رساندند به شهر وارد شدند.2

  ) هر دو فرمانده پس از طی راه بیابان وارد آن شهر شدند.3

  د. ) هر دو فرمانده راه بیابان را طی کردند و به شهر رسیدن4

  »:إنّ بإمکانه التّغاضی عن التّجربۀ المرّة التی شابت عالقاتهما!« -38

  کند! پوشی از یکبار تجربه، همان چیزي است که روابط آنها را تیره می ) براي او امکان چشم1

  پوشی کند! ) براي او امکان ندارد تا از تجربۀ تلخی که روابط آنان را تیره کرده است چشم2

  پوشی کند! ست که از تجربۀ تلخی که با روابط آنها آمیخته شده چشم) در قدرت او3

  ) در توانایی او نیست که از تجربۀ تلخی که با روابط آنان آمیخته شده بهره ببرد!4
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  »:لم تکد السلطۀ تلقی القبض علی الزّعماء األربعۀ حتّی قامت ثورة فی البالد!« -39

  در قبضۀ قدرت خود بگیرد که انقالبی در کشور برپا شد!) نزدیک نبود حکومت آن چهار رهبر را 1

  ) به محض اینکه حکومت آن چهار رهبر را دستگیر کرد، انقالبی در کشور برپا شد!2

  ) هنوز حکومت آن چهار رهبر را دستگیر نکرده است تا انقالبی در کشور برپا شود!3

  ر کشور برپا شود!) هنوز قدرت بر آن چهار رهبر حاکم نشده است که انقالب د4

عتقدت أنّک مخلوق لعظائم األمور شعرت بهمۀ تکسرالحدود و الحواجز و تنفذ منهـا إلـی السـاحۀ    « -40 إذا ا

  »:الفسیحۀ و الغزض األسمی!

اي داري کـه موانـع را    کـنم کـه اراده   اي احساس مـی  ام این باشد که تو براي کارهاي بزرگ آفریده شده ) اگر عقیده1

  یابی. ند و تو از آنجا به میدان وسیع و هدف بلند دست میک برطرف می

کنی که مرزها و موانع را درهم  اي همتی را احساس می ) اگر بر این عقیده باشی که براي کارهاي بزرگ آفریده شده2

  یابی! شکند و از آنجا به میدان وسیع و هدف بلند دست می می

ریزد و از آنجا  کنی که مرزها و موانع را فرو می هستی همتی احساس می) اگر بر آن باشی که آفریدة کارهاي بزرگ 3

  یابد! به میدان فراخ و هدف بلند راه می

شـکنی و بـه    کنی که بـا آن موانـع را مـی    اي احساس می آفرینی اراده ) اگر اعتقاد داشته باشی که کارهاي بزرگ می4

  یابی! میدان وسیع و هدف عالی دست می

  »:بعد أبیه سلک سبیل الرّشد فی العدل و استخدم الغلمان الرّوقۀ من سبی الرّوم و التّركعندما ملک « -41

) وقتی بعد از پدرش به سلطنت رسید و راه پیشرفت را در مسألۀ عدالت طی کرد، در این راه غالمان زیبـاروي را از  1

  بین اسیران روم و ترك استخدام نمود.

ه بود، راه رشد و ترقی را در عدالت در پـیش گرفتـه غالمـان الغـر انـدام از میـان       ) چون بعد از پدر به شاهی رسید2

  اسراي روم و ترك به خدمت درآورد.

  ) چون بعد از پدر به پادشاهی رسید و راه دادگري را پیمود، غالمانی زیبا روي از میان اسراي روم ترك را به خدمت گرفت.3

عدالت در پیش گرفت و غالمـان زیبـاروي از اسـیران روم و تـرك را بـه       ) وقتی بعد از پدرش به سلطنت رسید، راه4

  خدمت گرفت.
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  »:وال تهیجوهنّ بأذي و إن شتمن أعراضکم و سببن اُمراءکم!« -42

  ) آنان را با آزار دادن تحریک مکنید هر چند به نوامیس شما ناسزا گویند و فرماندهانتان را دشنام دهند!1

  ار تشویق نکنید که به عرض و ناموستان دشنام دهند و فرماندهان را ناسزا گویند!) آنها را با اذیت و آز2

  ) آنان را تحریک نکنید و آزار ندهید تا نوامیس شما را ناسزا نگویند و فرماندهان را دشنام ندهند!3

  ند!) آنها را مورد آزار و اذیت قرار مدهید حتی اگر به عرض و ناموس و فرماندهان شما ناسزا گوی4

  »:اند و بعضی دیگر کمتر از آن! برخی عمر او را هزار سال دانسته« -43

    ) بعض الناس یعلم عمره ألف عاماً و البعض اآلخر أقلّ منه!1

  ) بعضهم من کان یري عمره ألف عاماً و بعض أقلّ منه! 2

  ) من الناس کان یعرف أنّ عمره ألف سنۀ و اآلخر دو نلک!3

  ه ألف سنۀ و منهم دون ذلک!) منهم من رأي أنّ عمر4

  عین الخطأ للفراغ: هجم علیه مع...». سرباز به او حمله کرد 702با « -44

1ثنین و سبعمائۀ جنديو جندیین.2  ) ا سبعمائۀ جندي (  

  ) سبعمائۀ و اثنین من الجنود.4  اثنین جندي) سبعمائۀ و 3

  »:تفاوت باشیم! اهد آن بوده بیما نباید نسبت به حوادث و تحوالتی که تاریخ ش« -45

رات الّتی شهدها التاریخ!1 علینا أن ال نقف مکتوفی األیدي أزاء األحداث و التطو (  

ر شاهدها التاریخ حتّی اآلن!2 تماماً بکلّ حادثۀ أو تطو من الواجب علینا أن نهتم (  

تی شهد التاریخ تلک الحو3 رات!) الیمکن أن نهتم بالحوادث و التطورات الّ ادث و التطو  

طورات الّتی لم یشهدها التاریخ حتّی اآلن!4   ) یجب علینا أن ال نبقی بأید مکتوفۀ أمام التّ

  )50 -46عین الصحیح فی التشکیل (

  »:اذا قدرت علی عدوك فاجعل العفو عنه شکراً للقدرة علیه!« -46

1كود لَ -) ع اجع رت2  القُدرةِ -العفو -فَ د و -) قَ د لِ -ع اجع   العفو -فَ

ا3 رت -) إذَ د و -قَ د لْ   -ع ل4ِ   أَجع فوِ -) أَجعالع- نهکراً -ع   شُ
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  »:ان عمر بن الخطاب استنفر الناس إلی العراق فخفوا فی الخروج« -47

1اب طَّ رَ -) الخَ اس -استَنفَ وا -النَّ اس2 فَخَفَ اقِ -) النَّ وا -العرَ وجِ -خُفُّ رُ   الخُ

ن3َّ مرَ -) إِ رَ -بنِ -عستَنف ر4َ   ا مبنَ -) ع- اس اقِ -النَّ رَ الع  

  »:إنّ حمیدة لم تکن امرأة توبۀ بن الحمیر و ال اخته!« -48

مرأَة1َ ۀَ -) اوب ن2ُّ   اُخت -بنِ -تَ کُ مرأَةُ -) تَ ۀَ -اب رِ -تَو میالح  

وبۀ3ٍ میرِ -بنِ -) تَ الح- ة4َ   اُختید منْ -) ح کُ مرأَ -تَ بنَ -ةًا  

  »:استعمل مسلمۀ علی خراسان سعید و أوکله االمور« -49

ل1َ عم انَ -مسلمۀٌ -) اُستُ راس ید -خُ ع ل2َ  س عم ستَ مۀً -) اسللَ -م وکَ ور -أَ م   االُ

ان3َ راس ید -) خُ ع س- ه وکَلَ ور -اُ م انَ -) مسلمۀ4َ  االُ راس ید -خُ ع لَ -س وکَ   أَ

  »:ۀ مختلفۀ عن غیرها من حیث خضوعها لناموس التطورلیست اللغۀ العربی« -50

بِیۀ1ُ رَ ختَلَفَۀٌ -) العغَیرَ -م- وع ضُ   حیثُ -غَیرِ -مختَلفَۀٌ -) اللُّغَۀ2ُ  خُ

3ت ۀِ -) لَیسبِی وع -العرَ ض وسِ -خُ ام ختَلفَۀ4ٌ  نَ ها -) م اموسٍ -غَیرَ رِ -نَ و   التَّطَ

  )55 -51یل الصرفی (عین الصحیح فی اإلعراب و التحل

  »:إلیک عنّی یا دنیا ال حاجۀ لی بک!« -51

  مبنی/ فاعله ضمیر کاف الخطاب، و الجملۀ فعلیۀ   -جامد -) إلیک: اسم فعل منقول (من الجار و مجرور) مبعنی األمر1

  صوب محالًنافیۀ للجنس و مبنی علی عالمۀ النصب و هنا الفتح و من» ال«نکرة/ اسم  -مفرد مؤنث -) حاجۀ: اسم2

  منصرف/ منادي نکرة مقصودة و مبنی علی عالمۀ الرفع -ممدود -معرب -) دنیا: مشتق و اسم  تفضیل3

  مبنی علی السکون/ مجرور محالً بحرف الجر -معرفۀ -للمخاطبۀ -) ي: ضمیر متصل للنصب أو للجر4

  »:احتج علی احتجانهم أموال الجبایۀ!« -52

: مزید ثالثی من باب ا1 المستتر جوازاً» هو«مبنی علی الفتح/ فعل و فاعله ضمیر  -صحیح و مضاعف -فعالل) احتج  

  ممنوع من الصرف/ مجرور بحرف الجرء علی احتجان: جار و مجرور -) احتجان: جامد و مصدر (من باب افتعال)2

  و منصوب» احتجان« منصرف/ مفعول به لشبه فعل -معرّف باإلضافۀ -جمع تکسیر (مفرده: مال، مذکر) -) أموال: اسم3

  »احتجان«إلیه و مجرور محالً فی اللّفظ، و فی المعنی فاعل لشبه فعل  للغائبین/ مضاف -) هم: ضمیر منفصل للرفع4
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  »:بات ذات لیلۀ فی المسجد حتّی الصباح« -53

ف بأل -جامد -) الصباح: مفرد مذکر1   وراآلخر/ مجرور بحرف الجر، حتّی الصباح: جار و مجر صحیح -معرّ

  إلیه و مجرور منصرف/ مضاف -اآلخر صحیح -معرب -نکرة -مشتق و اسم زمان -) لیلۀ: مفرد مؤنث2

  معرب/ نعت و منصوب بالتبعیۀ -نکرة -مفرد مؤنث -) ذات: اسم، من األسماء المالزمۀ لإلضافۀ3

  .المستتر» هو«صحیح و سالم/ فعل من األفعال الناقصۀ، اسمه ضمیر  -للغائب -) بات: ماض4ٍ

  »:کان أحب إلیه أن ندع ما جئنا إلیه!« -54

  البارز، و الجملۀ فعلیۀ» نا«مبنی/ فعل و فاعله ضمیر  -معتل و ناقص (إعالله بالحذف) -الغیر ) جئنا: للمتکلم مع1

: فعل ماض2ٍ المستتر فیه جوازاً» هو«صحیح و مضاعف/ فعل و فاعله ضمیر  -مزید ثالثی بزیادة حرف واحد -) أحب  

) -ما: اسم غیر متصرف) 3   مبنی علی السکون/ مفعول به و منصوب محالً -نکرة -موصول عام (لغیر ذوي العقول عادةً

ل، و اسـم   » أن«معتل و مثال (إعالله بالحذف)/ فعل منصوب بـ  -) ندع: مضارع4 کـان «و الجملۀ فعلیۀ و مصدر مـؤو «

  المؤخر  

  »:لینۀفی هذه البالد الشرقیۀ کثیر من القلوب ال« -55

  معرّف بأل/ عطف بیان و مجرور بالتبعیۀ للمعطوف علیه -جامد -مفرد مذکر -) البالد: اسم1

  »البالد«معرب/ نعت و مجرور بالتبعیۀ للمنعوت  -معرّف بأل -) الشرفیۀ: مشتق و صفۀ مشبهۀ2

  ه و مجرورإلی منصرف/ مضاف -اآلخر صحیح -معرب -) اللینۀ: مشتق و صفۀ مشبهۀ (مصدره: لین)3

 معرب/ مبتدأ مؤخر و مرفوع، و الجملۀ اسمیۀ  –نکرة  -مشتق و صفۀ مشبهۀ (مصدره: کثرة) -) کثیر: مفرد مذکر4

  )60 -56عین المناسب فی الجواب عن األسئلۀ التالیۀ (

  عین الخطأ للفراغ:». یدعون، و ... تَرمین«...  -56

13  ) هم/ أنتن2ّ  ) هم/ أنتأنتنّ) ه4  ) هنّ/ أنت /   نّ

  عین صیغۀ الفعل واجبۀ التأنیث: -57

  ) ألقت الیوم هذه الطالبۀ کلمۀ بارعۀ!2   ) الشمس تطلع کلّ صباح.1

  ) قد اجتمعت الشعوب علی رد الظلم!4  ) تثمر هذه الشجرة فی الربیع.3
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  عین الصحیح فی المبنی للمجهول:». سمی الوالد بنته مریم بعد والدتها« -58

... ) سمی1 مریم 2  بتنه...ه مریم   ) سمی بنتُ

3... ه مریم ...4  ) سمیت بنتُ ه مریم   ) سمیت بنتُ

  عین الصحیح:   -59

    ) کاد المسلمون یتغلّبون علی األعداء!1

  ) علینا أن نعبد اهللا ما دمنا مؤمنون!2

بون من العمل!3     ) لم یزل المتکاسلین یتهرّ

  ) لیت الشباب دائماً لالنسان!4

  عین حرف الفاء یختلف عن غیره: -60

ا فائذن بحرب!1 !2  ) إن قبلتها و إلّ وه إماماً اجتمعوا علی مسلم فسم (  

  ) من یهداهللا فال مضلّ له!4  ) من یضلله فال هادي له!3
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  پاسخنامه عربی 

31- 3  

32- 4  

33- 2  

34- 2  

35- 3  

36- 4  

37- 1   

38- 3  

39- 2  

40- 2  

41- 4  

42- 1  

43- 4  

44- 3  

45- 1  

46- 2  

47- 4   

48- 1   

49- 4  

50- 2  

51- 2  

52- 3  
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53- 1  

54- 4  

55- 4  

56- 3  

57-1   

58- 3   

59- 1  

60- 2  
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   تاریخ ایران باستان

  شده است؟ هاي دینی در دورة ساسانی اطالق می به کدام یک از اقلیت» درست دینان«عنوان  -61

  ) یهودیان4  ) مانویان3  ) مزدکیان2  ) مسیحیان1

  اند؟ بر جاي مانده از زبان فارسی میانه به چه الفباهایی نوشته شده  آثار -62

    اي، کتابی، مانوي و زبوري ) کتیبه1

  ) عربی، یونانی، زبوري و مانوي2

    اي، پهلوي زردشتی و زبوري ) کتابی، کتیبه3

  ) یونانی، پهلوي زردشتی، عربی و فارسی میانه مسیحی4

  ه از قلمرو ساسانیان قرار داشته است؟ي کاریان در کدام منطق آتشکده -63

    ) بلخ2  ) هیرکان یا گرگان1

  ) آذربایجان4  ) پارس3

  کدام گزینه درست است؟ -64

    ) شاهان هخامنشی مغان را به رهبري دینی گماشتند.1

  ) خانوادة اقوام هند و اروپایی زن سرور و مادر نسب بود.2

    أسیس شد.هاي حقیقی خصوصی ت ) در زمان هخامنشیان بانک3

  ) در زمان خسرو انوشیروان نخستین بانک خصوصی تأسیس شد.4

  امپراتور زنو (ن) با کدام پادشاه ایرانی هم عصر بود؟ -65

  ) یزدگرد اول4  ) یزدگرد دوم3  ) پیروز2  ) بهرام پنجم1

  اند: چهار متن زیر به ترتیب به زبان اوستایی و پهلوي -66

  ها، وهومن یسن و دینکرد ) وندیداد، یشت2 فت هات) گاهان، بندهش، خرده اوستا و ه1

  ها، زراتشت نامه، بندهش و ویسپرد ) یسن4  ها و وندیداد ) ویسپرد، وهومن یسن، یشت3
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  کدام گزینه درست است؟ -67

  ) گزنفون در لشکرکشی با کورش دوم همراه بود.1

  ) آتشکدة آذرفرنبغ در تخت سلیمان قرار داشت.2

  با زئوس یونانی برابر گرفته شده است. ) ایزد ایرانی مهر3

  زیست. ) سیاوش ارتشتاران ساالر در روزگار قباد می4

  کدام شاه ساسانی سپاه را به چهار فرماندهی تقسیم کرد؟ -68

  ) شاپور دوم4  ) شاپور یکم3  ) خسرو دوم2  ) خسرو اول1

  دهند؟ در کدام آیین، گاوکشی را به ایزدمهر نسبت می -69

  ) مانوي4  ) مهرپرستی3  ) زروانی2  ) زردشتی1

  الحضر یا هتره چه بود؟ -70

    ) شهري که بهرام گور در آن پرورش یافت.1

  النهرین هاي بین ) شهري کاروانی در بیابان2

    هاي مانی ) نام عربی و فارسی براي یکی از کتاب3

  ) یکی از شهرهاي یمن که زادگاه رودابه مادر رستم است.4

  یان در سرحدهاي شرقی ایران در چه زمانی تشکیل شد؟شاهنشاهی کوشان -71

  ) قرن اول پیش از میالد مسیح2  قبل از میالد 53) سال 1

  ) قرن اول مسیحی4  ) قرن دوم قبل از میالد3

  در روزگار اشکانیان: -72

  ) هیچ قدرتی در برابر شاه وجود نداشت.1

  کرد. ) مجلسی از مغان قدرت شاه را محدود می2

  کرد. اشراف و مغان قدرت شاه را محدود می ) دو مجلس3

  هاي بزرگ اشکانی مقام مشاور داشتند. ) سران خاندان4
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  هاي اشکانی در اقدام بر ضد اردشیر بابکان مشارکت جست؟ کدام یک از خاندان -73

  ) مهران4  ) قارن3  ) سورن2  ) اسپهبد1

  دانستند؟ یهودیان چه کسانی را مدافع حقیقی دین خود می -74

  ) کوشانیان4  ) سلوکیان3  ) رومیان2  ) اشکانیان1

  اي تعلق دارد؟ ترین نقش برجستۀ پارتی که در بیستون حجاري شده به چه کسی و چه دوره قدیم -75

  م 50) گودرز، حدود 2  م 50) بالش، حدود 1

  ق.م 80) مهرداد دوم، حدود 4  ) موزا، سدة نخست ق.م.3

  آپامه کیست؟ -76

  ) همسر سلوکوس4  ) همسر اسکندر3  مسر اسپیتامن) ه2  ) دختر سلوکوس1

  نوشتند؟ هاي رسمی را به چه خط و زبانی می دبیران دربارهاي هخامنشی نامه -77

  ) خط آرامی و زبان فارسی باستان1

  ) خط عیالمی و زبان آرامی2

  ) خط میخی و زبان فارسی باستان3

  ) خط آرامی و زبان آرامی4

  کتزباس که بود؟ -78

  ) مورخ رومی دوران اشکانیان2  وف یونانی و معلم اسکندر) فیلس1

  ) پزشک یونانی اردشیر دوم هخامنشی4 ) یاور کورش کوچک در جنگ با برادرش3

  معبد شوش به دستور کدام شاه هخامنشی ساخته شد؟ -79

  ) کوروش دوم4  ) داریوش یکم3  ) خشیارشاه2  ) اردشیر دوم1

  کجا پادشاه بودند؟بنابر منشور کورش اجداد وي در  -80

  ) لیان4  ) شوش3  ) پاسارگاد2  ) انشان1
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  الواح بارو و خزانۀ تخت جمشید متعلق به دوران کیست؟ -81

  ) داریوش یکم2  ) اردشیر یکم هخامنشی1

  ) کورش دوم4 ) داریوش بزرگ و خشیارشا3

  متحد مادها در سقوط نینوا چه کسانی بودند؟ -82

  ) ماناها4  ها پارس) 3  ) بابلیان2  ) اورارتوریان1

  از زبان مادي .............. -83

  ) خرده نوشتارهایی از دکان داود به دست آمده است.1

  هاي بسیاري در شهر همدان بر جاي  مانده است. ) کتیبه2

  اي به خط آرامی در دست است. ) کتیبه3

  ) اثر مکتوبی در دست نیست.4

  وایف مادي پرداخت؟ق.م به غارت ط 744کدام شاه آشور در سال  -84

  ) اسرحدون2  ) آشور بانی پال1

  ) شلمنصر سوم4  ) تیگالت پیلسر سوم3

  معاهده هیت بین پادشاهان کدام کشورها بسته شد و چه اهمیت تاریخی دارد؟ -85

  براي شناخت وضع اقتصادي سیماش -) سیماش و بابل1

  براي شناخت مرزهاي این دو کشور -) اوان و آشور2

  براي شناخت میزان غرامت جنگی -کد) انشان و ا3

  ها براي شناخت دین عیالمی -اوان و اکد 4

  اوج گسترش عیالم در زمان کدام پادشاه بوده است؟ -86

    ) شوتروك ناخونتۀ اول2    ) اونتاش گال1

  ) کوتیر ناخونتۀ اول 4   ) شیلهک اینشوشینک3
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  نی رسم بود؟در هزارة دوم قبل از میالد قربانی اسب در نزد چه کسا -87

  ) سومریان2   ) اقوام هند و اروپایی1

  ) گوتیان4    ) عیالمیان3

  زنتو به عنوان بخشی از ساختار جامعه در ایران باستان چه وجهی دارد؟ -88

  ) اجتماعی4  ) دینی3  ) سیاسی2  ) نظامی1

  خشثًره به چه معنا است؟ -89

    ) شادي و ثروت2   ) فرماندهی سپاه1

  ) محصول4   وایی) شهریاري و فرمانر3

  محل استقرار قوم مانا کجا بود؟ -90

  ) در جنوب دریاي خزر1

  ) در ناحیه هیروکانیه2

  ) در جانب غربی و جنوب غربی دریاچه ارومیه3

  ) در سرزمین کنونی فارس و در حدود مرودشت4
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  پاسخنامه ایران باستان 

  2ـ گزینه 61

نام کـه عقایـد    Bundosخصی از مانویه در روم ظهور کرد، بوندس باري مالالس روایت می کند که در عهد دیوکلیسن ش

خداي خیر با خداي شر نبرد کـرد و او  «سپرد، از گفتار اوست که گوید جدید داشت و با کیش رسمی مانوي راه خالف می

رانیـان  این بوندس به ایران سفر کرد و بـه دعـوت پرداخـت. ای   » را مغلوب نمود، این جاست که پرستش غالب واجب است

شود. دین مـزدك همـان    اند، که در زبان پهلوي آیین درست دینان می کیش او را(تون داریشنون)، یعنی خداي خیر گفته

  آیین درست دین است که بوندس انتشار داد.

  1ـ گزینه 62

  )250و  220و  22 اتصفح 6(براي اطالعات بیشتر رجوع شود به منبع 

  3ـ گزینه 63

  )119، ص 1(ر.ك: منبع 

  3ـ گزینه 64

توانستند بـدان کـار بپردازنـد     گرفت، و ندرتاً افراد عادي می اعمال بانکی تا آن زمان فقط توسط امرا یا روحانیون انجام می

هاي اخالف اژیبی از مردم  هاي خصوصی تأسیس شد که اسناد و مدارك آنها مانند مدارك بانک درزمان هخامنشیان بانک

رسد. این بانک، امور رهنی، اعتبار متحـرك و امانـات را    یس این بانک به قرن هفتم ق.م میبابل، به دست آمده است. تأس

  داد. انجام می

  )240، ص 2(ر.ك: منبع 

  2ـ گزینه 65

ي  طبق منابع رومی امپراتور زنون(امپراتور بیزانس) هنگامی که پیروز در جنگ با هیاطله شکست خورد و اسیر شد، فدیـه 

  آزادي پیروز را داد.

  2ـ گزینه 66

  4ـ گزینه 67

سیاوش(سیاوخش) سپهساالر قباد بود که به تبعیت از او مزدکی شد ولی سرانجام پادشاه قدرنشناس ساسانی حکم اعدام 
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  سپهساالر خود سیاوش را که به خاطر مزدکی شدن و برگشتن از دین رسمی کشور، به اعدم محکوم شده بود، امضا کرد.

ي هخامنشیان است. و گزنفون  ق.م) وي مؤسس سلسله 529تا  599ش کبیر (کوروش دوم) (ها: کورو توضیح دیگر گزینه

  باشد. غلط می 1ق.م علیه اردشیر دوم هخامنشی شرکت نمود. درنتیجه گزینه  401در لشکرکشی کوروش کوچک در 

است نه در تخت سلیمان  آذرفرنبغ یا آتش روحانیون، مطابق بندهشن هندي، در کون رشن در کابلستان(ایالت کابل بوده

داننـد.   باشد چراکه پژوهندگان اهورامزدا را با زئوس یونـان برابـر مـی    نیز غلط می 3) و گزینه 119/ صفحه 1(ر.ك: منبع 

  )1165، ص 8منبع  :(ر.ك

  1ـ گزینه 68

و مبدل به قشـون  درزمان خسرو انوشیروان(خسرو اول) سپاه به چهار فرماندهی تقسیم شد. ثانیاً قشون چریکی در زمان ا

  دائمی شد و براي سپاهیان و صاحب منصبان حقوق و جیره مقرر گردید.

  3ـ گزینه 69

  2ـ گزینه 70

النهرین از شهرهاي اشکانیان است و حکام الحضر(هاترا) القابی چون عرب خداي داشتند و سـاکنان   هاترا (الحضر) در بین

   خواندند. آنجا را شاهان و فرمانروایان اعراب می

  )1188و  1157، صص 2، جلد 8(ز.ك: منبع 

  4ـ گزینه 71

چی(از اقوام زردپوست و خویشاوند قوم ترك) بر قندهار و پنجاب مسلط شدند ایـن طایفـه را از    یک سلسله از طایفه یوئه

بـا پادشـاه    دانند و آنان در تاریخ معروف به کوشانیان بزرگ هستند این سلسله ازنیمه قرن اول میالدي نژاد سکاها نیز می

، 3(ر.ك: منبـع   اش کدفیزس اسـت.  شوند. نام این امیر کوشانی کوجوال و نام خانواده خود کوجوالکدفیزس وارد تاریخ می

  )374ص 

  )3(ر.ك. منبع 

  3ـ گزینه 72

  3ـ گزنیه 73

  1ـ گزینه 74
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  4ـ گزینه 75

ن کتیبه و نقشی از داریـوش اول، دو نقـش   ي صاف کوه، پایی در بیستون واقع در سی کیلومتري شرق کرمانشاه، بر دیواره

تـرین نقـش    اشکانی وجود دارد که موضوع آن تجلیل چهار ساتراپ شاهنشـاهی اشـکانی از مهـرداد دوم اسـت و قـدیمی     

  )181، ص6دست آمده است. (ر.ك: منبع  هبرجسته اشکانی است که تاکنون ب

  4ـ گزینه 76

  4ـ گزینه 77

  4ـ گزینه 78

ي ایـران،   م به اسارت ایرانیان درآمد و مدت هفده سال طبیب معالج پروشات(پري زیتس) ملکهپ. 414کتزیاس در سال 

هاي که کتزیاس نوشته است عبارتنداز پریسـکا(درباره تـاریخ    زن داریوش دوم، و طبیب اردشیر دوم هخامنشی بود. کتاب

  )40و  41 صص، 6 پارس) و ایندیکا(شرح مختصري درباره تاریخ هند) و . . . است. (ر.ك: منبع

  1ـ گزینه 79

  1ـ گزینه 80

  2ـ گزینه 81

  2ـ گزینه 82

ق م نینوا را که پایتخت آشور بود محاصـره و فـتح    612هوخشترا پادشاه ماد با نبوپوالس سار حاکم بابل متحد شد و در 

  نمود. ساراکوس شاه آشور خود را کشت و درنتیجه دولت نامی آشور منقرض گشت.

  )136فحه ، ص3(ر.ك: منبع 

   4ـ گزینه 83

  ) 58تا  31، صفحات 6براي اطالع بیشتر (ر.ك: منبع 

  3گزینه ـ 84

» ماننا«شد و به رونق موقت دولت» اورارتو«برتخت سلطنت آشور، که منجر به شکست» تیگلت پیلسرسوم«از آغاز جلوس

، صـفحه  10ع شـد. (ر.ك: منبـع   ي قبایل مـاد شـرو   کمک کرد دوران سخت تجاوزات جدید آشوریان به سرزمین اتحادیه

168(  
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  4ـ گزینه 85

  3ـ گزینه 86

شیل خاکین شوشیناك است که پادشاهی مدبر بـود. وابنیـه بسـیار بنـا کـرد و       از پادشاهان عیالمی عهددوم(ایالم میانه)،

ي به اوج ترقی خود نظر صنعت و معمار نوشت و در این دوره عیالم از یی به سامی و انزانی می تاریخ بناي آنها را در کتیبه

  رسید.

  1ـ گزینه 87

  4ـ گزینه 88

  3ـ گزینه 89

  ها است. و در ضمن ایزد خشتره(تسلط) یکی از از یاوران مزدا و از امشه سپنته

  3ـ گزینه 90
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   تاریخ اسالم

  فرقۀ کیسانیه به کدام مورد قائل هستند؟ -91

  ) امامت کیسان غالم امام علی (ع)1

  مام حسن بن علی (ع)) ادامه امامت در نسل ا2

  ) مهدویت امام جعفربن محمد (ع)3

  ) مهدویت محمد بن حنفیه فرزند امام علی (ع)4

  بیشترین مسلمانان دوران بعثت از کدام گروه بودند؟ -92

      ) جوانان و موالی1

  ) قبایل اطراف مکه2

  ) همه کسانی که با والء به بزرگان مکه پیوسته بودند.3

  اعی و بیشتر آنان مردان بودند.) از همه طبقات اجتم4

  اهللا (ص) در هنگام ورود به مدینه در کدام محله فرود آمد و مهمان چه کسی بود؟ رسول -93

    ) بنی ساعده، خذیقۀ بن یمان1

  ) بنی عمرو بن عوف و زید بن ارقم2

ار خزرج، ابو ایوب انصاري3 بنی نج (    

  ) بنی سالم بن اوس، جابربن عبداهللا انصاري4

  نخستین کسی که پیشنهاد خالفت یزیدبن معاویه را به پدرش داد، که بود؟ -94

اك بن قیس فهري1 عبدالرحمن بن ابوبکر2  ) ضح (  

  ) نعمان بن بشیر خزرجی4  ) مغیرة بن شعبه3

  بنی عباس مدعی دریافت امامت ازچه کسی بودند؟ -95

  ) حسین بن علی (ع)2  ) ابوهاشم پسر محمد حنفیه1

  ) مختار ثقفی4    ه) محمد حنفی3



  »41«   )2(راسري و آزاد کنکورهاي سمجموعه تست 

  
 
 

  نتیجه پیمان نامه سال اول هجري رسول خدا (ص) چه بود؟ -96

  ) اختالفات اوس و خزرج و خطر مسیحیان را پایان بخشید.1

  ) نظام همکاري و تعاون اجتماعی و شهروندي استواري را میان مسلمانان پدید آورد.2

ت اسالم نبودند براي هم3 یشه از میان رفت.) خطر یهودیانی که پذیراي حاکمی  

  اهللا (ص) موفق به تأسیس دولت اسالمی در سراسر شبه جزیره شد. ) رسول4

  کدام حاکم مدینه  از سوي یزید مأمور گرفتن بیعت از امام حسین (ع) و سه نفر دیگر بود؟ -97

  ) ولید بن عتبه2   ) ولید بن عقبه1

  ) سهل بن حنیف4   ) نعمان بن بشیر3

  خواند؟» باغ قریش«را چه کسی سواد کوفه  -98

    ) عبداهللا بن سعد بن ابی سرح2    ) سعید بن عاص1

  ) مروان بن حکم4   ) ولید بن عقبه3

  چه نام دارد و در چه موضوعی تدوین شده است؟» منهاج سراج«کتاب  -99

  ) تاریخ فیروز شاهی، تاریخ هند2  ) التاریخ، تاریخ عمومی1

  ي، تاریخ جامع عمومی) طبقات ناصر4  ) فتح نامه، فتوحات سند3

  شد؟ اهل االیام و القادسیه به چه کسانی گفته می -100

  ) جنگجویان مجروح نبرد قادسیه که به کوفه آورده شدند.1

  ) شهداي مسلمان جنگ قادسیه که در میدان نبرد مدفون شدند.2

  ) نخستین گروه مهاجران کوفه که در جنگ قادسیه شرکت داشتند.3

  العرب و قادسیه که آثار آنان از بین رفته است. هاي مربوط به ایام ) مؤلفان تک نگاري4

  هاي قریش بودند؟ بیشترین سرداران خلیفه اول از کدام شاخه -101

  ) بنی مخزوم4  ) بنی اسد3  ) بنی زهره2  ) بنی جمح1
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  کدام مورد از وظایف استراتژیک امام صادق (ع) بر شمرده شده است؟ -102

  هاي سیاسی و غالیانه یان از جذب در جریان) دور داشتن شیع1

  گري ) حفظ آرمان اساسی شیعه و خالص کردن آن از افراطی2

  ) اثبات حقانیت اهل بیت در میان مسلمانان3

  هاي علوي از قبیل قیام زند ) شرح و تفسیر حقانیت برخی قیام4

  ؟هایی بود و در کدام منطقه اتفاق افتاد نبرد زالقه بین چه گروه -103

    اندلس -) بین مرابطون و مسیحیان1

  افریقیه -) بین مرابطون و  موحدون2

    مغرب -) بین امویان اندلس و فاطمیان3

  اندلس -) بین موحدون و سپاه معتمد بن عباد حاکم اشبیلیه4

  گذار سلسله بهمنیان در هند چه کسی بود؟ بنیان -104

  ن تغلق) محمد ب4  ) محمد اول3  ) حسن کانگو2  ) احمد اول1

  کدام یک درباره واقعه حرّه درست است؟ -105

  ) رهبر و همه اعضاي قیام از انصار بودند.1

  ) رهبر قیام عبداهللا بن مطیع و برخی از هواداران وي از قریش بودند.2

  ) یکی از رهبران عبداهللا بن مطیع و همه قیام گران از قریش بودند.3

  گران از انصار بودند. له و بیشترین قیام) یکی از رهبران قیام عبداهللا بن حنظ4

  در زمان کدام امیر افکار غزالی رفض خوانده شد و کتاب احیاءالعلوم را آتش زدند؟ -106

  ) ابوبکر مرابطی2  ) علی بن یوسف بن ثاشفین1

  ) یوسف بن ثاشفین4   ) یحیی بن ابراهیم گدالی3
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  اي داشت؟ مجمع مشورتی جابیه چه نتیجه -107

  عهدي یزید پذیرفته شد.) والیت1

  ) خالدبن یزید به خالفت برگزیده شد.2

  ) مروان توسط سران اموي به خالفت تعیین شد.3

  ) مروان بن حکم را جانشین یزید نمودند و عبدالملک را ولیعهد او قرار دادند. 4

  تحوالت یمن در قرن ششم میالدي چگونه بود؟ -108

  ها بود. اره پاره شده بود و صحنه حضور حبشی) کشور حمیري با سابقه فراوان خود پ1

  ها سقوط کرده بود و قواي ساسانی آن را اشغال کرده بود. ) دولت حمیري2

  ) پادشاهی سبأ فرو ریخته بود و یمن صحنه حضور بیگانگان و نزاع قبایل با یکدیگر بود.3

  اشغال کرده بودند. نین یمن را  ها به تحریک ژوستی ) پادشاهی سبأ سقوط کرده بود و حبشی4

  ترین جنگ میان مسلمانان و رومیان که سرنوشت شام را تعیین کرد کدام است؟ مهم -109

  ) نبرد مرج الصفر2    ) نبرد اجنادین1

  ) نبرد یرموك4    ) فتح دمشق3

  صاحب فخ در جریان قیام کوشید کدام منطقه را پایگاه خود قرار دهد و چرا شکست خورد؟ -110

    ها نتوانستند به او بپیوندند. ثقفی -) طائف1

  ها به دلیل بروز قحطی نتوانستند به او کمک کنند. مدنی -) مدینه2

  پایگاه قراردادن آن جا موجب اعراض مردم شد. -) مکه3

  اهالی حجاز از دخالت در شورشها پرهیز داشتند. -) مدینه و مکه4

  ؟کنند فرقه واقفیه بر امامت کدام امام شیعی توقف می -111

    ) امام باقر (ع)2  ) امام سجاد (ع)1

  ) امام موسی بن جعفر (ع)4  ) امام صادق (ع)3
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  دانستند؟ کدام گروه انجام گناه کبیره را موجب خروج فرد از دایره ایمان نمی -112

  ) معتزله4  ) مرجئه3  ) قدریه2  ) خوارج1

  ثرب افزود؟اسالم آوردن چه کسی بر سرعت اسالم پذیري بنی عبداالشهل در ی -113

  ) مصعب بن عمیر4  ) سعد بن عباده3  ) سعد بن معاذ2  ) اسید بن حضیر1

  کدام عبارت در مورد خاندان بختیشوع صحیح است؟ -114

  النهرین بودند که در عهد فقهاي عباسی در بیت الحکمه بودند. ) از مسیحیان بین1

  شاپور را برعهده داشتند. ت بیمارستان گندي) از عیسویان نسطوري ایران بودند و در اوایل عهد عباسی ریاس2

  ) از مسیحیان ایرانی بودند که در ترجمه بسیاري از کتب یونانی نقش داشتند.3

  ) از مجوسان ایرانی بودند که به خدمت عباسیان درآمدند و در علم نجوم صاحب نام بودند.4

  در عهد کدام خلیفۀ عباسی سرکوب شد؟ » مبیضه«نهضت  -115
  ) هارون4  ) مأمون3  ) منصور2  ) مهدي1

  در زمان کدام خلیفه اموي پایتخت به شهر حرّان انتقال یافت؟ -116
  ) یزید سوم4  ) هشام3  ) ولید دوم2  ) مروان دوم1

  گرایش مذهبی دولت رستمیان در شمال افریقا کدام است؟ -117
  ) خوارج اباضی4  ) خوارج صفریه3  ) زیدیه2  ) معتزلی1

  بیر براي عدم بیعت با یزید به کدام مسأله استناد کرد؟عبداهللا بن ز -118
  ) توصیه دوري از فتنه توسط پیامبر (ص)2  ) آیه واعرض عن المشرکین1

  ) طلیق بودن معاویه پدر یزید4 لخالق) حدیث ال طاعۀ لمخلوق فی معصیۀ ا3

  از آن کیست؟» االموال«کتاب  -119

  ) ابن جماعه2   ) ابوعبید قاسم بن سالم1

اء4   قدامۀ بن جعفر )3   ) ابن فرّ

  از نظر خوارج:   -120
   ) خلیفه باید از قریش باشد.1

  ) علی و عثمان هر دو شایستۀ خالفت بودند.2

    ) علی (ع) به خاطر پذیرفتن حکمیت داوران کافر شده است.3

  ) تعیین زمامدار اختصاص به گروهی خاص (مهاجر و انصار) دارد. 4
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   پاسخنامه تاریخ اسالم

  4ـ گزینه 91

حسین و سپس بـه   بن طرفداران مختار را کسیانیه خواندند. مختار براي پیشرفت کار خود شیعیان را نخست دعوت به علی

کرد. محمدبن حنیفه از مختار بیزاري جست و چنـدان کـه مختـار او را دعـوت بـه عـراق کـرد بـه وي          محمد حنفیه می

  خواند. ود را مخفیانه امام مینپیوست ولی از قیام مختار استفاده کرده و خ

   .ه) درگذشت پیروان او به فرق مختلف تقسیم شدند17حنفیه(درسال  چون محمدبن

هـاي اسـالمی از دکتـر محمـدجواد مشـکور       براي اطالع بیشتر راجع به فرق مختلف کیسانیه به کتاب تاریخ شیعه و فرقه

  مراجعه نمائید. 59تا  55صفحه 

  1ـ گزینه 92

  3ـ گزینه 93

پس از ورود پیامبر به مدینه زمینی که متعلق به دو یتیم بود با رضایت سرپرستشان براي بناي مسجد مدینـه خریـداري   

اي براي حضرت رسول اکرم بنا گردد. و تاهنگام تکمیل بنا حضرت رسـول موقتـاً در خانـه     شد و قرار شد درکنار آن خانه

  تقر گشت.ابوایوب انصاري که درکنار آن زمین قرار داشت مس

  )338، صفحه 1(ر.ك: منبع 

  3ـ گزینه 94

داشـتن حکومـت    ) هدف او این کار نگه56بن شعبه نخستین کسی بود که به معاویه گفت یزید را ولیعهد کند(سال  مغیره

  کوفه بود.

  )309، صفحه 2(ر.ك: منبع 

  1ـ گزینه 95

  2ـ گزینه 96

لمانان، مشرکین مدینه و یهود، نهایتاً میان اعضاء جامعه مدینـه  پس از گفتگوهاي جدي و تبادل آراء میان نمایندگان مس

  هایی صورت گرفت که در قالب نخستین قانون اساسی مدینه درسال اول هجري نوشته شد. توافق

  )348، 341، صفحه 1(ر.ك: منبع 
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  2ـ گزینه 97

  1ـ گزینه 98

دانسـت و   الم گشوده شـده بـود ملـک قـریش مـی     العاص کشور عراق را که به شمشیر غازیان اس در زمان عثمان سعیدبن

ستانٌ للقریش. (ر.ك: منبع  می ب واد ذا الس نَّما ه 138، صفحه 7گفت: ا(  

  4ـ گزینه 99

  3ـ گزینه 100

  4ـ گزینه 101

  2ـ گزینه 102

  1ـ گزینه 103

  2ـ گزینه 104

  3ـ گزینه 105

  1ـ گزینه 106

  3ـ گزینه 107

عنوان خالفت بیعت کردند، بدین  بن حکم به ام در جابیه انجمن نمودند و با مروانهاي ش هجري عرب 64در ذیقعده سال 

  عاص سعیدبن یزید خلیفه باشد و پس از او عمروبن شرط که پس از وي خالدبن

  3ـ گزینه 108

 ها بار دیگر به یمن هجـوم آوردنـد درایـن میـان     ي ششم میالدي در پادشاهی لحیعه ینوف حمیري حبشی در اوائل سده

ها را مغلوب کرد و خود پادشاه یمن شد. این ذونواس بـه دیـن یهـودي     امیري از یمن به نام ذونواس خروج کرد و حبشی

ها ازطرف بیـزانس مأموریـت یافتـه بودنـد شـد و       ها سخت گرفت این عمل او منجر به جنگ با حبشی درآمد و بر نصاري

  ست ایرانیان افتاد تا زمان ظهور اسالم این امر دوام نیافت.سال بر یمن حکومت کردند و پس از آن یمن به د 50حبشی 

  )36و  35و  34، صفحات 1و منبع  24و  25، صفحه 7(ر.ك: منبع 

  4ـ گزینه 109

عاص در یرموك گـرد آمدنـد وقتـی خالـد بـا سـپاه خـود از عـراق رسـید،           هاي سپاه مسلمانان به مشورت عمروبن دسته
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ودند. خالـد سـپاه را مرتـب کـرد، و قلـب سـپاه را بـه ابوعبیـده سـپرد میمنـه را بـه            مسلمانان با رومیان در کار جنگ ب

سفیان داد و با دشمن از در جنگ درآمد. به گفته واقدي در جنـگ یرمـوك یکبـار     ابی عاص و میسره را به یزیدبن عمروبن

نشینی کردند و  خوردند و عقب رومیان بر مسلمانان حمله بردند و پرچمدار مسلمانان گریخت اما درنهایت رومیان شکست

ها شد. هنگامی که مسلمانان به جنگ یرموك اشتغال داشـتند خبـر وفـات ابـوبکر و خالفـت       پیروزي قطعی نصیب عرب

  خطاب بدانجا رسید. عمربن

  )239و  238، صفحه 2(ر.ك: منبع 

  3ـ گزینه 110

گویند که فرق زیدیه اسـت. صـاحب    یسنیه میحسن معروف به صاحب فخ را ح بن الحسن بن حسن بن علی بن پیروان حسین

  موسی با طرفدارانش کشته شد. بن الفخ درجایی به نام فخ در شش میلی مکه خروج کرد، و به دست عیسی

  )62و  61، صفحه 3(ر.ك: منبع 

  4ـ گزینه 111

د. واقفه در رحلت حضرت امام دانن بن جعفر می واقفه از شیعه به هفت امام قایلند اول امیرالمؤمنین و آخرین امام را موسی

  موسی کاظم توقف کردند و در انتظار او نشستند.

  )128و  122، صفحه 3(ر.ك: منبع 

  3ـ گزینه 112

ي مردم که معروف به سواد اعظم شدند دربرابر خوارج که نه امامـت   امیه توده پس از شهادت علی(ع) و روي کارآمدن بنی

اي را تشـکیل   ي تـازه  و نیز درمقابل شیعیان علی که معتقد به امامت او بودند فرقـه  امیه علی و نه به خالفت معاویه و بنی

  شود. دادند که مرجئه خوانده می

  2ـ گزینه 113

  2ـ گزینه 114

  1ـ گزینه 115

در دوران خالفت محمد ملقب به المهدي مقَنَّع در مرو خروج کرد و چنانکه معروف است مـذهبی آورده بـود مبتنـی بـر     

ه میتناسخ  ضَ یبنامیدنـد. سـرداران خلیفـه تعقیـبش کردنـد و او بـه مـاوراءالنهر         و پیروان او را سپیدجامگان و به عربی م
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ش در قلعه اش و خـود   ي قلعه دو سال طول کشید و او طاقت نیاورد خانواده اي متواري شد. محاصره گریخت و درناحیه کَ

  )163را کشت(

  )183، صفحه 7(ر.ك: منبع 

  1ینه ـ گز116

ان را پایتخت خود قرار داد براي آنکه بنی مروان رَّ ي دمشق  قیس اتباع او اهل آنجا بودند و خزانه بن محمد(مروان حمار) ح

  را به آنجا برد، آنگاه بعضی از شهرهاي شام یاغی شدند و مروان آمده آنها را مغلوب کرد.

  4ـ گزینه 117

از کتاب تاریخ سیاسی اسالم تـألیف دکتـر حسـن ابـراهیم حسـن       346صفحه براي اطالع بیشتر راجع به فرقه اباضیه به 

  مراجعه فرمائید.

  3ـ گزینه 118

  1ـ گزینه 119

  3ـ گزینه 120

گفتند که خلیفه و جانشین پیغمبر الزم نیسـت کـه    دانستند. آنان می خوارج علی و عثمان و معاویه و حکمین را کافر می

شرط آنکه او شخصـی بـاتقوي و    دانستند به ت غیرعرب و حتی غالمان را هم جایز میعرب و از قبیله قریش باشد، و خالف

  شمشیرزن و عادل باشد.

  )38و  37، صفحه 3براي اطالع بیشتر راجع به فرقه خوارج (ر.ك: منبع 
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  پاسخنامه تاریخ جهان 

  2ـ گزینه 121

اش نیرومنـد باشـد.    کلس پشتیبان دموکراسی بود و اعتقاد داشت که حکومت شهرش باید به اندازه استحکامات دفاعیپری

  ترین اصالح او باب کردن پرداخت حقوق براي خدمت دولتی بود. او به تقویت دموکراسی اقدام کرد. مهم

  3ـ گزینه 122

بی و قومی و نیز دفاع از مسیحیت و درواقع براي کسـب امتیـازات   هاي مذه ي حمایت از اقلیت هاي اروپایی به بهانه دولت

» مسـئله شـرق  «کردنـد. ایـن مداخلـه بـه     جزیره بالکان مداخله مـی  خصوص شبه ـ اقتصادي در مناطق عثمانی به سیاسی

ال ي بالکان دولت عثمانی مجبـور شـد در سـ    هاي منطقه هاي اروپایی و شورش ملت معروف شده بود. براثر حمایت دولت

  میالدي به استقالل یونان نیز گردن بگذارد. 1829ها خودمختاري بدهد و درسال  میالدي به صرب 1815

  1ـ گزینه 123

وزیر فرانسه ادوارد داالدیه عزم مونیخ کردند و در آنجا به دیـدن هیتلـر، کـه     وزیر انگلستان نویل چمبرلن و نخست نخست

نـد. جمـاهیر شـوروي را بـه ایـن مـذاکرات راه ندادنـد. چمبـرلن و داالویـه          متفقش موسولینی به او پیوسته بود نایل آمد

تقاضاهاي هیتلر را قبول نمودند. آنگاه دولتین انگلیس و فرانسه دولت چکسلواکی را تحـت فشـار قـرار دادنـد تـا دربرابـر       

  تقاضاهاي آلمان سر تسلیم فرود آورد.

  وسیه از دول غربی و بالعکس بود.هاي هیتلر در بحران مونیخ جداساختن ر یکی از انگیزه

  )1466تا  1463، از صفحه 5(ر.ك: منبع 

  4ـ گزینه 124

ها نیز هرگز نتوانسـتند بـه ایـن     مردم نواحی آلزاس و لورن از انتقال سرزمینشان به آلمان سخت مخالف بودند و فرانسوي

ساخت رضایت دهند.  ها را جدا می ت آناي از سرحدات مملک عمل بیسمارك(صدراعظم آلمان) که با کمال خونسردي پاره

  مندرج شد. 1871شرایط صلح که از جانب بیسمارك تحمیل گردیده بود در پیمان فرانکفورت مورخ ماه مه 

  )933. صفحه 5(ر.ك: منبع 

  1ـ گزینه 125

  4ـ گزینه 126
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  2ـ گزینه 127

ها تصمیم گرفتند کـه از راه دریـا کـه     یبیپاپ اینوسان سوم براي تصرف اورشلیم جنگ صلیبی دیگري را توصیه کرد. صل

هـا ایـن تقاضـا را پذیرفتنـد      ها، تقاضاي کشـتی کردنـد. ونیـزي    تر بود به فلسطین بروند و براي این کار از ونیزي مطمئن

ل ها را کمک کنند. بندر زارا در سا ها در استرداد بندر زارا که به تصرف مجارها درآمده بود، ونیزي مشروط براینکه صلیبی

  م)1204ها روانه قسطنطنیه شد و آنجا را فتح نمودند.( فتح و سپس طی حوادثی صلیبی 1203

  )465و  464صفحه  1(ر.ك: منبع 

  3ـ گزینه 128

نهضت روشنگري قرن هجدهم از انقالب علمی و فکري قرن هجدهم سرچشمه گرفت. این نهضت عقاید بیکن و دکـارت،  

  و نیوتن را نقل کرده، رواج داد. بیل و اسپینوزا، و باالتر ازهمه الك

  4ـ گزینه 129

  2ـ گزینه 130

ي جنگ رانده شدند. دولتین کـه قـبالً برسـر مصـر و مـراکش بـاهم        براثر بحران فاشودا انگلستان و فرانسه به کنار ورطه

کـدام حاضـر    از هـیچ آویزي براي افشاي مقاصد خود قرار دادند. درآغ اختالفی پیدا کرده بودند، برخورد در فاشورا را دست

هـا کـه از امنیـت خـویش      کردند که خواهند جنگید. فرانسوي الواقع تهدید می ها فی نبود سر تسلیم فرود بیاورند انگلیسی

ي خود منصرف شـده مارشـال را    درمقابل آلمان بیم داشتند، سرانجام تصمیم گرفتند که تن به خطر ندهند. لهذا از نقشه

  ) 1898(.از فاشودا فراخواندند

  2ـ گزینه 131

  1ـ گزینه 132

  4ـ گزینه 133

ي اروپا تجدیدنظري انجام دهنـد و بـه ایـن منظـور      متحدین که دربرابر ناپلئون پیروز شده بودند تصمیم گرفتند در نقشه

اي که میـان روسـیه، اتـریش، پـروس و      پس مذاکرات محرمانه 1814اي در وین تشکیل دادند. این کنگره در سال  کنگره

یس صورت گرفت، رسماً افتتاح شد. این کنگره براي ایجاد موازنه در اروپا و استقرار صلح براساس حق و قانون بسـیار  انگل

اي بـود کـه میـان     ي کار این کنگـره، معاهـده   ها نکرد، نتیجه کوشید، لیکن هیچ التفاقی به مسأله ملیت و تمایالت ملیت
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  ختالفات بود.سالطین بسته شد و این خود منشاء جدیدي براي ا

  )236تا  234، صفحه 2(ر.ك: منبع 

   3ـ گزینه 134

هـاي   ها با قیام دختري به نام ژاندارك به پیروزي رسیدند. براي توضیحات بیشتر راجع به جنـگ  ها فرانسوي در این جنگ

  )500تا  494، از صفحه 1صدساله (ر.ك: منبع 

  2ـ گزینه 135

  3ـ گزینه 136

  1ـ گزینه 137

  4ـ گزینه 138

  3ـ گزینه 139

رئیس جمهور ایالت متحده آمریکا گردید. در این زمـان آمریکـا در رکـورد اقتصـادي بـه       1933لت در سال وفرانکین روز

اوضاع به حال طبیعی، امداد و تصویب قوانینی از براي اصـالحات بـه ر سـم     ي لت در اعادهومجموع اقدامات روز برد. سرمی

  ) شهرت دارد.New Dealنو(

  2زینه ـ گ140

  4ـ گزینه 141

  ي سیکسیتین از او است. هاي دیواري نمازخانه در شاخه نقاشی در مکتب فلورانسی، میکل آنژ مقام اول را داشت؛ نقاشی

  2ـ گزینه 142

  1ـ گزینه 143

  3ـ گزینه 144

اي با پومیه و  نهتریوم ویرات اول یا نخستین حکومت سه نفره در روم پس از مرگ سیال تشکیل شد. سزار مذاکرات محرما

کراسوس انجام داد. این سه تن تصمیم گرفتند براي به دست گرفتن اختیارات کامـل مملکـت یـاور هـم باشـند. از ایـن       

  ) 60(.مذاکرات نخستین حکومت سه نفري به وجود آمد

  1ـ گزینه145



  »57«   )2(راسري و آزاد کنکورهاي سمجموعه تست 

  
 
 

  4ـ گزینه 146

دوستی نام دادند. اراسموس از اهالی نوتردام یا مکتب بشر» هیومانیست«نهضت ادبی دوران رنسانس ایتالیا را نهضت ادبی

ي موسوم به دستوراتی براي یک شـوالیه   و رساله» تمجید حماقت«است از کتب او 1536و متوفی به سال  1466و متولد 

که مسیحی مؤمن است در امور دنیـوي نیـز    تواند درعین حال دهد که چگونه شخصی می مسیحی که وي در آن نشان می

  شریک باشد.

  2ـ گزینه 147

دوران اوج انقالب در انگلستان بود که با دیکتاتوري کرامول و درنهایت بازگشـت سـلطان    1648ـ   1640هاي  فاصله سال

(سلطنت مري و ویلیام اورانژ)، یعنی بازگشت سـلطنت، در تـاریخ انگلسـتان بـه     1688پایان پذیرفت. سال  1688درسال 

در پارلمانی قانونی تصویب شد که قدرت سلطنت را محدود کرد  1687سال  یاد شده است. در» انقالب شکوهمند«عنوان

  صورت سلطنت مشروطه درآمد. و اختیارات فراوانی را به پارلمان اعطا نمود و بدین ترتیب سلطنت انگلستان به

  ) 224ـ  223 ـ 222، صفحات 3(ر.ك: منبع 

  4ـ گزینه 148

  3گزینه  149-

ي  ي پاپ گریگوري سیزدهم و فیلیپ دوم تصمیم گرفتند که به فتنـه  ک فرانسه با توصیه، پیشوایان کاتولی1572در سال 

ها در شب بعـد از عروسـی هـانري نـاوار اتفـاق       هاي فرانسه خاتمه دهند. قتل عام هوگنوت وت یا پروتستانگنجماعت هو

  افتاد.
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   تاریخ ایران دوره اسالمی

  شد؟ هایی گفته می زمین پیش از آل بویه ضیاع مستخلصه به چه  نوع -150

  هاي اختصاصی امراي دولتی ) زمین1

  ) اقطاعات امیران سپاه در عوض حقوق سربازان2

  هاي کشاورزي وقف آزادي اسیران جنگی در دست رومیان ) زمین3

  هاي دستگاه خالفت اختصاص داده شده بود. هایی که براي هزینه ) زمین4

  کدام است؟» سرگذشت سیدنا«موضوع  -151

  ) شرح حال حسن صباح2    ) شرح حال میمون قداح1

  ) از تحریرات اخو محسن درباره عبیداهللا مهدي4  ) نخستین رساله اسماعیلی درباره ابن رزام3

  اعالم قیامت در میان اسماعیلیه ایران زمان چه کسی و با چه توجیهی صورت گرفت؟ -152

  پایان یافتن عصر شریعت محمدي (ص) -) حسن بن محمد1

  حمله مغول و ضرورت تجهیز دینی در مقابل آنها -عالءالدین محمد )2

  نقض رسمی شریعت و لزوم احیاي آن -) حسن صباح3

  رسیدن دوران وضع احکام دینی جدید -الدین حسن )جالل4

  سپهساالر ابوعلی چغانی بر ضد کدام امیر سامانی شورش کرد؟ -153

  ) عبدالملک بن نوح4  ح) منصوربن نو3  ) نصر بن احمد2  ) نوح بن نصر1

اي بسته شد کـه بـر    پس از سقوط سامانیان، میان ایلک خان قراخانی و امیر محمود غزنوي پیمان نامه -154

  مبناي آن:  

  هاي غزنوي و قراخانی شد. ) دشت قطوان (نزدیک سمرقند) مرز حکومت1

  د.) رود جیحون به عنوان مرز متصرفات دو مملکت غزنوي و قراخانی شناخته ش2

  ) شمال خوارزم به قراخانیان و جنوب آن به غزنویان واگذار شد.3

  هاي جوزجان و غرجستان به قراخانیان، و چغانیان به غزنویان تعلق یافت. ) سرزمین4
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  ملک عزالدین حسین غوري معروف به ابوالسالطین چند سال بر غور حکومت کرد؟ -155

    ) سی و پنج سال2   ) بیست و پنج سال1

  ) پنجاه سال4    سال ) چهل3

  از کیست و موضوع آن چیست؟» زبدة النصرة و تخبۀ العصرة«کتاب  -156

  تاریخ سالجقه -) ابوالفتح بنداري اصفهانی1

  تاریخ سالجقه -) انوشروان بن خالدبن محمد2

    تاریخ سالجقه شام -) جمال الدین محمدبن سالم3

  تاریخ غزنویان -) عمادالدین کاتب اصفهانی4

  دام یک از سرداران مخالف طغرل سوم بود؟ک -157

  ) سلطان محمد سلجوقی2  ) سلطان محمود سلجوقی1

  ) طغرل دوم سلجوقی4    ) سلطان سنجر3

  کدام یک از سرداران مخالف طغرل سوم بود؟ -158

نر1   ) مختص الملک کاشی4  ) قتلغ اینانچ3  ) ابراهیم ینال2  ) اُ

  خود را در هند به چه کسی واگذار کرد؟ الدین محمد غوري اداره متصرفات شهاب -159

  الدین محمود ) غیاث2  الدین یلدوز ) تاج1

  الدین ایبک ) قطب4  الدین محمد ) غیاث3

  فتح نعمانیه و لشکرکشی به الموت در زمان کدام سلطان سلجوقی اتفاق افتاد؟ -160

  ) ملکشاه4  الدین محمد ) غیاث3  ) سنجر2  ) الب ارسالن1

ت کدام یک از حکمرانان غوري اسماعیلیان توانستند آزادانه در غور به فعالیت مـذهبی  در زمان حکوم -161

  بپردازند؟

    ) عالءالدین حسین جهانسوز2  الدین محمد ) سیف1

    ) معزالدین محمد4  الدین محمد ) غیاث3
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  اي برپا کرد و توسط چه کسی سرکوب شد؟ چه فتنه» ساالر« -162

    ه قاجارتوسط محمدشا -) آشوب در کرمان1

  السلطنه توسط حسام -) آشوب در خراسان2

    السلطنه توسط حسام -) آشوب در فارس3

  توسط عباس میرزا -) آشوب در خراسان4

  در چه دوره تاریخی تألیف شده است؟» حدود العالم من المشرق الی المغرب« -163

    ) نیمه اول قرن چهارم هجري2  ) اواخر قرن سوم هجري1

  ) نیمه اول قرن پنجم هجري4  چهارم هجري) نیمه دوم قرن 3

  کار دعوت اسماعیلیان در اصفهان را در دورة سلجوقی چه کسی برعهده داشت؟ -164

  ) کیا گرشاسف2  ) احمدبن عبدالملک بن عطاش1

  ) مهدي علوي4  ) کیافخر اسد آبادي3

  القضاتی را در ري داشت؟ در زمان وزارت صاحب بن عباد چه کسی سمت قاضی -165

  ) ابوعلی جنائی2  ) ابوالقاسم کعبی بلخی1

  عبدالجبار همدانی 4  ) ابوهاشم جبائی3

  یعنی:» قراول« -166

    بان ) مراقب، دیده2    ) ناظم لشکر1

  ) دربان و حاجب4  ) قسمتی از لشکر3

  شد؟ به چه کسی اطالق می» ایناق«اصطالح  -167

  ) وکیل خرج2    ) مقرب و ندیم1

  ) فرمانده الوس4  ) فرمانده هزار نفر سپاهی3
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  فعالیت بازرگانی و حیات اقتصادي در عصر تیموریان چگونه بوده است؟ -168

    ) رونق بسیار داشت.1

  تفاوت بودند. ) تیموریان به رونق اقتصادي بی2

    داد. ) جنگهاي تیموریان مجال فعالیت بازرگانی به آنها نمی3

  ت.) فعالیت بازرگانی مقطعی بود و جنبه سراسري نداش4

  مؤسس سلسله قراختائیان کرمان چه کسی است؟ -169

  ) کردوجین4  ) سلطان حجاج3  ) براق حاجب2  ) ابش خاتون1

  شدند؟ ها در جامعه مغولی جزو کدام طبقه محسوب می ترخان -170

  ) اشراف4  ) روحانیان3  ) سپاهیان2  ) منشیان1

  چه بود؟» فرمان ابریشم«منظور شاه عباس از صدور  -171

    ها اد رابطه تجاري با هلندي) ایج1

  ) ایجاد رقابت بین انگلیس و هلند2

    ) ایجاد رقابت بین پرتغال و انگلیس3

  ها فارس به منظور اخراج پرتغالی ها به خلیج ) بازکردن پاي انگلیسی4

  اي را برعهده داشت؟ ناظر بیوتات در سازمان اداري صفوي چه وظیفه -172

  بود.) سرپرست موقوفات و مستغالت 1

  هاي سلطنتی بود. ) سرپرست کارگاه2

  ) ناظر بر مخارج دستگاه سلطنت بود.3

  هاي بزرگان دربار بود. ) ناظر بر اداره مخارج خانه4

  اصطالح چوپان بیگی در دورة صفویه به چه معناست؟ -173

  ) رئیس چوپانان درباره صفوي بود.2   ) رئیس مطبخ شاهی1

  ) مالیات و عوارض متعلق به حیوانات 4  کردند. یاتی که چوپانان پرداخت م) مالی3
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  کدام عامل در برقراري مناسبات دوستانه میان صفویان و گورکانیان هند تأثیر گذاشت؟ -174

  هاي شیعی در جنوب هند ) وجود حکومت1

  هاي توسعه طلبانه دولت عثمانی ) سیاست2

  هاي تهاجمی آنان ) پیدایش قدرت ازبکان و سیاست3

  گرایشات شیعی در دوران حکومت سلطان حسین بایقراي تیموري) وجود 4

  بر طبق قانون اساسی مشروطیت شرکت زنان در انتخابات ................... -175

    .) مبهم بود2  .) بال مانع بود1

  بینی شده بود. ) تنها در تهران پیش4    .) منتفی بود3

  فرجام لیاخوف روسی چه بود؟ -176

    سر برد. هدر روسیه ب) بقیه عمر را 1

  ) در تبریز به دست جماعتی مسلمان کشته شد.2

  ) از ایران عذرخواهی کرد و به مسکو برگشت.3

  ) در قفقاز به دست گرجیان کشته شد.4

  اثر کیست؟» انقالب ایران«کتاب  -177

  ) مورگان شوستر2  ) ادوارد براون1

  ) سرپرسی سایکس4    ) پاولویچ3

  واعظ اصفهانی بعد از بمباران مجلس چه بود؟سرنوشت سید جمال  -178

  ) توسط حاکم بروجرد به قتل رسید.2  ) به اروپا تبعید شد.1

  ) در باغشاه به قتل رسید.4  ) در استانبول وفات یافت.3

  شد؟ روزنامه کاوه در کجا و توسط چه کسی منتشر می -179

    ارانی -) آلمان2  زاده تقی -) آلمان1

  سلیمان اسکندري -) باکو4  زاده تقی -) تهران3
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  1387سال  اسالمیدوره پاسخنامه تاریخ ایران 

  4گزینه  150-

  2گزینه  151-

  1گزینه  152-

  1گزینه  153-

ابوعلی چغالی سپهساالر و حاکم خراسان درحالی توسط امیر نوح سامانی از مقام خویش برکنار شد که تازه ري را به نـام  

خـارج سـاخته بـود. و ابـوعلی برضـد امیرنـوح عصـیان کـرد و در نبـردي کـه در            الدولـه حسـن   امیرنوح از تصرف رکـن 

روي داد سپاه سامانی پیروز شد و ابوعلی به چغانیان بازگشت و سپس بـین آن دو صـلح برقـرار گشـت.     » خرتنگ«ناحیه

  )103و  102و  101، صفحات 21ق.م) (ر.ك: منبع  337(

  2گزینه  154-

قلمـرو آن سلسـله میـان     395در سـال  » بنـی بهـیج  «میرسـامانی بـه دسـت اعـراب    پس از کشته شدن منتصر آخـرین ا 

  قراخانیان(آل افراسیاب) و غزنویان(آل سبکتگین) تقسیم شد.

  4گزینه  155-

از امراي غوري یکی ملک عزالدین حسین است که هفت پسر داشت. چون ازاین پسران چهارتن به سلطنت رسـیدند او را  

  د.ان ابوالسالطین لقب داده

  1گزینه  156-

  3گزینه  157-

وزارت سلطان سنجر  528االول سال  الملک ملقب به صدرالدین از جمادي فخرالملک بردار قوام ناصرالدین ابوالفتح طاهربن

  را برعهده داشت.

  )557، صفحه 1(ر.ك: منبع 

  3گزینه  158-

قی به وقوع پیوست. قتلغ اینـانج ري و زنجـان را   ارسالنشاه سلجو بن ارسالن با طغرل واسطه مخالفت قزل در آشفتگی که به

ارسـالن، طغـرل و پسـرش را     به تصرف خویش درآورد و طغرل را شکست داد طغرل به سمت همـدان رفـت اتابـک قـزل    
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  دستگیر کرد و خود را پادشاه خواند هرچند او نیز فردایش به قتل رسید.

  4گزینه  159-

ه) وي به محمـد  602ـ599محمد به جاي وي نشست( الدین با لقب معزالدین محمد برادرش شهاب الدین بعد از مرگ غیاث

الـدین   ي آن کـرد. در زمـان شـهاب    غوري معروف است. او کشور غور را توسـعه داد و قسـمتی از هندوسـتان را ضـمیمه    

  نخستین بار بود که در سراسر هندوستان دین اسالم رواج یافت.

  3گزینه 160-

کـه افـراد درون دربـار هـم از      طوري جا رخنه کردند، به ومرج پیروان آیین اسماعیلی همه رجهاي خانگی و ه در دوره جنگ

کن کردن اسماعیلیان بایـد قالعشـان    مصون نبودند. و سلطان محمدسلجوقی پی برد که براي ریشه» الحاد«مظان اتهام به

الموت کـرد او نتوانسـت معبـد را     أمور فتحالملک را م نظام بن ق سلطان محمد وزیر خود احمد 501را تسخیر کرد. درسال 

ق نزدیک بود  511ق سلطان محمدامیر نوشتگین شیرگیر را فرمانده سپاه تعیین کرد. در سال  503تسخیر کند در سال 

  که الموت سقوط کند که خبر درگذشت سلطان محمد منجر به پراکندگی سپاه شد.

  2گزینه  161-

یلیان توانستند آزادانه به فعالیت بپردازند و خـود او نیـز در اواخـر عمـر خـویش بـه       در روزگار عالءالدین جهانسوز اسماع

  درگذشت.  556مذهب اسماعیلی درآمد وي در سال 

  2گزینه  162-

الدوله دایی خود را به حکومت خراسان فرستاد تا بـه اتفـاق پسـرش     محمدشاه قاجار اوایل سلطنت خود اهللا یارخان آصف

ي کالت را گرفت با نیروي به سوي تهران  جا به فرمانروایی پردازد. ساالر به یاري کردان قوچان قلعهخان ساالر در آن حسن

الدوله را به فرمانروایی خراسان و دفـع سـاالر فرسـتاد.     آمد و تا سبزوار پیش راند محمدشاه برادر خود حمزه میرز حشمت

  وي ساالر را شکست داد و قبایل ترکمن پناهنده گشت.

اي از  خان ساالر طغیـان کـرد. سـاالر در اواخـر سـلطنت محمدشـاه بـا عـده         شاه دوباره حسن ز سلطنت ناصرالدیندر آغا

الدوله را شکست داد. میرزا تقی خان امیرکبیر، سلطان  میرزا حشمت سوي مشهد رهسپار شد و سپاهیان حمزه ترکمانان به

مشهد را گرفته و ساالر و کسان او را بکشت  1266تاد و وي در الدوله را با لشکري به خراسان فرس مرادمیرزا برادر حشمت

  السلطنه ملقب گشت. و براثر این خدمات به لقب حسام
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  )346، 344، صفحه 20(ر.ك: منبع 

  3گزینه  163-

احمـد از سلسـله فریغونیـان تـألیف شـده       ه به نام ابوالحارث محمدبن 372این کتاب جغرافیاي تاریخی است که در سال 

و هفت سخن است شامل اصالحاتی درمورد کـره زمـین و نـواحی    » گشایش کتاب«کتاب داراي یک مقدمه باعنواناست. 

  گانه جهان و اقوام . . . آداب و رسوم،پادشاهان و ... پنجاه و یک

  1گزینه  164-

  4گزینه  165-

عباد قضاوت را برعهده  بن صاحب احمدمعتزلی درزمان مؤیدالدوله و سپس فخرالدوله به سفارش در ري قاضی عبدالجباربن

  ) 223، صفحه 10داشت. او شافعی و معتزلی بود. (ر.ك: منبع 

  2گزینه  166-

  1گزینه  167-

  1گزینه  168-

  2گزینه  169-

الدین پسر سـلطان محمدخوارزمشـاه    ي قراختائیان در کرمان کار براق حاجب از امراي بزرگ سلطان غیاث تأسیس سلسله

گویند طـول حکومـت    ي قتلغ خانیه نیز می ي قراختائیان را سلسله ه لقب قتلغ خان ملقب بوده سلسلهاست و چون براق ب

  است.  703تا  619قراختائیان کرمان ازسال 

  )728و  726، صفحه 1(ر.ك: منبع 

  4گزینه  170-

  4گزینه  171-

  )202، ص 12(ر.ك: منبع 

  2گزینه  172-

ها از نقد و جنس بودند و مسـئول آن وزیـر بیوتـات بودنـد.      یات سالیانه کارگاهآوري مال و گروه صاحبجمعان بیوتات جمع

  شدند.  جمع نامیده می کارگزاران بیوتات معموالً صاحب
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  )328، ص 12(ر.ك: منبع 

  4گزینه  173-

  3گزینه  174-

  3گزینه  175-

  4گزینه  176-

  1گزینه  177-

  2گزینه  178-

  1گزینه  179-
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  )9خیر(مجموعه تست سال هاي ا

  

  عمومی و تخصصی   زبان

PART A: Vocabulary 

Directions: Choose the word or phrase (1), (2), (3), or (4) that best completes cach 

sentence. Then mark the correct choice on your answer sheet. 

1- The rise in unemployment was just a further ………..  of the government’s 

incompetence. 

1) inclination  2) approximation  3) modification  4) manifestation 

2- The country’s most valuable agricultural ……….. include wheat and rice. 

1) revenues  2) attributes  3) proportions  4) commodities 

3- These changes are a(an) ……….. to wide- ranging reforms. 

1) prelude  2) allocation  3) schedule  4) implication 

4- Honesty is a very attractive character  ……….. 

1) trait  2) prospect  3) conviction  4) outcome 

5- The driver was found guilty on  ……….. the speed limit. 

1) pursuing  2) enhancing  3) exceeding  4) surpassing 

6- The members of the committee will be  ……….. on October 25. 

1) restoring  2) locating  3) convening  4) accompanying 

7- The.region needs housing which is strong enough to  ……….. severe wind and 

storms. 

1) object  2) recline  3) diminish  4) withstand 
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8- Two decades  ……….. between the completion of the design and the operation of 

the dam. 

1) overlapped  2) intervened  3) transferred  4) overwhelmed 

9- The ……….. goal of this research is to gather data on the process of first language 

acquisition. 

1) principal  2) successive  3) continual  4) insightful 

10- Flexibility is  ……….. to creative management. 

1) intrinsic  2) compatible  3) forthcoming  4) contemporary 

PART B: Grammar 

Directions: Read the following passage and decide which choice (1), (2), (3), or (4) best 

fits each space. Then mark the correct choice on your answer sheet 

The computer evolved from mechanical calculating machines that could do arithmetic by 

having cogs and levers that turned and moved (11) ……….. numbers. The first one was 

built by the French inventor Blaise Pascal in 1642. Pascal’s calculating machine was 

improved over the next 200 years, and in 1833 the British mathematician Charles 

Babbage designed a machine (12) ……….. be “programmed” to carry out different 

mathematical operations. This machine was called the Analytical Engine. It (13) ……….. 

to have the mechanical equivalent of the input, processing, memory, and output units 

found in today’s electronic computers. 

Over a hundred years (14) ……….. , in 1944, a mechanical computer, powered by 

electricity, was 

completed in the United States on Baddage’s principle. (15) ……….. , in the previous 

year, the first 

electronic computer had been built in Britain. It was called Colossus and was used to 

crack enemy codes during World War 11. 
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11-  

1) representing  2) to represent  3) for representing  4) from representing 

12-  

1) which can  2) that could  3) where it can  4) where it could 

13-  

1) meant  2) was meant  3) had the meaning  4) was the meaning 

14-  

1) subsequent  2) next  3) later  4) following 

15-  

1) Since then  2) Therefore  3) However  4) Afterwards 

Part C. Reading Comprehension 

Directions: Read the following three passages and choose the best choice (1), (2), (3.) or 

(4). Then tiiark it on your answer sheet. 

PASSAGE 1: 

Mosques with Persian names and designs in Afghanistan, Tajikistan, Uzbekistan and 

India illustrate just how far east Persian culture extended due to their conquests. The 

actual architectural domed design of Mosques was borrowed from the Sassanid era, 

which then spilled into the Muslim world. 

In 1218, Genghis Khan sent ambassadors and merchants to the city of Otrar, on the 

northeastern confines of the Khwarizm shahdom. The governor of Otrar had these envoys 

executed. Genghis attacked Otrar in 1219, Samarkand and other cities of the northeast. 

Genghis’ grandson, 1- lulagu Khan, finished the invasions that Genghis had begun when 

he defeated KhwgjrnEmite Baghdad, and much of the rest of the Middle East from 1255 

to 1258. Persia temporarily beE ietleflkhanate, a division of the viMongol Empire. 
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In 1295, after Ilkhan Mahmud Ghazan converted to Islam, he forced Mongols in Persia to 

convert Islam. The flkhans patronized the arts and learning in the fine tradition of Iranian 

Islam; indeed, they helped to repair much of the damage of the Mongol conquests. 

16- What does the passage mainly discuss? 

1) Architecture with Persian Designs  2) Genghis Khan 

3) Ilkhanate in iran   4) Mosques with Persian Names 

17- Mosques with Persian names and designs in various countries ………. 

1) clarify how far Iranian culture extended due to their defeats 

2) indicate Iranian culture spread far east as a result of their occupations 

3) illustrate how far Iranian culture expanded because of their surrender 

4) show they lost so many territories in the far east 

18- Genghis raided Otrar in 1219 because the ………. 

1) governor of Otrar accomplished his orders  2) king of Khwarzim neglected his wishes 

3) ruler of Otrar killed his messengers  4) shah of Khwarzim fulfiled his tasks 

19- If what the author says is true, then ………. was NOT defeated by Gcnghis’ 

grandson, Rulagu Khan. 

1) the Middle East  2) Samarkand  3) Khwarzim Empire  4) Baghdad 

20- The author states in the last paragraph that the Ilkhans  ………. 

1) accepted Islam as soon as they conquered Persia 

2) accomplished the damage of the Mongol conquests 

3) forced the Iranian people and Mongols to convert to Islam 

4) contributed to the arts and knowledge within the framework of Iranian Islam 
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PASSAGE 2: 

In 1335, the death of Abu Sa’id, the last well- recognized Ilkhan, spelled the end of the 

Ilkhanate. Though Arpa Ke’un was declared Ilkhan his authority was disputed and the 

llkhanate was splintered into a number of small states. left Persia vulnerable to conquest 

at the hands of Timur the Lame or Tamerlane, a Central Asian conqueror seeking to 

revive the Mongol Empire. He ordered the attack of Persia beginning around 1370 and 

robbed the region until his death in 1405. Timur is known for his brutality; in Isfahan, for 

instance, he was responsible for the murder of 70,000 people so that he could build towers 

with their skulls. He conquered a wide area and made his own city of Samarkand rich, 

but he made no effort to forge a lasting empire. The Persian Empire was essentially in 

ruins. 

For the next hundred years Persia was not a unified state. It was ruled for a while by 

descendants of Timur, called the Timurid emirs. Toward the end of the 15th century, 

Persia was taken over by the Emirate of the White Sheep Turkmen (Ak Koyunlu). But 

there was little unity and none of the sophistication that had defined Iran during the glory 

days of Islam. 

21- What would the best topic be for the above passage? 

1) Timurid Dynasty   2) Mongol Empire 

3) End of llkhanate   4) Descendants of Timur 

22- According to the passage, Arpa Kc’un was not the last flkhan because ………. 

1) he was declared Ilkhan   

2) his government was questioned 

3) the end of the Ilkhanate was spelled by him   

4) the Ilkhanate was broken into smaller states 

23- What does ‘this’ in the 3rd line refer to? 
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1) the end of Ilkhanate   2) the death of Abu Sa’id 

3) the breakup of Ilkhanate  4) the authority of Arpa Ke’un 

24- Which statement is NOT true about Timur the lame? 

1) he captured a vast area and was known for his brutality. 

2) He left the Persian Empire essentially in ruins. 

3) He killed 70,000 people in lsfahan to build towers with their skulls. 

4) he tried his utmost to develop a lasting empire. 

25- After the death of Timur the lame, Persia was  ………. 

1) governed for a while by his successors 

2) governed by a state with expected unity and sophistication 

3) immediately conquered by the Emirate of the White Sheep Turkmen 

4) particularly a unified state during the glory days of Islam 
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PASSAGE 3: 

An 18th century Persian astrolabe. Throughout the Middle Ages, the natural philosophy 

and mathematics of ancient Greeks were furthered and preserved within the Muslim 

world. During this period, Persia became a centre for the manufacture of scientific 

Instmments, retaining its reputation for quality well into the 19th century. 

In 1722, the Safavid state collapsed. That year saw the first European invasion of Persia 

since the time of Heraci ins: Peter the Great, Emperor of Imperial Russia, invaded from 

the northwest as part of a bid to dominate central Asia. Ottoman forces accompanied the 

Russians, successfully laying siege to Isfahan. 

The Russians conquered the city of Baku and its surroundings. The Turks also gained 

territory. However, the Safavids were severely weakened, and that same year (1722), the 

Afghans launched a bloody battle in response to the Safavids’ attempts on trying to 

forcefully convert them from Sunni to Shi’a sect of Islam. The last Safavid shah was 

executed, and the dynasty came to an end. 

26- What does the passage mainly discuss? 

1) l8I century Astrolabe  2) European invasion of Persia 

3) Manufacture of Scientific instruments  4) Persia and Europe in 1722 

27- According to the passage, the Muslim world ………. the philosophy and 

mathematics of ancient Greeks. 

1) endangered and accelerated  2) protected and contributed to 

3) supported and frustrated  4) threatened and discouraged 
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28- If what the author says is true, then Imperial Russia ………. 

1) attacked from the northwest and captured the city of Baku 

2) attacked from the northwest and made the Safavid state fall 

3) was accompanied by Ottoman forces and dominated Persia 

4) was accompanied by Ottoman forces and surrounded Isfahan 

29- Throughout the Middle Ages, ……….turned into a centre for making scientific 

tools and  ………. its fame until the 19th century. 

1) the Muslim world—secured  2) the Muslim world — managed to retain 

3) Iran — maintained   4) Iran — failed to safeguard 

30- The author does NOT explicitly state in the last paragraph that  ………. 

1) the Safavids made attempts to forcefully convert Afghans to shi’a school of islam 

2) the last Safavid shah was beheaded and the Safavid dynasty came to an end 

3) the Safavids succeeded to convert Afghans to Shi’ism 

4) Ottoman forces also captured territory like the Russians 
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  عمومی و تخصصی  زبان سال پاسخنامه 

  4گزینه ـ 1

  کفایتی دولت بود. افزایش میزان بیکاري نشان دیگر از بی 

  ـ آشکارسازي4  ـ تغییر3  ـ تخمین2  ـ تمایل1

  4گزینه  ـ2

  ترین کاالي کشاورزي کشور است. گندم و برنج باارزش 

  ـ کاال4  ـ بخش3  ـ ویژگی2  ـ درآمد1

  1گزینه ـ 3

  درآمدي براي اصالحات همه جانبه است. شاین تغییرات پی

  ـ دخالت4  ـ برنامه3  ـ توزیع2  درآمد ـ پیش1

  1گزینه ـ 4

  صداقت یک ویژگی بسیار جذاب رفتاري است.

  ـ نتیجه4  ـ محکومیت3  انداز ـ چشم2  ـ ویژگی1

  2گزینه ـ 5

  راننده به خاطر رعایت نکردن سرعت مجاز مقصر شناخته شد.

  ـ جلو زدن4  ـ تجاوز کردن از 3  ـ افزودن2  ـ تعقیب کردن1

  3گزینه ـ 6

  اکتبر گردهم خواهند آمد. 25اعضاي کمیته در 

  ـ همراهی کردن4  ـ گردهم آمدن3  ـ مستقر شدن2  ـ برگرداندن1

  4گزینه ـ 7

  هایی نیاز دارد که در مقابل بادهاي شدید و طوفان مقاوم باشند. این منطقه به خانه

  ـ مقاومت کردن4  ـ کاهش دادن3  ـ تکیه دادن2  ـ اعتراض کردن1

  2گزینه ـ 8
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  بین تکمیل طرح تا اجراي سد دو دهه فاصله افتاد

  ـ پوشاندن4  ـ انتقال دادن3  ـ فاصله بودن2  ـ هم زمان شدن1

  1گزینه ـ 9

  آوري اطالعات در مورد فرآیند یادگیري زبان اول است. هدف اصلی این تحقیق جمع

  مندانهـ خرد4  ـ دائمی 3  ـ متوالی2  ـ اصلی1

  1گزینه ـ 10

  پذیري براي مدیریت خالق ذاتی است. انعطاف

  ـ معاصر4  ـ آینده3  ـ سازگار2  ـ ذاتی1

  2گزینه ـ 11

  گیرد. ) قرار میto، مصدر(فعل با Move) بعد از فعل 2(

در جملـه   whereصحیح است. در مورد مکان صحبت نشـده پـس    could) چون در گذشته صورت گرفته 2(گزینه ـ 12

  نیست. صحیح

  گیرد و در این جمله به صورت مجهول  فعل قرار می  to) قبل از 2(گزینه  ـ 13

  »بیش از صد سال بعد«⇐صحیح است  later) با توجه به معنی 3(گزینه ـ 14

  صحیح است. however) با توجه به معنی: 3(گزینه ـ 15

  ) متن در مورد ایلخانان است.3(گزینه ـ 16

  هاي ایرانی به خاطر فتوحات آنان فراتر از شرق رفته است. ) با توجه به متن مساجد و طرح2(گزینه  ـ 17

  به اترار حمله کرد زیرا حاکم آنجا فرستادگان چنگیز را کشته بود. 1219) چنگیز در سال 3(گزینه ـ 18

  ي چنگیز فتح شد. ) سمرقند توسط نوه2(گزینه ـ 19

  ي این است که ایلخانان به هنر و دانش در قالب اسالم ایرانی پرداختند. راف آخر بیان کننده) پاراگ4(گزینه  ـ 20

  است زیرا موضوع اصلی متن در مورد آن است.» سلسله تیموریان«) بهترین عنوان براي این متن1(گزینه ـ 21

  اشت.) با توجه به متن آرپاکئون آخرین ایلخان نبود زیرا دولت مشخصی ند2(گزینه ـ 22

  ي ایلخانان است. در این متن بیانگر از هم پاشیدگی سلسله this) 3(گزینه ـ 23



  »77«   )2(راسري و آزاد کنکورهاي سمجموعه تست 

  
 
 

  ) تیمور لنگ هیچ تالشی براي ایجاد پادشاهی قدرتمند نکرد.4(گزینه ـ 24

  ) بعد از مرگ تیمور لنگ جانشینان او براي مدت کوتاهی حکومت تشکیل دادند.1( گزینه  ـ25

  است. 1722در مورد ایران و اروپا در سال  ) موضوع اصلی متن4(گزینه ـ 26

  ) جهان اسالم فلسفه و ریاضیات یونان باستان را حفظ کرد و گسترش داد.2( گزینه ـ27

  ) پادشاهی روسیه از طرف شمال غربی حمله کرد شهر باکو و اطرافش را گرفت.1(گزینه ـ 28

  حفظ کرد. 19ار علمی تبدیل شد و شهرتش را تا قرن ) در قرون وسطی، ایران به مرکزي براي تولید ابز3(گزینه ـ 29

  ي شیعه اشاره نکرده است. ) نویسنده در پاراگراف آخر به مدرسه1( گزینه ـ30
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  عربی   

  )45 -31عین األصح و األدقَ فی الجواب للترجمۀ أو التعریب أو المفهوم أو الداللۀ (

إذ هو الّذي یوقفنا علی الماضین مـن الملـل و النّحـل فـی     إنّ التاریخ فنّ عظیم الغایۀ و غزیرة فوائده، « -31

  »:أحوالهم و أخالقهم!

ات پیشـینیان، از ملـل و نحـل     ) 1 تاریخ فنی است با هدفی بزرگ که فوائد آن بسیار است، چه اوست که ما را بر حاالت و خلقیـ

  سازد! واقف می

  باشد! و آگاهی ما بر حاالت و خلقیات ملل و نحل گذشته از او میشک تاریخ از فنونی است که غایت و هدف آنها عظیم است،  بی) 2

باشد، و وقوف ما بر احوال و اخالق ملتهاي اسالمی  ) قطعاً فن تاریخ است که داراي فوائدي بسیار و هدفی عظیم می3

  باشد! و غیراسالمی گذشته از او می

ا همانست که مـا را بـر احـوال و اخـالق گذشـتگان از      ) فن تاریخ فنی است داراي فوائد و غایتی عظیم و بزرگ، زیر4

  سازد! ملتهاي اسالمی و غیر اسالمی آگاه می

  »:لو قال قائل إنّ العالم منذ خلق و حتّی اآلن لم یبتل بمثل هذه الکارثه لکان صادقاً فی قوله!« -32

  ده است، در گفتار خود صادق باشد!اي دچار نش ) اگر کسی بگوید که دنیا از وقتی خلق شده تاکنون به چنین فاجعه1

) چنانچه کسی قائل به این باشد که عالم از بدو خلقت تاکنون گرفتار این گونه فاجعه نشده اسـت، سـخنی راسـت    2

  گفته باشد!

اي مدعی شود که جهان از زمان خلقت تا حال چنین مصیبتی را ندیده است، سخنی راسـت و صـحیح    ) اگر گوینده3

  گفته باشد!

اند تا به حال مصیبتی ایـن چنینـی را شـاهد نبـوده، در قـول       اي بگوید از زمانی که عالم را آفریده انچه گوینده) چن4

  خویش صادق باشد!



  »79«   )2(راسري و آزاد کنکورهاي سمجموعه تست 

  
 
 

  »:بعد أن جمع جنوده و کانوا کحبوب السمسم، شحن السفن من کلّ ما یحتاج إلیه و تأهب للحرب!« -33

هاي کنجد بودند و قرار دادن مایحتـاج خـود در کشـتیها، بـراي جنگیـدن       پس از گردآوري سپاهیان که در کثرت چون دانه) 1

  آماده شد!

هاي کنجد بودند جمع کرد، هر چه را مورد نیاز بـود در کشـتیها بـار کـرد و آمـادة       ) بعد از اینکه سربازان خود را که چون دانه2

  کارزار شد!

نجد منظم ساخت و کشتی خود را مملو از مایحتاج خویش هاي ک ) بعد از اینکه سربازان را گردآورد آنها را چون دانه3

  ساخت و آمادة جنگ شد!

هاي کنجد زیاد بودند، و بار زدن مایحتـاج خـویش در کشـتی خـود      آوري سپاهیان خود که چون دانه ) پس از جمع4

  براي کارزار آماده شد!

  »:هذا الجیش! إنّما یصلح للحرب الرجل المکیث، فلو لم تکن رجالً عجالً لولَیتک« -34

را فرمانده این و ) فقط کسی براي جنگ کارآمد است که متین و با حوصله باشد، پس چنانچه مردي عجول نباشی ت1

  کنم! سپاه می

) قطعاً مرد وقتی براي رزم صالحیت دارد که با حوصله باشد، لذا اگر فردي شتابزده نباشی سرپرستی این سـپاهیان  2

  سپارم! را به تو می

نا براي جنگیدن انسانی مفید است که عجول نباشد، پس اگر مردي شتابزده نبودي هدایت این ارتیش را به تو ) هما3

  سپاردم! می

آید، لذا اگر فردي عجول نبودي فرماندهی ایـن ارتـش را بـه تـو      کار میه ) براي رزم فقط انسان با حوصله و متین ب4

  کردم! واگذار می

کم أنّی اُحب استماع الثناء!أخاف أن یکون قد جال فی « -35  »  ظنّ

  پسندم! آمیز را می ترسم که گمان کنید من شنیدن سخنان مدح ) از این می1

  ام! آمیز را دوست داشته ترسیدم که فکر کرده باشید من سخنان مدح ) از این می2

  ) بیم این را دارم که به ذهن شما خطور کرده باشد که من شنیدن مدح را دوست دارم!3

  گونه بشنوم! بیم این را داشتم که به ذهنتان چنین خطور کند که من دوست دارم سخنان مدح )4
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علم یا بنی أنّ أحب ما أنت آخذ به إلی من وصیتی تقوي اهللا!« -36 ا:«  

  گیري تقواي اهللا است! ) اي فرزندم، بدان که از نظر من بهترین چیزي که تو از وصیت من می1

  ش که در نظر من بهترین چیز براي من از وصیتم پرهیزگاري در راه خداست!) فرزندم، آگاه با2

  کنی! ) پسرکم، آگاه باش که ترس از اهللا محبوبترین چیزي است که تو  از وصیت من دریافت می3

  کنی! ) اي پسرکم، بدان که محبوبترین چیز در نظر من تقوایی است که از وصیت من دریافت می4

  »:یده رأي نفسه من الخاسرین فندم علی ما فعل!لما سقط فی « -37
  ) چون ندامت را در نفس خویش احساس کرد خود را از خاسران یافت و بر عمل خویش پشیمان شد!1

  ) آنگاه که بر دست خویش سقوط کرد خود را در خسران دید و بر کردة خویش پشیمان گشت!2

  یافت بر آنچه انجام داده بود نادم گشت!) وقتی از کردة خود پشیمان شد و خود را زیانکار 3

  ) هنگامی که انگشت ندامت گزید خود را از زیانکاران یافت و از کردة خویش پشیمان شد!4

  »:لم یبال الغزاة الرماح المشرعۀ فی صدورهم و ال السیوف الساقطۀ فی نحورهم!« -38
بـود اهمیـت دادنـد و نـه بـه شمشـیرهائی کـه بـر          هایشان نشانه رفته هائی که بسمت سینه ) جنگجویان نه به نیزه1

  آمد! گردنهایشان فرود می

شـکافت و نـه از شمشـیرهائی کـه بـر       هـاي آنهـا را مـی    هائی که سینه ) رزمندگان ترس و بیمی نداشتند نه از نیزه2

  آمد! گردنهایشان فرود می

توجه بودند و به آنهـا   ه بر گردنهایشان بیها و شمشیرهاي فرود آمد هاي آخته شده بر سینه ) سربازان نسبت به نیزه3

  اهمیت ندادند!

آمـد   هایشان کرد و از شمشیرهائی که بر گلویشان فـرود مـی   هائی که شروع به فرود آمدن بر سینه ) غایان از سرنیزه4

  بیمی نداشتند!

  »:الصادق یرام إذا وعد، و البارق یشام إذا رعد!« -39
  گزینند، و ابر چون برق زند انتظار خیر از او خواهند داشت! اقامت می) راستگو چون وعده دهد نزد او 1

  شود! ) شخص صادق چون وعده دهد، بدو روي آورند، و ابر برق زننده چون بغرّد نگاهها بدو متوجه می2

  گیرد! شود، و دروغگو چون خوش زبان گردد مورد توجه قرار می ) صادق چون نوید دهد اندك اندك مقبول می3

زبـان شـود انتظـار خیـر از او خواهـد       زن چون خوش افتد، و دروغ کم مقبول می شخص راستگو چون نوید دهد کم) 4

  رفت!
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استطاعت الحکومۀ أن تمارس طوال األزمـۀ األخیـرة سیاسـۀ التهدئـۀ و کـذلک تـدویل قضـیۀ لفّهـا         « -40

  دولت...»: النسیان!

رفت فراموش  اي که می پیاده کند و به جهانی ساختن مسأله ) توانست طی بحران اخیر سیاست آرام کردن اوضاع را1

  شود بپردازد!

المللـی کـردن آن قضـیۀ     سازي را دنبال کند و در عین حال براي بین ) در طول بحرانهاي اخیر توانست سیاست آرام2

  فراموش شده اقدام کند!

اي کـه بـه دسـت فراموشـی      کـردن مسـأله   ) در جریان بحران اخیر توانست به سیاست آرام سازي و نیز بین المللی3

  سپرده شده بود بپردازد!

) قادر بود در بحران اخیر براي پیاده کردن سیاست آرام کردن وضع اقدام کند و نیز جهانی کـردن قضـیۀ فرامـوش    4

  شدة خود را دنبال کند!

  عین البیت الّذي یختلف معناه عن األبیات االخري: -41

طلب العلم و ال تکسل،1   أبعد الخیر عن أهل الکسل!  فما  ) اُ

  بادر الصید مع الفجر قنص!  فابتدر سعیک، و اعلم أنّ من  2

نت آکله3   لن تبلغ المجد حتّی تلعق الصبرا!  ) ال تحسب  المجد تمرأ اُ

4 أضاع العمر فی طلب المحال!  ) و من طلب العلی من غیر کد  

  »:ی أثوابه الجدد!فهو الحریص عل ال ترتجِ الخیر من ذي نعمۀ حدثت« -42

    ) ضعوا تیجان المفاخرة!1

  ) من یعط بالید القصیرة یعط بالید الطویلۀ!2

    ) دارندگی و برازندگی!3

  ) خدا نکند روزي گذا پادشاه شود!4
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  عین الخطأ:». سال از هجرت گذشته بود که ابن سینا فوت کرد! 428« -43

  الهجرة قد توفّی ابن سینا!) عندما انقضت أربعمائۀ و ثمان و عشرون سنۀ من 1

  ) قد توفّی ابن سینا عندما مضی أربعمائۀ و ثمانیۀ و عشرون عاماً من الهجرة!2

ا انقضی أربعمائۀ و ثمانیۀ و عشرون عاماً من الهجرة!3 توفّی ابن سینا لم (  

ا مضت أربعمائۀ و ثمانیۀ و عشرون سنۀ من الهجرة توفّی ابن سینا!4 لم (  

  عین الخطأ:». ه دیگران کمک کنند، تو نیز کمک کن!آنها باید ب« -44

1! د أیضاً ا اآلخرین، أنت م مددي!2  ) لتمد ن اآلخرین، أنت أیضا اُ لتمد (  

3 (! ي أیضاً مدد!4لیمددن اآلخرین، أنت مد وا اآلخرین، أنت أیضاً اُ لیمد (  

عـین  ». را برایتان آورده باشد! اندیشۀ بزرگ را هرگز نزد خود تحقیر مکنید، هر چند شخص خُردي آن« -45

  الخطأ:  

نّ عندکم الرأي الخطیر و إن أتی به المرء الحقیر!1   ) ال تستصغرَ

  ) ال تستصغرنانّ عندکنّ الرأي الخطیر و إن أتاکنّ به المرء الحقیر!2

نّ عندکم الفکرة الخطیرة و إن أتاکم بها الرجل الحقیر!3   ) ال تستصغرُ

  لفکرة الخطیرة و إن أتی بها لکما الرجل الحقیر!) ال تستصغرانّ عندکما ا4

  )50 -46عین الصحیح فی التشکیل (

  »:و عمرك ما شعرت قبل ذلک الیوم أن أمراة یمکم أن تبکی فرحۀ!«  -46

م1ِ وَرأَةً -أنَّ -) الیم نُ -ا ک م2  یت رْ لَ -) شَع مِ -قَب و الی- یک تَب  

ر3ِ مع (- کرَأَةَ -ذل م ا- منُی ت -) عمرِك4 کُ عرْ کی -شَ ۀً -تَبفَرِح  

  »:کانت لهم أید کثفنات اإلبل و جباه قرحت لطول السجود لیالی الشتاء!« -47

1اه جِب (- ت رَّح ولِ -قَ ود -طَ ج2  الست انَ د -) کَ ی اه -أَ جِب- ت رِح   قُ

ل3ِ اه -) اإلِبِ جِب- ت رِح الی   -قَ 4  لَید ثَفَن -) أَیات- یال لَی- اء تَ   الشِّ



  »83«   )2(راسري و آزاد کنکورهاي سمجموعه تست 

  
 
 

  »:حذار الکذب، فهیهات النجاح من الکاذب، اف له!« -48

نِ -) النَّجاح1ِ بِ -م اذ ف -الکَ ذب2   اُ اح -) الکَ ج بِ -النَّ اذ   اُف -الکَ

3ار ذَ ذْبِ -) ح الک- ات هیه- اح ج ات4  النَّ هیه (- اح ج نَ -النَّ بِ -م اذ   الکَ

  »:ک بالمعروف أوال ثم اسال غیرك عنه تفز فی حیاتک!مر نفس« -49

ل1ْ أَ س رَ -) ا زْ -غَی اة -تَفُ ی2  حروف ع الَ -) الم و لْ -أَ أَ س ا- ه   عنْ

عروف -نَفْس -) مر3ْ رُ -الم4 غَینَفْس (- روفع ألْ -الم س زُ -إِ   تَفْ

ز لونها، « -50 ل ثیابه رثۀ تقتحمها األعین و ال تمییته بهدوء فتهلّل!متسواقترب منّی فحی:«  

ن1َ یزُ -) األع یتُم- وء د لَ   -ه م2  تَهلَّ نُ -) تَقْتَح یع میزُ -األَ ونَ -تُ   لَ

3اب ینُ -) ث ینُ -األَعو ت -لَ ییل4ٌ  ح وس اب -) متَ یثَّۀٌ -ثر- م تَقْتَح  

  )55 -51عین الصحیح فی اإلعراب و التحلیل الصرفی (

  (ألم تر أنّ أنزل من السماء ماء فاحیا به األرض بعد موتها): -51

  ممنوع من الصرف/ مفعول به و منصوب بفتحۀ مقدرة -ممدود -معرب -نکرة -جامد و غیرمصدر -مفرد مؤنث -) ماء: اسم1

ر -اسم -) اهللا: لفظ الجاللۀ2 ل و فاعل لفعـل   و منصوب و الجملۀ اسمیۀ و» أنّ«معرفۀ علم/ اسم  -مفرد مذکّ مصدر مؤو

  و مرفوع محال» تر«

المستتر، و الجملۀ فعلیۀ و » هو«الزم/ فعل و فاعله ضمیر  -صحیح و مهموز الفاء -مزید ثالثی -للغائب -) أنزل: ماض3ٍ

  و مرفوع محال» أنّ«خبر 

المسـتتر  » هـو «و فاعله ضـمیر   مبنی/ فعل -متعد -معتل و لفیف مقرون -مزید ثالثی من باب إفعال -) أحیا: للغائب4

  فیه جوازاً، و الجملۀ فعلیۀ
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! ال تتّبعن کلّ دخانِ تري« -52 فالنّار قد توقد للکی:«  

ر1 : مفرد مذکّ ممنوع من الصرف/ مجرور بحرف الجر، للکی: جـار   -منقوص -معرب -معرّف بأل -جامد و مصدر -) الکی

  »توقد«و مجرور و متعلقهما فعل 

د ثالثی -ۀ) توقد: للغائب2 » هـی «معـرب/ فعـل مرفـوع و فاعلـه ضـمیر       -مبنی للمجهـول  -متعد -معتل و مثال -مجرّ

  المستتر فیه جوازاً، و الجملۀ فعلیۀ و حالیۀ

معرب / فعل و مرفـوع   -معتل و ناقص (إعالله بالقب) و کذلک مهموز العین -مجرد ثالثی -للمخاطب -) تري: مضارع3

رة، فاعله ضمیر  المستتر فیه وجوباً» أنت«بضمۀ مقد  

: فعل مضارع4 ل -للمخاطب -) تتبعنّ مزید ثالثی بزیادة حرفین من باب تفع- معـرب/ فعـل و    -مبنـی للمعلـوم   -متعد

  المستتر فیه وجوباً، و نونه نون توکید ثقیلۀ» أنت«فاعله ضمیر 

لنا و نزن بالقسطاس المستقیم!« -53 یجب علینا أن نُوفی الکیل إذا ک:«  

» هـو «مبنـی للمعلـوم/ فعـل و فاعلـه ضـمیر       -متعد -معتل و أجوف (إعالله بالحذف) -للغائب -یجب: فعل مضارع )1

  المستتر فیه جوازاً، و الجملۀ فعلیۀ

معـرب/ فعـل مرفـوع، و     -مبنی للمعلوم -معتل و ناقص (إعالله بالحذف). الزم -الغیر للمتکلم مع -) نزن: مجرد ثالثی2

  »نحن«تتر فیه جوازاً تقدیره فاعله الضمیر المس

» نحن«معتل و لفیف مقرون (إعالله باإلسکان فی الالم)/ فعل و فاعله ضمیر  -مجرّد ثالثی -الغیر ) نوفی: للمتکلم مع3

  المستتر، و الجملۀ فعلیۀ و مصدر مؤول

د ثالثی4 البـارز، و  » نا«و فاعله ضمیر مبنی/ فعل  -مبنی للمعلوم -متعد -معتل و أجوف (إعالله بالحذف) -) کلنا: مجرّ

  إلیه و فی محلّ جرّ الجملۀ فعلیۀ و مضاف
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  »:إذا أقبلت الدنیا علی أحد أعارته محاسن غیره!« -54

) -) الدنیا: مفرد مؤنث1 هۀ (مصدره: دنوممنوع مـن الصـرف/ فاعـل و     -ممدود -معرب -معرف بأل -مشتق و صفۀ مشب

رة مرفوع بضمۀ مقد  

معتل و أجوف (إعالله بالقلب)/ فعـل و فاعلـه    -مزید ثالثی بزیادة حرف واحد من باب إفعال -غائبۀلل -) أعارت: ماض2ٍ

  »هی«الضمیر المستتر فیه جوازاً تقدیره 

ممنوع مـن الصـرف (و    -اآلخر صحیح -معرب -مشتق و صفۀ مشبهۀ -) محاسن: جمع تکسیر (مفرده: محسن، مذکّر)3

ه یقبل الکسر بسبب إضافته)/ مف   عول به و منصوبلکنّ

مبنی علی السـکون/ ظـرف غیـر     -من أدوات الشرط الجازمۀ و من األسماء المالزمۀ لإلضافۀ -) إذا: اسم غیر متصرف4

  »أقبلت«متصرف أو مفعول فیه للزمان و منصوب محالً، و متعلقه فعل 

  »:یلزم أن تکون األرض فی منطقۀ ظلّ القمر حتّی یحدث ما یعرف بالکسوف!« -55

د ثالثی -دث: مضارع) یح1 معرب/ فعـل منصـوب بحـرف     -مبنی للمعلوم -متعد -معتل و مثال (إعالله بالحذف) -مجرّ

رة، و فاعله » أن« و الجملۀ فعلیۀ و مجرور محالً بحرف الجرّ» ما«المقد  

ناقصـۀ و فاعلـه   معتل و أجوف (إعالله باإلسکان بحذف الحرکۀ) / فعل مـن األفعـال ال   -مجرّد ثالثی -) تکون: للغائبۀ2

ل و فاعل لفعل » هی« یلزم«المستتر، و الجملۀ فعلیۀ و مصدر مؤو«  

  مبنی علی السکون/ فاعل و مرفوع محال -معرفۀ –موصول عام أو مشترك (لغیر ذوي العقول عادةً)  -) ما: اسم غیر متصرف3

و الجملۀ صلۀ و عائـدها ضـمیر   » لکسوفا«مبنی للمجهول/ فعل مرفوع و نائب فاعله  -متعد -) یعرف: صحیح و سالم4

  المستتر» هو«

  )60 -56عین المناسب فی الجواب عن األسئلۀ التالیه (

  عین همزة القطع کلّه: -56

متحانات کلّها فما أکثر اجتهادك!1 اَعلمته أنّک ناجح فی اال (    

بنها الصغیر فاَعنتها!2 قاق تحمل ا مرأة فقیرة فی الزّ نتی ا   ) راَ

ستاذ! ) ما ا3َ ه عالم صادق! –فضل هذا االُ نّ   احترمته الَ

نا اَخوك4 عززنی یا ربی -) اَ علم من اُختها! -اَ   إنّها اَ
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  عین الخطأ: -57

عاه!1 ف لیثبت ما اد جاء بمائۀ دلیل و نی (    

  ) دفعت له ثمانین و نیقاً من الدراهم!2

    ) طالعت حتّی اآلن سبعۀ و نیفاً من الکتب!3

ف من الطالبات!) فی جامعت4 نا ألف و نی  

  عین الخطأ: -58

  ) شعره أشد سواداً من غیره!2  ) إنّها أکثر إخالصاً من زمیالتها!1

  ) وجه المؤمن أبیض من البدر!4  ) قلب المؤمنۀ أصفی القلوب!  3

  »:صبر المسلمین«عین الخطأ فی إنشاء التعجب من  -59

  3  ) أصبر بالمسلمین!2  ) أکثر صبر المسلمین!1

  ) ما أصبر المسلمین!4  ) ما أکثر صبر المسلمین!

  عین الصحیح فی اإلعالل: -60

  ) یا اهللا، اُعفو خطیئتی العظیمۀ!1

  ) ماذا تبیعین فی السوق یا زمیلی!2

  ) أنتنّ لم تنسین الحکایۀ التاریخیۀ تلک!3

  ) هنّ یتلوون آیات من القرآن کلّ صباح!4
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  پاسخنامه عربی 

  )1ـ گزینه 31

الیه و بـه معنـاي هـدفی     فن را که مفرد است به صورت جمع ترجمه کرده است. عظیم الغایه مضاف و مضاف 2گزینه در 

  بزرگ است.

  سازد ما را یوفقنا: واقف می

  دهد ولی اگر ترجمه نشود اشکالی ندارد. می» به راستی که«،»همانا«إنَّ در ابتداي جمله معناي

  د.باش صحیح می 1در نتیجه تنها گزینه 

  )1ـ گزینه 32

  باشد لو از حروف شرط(غیرعامل) و به معناي اگر می

: فعل مجهول و به معناي خلق شده قَ : گفت، بیان کرد/ خَلََ   قالَ

  لم یبتل: دچار نشده است (فعل منفی مجهول)

  قوله: گفتار خود قول معرفه به اضافه 

  کارثه: فاجعه

مع فعل به معناي جمع کرد 33 ـ ج  

م: کنجد، بوته کنجد شود. ان خود(معرفه به اضافه و به صورت معرفه ترجمه میجنوده: سرباز سمس س  

باشد. حبوب: جمع و  معادل کلمات منظم و زیاد و کثرت در جمله عربی نیست و به همین دلیل غلط می 3و  2در گزینه 

  باشد. ها می به معناي دانه

  )4ـ گزینه 34

  إنّما: فقط، تنها، واقعاً

  باشد. انسان به صورت نکره معنا شده است و غلط می 2به ال در گزینه  الرجل معرفه

  کان: بود، وجود داشت  مکین: محکم، متین

  باشند. غلط می 2و  1لم تکن: نبودي در نتیجه گزینه 

  )2ـ گزینه 35
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  )1ـ گزینه 36

  گیري   آخذُ: می  یابنّی: اي فرزندم

  شود. سی ترجمه مینکته: فعل مضارع ساده معادل مضارع اخباري در فار

  )4ـ گزینه 37

ا بر سر ماضی معناي هنگامی که می قط فی یده به معناي سرگشـته شـد، گـیج     اسم لمقط: سقوط کرد، عبارت سدهد: س

  ، پشیمان شد. شد، آشفته شد

  الخاسرین: معرفه جمع به معناي زیانکاران

  )1ـ گزینه 38

  یبال: اهمیت دادن

بال  2گزینه  جمه شدهتر» ترس و بیم«ی  

  ترجمه شده.» نشانه رفته شده«به(المشرعه) به معناي 4و  3در گزینه 

  )2ـ گزینه 39

  )3ـ گزینه 40

  )3ـ گزینه 41

توان به مراتب باال دست یافت  اشاره دارند به این موضوع که با تالش و کوشش و پرهیز از تنبلی می 4و  2و  1هاي  گزینه

  داند. بایی و تحمل میسر میاین امر را با صبر و شکی 3اما گزینه 

  )4ـ گزینه 42

  الترتج الفید. انتظار خیر نداشته باش

  )4ـ گزینه 43

  سال: اربعمائه و ثمانیه و عشرون سنه 428

  )2ـ گزینه 44

  (تمدن) فعل جمع مؤنث مخاطب است.

  )1ـ گزینه 45
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  فعل(تستصغرن) مؤنث است در حالیکه در اینجا فاعل مذکر آمده است.

  )2ـ گزینه 46

  )3ـ گزینه 47

لِ (مضاف الیه و مجرور)، حباه (مبتدا و مرفوع) در نتیجه گزینه  بِ باشند. غلط می 2و  1اال  

ت (خبر، محالً مرفوع، فعل مؤنث ساکن) قَرِح  

  )2ـ گزینه 48

  )1گزینه  ـ 49

  إسألْ (فعل امر و ساکن) غیرَ (مفعولٌ به و منصوب)

  ور)(امر ساکن) فی حیاه (جارومجر زْتَفُ

  )2گزینه  ـ 50

لُ از مصدر إفتعال) بر وزن تَفْتَع) م تَقْتَح  

لُ از مصدر تفعیل) ع   األعینُ (فاعل و مرفوع) تُمیزُ (ال حرف غیرعامل فعل بر وزن تُفَ

ونَ (مفعولٌ   به و منصوب) لَ

  )4ـ گزینه 51

) غیرمنصرف نیست. 1در گزینه  ماد)  

  باشد. می» أنت«ست. فاعل این فعل ضمیر مستتر نی» تر«(اهللا) فاعل فعل  2در گزینه 

  مهموز الفاء نیست.» نزل«(أنزل) از ریشه  3در گزینه 

  )3ـ گزینه 52

  (الکی) و منقوص، تقدیراً مجرور 1در گزینه

  باشد. می» النار«(توقد) مجهول نیست، فاعل آن  2در گزینه 

نَّ (الي نفی) پس فعل مح 4در گزینه  بالتَتَع (   الً منصوب، مضارع منصوب (تتبعنّ

  )4ـ گزینه 53

  (یجب) فعل الزم است. 1در گزینه 
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  (نزل) فعل ناقص نیست. 2در گزینه 

  باشد نه مقرون می ق(نوفی) فعل لفیف مفرو 3در گزینه 

  )2ـ گزینه 54

  باشد. (الدنیا) مصدرش (دنی) می 1در گزینه 

  باشد. (محاسن) مفردش (حسن) می 3در گزینه 

  باشد و از ادوات شرط جازم نیست. إذا) حرف غیرعامل می( 4در گزینه 

  )3ـ گزینه 55

  )4ـ گزینه 56

  )3ـ گزینه 57

  )4ـ گزینه 58

  )1ـ گزینه 59

  )1ـ گزینه 60
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   تاریخ ایران باستان

  الجوهر اثر چه کسی است؟ کتاب نظم -61

  ) اوتیکیوس مورخ  مسیحی2  ) ابوعلی مسکویه رازي1

دبن جریر طبري4  بن حسین مسعودي ) علی3 محم (  

  اي داشت؟ گهبذ در دولت ساسانی چه وظیفه -62

    .) چنین مقامی در زمان ساسانیان نبود1

  ) رئیس تشریفات سلطنتی2

    ) مسئول ضرب مسکوکات بود3

  ) مسئول تختگاه سلطنتی4

  سکاهاي مشرق ایران را چه کسی در سیستان کنونی اسکان داد؟ -63

    مهرداد یکم اشکانی )2    ) مهرداد دوم  اشکانی1

  ) ارد اشکانی4    ) داریوش یکم3

  کدام مورخ رومی جمعیت شهر سلوکیه را در عصر پارتیان ششصد هزار تن گزارش کرده است؟ -64

  ) دیودور سیسیلی4  ) تروگ پمپه3  ) پلینیوس2  ) استرابون1

  ابد اورشلیم را غارت کرد؟هاي مع کدام سردار رومی براي از پاي درآوردن ایرانیان اشکانی گنجینه -65

  ) اوکتاویوس4  ) ژولیوس سزار3  ) کراسوس2  ) مارك آنتوان1

  هاي ایران و روم داراي اهمیت خاصی است.   کتیبۀ سه زبانۀ ..................از نظر شناخت تاریخ جنگ -66

    ) داریوش در بیستون1

  آباد ) شاپور یکم در حاجی2

  زردشت ) شاپور یکم بر دیوار کعبۀ3

  ) نرسه در پایکلی4
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  کدام پادشاه اشکانی با مارك آنتوان قیصر روم جنگید و او را شکست  داد؟ -67

    وم) مهرداد د1

  ) مارك آنتوان از اشکانیان شکست نخورد2

      ) فرهاد چهارم3

  ) اردوان چهارم4

  سومین مقام لشگري در سپاه اشکانی چه نام داشت؟ -68

  ) ارگبذ4  ) سپهساالر3  ) فره ترکا2  ) وزرگ فرمتار1

  پوشش اسب پارتیان چه نام داشت؟ -69

  ) دیهیم پارتی4  ) تیارا3  ) تن پوش2  ) برگستوان1

  رساند که داریوش ................شاه هخامنشی است. متن کتیبۀ بیستون می -70

  ) نهمین4  ) هفتمین3  ) ششمین2  ) پنجمین1

  افالطون معاصر با  کدام پادشاه بود؟ -71

  ) داریوش دوم4  ) کمبوجیه دوم3  ) داریوش یکم2  ندر) اسک1

  خطّ و زبان آرامی از زمان کدام پادشاه در ایران معمول شد؟ -72

  ) کوروش دوم4  ) کوروش یکم3  ) داریوش یکم2  ) خشیارشا1

 ....نوشته شده است..هاي ............،............و .......... بان......و به زشتۀ بزرگ بیستون به دستور ......سنگ نو -73

    ) داریوش، فارسی باستان، اکدي، ایالمی1

  ) داریوش، فارسی باستان، سومري، ایالمی2

    ) کوروش، فارسی باستان، اکدي، ایالمی3

  ) کوروش، فارسی باستان، سومري، ایالمی4

  .................کتیبۀ سوئز به دستور ...............نوشته شده است. -74

  ) هفت، داریوش4  )پنج، کوروش3  )سه، خشیارشا2  ش)سه، داریو1
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  زیست. ..................در عهد طالیی عیالم که در حدود...............بود، می -75

  ) پوزور اینشوشیناك، هزارة اول ق.م.1

  ) پوزور اینشوشیناك، هزارة سوم ق.م.2

  ناخونته، هزارة اول ق.م. -) شوتروك3

  سوم ق.م.  ناخونته، هزارة -) شوتروك4

  لقب مزدك در تعالیم مزدکی چیست؟ -76

    ) دادگر2  ) مزدك لقبی نداشت1

  ) آموزگار4    ) اندرزگر3

  کدام پادشاه ساسانی با همدستی ترکان، هیاطله (هفتالیان) را به کلّی قلع و قمع کرد؟ -77

م (پرویز)2  ) خسرو یکم (انوشیروان)1 خسرو دو (  

  رمزد چهارم) ه4  ) شاپور دوم (ذواالکتاف)3

  به خاندان ساسان چه شغلی در تاریخ نسبت داده شده است؟ -78

    ) از خاندانهاي ممتاز هفتگانه ایران باستان1

  هاي نظامی ) پیشاهنگان رسته2

      ) دیوانیان اواخر اشکانی3

  ) کلیدداران معبد آناهیتا در استخر4

  نی به زبان فارسی میانه است.هاي ................دورة ساسا ..............از کتاب -79

خزادان، تاریخی1   اخالقی -) اندرز آذر فرنبغ فرّ

  اندرزي -) اندرز آذرباد مهرسپندان، تاریخی2

    تاریخی -) شایست نشایست، حقوقی3

  ) مادیان هزار دادستان، حقوقی4
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  قمع شدند؟ هاي دینی در ایران قلع و به دستور کدام روحانی صدر ساسانی تقریباً همۀ اقلیت -80

  ) مهرنرسی4  ) کرتیر3  ) تنسر2  ) آذرباد مهرسپندان1

  قباد ساسانی به اتّهام مزدکی شدن به کدام زندان افتاد؟ -81

    ) زندان گیل گرد2  ) زندان انوشبرد1

  نظر قرار گرفت ) وي در دربار تحت4  ) زندان اندمشن3

  جنگهاي دیادوخ به چه منظور رخ داد؟ -82

    خ شناخته شده نیست.) این جنگ در تاری1

  ) بر سر جانشینی اسکندر مقدونی میان سرداران او2

    ) بر سر تسخیر آسیاي صغیر میان آتن و اسپارت3

ه اقتصادي آسیا به اروپا4 میان ایران و یونان بر سر جاد (  

  در زمان کدام پادشاه ایران روي داده است؟» پالته«نبرد  -83

  ) شاپور دوم 4  اول ) داریوش3  یارشاا) خش2  ) اردشیر1

سه معبد معروف ایران در عهد هخامنشی معابد ...............، ................و ................است که بـه ترتیـب بـه     -84

  دستور ...........، ............و .............ساخته شده است.

  داریوش، کوروش و اردشیر دوم -و شوشر ) استخر، شی1

  یارشا و داریوشاکوروش، خش -کعبۀ زردشت و نقش رستم) پاسارگاد، 2

  کوروش، داریوش و اردشیر دوم -) پاسارگاد، نقش رستم و شوش3

  یارشا و اردشیر دوم اداریوش، خش -) شیز، شوش و نقش رستم4

  گردد؟ یعنی چه و به چه کسی یا چه مأخذي باز می (sata)و داتَه  (dinu)دینو  -85

  ) قانون، اوستا2  ) قانون، داریوش یکم1

  ) منشور، کوروش بزرگ4  ) قانون، حمورابی3
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  ایرانیان در زمان .............در جنگ................مغلوب یونانیان شدند. -86

نا) خش2  یارشا، تراکیاا) خش1     یارشا، ماراتُ

  ) داریوش، ترموپیل4  ) داریوش، ماراتن3

  دولت ایرانی ................نام دارد.هاي مورخان یونانی، نخستین  براساس نوشته -87

  ) هخامنشی4  ) ماد3  ) پارس2  ) آشور1

  داران که بودند؟ فرته -88

  النهرین  بودند. ) پادشاهان محلّی میسین که در جنوب بین1

  کردند. از میالد تا آغاز روي کار آمدن ساسانیان در پارس حکومت می  ) دودمانی بومی که از اواسط قرن سوم پیش2

  زیستند. اي از بازماندگان هخامنشی که در مناطق جنوب شرقی ایران می ) طایفه3

  کردند. هاي زاگرس حکومت می ) خاندانی از شاهان محلی که در الیمایی، در دامنه4

  آمیانوس مارسلینوس ............است. -89

  ) نویسندة رومی و نگارندة وقایع جنگ انوشیروان با روم1

  نویسندة وقایع زمان خسروپرویز) مورخ رومی و 2

  ي شرح جنگ شاپور اول با روم ) افسر یونانی و نویسنده3

  ) افسر یونانی تبار رومی و نویسندة شرح جنگ شاپور دوم با روم4

  کرد؟ همزمان با ظهور اردشیر بابکان، کدام خاندان بر استخر حکومت می -90

   (ارشاکیان) ) خاندان ارشاکی2  ) خاندان بازرنگی (بازرنگیان)1

  ) خاندان سورن4  ) خاندان اسپهبدان3
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  پاسخنامه ایران باستان 

  )2گزینه  ـ 61

  )3ـ گزینه 62

در تشـکیالت دیـوانی در   » جهبـذ «ولیت و به نامئگهبذ امور مسکوکات و مالیات را بر عهده داشت که تقریباً با همین مس

  شود. قرون اسالمی دیده می

  )1ـ گزینه 63

ق.م) به تخت نشست او سکاها را شکست سختی داد و خطر نژاد زرد را از ایران دور  124نهم) در سال( مهرداد دوم(اشک

  کرد.

  )2ـ گزینه 64

  )2ـ گزینه 65

ي روم به ایران لشـکر کشـید. در    گانه ق.م) کراسوس یکی از کنسولهاي سه 55در زمان پادشاهی ارداول(اشک سیزدهم) (

  ورشلیم را غارت کرد.ق.م کراسوس ا 53ـ 54زمستان سال 

  ق.م به حران رسید و با سردار ارداول به نام سورنا جنگید و کشته شد. 53او به سال 

  )85تا  80 صص، 4(ر.ك: منبع 

  )3ـ گزینه 66

  )3ـ گزینه 67

 33در زمان فرهاد چهارم(اشک چهاردهم) مارکوس آنتونیوس به کمک پادشاه ارمنستان آرتاواسدس به ایران حمله کـرد( 

م) در این موقع بین آنتونیوس و اکتاویوس اختالف سختی افتاد. فرهاد هم موقع را مغتنم شمرده به آذربایجان رفـت و  ق.

  پادشاه آن را اسیر کرد و آنتونیوس مجبور شد ارمنستان را تخلیه کرده و به اسکندریه مراجعت کند. 

  )334و  333 صص، 9(ر.ك: منبع 

  )4ـ گزینه 68

  ي اشکانیان در داربگرد مقام عالی نظامی ارگبد داشته است. اسانی) پسر ساسان در دورهاردشیر (ارتخشیر س

  )1ـ گزینه 69
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  )4ـ گزینه 70

رسـاند کـه داریـوش، نهمـین پادشـاه       ء شـده مـی   هاي پارسی باستان، بابلی، عیالمی انشـا  متن کتیبه بیستون که به زبان

پـش؛ سـپس    ي هخامنشی به حساب آمده: یعنی هخامنش، چـیش  ي سلسله هخامنشی است. در این عدد، افراد دو شعبه

  هاي ابتداي سلطنت داریوش است. کوروش. همچنین کتیبه بیستون راجع به بردیاي دروغین و شورش

  )4ـ گزینه 71

  علی رغم جستجوي فراوان منبع این سؤال یافت نشد.

  )2ـ گزینه 72

  )1ـ گزینه 73

  70ال براي توضیحات این سؤال رجوع شود به سؤ

  )1ـ گزینه 74

  )4ـ گزینه 75

زیسته بابـل را گرفتـه و غـارت کـرد و دولـت عیالمیهـا کاسـیها را از پـاي          شوتروك نان خونتا که در عهد دوم عیالم می

  درآوردند.

  )3ـ گزینه 76

  به بعد) 229 ص، 1(ر.ك: منبع 

  )1ـ گزینه 77

له هیاطله را در مشرق که در یک قـرن اخیـر   أفتاد که مسم) پس از صلح با روم به فکر آن ا 579ـ  531خسرو انوشیروان(

همواره اسباب زحمت ایران شده بود به کلی حل کند. از این جهت در برانداختن دولت هیاطله با خاقان ترك متحد شـد  

  و پس از جنگی که در آن، پادشاه هیاطله کشته شد، آن کشور بین ایران و خاقان ترك تقسیم شد.

  )4ـ گزینه 78

ناهیـد(آناهیتا) در شـهر   آان که مردي از دودمان نجبا بود، با زنی از خانواده بازرنگی وصـلت کـرد ساسـان در معبـد     ساس

  استخر سمت ریاست داشت.

  )59، ص 1(ر.ك: منبع 
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  )4ـ گزینه 79

ست زار دادان: گـزارش  اوستا و زند منابع حقوقی عهد ساسانیان بود. قسمتی از یک کتاب حقوقی آن عهد، که(ماذیان اي ه

 75ي منحصر به فرد، که مؤلفش فرخ مرد نامی اسـت، مشـتمل بـر     هزار فتواي قضایی) نام دارد، موجود است. این نسخه

  است.» کتابخانه مانکجی لیمجی هوشنگ هاتریا«ورق است و امروز در

  3ـ گزینه 80

. کرتیر در کشتن مـانی در زمـان بهـرام اول    موبد کریتر در عهد شاپور اول و هرمز اول و بهرام اول و بهرام دوم بوده است

  اي داشته است. نقش عمده

رد (دژ فراموشی) نهادنـد  بـ کودا به جرم حمایت از مزدك از سلطنت خلع شد. پروکیپوس گوید کواد را در زندان انوش81

ن سیاسی را، که از حیث دانیم این قلعه محبس دولتی بود، که متهما و هیچ دلیلی براي رد این روایت ندادیم، زیرا که می

داشتند. کواد به کمک سیاوش از زندان خالصی یافـت و بـه کمـک     شدند در آن نگاه می نژاد و مقام خطرناك شمرده می

  خاقان هفتالیان به حکومت رسید.

  )4ـ گزینه 82

نی او بـا یکـدیگر بـه    سرداران و جانشینان و وارثان امپراطوري و سالطین یونانی(دیادوخ ها) پس از اسکندر بر سر جانشی

ـ مقدونیـه  1ها رسماً به وجود آمدند  جنگ پرداختند و مستملکات او تقسیم شد و بر اطالل امپراطوري اسکندر این دولت

هـا   ـ دولت بطالسه یا بطلمیـوس 4در آسیاي غربی و ایران  یکـ دولت سلو3ـ تراکیه با قسمتی از آسیاي صغیر 2با یونان 

  در مصر و آفریقا 

  )2ینه ـ گز83

  ق.م بین خشایارشاه و یونانیان رخ داد. و ایران شکست خوردند. فرمانده ایران با مردونیه بود. 479نبرد  پالته در 

  )3ـ گزینه 84

  )1ـ گزینه 85

  )3ـ گزینه 86

سـپارتیها  ها بود و ا در نبرد ماراتون هیپ پیاس جبار مخلوع آتن همراه و راهنماي ایران بود. در این جنگ پیروزي با آتنی

  ها آمدند هنگامی به آتیک رسیدند که جنگ خاتمه یافته بود. که براي کمک به آتنی
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  )3ـ گزینه 87

امیر را اسیر کرد و از آماداي(ماد) و خارخار(محلی در حـدود کرمانشـاه) گذشـته و سـرانجام      28شلمتصر به پاس رفت و 

  در تاریخ برده شده است.» آماد«م مادق.م) این نخستین بار است که نا 836یانزوا را دستگیر کرد(

  )150، صفحه 3(ر.ك: منبع 

  )2ـ گزینه 88

  )4ـ گزینه 89

  هاي شاپور دوم با رومیان بوده است. آمیانوس مارسلینوس خود شاهد عینی وقایع جنگ

سـت.  ا 378و  353هـاي   باقی مانده، مشتمل بـر ذکـر وقـایع سـال     31تا  14از مجلدات کتاب مارسلینوس فقط از جلد 

  شخصاً حاضر بوده 363هاي روم به آسیا در  آمیانوس در لشکرکشی

  )1ـ گزینه 90

ساسان بازنی از خانواده بازرنگی، که نامش ظاهراً دینک بود وصلت کرد. پس از ساسان پسرش پابـگ جانشـین او شـد. و    

) نام داشت در داربگرد به مقام عـالی  ها مغتنم شمرده، یکی از پسران خود را که اردشیر(ارتخشتر روابط خود را با بازرنگی

  نظامی ارگبد رسانید.
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   تاریخ اسالم

  اري از دشنام دادن به امام علی (ع) به دار کشیده شد؟دکدام یک از افراد ذیل به خاطر خود -91

  ) رشید هجري2    ) حذیفۀ بن یمان1

  ) مقداد بن عمرو4    ) سعید بن جبیر3

  توحات و تاریخ مسلمانان در هند نوشته شده کدام است؟نخستین کتاب مستقلی که درباره ف -92

  ) طبقات ناصري4  ) چچنامه3  ) تاریخ فرشته2  ) اکبرنامه1

  کدام شاعر از فضایل و امتیازات امام علی (ع) براي حمایت از تشیع بهره گرفت؟ -93

عبل خزاعی1 ان بن ثابت3  ) رشید کندي2  ) د سید حمیري4  ) حس (  

  یان در جابیه چه کسی به والیتعهدي برگزیده شد؟در گردهمایی امو -94

    ) عمرو بن سعید2    ) خالد بن یزید1

  ) مروان بن حکم4    ) معاویه دوم3

  حکومت عثمانی در زمان کدام سلطان با عبور از تنگه بسفر وارد اروپا شد؟ -95

  ) اورخان4  ) بایزید یکم3  ) محمد یکم2  ) مراد یکم1

  اي داشت؟ وظیفه در عهد عباسیان جهبذ چه -96

    ها ) رئیس سکه خانه2    ) بازرس بازار1

  ول امور مالی و مالیاتیئ) مس4    ل امور راهداريئو) مس3

  ترین وزیر شیعی دولت بهمنیان دکن چه کسی بود؟ مهم -97

    ) میر مؤمن اردستانی2    ) محمود گاوان1

  ) شاه طاهر4 ) عالءالدین حسن فیروزشاه3

  االوصیاء بودن با امام علی (ع) بیعت کرد؟ چه کسی با اعالم وصی -98

    ) مالک بن حارث اشتر2    ) میثم تمار1

  ) سلیمان بن صرد4    ) طلحه و زبیر3
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  دولت ممالیک در مصر با یورش نظامی .................ساقط گردید. -99

  ) حاکمان محلی شام2    ) نوادگان عباسیان در مصر1

  ) دولت عثمانی4    ) دولت ایوبیان3ئ

  السالم درست است؟ کدام مورد درباره اوضاع سیاسی دوران امامت امام صادق علیه -100

  گیري خالفت عباسی، قیام زیدبن علی و محمد نفس زکیه ) انحطاط خالفت اموي، شکل1

  گیري خالفت عباسی در دوران ابراهیم امام، سفاح و منصور و مهدي عباسی ) شکل2

  بن عبدالملک، یزیدبن عبدالملک، هشام بن عبدالملک و مروان بن محمد ) دوران خالفت اموي شامل سلیمان3

ال4   ) قیام عبداهللا بن معاویه بن جعفر، قیام زید بن علی، قیام حارث بن سریج و قیام ابوسلمه خلّ

در ماجراي محنه که از زمان مأمون تا واثق به درازا کشـید چـه کسـانی بـه شـکنجه و محنـت دچـار         -101

  شدند؟ می

    کردند. عالمان و محدثانی که امر به معروف و نهی از منکر نمی) 1

  ) عالمان و محدثانی که معتقد به خلق قرآن بودند.2

  کردند. )عالمان و محدثانی که امر به معروف و نهی از منکر می3

  کردند. ) عالمان و محدثانی که به خلق قرآن اعتراف نمی4

  سی صورت گرفت؟طراحی شهر کوفه اول بار توسط چه ک -102

    ) سعدبن ابی وقاص2  ) ابوعبیده ثقفی1

  ) عمر4    ) سلمان فارسی3

  در مقابل گرایش مأمون به امام رضا (ع) مردم بغداد با چه کسی بیعت کردند؟ -103

  ) عبداهللا بن علی عباسی2  ) موسی بن هارون1

  ) امین4  ) ابراهیم بن مهدي3
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ن سیاست ادامه حرکت مسلمانان را در آن سوي کوههاي پیرنه هجري کدام فرمانده مسلما 100در سال  -104

  از سر گرفت؟

    ) طارق بن زیاد2  ) سمح بن مالک خوالنی1

  ) عنبسۀ بن سحیم4  ) عبدالرحمن غافقی3

  نوشته چه کسی است؟» مناقب آل ابی طالب«کتاب  -105

    ) ابن طباطبا2  ) ابوالفرج اصفهانی1

  ) سبط بن الجوزي4  ) ابن شهر آشوب3

  شود؟ ترابیه به چه کسانی گفته می -106

    ) شیعه آل محمد (ص)2  ) اهل صفه1

  ) یاران زید بن علی 4  ) یاران مختار ثقفی3

  کدام یک از طوایف داخل شبه جزیره عرب به آیین مسیحیت گرویده بودند؟ -107

    ) بنی حنیفه در یمن2  ) بنی طی در نجد1

  در نجران) گروهی از یهود 4  ) بنی بکر در بادیه3

  کدام یک از امور کعبه پیش از ظهور اسالم در دست بنی عبدالدار بود؟ -108

  ) رفادت حجاج2  ) تولیت دارالندوه1

  ) سقایت حجاج4  ) کلیدداري3

  باشد؟ السالم در دوران خالفت خود می کدام یک از تشکیالت زیر از ابداعات امیر مؤمنان علی علیه -109

  2  مأموران اطالعاتی و کسب خبر) تعیین مأموران خراج و 1

  ) شرطۀ الخمیس براي امور انتظامی شهرها

      ) نصب قضات و بازرسان3

  المال ) نصب مأموران خراج و مأموران بیت4
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  چرا گرایش برخی قبایل یمنی به تشیع از پیوستگی آنان به سنت پادشاهی موروثی نبوده است؟ -110

  اي بیش نمانده بود. بستان هنگام ورود اسالم به یمن جز خاطره و اسطورهی سه قرنی عرث) زیرا از پادشاهی مورو1

  ها ندارد زیرا از سه قرن پیش از اسالم سقوط کرده بود. ) پذیرش تشیع ارتباطی با میراث تاریخی یمنی2

  کردند.السالم در صفین بسیج  ) زیرا حمیرها نیروي قابل توجهی براي همکاري با معاویه بر ضد امام علی علیه3

  ) نظام پادشاهی موروثی بر کل عربستان ارتباطی با همراهی و همکاري قبایل یمن با تشیع ندارد.4

  کدام حاکم خراسان بار دیگر بخارا و دیگر نواحی را به حوزه مسلمانان باز گرداند؟ -111

    ) اشرس بن عبداهللا2  ) خالدبدن عبداهللا1

  ) نصربن سیار4  ) عاصم بن عبداهللا3

  کرد؟ ز میان افراد زیر چه کسی امام حسین (ع) را به نرفتن از مکه به کوفه تشویق میا -112

  ) عبیداهللا بن زیاد2  ) نعمان بن بشیر1

  ) عبداهللا بن عباس4  ) عبداهللا بن زبیر3

  هاي زیر از قاعدین سیاسی بودند؟ کدام یک از دسته -113

    ) عبداهللا بن عمر، محمد بن سلمه، ابوبکره1

  یه و طرفداران مظلوم کشته شدن عثمان) عثمان2

    ) سعد بن ابی وقاص، عبدالرحمان بن عوف، ابوطلحه انصاري3

  ) محمدبن حنفیه، محمدبن سیرین، زیدبن حارثه4

  در میان طرفداران خاندان عباسی کدام گروه متهم به تناسخ بودند؟ -114

اش1 راوندیه2    ) پیروان خد (  

  ) مبیضه4  ی) طرفداران جدیع بن علی کرمان3

  را مطرح کردند؟» مفضول«کدام یک از فرق اسالمی نظریه جواز امامت  -115

  ) معتزله4  ) زیدیه3  ) خوارج2  ) اسماعیلیه1
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  المنزلتین چگونه شکل گرفت؟ اصل منزلۀ بین -116

  ) در بیان معتزله و واکنش در برابر تندروي اشاعره و سکوت مرجئه بود.1

  ش به تندروي معتزله و سکوت اشاعره بود.) در بیان خوارج در واکن2

  ) در بیان مرجئه در واکنش به تندروي خوارج و سکوت اشاعره بود.3

  ) در بیان معتزله و واکنش در برابر تندروي خوارج و سکوت مرجئه بود.4

  شد؟ مسالمه یا اسالمه در اندلس به چه کسانی اطالق می -117

  ) بربرهاي مهاجر از شمال افریقا1

  آن دسته از مردم اندلس که پس از فتح، اسالم آوردند.) 2

  ) اعراب مهاجر به اندلس که تحت تأثیر فرهنگ اندلس قرار گرفتند.3

  ) آن دسته از مردم اندلس که بر آیین مسیحی خویش باقی ماندند و با مسلمین هم زیستی داشتند.4

  ؟در زمان چه کسی فتوحات در محور شرق تا نزدیک چین رسید -118

  ) مهلب بن ابی صفره2    ) یزیدبن مهلب1

  ) عبداهللا بن خازم4  )قتیبۀ بن مسلم3

  از دید قرآن در کدام یک از غزوات مسلمانان دچار غرور به سبب فزونی تعداد سپاه شدند؟ -119

  ) تبوك4  ) حنین3  ) خیبر2  ) فتح مکه1

  اولین بار در تاریخ اسالم مهدویت در مورد کدام شخص مطرح شد؟ -120

    ) زیدبن علی2  ) اسماعیل بن جعفر (ع)1

  ) محمدبن حنفیه4  ) محمد نفس زکیه3
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  پاسخنامه تاریخ اسالم 

  )2ـ گزینه 91

  )3ـ گزینه 92

ه علی بن حامد آن را با عنوان چـچ نامـه    613اي ناشناس به عربی نوشته شد که در  اولین تاریخ اسالمی سند از نویسنده

  نابع تاریخ این سرزمین است.فارسی گردانید و از کهنترین م

  )102، صفحه 5(ر.ك: منبع 

  )4ـ گزینه 93

هاي شام به سبب رقابت امویان بر سر خالفت، اختالف افتاد و این اختالف و نزاع ادامـه   ـ وقتی معاویه مرد میان عرب94

خالفت بیعت کردند، بدین ابیه انجمن نمودند و با مروان بن حکم به عنوان جهجري) که در  64داشت تا ذیقعده از(سال 

  شرط که پس از وي خالدبن یزید خلیفه باشد و پس از وي عمروبن سعید بن عاص.

  )324 ص، 2(ر.ك: منبع  .باشد ) صحیح می1در نتیجه گزینه 

  )1ـ گزینه 95

  )4ـ گزینه 96

دار سـلطنتی کـه    راي خزانهعنوانی بود ب» گنجور«گهبذ امور مسکوکات و مالیات را بر عهده داشت و مقامی دیگر با عنوان

  کل درآمدهاي دولتی در اختیار او قرار گرفت.

  )1ـ گزینه 97

  )2ـ گزینه 98

مالک بن حارث اشتر از نارضیان مردم کوفه نسبت به حکومت عثمان بودند و در طی شورشی که منجر بـه قتـل عثمـان    

  شد شرکت داشت.

  )4ـ گزینه 99

  ) صحیح است.1ـ گزینه 100

زیسـت.   هجري) در زمان ولید و یزید و ابراهیم پسـران ولیـد و مـروان حمـار مـی      148ـ83ق علیه السالم(امام جعفر صاد

  دستگیر و کشته شد. 125ي امام زین العابدین، در سال  زیدبن علی نوه
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  4ـ گزینه101

خـود رسـید.   هجـري بـه اوج قـدرت     242تـا   198نفوذ علمی و سیاسی معتزله از زمان مأمون تا متوکل عباسی یعنی از 

ه معتزله بـه دسـتیاري احمـدبن     218مأمون و معتصم و واثق از طرفداران جدي عقاید معتزله بودند. در ربیع االول سال 

داوود حکمی از خلیفه گرفتند که قاضیان و محدثان و کارگزاران دولت را تحت محنه و آزمایش درآورند، و کسانی را کـه  

کالم اهللا باشند سر نگه دارند و بر عکس کسانی که به قدیم بودن کالم اهللا اعتقاد  قائل به مخلوق بودن یعنی حادث بودن

  دارن از کار برکنار سازند. و حتی شهادت آنان را در محاکم نپذیرند.

  )68 ص، 3(ر.ك: منبع 

نهـانی بـه    بن عبیداهللا به پیـروزي از ابـوبکر در دعـوت    طلحۀـ عثمان بن عفان، ابی وقاص و عبدالرحمن بن عوف و 102

  اسالم گرویدند.

ه) و گروه زیـادي   17ه و بود سعد به تعقیب ایرانیان تا جلوال رفت (سهاي قادی سعدبن ابی وقاص فرمانده اعراب در جنگ

  اي به عمر نوشت و فتح را خبر داد. از ایرانیان را کشت. پس از آن نامه

دم نیز در آنجا خانه ساختند. پـس از آن سـعد بـر عـراق     سعد طرح بناي کوفه را ریخت و مسجد جامع را بنیاد نهاد و مر

  تسلط یافت.

  )230، ص 2(ر.ك: منبع 

  است. 3ـ گزینه صحیح 103

هنگامی که مأمون در خراسان بود. عنوان ولیعهدي علی بن موسی الرضا چنان خشم عباسیان را برانگیخته بود که مأمون 

ي  د و مبارك لقب دادند و حسن بن سهل والیتدار عـراق هـم از عهـده   را خلع کردند و ابراهیم بن مهدي را خلیفه خواندن

آرام کردن فتنه برنیامد و ابراهیم بن مهدي تا دو سال در بغداد عنوان خالفت داشت. و چون مأمون از خراسـان برفـت و   

ون وي را بخشـود و  نزدیک بغداد رسید. مردم ابراهیم را خلع کردند و ابراهیم پنهان شد، امـا دسـتگیر گردیـد، ولـی مـأم     

  )502، ص 2(ر.ك: منبع . تفرب داد

هجـري) بـه فرمـانروائی انـدلس      100سمح بن مالک خوالنی عامل عمر بن عبدالعزیز بود. وي در سـال( ) 1گزینه ـ 104

نامند محاصـره کـرد.    ها آن را طلوشه می رسید و فتوحات عرب را از سرگرفت و از جبال آلبرت گذشت و تولوز را که عرب

ك اکیتا نیا، اودو، به مقابله سپاه عرب شتافت و جنگی سخت میان دو گروه رخ داد که در اثنـاي آن سـمح بـا بیشـتر     دو
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  مردانش کشته شدند، پس از وي عبدالرحمن غافقی ساالر سپاه شد و باقیمانده سپاه را به شهر نربونه برد.

تانیا و عبدالرحمن اتفاق افتـاد دیگـر عربهـا در صـدد     توجه داشته باشید که مسلمانان پس از جنگ تور که بین دوك اکی

  حمله به سرزمین خرنگ نیفتادند.

  )3ـ گزینه 105

  )2ـ گزینه 106

  )1ـ گزینه 107

قصی بن کالب به هنگام مرگ مناصبی را که در دست داشت میان فرزندانش تقسیم کرد. به این ترتیـب  ) 3گزینه ـ 108

وه و پرچمداري را به عبدالدار و سقایت، رفادت و قیادت را به عبدمناف واگذاشـت.  که پرده داري کعبه، سرپرستی دارالند

  به موجب گزارشی دیگر قصی بن کالب تمام مناصبی را که در دست داشت به عبدالدار سپرد.

طَیبین و حلف االَحـالف شـد کـه طـرفین      الم لفدر آسـتانه  اختالف میان بنی عبدالدار و بنی عبدمناف منجر به انعقاد ح

جنگ با یکدیگر مصالحه کردند. اصـول مصـالحه بـه نفـع بنـی عبـدمناف بـود و مقـرر گردیـد کـه سـقایت و رفـادت و             

قیادت(رهبري کردن) در دست بنی عبدمناف و حجابت(پرده داري) و لـواء در اختیـار بنـی عبدالـدار باشـد و سرپرسـتی       

  دارالندوه را نیز مشترکاً عهده دار باشند.

  )91ـ  93 صص، 1(ر.ك: منبع  باشد. ) صحیح می3گزینه در نتیجه 

  )2ـ گزینه 109

  )3ـ گزینه 110

  )2ـ گزینه 111

هجري، از جهان درگذشت و مردم با پسرش یزید، خلیفـه دوم امـوي بیعـت خالفـت      60معاویه به سال ) 4گزینه ـ 112

ن عمر از بیعت با او خـودداري نمودنـد. یزیـد بـه     کردند. حسین بن علی و عبداهللا بن زبیر و عبداهللا بن عباس و عبداهللا ب

ولیدبن عقبه فرماندار مدینه، نوشت که از این گروه براي او بیعت بگیرد. عبداهللا بن عباس و عبداهللا بن عمر بیعت کردنـد،  

  اما عبداهللا بن زبیر از مدینه گریخت و به کعبه پناه برد و مردم را به سوي خود دعوت کرد.

ام حسین(ع) به کوفه ابن عباس بدو گفت: مگر کوفیان امیر خود را کشته اند و امام شـهر را بـه دسـت    پیش از حرکت ام

گرفته اند و دشمن خود را بیرون کرده اند. اگر چنین کرده اند به سوي آنها حرکت کن، ولی اکنون که ترا به شـهر خـود   
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گیرند و تـرا بـه جنـگ و نـزاع دعـوت       از آنها خراج میخوانند زمام آنها به دست فرمانداري قاهر است که عامالن وي  می

کنند و نمی توان اطمینان داشت که فریبت ندهند و با تو مخالفت نکنند و خوارت ننمایند، و بر ضد تـو قیـام نکننـد.     می

  » کنم در این باب استخاره می«امام حسین(ع) بدین سخن اعتنا نکرد و گفت

  )317، ص 2(ر.ك: منبع  باشد. می 4گزینه صحیح 

  )1ـ گزینه 113

  )2ـ گزینه 114

راوندیه گویند که پیغمبر پس از خود عمش عباس بن عبدالمطلب را به امامت منصوص سـاخت. ایشـان پیـروان عبـداهللا     

رواندي هستند. از راوندیه جماعتی نیز به الوهیت منصور خلیفه قائـل شـدند. راوندیـه از اهـل خراسـان بودنـد و منصـور        

اب کردند، و فرماندار مکه مظهر جبرائیل، فرمانده مستحفظین خلیفه را محـل تجلـی روح حضـرت آدم    راخداي خود خط

  اند. دانستند. طبري گوید راوندیان تصور کردند که عثمان بن نهلیک مظهر آدم و هیثم بن معاویه مظهر جبرائیل بوده

  )85و  84، صص 3منبع  براي اطالع بیشتر از اعتقادات راوندیه رجوع شود به

  )4ـ گزینه 115

باید در همه مراتب کمال از رعیت افضل باشد به خالف نواصب و خوارج و اهل سنت و  گروهی از شیعه گویند که امام می

دانند هرچند نادان و تیره دل و فاسق و فـاجر و ضـعیف العقـل و جاهـل      بعضی از معتزله که امامت مفضول را درست می

  )122، ص 3(ر.ك: منبع  ائل نباشد.باشد و عالم باحکام دین و مس

  )4ـ گزینه 112

ه) از موالی ایرانی و مؤسس فرقه فلسفی معتزله است. در این زمان فتنه ارازقه  131ـ 80ابوحذیفه و اصل بن عطاء الغزل (

و  از خوارج پدید آمد. هر مسلمان یا غیرمسلمان که مرتکب گناه کبیره شود مشرك است به نص قرآن واجب است پاسـخ 

اصل بن عطا به پرسش اینکه آیا در مورد ارازقه نیز همین حکم درست است؟ به عقیده واصل مرتکبان گناهان کبیره نـه  

  کافر مطلقند و نه مؤمن مطلقند، بلکه در منزلت بین المنزلتین یعنی در میان دو مرحله کفر و ایمان جاي دارند.

  )2ـ گزینه 117

  )3ـ گزینه 118

بن مسلم باهلی، ماوراءالنهر را بـراي حجـاج فـتح کـرد و بـا       قیتبۀدالملک(ولید اول) در طرف خراسان در زمان ولیدبن عب
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  )162، ص 7(ر.ك: منبع  ها اصطکاك پیدا کرد. ها و حتی چینی ترك

  )3ـ گزینه 119

ر محـل  طوایف متعددي از هوازن به قصد جنگ با پیغمبر با اهالی طائف پیمان بستند و بـه ریاسـت مالـک بـن هـوف د     

اوطاس جمع شدند. پیغمبر با لشکري به تعداد دوازده هزار نفر که دو هزار آن از مکیهاي نو مسلمان بودند از مکه بیـرون  

اب بن أسید را به امارت گذاشت. در این لشکرکشی هوازن شکست خوردنـد و پیغمبـر ابوعـامر    8شوال سال  6آمد( ) و عتَّ

  )101، صفحه 7(ر.ك: منبع  تاد.اشعري را به تعاقب آنها به أوطاس فرس

  )4ـ گزینه 120



  مجموعه تاریخ »  110«
 

 
 

 
   تاریخ جهان

  خطابه ي معروف پریکلس بیشتر در ستایش از چه موضوعی بود؟ -121

  اسپارت -) سربازان گمنام در جنگ آتن2  ) برتري فرهنگ یونانی نسبت به فرهنگ اسپارتی1

  ت در آتن) نظام تعلیم و تربی4  ) سربازان گمنام در جنگ آتن علیه پارسیان3

  اي بود؟ اصالحات برادران گراکوس بیشتر مربوط به چه حوزه -122

  ) کشاورزي4  ) سیاسی3  ) بازرگانی2  ) اجتماعی1ا

  ماگناکارتا در چه سالی و توسط کدام پادشاه اجرا شد؟ -123

  هانري هفتم -1458) 4  فیلیپ چهارم -1302) 3  ریچارد شیردل -1230) 2  ژان سانتر -1215) 1

  ستین پادشاه ژرمن که مسیحی شد، چه نام داشت؟نخ -124

  ) کلوویس4  ) شارلماین3  ) شارل مارتل2  ) اوتون کبیر1

  گذاري کرد؟ چه موضوعی را پایه» قدرت«پرداز  ماکیاولی به عنوان نظریه -125

  ي مدرن و اصل تمرکز قدرت ) دولت مطلقه2  ) مفهوم رئالیسم در اعماق قدرت1

م سیاست بر دیانت و اخالق4  مبناي قدرت اشرافیت ) تحقق وحدت ایتالیا بر3 تقد (  

  کلیساي سنت سوفیا از آثار کدام یک از امپراتوران بیزانس است؟ -126

  ) هراکلیوس4  ) ملکه ایرن3  ) ژوستی نین2  ) تیبریوس1

  نخستین گردهمایی رهبران اروپا براي تأمین موازنه قدرت، کجا تشکیل شد؟ -127

  ي برلین ) کنگره4  ي وین ) کنگره3  ) پیمان ورساي2  ) پیمان وستفالیا1

  ) چه بود؟1923ترین هدف کلی پیمان لوزان ( مهم -128

    ) اجراي اصل قیمومیت در عراق و فلسطین1

  ي عثمانی ) تجدیدنظر و تکمیل قرارداد تجزیه2

     ) حمایت متفقین از آتاترك3

  ) حل اختالف ترکیه و یونان پس از جنگ4



  »111«   )2(راسري و آزاد کنکورهاي سمجموعه تست 

  
 
 

  یس جمهوري وایمار که بود و در مبارزه با چه گروهی قدرت را به دست گرفت؟نخستین رئ -129

      ها اسپارتاکیست -) ابرت1

  ها مارکسیست -) روزالوگزامبورگ2

      نظامیان -) شایدمان3

  ها سوسیال دموکرات -) مارشال هیندنبورگ4

  ترین بحران اقتصادي چه زمانی و از کجا شروع شد؟ بزرگ -130

  وال استریت -1933) 4  بورس لندن -1930) 3  بورس نیویورك -1929) 2  جهانی بانک -1923) 1

  ي بحران موشکی، رهبران شوروي و آمریکا چه افرادي بودند؟ در دوره -131

    کارت -) برژنف2  روزولت -) استالین1

  ایزنهاور -) خروشچف4  کندي -) خروشچف3

  اي آغاز گردید؟ ابتدا با چه حادثه هاي بزرگ شد، جنگ سرد که منجر به رویارویی قدرت -132

      ) بحران برلن1

  ) بحران کره2

  ) پرواز هواپیماي جاسوسی آمریکا بر فراز شوروي3

  ها  ) درگیري شوروي و آمریکا در خلیج خوك4

  جنگ ستارگان در زمان کدام رئیس جمهوري آمریکا طراحی شد؟ -133

    ) ریگان2  ) جورج بوش (پدر)1

  ون) نیکس4    ) کلینتون3

  ي مالکانه از کیست؟ یا بهره» رانت«ي  نظریه -134

  ) آدام اسمیت4  ) ریکاردو3  ) سن سیمون2  ) مالتوس1

  از آن کیست؟» N .E.Pنپ «تئوري  -135

  ) لنین4  ) روزولت3  ) چرچیل2  ) استالین1



  مجموعه تاریخ »  112«
 

 
 

 
  ي شوراي امنیت در نیویورك مطرح شد، کدام بود؟ نخستین موضوعی که در جلسات اولیه -136

    ث خودداري شوروي از تخلیه نظامی ایران) بح1

  ) رسیدگی به واقعه اتمی هیروشیما و ناکازاکی2

    ) موافقت با تشکیل دولت یهود در اسرائیل3

  ) مذاکرات خلع سالح عمومی4

  موضوع نامه شارل ششم (پادشاه فرانسه) به تیمور چه بود؟ -137

    ) اتحاد نظامی1

  توسعه تجارت و روابط بازرگانی -تحکیم مبانی دوستی -) اتحاد نظامی2

  ) تحکیم مبانی دوستی3

  هایی از ملل مختلف در برابر ترکان عثمانی ) تشکیل اتحادیه4

  ي اصل اقتصادي کشاورزي شد؟ در چه کشوري و از چه قرنی فئودالیسم پایه -138

  نهم -) فرانسه4  چهارم -) اسپانیا3  ششم -) ایتالیا2  پنجم -) آلمان1

  رخ یونانی براي نخستین بار به شرح علل بروز جنگ پرداخت؟کدام مو -139

  ) پلوتارك4  ) توسیدید3  ) گزنفون2  ) هرودوت1

  در انقالب فرانسه حکومت ترور در زمان کدام حزب اعمال شد؟ -140

  ) مونتاینارها4  ها ) فوبان3  ها ) ژیروندن2  ها ) پلن1

  ي امپراتوري را فراهم آورد؟ ینهکدام قیصر روم آثار جمهوري را از بین برد و زم -141

  ) نرون4  ) ژول سزار3  ) پمپی2  ) اوکتاویوس1

  در جنگ جهانی اول نخست وزیر ایران چه کسی بود و چه سیاستی در پیش گرفت؟ -142

  طرفی بی -الممالک ) مستوفی2  همکاري با غرب -السلطنه ) قوام1

  موازنه منفی -) مصدق4  همکاري با آلمان -) مشیرالدوله3



  »113«   )2(راسري و آزاد کنکورهاي سمجموعه تست 

  
 
 

  از آن کیست؟» کنترل جمعیت«ي  نظریه -143

  ) مارکس4  ) مالتوس3  ) دورکهایم2  ) اگوست کنت1

  ):1920وات  Sevres )10به موجب قرارداد سور  -144

  ) امپراطوري عثمانی تجزیه شد.1

  % جمعیت خود را از دست داد.10) آلمان یک هفتم خاك و 2

  مجارستان تجزیه شد. -) امپراطوري اتریش3

  لغارستان مجبور شد که بخشی از مقدونیه را به یوگسالوي و تراس را به یونان واگذار کند.) ب4

  کنفرانس مونیخ به چه منظور تشکیل شد؟ -145

  ) جلوگیري از تجاوزطلبی استالین2  ) برقراري موازنه قدرت در اروپا1

  ) مذاکرات بر سر مسأله چکسلواکی4  ) جلوگیري از جنگ طلبی هیتلر3

  ح ژرژ مارشال کمک اقتصادي آمریکا به ..............بود.طر -146

    ) نوسازي کشورهاي غیر کمونیست1

  ) نظامی کردن اروپا در مقابل شوروي2

    ) نوسازي اروپا در برابر کمونیسم3

  ) خاورمیانه و بالکان4

  میان کدام کشورها رخ داد؟» دین بین فو«نبرد  -147

  ژاپن -) چین2    ي شمالی کره -) آمریکا1

  فرانسه -) ویتنام4    جنوبی -ي شمالی ) کره3

  هایی و در چه کشوري اتفاق افتاد؟ طی چه سال» تصفیه خونین« -148

  اسپانیاي فرانکو -1936 -39) 2  شوروي، استالین -1936 -39) 1

  مصر، جمال عبدالناصر -1952 -54) 4  کوباي فیدل کاسترو -1961 -63) 3



  مجموعه تاریخ »  114«
 

 
 

 
  وزیر پیشنهاد شد؟ یران و شوروي در زمان کدام نخستتشکیل شرکت مختلط نفت ا -149

  الممالک ) مستوفی4  ) محمد ساعد3  السلطنه ) قوام2  ) علی سهیلی1

  شود. اي از تاریخ ........اطالق می به چه دوره» Restaurationبازگشت سلطنت «اصطالح  -150

  ) انگلیس پس از سقوط جیمز دوم1

  ) انگلیس بعد از مرگ کرامول2

  گلیس بعد از اعدام چارلز اول) ان3

  ) فرانسه پس از سلطنت لویی فیلیپ4



  »115«   )2(راسري و آزاد کنکورهاي سمجموعه تست 

  
 
 

   پاسخنامه تاریخ جهان

  )2ـ گزینه 121

هـا و کشـتزارهاي    اسپارتی ها، به رهبري پادشاهشان، آرخید اموس وارد آتیکا شدند و خانه 431جنگ پلوپونزي در سال 

هـا امکـان داد کـه بـه      هاي خود بازگشتند. این به آتنـی  خانهآتنی را به آتش کشیدند. زمستان که فرا رسید، اسپارتی به 

بازسازي خانه هایشان بپردازند. طی آن زمستان اول، اکثر مردم آتن گرد آمدند تا براي چند آتنـی کـه در نبـرد آغـازین     

 جان باخته بودند سوگواري کننـد. پـریکلس در مراسـم خاکسـپاري سـخنانی ایـراد کـرد کـه اینـک یکـی از بزرگتـرین           

هاي دموکراتیک آن ارزش مردن به خـاطر آنهـا را    آید. او آتن را ستود و گفت که ارزش هاي تاریخ به حساب می سخنرانی

  دارد.

  )4ـ گزینه 122

  )1ـ گزینه 123

اول قرن سیزدهم میالدي در عصر جان لک لند یا جان بـی زمـین (ژان) اشـرافیت انگلـیس موفـق شـدند فرمـان         در ربع

  ا) را از پادشاه انگلستان دریافت کنند.مشروطه(ماگناکارت

  )4ـ گزینه 124

  ها تسخیر گل را آغاز کردند. فرانگ 481ها است در سال  کلویس نخستین پادشاه مروزنژیان

  )1ـ گزینه 125

از نظریه پردازان عصر رنسانس نیکولومایکاولی است. نیکلو مایکاولی طرح گارد ملی را براي حفاظت از جمهوري فلـورانس  

توان به شـهریار و تـاریخ فلـورانس و جمهـوري اشـاره کـرد. افکـار وي را         ه شوراي ده نفره ارائه داد. از آثار مایکاولی میب

هاي خود را از پلی بیوس گرفته است. مایکاولی در کتـاب شـهریار یـا     گویند وي اندیشه ماکیاویلیسم یا استبداد جدید می

دهد. او بعد از کتاب شهریار جمهوري را نوشـت چـرا کـه پـس از      توضیح میشاهزاده دستورالعمل حکومت دیکتاتوري را 

رنسانس در ایتالیا آنارشیسم به وجود آمد مایکاولی کتاب شهریار را بـراي برگردانـدن ایتالیـا بـه یـک نظـم نوشـت ولـی         

  داند. حکومت مطلوب خود را دموکراسی می

  )2ـ گزینه 126

بسیار داشت و قوانینی که به نام او و به وسیله حقوقدانی که تري بونین معروف ژوستی نین به مسأله قانون گذاري توجه 
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داد و با بدعت گزاران به  باشد. وي به مسائل مذهبی اهمیت زیاد می ترین آنهاست وضع شد. موجب اعتبار و شهرت او می

وستی نین پس از سلطنت افتخار کرد و همین امر مایه خشم مردم مصر و شام و کفار و یهودیان بود. ژ شدت مخالفت می

  مرد. 565آمیزي در سال 

  )3ـ گزینه 127

ي جغرافیاي سیاسی اروپا برآمدنـد و انجـام    چون فرانسه در زمان ناپلئون مغلوب شد سالطین اروپا در صدد تجدید نقشه

عامی است که بعـد از   ) مهمترین انجمن1815تا ژوئن  1814ي وین(از اکتبر  ي وین شد، کنگره این امر از وظایف کنگره

  ) تا آنزمان در اروپا انعقاد یافته است.1648ي وستفالی ( کنگره

  )2ـ گزینه 128

  )1ـ گزینه 129

  عمر کرد.  1933تا سال  1918جمهوري وایمار از 

  )2ـ گزینه 130

یکـی از علـل    شـد و ایـن مطلـب    میزان تولید، با سرعت بیشتري، از میزان مصرف، به خصوص، در مورد گندم، زیادتر می

ها و زیاده روي و افراط طرفداران حمایـت   بود که به کشاورزي صدمات فراوان زد و موجب تنزل قیمت 1929بحران سال 

  از تجارت داخلی گردید.

  )3ـ گزینه 131

  )1ـ گزینه 132

یـق تبلیغـات   ي سیاسی ـ عقیدتی بین دو ابر قدرت شرق(کمونیست) و غرب(کاپیتالیست) از طر  جنگ سرد: یعنی مبارزه

که به دنبال پایان یافتن جنگ جهانی دوم شکل گرفت. که شروع آن با اختالف در مورد آینده اروپاي شرقی آغاز شد. اما 

  ي روابط شوروي و آمریکا را در برگرفت. سپس گسترش یافت و مجموعه

  )2ـ گزینه 133

و جنگ ستارگان را مطرح کرد. این طرح بعـد  » اتژیکابتدا دفاع استر«قبل از قرارداد استارت، ریگان رئیس جمهور آمریکا

  از ریگان نیز مورد توجه کلینتون قرار گرفت.

  )3ـ گزینه 134
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  )4ـ گزینه 135

  )1ـ گزینه 136

  )2ـ گزینه 137

  )1711ـ40شارل ششم(

  )4ـ گزینه 138

  )3ـ گزینه 139

انی دارد. در این اثر، وي وقایع این جنـگ را  هاي پلوپونز شهرت جه ق.م) کتاب او به نام تاریخ جنگ 395ـ470توسیدید (

  را در تاریخ نویسی وارد کرده است.» روش نقدي«برحسب ترتیب زمانی نقل و با این اثر براي نخستین بار

  )4ـ گزینه 140

  )626 ص، 5(ر.ك: منبع 

  )3ـ گزینه 141

ط قدم برمی داشـت. وي عنـوان دیکتـاتور    سزار بدون تردید در فکر ایجاد حکومت سلطنتی بود، لیکن در این راه با احتیا

مادام العمر، سانسور، کنسول، شخص اول سنا، امپراتور(سردار فاتح) بر خود گذاشـت. پـیش از ایـن وي عنـوان پیشـواي      

بزرگ مذهب را داشت؛ بنابراین اختیارات مدنی، نظامی، مذهبی در یـد قـدرت او بـود، وي اختیـار اعـالن جنـگ و عقـد        

ها را به خـود اختصـاص داد. بـه ایـن ترتیـب وي اختیـارات یـک         ا تصویر خویش و تعیین پاترسنصلح،ضرب مسکوکات ب

خوانند و در ایـن حکومـت،    پادشاه را بدون آنکه عنوانی شاهی داشته باشد، دارا بود. این نوع حکومت را گاه سزارسیم می

  کرد. یک فرد به کمک سپاهیان و ملت سلطنت می

  )237و  236 صص، 2(ر.ك: منبع 

  )2ـ گزینه 142

  )3ـ گزینه 143

  )1ـ گزینه 144

  )555و  554 صص، 5(ر.ك: منبع 

  )3ـ گزینه 145
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م) نمایندگان ایتالیا، فرانسه و انگلستان در حضـور هیتلـر    1938براي جلوگیري از جنگ طلبی هیتلر در کنفرانس مونیخ(

آلمان داده شود اما هیتلر از این موضـوع اسـتفاده   (که ساکنان آن آلمانی بودند) به » سودت«موافقت کردند که منطقه ي

  کرد و تمام خاك چک اسلواکی را گرفت.

  )3ـ گزینه 146

اعالم شد. مارشال وزیر امور خارجه آمریکا در زمان ریاست جمهوري ترومن طرحی را ارائه کـرد   1947این طرح در سال 

هـاي فنـی و مـالی     اروپا، به کشورهاي اروپاي غربی کمـک که طبق آن براي مبارزه با نفوذ کمونیزم و هم چنین بازسازي 

  پرداخت شود. از این جهت بعد از جنگ، به کشورهاي اروپاي غربی(به ویژه ترکیه و یونان) کمک هایی اعطا گردید.

  )4ـ گزینه 147

  )1ـ گزینه 148

  )2ـ گزینه 149

  )1ـ گزینه 150
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   تاریخ ایران دوره اسالمی

  وزیر شد؟ م آرا چه کسی نخستبعد از کشته شدن رز -151

  ) محمد مصدق4  ) حسنعلی منصور3  ) حسین عالء2  ) احمد قوام1

  کدام یک از منابع زیر در دوران حکومت صفویان نوشته نشده است؟ -152

  تألیف میرزا محمدحیدر دوغالت -) تاریخ رشیدي1

  تألیف اروج بیگ بیات -) دون ژوان ایرانی2

  توکلی بن اسماعیل بن بزاز اردبیلی تألیف درویش -) صفوة الصفا3

  تألیف امیر صدرالدین سلطان ابراهیم امین -) فتوحات شاهی4

  در کدام یک از نبردهاي ذیل که بین ایلخانان ایران و ممالیک مصر روي داد، ایلخانان پیروز شدند؟ -153

  الصفر ) مرج4  المروج ) مجمع3  ) بیره2  ) ابلستین1

  ها را براي رواج تشیع برداشت؟ نخستین گامکدام پادشاه تیموري  -154

  ) سلطان حسین بایقرا2    ) شاهرخ1

  ) الغ بیک4    ) ابوسعید گورکانی3

  هاي زیر جانشین آل جالیر شدند؟ کدام یک از سلسله -155

    ) ترکمانان قراقویونلو2    ) آل مظفر1

  ) چوپانیان4    ) ترکمانان آق قویونلو3

  ده از جهانشاه قراقویونلو کدام است؟از آثار فرهنگی بر جاي مان -156

      ) مسجد کبود در شهر تبریز1

  ) مسجد جامع یزد2

    ) بنیان مدارس و مساجد در شهر بغداد3

  شمار در تبریز و مرمت شنب غازان ) بنیان مدارس بی4
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  التورایخ معینی کدام گزینه صحیح است؟ درباره محتواي کتاب منتخب -157

    دهد. ي ایران جنوبی به دست می ربارههاي ارزشمندي د ) آگاهی1

  ) حاوي اطالعات ارزشمندي درباره جانشینان تیمور است.2

  شود. قویونلوها محسوب می ) یکی از منابع مهم عصر آق3

  شود. ) یکی از منابع مهم عصر قراقویونلوها محسوب می4

  زد خاتمه دهد؟امیر مبارزالدین محمد به یاري چه کسی توانست به حکومت اتابکان ی -158

  ) سلطان ابوسعید2  الدین مسعود شاه ) امیر جالل1

  ) محمود شاه اینجو4    ) شیخ ابواسحق اینجو3

  کدام مورد، تنها نیروي سیاسی مهم ایران بود که زیر سلطه تیمور نرفت؟ -159

  ) قراقویونلوها4  ) سربداران3  ) جالیریان2  ) آل مظفر1

  و مولف آن کدام است؟» ع بحرینمطلع سعدین و مجم«موضوع کتاب  -160

  الدین نطنزي معین -) وقایع عالم از هبوط آدم تا مرگ تیمور1

  الدین شامی موالنا نظام -) وقایع ایران از ظهور اسالم تا پایان تیموریان2

  حافظ ابرو -ها با هند ) حوادث تاریخ ایران در دوره تیموریان تا ابتداي دوره صفویه و روابط آن حکومت3

  الدین عبدالرزاق سمرقندي کمال -حوادث تاریخ ایران از تولد ابوسعید ایلخانی تا وفات ابوسعید تیموري )4

  نام شورشیانی که از قلمرو عثمانی به دربار شاه عباس صفوي پناهنده شدند، چه بود؟ -161

  ) نقطویان4  ) جاللیان3  ) بکتاشیان2  ) بانیان1

  اسماعیل پیشنهاد اتحاد علیه سلطان عثمانی داد، که بود؟اولین حاکم اروپایی که با شاه  -162

  ) حاکم ونیز2  ) پادشاه سوزیتانی (سویس)1

  ) پادشاه لهستان (لودویک)4    ) شارل پادشاه اسپانیا3
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  سقوط خاندان امامقلی خان در روزگار حکومت چه کسی اتفاق افتاد؟ -163

  ) شاه صفی2  ) شاه عباس دوم1

  عباس) شاه 4  ) شاه سلیمان3

چرا محققان بر این عقیده هستند که جنید تمایل آشکاري براي کسب قدرت دنیوي و پادشاهی داشته  -164

  است؟ زیرا:

  ) اردبیل را ترك و براي تبلیغ به نواحی دیگر رفت.1

  قویونلو و دشمن جهانشاه پیوست. ) به دربار اوزون حسن حکمران آق2

  ر مقابل او لقب سلطان براي خود بکار بست.) با جهانشاه قراقویونلو درگیر شد و د3

  ) براي خود لقب سلطان بکار بست و پیروانش را به جهاد علیه کفار تحریک نمود.4

  خان شاملو که منجر به قتل او شد چه بود؟ علت غایی خشم شاه طهماسب نسبت به حسین -165

  ) اختالفات او با چوها سلطان 1

  در شاه سام میرزا) تالش براي به قدرت رساندن برا2

  ) قتل خود سرانه امیر جعفر ساوجی وزیر3

  ) مخالفت قزلباشان با وي4

خان در مقابلبیرون راندن میر مهنـا از خـارك چـه امتیـازي را بدسـت       دولت انگلستان در دوره کریم -166

  آورد؟ می

  ) انحصار تجارت ابریشم ایران2  ي خارك ) انحصار تجارت جزیره1

  ) بدست آوردن جزیره هرمز4  ر بندر بوشهر) انحصار تجارت د3

  شاه قاجار که بود؟ مسبب قتل فتحعلی -167

  خان داغستانی ) فتحعلی2    ) آزاد خان1

  ) نادر4    ) ملک محمود سیستانی3
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خان و علی مردان خان، چه کسی به عنوان پادشاه ایـران   در پیمان سه جانبه میان ابوالفتح خان، کریم -168

  برگزیده شد؟

  میرزا ابوتراب به نام اسماعیل سوم) 1

  خان با لقب وکیل الرعایا ) کریم2

    ) شاه سلیمان ثانی3

  ) پسر طهماسب دوم به نام عباس سوم4

  جعفرخان زند فرزند ................بود و به دست .................کشته شد. -169

    آقا محمدخان قاجار -) زکی خان1

  کالنتر حاج ابراهیم خان -) صادق خان2

    خان صید مرادخان زند و حاجی قلی -) زکی خان3

  خان و ابراهیم خان صید مرادخان زند و حاجی علی قلی -) صادق خان4

  تدین به کدام علت از مجلس اخراج شد؟ -170

    ) اعتراض به سرکوبی ایالت و عشایر1

  ) انتقاد از سیاست اقتصادي رضاشاه2

    ) اعتراض به بودجه زیاد نظامی3

  غیبت زیاد در مجلس )4

  مأمور انگلیس در کمیسیون سرحدي جنوب شرق ایران چه نام داشت؟ ژنرال: -171

  ) هلدیخ4  ) گلداسمید3  ) کریستی2  ) پاتینجر1

  چه کسی محرك مردم تهران در شورش علیه گریبایدوف روسی بود؟ -172

  ) میرزاي تنکابنی2  ) میرزا مسیح مجتهد استرابادي1

  ) حاج مالعلی کنی4    ) میرزاي قمی3
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  اولین سفیر اعزامی ایران به دربار روسیه پس از عقد عهدنامه گلستان چه نام داشت؟ -173

  خان جوانشیر ) ابراهیم خلیل2  خان دنبلی ) امیر اصالن1

  ) حاج میرزاابوالحسن خان شیرازي4 ) حاجی میر واسع خراسانی3

  خان سیاح کیست؟   کلنل کاظم -174

  دارمري که به رضاخان پیوست.) از افسران ژان1

  ) از افسران قزاق و متحد رضاخان در  کودتاي سیاه بود.2

  ) از افسران قزاق که در عصر پهلوي اول به وزارت جنگ رسید.3

  ) از افسران شهربانی که ریاست نظمیه در عصر رضاخان را برعهده داشت.4

  لی دریاي مازندران در چه زمانی صورت گرفت؟ها تحت رهبري استنکارازین به مناطق ساح تجاوز قزاق -175

  ) شاه عباس دوم4  ) شاه سلطان حسین3  ) شاه سلیمان2  ) شاه صفی1

  ، سلسله علویان طبرستان را برانداخت؟»اسفار«کدام امیر سامانی با پشتیبانی نظامی از  -176

    ) امیر نصربن احمد2    ) امیر اسماعیل1

  بن نوح) امیر منصور 4  بن نصر ) امیر نوح3

  در دوره غزنوي و سلجوقی به چه معنی به کار رفته است؟» بندار« -177

  ) مامور برجسته نظامی2    ) مقاطعه کار مالیات1

  ) مامور برقرار کننده نظم در دربار4  ) مباشر و ناظر تجارت و صناعت3

  متعلق به کدام سلسله است؟» ترکان ناوکیه«سپاه معروف به  -178

  ) عباسیان4  ) سلجوقیان3  ارزمشاهیان) خو2  ) ایلخانان1

  هاي مهم کرامیان در عصر غزنویان بود؟ کدام شهر یکی از پایگاه -179

  ) نیشابور4  ) غزنه3  ) بامیان2  ) بلخ1

  سید مجدالدین موسوي وزارت کدام یک از سالطین غوري را برعهده داشت؟ -180

  ) معزالدین محمد4  الدین محمد ) غیاث3         الدین سوري ) سیف2  الدین محمود ) غیاث1
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   تاریخ ایران اسالمیپاسخنامه 

ه.ش خلیلی طهماسبی یکی از اعضاي تشکل فـداییان اسـالم رزم    1329در روز شانزدهم اسفند ماه سال  2گزینه ـ 151

سمت نخست وزیـر   هاي انگلستان، آرا را هدف گلوله قرار داد. پس از اعدام انقالبی رزم آرا، حسین عالء یکی دیگر از مهره

  وزیري مصدق رأي داد. را عهده دار شد. و مجلس پس از استعفاي عالء به نخست

  )3ـ گزینه 152

  )3ـ گزینه 153

  )2ـ گزینه 154

ي تیموري اسـت. وزارت او را دانشـمند معـروف امیرعلـی شـیر       ) ه آخرین سلطان سلسله906ـ873سلطان حسین بایقرا(

  نوایی بر عهده داشت.

  )2 ـ گزینه155

جالیریان یا امراي ایلکانی که مؤسس آن شیخ حسن بزرگ بود، نواحی غربی ایران و نقاط مجـاور بـین النهـرین را تحـت     

نفوذ خود درآورد و پایتخت زمستانی ایشان بغداد و پایتخت تابستانی آنان تبریز بود سرانجام این سلسله با قتـل سـلطان   

  )244و  243 صص 20(ر.ك: منبع  ه) 836قراقویونلو منقرض شد(حسین آخرین امیر جالیري به وسیله امیران 

  )1ـ گزینه 156

ه): مسجد جهانشاه یا مظفریه نام داشت که به نام مسجد کبود یا گوي مسـجد معـروف    872ـ839از آثار عظیم جهانشاه(

کارهاي هنـر اسـالمی بـه    اي آن از شـاه هباشد و با وجود گذشت زمان، هنوز آثار آن در تبریز باقی است و کاشی کاری می

  آید. شمار می

  )1ـ گزینه 157

هجري قمري/میعن الدین نطنزي(معروف به آنـونیم اسـکندر) تـاریخ عمـومی      817و  816منتخب التواریخ معینی تألیف 

اسـت. وقـایع نزدیـک بـه مؤلـف داراي       816تـا   807هاي  ه) و حوادث سال 807شامل وقایع عالم از آدم تا مرگ تیمور(

ه آن را در هرات  817سیار است. مؤلف کتاب را به نام میرزا اسکندر شروع کرد ولی با تغییر موقعیت او، در سال اهمیت ب

  به شاهرخ تقدیم کرد.

  )4ـ گزینه 158
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  )2ـ گزینه 159

  )4ـ گزینه 160

  )3ـ گزینه 161

هـا تشـکیل    ) را جاللـی ي اصـلی شاهسون(دوسـتداران شـاه    ایل شاهسون در زمان شاه عباس صفوي به وجود آمد هسته

ها شورشیان قلمرو عثمانی بودند که در زمان شاه عباس صفوي به ایران پناهنده شدند و برخی از آنها به  دادند. جاللی می

  مناصب باالیی ایلی نیز رسیدند.

  )1ـ گزینه 162

  )2ـ گزینه 163

هـا بـه آن اشـاره     هاي کارملی در گزارشکه  1633/1042ریشه کن کردن خاندان اما مقلی خان و فرزندانش، حدود سال 

اما مقلی خان نیز صرفاً مثالی است که کارگزاري شاه کـه  ». علل داخلی«کند: ي عمل شاه نیز اشاره می شده آنها به انگیزه

  یابد و بدین سان حسادت یا ترس شاه را برمی انگیزد. بیش از حد قدرت می

  )4ـ  گزینه 164

ي مهـم دیگـري شـد. جنیـد از      به رهبري طریقیت صفویه، نهضت صفویه بـاز وارد مرحلـه  با رسیدن جنید فرزند ابراهیم 

هنگام تصدي رهبري عالئم آشکاري از تمایل به قدرت دنیوي و پادشاهی نشان داد. اتفاقی نیسـت کـه وي اولـین رهبـر     

  ي قدرت دنیوي است. دهنده طریقیت صفویه است که لقب سلطان گرفت که نشان

ي جنجگـویی را در   ه قدرت معنوي طرف راضی نبود، با تحریک مریدانش بـه جهـاد علیـه کفـار، روحیـه     جنید که دیگر ب

  )15 ص، 2(ر.ك: منبع  طریقت وارد ساخت.

  )3ـ گزینه 165

ي شـاه   ) و برقراري سـلطه 40/939الی  1524/930ـ33کشته شدن حسین خان شاملو پایان یک دهه حکمرانی قزلباش(

  بود.

  )54ه ، صفح2(ر.ك: منبع 

  )1ـ گزینه 166

ها را از آنجا بیرون راند و خـود   در زمان کریم خان، یکی از سران جنوب به نام میرمهنا توانست با حمله به خارك، هلندي
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  بر آن سرزمین سلطه یابد.

  )4ـ گزینه 167

  )1ـ گزینه 168

  )4ـ گزینه 169

  )3ـ گزینه 170

  )2، جلد 8(ر.ك: منبع 

  )3ـ گزینه 171

  )1 ـ گزینه172

کرد. در  گریبادوف که براي استرداد اسیران ارمنی و گرجی به تهران آمده بود در امر جمع آوري آنان به خشونت رفتار می

هاي مردم کردند و چون دو نفـر   تهران نیز جمعی از ارامنه و گرجیان مغرض دور او را گرفتند و او را وادار به تفتیش خانه

ي شوهرشان بیرون کشـد و   خواست از خانه ن اینکه تابع دولت تابع دولت روس هستند میاز زنان تازه مسلمان را به عنوا

به همین سبب میرزا مسیح مجتهد که از علماي تهران بود مردم را بـه قیـام بـر ضـد سـفارت روس برانگیخـت و مـردم        

  گریبادوف را بکشتند.

  )4ـ گزینه 173

توابع قراباغ، با حضور سفیر انگلیس، نماینده ایران (میرزا ابوالحسن خان  اي به نام گلستان از توافق نامه گلستان در منطقه

  فصل و یک مقدمه. 11شیرازي) و نماینده تزار (نیکوال) بسته شد در 

  )2ـ گزینه 174

  )2ـ گزینه 175

بسـیار   قزاقها در دوران شاه سلیمان در سواحل دریاي مازندران دسـت بـه غـارت زدنـد و شـاه سـلیمان از رفتـار قزاقهـا        

برافروخته شد و از دربار روس جداً تقاضاي تنبیه قزاقها را کرد. دولت روسیه هم به این تقاضا پاسخ مثبـت داد و پـس از   

او را در مسکو به دار آویخت و گروهی از ایرانیان مقیم مسکو را دعـوت   1082صفر  2آنکه بر ستنکارازین دست یافت در 

  ند و در صورت لزوم در حضور شاه سلیمان گواهی دهند.کرد تا شاهد اعدام ستنکارازین باش

  )250 ص، 12(ر.ك: منبع 
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  )2ـ گزینه 176

دولت سامانی در عهد امیر نصر با پشتیبانی از سران شورشی که قبالً در خدمت علویان بودند، موفق شد بسـاط حکومـت   

  ق) 316سلسله علویان طبرستان را در هم پیچد.(

  )84تا  82 صص، 21(ر.ك: منبع 

  )1ـ گزینه 177

  )3ـ گزینه 178

  )4ـ گزینه 179

  .توضیحات این مبحث در گذشته داده شده است

  )2ـ گزینه 180
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  )10(مجموعه تست سال هاي اخیر

  

  عمومی و تخصصی زبان 
PART A: Vocabulary 

Directions: Choose the word or phrase (1), (2), (3), or (4) that best completes each 

sentence. Then mark the correct choice on your answer sheet. 

1- The two lawyers  ………. their contract and each opened a separate office. 

1) resigned  2) hindered  3) penalized  4) terminated 

2- The police ordered the robbers to  ………. their weapons. 

1) cease  2) settle  3) surrender 4) collapse 

3- The nation’s economy was largely  ………. by foreign aid. 

1) imported   2) sustained  

3) disposed  4) accompanied country’s trade with 

4- Unfortunately the current law  ………. any improvement in the foreign countries. 

1) impedes  2) compels  3) exposes  4) abstains 

5- They are using that hail to hold their party ………. 

1) juncture  2) convention  3) intersection 4) circumstance 

6- Talking about money now would be a ………. from the main purpose of this 

meeting. 

I) digression  2) detention  3) disputation  4) dispersion 

7- There have been calls for the drug’s immediate ………. , following reports that it 

has dangerous side effects. 

1) protest  2) discharge  3) disposition  4) suspension 



  »129«   )2(راسري و آزاد کنکورهاي سمجموعه تست 

  
 
 
8- 1 have not read any of the previous chapters of this book, so you will have to give 

me a brief  ………. 

1) outlook  2) synopsis  3) panorama 4) prospect 

9- Practical experience is an ………. part of this course. 

1) integral  2) adequate  3) accelerated  4) expository 

10- Some of these plants are more  ………. to frost damage than others. 

1) inherent  2) forthcoming  3) susceptible  4) instrumental 

PART B: Cloze Test 

Directions: Read the following passage and decide which choice (1), (2), (3), or (4) best 

fits each space. Then mark the correct choice on your answer sheet. 

We have said earlier that climates are continuously changing. (11) ………. until quite 

recently that climates only changed significantly on very long time scales, over tens of 

thousands of years. In the more recent past the changes in climate (12) ………. are a 

result of mankind’s on activities. Scientists have been able to reconstruct accurately the 

average temperature of the Earth (13) ………. years using millions of individual 

thermometer readings (14) ………. world. The result seems to suggest that since the end 

of the 191h century the Earth has warmed up by about 0.5 °C (l°F). The warmest years all 

occurred in the 1980s. Although it is not yet known for certain, (15) ………. explanation 

for this global- scale warming is the increasing volume of pollutant gases that mankind is 

releasing into the atmosphere. 

11-  

1) There thought 2) It was thought 3) It has been thought 4) There has been 

thought 

12-  

1) we have seen 2) we saw them 3) that have seen 4) that saw them 
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13-  

1) over 100 last 2) across 100 last 3) over the last 100 4) across the last 100 

14-  

1) of around 2) from around 3) of around the 4) from around the 

15-  

1) likely most 2) most likely 3) the most likely 4) likely the most 

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. 

PASSAGE 1: 

Initially there were hopes that post- occupation Iran could become a constitutional 

monarchy. The new, young Shah Mohammad Reza Pahlavi initially took a very hands- 

off role in government, and allowed parliament to hold a lot of power. Some elections 

were held in the first shaky years, although they remained mired in corruption. 

Parliament became chronically unstable, and from the 1947 to 1951 period Iran saw the 

rise and fall of six different prime ministers. 

In 1951 Prime Minister Mohammed Mosaddeq received the vote required from the 

parliament to nationalize the British- owned oil industry, in a situation known as the 

Abadan Crisis. Despite British pressure, including an economic blockade, the 

nationalization continued. Mossadegh was briefly removed from power in 1952 but was 

quickly re- appointed by the shah, due to a popular uprising in support of the premier and 

he, in turn, forced the Shah into a brief exile in August 1953 after a failed military coup 

by Imperial Guard Colonel Nernatollah Nassiri. Shortly thereafter on August 19 a 

successful coup was headed by retired army general Fazlollah Zahedi, organized by the 

American (CIA) with the active support of the British (M16) (known as Operation Ajax). 
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The coup — with a black propaganda campaign designed to turn the population against 

Mossadegh — forced Mossadegh from office, and was remembered with anger by 

Iranians. Mossadegh was arrested and tried for treason. Found guilty, his sentence 

reduced to house arrest on his family estate while his foreign minister, Hossein Fatemi, 

was executed. Zahedi succeeded him as prime minister, and suppressed opposition to the 

Shah. 

16- What does the passage mainly discuss? 

1) United States and Mossadegh 

2) Nationalizing the Iranian Oil Industry 

3) Mohammad Reza Pahlavi and Parliament 

4) Propaganda Campaign against Mossadegh 

17- “Mohammad Reza Pahiavi initially took a very hands- off role in government” 

means that  ………. 

1) he prevented parliament from holding a lot of power 

2) he did his best to hold elections in the first shaky years 

3) he turned post- occupation Iran into a constitutional monarchy 

4) he let parliament do what they want and make their own decisions 
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18- What does” mired in the corruption” in the 4fl line refer to? 

1) unable to abandon power and tyranny 

2) stuck in a dishonest and illegal action 

3) stuck to the office and make great progress 

4) unable to get out of immoral sexual behavior 

19- Why did Shah re- appoint Mossadegh in spite of British pressures? 

1) Due to a popular failed coup. 

2) Because of insurgency in his support. 

3) Due to a sudden successful overthrow. 

4) Because of Shah’s brief exile in August 1953. 

20- Why was Shah compelled into a brief exile in August 1953? 

I) Due to the active support of the US CIA. 

2) Because of a successful coup headed by Zahedi. 

3) Because of an unsuccessful military coup by Nassiri. 

4) Due to the strong pressure from the British government. 

21- If what the author says is true, then  ………. 

1) Fatemi was arrested but was not found guilty 

2) Zahedi succeeded Nassiri as the foreign minister 

3) Mossadegh was detained and .was on trial for treachery 

4) The leaders of the coup supported opposition to the Shah 
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PASSAGE 2: 

Iran was ruled as an autocracy under the shah with American support from that time until 

the revolution. The Iranian entered into agreement with an international consortium of 

foreign companies which ran the Iranian oil facilities for the next 25 years spitting profits 

fifty- fifty with Iran but not allowing Iran to audit their accounts or have members on 

their board of directors. In 1957 martial law was ended after 16 years and Iran became 

closer to the West, joining the Baghdad Pact and receiving military and economic aid 

from the US. In 1961, Iran initiated a series of economic, social, agrarian and 

administrative reforms to modernize the country that became known as the Shah’s White 

Revolution. 

The core of this program was land reform. Modernization and economic growth 

proceeded at an unprecedented rate, fueled by Iran’s vast petroleum reserves, the third- 

largest in the world. However the reforms, including the White Revolution, did not 

greatly improve economic conditions and the liberal pro- Western policies alienated 

certain Islamic religious and political groups. In early June 1963 several days of massive 

rioting in support of Ayatollah Ruhollah Khomeini following the clerics occurred and he 

was arrested for a speech attacking the shah. 

22- What would the possible topic be for the above passage? 

1) United States and Shah 

2) Administrative Reforms 

3) International Consortium Companies 

4) Modernization and Economic Growth 
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23- According to the passage, Shah ruled Iran as a  ………. with American support. 

1) ruler who used power in a fair way 

2) person who inclined towards the East 

3) ruler who opposed the military colonels 

4) person who used power in a cruel way 

24- If the author is right, then Iran  ………. of the international consortium. 

1) was not denied to examine the financial accounts 

2) was not permitted to examine the financial accounts 

3) had the right to have members on the directors board 

4) was prevented to have members on the directors board 

25- Which event does NOT belong to 1957? 

1) Iran got involved in the Baghdad Pact. 

2) Iran received financial support from the US. 

3) Western countries imposed martial law on Iran. 

4) Military rule came to an end after several years. 

26- Which statemen is NOT true about Shah’s White Revolution according to the 

passage? 

1) It enhanced the economic development in Iran. 

2) It was intensified by Iran’s enormous oil supplies. 

3) It was coupled with the liberal pro- Western policies. 

4) It attracted certain Islamic religious and political groups. 
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27- What does “massive rioting refer to? 

1) Immense and unrestrained public celebration 

2) Enormous participation in a violent public disturbance 

3) A noisy disturbance of the public peace by few persons 

4) A random of disorderly gathering of people in the streets 

PASSAGE 3: 

Two year later, premier Flassan Au Mansur was assassinated and the internal security 
service, SAVAK, became more violently active. Nearly a hundred Iran political prisoners 
were killed by the SAVAK during the decade before the revolution and many more were 
arrested and tortured. The Islamic clergy, headed by the Ayatollah Ruhollah Khomeini 
(who had been exiled in 1964), were becoming increasingly vociferous. 

Iran greatly increased its defense budget and by the early 1 970s was the regions strongest 

military power. International relations with its neighbor Iraq were not good, mainly due 
to a dispute over the Shatt al- Arab waterway. In November, 1971 Iranian forces seized 

control of three islands at the mouth of the Persian Gulf; in response Iraq expelled 
thousands of Iranian nationals. Following a number of clashes in April, 1969, Iran 

abrogated the 1937 accord and demanded a renegotiation. 

28- According to the passage, the prime minister was  ………. two years after the 

detention of Imam Khomeini. 

1) defeated  2) disappointed 3) executed  4) murdered 

29- The Islamic clergy, headed by the Ayathollah Ruhollah Khomeini who had been 

exiled in 1964, were becoming increasingly  ………. 

1) harsh  2) noisy  3) stormy  4) strident 

30- After a number of fights in April, 1969, Iran ………. the 1937 agreement and 

demanded a renegotiation. 

1) officially annulled   2) officially introduced 
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3) formally instituted   4) formally adapted 
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  عمومی و تخصصی   پاسخنامه زبان

  : لغتAقسمت 

  کنید که هر جمله را بهترین صورت کامل کند.اي را انتخاب  ) کلمه4) و (3) و (2) و (1هاي ( راهنمایی: از میان کلمه

  دهی مشخص کنید. سپس صحیح خود را روي جمالت جواب

  این دو وکیل قراردادشان را فسخ کردند و هر کدام دفتر مجزایی را باز کردند. 4گزینه  -1

  ) فسخ کردن4  ) جریمه کردن3  ) جلوگیري کردن2  ) استعفا دادن1

  هایشان را تحویل بدهند. ن داد تا اسلحهپلیس به دزدان فرما 3گزینه  -2

  ) متالشی شدن4  ) تحویل دادن3  ) قرار دادن2  ) متوقف کردن1

  هاي خارجی تقویت شد. اي با کمک اقتصاد ملی به صورت گسترده 2گزینه  -3

  ) همراه بودن4  ) مرتب کردن3  ) تقویت شدن2  ) وارد کردن1

  شود. ونه بهبود در وضعیت تجارت کشور با کشورهاي خارجی میمتاسفانه قانون جدید مانع از هر گ 1گزینه  -4

  ) خودداري کردن4  ) در معرض قرار دادن3  ) مجبور کردن2  ) مانع بودن1

  آنها از آن اتاق بزرگ براي برگزاري جشن همایش استفاده کردند. 2گزینه  -5

  ) رویداد4  ) فصل مشترك3  ) همایش2  ) اتصال1

  تواند باعث انحراف از هدف اصلی در این جلسه شود. ردن در مورد پول میاکنون صحبت ک هم 1گزینه  -6

  ) پراکندگی4  ) مناظره3  ) منع2  ) انحراف1

دهـد   ي فوري دارو وجود دارد، گزارشاتی را دنبال که نشان می هاي زیادي در مورد توقف در استفاده فراخوان 4گزینه  -7

  مصرف دارو اثرات جانبی خطرناکی دارد.

  ) توقف4  ) استقرار3  ) تخلیه2  راض) اعت1

  ي مختصري را به من ارائه دهی. ام، بنابراین تو باید خالصه هاي این کتاب نخوانده من هیچکدام از فصل 2گزینه  -8

  ) منظره4  ) تصویر3  ) خالصه2  انداز ) چشم1

  ي عملی قسمت جدایی ناپذیري از این درس است. تجربه 1گزینه  -9
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  ) توضیحی4  ) سریع3  مناسب) 2  ناپذیر ) جدایی1

  ترند. دیدگی در برابر سرما از دیگر گیاهان حساس برخی از این گیاهان از نظر آسیب 3گزینه  -10

  ) مفید4  ) حساس3  ) نزدیک2  ) ذاتی1

  : تستBقسمت 

خـالی اسـت را   ترین گزینه فضاي  ) را که مناسب4) و (3) و (2) و (1هاي ( راهنمایی: متن زیر را بخوانید و یکی از گزینه

  ي جواب خود مشخص کنید. ي صحیح را در برگه انتخاب کنید. سپس گزینه

  قبالً گفتیم که آب و هوا مدام درحال تغییر است.

  )2گزینه  -11

کـه   It was thoughtي  اند بنـابراین گزینـه   شود که چه کسانی این ادعا را کرده چون جمله مجهول است و مشخص نمی

  ها این ساختار را ندارند. کنیم سایر گزینه ا انتخاب میساختاري مجهول دارد ر

هاي زمانی بسیار طوالنی و در  تا این اواخر این باور وجود داشته است که آب و هوا تنها به صورت قابل توجهی در مقیاس

ي  ایم در نتیجـه  تر تغییرات آب و هوایی که مشاهده کرده ي نزدیک کند. در گذشته مدت بیش از دهها هزار سال تغییر می

  هاي شخصی بشر است. فعالیت

  )1گزینه  -12

به صورت ماضی نقلی یا حال کامل است و در مورد این زمان، زمانی است که از  We have seenچون ساختار این گزینه 

ه دارد. گذشته شروع شد و تا حال نیز ادامه دارد یعنی تغییرات آب و هوایی که در گذشته شروع شده و اکنـون نیـز ادامـ   

  سال گذشته احیاء کنند. 100دانشمندان قادرند تا میانگین دمایی زمین در مدت بیش از 

  )3گزینه  -13

که در دو گزینه وجود دارد از نظر معنی یعنی (سراسر) در این جاي خالی بی معنی است و درگزینـه   acrossي  چون واژه

سال مشخص شـده بنـابراین آوردن    100) چون 3ي ( در گزینهنیامده گزینه ناقص شده ولی  the  100) چون قبل از 1(

the  .الزامی است  

  خواند. ها دماسنج مجزا که دما را از سراسر جهان می با استفاده از میلیون 

  )4گزینه  -14
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الزامـی اسـت چـون جهـان بـراي همـه        worldي  قبل از کلمه theاست و آوردن  Reading ،fromي  چون حذف اضافه

دهــد کــه از پایــان قــرن نــوزدهم، زمــین بــه  گیــري نشــان مــی رســد ایــن نتیجــه ه اســت. بــه نظــر مــیشــناخته شــد

/میزان C( F)0 5 1° بود. اگرچه این مسئله هنوز به صورت قطعی مشخص  1980هاي  گرم شده است. گرمترین سالها، سال°

نی، افزایش حجم گازهاي آالینده ایست که بشر آنها ترین توضیح براي این گرمایش در مقیاس جها نشده است، باورکردنی

  در جو رها کرده است.

  )3گزینه  -15

در  most likelyدرست است چون صفت تفضیلی باید قبل از کلمـه بیایـد و دومـاً چـون      most likelyچون اوالً ساختار 

  بگیرد. theابتداي جمله قرار گرفته باید 

  : فهم خواندنCقسمت 

را  ) بهترین گزینه را انتخاب کنید. سـپس آن 4) و (3) و (2) و (1هاي ( ن زیر را خوانده و از میان گزینهراهنمایی: سه مت

  در برگه پاسخ دهید درج کنید.

  :1متن 

ریـزي کنـد. شـاه جدیـد یعنـی       در ابتدا امیدها بر این بود که قدرت اول در ایران بتواند یک رژیم سلطنتی قانونی را پایـه 

وي در ابتدا در اداره دولت هیچ نقشی نداشت و به مجلس قدرت زیادي داده بود. چنـدین انتخابـات در   محمدرضا شاه پهل

زار فساد باقی ماند. مجلـس بـه شـدت متزلـزل بـود و از       اولین سالهاي بی ثباتی برگزار شد، اگرچه این انتخابات در لجن

 أيمحمد مصـدق ر  1951را تجربه کرد. در سال وزیر متفاوت  ، ایران ظهور و سقوط شش نخست1951تا  1947سالهاي 

الزمه را از مجلس دریافت کرد تا صنعت نفت را که مالک آن انگلیس بود را عملی کند، در موقعیتی که به بحـران آبـادان   

سـازي ادامـه یافـت. مصـدق بـراي مـدت        ي اقتصادي، روند ملی مشهور بود. علی رقم فشارهاي انگلیس مبنی بر محاصره

از قدرت برکنار شد ولی به سرعت توسط شاه به همان سـمت منصـوب شـد، بـه دلیـل شـورش        1952ر سال کوتاهی د

براي مدت کوتـاهی بعـد از شکسـت     1953مردمی که در حمایت از صدراعظم انجام شد و در عوض او شاه را در آگوست 

، تبعید کـرد. مـدت زمـان کوتـاهی     اهللا نصیري سرهنگ گارد شاهنشاهی انجام گرفته بود کودتاي نظامی که توسط نعمت

اهللا زاهدي انجـام گرفـت    آگوست، یک کودتاي موفق به رهبري ژنرال بازنشسته ارتش یعنی فضل 19پس از این ماجرا در 
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) انجام گرفت. این کودتا ـ با یک مبارزه تبلیغاتی سیاه طراحی  MI6) و با حمایت فعال انگلستان (CIAکه توسط آمریکا (

تـر کـارش بیـرون کـرد کـه ایـن خـاطره ایرانیـان را         فاندـ مصدق را از دریت مردم را بر علیه مصدق بشوشده بود تا جمع

کند. مصدق دستگیر شده و به محکوم شد. او گناهکار شناخته شـد و محکومیـت او بـه بازداشـت در کشـور       عصبانی می

وزیـر   دام شد. زاهدي بـه عنـوان نخسـت   اش کاهش پیدا کرد در حالی که وزیرخارجه او یعنی حسین فاطمی اع خانوادگی

  جانشین او شد و شاه را موقعیتش تحت فشار قرار داد.

  بحث اصلی متن چه بود؟ 1گزینه  -16

  سازي صنعت نفت ایران ) ملی2  ) آمریکا و مصدق1

  ) مبارزه تبلیغاتی علیه مصدق4  ) محمدرضا پهلوي و مجلس3

  بدین معناست که:» چ نقشی در اداره دولت نداشتمحمدرضا پهلوي در ابتدا هی«عبارت  4گزینه  -17

  شد. ) که او مانع از داشتن قدرت فراوان توسط مجلس می1

  .ثباتی انجام گیرد ) او بهترین کارها را انجام داد تا انتخابات در اولین سالهاي بی2

  ) او قدرت اول ایران را به یک رژیم سلطنتی قانونی تبدیل کرد.3

  خواهد بگیرد. خواهد انجام دهد و هر تصمیمی که می مجلس هر کاري میداد  ) او اجازه می4

  در چهارمین خط به چه چیزي اشاره دارد؟» زار فساد در لجن«ي  مجله 2گزینه  -18

  ) توانایی رها کردن قدرت و حکومت استبدادي را نداشت.1

  ) فرورفتن در اعمال نادرست و غیرقانونی.2

  هاي عالی. تها و پیشرف ) توجه به اداره3

  ) توانایی رها کردن رفتارهاي جنسی و غیراخالقی را نداشت.4

  چرا شاه مصدق را علی رقم فشارهاي انگلستان دوباره به همان سمت منصوب کرد؟ 2گزینه  -19

  ) به دلیل کودتاي شکست خورده مردم.1

  دلیل شورش مردم در حمایت از مصدق. ه) ب2

  1953گوست دلیل تبعید کوتاه شاه در آ ه) ب3

  1953دلیل تبعید کوتاه شاه در آگوست  ه) ب4
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  مدت زمان کوتاهی تبعید شد؟ 1953چرا شاه در آگوست  3گزینه  -20

 US CIAدلیل حمایت فعال از  ه) ب1

  دلیل کودتاي نظامی ناموفق توسط نصیري ه) ب2

  دلیل کودتاي نظامی ناموفق توسط نصیري ه) ب3

  ي دولت انگلیسدلیل فشارهاي زیاد از سو ه) ب4

  رست بگوید، پس ............... .در صورتی که نوسینده د 3گزینه  -21

  ) فاطمی دستگیر شد ولی گناهکار شناخته نشد.1

  ) زاهدي به عنوان وزیر امورخارجه جانشین نصیري شد.2

  ) مصدق بازداشت شد و به خیانت محکوم شد.3

  شدند. ) رهبران کودتا از سوي مخالفان شاه حمایت می4

  : 2متن 

  شد: ایران تحت حکومت استبدادي شاه با حمایت آمریکا از آن زمان تا انقالب اداره می

هاي خارجی محلق شدند که تا سیاست نفتی ایران را براي مـدت   المللی شرکت اي با کنسرسیوم بین ایرانیان به توافق نامه

هـایش   شد ولی به ایران اجازه بررسی کردن حسـاب  ن تقسیم میکرد که سود آن پنجاه پنجاه با ایرا  سال بعد اداره می 25

سال به اتمام رسـید و   16موعد قانون اساسی بعد از  1957شد. در سال  اشان داده نمی یا داشتن اعضایی در هیئت مدیره

  د.هاي نظامی و اقتصادي دریافت کر تر شد، به معاهده بغداد ملحق شد و از آمریکا کمک ایران به غرب نزدیک

ي از اصالحات اقتصادي، اجتماعی، اراضی و اجرایی را براي مدرنیزه کردن کشور آغاز کرد که به انقالب سفید سرکیایران 

  شاه مشهور شد.

ي  اي رشد پیـدا کـرد، کـه بوسـیله     سابقه سازي و رشد اقتصادي با سرعت بی مرکز این برنامه اصالحات ارضی بود. مدرنیزه

شد یعنی سومین و بزرگترین ذخائر جهانی. با وجود این اصالحات، که بر مبناي انقالب  غذیه میذخائر نفتی وسیع ایران ت

ها، حذب اسالمی ویـژه و   نفع غربیه خواهانه ب هاي آزادي گیري نداشت و سیاست سفید بود، وضعیت اقتصادي بهبود چشم

هـاي وسـیعی در حمایـت از     راه بـا آشـوب  ، روزهاي متعددي همـ 1963هاي سیاسی را منحرف کرد. در اوایل ژوئن  گروه

وقوع پیوست و خمینی بـدلیل سـخنرانی کـه شـاه را مـورد حملـه قـرار         هاهللا خمینی در تبعیت از روحانیون ب اهللا روح آیت
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  داد دستگیر شد. می

  تواند باشد؟ عنوان ممکنه براي متن باال چه می 1گزینه  -22

  ) اصالحات اجرایی2   ) آمریکا و شاه1

  سازي و رشد اقتصادي ) مدرنیزه4  المللی هاي کنسرسیوم بین ) شرکت3

  کرد. با توجه به متن، شاه بر ایران به عنوان یک ........... با حمایت آمریکا حکومت می 4گزینه  -23

  کرد. اي استفاده می ) حاکمی که از قدرت به روش منصفانه1

  ) شخصی که متمایل به شرق بود.2

  هاي نظامی بود. گ) حاکمی که مخالف سرهن3

  کرد. اي استفاده می ) شخصی که از قدرت در مسیر وحشیانه4

  المللی. در صورتی که نویسنده درست بگوید، پس ایران .................... از کنسرسیوم بین 2گزینه  -24

  هاي منع نشده بود. ) براي بررسی حساب1

  اش را نداشت. هاي مالی ي بررسی حساب ) اجازه2

  داشتن اعضایی را در هیئت مدیره داشت.) حق 3

  ) از داشتن اعضاء در هیئت مدیره منع شده بود.4

  تعلق ندارد؟ 1957کدامیک از حوادث زیر به سال  3گزینه  -25

  ي بغداد ملحق شد ) ایران به معاهده1

  هاي مالی دریافت کرد. ) ایران از آمریکا حمایت2

  ل کردندین تحم) کشورهاي غربی قانون اساسی را به ایرا3

  موعد قانون اساسی بعد از چند سال خاتمه یافت.) 4

  هاي زیر در مورد انقالب سفید شاه درست نیست؟ با توجه به متن کدامیک از عبارت 4گزینه  -26

  ي اقتصادي در ایران شد ) باعث افزایش توسعه1

  شد. ) این انقالب توسط ذخائر نفتی وسیع ایران تقویت می2

  خواهانه بنفع غرب ملحق شد. هاي آزادي ب به سیاست) این انقال3
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  ) این انقالب باعث جذب مذهب اسالمی ویژه و گروههاي سیاسی شد.4

  به چه چیز اشاره دارد؟ 15در خط » شورش وسیع«عبارت  2گزینه  -27

      ) جشن عمومی آزاد و بزرگ1

  آمیز عمومی  هاي خشونت در شورش مردم) شرکت وسیع 2

  اي کم خواه توسط عده و صدا مردم آزادي ) شورش پر سر3

  ها ) جمع شدن تصادفی و نامنظم مردم در خیابان4

  :3متن 

  تري فعال شد. دو سال بعد صدراعظم یعنی حسن علی منصور ترور شد و سرویس امنیتی داخلی، ساواك، به صورت خشن

دهه قبـل از انقـالب کشـته شـدند و تعـداد      نزدیک به صدها نفر از زندانیان سیاسی در ایران توسط ساواك در طول یک 

) بـه  .تبعیـد شـد   1964اهللا خمینی (که در سـال   بیشتري دستگیر شده و شکنجه شدند. روحانیون ایرانی به رهبري آیت

  صورت پر سر و صدایی افزایش یافتند.

درت نظـامی منطقـه بـه    ترین قـ  قوي 1970اش را افزایش داد و در اوایل سالهاي  ي دفاعی ایران به صورت وسیعی بودجه

ي شـرط العـرب    المللی ایران با همسایه رفت. روابط بین شمار می اش عراق خوب نبود و اصوالً به دلیل مشاجره بر سر راه آّ

ي خلیج فارس بدست گرفتند. در جواب عـراق هـزاران    نیروهاي ایرانی کنترل سه جزیره را در دهانه 1971بود. در نوامبر 

را باطـل کـرده و    1937نامـه   ، ایـران صـلح  1969بیرون کرد. در پی شـماري از درگیرهـا در آپریـل    ایرانی را از کشورش 

  خواستار مذاکرات مجدد شد.

  وزیر دو سال بعد از بازداشت امام خمینی ................... . با توجه به متن نخست 4گزینه  -28

  قتل رسیده ) ب4  ) اجرا کرد3  ) محروم شد2  ) شکست خورد1

  اي ................ . تبعید شده بود به صورت گسترده 1964روحانیون اسالمی به رهبري خمینی که در سال 3گزینه  -29

  ) گوش خراش4  ) پرآشوب3  ) سر و صدا2  ) نامالیم1

  مذاکرات مجدد شد. را .................... و خواستار 1937نامه  ، ایران توافق1969بعد از شماري از درگیرها در آپریل  1گزینه  -30

  .) به صورت رسمی معرفی کرد2  ) به صورت رسمی لغو کرد.1

  .کرد  ) به صورت غیررسمی موافقت4  .) به صورت غیررسمی تأسیس کرد3
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  عربی   

  )45 -31عینّ األصح و األدقّ فی الجواب للترجمۀ أو التعریب أو المفهوم أو الداللۀ (

  اهللا وجلت قلوبهم): (إنّما  المؤمنون الّذین إذا ذکر -31

  ) همانا مؤمنان کسانی هستند که وقتی ذکر خدا شود دلهایشان از ترس بلرزد!1

  ) مؤمنان فقط کسانی هستند که چون خدا یاد شود، دلهایشان بیمناك گردد!2

  کنند! شود یاد خدا می ) فقط کسانی مؤمن هستند که وقتی دلهایشان بیمناك می3

  آیند که چون از خدا ذکري به میان آید دل آنها را ترس فرا گیرد! ار میشم ه) قطعاً کسانی مؤمن ب4

!رآه ضالالًو اعتبر اإلقامۀ علی اللما استقرّوا فی هاتی المدینۀ أشاعوا أنّ األمیر قد رجع عن التحکیم و « -32   »:حکومۀ کفراً

ن را ضـاللت دانسـته و اسـتمرار بـر     ) هنگامی که در آن شهر مستقر شدند شایع شد که امیر از تحکیم برگشـته و آ 1

  کند! حکومت را کفر حساب می

ت دست کشیده و آن را راه ضاللت ب2 شمار آورده چون  ه) وقتی در این شهر مستقر شدند شایع شد که امیر از حکمی

  داند! بر پا بودن حکومت را کفر می

ت ر3 جوع کـرده اسـت و آن را گمراهـی دانسـته و     ) چون در این شهر استقرار یافتند شایع ساختند که امیر از حکمی

  شمار آورده است! هادامه دادن حکومت را کفر ب

) آنگاه که در شهر مدینه استقرار یافتند شایع کردنـد کـه امیـر از حاکمیـت آنجـا منصـرف شـده و آن را گمراهـی         4

  پنداشته و اقامت کردن داخل حکومت را کفر دانسته است!

ه، خرج إلی بنی حمدان، و کان له قرابۀ بهم، لیقضی فرصۀ فیهم، فی سنی أربعین لما أفضت الرئاسۀ إلی« -33

  »:و أربعمانۀ!

  به نزد بنی حمدان که با آنان نسبتی داشت رفت تا مدتی را نزد آنها بگذراند! 440) وقتی ریاست بدو رسید، در سالهاي 1

  خود در بنی حمدان رفت تا زمانی را بین آنان سپري کند! نزد منسوبین 440طول انجامید در سنین  ه) آنگاه که ریاست او ب2

چون از ریاست دست کشید، به نزد آل حمدان رفت چون با آنـان خویشـی داشـت و مـدتی را نـزد آنـان گذرانـد و آن را        ) 3

  بود! 440سال 

را نزد آنـان گذرانـد، و    سوي آل حمدان رفت که از نزدیکان آنها بود، و زمانی ه ه) هنگام که ریاست به او واگذار شد ب4

  بود! 440آن در سالهاي 
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توجه نحو نیسابور و استطاع أن یفتتح رساتیقها عنوة و لکنّـه لـم یقـدر علـی المدینـۀ فرجـع عنهـا بعـد أن صـالح          « -34

  »:ها! مرزبان

بر نیامد لذا با  ي فتح شهر ستاهاي آن را با اعمال زور فتح کند ولی از عهدهوسمت نیشابور روانه شد و توانست ر ه) ب1

  مرزبان آن صلح کرد و از آن دست کشید!

سوي نیشابور رهسپار گشت و به فتح دهات آن با استفاده از زور پرداخت ولی شهر را رهـا کـرد و پـس از صـلح      ه) ب2

  کردن با مرزبان آن، به شهر خود برگشت!

ي تسخیر شهر برنیامد ناچار پـس   لی از عهدهسختی فتح کرد و هسمت نیشابور رهسپار شد و روستاهاي آنجا را ب ه) ب3

  از صلح کردن با مرزبانان، به جاي خود بازگشت!

ي  هاي آنجا فشار بیاورد و هر چنـد آنهـا را فـتح کـرد ولـی از عهـده       سمت نیشابور حرکت کرد و توانست بر دیه ه) ب4

  تسخیر شهر بر نیامد لذا با مرزبان آنجا صلح کرد و از آن صرفنظر نمود!

کان ألهالی تلک الناحیۀ صحراء و إن کانت من موتان األرض غیر أنّها ذات أشجار و کأل و منها محتطبهم و مراعی « -35

  »مواشیهم! 

) اهالی آن منطقه را صحرایی از زمینهاي بایر بـود بـدون درخـت و گیـاه، ولـی محـل تولیـد هیـزم بـود و چراگـاه           1

  گوسفندان!

ـ براي اهالی آن ناحیه صحرایی ب) 2 آمـد، امـام هیـزم اهـالی از آنجـا بـود و محـل         شـمار مـی   هود که هر چند از زمینهاي موات ب

  چراي گوسفندان!

آوري  ) براي اهالی آن ناحیه صحرایی از زمینهاي موات بود که درختان و گیاهان زیادي داشت و مکانی بـراي جمـع  3

  هیزم و چراي مواشی آنان بود!

که هر چند از زمینهاي بایر بود، ولی درخت و گیاهی داشت و هیزم آنان از آنجا ) اهالی آن منطقه صحرایی داشتند 4

  شد و چراگاه مواشی آنان آنجا بود! فراهم می
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  »:أکب الناس علی هذه المدینۀ و اختلفت القبائل إلیها، فکثروا بها و قوي أمرهم و اتّخذوا من بینهم حاکماً علیهم!« -36

رازیر شدند و چون با قبایل آنجا اختالف داشتند با وجود قدرت زیاد نتوانسـتند حـاکم   سوي این شهر س ه) مردمان ب1

  شهر را از بین خود تعیین کنند!

سوي این شهر روانه ساخت تا با قبایل آنجا مخالفت کنند و چون تعداد آنان بیشتر بـود قـدرت زیـاد     ه) مردمان را ب2

  یافتند و حاکم شهر را خود تعیین کردند!

دم بدین شهر روي آوردند و قبایل به رفت و آمد پرداختند در نتیجه تعداد آنان افزونـی یافـت و کـار آنهـا بـاال      ) مر3

  گرفت آنگاه از بین خود حاکمی را انتخاب کردند.

) مردم این شهر در آنجا گرد آمدند و با قبایل به رفت و آمد پرداختند در نتیجه تعداد آنها زیاد شد و پس از اینکـه  4

  درت زیادي یافتند توانستند حاکمی را براي خود انتخاب کنند!ق

  »:عندما استضعفه ساوره واحتمله فضرب به األرض، ثم برك علیه یضربه و شج فی رأسه شجۀ منکرة!« -37

  سختی شکافت! ه) چون ناتوانی او را دید پس از مشورت با ضرباتی او را بر زمین انداخت و بر او جست و سر او را ب1

  آنگاه که ضعف وي را دید با او مشاجره پرداخت ولی با تحمل ضرباتی بر زمین افتاد و بر اثر ضربات سر او شکافی عمیق برداشت!) 2

اش جسـت و بـا ضـرباتی سـخت      ي او را تحمل نکرد و وي را به زمین زد و برسـینه  ) وقتی او را ناتوان یافت مشاوره3

  شکافی عمیق در سر او ایجاد کرد!

اش نشست و بـه زدن   هنگامی که او را ضعیف یافت بر وي هجوم آورد و او را بلند کرد و به زمین زد آنگاه بر سینه) 4

  او پرداخت و در سر او شکافی عمیق ایجاد کرد!

  »:الشعوب الواعیۀ تدعو األحرار فی العالم إلی توطید الوشائج مع البالد المستقلۀ!« -38

  خوانند! هان به تحکیم روابط با کشورهاي مستقل فرا میجدر هاي آگاه آزادگان را  ) ملت1

  کنند که ارتباط خود را با کشورهاي مستقل محکم کنند! ) ملل بیدار آزادگان جهان را دعوت می2

  خوانند که کشورهاي مستقل را به تحکیم روابط دعوت کنند! ) ملتهاي هوشیار جهان آزادگان را فرا می3

  خوانند! زادگان را در کشورهاي مستقل به محکم کردن ارتباط خود با جهانیان فرا می) ملل بیدار و آگاه آ4
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  »:فإنّ الخوافی قوة للقوادم!  ال تجعل الشوري علیک غضاضۀ« -39

  ي قدرت پرهاي بزرگ است. ها پرهاي کوچک مایه ) مشورت را ذلت و حقارت براي خود مدان، چه در بال1

  دارد! ا سرمشق خود قرار مده، که گاهی قدرت زیاد انسان را از اقدام باز می) شور کردن با فرومایگان ر2

  شود! هاي شکسته پرنده را از پرواز مانع می ) شور کردن با افراد تنگ نظر را مفید مدان، از آنجا که بال3

  دگان است!ي قدرت اقدام کنن ي ناراحتی و آزار دیگران قرار مده، زیرا گاهی ترس مایه ) مشورت را مایه4

  ما قومی هستیم که ............... .»: أن نبتدي باألذي من لیس یؤذینا! إنّا لقوم أبت أخالقنا شرفاً« -40

  دارد! ) شرافت و بزرگی منش ما را از پرداختن به آزار دیگران باز می1

  !رساند آزار برسانیم شود به کسی که ما را آزار نمی ) شرافت و بزرگی اخالق مانع می2

  رساند! خاطر شرافت ابا دارد از اینکه به آزار کسی بپردازیم که ما را آزار نمی ه) اخالقمان ب3

  رسانند آزار رسانیم! دهیم که به دیگران که ما را آزار نمی ایم و به خود اجازه نمی ) به شرافت اخالق شهره4

  عین الصحیح فی المفهوم:». فن!تجري الریاح بما ال تشتهی الس ما کلّ ما یتمنّی المرء یدرکه« -41

  ) آمال اإلنسان کالبحر ال نهایۀ لها!1

  ) بالجهد و المثابرة یستطیع اإلنسان أن یصل إلی آماله!2

  ) فی رکوب السفینۀ أخطار و لکنّ هذه األخطار ال تسبب االستغناء عنها!3

ات اإلنسان دائماً، ألنّ األوضاع ال تجري لصالحه ع4 منی ق اُ وام!) ال تتحقّ لی الد  

  عین الصحیح فی المفهوم:». کلّ وعاء یضیق بما جعل فیه إالّ وعاء العلم فإنّه یتّسع!« -42

  ) تتّسع نظرة اإلنسان للحیاة کلّما زاد علمه!1

  ) ال نهایۀ لوعاء العلم حجما2ً

سع معناه!3     ) العلم کالوعاء محدود حجمه متّ

  ) العلم النافع ما عمل به!4
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  »:اندیشد! شتر از اینکه به فکر نفوذ در خاك ما باشد به تضعیف فرهنگ ما میدشمن بی« -43

ف الثقافۀ لنا!1 ل داخل بالدنا حتّی یضع ر العدو کثیراً فی التدخّ   ) یفکّ

ل داخل أراضینا یهتّم بتضعیف ثقافتنا!2 ره فی التوغّ   ) إنّ العدو أکثر من تفکّ

ل فی أراضینا أک3 ر األعداد بالتوغّ   ثر من تفکره بتضعیف فی ثقافتنا!) یتفکّ

ل داخل بالدنا یفکّرون بتضعیف الثقافۀ لنا!4   ) إنّ األعداء أکثر ما یفکّرون فی التدخّ

  »:سوي آن شتافتند! هجز اندکی از آنان ب هوقتی مردم را به جهاد دعوت کرد همگی ب -44

  س!) حینما أخذ یدعو للجهاد أسرعوا جمیعاً لذلک إالّ القلیل من النا1

فوا الجمیع سوي بعضهم!2   ) حین استنفر الناس کلّهم إلی الجهاد خفّ

ف الجمیع عدا القلیل منهم!3   ) عندما استنفر الناس إلی الجهاد خفّ

ا دعا الناس إلی الجهاد أسرع غیرالقلیل منهم لذلک!4 لم (  

  . .عین الخطأ: قد تولّد سنۀ .............». متولد شده است 1208او به سال « -45

    ) ألف و ثمانمائۀ بعد المائتین.1

2.   ) ألف و مائتین و ثمانٍ

    ) ثمانٍ و مائتین بعد األلف.3

  ) ثمانٍ و مائتین و ألف.4

  عین الصحیح فی التشکیل:

  »:إنّ التواضع ال یزید العبد إالّ رفعۀ فتواضعوا یرفعکم اهللا!« -46

    التَّواضُع ـ یزِید ـ العبد ـ رفْعۀً) 1

  العبد ـ رفْعۀً ـ تَواضُعوا ـ یرْفَعکُم )2

    ) رفْعۀً ـ تَواضعوا ـ یرفَعکُم ـ اهللا3ُ

4رْفَعۀً ـ یفْعـ ر دبـ الع زِیدی (  
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  »:أول من تکلّم کان طلحۀ بن قیس األنصاري و کان خطیب األنصار« -47

      ) أَولُ ـ طَلْحۀَ ـ بنَ ـ قَیس1ٍ

2طَلْح (ـ خَطیب ارِينِ ـ األَنصۀُ ـ ب  

3ارِيسٍ ـ األَنْصۀً ـ قَیـ طَلْح تَکَلَّم (    

4 ـ خَطیب ارِيـ األَنص سارِ) قَیـ األَنْص  

  »:لم ینج منها إالْ الشرید النادر فی أقلّ من سنۀ، هذا ما لم یسمع بمثله!« -48

1 (هثَلـ م عمسنَۀٍ ـ یأَقَلَّ ـ س      

2عمسنَۀٍ ـ یـ أَقَلِّ ـ س رالنّاد (  

    ـ یسمع) الشَّرِید ـ أَقَلَّ ـ سنَۀٍ 3

4. هثْلنَۀٍ ـ مـ س ـ الشَّرِید نْجی (  

  »:بلغ عدد المقاالت الّتی طالعتها حتّی اآلن فی علم التاریخ مائۀ مقالۀ و مقالۀ!« -49

    ۀًالمقَاالت ـ اآلنَ ـ مائۀَ ـ و مقَالَ) 1

  ) بلَغَ ـ عدد ـ مقَالَۀٍ ـ و مقَالَۀ2ٍ

    ) طَالَعت ـ علْمٍ ـ التَّاریخِ ـ مائَۀ3ُ

  ) عدد ـ طَالَعت ـ اآلنِ ـ مائَۀ4ً

  »:کان یصلی بالناس الصلوات الخمس و یلبس الصوف و یقف للضعیف!« -50

1لْبِسـ ی سـ الخَم لَواتل2ِّ  ) النَّاسِ ـ الصصسِ) یـ الخَم لَواتی ـ النَّاسِ ـ الص  

  ـ الخَمس ـ الصوف ـ یقف الصلَوات) 4  الضَّعیف) الخَمس ـ یلْبس ـ یقْف ـ 3
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  عین الصحیح فی اإلعراب و التحلیل الصرفی

  »:ما أحسن تواضع األغنیاء للفقراء طلباً لما عنداهللا!« -51

  یرمصدر ـ نکرة ـ معرب ـ صحیح اآلخر ـ ممنوع من الصرف / مفعول له و منصوبطلباً: مفرد مذکر ـ جامد و غ) 1

  ) تواضع: جامد و مصدر (من باب تفاعل) ـ معرّف باإلضافۀ ـ معرب / متعجب منه و منصوب علی المفعولیۀ2

  لزمان و منصوب) عند: اسم غیرمتصرف ـ من األسماؤ المالزمۀ لإلضافۀ إلی الجملۀ االسمیۀ / ظرف أو مفعول فیه ل3

  و الجملۀ فعلیۀ» التواضع«جامد إلنشاء التعجب، علی وزن الماضی ـ مبنی علی الفتح / فعل و فاعله ) أحسن: فعل 4

درت علی عدو« -52   »:ك فاجعل العفو عنه شکراً للقدرة علیه!ّإذا قَ

  آلخر ـ منصرف / مفعول به ثانٍ و منصوبشکراً: مفرد مذکر ـ مشتق وصفۀ مشبهۀ (مصدره: شکور) ـ نکرة ـ معرب ـ صحیح ا) 1

و الجملـۀ فعلیـۀ جـواب    » أنـت «) اجعل: فعل أمر ـ للمخاطب ـ متعد / فعل و فاعله الضمیر المستتر فیه وجوباً تقـدیره    2

الشرط و مجزوم محال  

وب محـال، و  ) إذا: اسم غیرمتصرف ـ من أدوات الشرط غیرالجازمۀ/  ظرف غیرمتصرف أو مفعـول فیـه للزمـان و منصـ     3

  متعلقه جواب الشرط

) قدرت: ماضٍ ـ مجرّد ثالثی ـ صحیح و سالم / فعل جواب شرط و مجزوم محال، و فاعله ضمیر التاء البـارز، و الجملـۀ    4

  و مضاف إلیهفعلیۀ 

  »:حذارِ حذارِ من بطشی و فتکی! هی الدنیا تقول لساکنیها« -53
ـ ه ) حذار: اسمف فعل منقول ب1 جامد ـ متعد ـ مبنی علی الکسر / اسم فعل و فاعله الضمیر المستتر فیـه     معنی األمر 

  »أنا«وجوباً تقدیره 

) بطش: مفرد مذکر ـ جامد و مصدر ـ معرّف باإلضافۀ ـ معرب / مجرور بحرف الجرّ بکسرة مقدرة، من بطـش: جـار و      2

  »حذار«مجرور متعلقهما 

بهۀ (مصدره: دنّو) ـ معرب ـ منقوص ـ ممنوع مـن الصـرف / مبتـدأ و       ) الدنیا: اسم ـ مفرد مؤنّث ـ مشتق و صفۀ مش  3

  مرفوع بضمۀ مقدرة، و الجملۀ اسمیۀ

4        ،ساکنی: جمع سالم للمذکر ـ مشتق و اسم فاعل (مصدره: إسکان) ـ معرف باإلظافـۀ / مجـرور بالیـاء بحـرف جـار (

  »حذار«لساکنی: جار و مجرور و متعلقهما 
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!إن یقتلوك فإنّ قت« -54 قتل عار لک لم یکن عاراً علیک و رب:«  

) قتل (الثانی): اسم ـ مفرد مذکر ـ جامد و غیرمصدر ـ نکرة مخصصۀ ـ معرب ـ صحیح اآلخر ـ منصرف / مضاف إلیه      1

  و مجرور

و من األفعال الناقصۀ و هی مـن  » لم«) یکن: مضارع ـ معتل و أجوف (إعالله بالحذف) ـ معرب / فعل مجزوم بحرف   2

  المستتر» هو«واسخ، اسمه ضمیر الن

) یقتلوا: مضارع ـ للغائبین ـ صحیح و سالم ـ الزم ـ مبنی للمعلوم ـ معرب / فعل شـرط و مجـزوم تقـدیراً، و فاعلـه          3

  ضمیر الواو البارز، و الجملۀ فعلیۀ و شرطیۀ

إلیه و مجرور محـال فـی   ) ك (قتلک): ضمیر متصل للنصب أو للجر ـ للمخاطب ـ معرفۀ ـ مبنی علی الفتح / مضاف    4

  »قتل«اللفظ، و فی المعنی فاعل لشبه فعل 

! ألم تر أنّ المرء تدوي یمینه« -55 ها عمداً لیسلم سائرهفیقطع:«  

د ثالثی ـ متعد ـ مبنی للمعلوم / فعل مجزوم بحرف الالم، و فاعله ضمیر    1 المسـتتر فیـه   » هـو «) یسلم: للغائب ـ مجرّ

  جوازاً

: اسم 2 و » یقطـع «مفرد مذکر ـ جامد و مصدر ـ نکرة ـ معرب ـ صحیح اآلخر ـ منصرف / مفعول به ثانٍ لفعـل       ) عمداً

  منصوب

د ثالثی ـ معتل و لفیف مفروق (إعالله بالقلب فی الالم) /  فعل مرفوع بضمۀ مقدرة و فاعله   3 ) تدوي: للمخاطب ـ مجرّ

  و مرفوع محالً» أنّ«و الجملۀ خبر » یمین«

و عالمۀ جزمه حذف حرف » لم«ضارع ـ للمخاطب ـ معتل و ناقص (إعالله بالحذف) / فعل مجزوم بحرف   ) تر: فعل م4

  المستتر فیه وجوباً» أنت«العلّۀ، و فاعله ضمیر 
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  عین المناسب فی الجواب عن األسئلۀ التالیۀ  

  »:استمرّ ـ استعاد ـ اختار«عین الصحیح فی اسم الفاعل من األفعال التالیۀ:  -56

   ) مستمرّ ـ مستعاد ـ مختار1

  ) مستمرر ـ مستعید ـ مختیر2

   ) مستمرّ ـ مستعید ـ مختار3

  ) مستمرر ـ مستعاد ـ مختیر4

  عین الصحیح للفراغ:». تَروین األحداث بدقّۀ!«......  -57

  ) أنتن4ّ  ) أنتم3  ) أنت2  ) هن1ّ

  عین الصحیح فی المنسوب: -58

  قبلی ←حقیقی / قبیلۀ ←) حقیقۀ1

  علوي ←دنیوي / علیا ←) دنیا2

ح3 ح ←) فَرِ حی / فَرَ حی ←فَرِ     فَرَ

  معنوي ←حسنَینی / معنَی ←) حسنَین4

  عین الخطأ فی المبنی للمعلوم:» اُحدث أخباراً یضیق بها صدري!« -59

حدثونی أخباراً ..........1 ثونی أخباراً ..........2  ) یتُحد (  

3ثنی الناس أخباراً ..........) یثونی الناس أخبارا4ًحدحد ی (  

غ:ع« -60   ین المستثنی المفرّ

  ) قال لی ما أنا إالّ بشر مثلکم!2   ) لم أجد الطلبۀ إالّ واحداً منهم!1

  ) هرب األعداء غیرالجرحی منهم!4  ) لیس فی الدار امرأة إالّ مریم!3
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   عربیپاسخنامه   

ن کنید.گذاري یا مفهوم و یا داللت بر معنا مع ترین جواب را در ترجمه یا اعراب ترین و دقیق صحیح ی  

31-  : لَ ي جـواب شـرط وجـود     ي شرط و جملـه  ي شریفه جمله . احساس ترس کردن / ذکر: یاد در آیه2. ترسیدن 1وجِ

ترجمـه نشـده و معـادل    » ذکـر «صحیح نیسـت زیـرا کلمـه     1ي  بنابراین گزینه ←دارد / انّما: همانا، در واقع، به راستی 

ي  ي جواب شرط معنـی شـده و بعـد جملـه     نیست زیرا ابتدا جمله  صحیح 3ي  ترس بلرزد نیست. گزینهي وجلت از  کلمه

 4ي  ي جـواب شـرط. گزینـه    شـود و پـس از آن جملـه    ي شرط معنی می شرط حال آن که طبق اسلوب عربی ابتدا جمله

  صحیح است. 2ي  این گزینهزائر است بنابر» به میان آید«و عبارت » آیند به شمار می«صحیح نیست زیر عبارت 

ت، حلّ اختالفـات، داوري / إعتبـر:   2وا: شایع کردند (ماضی و جمع مذکر غایب) / التحکیم: عهاتی: این / أشا -32 حکمی .

که بـه معنـی ایـن اسـت، آن ترجمـه شـده و       » هاتی«صحیح نیست زیرا کلمه  1به حساب آوردن، در نظر گرفتن گزینه 

 2و  1هاي  ع مذکر غایب است، شایع کردند و شایع ساختند است نه شایع شد بنابراي گزینهي اشاعوا که جم معادل کلمه

معـادل صـحیح آن    4و  1هـاي   به معناي حکمیت و ...... است که در گزینه» تحکیم«ي  هر دو غلط است. همچنین کلمه

کـه بـه صـورت     2و  1ي  این گزینـه نیامده و اعتبر فعل ماضی است و به معناي به حساب آوردن و به شمار آوردن بنـابر 

  است. 3اند صحیح نیستند و تنها گزینه صحیح، گزینه  مضارع ترجمه شده

به معناي سـال اسـت کـه بـه      سنۀأفضی: (به کسی رسیدن)، ملحق شدن، پیوستن / سنی که در اصل سنین جمع  -33

  دلیل اضافه شدن نون آن افتاده است.

بـه  » أفضـت «ي  کلمه 4و  3هاي  ، به طول انجامید نیست همچنین در گزینهصحیح نیست چون معادل أفضت 2ي  گزینه

ي  به معناي سالها، به صورت مفرد ترجمه شده. بنـابراین گزینـه  » سنین«ي  کلمه 3ي  اند و در گزینه درستی ترجمه نشده

  صحیح است. 1

لم یقدر، از «ي  کلمه لده و معادتوانست است که به درستی ترجمه نش» استطاع«صحیح نیست زیرا معادل  2گزینه -34

صحیح نیست زیرا مرزبان کـه   3برنیامد و قادر نشده است که به غلط معادل آن عبارت رها کرد، آمده است. گزینه  هعهد

معادل » فشار بیاورد«صحیح نیست چون عبارت  4اي فارسی و مفرد است به صورت جمع ترجمع شده است. گزینه  کلمه

ها را فتح کرد، غلط و زائد است بنا براین تنها گزینـه صـحیح    عنوة) نیست و عبارت (هر چند آن صحیحی براي (أن یفتح

  است. 1گزینه 
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  رساتیق جمع روستا است که تعریب شده است.

  : به زور، زورکی، با فشار / إستطاع توانستعنوة

  .مرازِبۀن قدریقدر: (برکاري) توانا شدن، قادر به انجام شدن / مرزبان مفرد است و جمع آ

/  .إن: اگرچه، هر چند / ذات: داراي، صاحب / أشجار: درختان / کأل: گیـاه محتطـب: مکـانی کـه داراي هیـزم باشـد       -35

عی، به معناي چراگاه است. گزینه  رْ یعنی دارا بودن حال آن که در این گزینـه  » ذات«صحیح نیست زیرا  1مراعی جمع م

  است به کار رفته است. که ضد آن» بدون«در معادل آن کلمه 

  ترجمه نشده است.» غیر أنّها ذات أشجارو کأل«صحیح نیست. زیرا عبارت  2گزینه 

  صحیح است. 4ترجمه نشده بنابراین گزینه » إن«ي  صحیح نیست زیرا کلمه 3گزینه 

واشی جمع ماشیۀ، به معنی چهارپا است. م  

: (به دانش و غیره) روي آوردن، توجه کردن  -36 إختالف: (به جایی) رفت و آمد داشتن، اخـتالف داشـتن، موافـق    أکب /

  نبودن

» بـا «کلمه  4ي  غلط است و در گزینه 2و  1هاي  اختالف در این عبارت به معناي رفت و آمد داشتن است بنابراین گزینه

خذوا«زائد است. همچنین کلمه   4ي  و در گزینـه  به صورت منفی ترجمه شـده  1ي  مثبت است حال آن که در گزینه» اتّ

  صحیح است. 3ي  است بنابراین گزینه دزائ» دتوانستن«ي  کلمه

: برجسـتن، بـر کسـی پریـدن      -37 ر ناتوان دیدن، ضعیف یافتن، ناتوان شمردن، ضعیف دانستن ساو : ف ع ضْ . نگـران  2إستَ

ح: (سـر) زخـ     م کـردن، (سـري) شـکافتن،    کردن / برك: (شتر) بر زانو نشستن، زانو زدن و سینه بر زمین گذاشـتن / شـب

  مشورت آمده است که غلط است.» ساور«صحیح نیست زیرا در معادل کلمه  1ي  شکستن گزینه

آورد است،  به مشاجره پرداخت نیست و همچنین احتمل به معناي هجوم» ساور«غلط است چون معادل کلمه  2ي  گزینه

ل کردن. گزینه ل نکرد آمده است که غلـط   مشاوره» ساوره«ت صحیح نیست. زیرا در معادل عبار 3ي  نه تحم ي او را تحم

  به ترجمه و مفهوم عبارت نزدیکتر است. 4ي  ترجمه نشده بنابراین گزینه» احتمله«است و عبارت 

  : بیدار، هشیار، آگاه / أحرار: جمع حرّ به معناي آزادهواعیۀ -38

به معناي رابطـه و   شیجۀ: جمع و َجاستوار کردن و شائ. (میخ) محکم کوبیدن، 3توطیر: (میخ محکم شدن، استوار شدن 

  خویشاوندي است.
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معـادل نـدارد و    3ي  در گزینـه » کـه «آمده که معادل ندارد ( در عبارت عربی باال) و همچنین » که«ي  کلمه 2در گزینه 

صـحیح   4ي  براین گزینـه مفعول به و منصوب اسـت. بنـا  » األحرار«فعل و » تدعو«مبتدا و » الواعیۀالشعوب «زائد است. 

  است. 1ي  ي صحیح، گزینه را به صورت مفعولی بیان کرده و تنها گزینه» الواعیۀالشعوب «نیست زیرا عبارت 

  :غَضاضَۀشوري: مشورت، شور، رایزنی /  -39

وا وافی: جمع خافیۀ به معناي پنهانی و مخفیانه است. / قَ رنده که در قسمت م: جمع قادمۀ، به معناي پرهاي بلند بال پدخَ

  پیشین واقع هستند، پرهاي ریز را خوافی گویند که زیر پرهاي بلند است.

  نزدیکتر است.  است که به معنا و مفهوم بیت 1ي  طبق این توضیحات تنها گزینه صحیح، گزینه

: فعل مفرد مؤنث غایب که در أصل أبی بوده که  -40 ت شـده اسـت بـه     از آن حذف» ي«تأنیث به آن پیوسته و » ت«أب

  معناي خودداري کردن و ابا داشتن است.

تمییز اسـت امـا در   » شرفا«غلط است چون  1ي  شرفا: مصدر و تمییز است. أخالقنا: فاعل و مرفوع است و بنابراین گزینه

  ي کار ترجمه شده است و مصرع دوم هم به طور کامل ترجمه نشده است. جایگاه کننده

  که تمییز است به درستی معنی نشده است.» شرفا«صحیح نیست زیرا  2ي  گزینه

اجـاره  «در عبارت عربی آمده معـادل نـدارد و   » ایم شمره«ي  معنی نشده است و کلمه» أبت«غلط است چون  4ي  گزینه

  نیست.» أبت«ي  معادل درستی براي کلمه» دهیم نمی

  به مفهوم بیت نزدیکتر است. 3ي  بنابراین گزینه

اي  ین نیست که هر آنچه را که انسان آرزوي آن را کند به آن دست یابد چنانچـه بادهـا بـه گونـه    مفهوم بیت: اینچن -41

  وزند که کشتیها تمایلی به وزیدن آنها ندارند. می

  : آمال و آرزوهاي انسان مانند دریاست که پایانی ندارد.1مفهوم گزینه 

  به آروزهایش دست یابد. تواند : با کوشش و استقامت و پایداري انسان می2مفهوم گزینه 

  نیازي از آنها نیست. : در سوار شدن کشتی خطرهایی وجود دارد ولیکن این خطرها سبب بی3مفهوم گزینه 

ق نمی4مفهوم گزینه    شود، چرا که اوضاع و احوال هموراه به نفع و صالح او جریان ندارد. : آرزوهاي انسان همواره محقّ

  ت.به مفهوم بیت نزدیکتر اس 4گزینه 

شود مگر ظـرف علـم کـه     شود تنگ و محدود می ي چیزي که در آن قرار داده می مفهوم عبارت: هر ظرفی به واسطه -42
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  یابد! وسعت و گسترش می

  یابد. گاه که علم و دانشش افزون گردد وسعت می : نظر و دیدگاه انسان آن1مفهوم گزینه 

  نظر حجم و اندازه وجود ندارد. : هیچ پایان و نهایتی براي ظرف علم از2مفهوم گزینه 

  : علم مانند ظرف است که حجم آن محدود و معناي آن وسیع است.3مفهوم گزینه 

  : علم نافع  سودمند علمی است که به آن عمل شود.4مهفوم گزینه 

  به مفهوم و معناي عبارت نزدیکتر است. 2بنابراین گزینه 

ف«عبارت  1زائد است. در گزینه » لداخ«غلط هستند زیرا کلمه  4و  1هاي  گزینه -43 آمده که فعل مضارع » حتّی یضع

شـود کـه معـادل دوسـتی بـراي       (مضارع التزامی) ترجمه می» تا تضعیف کنر«منصوب به حتی ناصبه است که به صورت 

» ثـر اک» «بیشـتر «زائد است. همچنین معادل کلمـه  » فی«ي  کلمه 3ي  نیست. در گزینه» اندیشد به تضعیف می«عبارت 

غلط است و نزدیکتـرین گزینـه بـه     3آمد، نه در قسمت دوم بنابراین گزینه  است که باید در قسمت اول معادل عربی می

  است. 2مفهوم عبارت فارسی گزینه 

أخذ از افعال شروع به معنی شروع به انجام کاري نمودن است که درعبارت فارسی معادل ندارد بنابراین، این گزینـه   -44

فوا به صورت جمع آمده، حال آن که قبل از فاعل جمع باید به صورت مفـرد بـه کـار رود.     2  . در گزینهصحیح نیست خفّ

  است. 3ترجمه نشده است. بنابراین تنها گزینه صحیح، گزینه  4در گزینه » همگی«کلمه 

  غلط است. ←: هزار و هشتصد بعد از دویست1مفهوم گزینه  -45

  ار: ألف / دویست: مائتین / هشت: ثمانهز

  ي صحیح نیست و تنها گزینه غلط است. صحیح هستند و گزینه 4و  3و  2هاي  بنابراین گزینه

ن کنید. گزینه صحیح را در اعراب گذاري معی  

کم اهللاُ« -46 ع فَ رْ وا یع د إالّ رفعۀ فتواضَ بالع زیدالی ع   ».إنَّ التواضُ

فعال کاربرد ندارد و کلمه » زیدی«: کلمه 1در گزینه  ل از باب ا ع به غلط مرفوع آمده زیرا مفعول به براي » العبد«بر وزن یفْ

زید«فعل  د«همچنین  2و منصوب است و در گزینه » ی وا «مرفوع آمده که این گزینه نیز غلط است و کلمه » العب ـع » تواضُ

ل و امر است و باید به لْ از باب تفاع وا به کار می بروزن تفاعع همچنین این کلمه به صورت  4رفت و در گزینه  صورت تواضَ

عوا« عکم«آمده که طبق توضیحات داده شده اعراب این کلمه صحیح نیست و کلمه » تواض بـه صـورت مرفـوع غلـط     » یرفُ
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  صحیح است. 4است چون پس از فعل امر قرار گرفته و باید مجزوم شود. بنابراین گزینه 

لُ « -47 األنصارأو و کانَ خطیب سِ األنصاريۀَ بنَ قَیح کَلَّم کانَ طَلْ نْ تَ م«  

غلـط اسـت زیـرا    » بـن «خبر کان است و باید منصوب باشد. همچنین اعـراب   اغلط است زیر» طلحۀ«: اعراب 2در گزینه 

  است و باید مجرور باشد. الیه مضاف» األنصاري«کند. کلمه  است و از اعراب آن پیروي می» طلحۀ«عطف بیان براي کلمه 

  گیرد. اسم علم و خاص و غیرمنصرف است و تنوین نمی» طلحۀ: «3در گزینه 

طبـق توضـیحات داده شـده غلـط اسـت.      » األنصـاري «الیه است و باید مجرور باشـد. اعـراب    مضاف» قیس: «4در گزینه 

  خبر کان است و باید منصوب باشد.» خطیب«

  صحیح است. 1بنابراین گزینه 

48- »! لهثبِم عمس ی هذا ما لَم ، ن سنَۀٍ لَّ م ر فی أقَ الناد ید نْها إالّ الشدم نْجی لَم«  

ـه «معرب و نکره است و باید تنوین بگیرد. » سنۀ: «1در گزینه  ثَلغلـط اسـت و بایـد    » م» ـه ثْلباشـد ( از روي مفهـوم   » م

، منصـوب شـود و عالمـت نصـب بگیـرد.         اسم تفضیل و غیرمنصرف ا» أقلّ«عبارت). در گزینه  ست و بایـد در حالـت جـرّ

سمع« مع«غلط است و باید » یساعراب 4) در گزینه .باشد (یعنی به معناي مجهوي استفاده شود» ی :» غلـط اسـت   » یـنج

جی بوده که بر اثر مجزوم شدن    باشد.» ینج«حذف شده و باید به صورت » ي«زیرا این کلمه در اصل ینْ

  غلط است و توضیحات آن داده شد.» سنۀِ«باید مرفوع باشد چون فاعل است. » دیدالش«

  العتُها صحیح است. 3بنابراین گزینه 

د المقاالت التی طالَغتُها حتَّی اآلنَ فی علم التاریخِ مائۀَ مقال«ـ 49 د لَغَ عه و مقال ه ب«!  

ـ «است و باید مرفـوع باشـد و   » غبل«غلط است چون فاعل براي فعل » عدد: «2در گزینه  در صـورت عطـف بـه    » ه ٍو مقال

  به و منصوب است باید منصوب شود. مقاالت که مفعولٌ

  گیرد. است و تنوین نمی» التاریخ«و مضاف به » فی«مجرور به » علم: «3در گزینه 

  گیرد. تنوین نمی» مائۀ«ظرف زمان اوست منصوب باید باشد. » االن: «4در گزینه 

  صحیح است. 1ین گزینه بنابرا
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عیف«ـ 50 ضَّ لل ف قو ی وفالص ف فقو ی وفالص سلْبو ی الناسِ الصلوات الخمس صلّی بِ کانَ ی«  

  فعل ثالثی مجرد باشد (از نظر مفهوم).» یلبس«غلط است و باید » یلبِس: «1در گزینه 

صفت بـراي  » الخمس«حالت نصب، مجرور شود و کسره بگیرد.  جمع مؤنث غایب است و باید در» اَلصلوات: «2در گزینه 

  است و باید منصوب شود.» الصلوات«

ف: «3در گزینه  و و به معناي پس گردن (کسی) زدن، رد چیزي را گرفتن است که در  غلط است و ریشه» یقْ ي آن قفایقْفُ

ف  از ریشه» یقف«این عبارت معنایی ندارد و باید به صورت  قَ باشد به معنايي و  

  صحیح است. 4بنابراین گزینه 

  گزینه صحیح را در اعراب و تجزیه و ترکیب تعیین کنید:

51- »! اهللاِ ند ما عطَلَباً ل لفُقَراءاألغنیاء ل نَ تَواضُع سما أح«  

  غلط است.» طلبا«: غیر مصدر و ممنوع من الصرف بودن 1در گزینه 

  گفت براي مکان زمان غلط است و باید می : ظرف یا مفعول فیه براي3در گزینه 

  است» أحسن«مفعول به براي » التواضع«ضمیري است که وجو با مستتر است و » أحسن«: فاعل 4در گزینه 

  صحیح است. 2بنابراین گزینه 

52- »!ه لَیةِ عر د راً للْقُ کْ ه شُ و عنْ لِ العفْ ع اج وك فَ د لَی عع ت ر د   »إذا قَ

  غلط است چون مصدر است و مفعول له.» شکرا«: مشتق و صفت مشبه بودن 1 در گزینه

فعـل شـرط   » قـدرت : «4ي آن عارضی است. در گزینه  مجزوم است چون جواب شرط است وکسره» اجعل: «2در گزینه 

  است، نه فعل جواب شرط

  صحیح است. 3بنابراین گزینه 

ذارِ« -53 ذارِ ح نیها حساکولُ ل نیا تَقُ الد کی! هی تْ شی و فَ نْ بطْ م«  

زیرا دنیا ساکنین را مخاطب » أنتم«نیست، بلکه باید ضمیر مربوط به ساکنین باشد یعنی » أنا«: ضمیر مستتر 1در گزینه 

  خود قرار داده است.

  غلط است.» الدنیا«: منقوص بودن 3در گزینه 

رد است. : مصدر ساکنین، إسکان یعنی مصدر ثالثی مزید نیست بلکه4در گزینه  کونۀ یعنث مصدر ثالثی مج کنی و س س  
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  صحیح است. 2بنابراین گزینه 

کنْ» إنْ« -54 ی م   یقْتُلوك فإنَّ قَتْلَک لَ

ل عاراً ب قَتْ و ر لَیکا ع عار.«  

  الیه و مجرور بودن قتل دوم غلط است. : غیر مصدر بودن و مضاف1در گزینه 

ه و منصوب. هم مصدر است و هم اسم حرف» قتل«زیرا  مشب  

  متصل به آن .» ك«: الزم بودن یقتلوك غلط است چون قتل، متعدي است و مفعول آن ضمیر 3در گزینه 

زائر اسـت و ایـن کـه در    » لفظ«به صورت محلّی صحیح است و کلمه » ك«الیه و مجرور بودن ضمیر  : مضاف4در گزینه 

  صحیح است. 2ین گزینه باشد نادرست است و بنابرا» قتل«معنی فاعلی براي فعل 

  تر است. در نظر بگیریم شایسته» قتل«اگر آن را مفعول به براي 

روي یمینه فیقطعها عم« -55 رَ أنَّ المرْء تَ م تَ م سائُدإلَ !داً لیسلَ ه«  

  مجزوم به حرف الم نیست، بلکه منصوب به حرف الم است.» یسلم«: فعل 1در گزینه 

  غلط است زیرا مفعول ألجله است.» ادعم«بودن : مفعول به دوم 2در گزینه 

  لفیف مقرون است، نه لفیف مفروق.» تروي«: فعل 3در گزینه 

  صحیح است. 4بنابراین گزینه 

  پاسخ مناسب سؤالهاي زیر را تعیین کنید.

ن کنید. -56 اسم فاعل صحیح را از افعال زیر معی  

: مستمر طبق 4: مستمر به صورت فک ادغام غلط است. در گزینه 2: مستعاد و مختار اسم مفعولند. در گزینه 1در گزینه 

مختیر و در واقـع در بـاب افتعـال، اسـم فاعـل و اسـم        همختار است، ن ←توضیح داده شده غلط است و اسم فاعل اختار

  مفعول از فعل ثالثی مجرد اجوف یائی مثل هم است.

روین األحداث ب«...  -57   »دقّۀ!تَ

روین از ریشه  روِي«تَ ي ی و انـتنّ «به معنی روایت کردن است و جمع مؤنث مخاطب بنـابراین ضـمیر متناسـب بـا آن     » ر «

  صحیح است. 4است و گزینه 

وي منسوب می2در گزینه  -58 لْیی و علیلیا به صورت عو ع نیوي ی و دنی شود. : دنیا به صورت د  
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رِحِ بر وزن3در گزینه  ل احتیاجی به  : فَ نسبت ندارد» ي«فَع  

ا است در نسبت، نون تثنیه از آن حذف می4در گزینه  سنَین که یک اسم مثنّ شود. : ح  

  صحیح است. 1بنابراین گزینه 

صـحیح   3و  2و  1هاي  غلط است زیرا فعل قبل از اسم جمع باید به صورت مفرد به کار رود بنابراین گزینه 4گزینه  -59

  هستند.

  صحیح است. مستثنی مفرّغ مستثنایی است که مستثنی منه حذف شده باشد. 2زینه گ -60

است. » األعداد«: مستثنی منه 4و در گزینه » امرأة«: مستثنی منه 3است و در گزینه » لطلبۀا«: مستثنی منه 1در گزینه 

  است. 2اي که مستثنی منه در آن وجود ندارد گزینه  بنابراین تنها گزینه
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   ران باستانتاریخ ای

  چه نام داشته است؟» ایزد باران«ها،  در میان آریایی -61

م3  ) تیشتر2  ) آناهیتا1 یو4  ) زو (  

  دین کاسیان پرستش ............ بود. -62

  ) خداي یکتا1

  ) مادر خدایان باستانی2

  ی ـ بابلی و هند و اروپاییی) ترکیبی از خدایان آسیا3

  مانند ماروت هندي یا سوریاشن هند) ارباب انواع هند و اروپایی 4

  است؟» گزیدگان مانوي«ي  کدام گروه باالترین رده -63

  ) هموزاگ4  ) مهستگ3  ) نیوشاك2  ) اسپسگ1

  است؟ نرفتهي آفرینش از دیدگاه مانی کدام نام به کار  در اسطوره -64

  ) نریسف4  ) فارقلیط3  ) زروان2  ) رام راتوخ1

  رانیان از کدام شاه است؟در اساطیر ایرانی، نژاد ای -65

  ) تهمورث4  ) جم3  ) فریدون2  ) هوشنگ1

  ي تاریخ اوایل عصر ساسانی (تا پایان عهد شاپور یکم) کدام مورخ مطالبی نوشته است؟ درباره -66

    ) آگاثیاس2  ) آمیانوس مارسلینوس1

  ) دکسیپوس آتنی4    ) پریسکوس3

  کتاب آناباسیس آمده است. هاي داخلی دوران .............. در گزارش جنگ -67

  ) داریوش سوم 4  ) داریوش دوم3  ) خشیارشاه2  ) اردشیر دوم1
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  اي زیر درست است؟ (به ترتیب از راست به چپ) هاي کتیبه کدام گزینه درباره نشانه -68

NPi , SVS , DE , AsH
( (  

  در پایکولی. ) ارشامه در همدان، داریوش یکم در الوند، شاپور یکم در بیشاپور، نرسه1

  ) ارشامه در همدان، داریوش یکم در اکباتان، شاپور یکم در شوش، نرسه در پایکولی.2

  ) اردشیر در همدان، داریوش یکم در الوند، شاپور یکم در بیشاپور، نرسه در پایکولی.3

  ) ارشامه در همدان داریوش یکم در الوند، شاپور دوم در بیشاپور، نرسه در تخت جمشید.4

  داده شده است؟» گر بزه«در سنّت زردشتی به کدام شاهنشاه ساسانی لقب  -69

  ) یزدگرد دوم4  ) یزدگرد یکم3  ) نرسه2  ) بهرام دوم1

  اند؟ اند و به چه خطی نوشته شده آثار مکتوب زبان فارسی باستان کدام -70

      ) اوستا ـ خط اوستایی1

  ي هخامنشی ـ خط آرامی ) اسناد اداري دوره2

  ي شاهی هخامنشی ـ خطی میخی خزانه ) اسناد3

  هاي شاهان هخامنشی ـ خط میخی ) کتیبه4

  آثار به دست آمده از تل ملیان مربوط به چه تمدنی است؟ -71

  ) هخامنشی4  ) ماد3  ) لولوبی2  ) ایالم / عیالم1

  احتمال انتساب کدام مکان به روزگار مادها بیشتر است؟ -72

  ) نوش جان4  قیز قاپان )3  ) دکان داوود 2  وند ) اسحاق1

  ها به پایان رسید؟ ي سده نخست پیش از میالد با اتحاد کدام دولت پادشاهی دولت آشور در نیمه -73

  ) ماد و پارس4  ) ماد و بابل3  ) لیدي و بابل2  ) پارس و بابل1

  هاي آشوري، اشاره به کدام پادشاه مادي است؟ در کتیبه» کشتریتی« -74

و2  ایشتوویگو    ) هووخشتر4  ) فرورتیش3  ) دیوکّ
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  مصر براي آخرین بار در زمان کدام پادشاه هخامنشی گشوده شد؟ -75

  ) اردشیر اول4  ) خشیار شاه3  ) داریوش سوم 2  ) داریوش اول1

  بنابر روایت بروس مورخ کلدانی، کورش کبیر در جنگ با چه کسانی کشته شد؟ -76

  ) طوایف داهه2    ) طوایف ماساگتی1

  .هایی که در سپاه ماساگتی بودند ) هندي4    بیک ) عشایر در3

  یارشاه در تخت جمشید به ترتیب، چه نام دارند؟اهاي اختصاصی داریوش یکم و خش کاخ -77

    ) آپادانا، صد ستون2  ) آپادانا، هدیش1

  ) تچر، هدیش4  ) تچر، صد ستون3

  کمبوجیه پس از ترك مصر چه کسی را جانشین خود کرد؟ -78

  ) پرکساسپس4  ) آریاندس3  آپریس )2  ) آماسیس1

  حق موروثی تاج گذاشتن بر سر شاهنشاه اشکانی متعلق به کدام خاندان بود؟ -79

  ) مهران4  ) کارن3  ) سورن2  ) اسپندیاد 1

  اشکانیان در روزگار کدام پادشاه خود، براي نخستین بار بر پارس وخوزستان تسلط یافتند؟ -80

  ) فرهاد یکم4  فرهاد دوم )3  ) مهرداد دوم2  ) مهرداد یکم1

  ترتیب تقسیمات اداري قلمرو سلوکیان چگونه بود؟ (از بزرگ به کوچک) -81

    ) استراتگ، ساتراپی، هیپارخی، اپارخی1

  ) استراتگ، اپارخی، هیپارخی، استاتما2

    ) ساتراپی، اپارخی، هیپارخی، استاتما3

  ) ساتراپی، اپارخی، هیپارخی، استراتگ4

  ي قدیم) در روزگار سلوکیان چه بود؟نام ري (رگا -82

    ) انطاکیه 2    ) اروپوس1

  ) هکاتوم پلیس4    ) الکساندر پولیس3
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فتح سلوکیه (پایتخت سلوکیان) به وسیله مهرداد اول اشکانی در زمان کـدام پادشـاه سـلوکی انجـام      -83

  گرفت؟

  ) دیمتریوس دوم (نیکاتور)2  ) سلوکوس چهارم1

  و خوس پنجم) آنتی4  ) الکساندر باالس3

  تحت امر چه مقامی بود؟» پادگوسپان«در سلسله مراتب اداري عصر ساسانی،  -84

    ) دبیربد2    ) ایران آمارگر1

  ) کنارنگ4    ) سپاهبد3

  مهر نرسه در دوران کدام پادشاهان بزرگ فرمذار بوده است؟ -85

    ) بهرام گور، خسرو یکم و یزد گرد دوم1

  کم) پیروز، یزدگرد یکم و خسرو ی2

  ) یزدگرد دوم، کواد و خسرو یکم3

  ) یزدگرد یکم، بهرام گور و یزدگرد دوم 4

  کوشان در زمان کدام شاه به صورت ایالتی از ایران درآمد؟ -86

  ) یزدگرد4  ) نرسی3  ) شاپور دوم2  ) خسروپرویز1

  در زمان کدام شاه، ارمنستان به صورت ایالتی از ایران درآمد؟ -87

  ) نرسی4  ) شاپور یکم3  ام دوم) بهر2  ) شاپور دوم1

  به چه معنا بوده است؟» آنشهریگ«ي ساسانی واژه  در دوره -88

  ) ساکن روستا4  ) ساکن شهر3  ) بیگانه2  ) ایرانی1

  درفش کاویانی در کدام جنگ به دست عربهاي مسلمان افتاد؟ -89

  ) نهاوند4  ) قادسیه3  ) جکوال2  ) بویب1

  انی رئیس حرم سلطنتی یا مربی شاهنشاه بوده است؟صاحب کدام منصب در دربار ساس -90

  ) هرزبد4  ) ساالر دریگان3  ) دربد2  ) آیین بد1
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   پاسخنامه تاریخ ایران باستان 

  )2گزینه  -61

  )3گزینه  -62

  )4گزینه  -63

(به پهلـوي   نفر رسول 12ي اول  ي مانوي مرکب از پنج طبقه بود، معادل پنج تجلی پدر عظمت، از این قرار: طبقه جامعه

ان)، طبقه 72ي دوم  فریستگان)، طبقه سپسکَ طبقـه     360ي سوم  است (به پهلوي ا ،(هسـتگانبـه پهلـوي م) ي  تن شیوخ

زیدگان) و طبقه ي اخیـر   ي افراد این دو دسته ي پنجم سماعون (به پهلوي نیوشاگان). عده چهارم برگزیدگان (به پهلوي وِ

ي مومنـان بودنـد،    اند. نیوشاگان عبارت از توده سایران در کتب مانویه نام برده شده حدي نداشت و این دو طبقه بیشتر از

  ي برگزیدگان را نداشتند. یعنی آنان که طاقت تعالیم دشوار طبقه

  )3گزینه  -64

  )1(ر.ك؛ منبع 

  )1گزینه  -65

را او نخسـتین کسـی بـود کـه     هوشنگ آتش را او پیدا کرد و جشن سده را وي بنیان نهاد. لقب هوشنگ پیشداد است، زی

  پیش از دیگران آیین داد و قانون را در جهان بگسترد.

  )4گزینه  -66

ي اوایـل دوران   تـوان اطالعـاتی دربـاره    ي سوم میالدي می ي دوم سده ). از این مروخ نیمهDexipposدکزي پوس آتنی (

  هاي او باقی مانده به دست آورد. هایی که از گزارش ساسانی در بخش

  )6ك؛ منبع (ر.

  )1گزینه  -67

ق م در زمان اردشیر دوم پادشـاه هخامنشـی    401آنا بایس یا بازگشت ده هزار یونانی، حاصل مشاهدات گزنفون در سال 

  است.

  )1گزینه  -68

ي  پ.م) تنها به زبان فارسی باستان و شامل چهارده سطر است که بر روي لوحه 559تا  AsH )590کتیه ارشام (آرشام) 
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وشته شده و در همدان کشف شده است. در این کتبیه پس از معرفی شاه و نسبت او، اهورامزدا ستایش و از او طلب طال ن

  یاري و حمایت شده است.

  ي سه زبانه (فارسی باستان، ایالمی راکدي) کتیبه الوند: این کتیبه

ست سطر و مشـتمل اسـت بـر سـتایش     بر کوه الوند در جنوب غربی همدان واقع شده و متن فارسی باستان آن حاوي بی

  اهورا مزدا و معرفی داریوش. این کتیبه احتماالً به فرمان خشایارشا نگاشته شده است.

م) پسر شاهپور سوم بود و پس از مرگ بهرام چهارم بر تخت نشست. شهریاري  421ـ   399) یزدگرد یکم (3گزینه  -69

کـرد،   زرتشتیان با ایشان دشمنی داشتند بـه مهربـانی رفتـار مـی     نیکخو و جوانمرد بود ولی چون نسبت به مسیحیان که

  اند. موبدان زرتشتی او را یزدگرد بزهکار لقب دادند که به عربی آن را یزد جرد االثیم ترجمه کرده

  )4گزینه  -70

ایـران سـاکن    ي اول پ.م در جنوب غربی فـالت  ي نخستین هزاره زبان فراسی باستان، زبان اقوام ایرانی است که در نیمه

ي  هاي شاهان هخامنشی به این زبان نوشته شده است. قدیمیترین آثار کتبی فارسی باستان متعلق به سـده  بودند. کتیبه

  پنجم پ.م و متأخرترین آنها از قرن سوم میالدي است.

  )1گزینه  -71

  )2گزینه -72

اي در سـر پـل     یر سنگی همدان، مقـابر صـخره  ي سقز، ش آنچه تاکنون از دولت ماد به دست آمده است عبارت از گنجینه

  ي ارومیه. اي فخریکا در جنوب دریاچه اي دکان داوود و همچنین قبر صخره ذهاب قبر صخره

  )32، صفحه 6(ر.ك: منبع 

  )3گزینه  -73

مشرق بـه  هووخشتره با کمک نبو پوالس سار فرمانرواي بابل، که از طرف غرب آشور را مورد حمله قرار داده بود، از طرف 

اش را در  کشور آشور حمله آورد و نینوا ا محاصره کرد. ساراکوس پادشاه آشور چون مقاومت را بیهوده دید، خود و خانواده

  آتش سوزاند.

  ق م آشور به دست ایرانیان مادي سقوط کرد. 612در سال 

یاي صغیر به دست مادیها افتـاد و  پس از انقراض آشور سرزمینهاي شمالی آن کشور تا حدود هالیس (قزل ایرماق) در آس
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  با دولت لودیه همسایه شد.

شد دولت کلده یا بابل که در آنگاه متحد دولت مـاد بـود، تصـرف     النهرین می قسمت جنوبی کشور ایشان را که شامل بین

  کرد.

  )3گزینه  -74

با دولت اورارتو بر ضد آشور ق.م) در صدد اتحاد  phraorte-Kashatrita )655-633فرورتیش (خشثریته ـ کشتریتی) ـ 

  ي آن دولت تاب مقاومت نیاورد و شکست خورد و در میدان نبرد کشته شد. افتاد ولی در مقابل سپاه جنگ آزموده

  )2گزینه  -75

  )266، ص 2(ر.ك: منبع 

  )2گزینه  -76

م فاتح مصر بروس مورخ کلدانی که کاهن معبد مردوك در بابل بود درباره کوروش بزرگ و پسر و جانشین ا و کمبوجیه دو

  ي کشورداري و کشورگشایی و فرجام آنان سخن گفته است. و شیوه

 ،8ها کشته شده است. براي اطالعات بیشتر (ر.ك. منبـع   ي هردوت کوروش کبیر به دست اقوامی به نام ماساژت به گفته

  )584و  269تا  261، 255ص 

  )4گزینه  -77

ربی کاخ آپادانا، کاخ اختصاصی داریوش یکم بر روي سکویی ساخته شده اسـت.  کاخ قچر (در تخت جمشید) در جنوب غ

هایش توسط خشایار شاه به پایان رسیده است. کاخ مشـتمل بـر یـک تـاالر مرکـزي بـا        ساخت این کاخ، بر اساس نوشته

  وش شاه و خدمه آرایش شده است.یی در اطراف است. بدنه درگاهش بانقها ستونهاي چوبی و اتاق

که در جنوب تختگاه ساخته شده، کاخ اختصاصی خشایار شاه است که هـدیش نـام    خیهدیش در تخت جمشید:کاکاخ 

  دارد.

ها نقوش حیوانات نقش شده و بر بدنه درگاهها، نقوش بزرگان، سربازان و شاه هخامنشی تصویر شده اسـت.   بر بدنه پنجره

  اند. سوزي تخت جمشید را از این کاخ آغاز کرده ها آتش دونیاین کاخ به طرز بدي از میان رفته است. روایت شده که مق

  )3گزینه  -78

آریاندس پس از فتح مصر به وسیله کمبوجیه ساتراپ مصر شد و با روي کار آمدن داریوش، وي از این سمت عـزل و بـه   
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  خاطر خطاهایش در مصر مجازات شد.

  )2گزینه  -79

قام اول را داشتند، ظاهراً هفت بود. از میان آنها دو خاندان بعـد از دودمـان   عده خاندانهاي بزرگی که در دوره اشکانیان م

شـغل مـوروث    Karinو دیگر خانواده کارن یـا قـارن    Surenشاهی صاحب قدرت محسوب شدند: یکی از خاندان سورن 

  سورنها تاجگذاري سالطین بود. این عدد هفت گویا یادگاري از سنن عهد هخامنشی است.

  )5، ص 1(ر.ك: منبع 

  )1گزینه  -80

پ م) بـود. از اقـدامات مهـم او تصـرف بـاختر، مـاد،        139/138 -171یکی از فرمانروایان قدرتمند اشکانی مهـرداد اول ( 

الیمایی (خوزستان) خاراسن، پارس و بابل بود. وي همچنین دمتریوس دوم، فرمـانرواي سـلوکی را شکسـت داد و دسـت     

  سلوکیان را از ایران کوتاه نمود.

  )3گزینه  -81

و بـه ایالـت نـام سـاتراپی داده     » خشـثروپان «ي  نامیدند که همان یونانی شـده واژه  سلوکیان والی هر ایالت را ساتراپ می

گفتند. حاکم و مـأمور   می» اپارخی«کردند، به هر کدام از این تقسیمان  بودند، اگر ایالتی را به اجزاء کوچکتري تقسیم می

  گفتند. گفتند. سلوکیان به اپارخ ساتراپ هم می می» اپارخ« ي امور هر اپارخی اداره

تري هستند. در نظـام کشـور داري سـلوکیان     قلعه بیگی یا دژیان (فروراك) وکاهنان شاهی و غیر از وي داراي مقام پایین

  تواند حاکم کشوري (ایالتی) باشد. ـ یا فرمانده سپاه می Strategeستراتژ (سترانگ) 

  به بعد) 886، ص 12خش ، ب8(ر.ك: منبع 

  )1گزینه  -82

خوانده شـد. و در پـارت    Europosي تهران است به نام اروپوس  ي اشکانی رگاي (ري) قدیم، که اکنون در حومه در دوره

  شهري به نام نسا ـ الکساندر پولیس بنا شد که بیش از شهر صدد دروازه (هکتاوم پیلس) معروف شد.

  دروازه یا دامغان امروزي هکاتوم پلیس: عبارت از شهر صد

  )2گزینه  -83

(با بزرگ شدن دولت اشکانی) دمتریوس روم پادشاه سلوکی خیال حمله به پارت را داشت که به دست مهرداد اول گرفتار 
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  ق م مهرداد درگذشت. 136شد. مهرداد با او به خوبی رفتار کرد و دخترش روزگونه را به او به زنی داد و در سال 

  )3گزینه  -84

تا زمان خسرو اول سپاه ایران در زیر فرماندهی یک نفر سردار بزرگ موسوم به ایران سپاهبد بود. او در عـین حـال وزیـر    

  شد و در عقد صلح اختیار واخی داشت. جنگ و فرمانده کل نیرو محسوب می

وهرام پنجم یـزد گشنسـب    در اوایل قرن پنجم میالدي یک نفر پادگوسپان تحت فرماندهی سپاهبد قرار داشت. در زمان

  پادگوسپانی داشت.

  )98تا  92، از ص 1(ر.ك: منبع 

) در میان صاحبان مراتب آن زمان، کسی که از حیث قدرت و اقتدار رتبه اول را داشت، ورزگ فرمادار مهـر  4گزینه  -85

ندگ  زار ب گ بوده، که لقب و عنوان هر از رسـید،   به خانواده سـپندیاد مـی  داشت. نسب او » صاحب هزار بنده«نرسه پسر و

  که یکی از هفت خاندان ممتاز بود.

  )2گزینه  -86

  م) 379 -310ترین ادوار سلطنت سالطین ایران است. ( شاپور دوم پسر هرمزد دوم بود. دوره پادشاهی او طوالنی

  ند.ا لقب داده» هومبه سومبا«ها و ایرانیان او را  یعنی صاحب شانه» ذواالکتاف«عربها او را 

  )1گزینه  -87

  بین شاپور و فیلیپ عرب، قیصر روم، امضا شد به پایان رسید. 244اي که به سال  ي صلحنامه جنگ ایران و روم به وسلیه

  به موجب این معاهده، قیصر روم ارمنستان را به ایرانیان واگذار کرد.

  )160، ص 1(ر.ك: منبع 

  )2گزینه  -88

  )3گزینه  -89

ر جنگ قادسیه، این درفش گرانبها به دست عربی موسوم به ضراربن الخطاب افتاد، که آن را به سی بنابر قول مسعودي، د

دینار بود. از طرف دیگر ثعالبی گوید که سعد بن ابی وقـاص، سـردار    1200000هزار دینار فروخت. ولی قیمت واقعی آن 

خطاب برد. عمـر گفـت آن را گشـوده پـاره پـاره      این درفش را به سایر خزائن یزدگرد افزود و به خدمت عمر بن ال«عرب 

  نمایند و میان مسلمانان قسمت کنند.

  )4گزینه  -90
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الدین اسدآبادي، از سوي کدام یک از سالطین عثمانی مـورد توجـه    طرح نظریه اتحاد اسالمی سیدجمال -91

  قرار گرفت؟

  وحید دوم) 4  ) عبدالحمید دوم3  ) عبدالحمید یکم2  ) ابراهیم سوم1
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  ) مروان بن حکم4  ) مغیرة بن شعبه3

  زید بن علی از نظر فکري تحت تأثیر چه کسی بود؟ -94

    ) حسن بصري2  ) امام سجاد (ع)1

  ) واصل بن عطا4  ) محمد بن حنفیه3
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    ) محمد بن تیفات2  ) ابو عمران فاسی1

  ) یحیی بن ابراهیم گدالی4    ) یحیی بن عمر3

  اخراج نهایی صلیبیان از جهان اسالم و متوقف کردن فتوحات مغول از افتخارات کدام دولت اسالمی است؟ -97
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  هاي رسول خدا (ص) در تبوك کدام مورد است؟ از جمله موفقیت -98

  ) شکست قواي روم از لشکریان رسول خدا (س)1

  ) پیمان پرداخت جزیه از سوي اهالی مجوس نجران و ینبع به رسول خدا (ص)2

رح به رسو3 ذْ   ل خدا (ص)) پیمان پرداخت جزیه از سوي اهالی مسیحی اَیلَه، جرباء و اَ

مۀ الجندل و شکست قواي اکیدر بن عبدالملک کندي4 وغزوه رسول خدا (ص) به د (  

  اثر چه کسی است؟» التعریف بالطبقات االمم«کتاب  -99
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   پاسخنامه تاریخ اسالم

  3گزینه  -91

حمید به امید آنکه از عقاید سید در باب ایجاد وحدت اسالمی استفاده کنـد و خـود ریاسـت آن اتحادیـه را     سلطان عبدال

دار شود، در اکرام سید کوشید ولی عاقبت درباریان سلطان و کارگزاران انگلیس به مخالفت با سید برخاستند و سید  عهده

  شاه در اسالمبول مسموم و در همان شهر مدفون شد. هجري یعنی یک سال پس از کشته شدن ناصرالدین 1314رد سال 

  ) 1گزینه  -92

  )4گزینه  -93

  )4گزینه  -94

ال پیشواي معتزله است، از این جهت زیدیه پس از وي پیرو اهل اعتزال شدند.   زید بن علی شاگرد واصل بن عطاء غزّ

دانند. شیعیان کوفه چـون او   وجود فاضل جایز می زیدیه قائل به لعن ابوبکر و عمر و عثمان نیستند، و امامت مفضول را با

  را مخالف لعن شیخین دیدند، وي را ترك کردند. از این جهت معروف به رافضه گشتند.

  به بعد) 59، ص 3(ر.ك: منبع 

  )2گزینه  -95

معزالدوله، بـرادر  هجري بغداد را گرفت و با خلیفه مستکفی با احترام رفتار کرد و خلیفه او را لقب  334احمد بن بویه در 

  دیگر وي به نام علی را لقب عمادالدوله و دیگر برادرش حسن را لقب رکن الدوله داد.

  از این پس خلفاي عباسی مطیع سالطین آل بویه گردیدند.

، 2(ر.ك: منبـع   معزالدوله چندي بعد مستکفی را خلع کرد و مطیع را به خالفت نشاند و خود با قدرت به امارت پراخـت. 

  )587و  586ص 

  )2گزینه  -96

اي آغاز شده بود. در جریان گسـترش اسـالم در ایـن     در شمال آفریقا و میان قبایل بربر، جنب و جوش تازه 648در سال 

  منطقه، نهضتی در میان بربرها به وجود آمد که مرابطون نامیده شده است. مرابط به معناي جنگجوي مرزنشین است.

  )4گزینه  -97

برد. فلسطین در دست فاطمیان مصر بـود   هاي صلیبی جهان اسالم از تفرقه و جدال داخلی رنج می جنگدر هنگام شروع 
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  کرد و شام در دست سلجوقیان طرفدار خالفت عباسی بود.  که روزگار زوال خود را طی می

گ اول صـلیبی بـا   دادنـد. بـدین ترتیـب جنـ     امانه سلجوقیان با هم متحد بودند و نه عباسیان توجهی به مرزها نشان مـی 

ها به پایان رسید. اخبار این واقعه جهان اسالم را تکان داد لذا آل زنگی که دولتی در مرزهاي شام بودنـد،   پیروزي صلیبی

ها وارد عمل شدند و توانستند آنها را پس برانند. جنگ دوم صلیبی با پیروزي مسلمانان همراه بود. در جنـگ   علیه صلیبی

الـدین کـه بـا     الدین ایوبی سخت ایستادگی نشـان داد. صـالح   انروایان اسالم مسلمان به نام صالحسوم صلیبی یکی از فرم

المقدس را باز پس گیرد   انقراض دولت آل زنگی و فاطمیان، دولت ایوبیان را در مصر و شام تأسیس کرده بود توانست بیت

  جویان سومین جنگ صلیبی را ناکام سازد. و جنگ

ها افزوده شد.  ي مهمی شده بود بر توان مسلمانان این منطقه در برابر صلیبی ها انگیزه براي صلیبی در شرایطی که تجارت

هاي  دولت پر قدرت مملوکان مصر و شام که به جاي ایوبیان روي کار آمده بود با ضرباتی پی در پی آخرین بنادر و پایگاه

هــ . ق   690م /  1291ي صلیبی پس از دو قرن، در سال ها ها در سواحل شام را تصرف کرد و بدین ترتیب جنگ صلیبی

  با پیروزي مسلمانان به پایان رسید.

  )3گزینه  -98

  در تابستان سال نهم هجرت غزوه تبوك پیش آمد.

  د.اي دا در نزدیکی بتوك رؤساي أَیلَه و جرْباء و اَذْرخ که نزدیک آنجاست آمدند و جزیه دادند و پیغمبر به هر یک امان نامه

  به بعد) 1.3، ص 7براي اطالعات بیشتر (ر.ك: منبع 

  )1گزینه  -99

هـ) در طبقات االمم، تاریخ و سیرت اجتماعی امتها را تشریح کرده است و به گفته محسـن   642قاضی صاعد اندلسی (د. 

  شناسی پدید آورده است. مهدي، یک علم کلی مردم

  )70و  69، ص 5(ر.ك: منبع 

  )1گزینه  -100

ي فتح در تأییـد مسـلمانان نـازل گردیـد و      دیبیه در سال ششم هجرت میان رسول خدا و مکیان بسته شد. سورهصلح ح

  همان پیمان صلح را، فتح مبین نامید.

  )514تا  501فصل پنجم، ص  1(ر.ك: منبع 
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  )4گزینه  -101

  یشان است.از ا» احکام القرآن«یحی بن اکثم از فقیهان دوره مأمون است و کتابی تحت عنوان 

  )1گزینه  -102

  به آفرید مردي بود ایرانی که در زمان ابومسلم در خراسان قیام کرد.

وي در نیشابور مسکن گزید او اصالً زرتشتی بود و قصد داشت که در آن دین اصالحاتی به عمل آورد. چون ابومسـلم بـه   

  از سرداران خود را بفرستاد و او را بگرفت و بکُشت. نیشابور آمد، موبدان زرتشتی از او به وي شکایت کردند. ابومسلم یکی

  )3گزینه  -103

سال این قیام به دسـت موفـق بـرادر خلیفـه معتمـد       14قیام زنگیان در زمان خالفت عباسیان به وقوع پیوست و پس از 

  شد. موفق در کنار شهر مختاره شهر موفقیه را ساخت.  عباسی خوابانده

  به بعد) 799، ص 2یام زنگیان (ر.ك: منبع براي اطالع بیشتر راجع به ق

  )4گزینه  -104

هــ) شـاعر و ادیـب و مـورخ مشـهور و       362مقاتل الطالبین نوشته علی بن حسین معروف به ابوالفرج اصفهانی (د. حدود 

از  صاحب کتاب االغانی. مقصود از نگارش این کتاب، چنانکه خود گفته، شرح احوال و مرگ فرزنـدان ابوطالـب بـوده کـه    

  اند. ها و ... بر ضد دستگاه حاکم جان باخته ها، قیام آغاز ظهور اسالم تا قرن چهارم هجري در جنگ

  )2گزینه  -105

بـن زیـد را امیـر آن     اُسـامۀ اي داد براي جنگ بـا روم و   در اواخر ماه صفر سال یازدهم هجرت پیغمبر فرمان تجهیز سریه

  ا فرمود با این لشکر بروند.ي وجوه مهاجرین و انصار ر لشکر کرد و همه

سامۀ بست و او را به رفتن فرمان داد.   پیامبر به دست خو پرچم براي اُ

  )111و  110، 109، ص 7(ر.ك: منبع 

  )1گزینه  -106

  )152، ص 5(ر.ك: منبع 

  )1گزینه  -107

. توبه گزاران به رهبري امیه و والیان اموي شدت گرفت ي مسلمانان نسبت به بنی پس از قتل حسین (ع)، دشمنی و کینه
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الورده با عبیداهللا بن زیاد روبرو شدند. عبیداهللا در زندگی مـروان   در عین» هجري 65«االخر سال  سلیمان بن صرد در ربیع

مأمور شده بود که عراق را زیر تسلط امویان درآرد و عراقیان را مطیع کنند و پس از مرگ مردان عبدالملک او را در مقام 

  هاد.خویش بجا ن

الورده حضور یافتند تنها از مردم کوفه نبودند، بلکه بسیاري از مردم هبره و مدائن نیز بدانها پیوستند.  شیعیانی که درعین

  شیعیان در این جنگ شکست سختی خوردند و سلیمان بن صرد نیز کشته شد.

  ) 2گزینه  -108

  حمص به کسر اول و سکون دوم: شهري بوده میان دمشق و حلب.

  )3گزینه  -109

هجري کشته شـد. عبـداهللا بـن زبیـر حجـاز را مرکـز        73عبداهللا بن زبیر پس از نبرد با مردم شام در جمادي االخر سال 

  حکومت خود کرده بود اما عواملی چند مانع پیروزي او شدند.

  )339تا  331، از صفحه 2(ر.ك: منبع 

  )3گزینه  -110

ي مسـلمانی را بـه جـاي سـکه یونـانی رواج داد. و همچنـین        ي بود که سـکه ا هـ)  نخستین خلیفه 86 -65_عبدالملک 

  ها منع کرد. عبدالملک نخستین کسی است که واعظان را از اندرز گفتن خلیفه

  )2گزینه  -111

 203هـ تولد یافت. و خالفت هارون و مأمون را درك فرمود. وي در صـفر   151یا  148امام علی بن موسی الرضا در سال 

  طوس وفات یافت. هـ در

  )2گزینه  -112

  هجري به طول انجامید. 40تا  35خالفت امام علی (ع) از سال 

  )1گزینه  -113

عبداهللا بن سالم از یهودیان مدینه بود که پس از ورود پیامبر به ایـن شـهر اسـالم آورد و در مجـادالت پیغمبـر بـا یهـود        

  داد. همیشه بر پیغمبر گواهی می

  )4گزینه  -114
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هاي اساطیري ایران آشـنایی داشـت، در تـالش بسـیار نـاموفق       شناس مکی که با داستان بن حارث از اشراف اسطورهنصر 

  ي قرآن و تعالیم پیامبر برود. کوشید تا با نقل اساطیر تاریخی ایران، به مقابله

ي نضر بـن حـارث نـازل     بارهي قلم در سوره 15-8دارنده که آیات   ابن اسحاق و به پیروي از وي برخی از مفسرین عقیده

ي  اند و عقیده دارند که این آیات دربـاره  شده است. گفتنی است که تعدادي از مفسدین گزارش ابن اسحاق را تأیید نکرده

  ولید بن مغیره نازل شده است.

  )3گزینه  -115

ر غرناطه سلطنت کردند. مؤسس هـ . ق د 897هـ .  ق تا  629ي مسلمانی که از  بنو نصر (بنی نصر) یا بنواالحمر، سلسله

این سلسله ابوعبداهللا محمد اول ملقب به الغاب باهللا است که از ضعف و زوال دولت موحـدون اسـتفاده کـرده، غرناطـه را     

ترین  ي المراء برآمد. معروف هـ . ق) و آنجا را پایتخت خود قرار داد و کمی بعد در صدد ساختن کافی بر تپه 635گرفت (

  بوالحجاج یوسف اول است.کسان سلسله ا

اي از ابنیه است که قصـرهاي سـه گانـه فقـط بخشـی از ایـن        بناي معروف بنی نصر الحمراست. الحمراء در واقع مجموعه

دهد. بخش عمده این مجموعه مربوط به عهد بنی نصر است. حاکمان این سلسله هر کـدام بنـایی    مجموعه را تشکیل می

  به این مجموعه افزودند.

  )3ینه گز -116

  قرطبه از شهرهاي اسپانیا در زمان ولیدبن عبدالملک توسط مغیث رومی فتح شد.

  )4گزینه  -117

شدند. قاضی قرطبـه:   نفوذ فقهاي مالکی در دولت مرابطون بسیار زیاد بود و آنان از ارکان مشروعیت حکومت محسوب می

احیاء علـوم  «هـ . ق. کتاب  505به دستور او در سال  پیشواي مخالفت با علم کالم بود و» ابو عبداهللا محمد بن حمدون«

  طی مراسمی در صحن جامع قرطبه سوزانده شد.» الدین غزالی

  )1گزینه  -118

وي صاحب دیوان مظالم در بغداد بود. و کتابی در رد نسـب اسـماعیلیان نوشـته اسـت کـه       .هـ 365ابن رزام در گذشت 

  آورده است. هاي وي را ابن الندیم در کتاب خویش نوشته

  )3گزینه  -119
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بـر تخـت    602الدین آیبک از غالمان ترك دولت غوري بود که در هلی دعـوي پادشـاهی کـرد و در آنجـا در سـال       قطب

  اند. در آن نواحی سلطنت داشته 686اي است که بعد از او تا سال  نشست و او مؤسس سلسله

  )4گزینه  -120

معتزله به دستیاري احمد بن ابـی   218االول سال  عقاید معتزله بودند. در ربیعمأمون و معتصم و واثق از طرفداران جدي 

داود حکمی از خلیفه گرفتند که قاضیان و محدثان و کارگزاران دولت را تحت آزمایش درآوردند. و کسانی را که قائل بـه  

اهللا اعتقـاد   ه بـه قـدیم بـودن کـالم    اهللا باشند سر کار نگه دارند، و به عکس کسانی ک ث بودن کالمدمخلوق بودن یعنی حا

  دارند از کار بر کنار سازند و حتی به شهادت آنان در محاکم نپذیرند.

  )68، ص 3(ر.ك: منبع 
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   تاریخ جهان

  ها خاتمه داد؟ به کدام جنگ» اوترخت«پیمان  -121

  هاي جانشینی اتریش ) جنگ2  هاي جانشینی اسپانیا ) جنگ1

  اي صد سالهه ) جنگ4    هاي سی ساله ) جنگ3

  ی با تمدن مینوسی داشت؟ستمدن کرتی چه تفاوت اسا -122

  اي به همین نام و تمدن مینوسی در پلوپونز شکل گرفت. ) تمدن کرتی در جزیره1

  اي و تمدن مینوسی با تمدن کنوسوسی هم زمان بود. ) تمدن کرتی با تمدن اژه2

  به عصر آهن بود.) تمدن کرتی مربوط به عصر مفرغ و تمدن مینوسی متعلق 3

  ) هیچ تفاوتی با هم نداشتند و هر دو مربوط به تمدن کرتی بودند.4

  ترین پیام ایلیاد و اودیسه چیست؟ اصلی -123

  ي عشقی و شور جنگی  ) جنگ میان حماسه1

  ) جدال میان فضیلت و رذالت انسانی2

  سنی ) مبارزه بر سر قدرت میان قهرمانان می3

  ت در صحنه سیاست) جدال بین خشونت و رأف4

  نوشت؟» تاریخ عمومی«کدام یک از مورخان زیر براي نخستین بار  -124

  ) گزنفون4  ) دیودور سیسیلی3  ) تیت لوي2  ) پولیب1

  هاي سیاسی تشکیل شده بود؟ از چه گروه» سامنی«ائتالف  -125

  هاي ایونی در آسیاي صغیر ) کلنی نشین1

  هاي کارتاژي در شرق مدیترانه ) گروه2

  هاي سیسیلی ـ ناپلی ) گروه3

  ) طوایف مخالف جمهوري روم در ایتالیاي شمالی4
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  به چه منظور تشکیل شد؟» دسم ویر« -126

      ) تعیین جانشین اگوست1

  هاي سنتوریات ) انتخاب کومیس2

    گانه قانون روم ) تدوین الواح دوازده3

  وري به امپراطورت) اعطاي امتیازات دیکتا4

  گی در جمهوري روم:انقالب فرهن -127

    ) مبارزه با خرافات و سحر و جادو بود.1

  ) زبان التین را به جاي زبان یونانی جایگزین کرد.2

    ) موجب رواج هنر و ادبیات یونانی شد.3

  ) مقابله با اشاعه فرهنگ و تمدن یونانی بود.4

  عبارت بود از:» کانوسا«داستان  -128

  سرکشی گریگوآر هفتم علیه پاپ) 2  ) تفکیر باربروس به فرمان پاپ1

  ) لشکرکشی فیلیپ چهارم به مقر پاپ4  ) عذرخواهی هانري چهارم از پاپ3

  به فرمان پاپ سوزانده شد؟» ژاندارك«اي  در چه حادثه -129

  )1618 -1648هاي سی ساله ( ) جنگ1

  )1337 -1453هاي صد ساله ( ) جنگ2

    اي ) توافق فئودالیسم با کلیسا علیه جنبش توده3

  ) مبارزه سراسري در اروپا علیه ساحري4

  شروع شد؟ ینگاري در چه مقطع بعد از یونان و روم نخستین جریان تاریخ -130

    ) بعد از رنسانس2  هاي صلیبی ) بعد از جنگ1

  ) در قرن نوزدهم4  ) در عصر روشنگري3
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  گذاري انقالب فرانسه اهمیت بیشتري داشت؟ چرا؟ کدام دوره قانون -131

    دیراکتوار ـ رهبري شورایی انقالب )1

  گیري ناپلئون ) کنسولی ـ قدرت2

    ) کنوانسیون ـ اعالم جمهوري3

  ) مجلس ملی ـ برگزاري انتخابات حزبی4

  اعالمیه استقالل آمریکا در چه سالی و توسط چه کسی نوشته شد؟ -132

  جفرسون -1776) 2  ـ جرج واشینگتن1776) 1

  توماس پین -1779) 4 بنیامین فرانکلین -1778) 3

  در انقالب انگلیس کدام پادشاه و به چه دلیل عمده گردن زده شد؟ -133

  ) جیمز دوم ـ اتحاد با لویی چهاردهم1

  ) چارلز اول ـ اختالف با کلیسا2

    ها ) جیمز اول ـ جنگ با پوریتن3

  ) چارلز اول ـ مبارزه با پارلمان4

  ....... بود.، کودتاي .........»برومر 18«کودتاي  -134

      ها علیه ژیروندها ) ژاکوبن1

  ) کنوانسیون بر ضد مجلس مؤسسان2

  ) ناپلئون علیه نظام کنسولی براي رسیدن به امپراتوري3

  ) ناپلئون علیه دیراکتوار و برقراي نظام کنسولی4

  دارند؟ متفاوتیقرارداد اجتماعی جان الك و روسو چه پیام اساسی  -135

  ) الك، لیبرالیسم ـ روسو، سوسیالیسم2  سو، آزادي) الك، برابري ـ رو1

  ) الك، دموکراسی ریاستی ـ روسو، دموکراسی پارلمانی4  گرا ) الك،قانون محور ـ روس، قدرت3



  مجموعه تاریخ »  184«
 

 
 

 
  جنگ آمریکا و ویتنام براساس کدام پیمان و در چه سالی خاتمه یافت؟ -136

    1957) پیمان ژنو ـ 1

  1972) پیمان وین ـ 2

    1975 ) پیکتم پاریس ـ3

  1796) پیمان لندن ـ 4

  کدام شخصیت فرانسوي، اوضاع اجتماعی فرانسه را از زبان دو نفر ایرانی مجهول مورد انتقاد قرار داد؟ -137

  ) ولتر4  ) مونتسکیو3  ) ژان وال ژان2  ) ژیل بالس1

  دار بود؟ هاي بریتانیایی را عهده ي فاشیست رهبري اتحادیه 1930ي  چه کسی در دهه -138

  ) اوسوالد مسلی4  ) فیلیپ اسنودن3  ) لئون بلوم2  ) مک دونالد1

  ژاپن در چه سالی و با چه هدفی در پرل هاربور حمله کرد؟ -139

  ـ رزم ناوهاي زرهی 1941) 2  پایگاه هوایی هاوایی -1940) 1

  تفنگ داران دریایی -1942) 4  ـ هواپیماهاي جنگی 1941) 3

  ري روم توسط چه کسی و بیشتر با حمله به کدام نهاد تألیف شده است؟تاریخ انحطاط و سقوط امپراتو -140

    ها ) تامس کارالیل، ژرمن2  ) ادوارد گیبون، کلیسا1

  ) کنت دوگبینو، اشرافیت4  ) فوستل دوکوالنژ، دربار3

  کنفرانس مونیخ در غیاب کدام قدرت و به چه منظور مهمی تشکیل شد؟ -141

  کمونیسم توسط چمبرلن) روسیه ـ هدایت فاشیسم علیه 1

  ) فرانسه ـ به منظور جلوگیري از ادامه خصومت پاریس ـ برلن2

  ) آلمان و ایتالیا ـ امضاء پیمان اتفاق مثلث علیه کمونیسم3

  ) روسیه ـ جلوگیري از هیتلر و موسولینی در دامن زدن به جنگ4

  به پیشنهاد چه شخصی و در چه شهري برگزار شد؟»ي ملل جامعه« -142

  ) ویلسون ـ ژنو4  ) روزولت ـ وین3          ) دلکاسه ـ پاریس2  چرچیل ـ لندن) 1
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ي ایران پس از جنگ جهانی دوم با تهدید کدام رئیس جمهوري آمریکـا علیـه مسـکو صـورت      تخلیه -143

  گرفت؟

  ) ویلسون4  ) روزولت3  ) آیزنهاور2  ) ترومن1

  را از بین برد؟کدام یک از ترازهاي روسی موضوع سرواژ در روسیه  -144

  ) پل اول2  ) الکساندر دوم1

  ) کاترین دوم 4    ) پطر کبیر3

  م با ژاپن قرارداد دوستی و عدم تعرض امضاء نمود؟ 1939چرا مسکو در سال  -145

  الوقوع امریکا ي قریب ) ترس از حمله1

  ها ) ترس از قدرت روزافزون ژاپنی2

  آلمان ) براي استفاده از نیروهاي ژاپنی در مقابله با3

  ) براي پیشگیري از درگیر شدن در دو جبهه (آلمان ـ ژاپن)4

  چه عاملی باعث قتل گاندي پس از استقالل هند شد؟ -146

  ) اختالف بین رهبران مسلم و هندو1

  ) تقسیم هند به دو کشور مسلم و هندو2

    ) تحریم کاالهاي انگلیسی3

  ) تحریک نیروهاي طرفدار باقیماندن انگلیس در هند4

  جدا شدن چین از اردوگاه شوروي در زمان کدام رهبري مسکو و در اعتراض به چه شعاري اتفاق افتاد؟ -147

      ) استالین، نگاه به غرب1

  آمیز تی مسالمتس) خروشچف، سیاست همزی2

    با آمریکا 1) برژنف، امضاء پیمان سالت 3

  ) لنین، آشتی اقتصادي میان لیبرالیسم و سوسیالیسم4
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  توسط موسولینی به چه منظوري بوجود آمد؟ 1922اي عالی فاشیسم در شور -148

    ) تقویت حزب فاشیست1

  ) پیروزي در انتخابات پارلمان2

    ) تقویت انتخابات داخلی حزب فاشیست3

  تر بودند. ) تسلط بر پیروان فاشیست خود که از او انقالبی4

  ی رهبري کرد؟در پراگ را چه کس 1989دسامبر  29انقالب مخملی در  -149

  ) الکساندر دوبچک4  ) چائوشسکو3  ) گورباچف2  ) واسالو هاول1

  طرح یانگ مربوط به چه اصلی بود؟ -150

    ) تعیین غرامت براي آلمان پس از جنگ جهانی دوم1

  ) تقلیل قدرت نظامی ـ اقتصادي آلمان2

    ) تعیین غرامت براي آلمان در جنگ جهانی اول3

  یتکاران جنگی آلمان) تشکیل دادگاه براي جنا4
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   پاسخنامه تاریخ جهان

  )1گزینه  -121

  آرامش برقرار گردید. 1714و  1713در  و راستاتهاي جانشینی اسپانیا سرانجام با عقد قراردادهاي صلح اوترخت  جنگ

  پیمان او را ترخت با مدارك و ضمایم آن در حقیقت امپراتوري اسپانیا را تقسیم کرد.

ي بسط تمـدنی   وترخت فرانسه و انگلستان دو تا از نیرومندترین دول اروپایی و مهمترین مخزن و وسیلهي ا بر اثر عهدنامه

  شود. شدند که آن تمدن بارزترین صفت ممیز دنیاي جدید محسوب می

  به بعد) 306ص  5(ر.ك: منبع 

  )4گزینه  -122

مینوس نام داشته ، تمدن کرتی، گاه تمدن مینو  ها یکی از نخستین و مشهورترین پادشاهان کرت، از آنجا که طبق افسانه

  اي یافت. العاده ق م رشد فوق 14تا  16شود. تمدن کرت در فاصله قرون  آن دمینوسی نامیده می

پادشاهان کرت (تمدن مینوسی) داراي قدرت مطلقه بود و عالئم مخصوص وي چوب دسـتی سـلطنتی، تبـر دودم وکـل     

  لنوع زمین و حاصلخیزي بود.ي آنها رب ا زنبق بود، خداي عمده

  )2گزینه  -123

پـیش از مـیالد    850دهند که احتماالً در حدود  اي به نام هومر نسبت می ایلیاد و اودیسه را به یک شاعر دورگرد و افسانه

  زیسته است. می 

روا از سـوي  ي تـ  ي ده سـاله  ي آخر از محاصره هاي شش هفته ایلیاد منظومه حماسی هومر، به شرح رخدادها و شخصیت

  پیش از میالد واقع شد. 1200پردازد، رخدادي واقعی که در حدود  یونانیان می

هاي پهلوانان. با این حال داسـتان بـر    ها و دالوري اي است طوالنی، رنگارنگ و پر از نبردها، دسیسه این شعر حماسی قصه

اش  اپذیرتر خشم و غرورش موجـب نـابودي  ن  شخصیت آشیل جنگجوي یونانی متمرکز است، مردي دلیر و تقریباً شکست

  شود. می

  پردازد. ي اودیسه به نقل ماجراهاي خیالی اولیس جنگجو در مسیر بازگشتش از جنگ به خانه می منظومه

  )1گزینه  -124

 توان زندگی فیلو پومن، جنگ نومانس و رساله تاکتیـک  ) پ . م از آثار او می120 -202پولیب (پولیبیوس) مورخ یونانی (
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  کتاب اول آن به ما رسیده است. 5را نام برد. از اثر مهم او به نام تواریخ که در چهل کتاب تنظیم شده فقط 

  )3گزینه  -125

  ) 3گزینه  -126

  )3گزینه  -127

  )3گزینه  -128

را عزل و ي روحانیون نباید کشیشها  معتقد بود که هیچ فردي خارج از طبقه» هیلد براند«پاپ گریگوري هفتم مشهور به 

نیاز از دیگران باشند. هیلد براند با امپراتوز مقدس روم که در این زمـان هـانري    نصب نماید. و روحانیون باید مستقل و بی

دانست روبرو گردید. هانري چهارم مدعی احراز مقامی بود که پاپ  چهارم بود و خود را برگزیده براي انجام امر مقدسی می

محرز سازد. هنگامی که اسقفان و اشراف آلمان بر علیه خانري علم طغیان برافراشتند هـانري  خواست آن را براي خود  می

به حضور پاپ رسد و از گناهان خود توبـه کنـد. در سـال    » کانوسا«دید، ناچار عازم ایتالیا شد تا در  که خود را بیچاره می

  هر دو مدعی یعنی پاپ و هانري چهارم فوت شدند. 1212

  )70و  69و   68ص  ،5(ر.ك: منبع 

  )2گزینه  -129

هـاي   داري و پرهیزگاري شهرت داشت. در جریـان جنـگ   م) او به دین 1412 -1431ژاندارك قهرمان ملی فرانسه است (

ها زندان شد و او را زنده در آتـش سـوزاندند.    فرانسه و انگلیس در زمان شارل هفتم پادشاه فرانسه، وي به دست انگلیسی

  سال داشت. 19رگ ژاندارك هنگام م

رغم خساراتی که به آنان وارد شد، رشد فرهنگ ملـی   ها علی هاي صد ساله براي فرانسویان و انگلیسی نتیجه مصمم جنگ

  ها به پیروزي رسیدند. آنان بود. فرانسویان در این جنگ

  )1گزینه  -130

گ را هم داشت که بـا دسـتاوردهاي تمـدن    هاي صلیبی با شکست اروپاییان تمام شد، امام براي آنان این فایده بزر جنگ

ترین تمدن آن روزگـار یعنـی    هاي صلیبی موجب تماس اروپاییان با پیشرفته بردند. جنگ  اسالمی آشنا شدند و از آن بهره

ي اروپاییان و گشودن چشم آنان بر واقعیت جهان و ارزیابی موقعیـت   تمدن اسالمی شد. این خود درباز شدن افق اندیشه

  یار مؤثر بود.خویش بس
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  )3گزینه  -131

ي آن مدت سه سال باشـد. اولـین    ي اجالسیه کنوانسیون ملی منعقد گردید، مقرر شد که دوره 1792در بیستم سپتامبر 

  اقدام کنوانسیون آن بود که سال اول جمهوري فرانسه را اعالم نماید.

بارت از برانداختن هرج و مـرج جنـگ طبقـاتی و    که روبس پیر کمک به طرح آن نمود ع 1793برنامه کار کنوانسیون در 

  نهضت ضد انقالبی در داخل، و پیروزي در جنگ از طریق بسیج عظیمی از افراد و تمامی منابع مملکت بود.

  )2گزینه  -132

نوشت که مـورد اسـتقبال   » عقل سلیم«اي به نام  م یکی از روشنفکران آمریکایی به نام توماس پین رساله 1776در سال 

داد کـه تـا زمـانی کـه تحـت       هزار نسخه به فروش رسید. او در این رساله به مهاجران هشـدار مـی   100ار گرفت و در قر

بیش نیست. اتفاقاً در همان سال ایـن اندیشـه    ییاي حکومت انگلیس هستند کسب آزادي و استقالل براي آنها رؤی سلطه

  نمود یافت. م) 1776ژوییه  4توماس پین در اعالمیه استقالل آمریکا (

  م) 1776جرج واشنگتن به عنوان نخستین رئیس جمهور آمریکا برگزیده شد. (

  )4گزینه  -133

را به تصویب رسـاند کـه بـه موجـب آن بـه چـارلز اول       » دادخواست حقوق«ي  م پارلمان انگلستان الیحه 1628در سال 

حق ندارد بر خالف قانون از کسی مالیـات بگیـرد و   شد که او داراي اختیار مطلق نیست و  پادشاه انگلستان تذکر داده می

هاي داخلی انگلسـتان شـد کـه سـرانجام بـا پیـروزي        یا اشخاصی را به زندان افکند. این امر موجب اختالف و بروز جنگ

پارلمان پایان یافت. رهبري این حرکت در دست یک سیاستمدار هوشمند و فرمانده نظامی با اراده به نام کرامول بود کـه  

به وجود آورد و توانست ارتش سلطنت را شکست دهد. در نتیجه چـارلز اول دسـتگیر،   » رویین تنان«اي به نام  ارتش تازه

زندانی و اعدام شد. سپس کرامول در کشور نظام جمهـوري برقـرار کـرد. پـس از مـرگ کرامـول اولـین و آخـرین نظـام          

  جمهوري در انگلستان خاتمه یافت.

  )4گزینه  -134

داخلی و اختالف میان دولت مردان پس از انقالب فرانسه موجب نارضایتی عمومی شده بود در چنـین شـرایطی   مشکالت 

م) البته او، پـس از کودتـا، تـا     1799داشت، از طریق کودتا قدرت را در دست گرفت ( ناپلئون که هواي حکمرانی در سر

  دشمنان پرداخت.ي فرانسه و در ضمن جنگ با  چند سال با عنوان کنسول به اداره
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تـوان بنـا پـارت را     ي استبدادي را اتخاذ نمود توأم با روشـنفکري، و مـی   در دوران حکومت کنسولی، فرانسه مجدداً شیوه

  آخرین و مبرزترین حکمرانان مستبد روشنفکر به شمار آورد.

  ط فرانسه بود.امپراتو 1814گذاري کرد و تا سال  میالدي با عنوان امپراتور تاج 1804ناپلئون در سال 

  )2گزینه  -135

جان الك بزرگترین متفکر سیاسی انگلستان در قرن هفدهم است. تفکرات و نظریات او در همه انقالبات از جمله انقـالب  

  م تأثیر گذاشت. 1789و انقالب فرانسه  1776آمریکا در سال 

  ند.ک و مطرح مییکسنتوي تفکیک قوا را قبل از م او نخستین کسی است که نظریه

  در ژنو به دنیا آمد. 1712ژان ژاك روسو در سال 

که از روي اشعار  گردید دان اصولی نایسونالیز می هنوشت. وي نخستین فرضی 1762وي کتاب قرارداد اجتماعی را در سال 

  و حساب بود.

  به بعد) 521ص  5به بعد و منبع  277ص  ،3(ر.ك: منبع 

  )3گزینه  -136

  )3گزینه  -137

دانست کـه در آن   ز نویسندگان عصر روشنفکري است و بهترین نوع حکومت را سلطنت مشروطه انگلستان میمونتسکیو ا

  باشد. القوانین می اشراف قدرت را در دست داشتند. اثر معروف منستکیو کتاب روح

  ) 4گزینه  -138

  )2گزینه  -139

ر هاوایی که پایگاه دریایی آمریکـا در اقیـانوس آرام   ها به بندر پرل هاربور د جنگ جهانی دوم در شرق دور با حمله ژاپنی

  م) 1941بود، شروع شد. (

) ادوارد گیبون (فیلسوف انگلیسی) با تعرضات خویش بر مسیحیت در کتاب معـروفش انحطـاط و سـقوط    1گزینه  -140

  ي انزجار و وحشت مردمان خشک مقدس گردید. امپراتوري روم مایه

  )4گزینه  -141

سـلواکی  ک کنفرانس مونیخ که با حضور انگلستان، فرانسه و ایتالیا و آلمان بـود بـا اشـغال سـورت چـ      در 1938در سال 

توسط آلمان موافقت کردند. (براي جلوگیري از جنگ) کنفرانس مونیخ عمالً چکسلواکی را تجزیه کرد. انگلستان و فرانسه 

  آن را اقدامی براي صلح در اروپا عنوان کردند.

  )4گزینه  -142
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ي تشـکیل   یلسون رئیس جمهور آمریکا در کنفرانس ورساي، چهـارده اصـل را مطـرح کـرد اصـل چهـاردهم آن دربـاره       و

» ژنـو «المللـی بـود. جامعـه ملـل در      ي ملل، با هدف تأمین استقالل کشورهاي جهان و حفظ صلح و امنیـت بـین   جامعه

  تشکیل شد.

  ) 1گزینه  -143

ان ملل متحت مطرح شد، شکایت ایران از شوروي در مورد خودداري آن کشور اولین موضوعی که در شوراي امنیت سازم

  ي آذربایجان بود. از تخلیه

  1  گزینه -144

هاي حکومت تـزاري بـود. در    میان ارباب و رعیت بود از ویژگی اي علقه وابستگی و پیوستگی کشاورز به زمین که منجر به

روسیه هر دو در این امر متفق القول بودند که روزي سرواژ باید منسـوخ   ي لیبرال و محافظه کار اواسط قرن نوزدهم طبقه

  گردد.

ي منورالفکر برآمد. به موجـب   الکساندر دوم چون به مقام تزاري رسید در صدد جلب حمایت عناصر لیبرال در میان طبقه

  سرواژ منسوخ شد و زارعان آزاد گردیدند. 1861دستخط تزار به به تاریخ 

  )4گزینه  -145

  )2گزینه  -146

  به وقوع پیوست. 1947تقسیم هندوستان در سال 

، یک افراط گراي هندو که از تقسیم هند و رفتار یکسـان گانـدي در برابـر هنـدوها، مسـلمانان و      1948ام ژوئیه  پس سی

  پیروان سایر ادیان به خشم آمده بود با تیراندازي او را به قتل رساند.

  )2گزینه  -147

  )4گزینه  -148

از نارضایتی مردم ایتالیـا اسـتفاده کـرد و حـزب فاشیسـم را      » موسولینی«نگاري به نام  در سالهاي میان دو جنگ روزنامه

خواهد عظمت دوم باستان را بـراي ایتالیـا احیـا کنـد. موسـولینی        کرد که می تشکیل داد. او با تشکیل این حزب ادعا می

  یا پیشوا بدهد.» دوچه«لیا بگیرد و به خود لقب وزیري را از پادشاه ایتا توانست فرمان نخست

  )4گزینه  -149

  ) 3گزینه  -150
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   تاریخ ایران دوره اسالمی

  بروس اسکلروس چه کسی بود؟ -151

  ) سفیر کشورهاي اروپایی به نزد اباقاخان ایلخان1

  ) گروگان عضدالدوله دیلمی و مدعی تاج امپراتوري بیزانس2

  به نزد الب ارسالن سلجوقی بعد از جنگ مالزگرد) سفیر امپراتوري بیزانس 3

  ) سفیر امپراتوري بیزانس به نزد الب ارسالن سلجوقی پیش از جنگ مالزگرد4

  وزیر فخرالدوله دیلمی چه کسی بود؟ -152

  ) ابوالفضل بن عمید2  ) ابوالفتح بن عمید1

  ) نصر بن هارون4  ) صاحب بن عباد3

  بود؟ مؤسس سلسله سلجوقیان کرمان که -153

  ) چغري بیک داوود2    ) تتش1

  ) میکائیل4  ) عمادالدین قره ارسالن قاورد3

  امیر احمد سامانی در چه زمانی به قتل رسید؟ -154

  ) پس از گرایش او به اسماعیلیه و توسط درباریان و امرا1

  ) پس از شنیدن شورش ناصر کبیر و استقالل یافتن طبرستان2

  با تبانی طرفداران نصر فرزند وي ) به هنگام حمله به سیستان و3

  ) پس از شنیدن شورش محمد بن هارون و استقالل یافتن طبرستان4

  گفتند؟ می» استاد الدار«به کدام منصب دیوانی  -155

  ) صاحب دربار4  ) ریاست درگاه3  ) دیوان وکالت2  ) حاجب دربار1

  الدین زمچی اسفزاري چه نام دارد؟ کتاب معین -156

  نامه هرات ) تاریخ2    قایعالو ) بدایع1

  ) روضات الجنات فی اوصاف مدینۀ الهرات4  ) مطلع سعدین و مجمع بحرین3
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  در جریان ترور شاهرخ تیموري توسط احمد لر چه کسی مورد اتهام قرار گرفت؟ -157

    اهللا نعیمی ) فضل2    ) قاسم انوار1

  اهللا ولی ) شاه نعمت4    ) ظهیرالدین خلوتی3

  ت اوزن حسن به ممالیک مصر چه بود؟علت عمده حمال -158

  خواست مانع حمالت ممالیک به عراق شود. ) می1

  خواست مانع دسترسی ممالیک به خلیج فارس شود. ) می2

  خواست از طریق مصر با شمال آفریقا ارتباط برقرار کند. ) می3

  خواست راهی به مدیترانه باز کند تا با متحدان ونیزي در تماس باشد. ) می4

  ي فترت میان ایلخانان و تیموریان پدید آمد؟ هاي محلی زیر در دوره کدام یک از دولت -159

    ) قراختائیان2  ) اتابکان فارس1

  ) ملوك شبانکاره4    ) مظفریان3

  شود؟ ي اسالمی مشاهده می نویسی، اطالعات بیشتري در خصوص وزیران تاریخ دوره در کدام یک از منابع تاریخ -160

  االنساب ) مجمع4  ) طبقات ناصري3  ) تاریخ و صاف2  فخري) تاریخ ال1

  الدین خلیل به پشتیبانی و حمایت ............ و بر ضد ............. صورت گرفت. شورش حسام -161

  ) اسماعیلیه ـ خالفت عباسی2   ) اسماعیلیه ـ هالکو1

  ) هالکو ـ خلیفه عباسی4  ) خلیفه عباسی ـ هالکو3

  پناهندگی قرایوسف ترکمان و سلطان احمد جالیر توسط دولت عثمانی چه دلیلی داشت؟ پذیرش درخواست -162

  ) به دلیل ایجاد دوستی و اتحاد میان آنان بود.1

  ) به دلیل اختالف آنان با اوزون حسن آق قوینلو بود.2

  ت وي ایجاد نماید.) دولت عثمانی در صدد برآمد تا با پناه دادن به مخالفان تیمور سد عظیمی در مقابل حمال3

خواست با این کار از پناهندگی آنان به دربار ممالیـک   ) دولت عثمانی با توجه به اختالفاتی که با ممالیک داشت می4

  جلوگیري کند.
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  اولین سرکشی خان احمد گیالنی در زمان حکومت کدام پادشاه صفوي بود؟ -163

  ) محمدخدابنده4  ) عباس3  ) طهماسب2  ) صفی1

ی که رابرت شرلی به عنوان سفیر ایران در لندن مشغول مذاکره بود، چه کسی از سوي ایـران بـه   زمان -164

  عنوان سفیر به این کشور رفت؟

    ) دنگیز بیگ2    ) نقد علی بیگ1

  ) امامقلی خان4  )  اروج بیگ بیات3

  نخستین برخورد غیردوستانه ایران و روسیه با کدام حادثه شروع شد؟ -165

  نظامی در منطقه داغستان در زمان شاه عباس دوم) ساخت قالع 1

  ) ساخت قالع نظامی در منطقه داغستان در زمان شاه سلیمان2

  ها به سواحل گیالن در زمان شاه عباس دوم ) حمالت قزاق3

  ها به سواحل گیالن در زمان شاه سلیمان ) حمالت قزاق4

  تأثیر روانی شکست در جنگ چالدران چه بود؟ -166

  ) از دست رفتن دیار بکر و میافارقین2  ت رفتن تبریز تا دیاربکر) از دس1

  ) انقراض سلسله ذوالقدر در مرعش و البستان4  ) تغییر در روابط شاه با قزلباشان3

  ي ........... بود. منصب قوللر آقاسی در دولت صوفیه فرمانده -167

  ) ارتش پیاده نظام2) ارتش متشک از قزلباشان 1

  هاي غالمان ) هنگ4  ه نظامار) ارتش سو3

  دولت تزاري روس زمانی که اصفهان، پایتخت صفویان در محاصره سپاه افغان بود، چه اقدامی کرد؟ -168

  ها مذاکره کنند. ) گروهی را به فرماندهی اسرائیل اوري به اصفهان اعزام کرد تا با افغان1

  ند در ایران وارد شد.) تزار پتر کبیر با سپاهی حدود صدهزار نفر به ناحیه درب2

  ) تزار روس به آذربایجان حمله و شهرهاي اردبیل و تبریز را در اختیار خود گرفت.3

  ) سپاهی را براي کمک به محاصره شدگان عازم ایران نمود که به دلیل گرماي هوا بیشتر آنان جان باختند.4
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را از بنـدرعباس بـه بصـره منتقـل     مقر خود  1174 -5چرا رؤساي کمپانی هند شرقی انگلیس در سال  -169

  کرده بودند؟

    ) تهاجمات هر از گاه نیروي دریایی هلند1

  ) شیوع بیماري وبا در بندرعباس2

    ) تعدیات نصیرخان الري حاکم الرستان3

  ) حمالت پی در پی صادق خان به مواضع آنان4

  خان زند در گذشت، صادق خان مشغول چه مأموریتی بود؟ وقتی کریم -170

    فتح مجدد بصره )1

  ) لشرکشی علیه عثمانیان2

  ) سرکوب محمدتقی خانی درانی3

  ) سرکوب شورش زکی خان4

  نادر پس از بازگشت از هند، با حاکم خوارزم ایلبارس خان چه کرد؟ -171

  ) عالوه بر حکومت خوارزم منطقه بخارا را نیز به او داد.1

  یري به قتل رساند.) در طی جنگی سخت او را شکست داد و پس از دستگ2

  اش خواستگاري کرد. ) حکومت خوارزم را به وي بخشید و دو دختر او را براي پسر و برادرزاده3

  هاي وي در جنگ با هندیان به وي بخشید. ) بخشی از غنایمی را که از هند آورده بود به پاس همراهی4

در کار اشرف افغـان را یکسـره کنـد چـه     ها از اصفهان براي آن که نا تهماسب دوم پس از اخراج افغان -172

  امتیازاتی به وي داد؟

  السلطنگی و صاحب اختیاري امور اداري کشور ) عنوان نایب1

  ساالري ایران ) اجازه اخذ مالیات در مواقع ضروري و ریاست دیوان2

  ) منصب فرماندهی کل سپاه ایران همراه با عنوان وزیر اعظم و ازدواج با دختر خود3

  الیات براي مخارج سپاه، تزویج دو خواهر خود به او و رضاقلی و نیز حکومت برخی شهرها) اخذ م4
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  دانست؟ چه کسی خود را سیاستمداري همتاي چرچیل می -173

  السلطنه ) مصدق4  السلطنه ) قوام3  ) ساعد2  آرا ) رزم1

  نامه خسروان و خلسه اثر کدام یک از نویسندگان ذیل است؟ -174

  ) آخوندزاده و اعتمادالسلطنه2  الدوله و صنیع) محمود میرزا 1

  الدین میرزا قاجار و اعتمادالسلطنه ) جالل4  الدین میرزا ) مستشارالدوله و جالل3

  التواریخ اثري است در تاریخ ............... نوشته ............... . سراج -175

  بالدین کات ) شبه قاره هند ـ سراج2    ) افغانستان ـ کاتب هزاره1

  ) افغانستان و ماوراءالنهر ـ سراج الدین کاتب4  افغانستان و کشمیر ـ کاتب هزاره )3

  کدام شخص احکام حقوقی را جایگزین احکام شرع کرد؟ -176

  ) مصدق4  ) رضاشاه3  ) داور2  ) تدین1

  مظفرالدین شاه کدام شخص را به سفارت رم گماشت؟ -177

  ) ملک المتکلمین2    خان ) ملکم1

  آبادي ) حاج میرزا یحی دولت4  عباسقلی خان قزوینی ) میرزا3

  را چه کسی ایجاد کرد؟» نیروي سوم«سازمان یا حزب  -178

  ) مظفر بقایی4  ) مصدق3  ) قنات آبادي2  ) خلیل ملکی1

  خان و میرزا علی اصغرخان اتابک شد. واگذاري امتیاز................، موجب اختالف بین میرزا ملکم -179

  ) التاري4    ) رژي3  ) رویتر2  ستقراضی) بانک ا1

  علت اولتیماتوم روسیه به دولت ایران در مجلس دوم چه بود؟ -180

  ) حمله به سفارت روس1

  ) واگذاري امتیاز نفت شمال به انگلیس2

  ) استخدام شوستر امریکایی به عنوان مستشار مالی3

  ) پافشاري مجلس دوم در اعطاي حقوق گمرکی به انگلیس4
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  امه تاریخ ایران دوره اسالمیپاسخن

  )2گزینه  -151

  )3گزینه  -152

فخرالدوله در آغاز حکومت خویش، صاحب بن عباد را به وزارت گماشت. و خلیفه برایش خلعت ولواي حکومت فرسـتاد و  

  نمود. االمۀاو را ملقب به فلک 

  )121-120، ص 10(ر.ك: منبع 

  )3گزینه  -153

به سیله ترکان غز مؤس سلسله سلجوقیان کرمان قاورد است کـه   583سال انقراض  و 433سالجقه کرمان سال تأسیس 

در خانـدان قـاورد    583کرمان را مرکز حکومت خویش قرار داد. و کرمان و عمان و سواحل دریا همچنان به ارث تا سـال  

  ماند.

  )2گزینه  -154

بـرد توسـط تنـی چنـد از      ون و بخارا به سر میق در حالی که امیر احمد سامانی در شهرکی بین رود جیح 301در سال 

  غالمان خویش به قتل رسید.

کند که آیـا   زرین کوب با اشراه به اینکه محرك و عامالن اصلی این قتل به یقین مشخص نیست، این پرسش را مطرح می

  اند؟ امانی دست نداشتهل امیر ستق سپاهیان ناراضی از عزیمت امیر احمد به طبرستان و یا هواخواهان زیدیه طبرستان در

  ل امیر احمد سامانی.تهاي ق به نظریات مختلف در مورد انگیزه براي اطالع بیشتر راجع

  )79و  78، ص 21(ر.ك: منبع 

  )2گزینه  -155

  )11گزینه  -156

قزلبـاش  الدین محمود واصفی راجع به احوال خراسـان در دوران اسـتیالء دولـت     هاي زین الوقایع یادداشت ـ بدایع1گزینه 

  صفویه است.

ـ تاریخ نامه هرات تألیف سیف بن محمد بن یعقوب هروي در اوایل قرن هفتم هجري تالیف شده است و گذشته 2گزینه 
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  از احتواء بر اخبار راجع به مغول و ایلخانان مخصوصاً مطالبی جالب در باب ملوك آل کرت دارد.

عبدالرزاق سمرقندي اسـت کتـاب وي مشـتمل بـر حـوادث بـین        الدین سعد بن و مجمع بحرین از کمال  ـ مطلع3گزینه 

  سلطنت ابوسعید ایلخانی و ابوسعید تیموري است. 

الدین محمد زمجی اسفزاري که در اواخر قرن نهـم هجـري    هرات تالیف معین مدینهـ دوضات الجنات فی اوصاف 4گزینه 

س هرات به ذکر احوال اکثر شهرهاي مهـم خراسـان نیـز    تالیف شده و گذشته از اخبار ملوك و رجال و آثار و بقاع و مدار

  ) در بر دارد.899پرداخته و تاریخ سوانح خراسان و هرات را تا سال بیست و پنجم از سلطنت حسین بایقرا (سال 

  )1گزینه  -157

ـ   830از حوادث مهم زمان شاهرخ (پسر تیمور)، سوء قصد به جان وي در سال  ه نـام  در مسجد جامع هرات بود. کسـی ب

زودي  هاحمدلر، در مقام دادخواهی پیش شاهرخ آمد و با کارد، زخمی به شکم او زد. اما این زخم کارگر نیفتاد و شاهرخ ب

اهللا استرآبادي، پیشواي فرقه مروفیه بوده است. وي را پس از ارتکاب ایـن عمـل    شفا یافت. احمد لر از مریدان موالنا فضل

  ین میان سید قاسم انوار تبریزي، شاعر و صوفی مشهور نیز تبعید شد.در مسجد پاره پاره کردند. در ا

  )4گزینه  -158

اوزون حسن همزمان با اقدامات سیاسی (فرستادن سفیر به دربار و نیز براي دریافـت سـالح آتشـین کـه بتوانـد بـر ضـد        

ه از قلمرو عثمانی و مصر آغـاز کـرد؛   عثمانی به کاربرد)، عملیات نظامی خود را براي باز نمودن راههاي منتهی به مدیتران

ناپذیر دیـد و از سـوي دیگـر     اما با شکست سپاه اعزامی در دو جبهه مزبور، از یکسو درگیري گسترده با عثمانی را اجتناب

هـا را بـه یکـدیگر فـراهم      حمایت سلطان مصر را که با سلطان عثمانی اختالف داشت از دسـت داد و زمینـه نزدیکـی آن   

  ساخت.

  به بعد) 150ص  11منبع (ر.ك: 

  )3گزینه  -159

ي  ــ سلسـله  1اند به شرح زیر  در فترت بین دوره ایلخانی و دوره تیموري در نقاط مختلف ایران پنج سلسله روي کار آمده

  ـ سربداران5ان اینجو ـ خاند4ي آل مظفر  ـ سلسله3پانی ي امراي چو ـ سلسله2امراي ایلکانی یا آل جالیر 

ي آل مظفر: فرزندان امیر مظفرکه پس از مرگ ابوسعید در یزد و کرمان استقالل به هم رساندند  سلسله مظفریان یا همان

 795قیام کرد و به برفـارس اسـتیال یافـت و ایشـان تـا سـال        740و پسر این امیرمظفر یعنی امیر مبارزالدین محمد در 



  »199«   )2(راسري و آزاد کنکورهاي سمجموعه تست 

  
 
 

  استقالل داشتند.

  )1گزینه  -160

  )4گزینه  -161

  خواند. عتان نواحی گوناگون لرستان و کردستان را به اطاهالکو فرمانروای

الدین خلیل که از سرکردگان کُرد بود، از اطاعت خلیفه سر پیچید و با مغوالن سازش کرد تا با کمک ایشان بتوانـد   حسام

یکی از توابع نجـف  الدین که خود صوفی و زاهد و احتماالً شیعه بود با پشتیبانی مغوالن موفق شد به  استقالل یابد. حسام

شاه، یکی از فرماندهان خلیفه به  اشرف رفته، جمعی از مردم را گرد خود جمع کند و شورشی بر پا دارد. سرانجام سلیمان

  الدین خلیل رفت و او را از میان برد و این شورش خطرناك را فرونشاند. جنگ با حسام

  )145و  144، ص 14(ر.ك: منبع 

  )3گزینه  -162

ي دوم خود را به ایران (یورش پنج ساله) آغاز کرد. و سـلطان احمـد جالیـر و قـرا یوسـف       امیر تیمور حمله 801در سال 

قراقویونلو به ایلدرم بایزید پادشاه عثمانی پناه برد. و تیمور خواستار استرداد سلطان احمد جالیر و قرا یوسف نشد و چـون  

  یزد را شکست داد. حمله برد و در جنگی بزرگ ایلدرم بابا جواب رد سلطان عثمانی روبرو شد به خاك عثمانی 

  )2گزینه  -163

هـ . ق سپاهی را به فرماندهی معصوم بیگ صـفوي بـه گـیالن     975پس از شورش، خان احمد گیالنی، شاه تهماسب در 

سپس به قلعه عه قهقهه محبوس و لفرستاد. خان احمد دستگیر شد و به حضور شاه تهماسب آوردند و به فرمان شاه در ق

  شاه تهماسب در آن جا زندانی بود. تاستخر فارس فرستاده شد و تافو

  )140و  139، ص 12(ر.ك: منبع 

  )1گزینه  -164

در زمان شاه عباس اول رابرت شولی از طرف ایران براي مذاکره بـه دربـار انگلـیس رفـت. در حـین مـذاکرات رابـرت بـا         

ه نام نقد علی بیگ بیات به انگلستان رسید، ولی میان آن دو اختالف شـدیدي  نمایندگان پادشاه انگلستان سفیر دیگري ب

پیش آمد و چون هر دو آنان مدعی سفارت از سوي شاه عباس بودند، پادشاه انگلستان چـارلز اول بـراي کشـف حقیقـت     

ن همراه آن دو نفر به ایران فرستاد. نقد علی بیگ از تـرس شـاه عبـ    اس در سـواحل شـرقی   سفیري به نام سیر داد مرکاتُ
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  آفریقا خودکشی کرد.

  )1گزینه  -165

انـد. شـاه    ها به اشاره تزار روس بـه گـیالن تاختـه    هـ . ق به شاه عباس دوم خبر رسید که گروهی از قزاق 1071در سال 

ها به  ت قزاقرف فرمان داد که امرا و وزراي والیات کنار دریاي خزر از استرآباد تا دربند، به محافظت مناطقی که گمان می

  ر گیالن دستبردي نموده بازگشتند.ها د آنجا حمله کنند بپردازند. در این میان قزاق

  (براي اطالع بیشتر در رابطه روس با ایران در زمان شاه عباس دوم)

  )242و  241، ص 12(ر.ك: منبع 

  )3گزینه  -166

توان: به از دست رفتن دیـار   یج جنگ از نتایج جنگ مینکته: در سوال تاکید بر تاثیر روانی جنگ شده است نه بر تمام نتا

ـ شکست در این جنگ بر رفتار شـاه اسـماعیل در اداره اموردولـت و روابـط او بـا امـري       3ـ انقراض سلسله ذوالقدر 2بکر 

اش از  ناپـذیري  ـ ایمان اسماعیل را مبنی برشکست4قزلباش و نیز در روابط عناصر حکومتی ایران و عثمانی تأثیر گذاشت 

  ـ بعد از جنگ چالداران، اسماعیل اعتبار الهی ـ مذهبی خود را در ایران از دست داد.5بین برد 

  ) 101و  100، ص 12(ر.ك: منبع 

  )4گزینه  -167

  )2گزینه  -168

با لشکریانش وارد دربنـد شـدند. دولـت     1134ي  ي افغانان بود پطر کبیر در ذي قعده هنگامی که اصفهان تحت محاصره

  ر در نظر داشت سر راه ولگا و بحر خزر را به انضمام نواحی ابریشم خیز گیالن را اشغال کند.پط

در ضمن لشکر عثمانی به خاطر آنکه روسها را از پیشرفت در خاك ایران باز دارد، خود بـه نـواحی غـرب و شـمال غربـی      

  ایران حمله نمود. 

بسته شد که به موجـب آن نـواحی شـمال غربـی      1724در ژوئن با وساطت مارکیزد و بوناك میان آن دو قرارداد شومی 

  ایران بین کشور عثمانی و روسیه تقسیم شد و آن دو پادشاهی طهماسب پسر شاه سلطان حسین را به رسمیت شناختند.

  )3گزینه  -169

  )1گزینه  -170
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جعفرخان به ایران آمد و چـون   صادق خان برادر کریم خان پس از شنیدن خبر مرگ برادرش بصره را رها کرده با پسرش

  ي بم در کرمان گریخت. خان مقابله کند به قلعه نتوانست در برابر زکی

  )2گزینه  -171

  .نادرشاه پس از بازگشت از هند به ماوراءالنهر لشکر کشید

  هـ) 1152پادشاه خوارزم که به دژ خانقاه پناه برده بود توسط نادر دستگیر و به قتل رسید. (شعبان 

  )4گزینه  -172

  )3گزینه  -173

  )4گزینه  -174

خلسه یا خوابنامه از محمدحسن خان اعتمادالسلطنه؛ خاطرات نویسنده است که به علـت موقعیـت خـاص زمـان و عـدم      

کنـد کـه در حالـت بـین خـواب و بیـداري، شـاهد بازپرسـی و محاکمـه یـازده تـن از             آزادي بیان و اندیشه وانمـود مـی  

  ریه بوده است.هاي دوره قاجا صدراعظم

الدین میرزا ملقب به احتشام الملک و پسر فتحعلی شاه که تاریخ ایران را از آغـاز   ي خسروان در سه جلد تألیف جالل نامه

  تا عهد زندیه و دوره فتحعلی شاه قاجار شرع داده است و بیشتر مبتنی بر قصدهاست و چندن ارزش ندارد.

  )1گزینه  -175

  )2گزینه  -176

  )1گزینه  -177

  )1گزینه  -178

  )4گزینه  -179

  )3گزینه  -180

  انتخابات مجلس دوم صورت گرفت. 1327العقده سال  درذي

  ام درهم ریختگی و آشوب وضع ایران و اوضاع مالی شوستر آمریکایی را براي همکاري قبول کردند.یمجلس دوم براي الت

السلطنه که بر ضد مشروطیت قیام نموده بود صادر کرد  رزا شجاعچون مجلس حکم توقیف اموال و امالك ملک منصور می

آید توقیف کـردن امـوال آن بـه عنـوان مداخلـه در       السلطنه از اتباع روسیه به حساب می ها اعالم کردند چون شجاع روس

و مجلـس   سیاست دولت روسیه است و روسیه بدین جهت اعالم کرد مورگان شوستر آمریکایی بایستی ایران را ترك کند

  دوم با این اولتیماتوم تعطیل شد. 
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  )11مجموعه تست سال هاي اخیر(

  

  سؤاالت درس زبان عمومی و تخصصی 

چهار گزینه داده شده اسـت. گزینـه صـحیح را     5تا  1هاي  براي هر یک از جاهاي خالی در متن زیر را شماره

  انتخاب کنید.

Part A: The earliest known date for the use of papyrus is 2300 B.C. much later, in 105 

A.D., the Chinese discovered how to (1) paper. It was certainly one of the most (2) 

inventions in history. Because of this fact, they guarded it more (3) than anything else in 

the whole world But this secret was also (4) later on. Other nations learned how to make 

paper and could (5) its quality. 

1)  

1)present 2) protect 3) produce 4) prevent 

2) 

1) expansive 2) important 3) dangerous 4) beautiful 

3) 

1) awfully 2) harmfully 3) painfully 4) carefully 

4) 

1) found out 2) given up 3) picked up 4) turned up 

5) 

1) divide 2) disturb 3) develop 4) decrease 
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Part B: A Small seed has many mysteries seven for scientists, for example scientists were 

surprised to learn that seeds are thousands of years old can still grow in Egypt, more than 

3000 years ago, people buried such things as clothes, food and seeds in the tombs of 

people who had died. The Egyptians thought such things would be needed for life in the 

next world. When scientists open some of these tombs, they took the seeds they found 

and planted them. The seeds that grew best were those that had been kept in closed boxes 

and bottles. 

6) The things put in tomb were supposed to be 

1) planted after thousands of years 

2) used by the people who had died 

3) eaten by people who found them 

4) found by scientists who opened the tombs 

7) Egyptians who buried things in tombs ……… life in the next world. 

1) refused  2) hated  3) denied  4) believed 

8) Scientists were surprised to learn that the seeds they found ……… 

1) weren’t very fresh   2) would still grow 

3) wouldn’t grow at all  4) were in closed boxes 

Part C: Choose the correct choice: 

9) To prove the distribution of an occurrence in space the method of archeology Is 

1) Geographical  2) Historical  3) Morphological  4) Chronological 

10) In the times of which caliph the Arabs finally arrived in Tabarestan. 

1) Mausur  2) Haroon  3) Motavakkel  4) Maamoon 

11) Offical language in Gaznavids administration was 

1) turki  2) arabic  3) persian  4) soghdi 
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12) The adaption of Turkmen institutions or the dependence on exisiting does not 

exclude the intraduction of majer changes. 
1) pollutions  2) combustions  3) conjections  4) traditions 

13) Aztek civilization belonges to 

1) Perou  2) Mecxic  3) Shili  4) Bolivia 

14) What was the “White terror’ in France? 

1) genocide of the jesouites 

2) genocide of the jacobians 

3) genocide of the followers of Napeleon 

4) genocide of the Revolutionaries 

15) How was extinction of Shabankare” governors? 

1) by Ale Mozaffar  2) by Ale Kart 

3) by Soighorids  4)by Ale Choopan 

16) Viziership of “Baramikas” was began in the period of: 

1) Haroon  2) Mahdi  3) Mansoor 4) Saffah 

17) Which is the oldest persian historigraphy in history of Iran: 

1) Tarikhe Biehaghi   2) Tarikhe Name Tabari 

3) Tarikhe Yamini   4) Tarikhe gardizi 

Part D: grammar 
18) He refused to lecture because he ……… his brother. 

1) is leaving  2) has left  3) had left 4) was leaving 

19) If you listen more carfully, you’ll hear the telephone ……… in the next room. 

1) rang  2) rung  3) to ring  4) ringing 

20) Did you ……… that difficult word in your new dictionary? 

1) look up  2) take off  3) take out  4) look for 
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  زبان عربی   سواالت درس

  کدام است؟» قول«فعل ماضی مجهول صیغه هفتم از ریشه  -21

1ت ت2  ) قلْ ت3  ) قُلْ 4  ) قُلت   ) قلَ

  حیح است؟  ص» إستَشیري«کدام گزینه درباره کلمه -22

  ) فعل امر از باب استفعال صیغه دهم2  ) فعل ماضی از باب استفعال صیغه یازدهم1

  ) فعل ماضی از باب افتعال صیغه دهم4  ) فعل مضارع از باب افتعال صیغه یازدهم3

  در باب افعال کدام است؟  » فوق«فعل امر صیغه هفتم از ریشه -23

وق1ْ اق2ْ  ) أفْ ق3ْ  ) أفَ ق4ْ  ) أفإفْو (  

  باشد؟  می» إفْتَتَح الرئیس الحفلۀَ«کدام گزینه مجهول جمله -24

 ) أفْتُتحت اْلحفْلَۀ4َ  ) أفْتُتحت اْلحفْلَۀ3ُ  ) اُفْتتح اْلحفلَۀ2ُ  ) اُفْتُتح اْلحفْلَۀ1َ

  و معناي آن صحیح است؟  » رقی«کدام گزینه درباره اسم ابزار از ریشه -25

  ) مرقاة= نردبان4  ) مرقاة= قیچی3  دار ) مرقَۀ= کفش غلتک2  تابه ) مرقه= ماهی1

  اعراب کدام عبارت صحیح است؟  -26

1د ب فَیجِ د2  ) منْ یطْلُ فَیج ب طْلُ نْ ی 3  ) مد جِ فَی ب طْلُ نْ ی 4  ) مد ب فَیجِ نْ یطْلُ م (  

  کدام گزینه صحیح است؟-27

1جاؤوالمؤمنون2  ) جاءالمؤمنون الی المعبد ( 3  الی المعبد4  ) جاؤوالمؤمنان الی المعبدجاؤوالمؤمن الی المعبد (  

  ؟کدام است» کیف«نوع و نقش » کیف حالُ المریض«در جمله -28

  خبر مقدم -) اسم استفهام4  خبر مقدم -) اسم شرط3  مبتدا -) اسم استفهام2  مبتدا-) اسم موصول1
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  کدام است؟» فی حزنٍ«قش نوع و ن» أصبحتُم فی حزنٍ شدید«در جمله -29

  نقشی ندارد. -) جار و مجرور2    حال -) شبه جمله1

  خبر براي افعال مقاربه -) شبه جمله4  خبر براي فعل ناقصه -) جارو و مجرور3

  کدام است؟» ما«نوع و نقش » ما ترید«در عبارت -30

   مفعول مقدم -) اسم استفهام2   مفعول مقدم -) اسم شرط1

    خبر مقدم-) اسم موصول4    مبتدا -) اسم  استفهام3

  کدام گزینه ترجمه درست عبارت عربی زیر است؟-31

  »اللیل بماء یقال له: ماء الحوأب..... و مرّالقوم فی«

  گفتند، گذشتند. ) آن قوم به هنگام شب بر آبی که بدان آب حوأب می1

  .گفتند، گذشتند ) آن قوم به هنگام شب بر مکانی که بدان مکان وسیع می2

  ) آن گروه یک شب از چاه آبی به نام حوأب بیرون آمدند.3

  ) آن گروه با استفاده از تاریکی شب از چاه آبی به حوأب یورش بردند.4

  کدام گزینه ترجمه درست عبارت زیر است؟-32

  »نیابتهالدین االسالمی و سمی نفسه محمداً خدابنده و أقَرَّ قتلغ شاه علی  ابتدأ الجایتو امره بالدخول فی«

  ) الجایتو امر دخول در دین اسالم را اولویت داد و خود او بود که محمد خدابنده شد و قتلغ شاه به نیابت او اقرار کرد.1

  ) الجایتو کار ورود به دین اسالم را آغاز کرد و خودش محمد را خدابنده نامید آنگاه قتلغ شاه در نیابت او مستقر شد.2

  ورود به دین اسالم آغاز کرد و خدابنده او را محمد نامید و قتلغ شاه را در نیابت نگاه داشت. ) الجایتو کار خود را با3

) الجایتو پادشاهی خود را با پذیرش دین اسالم آغاز کرد و خود را محمد خدابنده نامید و قتلـغ شـاه را بـر نیابـت     4

  خود نگاه داشت.
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  کدام گزینه ترجمه درست عبارت زیر است؟-33

»طاهربن الحسین فی سنۀ سبع و مأتین و جاء نعی«  

    الحسین در سال دویست و هفت رسید. ) خبر آمدن طاهربن1

  ) خبر درگذشت طاهربن الحسین در سال دویست و هفت رسید.2

  ) خبر نبودن طاهربن الحسین در سال دویست و هفتاد رسید.3

  د.) خبر ناپدید شدن طاهربن الحسین در سال دویست و هفتاد رسی4

  کدام گزینه ترجمه درست عبارت زیر است؟  -34

ه الیهم عبداهللا بن عباس، فلما صار الیهم رحبوا به واکرموه« فوج«  

  ) وي عبداهللا بن عباس را براي توجیه آنان روانه کرد و چون عبداهللا نزد آنان رسید او را تشویق و احترام کردند.1

  جیه کرد و چون عبداهللا برگشت آنان او را اکرام کردند.) وي عبداهللا بن عباس را از سوي آنان تو2

  ) وي عبداهللا بن عباس را به سوي آنان فرستاد و چون عبداهللا نزد آنان رسید بدو خوش آمد گفته و احترام کردند.3

  اکرام بازداشتند. ) وي عبداهللا بن عباس را به سوي آنان فرستاد. اما چون عبداهللا نزد آنان رسید آنان او را برگرداند و از4

  کدام گزینه ترجمه درست عبارت زیر است؟-35

  »و فی سنۀ ثالث و خمسین و ستمائۀ فی شهر شعبان نزل هوالکوبمروج مدینه سمرقند و اقام بها اربعین یوماً«

  هوالکو در چراگاههاي شهر سمرقند فرود آمد و چهل روز در آنجا ماند. 653) در ماه شعبان سال 1

  هوالکو در حومه شهر سمرقند فرود آمد و چهل روز در آنجا ماند. 563عبان سال ) در ماه ش2

  هوالکو در محلی به نام مرج شهر سمرقند فرود آمد و چهل روز در همانجا ماند. 635) در ماه شعبان سال 3

  هوالکو در حوالی شهر سمرقند فرود آمد و چهار روز همانجا ماند. 653) در ماه شعبان سال 4

  عراب گذاري کدام عبارت صحیح است؟ا-36

1تَقنُ زماناً مدیدالم تَغْرِقُ التألیفس2  ) یتَقنُ زمانٌ مدیدالم ِرقَ التألیف   ) یستَغْ

نُ زماناً مدیدا4ً  ) یستغرقُ التألیف المتَقنَ زماناً مدیدا3ً   ) یستغرقُ التألیف المتْقَ
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  اعراب گذاري کدام عبارت صحیح است؟-37

ت بغزو ایرانٍ و منهم بالش بنَ خسرو و کان اتصلَ به أنَّ )1 قد هم الروم  

ت بغزو ایرانَ ) و منهم بالش بنَُ خسرو و کان اتصلَ به أن2َّ قد هم الروم  

ت بغزو ایرانُ ) و منهم بالش بنُ خسرو و کان إتصلْ به أن3َّ قد هم الروم  

ت بغزو ایرانِ) و منهم بالش بنِ خسروٍ و کان اتص4 مقد ه لَ به أنَّ الروم  

  اعراب گذاري کدام عبارت صحیح است؟-38

1ه م ه2  ) سابور اولُ و آخرُ ملک ملک فی بطنِ اُ م رَ ملک ملک فی بطنِ اُ اولَ و آخ سابور (  

3ه م ه) سابور اولَ و آخرَ ملک م4  ) سابور اولُ و آخرُ ملک ملک فی بطنِ اُ ّم   لک فی بطنِ اُ

  اعراب گذاري کدام عبارت صحیح است؟-39

ت الحبس الذي کان فیه قباذ1ُ م إنَّ اختاً لقباذَ أتَ ت الْحبسِ الذي کان فیه قباذ2َ  ) ثُ م إنَّ اخت لقباذ أتَ   ) ثُ

ت الحبس الذي کان فیه قباذ3َ م إنَّ اخت لقباذ أتَ م إنَّ اخت4  ) ثُ ت الحبس الذي کان فیه قباذ ) ثُ   لقباذَ أتَ

  اعراب گذاري کدام عبارت صحیح است؟-40

1.... صلح ت حت ف فی فتحِ مصرَ فقالَ قوم فُ د إخْتَلَ .....2  ) و قَ صلح ت حفُت فی فتحِ مصرِ فقالَ قوم ف د إخْتَلَ   ) و قَ

ت صل3 فَتَح فی فتحِ مصرٍ فقالَ قوم ف د إخْتَلَ ....) و قَ ....4  حاً ت صلحاً حفُت فی فتحِ مصرَ فقالَ قوم ف اُخْتُل د   ) و قَ
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  تاریخ باستان  سواالت درس

  حکمت عملی مانویه مبتنی بر چند قاعده بوده است؟-41

  ) هفت4  ) سه3  ) پنج2  ) چهار1

  رفته است؟روابط سیاسی و فرهنگی ایران با چین در زمان کدام یک از شاهان اشکانی و چین صورت گ-42

    مینگ هوانگ -) بالش اول2    ووتی -) مهرداد دوم1

  سی هوانگ تی -) فرهاد چهارم4    ون تی -) اردوان سوم3

گفتنـد در کـدام    مـی » خروج الکوسج«یعنی عید بهار که در ازمنه اسالمی این عید را » وهارجشن«عید -43

  گرفتند؟ روز از ماه جشن می

  ) اول آذر4  تیر13) 3  شهریور 7) 2  مهر 16) 1

  شهر مروئه در حبشه به دست کدام یک شاهان هخامنشی بنا نهاده شد؟-44

  ) خشایارشا4  ) کوروش اول3  ) داریوش اول2  ) کبوجیه (کمبوجیه)1

هـاي خـود    نخستین بار کدامیک از شاهان اشکانی خود را رسماً شاهنشاه خوانده و این لقب را بر سـکه -45

  نویسانده است؟

رد4  ) مهرداد دوم3  فرهام دوم )2  ) اردوان دوم1   ) اُ

  جنگ پلوپونز در عهد کدام شاه  هخامنشی پایان یافت؟-46

  ) اردشیر دوم4  ) داریوش سوم3  ) اردشیر اول2  ) داریوش دوم1

  نام فرمانده سپاه ایران را در نبرد پالته مشخص کنید؟ -47

  ) مردونیوس4  ) آریو برزن3  ) تیسافرن2  ) ارته باذ1

  شاه اشکانی در جنگ با چه کسانی به قتل رسید؟ فرهاد دوم-48

  ها ) سلوکی4  ) یوئه چی ها3  ) سک ها2  ها ) کوشانی1
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  اي رسماً اردوان را شاه ایران شناخت؟ ها کدام فرمانروا طی عهدنامه از سلوکی-49

  ) سلوکوس نیکاتر4  ) سلوکوس سوم3  ) آنتیوخوس سوم2  ) آنتیوخوس دوم1

  ادشاه بود که به ایران مسافرت کرد؟کاراکاال در عهد کدام پ-50

  ) اردشیر اول4  ) اردوان پنجم3  ) شاپوردوم2  ) شاپور اول1

  حکومت اشکانیان در ایران چند سال  بطول انجامید؟-51

1 (470  2 (490  3 (420  4 (450  

  کدامیک از فرمانروایان کوشان مذهب بودایی را مذهب رسمی کشور کوشان اعالم داشت؟-52

  ) ونیاکدفیزس4  ) کانیشکا3  ) گندوفار2  فیزس) کوجوالکد1

  مقر تابستانی شاهان اشکانی در کجا قرار داشت؟-53

  ) تیسفون4  ) نسا3  ) همدان2  ) هکاتم پیلوس1

ها را منقرض ساخت و شهر سلوکیه پایتخت آنان را بـه تصـرف    کدامیک از فرمانروایان اشکانی، سلوکی-54

  درآورد؟

  ) مهرداد دوم4  ) فرهام دوم3  ) اردوان دوم2  ) مهرداد اول1

  نامید؟» هایستان«کدام قوم سرزمین خود را در اول -55

  ) ارامنه4  ها ) گوتی3  ) سکاها2  ) کیمریان1

بنا بر روایت مؤسس خورناسی (موسی خـورنی) را کـدام دانشـمند اروپـایی منتشـر      » ایرانشهر«کتاب -56

  ساخته است؟  

  کوارت) مار4  )دارمستتر3  ) هنینگ2  ) هرتسفلد1

  عنوان رسمی وزیر بزرگ در عصر ساسانیان چه بود؟-57

  ) هتخشان بذ4  ) هزار پت ایران و انیران3  ) وزرگ فرمذار2  ) هزار پتی1



  »211«   )2(راسري و آزاد کنکورهاي سمجموعه تست 

  
 
 

آتشکده آذر گشنسپ در (کزنا= جنزه= شیز) در عهد کدام شاه ساسانی و بدسـت کـدام امپراتـور روم    -58

  شرقی تخریب شد؟

  فکاس -)  قباد دوم4  هراکلیوس -) خسرو پرویز3  آرکادیوس -دوم ) یزدگرد2  یوستی نین -) خسرو اول1

  رستم فرخزاد فرمانده سپاه ایران در کدام جنگ و بدست چه کسی به قتل رسید؟-59

  نعمان بن مقرن -) جنگ پل2  قعقاع بن عمرو -) جنگ قادسیه1

  هاشم بن عتبه -) جنگ جوالء4  هالل بن علقمه -) جنگ قادسیه3

  فتح الفتوح) در چه سالی واقع شده و فرمانده سپاه ایران در این نبرد چه کسی بوده است؟جنگ نهاوند (-60

  زاد خره -هجري20) 4  بهمن جادویه -هجري23) 3  فیروزان -هجري 21) 2  مهران -هجري 21) 1
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  سؤاالت درس تاریخ اسالم 

  نام مؤلف تاریخ المغازي را مشخص کنید؟-61

  ) ابن اعثم کوفی4  ) محمدبن عمرواقدي3  به) ابن قتی2  ) ابوالحسن مدائنی1

  جنگ حمراءاالَسد در کدامین ماه از هجرت حضرت رسول اکرم (ص) صورت گرفته است؟-62

  ) روز یکشنبه هشتم شوال سی و دومین ماه هجرت2  ) روز جمعه ششم شوال سی ام ماه هجرت1

  الثانی آغاز بیست و هفتمین ماه هجرت ) روز اول جمادي4  االول بیست و پنجمین ماه هجرت ) ماه ربیع3

  پیکار رجیع در کدامین ماه از هجرت حضرت محمد (ص) اتفاق افتاده است؟-63

  ) ماه صفر سی و ششمین ماه هجرت1

  الثانی آغاز بیست و هفتمین ماه هجرت ) روز اول جمادي2

  االولی گذشته در آغاز بیست و هفتمین ماه هجرت ) چند شب از جمادي3

  االول آغاز بیست و پنجمین ماه  هجرت ربیع ) ماه4

  را مشخص کنید؟» کتاب اوسط«نام مؤلف -64

  ) علی بن حسین مسعودي2    ) ابوحنیفه دینوري1

  ) ابوالفرج اصفهانی4  ) ابواسحق ابراهیم ثقفی کوفی3

  سرمن رأي آخرین هفت شهر اسالمی توسط کدام خلیفه بنا گردید؟-65

  ) معتصم عباسی4  ) متوکل عباسی3  معتضد عباسی )2  الرشید عباسی ) هارون1

  گردید؟ در اسالم ماه بصره به کدام شهر اطالق می-66

  ) واسط4  ) شهرزور3  ) نهاوند2  ) حلوان1

  کدامیک از پیامبران دروغین در نبرد سهمناکی توسط خالدبن ولید درهم کوبیده شد؟-67

  ) مسیلمه4  ) سجاح3  ) اسودعنسی2  ) طلیحه1
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  از خلفاي راشدین یهودیها را از عربستان اخراج کرد؟کدامیک -68

  ) عثمان4  ) عمر3  ) ابوبکر2  ) علی (ع)1

  حیره در زمان کدامیک از خلفاي راشدین به قلمرو خالفت ملحق شد؟-69

  ) عثمان4  ) عمر3  ) علی (ع)2  ) ابوبکر1

  کرد مشخص کنید؟ قدیمترین دولتی را که در جنوب عربستان حکومت می-70

  ) حضرموت4  ) سبا3  ) معین2  بان) قَت1

  کدام غزوه در سال نهم هجري اتفاق افتاد؟-71

  ) تبوك4  ) دومۀ الجندل3  ) ذات الرقاع2  ) حمراءاالسد1

  را مشخص کنید؟» تفسیر مجمع البیان«مؤلف -72

  ) امام بحرالعلوم4  ) طبرسی3  ) زمخشري2  ) امام فخر رازي1

  دام فرد را در مدینه جانشین گذاشت؟پیامبر اسالم (ص) در غزوه فتح مکه ک-72

  ) ابوایوب انصاري4  ) سعد بن عباده3  ) عبداهللا بن ام مکتوم2  ) ابوعبیدة بن جراح1

  کیست؟» کتاب ارشاد«مؤلف -74

  ) عالمه مجلسی4  ) شیخ طوسی3  ) طبرسی2  ) شیخ مفید1

  کرد؟ کدامیک از فرق ذیل از بنی امیه طرفداري می-75

  ) اشاعره4  راوندیه )3  ) مرجئه2  ) معتزله1

  قیام حارث بن سریج در شرق ایران علیه کدام یک از خلفاي بنی امیه بود؟-76

  ) عمربن عبدالعزیز4  ) هشام بن عبدالملک3  ) سلیمان بن عبدالملک2  ) ولید بن عبدالملک1

  شد؟ به کدام سپاهیان اطالق می» جند حمراء«-77

  بابک خرمدین) سپاهیان 2  ) سپاهیان مختار ابوعبیده ثقفی1

  ) سپاهیان مصعب بن زبیر4    ) سپاهیان حزوري3
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  جنگ ذوقار (ذیقار) بین چه کسانی اتفاق افتاد؟-78

  ) سپاهیان روم و آل غسان2    ) قریش و طوایف اطراف1

  ) سپاهیان ایران و یمن4  ) سپاهیان خسروپرویز و نعمان منذر3

  کسی بود؟در پیکار نهروان فرماندهی سپاه خوارج به عهده چه -79

    ) عبدالرحمن بن ملجم مرادي2   ) عبداهللا بن وهب الراسبی1

  ) ابن ابی سرح4    ) عبداهللا بن خباب3

  کدام خلیفه اموي، عمر بن عبدالعزیز را جانشین خود تعیین نمود؟-80

 ) سلیمان 4  ) مروان بن محمد3  ) ولید2  ) هشام1
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  سؤاالت درس تاریخ جهان 

  تاریخ ژاپن به چه عصري مشهور است؟در  1912تا  1868از سال -81

  ) نارا4  ) می جی3  ) اي یه یاسو2  )هیده یوشی1

  باشد؟ می» ترك -هند«بی نقص و عیب یادگار کدامیک از سالطین » تاج محل«-82 

  ) اورنگ زیب4  ) اکبر3  ) جهانگیر2  ) شاه جهان1

زاد خزانه دولت که از پنج سال پیش در تاریخ هند کدامیک از فرمانروایان رسمی برقرار نمود که تمام ما-83

  شد؟ گردآورده شده بود، به عنوان خیریه بین عامه توزیع می

  ) چاندراگوپتاي اول4  ) ویکرامادیتیا3  ) هارشا2  ) آشوکا1

میالدي در هـم پیچیـد در زمـان کـدامیک از      1933تا  1929بحران عظیمی که اقتصاد آمریکا را از سال -84

  ت گرفت؟رؤساي جمهور آمریکا صور

  ) هربرت هوور4  ) هردنیگ3  ) کولیج2  ) فرانکلین روزولت1

  رهبري عملیات جنگ ششم صلیبی را کدامیک از سالطین اروپا به عهده داشت؟-85

  ) آندره دوم4  ) سن لوئی3  ) ادوارد پسر هانري سوم2  ) فردریک دوم1

  کرد چه کسی بود؟ نخستین فرعونی که در مصر حکومت می-86

  کرنیوس ) می4  ) منس3  ) کئوپس (خئوپس)2  ن)) کفرن (خفر1

  کدامیک از سرداران بنام روم قیام اسپارتاکوس را در هم کوبید؟-87

  ) سزار4  ) پمپه3  ) کراسوس2  ) ماریوس1

  مسیحیان در عهد کدام امپراطور در روم اجازه یافتند که مراسم مذهبی را به طور آزادنه انجام دهند؟-88

  ) اوکتاویانوس4  ) اوتون کبیر3  کبیر) کنسانتین 2  ) تئودور1
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  ها بوجود آورد؟ دیوان تفتیش عقاید را کدامیک از پاپ-89

  ) پاپ گراگوار نهم4  ) پاپ انیوسان سوم3  ) پاپ الکساندر دوم2  ) پاپ انیوسان چهارم1

  اي در برداشت؟ هلندیها علیه اسپانیا در کدام سال میالدي قیام نمودند و این قیام چه نتیجه-90

  پیروزي و استقالل هلندیان -میالدي 1609) 2  صلح اسپانیا و هلند -میالي 1652) 1

  پیروزي اسپانیا -میالدي1700) 4  شکست هلندیها -میالدي 1650) 3

  بین کدامیک از دولتهاي اروپا صورت گرفت؟» هفت ساله«جنگهاي -91

  ریش و پروس) اط4  ) انگلستان و فرانسه3  ) روسیه و پروس2  ) اسپانیا و فرانسه1

  اعالمیه حقوق بشر نخستین بار در کدام سند ذکر گردیده است؟-92

  ) اعالمیه استقالل آمریکا4  ) قانون اساسی فرانسه3  ) منشور ملل متحد2  ) قانون اساسی انگلستان1

  کنگره وین در کدام سال و توسط چه کسی بوجود آمد؟-93

  الکساندر اول -1812) 4  انتالیر -1848) 3  کاسلري -1815) 2  مترنیخ -1815) 1

  در کدام سال و میان کدام دولتها به امضاء رسید؟» نانکن«عهدنامه -94

  چین و انگلستان -1857) 2  چین و انگلستان -1842) 1

  چین و فرانسه -1860)4    ژاپن و چین -1814) 3

  در کدام کنفرانس پیشنهاد تشکیل سازمان ملل متحد ارائه گردید؟-95

  ) یالتا4  ) کازابالنکا3  تهران) 2  ) پوتسدام1

  موضوع کنفرانس پوتسدام چه بود؟-96

  ) روشن شدن چگونگی اداره آلمان2  ) تهیه مواد غذایی براي اروپا1

  ) بازسازي سریع اقتصاد آلمان4    ) یاري به اقتصاد شوروي3



  »217«   )2(راسري و آزاد کنکورهاي سمجموعه تست 

  
 
 

  موضوع اعالمیه مونرو چه بود؟-97

  ) لغو بردگی1

  ) پایان دادن به جنگهاي انفصال2

  اعالم استقالل آمریکا) 3

  ) اتمام حجت به دولتهاي اروپایی درباره دخالت در امور آمریکا4

  را مشخص کنید؟» اتحاد مقدس«هدف -98

  ) جلوگیري از انقالب در اروپا2  ) جانبداري دول اروپا از فعالیتهاي سیاسی1

  ) جلوگیري از نشر افکار ضد سلطنتی4    ) کاهش تشنج سیاسی3

  بین انگلستان و کدام کشور منعقد گردید؟» پیکو -سسایک«معاهدات -99

  ) روسیه4  ) ایتالیا3  ) آلمان2  ) فرانسه1

  عظیمترین بحرانی که در فاصله دو جنگ جهانی پیش آمد، کدام بود؟-100

  1917) بحران مارکسیستی 2    ) بحران لوکارنو1

  1924) بحران ناشی از مرگ ویلسون 4    1929) بحران اقتصادي 3
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  درس تاریخ ایران دوره اسالمیسؤاالت 

  را مشخص کنید؟  » تفضیل االتراك«نام مؤلف تاریخ -101

ول2  ) حافظ ابرو1 فتح بن بنداري4  ) ابن فضالن3  ) ابن حس (  

سفیري که از طرف خلیفه عباسی براي آگاهی از مقاصد سلجوقیان به حضور سلطان طغرل فرستاده شد -102

  چه کسی بود؟

  الدین االنوي ) برهان4  ) زمخشري3  ) الماوردي2  ديالدین سهرور ) شهاب1

  اثر کدامیک از مؤلفین ذیل است؟» تنسوخ نامه«کتاب -103

  ) احمد خوافی فصیحی2    ) ابوریحان بیرونی1

  ) امام ظهیرالدین نیشابوري4  ) خواجه نصیرالدین طوسی3

نید و باعث شکست مفتضـحانه  نام صحیح پیکاري را که افسانه شکست ناپذیري مغوالن را به عبث رسا-104

  هالکو گردید مشخص کنید؟

  ) نبرد الموت4  ) جنگ بغداد3  ) نبرد عین جالوت2  ) پیکار خجند1

  خسرو درویش رهبر نقطویان به فرمان کدامیک از شاهان صفوي بدار آویخته شد؟-105

  ) سلطان محمد خدابنده4  ) شاه طهماسب اول3  ) شاه عباس ثانی2  ) شاه عباس اول1

  کرد؟ مقارن ورود ابراهیم ینال سلجوقی به آذربایجان کدامیک از خاندان ذیل بر آنجا حکومت می-106

  ) آل مسافر4  ) شدادیان3  ) روادیان ازدي2  ) بنی ساج1

  نقل دفاتر دیوانی از فارسی به عربی توسط چه کسی صورت گرفت؟-107

  زادان فرخ) 4  ) مردانشاه3  ) پیروز (فیروزان)2  ) صالح بن عبدالرحمان1
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  وظیفه دیوان استیفا چه بود؟-108

  ) نظارت بر خرج و دخل کشور2  ) نظارت بر امور شرطه و امنیت شهر1

  ) حفظ اموال خاصه سلطان4  ) نظارت بر امور حسبه و تعیین قیمتها3

لناصـر  آخرین سلطان سلجوقی که با الناصرلدین اهللا درافتاده بود و توسط تکش وقتلغ اینانج با توطئه ا-109

  کشته شد چه کسی بود؟

  ) طغرل بن ارسالن4  ) سلیمان شاه3  ) قره ارسالن قاورد2  ) ارسالل بن طغرل1

  شهر سلطانیه به فرمان کدام ایلخان ساخته شد؟-110

  ) ابوسعید بهادر4  ) الجایتو3  ) احمد تکودار2  ) محمود غازان1

  شود؟ به چه کسانی اطالق می» نویان«لقب -111

  ) اشراف سپاهی4  ) رؤساي عشایر3  ) جنگاوران2  ) تیولداران1

  از وزراي ایلخانان تنها کسی که به یاسا نرسید چه کسی بود؟-112

    ) سعدالدین ساوجی2    الدین جوینی ) شمس1

  ) صدرالدین احمد خالدي زنجانی4   الدین علیشاه جیالنی ) تاج3

  شد؟ مالیات شهرها در عهد مغول چه نامیده می-113

  ) خراج4  ) باسقاق3  ) تمغا2  ) آل تمغا1

  آل کرت به دست چه کسی منقرض گردید؟-114

  ) امیر چوپان4  ) امیر تیمور گورگانی3  ) شاهرخ میرزا2  ) ابوسعید بهادر1

  شیخ حسن جوري با کدامیک از امراي شاخه نظامی سربدار متحد گردید؟-115

  امین الدین عبدالرزاق )4  الدین مسعود ) وجیه3  ) علی مؤید2 ) خواجه عالءالدین محمد1
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  مؤلف نظام التواریخ را مشخص کنید؟-116

  ) قاضی بیضاوي4  ) حمداهللا مستوفی3  ) عبداللطیف قزوینی2  ) ابن خلدون1

  مؤلف کتاب تاریخ جهان آرا چه کسی است؟-117

    ) قاضی نوراله شوشتري2  ) نظام الدین شامی1

  ) قاضی احمد غفاري قزوینی4  ) شرف الدین علی یزدي3

نخستین پیمان صلحی که در عهد شاه طهماست اول میان دولتین ایران و عثمانی منعقد گردید به چـه  -118

  نامی در تاریخ شهره است؟

  ) پیمان زهاب4  ) پیمان آماسیه3  ) پیمان قصر شیرین2  ) پیمان قارص1

  حکومت صفویان در ایران چند سال بوده است؟ -119

  سال 220)4  سال250) 3  سال170) 2  سال200) 1

  مؤلف حقایق االخبار ناصري را مشخص کنید؟ -120

    ) ناصرالملک همدانی2  ) محمدجعفر خورموجی1

  ) علیقلی میرزا اعتضادالسلطنه4  ) رضاقلی خان هدایت3
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  )12مجموعه تست سال هاي اخیر(
  

  سؤاالت درس زبان عمومی و تخصصی  

1- In order to ………. the ……….  of the court house, the city alloted a substantial 

amount for the purpose. 

1) augment — remnants  2) revitalize — mendacity 

3) designate — apportionment  4) facilitate — renovation 

2- Her devotion to music …… his own interest in an art he had once loved as a child. 

1) revived  2) exiled  3) claimed  4) tried 

3- In an effort to ……….  its operations, the corporation announced it was acquiring 

a  ……….  company in a different type of manufacturing. 

1) establish — sequential  2) multiply— protracted  

3) diversity — subsidiary  4) intensify — fluctuating 

4- Actors are often very  ……….  since they must believe strongly in their own 

worth and talents. 

1) tedious  2) egotistic  3) unequivocal  4) personal 

5- If something requires immediate action or attention, it is said to be ………. . 

1) swift  2) timely  3) urgent  4) prompt 

6- The child ……….  to her mother, so that her father would not hear. 

1) whistled  2) wrestled  3) whittled  4) whispered 

7- Even though the man hadn’t seen it in many years, he …….  his son’s 

handwriting. 

1) recognized  2) recommended  3) reconciled  4) recounted 
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8- Seeing the murderer kill his victim was a terrible ……….  for the child. 

1) plague  2) ordeal  3) quest  4) litter 

9- When the concert was over, the audience enthusiastically. 

1) applauded  2) advertised  3) assembled  4) appreciated 

10- He ……….  that he had been the one to run away from the fight. 

1) refused  2) fulfilled  3) convinced  4) denied 

  کنید.در هر جمله زیر چهار کلمه یا عبارت خط کشیده شده است گزینه غلط را مشخص 

11- There are many important detail to attend to before an honorable peace 
                                       1                                        2                3 
agreementis reached. 
                          4 
12- He is not one of those men whom, I am sure, always do their best, even in the 

 

 most trying  circumstances. 
 

13- 1 object to war not because it drains the economy, but that it seems inhuman. 

  

14- To the winner goes several prizes, and I would certainly like to be the one who  
 

receives them. 
 

15- Man is common engaging in wars without any assurance that peace will result  
 

from them.  

1 2 3 

4 

1 

2 

2 3 4 1 

1 2 3 

4 

1 2 3 

4 
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  متن زیر را با دقت مطالعه کرده و به سؤاالت پاسخ دهید.

Output per man-hour has been growing over a long term at an increasing rate. During 

most of the wro1d’s history productivity grew very slowly indeed, or probably not at all. 

During the first half of the nineteenth century productivity per man-hour in the U.S. may 

have increased as much as twenty-five percent. In the second half of the century it 

doubled, and in the first half of the twentieth century it almost trebled. But this long-run 

tendency for productivity to rise at an increasing rate is marked by variations in the rate 

of increase. Thus, during the last hundred years there have been two periods, 1870 or 

1880 to about 1910, and 1920 to the present, when growth in productivity has been rather 

rapid, and two periods, 1850 to about 1870 or 1880, and 1910 to 1920, when growth has 

been somewhat slower. The rate of growth in productivity during the last ten years has 

been particularly rapid. In addition to the fairly long variations in the rate of increase in 

productivity, there are short variations which appear to be due to cyclical changes in 

business. The causes for the variations in the long-run rate of increase in productivity are 

not known. Some of the variations are probably due to shifts in technology; other may be 

due to irmportant changes in the types of goods produced (such as changes produced by 

wars), and some variations in the rate of growth mar simply reflect imperfections in the 

statistics. 

16- The rate of increase for productivity  ………. 

1) has been slow, but steady  2) has been uniform 

3) has always been rapid  4) has shown frequent variations 

17- In the 1860’s, productivity ………. 

1) continued to grow, but a slower rate than from 1870 to 1880 

2) did not grow at all 

3) grew particularly rapidly 

4) grew faster than in 1850 or 1870 
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18- Small variations in the rate of increase seem due to ………. 

1) shifts in technology   2) changes in the types of goods produced 

3) cyclical changes in business  4) completely unknown factors 

19- During the last ten years, productivity ………. 

1) has varied greatly    

2) has been particularly rapid 

3) has been slower due to business changes   

4) has been less rapid than economists had predicted 

20- During 1901 — 1950 the rate of increase in productivity was ………. 

1) almost 300 percent   2) very slow   

3) rather rapid   4) twice as much as before 
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  سؤاالت درس زبان عربی  

  در باب تفاعل کدام است؟» فهم«صیغه دهم فعل مضارع از ریشه -21

ن1َ م ن3َ  ) تَفاهمین2َ  ) تتفاه متنفاهمان4  ) تَفاه (  

  در باب تفعل کدام است؟» ذکر«فعل ماضی صیغه نهم از ریشه -22

م1 کَّرْتُ ن2َ  ) إذَّ رْتُ ذَکْ ن3َّ  ) تَ رْتُ روا4  ) إذَّکَّ کَّ ذَ   ) تََ

  در باب افتعال کدام است؟» دثَرَ«اسم فاعل از ریشه -23

دثّر1 ر2  ) الم ّثد دث3  ) المتَ ر4  ر) ألْم دثَّ   ) ألْمتَ

ف«فعل امر صیغه هفتم از ریشه -24 کدام است؟» خَو  

1ف ف2  ) خَ 3  ) خفو ف4  ) خَ   ) خُ

25-»د یواي است و چه معنایی دارد؟ چه نوع کلمه» ر  

  چه چیزي -) اسم شرط2    چه مقدار -) کنایه1

  مهلت بده -) اسم فعل4    پس چگونه -) اسم استفهام3

  چیست؟» الصادقون«نقش و اعراب کلمه » ب الصادقونَیقرَّ«در جمله -26

  منصوب -) مفعول4  مرفوع -) نائب فاعل3  مرفوع -) فاعل2  منصوب -) نائب فاعل1

  چیست؟» ما«نقش و اعراب کلمه » ما نفع الحسد؟«در عبارت -27

  محالً مرفوع -) مبتدا2   محالً مرفوع -) خبر مقدم1

  تقدیراً مرفوع -م استفهام) اس4   محالً مرفوع -) شبه جمله3

  کدام است؟» مستودع«نوع و نقش » لکل سر مستودع«در عبارت -28

  صفت -) مصدر میمی4  خبر -) اسم زمان3  صفت -) اسم مفعول2  خبر-) اسم فاعل1
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  نقش و اعراب کلمه الباطل چیست؟» ما ینفک الباطل مهزوما«در عبارت -29

  منصوب -) خبر2    مرفوع -) مبتدا1

 مرفوع -) اسم افعال ناقصه4    مرفوع -افعال مقاربه) اسم 3

رَ جلدات«در عبارت -30 دالسارق عشْ لنقش سارق و عشر به ترتیب کدام است؟» ج  

  مفعول به -) نائب فاعل2    مفعول به -) فاعل1

  مفعول مطلق -) مفعول به4  مفعول مطلق -) نائب فاعل3

  اعراب و حرکت گذاري کدام عبارت صحیح است؟-31

1و التجاذب فَعواالحرب ر فی ایدي الطوائف البالد لتص و ح االسکندر ا هلک فَلَم (  

2و التجاذب رفعوا الحرب فی ایدي الطوائف البالد لتص االسکندرِ و ح ا هلک فَلَم ( 

3و التجاذب رفعوا الحرب فی ایدي الطوائف البالد لتو خص االسکندر کلا ه فَلَم (  

4و التجاذب رفعوا الحرب فی ایدي الطوائف البالد لتص و ح االسکندر لَکا ه فَلَم (  

  گذاري کدام عبارت صحیح است؟ اعراب و حرکت-32

ودرز بنَ اشک غزا بنی اسرائیل1َ م ج نْهم غزا بنی إسرائیل2َ  ) و بنُ اشک ودرزم ج نْهم و (  

3 بنَ اشک م جودرز نْهم غزا بنی اسرائیل4ٍ  غز بنی اسرائیلُ) و بنَ اشک م جودرز نْهم و (  

  گذاري کدام عبارت صحیح است؟ اعراب و حرکت-33

صر ببنی اسرائیل1َ ه بخت نَ ذکَرونَ من الحوادث ما فَعلَ نْ أعظمِ ما ی و م (  

صّر ببن2 خت نَ ه ب ذکَرونَ من الحوادث ما فَعلَ ما ی ظمنْ أع ی اسرائیلِ) و م  

رّ ببنی اسرائیل3ُ ص ه بخت نَ علَ نَ من الحوادث ما فَ کَرو ذْ ما ی نْ اعظم و م (  

صّر ببنی اسرائیل4َ ت نَ ه بخْ نَ الحوادث ما فَعلَ ذْکَرونَ م ظمِ ما ینْ أع و م (  
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  اعراب و حرکت گذاري کدام عبارت صحیح است؟-34

ا ولی عثمانُ بنُ عفانَ الخالفۀ1َ 2  ...) لم... ا ولَّی عثمانَ بنَ عفانِ الخالفَۀِ م   ) لَ

3... ا ولی عثمانِ بنِ عفانَ الخالفَۀَ 4  ) لَم... انُ الخالفۀَ ا ولَّی عثمانَ بنَ عفّ م   ) لَ

  اعراب و حرکت گذاري کدام عبارت صحیح است؟-35

اهللاِ بنُ العباس1ِ الیهم عبد ه جو اهللاِ بن2ِ  ) فَ الیهم عبد ه جالعباسِ ) فَو  

اهللاِ بنَ العباس3ِ د بالیهم ع ه جو اهللاِ بنُ العباس4  ) فَ د بالیهم ع ه   ) فَوجِّ

  کدام گزینه براي ترجمه عبارت زیر درست است؟-36

  »و خَرَج الیهم علی (ع) فخطبهم متوکئاً علی قوسه«

  یشان سخن گفت.) علی (ع) به سوي آنان رفت و در حالی که بر کمانش تکیه کرده بود برا1

  ) علی (ع) بر آنان خروج کرد و در حالیکه بر عصایش تکیه کرده بود برایشان سخن گفت.2

  ) علی (ع) بر آنان خارج شد و در حالی که بر کمانش تکیه کرده بود آنان را نصیحت کرد.3

  گفت. ) علی (ع) بر آنان قیام کرد و قبل از آن که با کمان بر آنان تیراندازد با آنان سخت4

  کدام گزینه ترجمه عبارت ذیل است؟-37

  »فلما صار الیهم رحبوا به و أکرموه«

    ) چون نزد آنان رسید، با او درافتادند و باز پس راندند.1

  ) چون نزد آنان رسید به او خوش آمد گفتند و احترامش کردند.2

  ) چون نزد آنان رسید او را آفرین گفتند و پذیرایی کردند.3

  به سوي آنان حرکت کرد، آفرین گفتند و پذیرایی کردند. ) چون4
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  کدام گزینه ترجمه عبارت ذیل است؟-38

  »و من ثَم شرع الجایتو فی تدبیر االمور و تنظیمها«

    ) بدان سبب بود که الجایتو تنظیم و تدبیر کارها را شروع کرد.1

  س شرع قرار داد.) از آن رو بود که الجایتو تدبیر و تنظیم کارها را براسا2

  ) از آن جا بود که الجایتو تنظیم و تدبیر کارها را شرعی کرد.3

  ) از آن جا بود که الجایتو تنظیم و تدبیر کارها را آغاز کرد.4

  کدام گزینه ترجمه صحیح عبارت ذیل است؟-39

ر الی هوالکو و اعلمه ماهم علیه من التمرد« یفس«  

  هایی که بر ضد او بود، آگاه کرد. مهمترین شورش ) پس نزد هوالکو رفت و او را از1

  هایی که بر ضد او بود آگاه کرده بود. ) پس از نزد هوالکو رفت در حالی که او را از مهمترین شورش2

  ) پس نزد هوالکو رفت و اعالم کرد که بر ضد او شورش کرده است.3

  ر مهم است.) پس به سوي هوالکو رفت و اعالم کرد که سرکشی بر ضد او چقد4

  کدام گزینه ترجمه درست عبارت ذیل است؟-40

  »اجتمعت کلمۀُ موبذان موبد و جماعۀ الفرس علی حبس القباذو ازاله ملکه عنه«

  ) موبدان موبد و گروهی از ایرانیان در کنار زندان قباد جمع شدند و پادشاهی را از او گرفتند.1

  قباد را زندان کردند و پادشاهی را از او گرفتند.) موبدان موبد و گروهی از فارس جمع شدند و 2

  ) موبد موبدان و دیگر ایرانیان بر زندان کردن قباد و گرفتن پادشاهی از او هم سخن شدند.3

  ) ایرانیان و موبد موبدان قباد را از زندان خارج و پادشاهی از دست رفته او را بدو دادند.4
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  سؤاالت درس تاریخ ایران باستان 

هاي نظامی تقسیم کرد و نخستین بار مقـررات جنگـی    لین فرومانرواي مادي که اقوام آسیا را به قسمتاو-41

  برقرار نمود، چه کسی بود؟

  ) آستیاگ4  ) کیاکسار (هوخشتره)3  ) خشثریته (کشتریتی)2  ) دیااکو (دیوکس)1

  دولت لودیا (لیدي) توسط کدام فرمانرواي ایران از هم پاشید؟-42

  ) خشایارشا4  ) داریوش3  ) کوروش2  ) کمبوجیه1

  در کدام نبرد بود که یونانیان در برابر داریوش اول به پیروزي رسیدند؟-43

  ) ساالمیس4  ) ترموپیل3  ) مارسیاس2  ) ماراتن1

  در کدام نبرد دریایی نیروي دریایی یونان بر نیروي دریایی خشایارشا پیروز شد؟-44

  مارسیاس )4  ) ترموپیل3  ) ساالمیس2  ) هلسپونت1

  اتحادیه دلوس بر ضد کدام پادشاه هخامنشی به وجود آمد؟-45

  ) داریوش دوم4  ) خشایارشا3  ) داریوش اول2  ) کمبوجیه1

  خوروبوت مورخ ایرانی و ارمنی االصل منشی کدام یک از پادشاهان ساسانی بوده است؟-46

  ) انوشیروان4  ) قباد3  ) شاپور دوم2  ) شاپور اول1

  ان را کدام یک از  مورخین زیر به رشته تحریر درآورده است؟تاریخ ارمنست-47

  ) موسی خورنی4  ) یوسفوس فالویوس3  ) پلو تارخ2  ) یوستی نوس1

هـایی کـه تمثـال     کدام پادشاه اشکانی سردار روم آنتونیوس را درهم شکست و نام خویش را بـر سـکه  -48

  آنتونیوس و کلئوپاتر داشت، ضرب کرد؟

  ) اردوان سوم4  ) ارد3  هاد چهارم) فر2  ) مهرداد دوم1
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  مقر تابستانی شاهان اشکانی در کجا قرار داشت؟-49

  ) تیسفون4 ) همدان3  ) نسا2  ) هکاتم پیلوس (صد دروازه)1

بنا به شهادت ایزیدور خاراکسی کدام شهر بود که اشک نخستین بار پادشاهی خود را در آن جـا اعـالم   -50

  داشت؟

  ) همدان4  نسا )3  ) هکاتم پیلوس2  ) آساك1

  اند؟ ها سال به تخت نشستن کدام یک از پادشاهان اشکانی را مبدأ تاریخ خود قرار داده پارتی-51

  ) اردوان اول4  ) مهرداد اول3  ) تیرداد اول2  ) مهرداد دوم1

  جشن سیرسور در زمان ساسانیان کدام روز از ماه بوده است؟-52

  بهمن ماه 10 )4  دي ماه 14) 3  آذرماه 9) 2  مهرماه 16) 1

  آمد؟ خرم روز در عهد ساسانیان کدام روز از ماه به حساب می-53

  ) اول دي ماه4  ) شانزده مهر ماه3  ) نهم آذرماه 2  ) اول آذر ماه1

  به قول ارتور کریستین سن جامعه مانوي مرکب از چند طبقه بوده است؟-54

1 (3  2 (5  3 (7  4 (9  

  انویان گردید؟کدام شهر بود که مرکز قوه روحانی م-55

  ) شوش4  ) بابل3  ) گندیشابور2  ) نیشابور1

  عنوان رسمی وزیر بزرگ در عهد ساسانیان چه بود؟-56

  ) هزار پتی4  ) وزرگ فرمذار3  ) هزارمرد2  ) هتخشان بد1

  آتشکده کشاورزان در زمان ساسانیان چه نام داشت و در کجا قرار گرفته بود؟-57

  کاریان فارس -آذر فرنبغ )2  کزنا آذربایجان -) آذر گشنسپ1

  شیروان -) آتشکده شیروان4  قریه مهر نزدیک نیشابور -) آذر برزین مهر3
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  در زمان ساسانیان چند نوع تقویم وجود داشت؟-58

1 (2  2 (3  3 (4  4 (5  

  جنگ نهاوند در چه سالی واقع شده و فرمانده ایرانی در این نبرد چه نام داشت؟-59

  بهمن جادویه -هجري23) 4  فیروزان -هجري21) 3  مهران -هجري 22) 2  زاد خره -هجري 20) 1

  رستم فرخزاد فرمانده ایران در کدام جنگ شکست خورد و به دست چه کسی به قتل رسید؟ -60

  هالل بن علقمه -) قادسیه2    نعمان بن مقرن -) پل1

  هاشم بن عقبه -) جلوالء4   قعقاع بن عمرو -) قادسیه3
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   سؤاالت درس تاریخ اسالم

  را مشخص کنید؟» کتاب الخراج«نام مؤلف -61

  ) ابن اعثم کوفی4  ) ابویوسف یعقوب کوفی3  ) جابربن عبداهللا2  ) ابوالحسن مدائنی1

  را کدام تاریخ نگار تألیف کرده است؟» اخبارالزمان«تاریخ -62

  ) ابوالحسن علی بن مسعودي2  ) ابوحنیفه احمد بن داوود دینوري1

  ) ابن واضح یعقوبی4    ) احمدبن یحیی بالذري3

  در عهد ولیدبن یزیدبن عبدالملک کدام یک از زیدیان در مشرق ایران خروج کرد؟-63

  ) ابراهیم بن عبداهللا4  ) محمد بن عبداهللا3  ) یحیی بن زید2  ) حسن بن زید1

  غزوه بواط در کدامین ماه از هجرت حضرت رسول اکرم (ص) صورت گرفته است؟-64

  شانزدهمین ماه -) جمادي االولی2  مین ماهسیزده -) ربیع االول1

  آغاز هشتمین ماه -) شوال4  آغاز هفدهمین ماه -) رجب3

  سریه حمزة بن عبدالمطلب در کدامین ماه از هجرت پیامبر گرامی اسالم (ص) صورت گرفته است؟-65

    آغاز هشتمین ماه -) شوال2  آغاز نهمین ماه -) ذي القعده1

  آغاز هفدهمین ماه -) رجب4  هآغاز هفتمین ما -) رمضان3

هایی است که علیه حضرت علی (ع) تـدارك دیـده شـده     حادثه ماءالحوأب مربوط به کدام یک از جنگ-66

  بود؟

  ) صفین4  ) جمل3  ) فرات2  ) نهروان1

هاي حضرت رسـول اکـرم    نوشته محمد بن عمر واقدي درالمغازي در مورد غزوه فتح، کدام یک از جنگ-67

  (ص) بوده است؟

  ) غزوه مکه4  ) غزوه خندق3  ) غزوه خیبر2  ) غزوه بدر1
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  کدام سردار اسالم پس از یک رشته نبردها موفق شد هراکلیوس را درهم بشکند؟-68

  ) سعدبن ابی وقاص4  ) عمر و عاص3  ) خالد بن ولید2  ) مثنی1

  افریقیه توسط کدام سردار اسالم در سال بیست و نهم هجري قمري گشوده شد؟-69

  ) ولید بن عقبه4  ) معاویۀ بن ابی سفیان3  ) عبداهللا بن ابی سرح2  ن بن ابی العاص) عثما1

چون خبر رأي حکمین به اطالع مردم عراق رسید خوارج به دیدار یکدیگر رفتند و وعده نهادند که پیش -70

  چه کسی جمع شوند؟

صین2    ) حمزة بن سیار1 یزید بن ح (    

  لرحمن بن ملجم المرادي) عبدا4   ) عبداهللا بن وهب الراسبی3

امام حسن (ع) در شب شهادت حضرت علی (ع) فرمودند: همانا به خدا سوگند در شبی کشته شد که در -71

آن شب قرآن نازل گردید و در همان شبی رحلت کرد که موسی بن عمران (ع) هم در آن شب قبض روح شد 

  ت امام علی (ع) را مشخص کنید؟و عیسی (ع) هم در آن شب به آسمان برده شد، ماه و سال شهاد

    چهلم هجرت -) رجب2  چهل و یکم هجرت -) شوال1

  چهلم هجرت -) رمضان4  چهل و یکم هجرت -) رمضان3

  اولین بار ضرب سکه در چه سالی و توسط چه کسی صورت گرفت؟-72

  عبدالملک بن مروان -) هفتاد و ششم هجري2  ولید بن عبدالملک -) هشتاد و هفتم هجري1

  عمر بن عبدالعزیز -) نود و نهم هجري4  سلیمان بن عبدالملک -ود و ششم هجري) ن3

  عبداهللا بن زبیر در کجا و به دست چه کسی کشته شد؟-73

صین بن نمیر  -) مکه2    حجاج بن یوسف -) مکه1 ح  

صین بن نمیر -) مدینه4   حجاج بن یوسف -) طائف3 ح  

  تاریخ خلفاي کبیر را چه کسی نوشته بود؟-74

  ) ابن اعثم کوفی4  ) ابوالحسن مدائنی3  ) ابن واضح یعقوبی2  علی بن  مسعودي )1
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  کدام یک از سراداران عرب در جنگ پل به فرماندهی بهمن جادویه کشته شد؟-75

  ) عبداهللا بن سلیم ازدي4  ) مثنی بن حارثه3  ) ابو عبید بن مسعود2  ) سلیط بن قیس1

  کیست؟» کشاف«مؤلف -76

  ) جاحظ4  ) امام فخر رازي3  خشري) زم2  ) الماوردي1

  را چه کسی نوشته است؟  » بیان االدیان«کتاب -77

  ) امام محمد غزالی2  ) امام الحرمین ابوالمعالی جوینی1

  ) شیخ عباس قمی4  ) امام ابوالمعالی محمد بن عبیداهللا علوي غزنوي3

  چه کسی فرماندهی ایرانیان را در جنگ شهر شوشتر به عهده داشت؟-78

  ) هرمزان4  ) مردانشاه3  ) خرزاد2  یروزان) ف1

 حیره در عهد کدام یک از خلفاي راشدین به تصرف درآمد؟-79

  ) عثمان4  ) ابوبکر3  ) عمر2  ) امام علی (ع)1

  وزیر کاردان و شیعی المستعصم باهللا آخرین خلیفه عباسی چه نام داشت؟-80

  ) ابن مقله4  ) ابن علقمی3  ) ابن فرات2  ) ابن ربیع1
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  االت درس تاریخ جهانسؤ

  در عهد سلسله چئو مذهب رایج در چین را مشخص کنید؟-81

  ) بودا و شین تو4  ) شین تو و تائوئیسم3  ) کنفوسیوس و تائوئیسم2  ) کنفوسیوس و بودا1

  بزرگترین فرمانرواي هند که مذهب بودا را در کشور خود رسمیت داد، که بود؟-82

  ) هارشا4  ویکرامادیتیا )3  ) آشوکا2  ) چاندرا گوپتاي اول1

  در هندوستان چه کسی بود؟» گورگانیان«مؤسس سلسله تیموریان هند -83

  ) اورنگ زیب4  ) ظهیرالدین بابر3  ) اکبر2  ) همایون1

که زنان هندو پس از مرگ شوهرانشان مجبور بودنـد زنـده زنـده در آتشـی کـه جسـد       » سانی«رسم -84

  کسی ممنوع گردید؟سوزاند، بسوزند توسط چه  شوهرشان را می

  ) شاه جهان4  ) آشوکا3  ) چاندرا گوپتاي اول2  ) اکبر شاه1

  آرشمیدوس دانشمند مشهور در کدام جنگ به قتل رسید و فرمانده آن پیکار چه کسی بود؟-85

  سیپیوس -) کارتاژن4  مارسلوس -) سیراکوزرا3  وارون -) کان2  هانیبال -) اتروري1

ز پادشاهان اروپا رهبري عملیات را به عهده داشت و در حوالی تونس در جنگ هشتم صلیبی کدام یک ا-86

  به مرض طاعون جان سپرد؟

  ) ریچارد شیردل4  ) فردریک دوم3  ) سن لوئی2  ) فیلیپ اگوست1

  مؤسس سلسله جدید آنژو در انگلستان چه کسی بود؟-87

  ) هانري سوم4  ) هانري دوم3  ) ریچارد اول2  ) هانري اول1

  ت جنگ هفتم صلیبی را کدام یک از سالطین اروپا به عهده داشت؟رهبري عملیا-88

  ) فیلیپ اگوست4  ) فردریک باربروس3  ) آندره دوم2  ) سن لوئی1
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کدام پاپ با فیلیپ لوبل پادشاه فرانسه درافتاد و علناً اظهار کرد که مقام پاپ باالتر از مقـام پادشـاهان   -89

  است؟

  ) بنی فاس هشتم4  ) کلمان پنجم3  م) اینوسان چهار2  ) گراگوار یازدهم1

  دوره اول جنگ صد ساله بین کدام یک از پادشاهان اروپا به وجود آمد؟-90

    هانري سوم پادشاه انگلستان -) لوئی دهم پادشاه فرانسه1

  ادوارد اول پادشاه انگلستان -) فیلیپ پنجم پادشاه فرانسه2

    انگلستانادوارد دوم پادشاه  -) شارل چهارم پادشاه فرانسه3

  ادوارد سوم پادشاه انگلستان -) فیلیپ ششم پادشاه فرانسه4

رفتند کدام  هاي عمده واصلی به شمار می در کنگره وین که تزارروسیه، انگلستان، اطریش و پروس قدرت-91

  کشور به عنوان یک دولت مستقل و جداگانه از میان رفت؟

  ) لهستان4  ) اسپانیا3  ) بلژیک2  ) هلند1

نشـین آمریکـایی جمهـوري مسـتقل      میالدي تشکیل یافت چند کـوچ  1783ن پاریس که در سال پیما-92

  نامیده شدند؟» ایاالت متحده آمریکا«تشکیل دادند و 

1 (17  2 (13  3 (18  4 (20  

هاي اروپایی اولتیماتوم داد کـه اگـر در هـر جـاي آمریکـا       کدام یک از رؤساي جمهور آمریکا  به قدرت-93

  چار خواهند شد که با  ایاالت متحده بجنگند؟دخالت کنند، نا

  ) فرانکلین روزولت4  ) مونروئه3  ) هربرت هوور2  ) جورج واشنگتن1

  انقالب صنعتی در چه قرنی در انگلستان صورت گرفت؟-94

  ) نیمه اول قرن نوزدهم4  ) نیمه دوم قرن هیجدهم3  ) نیمه اول قرن هیجدهم2  ) نیمه دوم قرن هفدهم1
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  نفرانس پیشنهاد تشکیل سازمان ملل متحد ارائه گردید؟در کدام ک-95

  ) تهران4  ) یالتا3  ) کازابالنکا2  ) پوتسدام1

میالدي که سلطنت خاندان منچو در چین به پایان رسـید، نخسـتین رئـیس     1912فوریه سال  12در روز -96

  جمهور چین چه کسی بود؟

  مارشال چیانکاي چک )4  ) مائوتسه تونگ3  ) دکتر سن یاتسن2  ) یوان شیه کاي1

  بود، چه پاداشی را از متصرفات ترکیه در اختیار انگلستان گذاشت؟» پیمان برلین«پیمانی که معروف به  -97

  ) شبه جزیره کریمه4  ) مونتنگرو3  ) جزیره قبرس2  ) بوسنی و هرزگوین1

  ها به امضاء رسید؟ در کدام سال و میان کدام دولت» نانکن«عهدنامه -98

  چین و روسیه -1860) 4  چین و انگلستان -1842) 3  چین و ژاپن -1814) 2  چین و آلمان -1875) 1

که بعدها رئیس جمهوري آلمان شد، » فن هیندنبرگ«ارتش آلمان در کدام نبرد بزرگ بود که به سرداري -99

  ها را نابود کرد؟ روس

  ) پطروگراد4  ) تاننبرگ3  ) لهستان2  ) مارن1

  طرف کدام حزب و در کجا تأسیس شد؟ از» الملل سوم بین« -100

  مسکو -) کمونیست4  پاریس -) سوسیالیست3  لندن -) کارگر2  لندن -) محافظه کار1
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  سؤاالت درس تاریخ ایران دوره اسالمی 

  اثر کدام یک از مؤلفین ذیل است؟» مرآة الزمان«کتاب  -101

    ) سبط ابن الجوزي2  ) ابوالفرج عبدالرحمن الجوزي1

  ) ابن کثیر قرشی شامی4  ن ابوعبداهللا ذهبیالدی ) شمس3

  مؤسس سالجقه روم (آناطولی) چه کسی بود؟ -102

ش1 رد2  ) سلیمان بن قُتَلم ابراهیم ینال4  الدین توتوش ) تاج3  ) قره ارسالن قاو (  

  مؤسس اتابکان لرستان (هزار اسپی) را مشخص کنید؟ -103

  ) اتابک افراسیاب اول4  اتابک زنگی) 3  ) اتابک ابوطاهر بن محمد2  ) اتابک ابوبکر1

  بناي عظیمی به نام دولت خانه یا خانه اقبال در تبریز توسط چه کسی ساخته شد؟ -104

  ) سلطان اویس2    ) سلطان احمد جالیر1

  ) الجایتو4  اهللا همدانی ) خواجه رشیدالدین فضل3

  کتاب فردوس التواریخ اثر کدام یک از مؤلفین ذیل است؟ -105

  الدین علی یزدي ) شرف4  ) خسروبن عابد ابرقوهی3  ) احمد خوافی فصیحی2  ابرو) حافظ 1

  ها مشخص سازید؟ را در عهد مغول» باسقاقان«وظیفه -106

  ) فرماندهی سپاه ایاالت4  »یام«) مسئولیت 3  ) عامل مالیات2  ) مسئولیت اموال خاصه1

  رسید؟» یاسا«یلخانان ایران به اهللا همدانی در زمان کدام یک از ا خواجه رشیدالدین فضل -107

  ) گیخاتو4  ) ابوسعید بهادر3  ) الجایتو2  ) ارغون1

  خسرو درویش رهبر نقطویان به فرمان کدام یک از شاهان صفوي به دار آویخته شد؟ -108

  ) شاه عباس ثانی4  ) شاه عباس اول3  ) شاه صفی اول2  ) شاه طهماسب اول1
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  ابور چه کسی بود؟نخستین استاد مدرسه نظامیه نیش -109

    ) شیخ ابواسحق شیرازي2    ) ابونصر صباغ1

  الحرمین ابوالمعالی جوینی ) امام4    ) ابوالمظفر خوافی3

نخستین پیمان صلحی که در عهد شاه طهماسب اول صفوي میان دولتین ایران و عثمانی منعقد گردید،  -110

  به چه نامی در تاریخ شهره است؟

  ) پیمان قصر شیرین4  ) پیمان قارص3  ماسیه) پیمان آ2  ) پیمان زهاب1

  اهللا به فرمان کدام پادشاه صفوي در اصفهان ساخته شد؟ مسجد شیخ لطف -111

  ) شاه عباس دوم4  ) شاه سلطان حسین صفوي3  ) شاه عباس اول2  ) شاه صفی اول1

  قویونلوها را درهم کوبید؟ شاه اسماعیل اول در کدام سال و کدام جنگ آق -112

  تبریز -907) 4  ارزنجان -906) 3  کنار فرات -905) 2  شارور (شرور) -906) 1

  جنگ زاوه بین کدام دو دولت اتفاق افتاد؟ -113

  آل جالیر -) آل مظفر4  تیموریان -) آل مظفر3  خوارزمشاهیان -ها ) مغول2  آل کرت -) سربداران1

  شد؟ به چه کسانی اطالق می» نویان«لقب  -114

  ) تیولداران4  ) اشراف سپاهی3  قبایل ) رؤساي2  ) جنگاوران1

  سلسله آق قویونلو توسط کدام سلسله منقرض گردید؟ -115

  قویونلو ) قره4  ) صفویه3  ) آل مظفر2  ) آل جالیر1

هجري قمري درباره ایران بین کدام دو دولت به عمـل   1328در ذوالقعده » پوتسدام«امضاي موافقتنامه  -116

  آمد؟

  انگلستان -) آمریکا4  فرانسه –) روس 3  انگلستان -) روس2  آلمان -) روس1
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  دولت ایران در جنگ جهانی اول در کدام تاریخ فرمان بیطرفی خود را اعالم داشت؟ -117

  1335محرم  12) 4  1335رجب  15) 3  1333ذوالحجه  11) 2  1334االول  ربیع 14) 1

  آغاز و انجام مشروطیت دوم را مشخص کنید؟ -118

  1330محرم  3تا  1327الثانی  جمادي 27) 2  1331شوال  3تا  1328رجب  20) 1

  1331تا صفر  1328محرم  25) 4  1330الثانی  جمادي 14تا  1327محرم  22) 3

  مؤلف مآثرالسلطانیه کیست؟ -119

  ) محمد بن محمد تقی ساروي2  ) میرزا سید جعفرخان خورموجی1

  انی) میرزا محمدتقی سپهر کاش4    ) عبدالرزاق بیگ دنبلی3

  مؤسس و بانی مدرسه ناصریه و عمارت بهارستان کیست؟ -120

    ) احمد شاه قاجار2    ) ناصرالدین شاه قاجار1

  ) مظفرالدین شاه قاجار4  ) میرزاحسین خان سپهساالر3
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  )13مجموعه تست سال هاي اخیر(

  

 سؤاالت درس زبان عمومی و تخصصی  

A. Choose the word or phrase that best completes the conversation. 

1- “John should have warned you about that.” 

“Yes, but  ……….  he’s still my good friend.” 

1) moreover  2) despite that  3) although  4) on the contrary 

2- “Is attendance important in this class?” 

“No, but in the last class it  ……….  very seriously.” 

1) has taken  2) has been taken  3) was taken 4) was taking  

3- “Do you want to go skiing with us?” 

“Oh, no! Just  ……….  skiing down a mountain terrifies me.” 

1) the thinking of  2) a thought on  3) about thinking of 4) the thought of 

4- “What’s that thing?” 

“A fax. It’s a machine by which ……….  over the telephone line.” 

1) written messages can be sent  2) written messages can send them 

3) can send written messages  4) can be sent written messages 

5- “Did you decide to hire Smith for the job?” 

“Yes, I chose him becaus ……….  not only has the experience but also the 

education.” 

l) hes does  2) he has  3) he is  4)he 

6- “The musicians have been practicing for eight hours.” 

“Needless ……….  , many of them want to stop soon.” 

1) to say that  2) to say  3) it’s said that  4) saying 



  مجموعه تاریخ »  242«
 

 
 

 
7- “I just heard John lost his job.” 

“Yes the work led to his dismissal.” 

1) he is unable to do  2) his inability doing  3) his inability to do 4) he is unable doing 

8- “What’s all the noise about?” 

“We had a bad accident  ……….  at the factory.” 

1) happened  2) happening 3) happen 4) has happened 

9- “Why was the road closed yesterday?” 

“There he is unable doing a bad accident.” 

1) must have been 2) has been 3) has to be  4) might be 

10- ‘What’s the answer to problem two’ 

“I don’t know, and even .‘.........., I wouldn’t tell you.”  

1) I did  2) though I did  3)if I did  4)if I do 

11-”When was this school built? 

“I think it was sometime ……… . 

1)1960’s   2) in 1960’s ,  3) at the t960’s  4) in the 1960’s 

12- “It gets quite cold here in the winter.” V 

“Oh dear, I was hoping ……… . buy a coat.” 

1) not to have to  2) I don’t have to  3)1 wouldn’t  4) not having to 

13- ‘SeveraI languages are spoken in your country, aren’t they?” 

“Yes, but French is ……… . in this region.” 

1) dominated  2) the dominating  3) dominant  4) the domination 

14- “I really like your new shoes.” 

“And they cost less than I……… . 

1) expect  2) was expected  3) had expected  4) am expecting 
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15- “Do you think the new system will be an improvement?” V 

“Yes. Costs will decrease ……… .should increase profits.” 

1) through which  2) therefore  3) which  4) however 

B. Read the passage, then answer the questions following it according to the 

information given in the passage. 
Although Edgar Allan Poe is recosnized as the originator of the mystery story genre and 

as a master of the short story, literary critics and the general public have debated the 

extent of both his genius and his madness since his death in 1849. Poe rose from destitute 

beginnings as an orphan to a childhood of relative comfort when a wealthy businessman 

took him in. As a young man, however, he descended through poverty and mental ilness 

to an early death at the age of forty. In his short career, he produced dozens of poems. 

Stories, and critical essays that reflect his brilliant creative intellect.  

At twenty, Poe moved to Baltimore to live with his impoverished aunt and her daughter. 

where he eventually married his fourteen-year-old cousin. Virginia. Poe was obviously 

devoted to his young wife, and idealized images of her appear in many of his female 

characters. It is difficult to suppose, however, that they had a close relationship, since she 

was many years younger than he was and chronically ill with tuberculosis. Although Poe 

wrote for various newspapers and magazines during this time, making great strides in 

literary criticism and developing his short-story style, he achieved no monetary success. 

His sensitive personality and a hereditary tendency to neurosis contributed to a tragic 

mental decline; however, this only seems to have reinforced the brillant imagery and 

fascinating morbidity that he achieved in his tales. Many critics speculate that Poe also 

suffered from alcoholism and opium addiction. The fantastical quality of his work earned 

him a devoted posthumous following in France, but he was generally disparaged by his 

American contemporaries. 

16-According to the passage, some of the women in Poe’s works were inspired by his 

……… . 

1) daughter  2) mother  3) cousin  4) aunt 
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17- What does the author claim strengthened the imagery of Poe’s tales?  

1) his mental deterioration  2) his interest in literary criticism 

3) his alcoholism and opium addiction  4) his posthumous following in France 

18- According to the author, critics disagree about ……… . 

1) Poe’s relationship with his wife. 

2) the degree of Poe’s talent. 

3) whether Poe was better as a critic than as a poet. 

4) the meaning of the fantastic images in Poe’s works. 

19- When Poe wrote for magazines, he ……… . 

1) became ill with tuberculosis.  2) became popular in France. 

3) was financially successful.  4) improved his writing technique. 

20- Just after Poe’s death, his reputation as a writer was better 

1) in France than in the U.S.  2) in the U.S. than in France. 

3) than it is now.   4) amongst critics than the general public. 
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  سؤاالت درس زبان عربی  

الل کدام است؟» عوج«فعل نهی مفرد مؤنث مخاطب از ریشه  -21 در باب إفع  

عوجی1 ت2  ) ال تَ جوع وجین3َ  ) ال تَ ع ت4  ) ال تَ وج ع   )ال تَ

  کدام است؟» وقی«فعل امر متکلم وحده از ریشه  -22

أق2ِ  ) ق1ِ أق4َ  ) أق3ِ  ) ل ل (  

  اي و به چه معنی است؟ چه نوع کلمه» شتان« -23

  شتاب کن -) اسم فعل امر2  تعجب نکن -) اسم فعل نهی1

  جدا شد -) اسم فعل ماضی4  شود کند می -) اسم فعل مضارع3

نْ دابه... چه نوع  کلمه» کأیِّن« -24 ّن م   اي و به چه معنی است؟   در آیه کأیِ

  چقدر -) اسم شرط4  چه بسیار -) کنایه3  چندین -) اسم استفهام2  چند -) اسم فعل1

  اي است؟ چه نوع کلمه» أرِ« -25

    »رأي«) فعل ماضی مفرد مذکر غایب ثالثی مجرد از ریشه 1

  در باب افعال» رأي«) فعل امر مفرد مذکر مخاطب از ریشه 2

  ثالثی مجرد» أري«) فعل ماضی مثال واوي از ریشه 3

  ثالثی مجرد» أري«ریشه ) فعل امر مفرد مؤنث مخاطب از 4

  کدام است؟» اذما تجتهد تنجح«در عبارت » تنجح«نقش و اعراب کلمه  -26

  محالً مجزوم -) فعل شرط4  مجزوم -) فعل جحد3  مرفوع -) فعل مضارع2  مجزوم -) جواب شرط1

  کدام عبارت صحیح است؟ -27

1محمد الیوم ت رْ   ) سافر الیوم مریم4  م حسین) سافرت الیو3  ) سافَرت الیوم مریم2  ) سافَ
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  کدام گزینه است؟» زادك اهللا ثروةً«مجهول عبارت  -28

1ک ت ثروتُ ثروة2ٌ  ) زِید ید3  ) زک روت یدت ثُ ت الثروة4ُ  ) زِ د   ) زِ

  کدام است؟» قُمت وقوفاً«در عبارت » وقوفا«نقش و اعراب کلمه  -29

  صوبمحالً من -) حال2  تقدیراً منصوب -) مفعول له1

  منصوب -) مفعول به4  منصوب -) مفعول مطلق3

  کدام است؟» کان عثمان اول مؤسس للدولۀ العلیۀ العثمانیه«در عبارت » اول«نقش و اعراب کلمه  -30

  مرفوع -) اسم کان4  منصوب -) عطف بیان3  مرفوع -) بدل2  منصوب -) عطف1

  گذاري کدام عبارت صحیح است؟ اعراب و حرکت -31

ت) رأي أنَّ 1 کَ د ملَ   الفتوح قد تَوالت و أنَّ کنوز االکاسرة قَ

2.   ) و أهلُ العطاء مرتّبینَ فیه مراتب الیتطّرقْ علیها خللٌ

رْضِ العطاء.3 ونَ الدواوینِ و فَ و د ر لذلکمن ع طَ   ) فَفَ

نیا.4 أجلِ الد ینِ ال لأجلِ الد تالُهم لو کانَ ق (  

  ارت صحیح است؟گذاري کدام عب اعراب و حرکت -32

رَ و ...1 ، فقصدوا بالد ترکستانَ مثل کاشْغَ نْ اطراف الصینِ نَّ قوماً خرجوا م أ   ) فَ

رِ و ...2 ، فقصدوا بالد ترکستانِ مثلِ کاشْغَ نْ اطراف الصینَ نَّ قوماً خرجوا م أ   ) فَ

نْ أطراف الصینِ، فقصدوا بالد ترکستانَ مثل کاشْغ3َ خرجوا م نَّ قوم أ   رُ و...) فَ

، فقصدوا بالد ترکستانَ مثلُ کاشغرِ و...4 نْ اطراف الصینَ خرجوا م نَّ قوم أ   ) فَ

  گذاري کدام عبارت صحیح است؟ اعراب و حرکت -33

1. النعمانَُ بنَ امرؤ القیس و کانَ اعور : بعده لکم م .2  ) ثُ : النعمانُ بنِ امرؤ القیس و کان اعوراً بعده ک م ملَّ   ) ثُ

3. النعمانُ بنُ امرؤ القیسِ و کان اعور : بعده لکم م .4  ) ثُ عده: النعمانَ بنَ امرؤ القیسِ و کانَ اعور ب لکم م   ) ثُ
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  گذاري کدام عبارت صحیح است؟ اعراب و حرکت -34

1. بجهرازاد ه نبدارابنَ اسفندیارِ بنِ بشتاسبٍ وکان ی لکو م(  

ن2ْ إنَّ رجاالً م ثُم ( . رأسه الی األسکندرِ وابه فقتلوه و تقرّبوا بِ ثَب اصحابِ دارا و  

ه بنی بأرض الجزیرةَ مدینه دارا.3   ) و قیلَ أنَّ

4.ه و تأهب الیه جند معج کتابِ االسکندر لَ دارا جواب ص ا و فلم (  

  گذاري کدام عبارت صحیح است؟ اعراب و حرکت -35

1 د لالفیلِ و انوشروانَ رسولِ) و فی عام کلاهللا (ص) والم    

د رسول2ُ ّلانوشروانِ ) و فی عامِ الفیلِ و لکاهللا (ص) و الم  

د رسول3َ   اهللا (ص) والملک انوشروانَ ) و فی عامِ الفیلِ ولَ

د رسول4ُ لانوشروانُ ) و فی عامِ الفیلِ و کلاهللاِ (ص) والم  

  یر است؟کدام گزینه ترجمه صحیح عبارت ز -36

  »کانت غزوة بنی قینقاع یوم السبت للنصف من شوال علی رأس عشرین شهراً من مهاجره«

  )غزوه بنی قینقاع در روز شنبه نیمه ماه شوال و رأس بیستمین ماه از هجرت پیامبر اتفاق افتاد.1

  اتفاق افتاد. ) غزوه بنی قینقاع در روز یکشنبه نیمه ماه شوال و در سر بیستمین ماه از هجرت پیامبر2

  ) غزوه بنی قینقاع در روز دوشنبه نیمه ماه شوال در اول بیستمین ماه از هجرت پیامبر اتفاق افتاد.3

  ) غزوه بنی قینقاع در روز یکشنبه نیمه اول ماه شوال در هنگام آوردن سر مهاجران اتفاق افتاد.4

  کدام گزینه ترجمه صحیح عبارت ذیل است؟ -37

  »راسان وثب الجند بها فانتهبوا بعض خزائنه و سالحه و متاعهلَمامات طاهرٌ بخ«

  ها و خزانه دولتی را غارت کرد. ) و چون طاهر در خراسان درگذشت سپاه او به خونخواهیش برخاست و اموال، اسلحه1

  ام کردند.ها و اموال او قی ) و چون طاهر به خراسان رسید، فوت کرد و سپاه او براي به دست آوردن خزائن، اسلحه2

  ها و اموال او را غارت کرد. ) و چون طاهر در خراسان درگذشت، سپاه بشورید و بخشی از خزائن، اسلحه3

) و چون طاهر به خراسان آمد، فوت کرد، پس سپاه او قیام کردند و بخشـی از امـوال و سـالح و خـزائن دولـت را      4

  غارت کردند.
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  کدام گزینه ترجمه درست عبارت ذیل است؟ -38

  »اقلیم الجبال، اقلیم حشیشه الزعفران و شراب اهله العسل و االُلبان و اشجاره الجوز و االیتان«

  ) سرزمین جبال، سرزمین گیاه زعفران است و نوشیدنی اهل آن عسل و شیر و درختان آن گردو و انجیر است.1

نوشـند   شرابی از عسل و شیر می آید. اهل آنجا ) سرزمین جبال، سرزمین حشیشی است که از زعفران به دست می2

  و درختان آنجا گردو و زیتون است.

نوشـند و درختـان گـردو و انجیـر      ) سرزمین جبال، سرزمین حشیش و زعفران است، اهل آنجا از عسل و شیر مـی 3

  دهند. پرورش می

  روید. گردو در آنجا مینوشند و درختان خرما و  روید و اهل آن مناطق عسل و شیر می ) در نقاط کوهستانی زعفران می4

  کدام گزینه ترجمه عبارت ذیل است؟ -39

منا الرجال فی دین اهللا«   »فقالوا: إنّا أتینا عظیماً حین حکَّ

  ) گفتند: ما مردان بزرگی را براي دین خدا حکم قرار دادیم.1

  ) گفتند: ما با حکم قرار دادن مردان درباره دین خدا گناه بزرگی مرتکب شدیم.2

  : ما زمانی که مردان بزرگ را حکم قرار دادیم کار بزرگی انجام دادیم.) گفتند3

  ایم تا آنها را درباره دین خدا حکم قرار دهیم. ) گفتند: ما مردان بزرگی آورده4

  کدام گزینه ترجمه عبارت ذیل است؟ -40

  »فاخذالمثنی علی البرّ حتی اتی االنبار«

  ) وي دو بار از راه خشکی به انبار رفت.1

  ) مثنی تا زمان رسیدن به انبار نیکوکاري در پیش گرفت.2

  ) مثنی از راه نیکی و درستی با اهل انبار رفتار کرد.3

  ) مثنی راه خشکی را در پیش گرفت تا به انبار رسید.4
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  سؤاالت درس تاریخ ایران باستان 

ق.م متصـرف شـد، چـه     612ل اولین فرمانرواي ایرانی که دولت آشور را درهم شکست و نینوا را در سـا  -41

  کسی بود؟

  ) آستیاگس4  ) کیاکسار (هووخ شتره)3  ) خشثریته (فرورتیش)2  ) دیااکو (دیوکس)1

  در کدام یک از منابع زیر این طور منعکس است که علت هالکت آستیاگس، اشراف ماد بودند؟ -42

  ) منابع مصري4  ) منابع یونانی3  ) اوستا2  ) منابع بابلی1

کدام یک از شاهان هخامنشی، دولت لودیا (لیدي) از پا درآمد و کشور لیدي به یکی از ایـاالت  در زمان  -43

  ایران تبدیل گردید؟

  ) خشایارشا4  ) کبوجیه3  ) کوروش اول2  ) داریوش اول1

هاي شناور از طریـق کـدام تنگـه وارد     خشایارشا پیشاپیش لشکریان خود در حمله به یونان از روي پل -44

  د؟اروپا گردی

  ) دماغه میکال4  ) تنگه هلسپونت3  ) تنگه ساالمین2  ) تنگه بسفور1

ق.م خشایارشا شورش مصر را فرو نشاند، چه کسی را به سـمت سـاتراپ آن    484بعد از اینکه در سال  -45

  کشور تعیین کرد؟

  ) هخامنش4  ) ماردنیوس3  ) داریوش دوم2  ) اردشیر اول (درازدست)1

ق.م که بین ایرانیان و یونانیان منعقد گردید، گواه بر فتوحات یونانیان است،  449در سال » صلح کاللی« -46

  در اثر انعقاد این پیمان ایرانیان کدام قسمت یونان را از دست دادند؟

  ) مقدونیه4  ) دریاي اژه3  ) آتن2  ) اسپارت1
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بود، هفتـاد جلگـه را در   تیگران دوم که به یاري پادشاه اشکانی بر تخت سلطنت ارمنستان قرار گرفته  -47

  اختیار فرمانرواي پارت گذاشت که بدین ترتیب جناح شمال خط فرات تأمین گردید. نام پادشاه پارت چه بود؟

  ) مهرداد دوم4  ) فرهاد سوم3  ) اردوان دوم2  ) فرهاد دوم1

  هاي مشروح زیر بود؟ شامل کدام یک از زمین» آپاداناك«هاي  زمین -48

  ) اراضی درباري2  عابد) اراضی متعلق به م1

  ) اراضی ده4  داري مرزبان ) اراضی مخصوص نگاه3

گوید که در موقع برگزاري جشن عروسی پسـر ارد بـا دختـر پادشـاه ارمنسـتان       کدام مورخ یونانی می -49

  پیکی، سر و دست بریده کراسوس را به دربار شاه ارمنستان به آرتاشات آورد؟

  ) دیودور سیسیلی4  تی) سالیوس3  ) پلوتارك2  ) استرابن1

  ها قرار داد و دین رسمی کشور اعالم کرد؟ کدام یک از فرمانروایان کوشان، جایگاه بودا را در آسمان -50

  ) کوجوالکد فیزس4  ) گندوفار3  ) ویناکد فیزس2  ) کانیشکا1

تـرین و   ا قوياش مورد تأیید قرار گرفته است، دوران کدام یک از پادشاهان پارت ر آ.گوتشمید که نظریه -51

  هاي اشکانی دانسته است؟ ترین دوره مهم

  ) مهرداد اول4  ) فرهاد چهارم3  ) ارد2  ) اردوان دوم1

  اسم محلی را که در آنجا شاپور اول سپاه عظیم روم در هم شکست، مشخص کنید؟ -52

  ) ایبري4  ) آذربایجان3  ) ارمنستان2  ) بارلیس1

سا صورت گرفت در این نبرد رومیآخرین مرحله جنگ شاپور اول با روم د -53 دهـا شکسـت خوردنـد و      ر ا

  امپراطور روم به اسارت ایرانیان درآمد، امپراطور روم چه نام داشت؟

  ) نرون4  ) کراسوس3  ) والرین2  ) دیوکلسین1
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که به زبان پهلوي ساسانی است، طبق تأیید هنینـگ متعلـق بـه کـدام یـک از      » کعبه زردشت«کتیبه  -54

  ساسانی است؟پادشاهان 

  ) شاپور اول4  ) بهرام اول3  اردشیر اول 2  ) نرسی1

  آذر فرنبغ یا آتش روحانیان در زمان ساسانیان در کجا قرار داشته است؟ -55

  ) قریه مهر خراسان4  ) شیز آذربایجان3  ) کاریان فارس2  ) کوه رشن کابلستان1

د، تعداد آنها چند بوده و هـر یـک چنـد روز    ش اعیاد فصول سال در زمان ساسانیان گاهانبار نامیده می -56

  امتداد داشته است؟

  پنج روز -) شش4  ده روز -) هفت3  هفت روز -) چهار2  شش روز -) پنج1

  آمد؟ عید آذر جشن اول در عهد ساسانیان کدام روز از ماه به حساب می -57

  ) دهم بهمن4  ) اول دي3  ) نهم آذر2  ) هفتم شهریور1

اي فرسـتاد   ان ساسانی به توصیه مهرنرسی براي روحانیون و اشراف ارمنستان نامـه کدام یک از پادشاه -58

که در آن نامه پیشنهاد شده بود که اهالی ارمنستان از پیروي آیین مسیح دست برداشته و به آیین زرتشـت  

  روي آورند؟

  ) قباد4  ) یزدگرد دوم3  ) بهرام پنجم2  ) یزدگرد اول1

  ر جاثلیق در زمان ساسانیان در کدام شهر قرار داشت؟مرکز عیسویان ایران و مق -59

  ) شهر کزنا4  ) شهر ویه اردشیر3  ) شهر نیشابور2  ) گندیشاپور1

  کدام یک از پادشاهان ساسانی شغل استبذ یا رئیس تشریفات را ایجاد کرد؟ -60

  ) یزدگرد اول4  ) خسروپرویز3  ) بهرام پنجم2  ) قباد اول1
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  سؤاالت درس تاریخ اسالم

  اکرم (ص) صورت گرفته است؟ العشیره در کدامین ماه از هجرت حضرت رسول غزوه ذي -61

    سیزدهمین ماه -االول ) ربیع2    یازدهمین ماه -) صفر1

  شانزدهمین ماه  -اآلخر ) جمادي4    هفدهمین ماه -) رجب3

  غزوه سویق در کدامین ماه از هجرت پیامبر گرامی اسالم (ص) صورت گرفته است؟ -62

  بیست و دومین ماه -) ذیحجه2  آغاز هفدهمین ماه -) رجب1

  آغاز بیست و پنجمین ماه -االول ) ربیع4  بیست و سومین ماه -) نیمه محرم3

فرمود، چه کسـی   زمانی که امام علی (ع) براي نبرد با معاویه که به جنگ صفین مشهور است حرکت می -63

  را حاکم کوفه تعیین فرمود؟

  ) معقل بن قیس4  ) ابومسعود انصاري3  ) عبدا... بن عباس2  لی) ابواالسود دوئ1

  را کدام مورخ اسالمی تألیف کرده است؟» انساب االشراف«تاریخ  -64

  ) ابن قتیبه4  ) ابن واضح یعقوبی3  ) ابوحنیفه دینوري2  ) بالذري1

  چه بود؟» المختصر فی اخبار البشر«نام مؤلف کتاب  -65

  ) مقدسی4  ) ابن کثیر3  ) ابوالفداء2  ) ابن العبري1

در جنگ حرّه مردم مدینه علیه یزید و بنی امیه، دو نفر را به فرمانـدهی خـود برگزیدنـد، نـام ایـن دو       -66

  فرمانده را مشخص کنید؟

  عبدا... بن مطیع عدوي -) عبدا... بن حنظله2  عمرو بن خرم انصاري -) عبدا... بن عباس1

ضاة اشعريعبدا... ب -) نعمان بن بشیر انصاري3 جهم محمدبن ابی -) یزید بن عبدا...4  ن ع  

  کدام غزوه در ماه ذیقعده سال پنجم هجرت  اتفاق افتاده است؟ -67

  ) خندق4  ) حدیبیه3  ) خیبر2  ) بنی لحیان1
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ها را درهـم شکسـت و    کدام یک از سرداران اسالم در نبردي در نزدیکی جنده، رودریک شاه ویزیگوت -68

  ها بر اسپانیا پایان پذیرفت؟ م فرمانروایی ویزیگوتبا این  نبرد نظا

  ) قتیبه بن مسلم4  ) طارق بن زیاد3  ) حسان بن نعمان2  ) عقبۀ بن نافع1

کدام یک از فرماندهان اموي به دستور حجاج بن یوسف توانست ماوراءالنهر و فرغانه را به دست بگیـرد   -69

  و تا کاشغر در ترکستان شرقی پیشروي کند؟

  ) حصین بن نمیر4  ) جراح بن عبدا... حکمی3  ) قتیبه بن مسلم2  حمدبن قاسم) م1

  را چه کسی تألیف کرده است؟» البدء و التاریخ«کتاب  -70

  ) ابن اثیر4  ) مقدسی3  ) صابی2  ) یعقوبی1

سپاه ایران به فرماندهی بهمن جادویه بر اعراب پیروز شد، فرمانـده عـرب کـه در ایـن     » جسر«در نبرد  -71

  کار به قتل رسید، چه نام داشت؟پی

  ) ابوعبید بن مسعود ثقفی4  بن حارثه ) مثنی3  ) جریر بن عبدا...2  ) عتبۀ بن غزوان1

  در کدام جنگ مثنی فرمانده عرب بر مهران بن مهربنداد سردار سپاه ایران پیروز شد؟ -72

  ) نبرد کسکر4  ) پیکار یوم اعشار3  ) پیکار نهرالدم2  ) پیکار الیس1

  مربوط به کدام یک از نبردهایی است که حضرت علی (ع) در آن حضور داشتند؟» الهریر لیلۀ«حادثه ) 73

  ) غزوه احد4  ) جنگ نهروان3  ) جنگ صفین2  ) جنگ جمل1

هایی دست یافتند، فرمانده سپاه عـرب چـه    در نخستین پیشروي مسلمانان در دره سند که به پیروزي -74

  کسی بود؟

  بن نعمان ) حسان4  ) محمدبن قاسم3  خالدبن ولید )2  بن مسلم ) قتیبه1

  در جنگ قادسیه رستم فرماند سپاه ایران به دست چه کسی به قتل رسید؟ -75

  بن علفه ) هالل4    ) ضراربن خطاب3  بن عتبه ) هاشم2  بن عمرو ) قعقاع1
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  کردند؟ بن صرد خزاعی با عبیذا...بن زیاد جنگ توابین در کدام محل تحت فرماندهی سلیمان -76

  ) ماءالحوأب4  ) مذار3  ) کسکر2  الورده ) عین1

  بن محمدبن اشعث در کدام سال هجري، علیه چه کسی قیام  کرد؟ عبدالرحمن -77

    بن یوسف حجاج -81) 2  موسی بن نصیر -82) 1

  بن عبدالملک سلیمان -96) 4  ولیدبن عبدالملک -91) 3

  ست؟را چه کسی نوشته ا» االمامۀ والسیاسۀ«کتاب  -78

  ) فخر رازي4  ) ابن قتیبه دینوري3  ) محمد غزالی2  ) ابوحنیفه دینوري1

  قیام زیدبن علی از  طرف کدام سردار اموي سرکوب گردید؟ -79

  بن عمر ) یوسف4  بن عقبه مري ) مسلم3  بن نمیر ) حصین2  بن یوسف ) حجاج1

ادبن صالح سردار ابومسـلم خراسـانی   در بخارا اولین نهضتی که با روي کار آمدن عباسیان روي داد و زی -80

  شد؟ آن را درهم کوبید، توسط چه کسی رهبري می

  ) استادسیس4  ) جدیع کرمانی3  المهري بن شیخ ) شریک2  ) المقنع1
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  سؤاالت درس تاریخ جهان 

  ها را درهم کوبید؟ کدام فرعون مصر از کدام سلسله در نبرد کادیش متحدان آسیایی با شرکت هیتی -81

  سلسله نوزدهم -) رامسس دوم2  سلسله دوازدهم -محت اول) آمن1

  سلسله چهارم -) خئوپس4    سلسله اول -) منس3

شامل چه کسانی » شودراها«هاي هند جامعه را به چهار کاست یا طبقه تقسیم کرده بودند، طبقه  آریایی -82

  شد؟ می

  ) بازرگانان و کسبه4  رگران) کشاورزان و کا3  ) حکمرانان و نظامیان2  ) دانشمندان و روحانیان1

  گذاري کرد؟ ها را از پنجاب بیرون راند و سلسله موریاها را پایه کدام فرمانرواي هند، مقدونی -83

  ) ویکرامادیتیا4  ) آشوکا3  ) بیندوسارا2  ) چاندراگوپتا1

  دیوار عظیم چین که یک کار بسیار دشوار و پرخرج بود توسط کدام خاقان چین ساخته شد؟ -84

  ) مینگ هوانگ4  ) شی هوانگ تی3  تی -) ون2  تی -وو )1

  شد؟ هاي روم با کدام دولت را شامل می هاي اول پونیک، جنگ منظور از جنگ -85

  ها گل -) روم4  ها داس -) روم3  ها ژرمن -) روم2  کارتاژ -) روم1

  بین کدام دو دولت اروپایی وقوع یافته است؟» هفت ساله«هاي  مشخص کنید که جنگ -86

  انگلستان -) فرانسه4  فرانسه -) اطریش3  پروس -) فرانسه2  روسیه -) فرانسه1

  و همچنین بریتانیا را مسخر ساخت؟» گل«کدام سردار بزرگ روم بود که سرزمین فرانسه  -87

  ) نرون4  ) تراژان3  ) ژولیوس سزار2  ) پمپئی1

عیب را به خاطر همسرش ممتاز محل، بی نقص و » تاج محل«کدام فرمانروایی از سلسله تیموریان هند،  -88

  به یادگار گذاشت؟

  ) اورنگ زیب4  ) شاه جهان3  ) جهانگیر2  ) اکبر1
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آرتور درهم بشکند و نیروي دریایی تـزار   -کدام فرمانرواي ژاپن موفق گردید روسیه تزاري را در پورت -89

  را در دریاي داخلی ژاپن نابود سازد؟

  ) هیده تادا4  اسو) اي یه ی3  ) هیده یوشی2  ) می جی1

ها و لمباردها را درهم شکست و براي پایان دادن بـه حمـالت اعـراب بـه      کدام پادشاه فرانسه ساکسون -90

  اسپانیا لشکر کشید و تا ساراگس پیش رفت؟

  »پارسا«) لوئی معروف به 4  ) شارلمانی3  ) پپن2  ) شارل مارتل1

  برعهده داشت؟ فرماندهی اروپائیان را در جنگ دوم صلیبی چه کسی -91

  ) لوئی پنجم4  ) فیلیپ آگوست3  ) لوئی هفتم2  ) لوئی ششم1

  کدام پادشاه فرانسه بود که هانري سوم پادشاه انگلیس را شکست داد؟ -92

  ) فیلیپ سوم4  ) لوئی نهم (سن لوئی)3  ) لوئی هشتم2  ) فیلیپ آگوست1

مله شد و پادشاهان ایرلند تابعیت انگلـیس  در عهد کدام یک از پادشاهان آنژو در انگلستان به ایرلند ح -93

  را پذیرفتند؟

  ) هانري سوم4  تر ) ژان سان3  ) ریچارد اول2  ) هانري دوم1

زمانی که بین هانري چهارم پادشاه آلمان و پاپ اختالف افتاد، وي پاپ را از مقام خود عزل کرد و همـین   -94

ستیتور معروف گشت، نـام پـاپ معـزول را مشـخص     هاي انو ها و پادشاهان شد و به جنگ امر منشأ نزاع پاپ

  کنید؟

  ) پاپ اینوسان چهارم4  ) پاپ گرگوار هفتم3  ) پاپ الکساندر دوم2  ) پاپ اینوسان سوم1

رأي  27رأي مخـالف و   8رأي موافـق و   63میالدي کمیته سیاسی سازمان ملل بـا   1960دسامبر  15در  -95

  آفریقاي شمالی را به رسمیت شناخت؟ممتنع، حق خودمختاري و استقالل کدام کشور 

  ) لیبی4  ) مراکش3  ) تونس2  ) الجزایر1
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به دست مسلمانان سقوط کرد و بعد از آن همـه قـالع   » عکا«در عهد کدام یک از سالطین مملوك مصر  -96

  اروپائیان در فلسطین، در اختیار مسلمانان قرار گرفت؟

  ) ملک صالح4  حمد) ملک ناصرم3  ) ملک اشرف خلیل2  ) سلطان قالوون1

هـاي بریتانیـا و مصـر     کشور سودان در کدام ماه از سال به عنوان کشور مستقلی شناخته شد و پـرچم  -97

  پایین آورده شد؟

  1956) اول ژانویه 4  1953) نوامبر 3  1951اکتبر  15) 2  1948نوامبر  13) 1

  گردید؟ها مطرح  پیشنهاد تشکیل سازمان ملل متحد در کدام یک از کنفرانس -98

  ) یالتا4  ) کازابالنکا3  ) قاهره2  ) تهران1

  ها صادر گردید؟ اي که به منشور آتالنتیک مشهور شد در مالقات کدام شخصیت اعالمیه -99

  ترومن -) چرچیل4  دوگل -) چرچیل3  روزولت -) چرچیل2  موسولینی -) هیتلر1

  ا گردید؟بین کدام دو دولت امض 1936نوامبر  25پیمان ضد کمینترن در  -100

  فرانسه -) انگلستان4  آمریکا -) انگلستان3  ایتالیا -) آلمان2  ژاپن -) آلمان1
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  سؤاالت درس تاریخ ایران دوره اسالمی 

  مؤسس سلسله اتابکان فارس (سلغریان) چه کسی بود؟ -101

  ) اتابک ابوبکر4  ) اتابک سعد3  ) اتابک سنقر2  ) اتابک زنگی1

  اند، مشخص کنید؟ که به قتلغ خانیه شهره مؤسس قراختائیان کرمان را -102

  الدین شاه جهان )قطب4  الدین سیورغتمش ) جالل3  الدین محمد ) قطب2  ) براق حاجب1

  اثر کدام یک از مؤلفین زیر است؟» تفضیل االتراك«کتاب  -103

  ) کابت چلبی4  ) ابن حسول3  ) سلیمان راوندي2  بن بنداري ) فتح1

  ی خالفت را از شهر بغداد به سامرا منتقل کرد؟کدام خلیفه عباسی کرس -104

  ) معتضد4  ) متوکل3  ) معتصم2  ) مأمون1

با کشته شدن حسین خان شاملو رئیس قبیله شاملو از طرف شاه طهماسب، فرماندهی شاملو به عهـده   -105

  چه کسی محول گردید؟

  ) سام میرزا4  ) القاص میرزا3  ) محمد میرزا2  ) بهرام میرزا1

  بین دولت ایران صفوي و امپراطوري عثمانی در زمان کدام پادشاه صفوي بسته شد؟» آماسیه«ن صلح پیما -106

  ) اسماعیل دوم4  ) عباس اول3  ) طهماسب اول2  ) اسماعیل اول1

  تألیف کدام یک از مورخین زیر است؟» المختصر تتمۀ«کتاب  -107

  بیالدین ابوعبدا... ذه ) شمس2  الدین عمر ) ابن الوردي زین1

  ) عمادالدین ابوالفدا اسماعیل ایوبی حموي4    ) ابن کثیر قرشی شامی3

  سلسله آل جالیر (ایلکانیان) توسط کدام سلسله منقرض گردید؟ -108

  ) آل مظفر4  ) قره قویونلو3  ) صفویه2  ) آق قویونلو1
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پیمان صـلح بـا   در زمان کدام یک از پادشاهان صفوي، سلطان مراد سوم فرصت الزم را براي شکستن  -109

  ایران به دست آورد و سپاه عثمانی را به فرماندهی مصطفی پاشا به ایران اعزام داشت؟

  ) عباس دوم4  ) عباس اول3  ) محمد خدابنده2  ) اسماعیل دوم1

  در جنگ زاوه کدام یک از بزرگان سربداران به قتل رسید؟ -110

  الدین علی مؤید ) شمس4  ي) شیخ حسن جور3  الدین مسعود ) امیر وجیه2  ) شیخ خلیفه1

اسماعیلیان توسط کدام سلطان سلجوقی گشوده شد و به فرمان او، احمـدبن عبـدالملک   » شاه دز«دژ  -111

  عطاش اعدام گردید؟

  ) سلطان محمد4  ) سلطان برکیارق3  ) سلطان سنجر2  الدین ملکشاه ) جالل1

  اعالم داشت؟ کدام فرمانرواي الموت، روز قیامت و شروع هزاره جدید را -112

  الدین حسن ) جالل4  ) محمدبن حسن3  بن محمد ) حسن2  ) محمدبن بزرگ1

  در عهد مغول چه مالیاتی بوده است؟» ساوري« -113

    ) مالیات براي کمک به سپاه2    ) مالیات دامی1

  ) مالیات تمغا4    ) پیشکش اجباري3

  درگذشت؟ کدام یک از وزراي ایلخانان به یاسا نرسید و به مرگ طبیعی -114

  الدین علیشاه جیالنی ) تاج2  ا... همدانی ) رشیدالدین فضل1

  ) سعدالدین ساوجی4   ) صدرالدین احمد زنجانی3

  سلسله قره قویونلو توسط چه کسی منقرض گردید؟ -115

  ) الوند میرزا4  ) امیر مبارزالدین محمد3  ) اسماعیل صفوي2  ) اوزون حسن1
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که به ایران پناهنده شده بود، به کمک کدام پادشاه صفوي دوباره به تخـت  همایون پسر ظهیرالدین بابر  -116

  سلطنت هند برگشت؟

  ) طهماسب اول4  ) عباس اول3  ) محمد خدابنده2  ) اسماعیل اول1

  محمدعلی شاه در کدام تاریخ از سلطنت کناره گرفت و به خارج ایران تبعید شد؟ -117

  1331شوال  3) 4  1327محرم  25) 3  1328رجب  20) 2 1327الثانی  جمادي 27) 1

  نیروهاي روسی در چه سالی بی هیچ دلیلی ضریح حضرت امام رضا (ع) را در مشهد بمباران کردند؟ -118

  هـ1332) 4  هـ1334) 3  هـ1331) 2  هـ 1335) 1

  تبریز کیست؟» باغ شمال«بانی  -119

  طان اویس) سل4  ) یعقوب آق قویونلو3  ) ناصرالدین شاه2  ) مظفرالدین شاه1

ي خود را از بوشهر به بصـره کـه در دسـت     ها تجارتخانه در عهد کدام فرمانرواي ایران بود که انگلیسی -120

  ها بود، منتقل کردند؟ عثمانی

  ) جعفرخان زند4  ) علیمردان زند3  خان زند ) کریم2  ) نادرشاه افشار1
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  )14مجموعه تست سال هاي اخیر(

  

  ی  سؤاالت درس زبان عمومی و تخصص

  292ایران باستان  -1متن 

THE APADANA.RELIEFS 
Darius had begun the Persepolis apadana but had died soon after the sculptures along the 

north front had been completed. It was left for Xcrxesto carry on the magnificent 

structure upon which he lavished all his interest and thus produced the most impressive 

building on the terrace. 

To reach its higher level, there Were monumental staircases on the north and east:. On 

either side, two facing stairways met in the center, while two more were set deeper near 

the corners. To a length of 2.92 feet along the north and cast face the terrace ws covered 

by sculpturcs which show Persian art at its very best. Those so the north were first seen 

by the visitor but arc now sadly weathered; those to the cast repeated the scenes but in 

reverse order. Thanks to the soil which has ptotected; the latter since Alxander's wanton 

destruction their recent excavation has made them live again in all their thtine beauty. 

Below the central landing hovers Ahuramazda’s symbol, here minus the divine figure; a. 

winged griffin with paw uplifted in adoration crouches before palm trunks on either side. 

  ایران اسالمی -2متن 

CHARACTER OW THE EARLY SAFAVID EMPIRE 
Two sections of the population of the Safavid empire stand out In particular, she Turks 

and the Iranians. They are distinct not only in. language and castoms, but also in origin 

and culture. Whereas the Turkish element is composed of Tukmen tribesmen, for the 

most part herddmen bcrdcn and warriors, the Iranian consists of the old - established 

peasantry and the urban mercantile and artisan classes. In the figure of Ismail the Turkish 

and the Iranian group. fiused. It was not immiadiately apparent whether Ismail would cast 

in his lot with one or the other of these two section of the population, and if so which one 
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he would choose. 

Although the sultan had not been able to exploit his victory to the full, the battle of 

chaldiran had immense repercussion. 

  ایران معاصر -3متن 

End of safavids 
Muhmmad Kazim was concerned with Central Asian affairs because he origin nated from 

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

despatch 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 

engineers’ 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.4’ The Russians eventually achieved the 

pacification which Nadir, saddled with an economy ruined under the later Safavids and 

their Afghan supplanters, and not ultimately bettered by him, was unable to accomplish. 

Initially, Mahmüd Shah the Afghan’s overtures to foreigners resident in isfahãn seemed 

promising, but he later seized the British and Dutch companies’ assets. Meanwhile, 

trading prospect worsened with invasions by the Ottoman Turks and the Russians, and 

revolts within Iran In the north a Safavid prince had, with support of some chieftains of 

the Qajar tribe, established himself as 

Tahmasp II. In 1727 he was joined by Tahmasp Quli Khan (later Nadir Shah), 

who rapidly extended his own authority over much of the country. Two years later the 

Afghalns were crushed. In 1732 a Tahmasp II was deposed in favour of another Safavid, 

the infant, Abbas III, but with the coronation of Tahmasp Quli Khan as Nadir Shah in 

1736 pretence of Safavid rule was abandoned. 
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PART I — Ancient Iran 
The Apadana reliefs 

Comprehension 
1- When did Darius die according to the text? 

1) Darius died after the completion of the sculptures. 

2) Darius died at the beginning of his reign. 

3) Darius died after Apadana had been completed. 

4) Darius died soon after the completion of persepolis. 

2- What “was left for Xerxes” as the text narrates? 

1) Carrying on the construction of Apadana palace. 

2) He left persepolis apadana to be built. 

3) He never left it for anybody else. 

4) Darius made Xerxes carry on the building. 

3- How could one reach the higher level of the palace? 

1) The monumental staircases are ruined now. 

2) The monumental staircases are seriously damaged now. 

3) By using the stairways. 

4) By the banisters inside the Apadana Palace. 

4- What shows” Persian art at its very best”? 

1) The terrace.   2) The sculptures. 

3) 292 pieces of Persian art.  4) The north and east face of the terrace. 

5- What” are now sadly weathered”? 

1) Persian art.   2) Two facing stairways. 

3) The visitors of the palace.  4) The sculptures to the north. 
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6- “Alexander’s wanton destruction” means: 

1) licentious behaviour.  2) playful destruction. 

3) very abundant.   4) his wilfuldamage of persepolis Apadana. 

7-” ... hovers Ahuramazda’s symbol, ... “means: 

1) The sculpture of Ahuramazda is in the palace. 

2) Ahuramazda looks like a human being. 

3) The figure of Ahuramazda is shown as a relief. 

4) The figure of Ahuramazda seems brilliantly. 

PART 2—Islamic Iran 

Character of the Early Safavid Empire Comprehension 

8- What are the “two sections of the population...”? 

1) The Safavid empire and the population. 

2) The Iranians and the Turks. 

3) They are distinct in language and customs. 

4) Safavids on the one hand, and Iranians on the other. 

9- What are the differences between the two sections? 

1) They stand out in particular.  2) Two groups of races. 

3) Their populations are different.  4) language and customs. 

10- What are the sharpest differences in between? 

1) The Turks, for the most part, are nomads and warriors. 

2) The Iranians are old established peasants and urban dwelleres. 

3) Both 1 and 2 compose the right answer. 

4) They have the sharpest differences in between. 
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11-’ In the figure of ISmãil the Turkish and the Iranian groups fused.” What does 

this sentence signify? 

1) lSmail was of the royal blood. i.e, of both sides: Persians and Turkmans. 

2) ISmäil was half— breed. 

3) ISmãil was of mixed blood. 

4) ISmail was a man of noble birth. 

12-” ... ISmäilwould cast in his lot with ...“, means: 

1) to make a selection by lot. 

2) to become ISmãil ‘s task or responsibility. 

3) decision or choice resulting from the lot. 

4) to decide to join somebody and share his fortunes. 

13- What is the best paraphrase of the last sentence? 

1) It cannot be paraphrased in one single sentence. 

2) The battle was of far — reaching and indirect effects ; but he could not turn  

1) his victory to his   

2) own advantage. 

3) He could not take liii! advantage of his success. 

4) The battle of Chldirän was not on the benefit of the sultan. 

14- In this sentence, “to exploit” means: 

1) to use selfishly   2) to use unfairly for his own profit. 

3) to use, work, or develop filly  4) to go through in detail. 
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PART 3 — Contemporary Iran 

End of Safavids 

15- Why was Muhammad Kãzem concerned with central Asian affairs? 

1) He was in Mary.  2) He went to Man’.  3) He was{rorn Man’.  4) He went from 

Mary. 

16- What was the purpose of Nader ‘s despatch of artisans to Mary? 

1) to materialize the campaign in to Kashgaria. 

2) to be concerned with Kashgaria. 

3) to get into more detail than Mirza Mahdi Khan. 

4) to get everything ready for an expedition to Kashgaria. 

17- In next to last sentence, the word “repatriation” meams. 

1) sending or bringing the “captive labourers” back to their own country. 

2) reporting. 

3) escaping from a country. 

4) deportation. 

18- The last word of the last sentence “to accomplish” means: 

1) to perform  2) to accompany  3) to complete  4) to control 

19- What did Mohammad Shah do in practice? 

1) His overtures to foreigners residentin isfahan seemed promising. 

2) He took possession of the properly belonging to the companies. 

3) He confiscated private property of the foreigners. 

4) He took possession of the assets, but promised to make it up to the companies. 
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20- What worsend “trading prospects” as the asage signifies? 

1) invasionsby the Ottoman Turks and the Russians. 

2) the corohation of Tahmasp Quli Khan a Nader Shah. 

3) foreigners invasions as well as internal revolts. 

4) the establishment of a Safavid prince asTahmasp II. 
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  سؤاالت درس زبان عربی  

  بکر) الصحیح اَنَّ امیرالمؤمنین ما بایع اآل بعد ستۀ اَشهرٍ واهللا اعلم (درباره بیعت با ابیو -21

  »داند خدا می«بکر بیعت نکرد  ) درست این است که امیرالمؤمنین علی (ع) بعد از شش ماه با ابی1

  »ناقسم به خداي دا«بکر بیعت نکرد  ) صحیح این است که حضرت علی قبل از شش سال با ابی2

  »خدا داناتر است«) صحیح این است که حضرت امیرالمؤمنین بیعت نکرد مگر بعد از شش ماه 3

  »خدا دانا است«بکر بیعت نکرد  ) درست است که امیرالمؤمنین نه قبل و نه بعد از شش ماه با ابی4

قبل بقی ثالثۀ ایامِ لـم یـدفن    اهللا (ص) و دفن یوم الثالثا و فلما بویع ابوبکر اَقبل الناس علی جهاز رسول -22

  واالول اصلح.

  (پس از رحلت پیامبر با ابوبکر بیعت شد.)

  شنبه دفن کردند و این قول درست است. )مردم پس از سه روز آمدند و پیامبر را در روز سه1

مـین مانـد و   گویند سه روز بدن پیـامبر روي ز  شنبه آمدند و پیامبر را کفن و دفن کردند بعضی می ) مردم روز سه2

  تر است. دفن نشد. قول اول درست

شنبه آمدند پیامبر را دفـن   گویند روز سه ) مردم پس از سه روز آمدند و به کفن و دفن پیامبر پرداختند بعضی می3

  کردند قول اول درست است.

نبه بـود قـول اول   ش گویند روز سه شنبه آمدند و پس از سه روز بدن پیامبر را دفن کردند بعضی می ) مردم روز سه4

  درست است.

ب المراتب. -23 ملوك و رتَّ ذي اکمل آیین الْ   و کان اردشیر هوالَّ

  هاي شاهی را مرتب کرد. ) اردشیر همان کسی است که آیین شاهان و امور و سنت1

  داري براي شاهان ماهیانه ترتیب داد. ) اردشیر همان کسی است که در آیین مملکت2

  ست که آیین پادشاهان را کامالً منظم و مرتب رعایت کرد.) اردشیر همان کسی ا3

  کرد. ) اردشیر همان کسی است که آیین شاهان را به طور مرتب رعایت نمی4
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  و فی زمان سابور َظهر مانی الزِّندیق و اغوي النّاس و مات سابور قبل ان یظفربه. -24

  شاپور قبل از شکست مانی مرد.  ) در زمان شاپور مانی زندیق به جنگ با مردم پرداخت و1

) مانی و شاپور همزمان ظاهر شدند مانی زندیق به جنگ با مردم پرداخت و شـاپور از مـردم دفـاع کـرد و قبـل از      2

  شکست مانی شاپور مرد.

  ) به روزگار شاپور مانی زندیق ظهور کرد و مردم را فریب داد و شاپور پیش از آنکه بر او دست یابد درگذشت.3

  ه روزگار شاپور مانی زندیق ظهور کرد و مردم را جذب خود کرد و شاپور پیش از آنکه به او رسد، درگذشت.) ب4

  العربِ. ال یظفر باَحد منهم اال خلع کتفُه فلذلک سمّی ساپور ذواألکتاف. و اقام شاپور علی معاداةِ -25

کـرد و لـذا بـه شـاپور      یافت آنها را از کار خلع می می) شاپور به دشمنی با اعراب پرداخت بر هر کس از آنها دست 1

  ذواالکتاف معروف شد.

کرد و لذا به شـاپور ذواالکتـاف    یافت او را خلع می ) شاپور با اعراب به دشمنی پرداخت و بر هر کسی که دست می2

  نامیده شد.

کند لـذا بـه    یافت کتف او را می کرد بر هر یک  از دشمنان دست می ) شاپور به کمک اعراب با دشمنان مبارزه می3

  شاپور ذواالکتاف معرف شد.

کنـد و لـذا بـه شـاپور      یافـت کتـف او را مـی    ) شاپور به دشمنی با اعراب پرداخت و بر هر کس از آنان دسـت مـی  4

  ذواالکتاف معروف شد.

  رگ ابوبکر)قبایعه عمر و بایعه الناس. فقالت االنصار و بعض االنصار ال نبایع اال علیاً (پس از م -26

پس همه انصار یا بعضـی از آنهـا گفتنـد مـا      -) سپس عمر با ابوبکر بیعت کرد به دنبال بیعت او مردم بیعت کردند1

  کنیم جز با علی (ع). بیعت نمی

  ) پس عمر با ابوبکر بیعت و اجازه نداد که انصار با علی (ع) بیعت کنند.2

  کنیم. ضی از انصار نیز با او بیعت کردند و بعضی گفتند ما با علی بیعت می) سپس عمر با ابوبکر بیعت کرد ولی انصار یا بع3

  ) عمر با ابوبکر بیعت کرد و به انصار یا بعضی از آنها گفت شما هم با ابوبکر بیعت کنید.4
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اختلفوا فی عمره صلی اهللا علیه و اله یوم مات فقال ابن عباس و کان عمره ثالثـاً و سـتین سـنۀ و قـال      -27

  روة کان عمره ستین سنۀ. و قال ابن حنظله خمسا و ستین.ع

  پس از رحلت پیامبر صلی اهللا علیه و اله اختالف کردند در عمر پیامبر

  سال 56سال ابن حنظله گفت  60سال عروه گفت  67) ابن عباس گفت 1

  سال 65سال ابن حنظله گفت  66سال عروه گفت  65) ابن عباس گفت 2

  سال 65سال ابن حنظله گفت  60سال عروه گفت  63) ابن عباس گفت 3

  سال 56سال ابن حنظله گفت  63سال عروه گفت  66) ابن عباس گفت 4

 عقبـۀ اهللا عنه بالمسیر الی العراق، اجتمع االنصار فأقبلوا حتی دخلوا علی علی، فتکلم  و لما هم علی رضی -28

یاً.   بن عامر و کان بدرِ
  

اهللا عنه تصمیم گرفت به عراق برود انصار را احضار فرمـود پـس از آنکـه همـه جمـع شـدند        ) هنگامیکه علی رضی1

  خدمت حضرت علی (ع) آنگاه عقبه ابن عامر اهل سرزمین بدر سخنرانی کرد.

) هنگامیکه علی (ع) تصمیم گرفت به عراق برود پس از جمع شدن انصار خـدمت حضـرت علـی عقبـۀ بـن عـامر       2

  رد.پیرامون جنگ سخنرانی ک

) هنگامیکه علی (ع) تصمیم گرفت به عراق برود انصار پیش حضرت علی جمع شدند عقبۀ ابن عامر بـا سـخنرانی   3

  پیرامون جنگ بدر خواست حضرت را منصرف بکند.

) و چون علی (ع) تصمیم به حرکت گرفت اشراف انصار جمع شدند و نزد آن حضرت آمدند. عقبۀ بن عـامر کـه از   4

  جنگ بدر بود سخن گفت. شرکت کنندگان در
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کاتبان االمام محمد بن علی، فمکثا بذلک ما شاءاهللا -29 و کانا یتولّیان بنی هاشم، و ی  

هاشم بودند و با امام محمدبن علی مکاتبه داشتند و مـدتی ایـن    ) ابومسلم خراسانی با برادرش از دوست داران بنی1

  چنین گذشت.

ی هاشم بودند و با محمدبن علی مراوده داشتند و به همین دلیل در آنجا مدتی ) دو برادر ابومسلم از دوستداران بن2

  طوالنی ماندند.

  ) آن دو برادر از دوستداران بنی هاشم بودند و با امام محمدبن علی مکاتبه داشتند و مدتی این چنین گذشت.3

اتی با امام محمـد علـی داشـتند و ایـن     هاشم بودند و مراود ) ابومسلم خراسانی با برادرش مدتها از دوستداران بنی4

  دوستی ادامه داشت.

و فی اَیامِ سابور بن اردشیر ظهر مانی بن حمادالزندیق، فدعا سابور الی الثنویـه و عـاب مذهبـه، فمـالَ      -30

  سابور الیه.

اد زندیق شاپور را به بت1 او را رد کـرد. و  پرستی دعوت کرد. و مـذهب   ) در روزگار شاپور پسر اردشیر مانی پسر حم

  شاپور به دین او گرایش پیدا کرد.

) در روزگار شاپور پسر اردشیر مانی زندیق قیام کرد و شاپور او را به آرامش دعوت کرد ولی شاپور مـذهب او را رد  2

  کرد و او به شاپور گرایش پیدا کرد.

ـ 3 پرسـتی دعـوت کردنـد و شـاپور      ه بـت ) در روزگار شاپور پسر اردشیر به کمک مانی زندیق ظاهر شد و شاپور را ب

  مند شد. مذهب آنان ایراد کرد و به سوي آنان عالقه

) در روزگار شاپور پسر اردشیر، مانی زندیق پسر حماد ظهور کرد و شاپور را به کیش ثنویت دعـوت کـرد و کـیش    4

  اردشیر را نکوهش کرد پس شاپور به سوي او مایل گردید.
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لّا اَجابه.کان انوشروان نبیالً، کر -31 یماً، ظاهرالعدل، الیسأله انسان شیئاً ا  

  کرد. کرد الزم نبود کسی از او چیزي درخواست کند او خودش عطا می ) انوشروان مردي با اصل نسب و کریم بود. ظاهراً عدالت می1

  فرمود. ا مرتفع میفرمود بدون درخواست نیاز مردم ر النسب بود عدالت ظاهري می االصل شریف ) انوشروان مردي کریم2

  داد. خواست انجام می ) انوشروان مردي بزرگوار خوانمرد و دادگر بود. تا آنجا که هر کس از او چیزي می3

  کرد که او پاسخ دهد. ) انوشروان مردي شریف کریم بود ولی ظاهرالعدل بود. هیچکس از او درخواست نمی4

  یر المخلوع و منحه الطاعهو ملّکت الفرس سابوربن سابور، فخضع له اردش -32

  ) شاپور پسر شاپور به سرزمین فارس حاکم شد. اردشیر معزول در برابر او تواضع کرد و اطاعت او را پذیرفت.1

  ) شاپور پسر شاپور به کمک اردشیر مخلوع بر فارس مالک شد و اطاعت مردم را در دست گرفت.2

  داند و به مردم گفت از او اطاعت کنند.) اردشیر مخلوع شاپور پسر شاپور را مالک فارس گر3

  ) مردم شاپور پسر شاپور را مالک فارس کردند و اردشیر را خلع کردند و از شاپور اطاعت کردند.4

د فیه بالعدل و االنصاف و العفـوِ و االحسـان و    -33 قراً علی النّاس کتاباً عاماً یعملک  هرمزبن انوشیروان م ثم

دة مدائنیامرهم بما فیه الصال ح و نالَ ظفراً و عزاً ففتح ع  

اي براي مردم بنـویس و عمـوم مـردم را دعـوت بـه عـدل انصـاف و         ) پادشاه هرمز به پسرش انوشیروان گفت نامه1

  بخشش و نیکی کن تا با صالحیت خود پیروزي و عزت براي کشور گشایی بدست آید.

شیروان گفت این نامه را براي مردم قرائت کن و به مردم وعده اي به مردم نوشت و به پسرش انو ) پادشاه هرمز نامه2

  اي از شهرها. عدل و انصاف و بخشش و احسان بده و به مردم دستور بده کمک کنند براي پیروزي و گشایش عده

اي خطاب به همه مـردم بـر آنهـا خوانـد. در ایـن نوشـته        ) آنگاه هرمز پسر انوشیروان پس از پدر شاه شد و نوشته3

ي عدل و انصاف و بخشایش و نیکی داد و به آنچه خیر و مصلحت اسـت امـر نمـود. کـار سـلطنت او بـا پیـروزي و         عدهو

  سربلندي آغاز شد و شهرهایی را گشود.

اي را براي مردم قرائت کرد که در آن هم تهدید بود  ) آنگاه انوشیروان پسر هرمز مالک کشور شد. از طرف پدر نامه4

کنم به خیر و صالح تا کـار سـلطنت را بـه پیـروزي      انصاف و بخشش و احسان و گفت به شما امر می هم وعده به عدل و

  پایان ببرید.
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النـاس، و سـفک الـدم     کان کسري مما اشتد ملکه قد طغی، وبغی، و عنا و ظلـم و جـار و اخـذ امـوال     -34

  النّاس لما نال منهم ألحتقاره ایاهم. فمقته

ود در مملکت دست به ظلم تجاوز سرکشی و جور زد و دارایـی مـردم را تصـرف کـرد     ) چون خسرو مردي خشن ب1

  ریزي کرد مردم را در ظاهر احترام کرد و مردم با او دشمن شدند. خون

) خسرو بر اثر پیروزیهاي درخشان سر به طغیان و بیداد و سرکشی و ستمگري برداشت مالهاي مـردم را گرفـت و   2

  آنچه با مردم کرد و آنها را پست شمرد مردم با او دشمن شدند. خونها را ریخت و در نتیجه

داري بر خسرو سخت شد مردم با خسرو طغیان کردند و به ظلـم و سـتم و دشـمنی پرداختنـد و      ) چون کار ملک3

  اي را کشت و مردم را تحقیر کرد. خسرو اقدام به اخذ اموال مردم کرد و عده

اي حاصله تغییر رویه داد در حق مردم ستم کرد مردم سر به طغیان برداشتند ه ها و دشواري ) خسرو بر اثر سختی4

  خسرو مردم را تحقیر کرد و بعضی از آنها را کشت.

فه علی المدینه. -35 سول خلَّ   واشترك علی فی جمع الغزوات عدا غزوة تبوك فانَّ الرَّ

سایر جنگهـا کـه در مدینـه اتفـاق افتـاد       ) حضرت علی (ع) فقط در غزوه تبوك با پیامبر در جنگ شرکت کرد در1

  حضرت علی جانشین پیامبر بود.

) حضرت علی (ع) در همه جنگهاي پیامبر شرکت داشت حتی در غزوه تبوك که پیامبر در مدینه او را بـه عنـوان   2

  خلیفه معرفی کرد.

انشین خود در مدینـه  ) حضرت علی (ع) در همه غزوات شرکت داشت جز جنگ تبوك که پیامبر او را به عنوان ج3

  تعیین فرموده بود.

) حضرت علی (ع) در همه جنگها و غزوات شرکت داشت حتی در جنگ کـه پیـامبر او را خلیفـه خـود در جنـگ      4

  تعیین فرمود.
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اقطاعیات الَّتی کان عثمان قد منح بعض بطانته و المقرّبین من  اهل بیتـه الـی    -36 ستفتح والیته باسترداد الْ ا

  ال.البیت الم

  ) حضرت حکومت خود را با قطع کردن رابطه با عثمان و همه خویشاوندان و نزدیکان خاندان عثمان شروع کرد.1

کرد و  خویشـاوندان و نزدیکـان و خانـدان     هایی که عثمان آنها را اداره می ) حضرت علی حکومت خود را بر والیت2

  کردند، آغاز کرد. عثمان اداره می

ها و امالکی که در زمان عثمان بـه خویشـاوندان عثمـان     د را با باز پس گرفتن سرزمین) حضرت علی حکومت خو3

  داده شد شروع کرد.

ها و ثروتهایی که به خویشاوندان و نزدیکـان خـود بخشـیده بـه      ) حضرت علی حکومت خود را با بازگرداندن زمین4

  المال آغاز کرد. بیت

  الّذین اُثروا فی عهد عثمان.و قد احفظ هذاالعمل قلوب اولئک الوالة  -37

) این کار حضرت  علی (ع) باعث شد که این والیان براي حفظ یکدیگر متحـد شـوند. از عهـد عثمـان ایـن اتحـاد       1

  حاصل شد.

  ) این کار حضرت علی باعث شد که والیانی که در زمان عثمان به ثروتهایی دست یافته بودند به حفظ آن بپردازند.2

  ی قلبهاي والیان زمان عثمان را متأثر کرد براي حفظ خود متحد شدند.) این کار حضرت عل3

  ) این کار حضرت علی را عصبانی و دل شکسته کرد والیانی که در زمان عثمان به ثروتها دست یافتند.4

ثْ بینه و بین معاویه موقعۀ صفین التی اعقبها التحکیم -38 ثم دار  

  ائی محکم و گسترده شکل گرفت. عقبه ) آنگاه بین علی و معاویه جنگ صفین با1

  ) آنگاه جنگ صفین بین علی و معاویه به وجود آمد که حکمیت را در پی داشت.2

  ) آنگاه جنگ صفین بین علی و معاویه بر اثر تحکیم لشکریان دو طرف شکل گرفت.3

  ) آنگاه جنگ صفین در اثر تعصب تحکیم بین علی و معاویه شکل گرفت.4
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39- کله ظم شانهم و جاللۀ اقدارهم -مهؤالءوله مـن المملکـۀ       -مع علم یبلغ احد منهم مـا بلغـه عضـدالد

م. واالستیالء علی   الملوك و ممالکهِ

ي آنها عظمت و بزرگی داشتند ولی همه آنها از نظر کشورگشایی و مسلط شدن بـر شـاهان و ممالـک آنهـا      ) همه1

  مثل عضدالدوله بودند.

ظمت مقاوم و بزرگی جایگاه به حدي رسـیده بودنـد کـه عضـدالدوله رسـیده و نیـز از نظـر        ي آنها از نظر ع ) همه2

  کشورگشایی و مسلط شدن بر پادشاهان و ممالک آنان.

ي آنان با مقام بلند و عظمت شأنی که داشتند هیچکدام از نظر کشورگشایی و مسلط شدن بـر پادشـاهان و    ) همه3

  اند. د نبودهکشورهایشان به حدي که عضدالدوله رسی

ي آنها از نظر مقام بلند و عظمت مثل عضدالدوله بودنـد همـین طـور در کشورگشـایی و مسـلط شـدن بـر         ) همه4

  پادشاهان 

م علیه ماالً عظیمـاً و لـیس فـی     -40 والبیمارستان العضدي ببغداد منسوب الیه و هو فی الجانب الغربی، و غَرِ

  ثمانٍ و ستین و ثلثمائه.الدنیا مثل ترتیبه، و فرغ من بنائه سنۀ 

باشد. براي آن زحمـت   ) بیمارستان عضدي در بغداد که در طرف غرب خانه اوست منسوب به او (عضدوالدوله) می1

  ساختمان آن تمام شد. 386بسیار کشید و در دنیا بیمارستان مثل او نیست در سال 

باشد او پول زیادي بـراي آن خـرج    لدوله) می) بیمارستان عضدي که در غرب بغداد واقع شده منسوب به او (عضدا2

  ساختمان آن به پایان رسید. 368کرده در دنیا بیمارستان با این ترتیب وجود ندارد در سال 

بیمارستان در غرب بغداد ساخت و هزینه سنگین براي آن کرده اسـت و بیمارسـتان بـا     366) عضدالدوله در سال 3

  این مشخصات در دنیا وجود ندارد.

باشد بیمارستان پرهزینه بـوده از نظـم و ترتیـب     بیمارستان عضدي در غرب بغداد ساخته شده منصوب به او می) 4

  ساخته شد.  376نظیر برخوردار و در سال  بی
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  سؤاالت درس تاریخ ایران باستان

  انقراض آشور توسط کدام شاه و با همراهی چه کشوري صورت گرفت؟ -41

  ) کورش اول، ایالم4  ) دیااکو، اورارتو3  ش، بابل) فرورتی2  ) هوخشتره، بابل1

  بنیانگذار شاهنشاهی ساسانی که بود؟ -42

  ) شاپور4  ) اردشیر3  ) ساسان2  ) بابک1

  شورشیانی که در زمان پادشاهی داریوش علیه او قیام کردند چه کسانی بودند؟ -43

    ) فرورتیش، و هیزداته، فرادا2    ) گئوماته مغ، مرتیه1

  ) مرتیه، چیتران تخمه4    تخمه، گئوماته مغ) چیتران 3

  کدام پادشاه ساسانی از جنبش مزدك پشتیبانی کرد و مزدکیان به دستور چه کسی قتل عام شدند؟ -44

  ) قباد، انوشیروان4  ) شاپور اول، یزدگرد دوم3  ) انوشیروان، بهرام سوم2  ) یزدگرد دوم، قباد1

  اد هزار لژیونر به اسارت کدام پادشاه درآمد؟والریانوس امپراتور روم همراه با هفت -45

  ) شاپور دوم4  ) اردشیر3  ) شاپور اول2  ) نرسی1

  سال بر مادها غلبه یافتند؟ 28کدام یک از اقوام ذیل به مدت  -46

  ) سکاییان4  ) پارسیان3  ) آشوریان2  ) کیمریان1

  کمبوجیه هنگام  لشکرکشی به مصر برادرش بردیا را ........... -47

  ) زندانی کرد.2  به طور پنهانی به قتل رسانید. )1

  ) به عنوان جانشین خود معرفی کرد.4  ) به همراه خود به مصر برد و در آنجا به قتل رسانید.3

  کدام یک از آثار ذیل از جمله منابع مربوط به مادهاست؟ -48

  ) تاریخ هرودوت2  هاي آشوري ها و نقش برجسته ) کتیبه1

  ) تمام موارد4    اس) پرسیکا اثر کتزی3
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  چه کسی ایالم (عیالم) را تحت تابعیت خود درآورد و شوش را ویران ساخت؟ -49

  ) حمورابی4  ) نبونید3  ) آشور بانیپال2  النصر ) بخت1

  دولت سلوکی در چه سالی بنیانگذاري شد؟ -50

  ق.م.312) 4  ق.م323) 3  ق.م325) 2  ق.م. 334) 1

  را بر لقب خود افزود؟» ناندوستار یو«کدام پادشاه اشکانی  -51

  ) تیرداد4  ) فرهاد سوم3  ) مهرداد دوم2  ) اردوان دوم1

  هاي هخامنشیان کدام خدا از هر خداي دیگر بزرگتر دانسته شده است؟ در کتیبه -52

  ) آناهیتا4  ) میترا3  ) اهورامزدا2  ) بغ1

  وخشاب نام دیگر کدام رود است؟ -53

  ) فرات4  ) سیر دریا3  ) دجله2  ) آمودریا1

  نبردي که به شکست کامل داریوش سوم از اسکندر انجامید چه نام داشت؟ -54

  ) گرانیکوس4  ) گوگمل3  ) همدان2  ) ماراتن1

  سلوکیان کدام شهرها را به ترتیب براي پایتختی انتخاب کردند؟ -55

  ) بابل، انطاکیه4  ) انطاکیه، سلوکیه3  ) بابل، سلوکیه2  ) سلوکیه، انطاکیه1

  ن متن اوستا و نخستین عالیم احیاي ایرانیت جدید در زمان چه کسی صورت گرفت؟تدوی -56

  ) خشایارشا شاه هخامنشی4  ) کورش هخامنشی3  ) بالش اول اشکانی2  ) اردشیر ساسانی1

  شده است؟ کشور ایالم (عیالم) شامل کدام مناطق (امروزي) می -57

  شاهان، لرستان، خوزستان) کرمان2  فارس ) خوزستان، فارس، سواحل شمالی خلیج1

  ) همدان، کرمانشاهان، خوزستان4  ) خوزستان، لرستان، پشتکوه و کوههاي بختیاري3
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  بود؟» ترموپیل«کدام پادشاه ایرانی طرف جنگ در  -58

  ) خشایارشا4  ) کمبوجیه3  ) داریوش اول2  ) کورش دوم1

  به تصرف خود درآورد؟ کدام پادشاه هخامنشی پارسیان را متحد ساخت و سرزمین ماد را -59

  ) داریوش اول4  ) کورش دوم3  ) کمبوجیه اول2  ) کورش اول1

  کدام است؟» اوستا«ترین قسمت  قدیمی -60

  ) ویسپرد4  ها ) یشت3  ) وندیداد2  ) گاثاها1
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  سؤاالت درس تاریخ اسالم 

  از نظر تقسیمات جغرافیایی عربستان کدام یک از موارد زیر صحیح است؟ -61

رار، نجد) حجاز، ی1 یمن، حجاز، عروض، نفود، دهناء2  من، تهامه، نفود، ح (  

  ) تهامه، حجاز، یمن، حرار، نفود4  ) حجاز، تهامه، یمن، عروض، نجد3

  کنند؟ اعراب را از لحاظ قدمت به چند دسته تقسیم می -62

  ه، بائده، مستعربه) عارب4  ) عاربه، مستعربه، بائده3  ) عاربه، قحطانی، بائده2  ) بائده، عاربه، عدنانی1

  ترین دولتهاي عربستان کدام مورد صحیح است؟ از قدیمی -63

  ) حمیریان4  ) سباییان3  ) معین2  ) حضرموت1

  شد عبارتست از: مالیاتی که در عربستان جنوبی از کاالهاي تجاري دریافت می -64

  ) حزر4  ) اتاوه3  ) مکس2  ) طعم1

  درباره ذونواس کدام پاسخ درست است؟ -65

  از پیشوایان نجران که در کنار اصحاب اخدود به قتل رسید. )1

  ) از بزرگان یهود که در واقعه اصحاب اخدود و کشتار مسیحیان نجران نقش داشت.2

  ) از حاکمان مسیحی حمیري که در انتشار آیین مسیح تالش کرد.3

  ) از حکام یهودي نجران که با روم جنگید.4

  فاق افتاد؟جنگ ذوقار بین چه کسانی ات -66

  ) قریش و طوایف اطراف2    ) بین قریش و هوازن1

  بن منذر ) بین سپاهیان خسروپرویز و نعمان4  ) بین روم و طوایف عربستان3
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  اقدام هاشم در مورد سفرهاي تابستانی و زمستانی موجب:   -67

  ) شکوفایی اقتصاد مکه شد.1

  ) شکوفایی اقتصاد عربستان شد.2

  ) ثبات سیاسی مکه شد.3

  ) ثبات سیاسی در عربستان و ایجاد راههاي تجاري و شکوفایی اقتصاد مکه شد.4

  العرب با کدام گزینه همخوانی دارد؟ در ایام» یوم سمیر« -68

  بن عجالن ) نخستین جنگ بین اوس و خزرج در زمان سروري مالک1

  ) جنگ بین اوس و خزرج در زمان ظهور اسالم2

  یثرب) جنگ اوس و خزرج با یهودیان 3

  ) جنگ اوس و خزرج با یهودیان در زمان سروري فطیون4

  شد؟ در کدام یک از بازارهاي عربستان پیمانهاي صلح بسته می -69

  ) تمام موارد4  ) عکاظ3  ) ذي المجاره2  ) دومۀالجندل1

  نخستین فهرست و گزارش از نخستین ایمان آورندگان را چه کسی نوشته است؟ -70

  ) واقدي4  ) یعقوبی3  حق) ابن اس2  ) ابن هشام1

  نماینده دارالندوه براي پیشنهاد تطمیع پیامبر چه کسی بود؟ -71

  ) ابوجهل4  )ابوسفیان3  ) ولیدبن مغیره2  ) عتبۀ بن ربیعه1

  هدف پیامبر از غزوه بنی لحیان در سال ششم هجرت چه بود؟ -72

  شکن ) حمله به یهودیان پیمان2    ) انتقام شهداي رجیع1

  ) مصادره کاروان تجاري قریش4 بن خالد که قصد حمله به مدینه را داشت. ) قتل سفیان3

  در کدام غزوه پیامبر دستور داد فقط افراد بیعت رضوان در آن شرکت کنند؟ -73

  ) خیبر4  ) حنین3  ) تبوك2  ) فتح مکه1
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  اي بود:   ابوالفرج اصفهانی نویسنده -74

  ) امامی مذهب و صاحب االغانی1

  صاحب االغانی) حنفی مذهب و 2

  ) زیدي مذهب و نویسنده دو اثر مشهور االغانی و مقاتل الطالبین3

  ) شافعی مذهب و صاحب االغانی و مقاتل الطالبین4

  مؤلف کدام گزینه به درستی در مقابل آن ذکر نشده است؟ -75

  ) الصحیح من سیرة النبی االعظم: جعفر مرتضی عاملی2  ) دالیل النبوه: ابونعیم اصفهانی1

  ) فقه السیره: رمضان البوطی4  ) انقالب تکاملی اسالم: عالمه عسکري3

  منظور از آل جفنه:   -76

  ) دولت کندي4  ) دولت پتره3  ) دولت حیره2  ) دولت غسانی1

  نخستین خُمس:  -77

  بن جحش حاصل شد. ) از غنائم سریه عبداهللا2  ) از غنایم جنگ بدر بدست آمد.1

  ) از غنایم یهود بنی قریظه و خیبر گرفته شد.4  ته شد.) از غنائم بنی قینقاع گرف3

  شمال آفریقا به دست کدام سردار سپاه اسالم تسخیر گردید؟ -78

  ) زبیربن العوام4  ) عبداهللا بن نافع3  ابن ابی سرح ) عبداهللا2  ) عمروابن عاص1

  چه کسی پیراهن خونی عثمان را به شام نزد معاویه برد؟ -79

  ) عکرمۀ بن ابی جهل4  ) سعدبن ابی وقاص3  ) طلحه2  بن بشیر ) نعمان1

  نخستین امیر مصر در زمان خالفت امام علی چه کسی بود؟  -80

  ) مالک اشتر4  ) محمدبن ابی بکر3  بن سعد ) قیس2  بن حنیف ) عثمان1
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  سؤاالت درس تاریخ جهان 

  باشد؟ اعضاي اتحاد مقدس کدام یک از سه کشور زیر می -81

   اتریش -انگلستان -) روسیه2    پروس -روسیه -) اتریش1

  پروس -انگلستان -) روسیه4    پروس -اتریش -) ایتالیا3

  موضوع اعالمیه مونرو چه بود؟ -82

    ) لغو بردگی1

  ) پایان دادن به جنگهاي انفصال2

  ) هشدار به دولتهاي اروپایی درباره دخالت در امر قاره آمریکا3

  ) اعالم استقالل آمریکا4

  اي که روسیه توانست براساس آن امتیازات فراوانی از عثمانی بگیرد کدام بود؟ معاهده -83

  ) سن استفانو4  ) برلین3  ) اتفاق مثلث2  ) اتحاد مثلث1

  عبارتست از:» بریان کیلوگ«موضوع تصویب شده در پیمان  -84

  ) اتحاد فرانسه با آمریکا2  ) دوستی با آلمان براي جلوگیري از توسعه کمونیسم1

  ) غیرقانونی بودن جنگ4   لوگیري از ایجاد جنگ) ج3

  پیکو: -موضوع اصلی قرارداد سایکس -85

  ) مبارزه با بلشویسم4  ) شورش علیه عثمانی3  ) تقسیم خاورمیانه2  ) شکست عثمانی1

  اي آغازگر جنگ جهانی اول شد: چه حادثه -86

  ) بحران اغادیر2  ) کشته شدن ولیعهد اتریش1

  ) لشکرکشی آلمان به مراکش4    ) نهضت ترکان جوان3

  کنگو قبل از استقالل مستعمره کدام کشور بود؟ -87

  ) فرانسه4  ) بلژیک3  ) آمریکا2  ) انگلستان1
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  اي پیمان راپالو را با شوروي منعقد نمود؟ آلمان به چه انگیزه -88

  ) تشنجات سیاسی اروپا2    ) انعقاد پیمان لوکارنو1

  ) تعدیل معاهده ورساي4  ) ترس دولتهاي غربی از کمونیسم3

  اطالق کشورهاي پرده اورانیوم از سوي چه کسانی به کدام کشورها بود؟ -89

  دول شرقی -ها ) فرانسوي4  دول غربی -ها ) روس3  دول غربی -ها ) چینی2  دول شرقی -ها ) آلمانی1

  چه موضوعی تصویب شد؟» اوکس -دمبارتن«در کنفرانس  -90

  المللی براي پس از جنگ ) تأسیس سازمان بین2  ق و غربی) تقسیم آلمان به دو قسمت شر1

  ) محاکمۀ سران آلمان نازي و گرفتن غرامت از آن کشور4  ) طرح حملۀ نهایی علیه آلمان3

  موضوع کنفرانس پوتسدام چه بود؟ -91

  ) بازسازي اقتصاد شوروي2  ) روشن شدن چگونگی اداره آلمان1

  سازي اقتصاد آلمان) باز4  ) تهیه مواد غذایی براي اروپا3

  برنامۀ کلمبو براي مشارکت توسعه اقتصادي کدام منطقه به وجود آمد؟ -92

  ) کاهش توان اقتصادي اروپا2    ) آسیاي جنوب شرقی1

  ) توسعه صنایع اروپا4  ) افزایش توان تحقیقاتی خاورمیانه3

  دولت در تبعید فرانسه توسط چه کسی و در کدام شهر تشکیل شد؟ -93

  ویشی -) پتن4  لندن -) پتن3  لندن -) دوگل2  سوئیس -) دوگل1

  از سوي خورشچوف چه بود؟» آمیز تز همزیستی مسالمت«نتیجه اعالم  -94

  ) اتحاد کشورهاي بلوك شرق2  ) اتحاد اقتصادي بلوك کمونیست1

  ) کاهش تولید سالحهاي اتمی4   ) مخالفت چین با شوروي3
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  بود؟چه  1878علت انعقاد کنفرانس برلین  -95

  ) تجدیدنظر در معاهده سن استفانو2  ) استرداد مقدونیه به عثمانی1

  ) دادن استقالل به قبرس4  ) جلوگیري از تسلط روسیه برداردانل3

  چه بود؟» اتفاق امپراطوران سه گانه«علت خروج روسیه از  -96

  ) کنفرانس لندن4  ) معاهده سن استفانو3  ) کنفرانس لندن2  ) تشکیل اتفاق مثلث1

  بحران اغادیر به واکنش نظامی بین کدام دو کشور منجر شد؟ -97

  ) آلمان و مراکش4  ) فرانسه و آلمان3  ) فرانسه و مراکش2  ) آلمان و انگلیس1

  » ..........کیلوگ -بریان«بنابر پیمان  -98

  ها از جنگیدن دفاع کردند. ) دولت2  کرد. ) ایاالت متحده از جنگ با فرانسه خودداري می1

  رفت. ) جنگ عملی غیر قانونی به شمار می4  طالهاي انگلستان به فرانسه داده شد.) 3

  سیاستمدار کاردان و زیرك فرانسوي در کنگره وین چه کسی بود؟ -99

  ناپلئون )4  ) مترنیخ3  ) تالیران2  ) بیسمارك1

  اصطالح اوراتم درباره اروپا چه مفهومی دارد؟ -100

  ) جامعه انرژي اتمی4  ) بازار مشترك3  قتصادي) جامعه ا2  ) انجمن فیزیک اتمی1
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  سؤاالت درس تاریخ ایران دوره اسالمی 

در دوره کدام یک از امراي طاهري، مطوعه و عیاران، سیستان را از خراسان جدا کرده داعیـۀ اسـتقالل    -101

  یافتند؟  

  محمد بن طاهر  )عبداهللا بن طاهر3  )طاهربن عبداهللا2  ) طاهر ذوالیمینین1

  گرفت؟ به چه معناست و کدام گروهها را در برمی» قبچور«اصطالح  -102

  شد. ) نوعی امتیاز دیوانی که به گروههاي نظامی و دیوانی عطا می1

  ) اعطاي زمین به شاهزادگان و درباریان مغول2

  آمد ) نوعی بیکاري که  توسط رعایا به عمل می3

  شد. خانان، تحمیل می) مالیات یا زوایدي که بر قوم مغلوب، در دوره ایل4

در دورة کدام امیر سامانی و توسط چه سرداري، محمدبن زید داعی در طبرستان کشته شد و گرگان به  -103

  تصرف سامانیان درآمد؟

  ) امیر نصربن احمد و سردار ابراهیم بن سیمجور2  ) امیر نوح بن نصر و سردار ابراهیم بن سیمجور1

ه) امیر منصوربن نوح و سردار فای3 امیر اسماعیل و سردار محمدبن هارون سرخسی4  ق خاص (  

  در دوره صفوي، از چه زمانی منسوخ شد؟» وکیل نفس نفیس همایون«اصطالح  -104

  ) پس از مرگ اسماعیل اول2    ) در عصر شاه عباس اول1

ل4  ) با به قدرت رسیدن شاه سلطان حسین3 در دورة طهماسب او (  

توان به اطالعات  ه کسی است و در این مأخذ دربارة کدام دوره تاریخ ایران میاز چ» گلشن مراد«تاریخ  -105

  دست اول و مهم دست یافت؟

  ) عبدالرزاق دنبلی و دورة قاجاریه2  ) محمد صادق موسوي اصفهانی و دورة افشاریه1

  ) میرزا ابوالحسن غفاري کاشانی و دوره زندیه4  ) میر خواند و دوره تیموریان  3
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م یک از دالیل زیر در زمرة دالیل عمده و مؤثر زوال قدرت سلجوقیان، در طی قرن ششم قمري بـه  کدا -106

  ؟آید نمیحساب 

    ) توسعه و رونق نهاد اتابکی1

  )تشدید منازعات میان سلجوقیان و امپراطوري رم2

  ) افزایش قدرت مادي و اعتبار خلفاي عباسی بغداد3

  رقی ایران) ظهور قدرت خوارزمشاهیان در شمال ش4

  بندر گمبرون (عباس) در چه سالی و به دست کدام سردار صفوي از اشغال پرتغالیها خارج شد؟ -107

  . ق و به دست امامقلی خان1022) در سال 2  . ق و به دست اهللا وردي خان1019) در سال 1

  یک بیات. ق  و به دست حسینعلی ب1021) در سال 4  . ق و به دست اهللا وردي خان1022) در سال 3

  نادرشاه افشار در آخرین سال سلطنت خود چه تحولی را در اراضی و امالك وقفی به وجود آورد؟ -108

  ) مالیات این اراضی و امالك را به مدت سه سال مورد بخشودگی قرار داد.1

  ) این اراضی و امالك را جزو رقبات نادري و خالصجات دولتی قرار داد.2

  به روحانیان همراه و موافق خود عطا کرد.) این اراضی و امالك را 3

  ) امالك وقفی را براي تقویت نظامیان و سرداران در اختیار آنان قرار داد.4

کدام یک از دودمانهاي باستانی خوارزم نزدیک به سیصد سال پس از آمدن اسالم به این سرزمین باقی  -109

  ماندند؟

  ل فریغون) آ4  ) سامانیان3  )سیمجوریان2  ) ایلک خانیان1

. ق یعقوب لیث در منطقۀ .........از دست موفق عباسی سردار و بـرادر خلیفـه .......عباسـی    262در سال  -110

  شکست خورد.

  ) پوشنگ و المعتکف4  ) دیرالعاقول و المعتمد3  ) زرنج و المعتصم2  ) بلخ و المستعین1
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  قیامت در تفسیر باطنی اسماعیلیان چه معنایی داشت؟ -111

    ي امام قالب مسلحانه) ان1

  ) پایان یک دوره امامت2

  ) بسط تاریخی تجربۀ اخالقی و عرفانی امام3

  ) پایان یک دورة مذهبی و آغاز گسترش روحانی کمال اخالقی4

  مؤسس سلسله اتابکان آذربایجان چه نام داشت و مهمترین اقدام وي چه بود؟ -112

  الدین تتش ) عمادالدین زنگی و جنگ با تاج1

  ابوبکر ایلدگز و شکست عظیم گرجیان و سر و سامان دادن به دولت سلجوقی )2

  ) عالءالدین تکش و قتل رقیب مهمش مؤید آي آبه3

  ) تمدن قزل ارسالن و بر انداختن احمدیلیان4

به امضـاي دولتـین    1807هاي زیر در زمرة مواد عهدنامه فین کن اشتاین که در سال  کدام یک از گزینه -113

  گیرد؟ و ایران رسید، قرار نمی فرانسه

  کند. ) امپراطور فرانسه استقالل کشور کنونی پادشاهی ایران را حمایت می1

  برد تا روسها گرجستان و خاك ایران را ترك کنند. ) امپراطور فرانسه همه کوشش خود را بکار می2

لستان قطع کند و فوراً به آن دولت اعالن کند که همه روابط سیاسی و تجاري خود را با انگ ) پادشاه ایران تعهد می3

  جنگ بدهد.

  کند که به امور قندهار دخالت نکند و لشکر به آن نواحی اعزام ندارد. ) پادشاه ایران تعهد می4

امیر تیمور گورکانی در کدام جنگ و بر کدام یک از سالطین عثمـانی پیـروز شـد و وي را بـه اسـارت       -114

  خویش درآورد؟

  ) جنگ چالداران و سلطان سلیم اول2  ه و سلطان با یزید) جنگ انگوری1

  ) جنگ موصل و سلطان احمدخان4  ) جنگ موصل و سلطان سلیم ثانی3
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  . ق چه حاصل مهمی براي تجار ونیزي دربرداشت؟705عهدنامۀ تجارتی دولت ونیز و دولت ایلخانان مغول به سال  -115

  ) کسب امتیازاتی در حد نوعی کاپیتوالسیون1

  اجارة تجارت مصنوعات ممالک فرنگ )2

  ) اجارة انحصاري تجارت با تجار مغرب زمین3

  ) کسب توافق دولت ایلخانی مبنی بر عدم اجازه به تجار دیگر ممالک مغرب زمین به تجارت در ایران4

  قیام آقا خان محالتی در دورة کدام پادشاه و به تحریک کدام دولت خارجی صورت گرفت؟ -116

  ) دورة فتحعلیشاه و به تحریک دولت عثمانی2  قا محمدخان و به تحریک دولت روسیه) دورة آ1

  ) دورة ناصرالدین شاه و به تحریک دولت روسیه4  ) دورة محمد شاه و به تحریک دولت انگلستان3

  امتیاز بانک شاهنشاهی در دورة کدام پادشاه و به دست چه کسی داده شد؟ -117

  ) در دورة ناصرالدین شاه و به ماژور تالبوت2  و به بارون یولیوس دو رویتر) در دورة ناصرالدین شاه 1

  ) در دورة مظفرالدین شاه و به الکساندروفسکی4  ) در دورة محمد شاه و به الکساندروفسکی3

  با تحریک کدام شخص انگلیسی صورت پذیرفت؟ 1299مشارکت رضاخان در کودتاي سوم حوت  -118

  ) هیچکدام4  ) ژنرال آیرونساید3  ) ماژور ایمیري2 ) سرهنگ استاروسیلسکی1

  دهد؟ از کیست و درباره چه موضوعی اطالعات مهم و دست اول در اختیار خواننده قرار می» گنج شایگان«کتاب  -119

  1332) شایگان و وقایع سالهاي بعد از کودتاي 1

  السلطنه و دوره مشروطیت ) احتشام2

  اقتصادي ایران پس از مشروطیت زاده و اوضاع ) محمد علی جمال3

  ) محمدتقی بهار و وضع ادبی ایران در دوره مشروطیت4

  نماینده اعزامی ایران به کنفرانس صلح ورساي چه کسی بود و حاصل این سفر چه بود؟ -120

  ) محمدعلی فروغی و با دخالت دولت انگلستان از حضور وي در جلسات رسمی ممانعت به عمل آمد.1

  وله و انعقاد قرارداد جدید با انگلستانالد ) وثوق2

  السلطنه و تسلیم درخواست ایران مبنی بر ضرورت دریافت غرامت ) احمد قوام3

  ) مشیرالدوله و انعقاد قرارداد جدید با دولتین انگلستان و روسیه4
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  )15مجموعه تست سال هاي اخیر(

  

  سؤاالت درس زبان عمومی و تخصصی  

Notoriously, men, ever since they have been men, have acted upon external nature 

mainly ‘with the aid of the tools they fashion. They haven extended their control over 

nature to the heights indicated n the first paragraph by improving these tools. 

From the time when the first. men emerged, perhaps half a million years ago, throughout 

98 per cent  of the species’ exiatence the’ best tools any men used were made of stone. 

For that reason the first Stage is the archaeolosist classification is termed the Stone 

Age—or more precisely the Old stone or Palaeolithic Stage. Only very slowly did men 

acquire a real mastery over even that one material, and . learn what sort of tools could be 

maid from it and the best processes for making them. 

Western Asia 

from this western boundary eastward almost to India (see map. 

p. 30). The great task had consumed just twenty-five years. 

55. Organization of the persian Empire by Darius.  

the Persian by Darius. The organization of the vast empire, stretching from the Indus 

River to the Aegean Sea (almost as long as the United States from east to west) and from 

the Indian Ocean to the Caspian Sea,was a colossal task. Though begun by Cyrus, it was 

carried through by Darius the Great (521—485 B.C.) His organization was one of the 

most remarkable achievements in the history of the world. For the system introduced by 

Darius not only established government on a larger scale than the world had ever seen 

before, but it was government controlled by one man. 

COLONNADES OF THE PALACE OF THE PERSIAN KINGS AT PERSEPOLIS 

This sumptuous and ornate architecture of the Persians is made up of patterns borrowed 

from other peoples and combined 
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Darius did not desire further conquests. He had himself made actual king in Egypt and in 

Babylonia. The rest of the Empire he divided into twenty provinces, each called a 

satrapy.” Each province was under the control of a governor, or “satrap,” who was 

appointed by the “Great King,” as the Persian sovereign came to be called. The subject 

nations, or provinces, enjoyed a good, deal of independence in their local affairs 

 

1- What does the first sentence of the first paragraph mean? 

1) Man worked on the earth with the tools he made. 

2) Man acted upon external nature. 

3) Ever since man has been man brought tools into existence. 

4) It has been accepted that man has. made his tools. 

2- According to the second sentence, how did man extend his control over nature? 

1) by the help of external nature.  2) It is not quite clear in the text. 

3) to the heights indicated in the passage.  4) by making better tools. 

3- What is the main point of the first sentence of the second paragraph? 

1) 98 percent of the tools were made of stone. 

2) Perhaps half a million years ago tools were.made of stone. 

3) Man used stone tools more than any other means. 

4) The best tools were made of stone during the stone age. 

4- What do we call Polaeolithic Stage? 

1) the first stage in the archaelogist’s classification. 

2) It is termed the Stone Age. 

3) For that reason we call it Stone Age. 

4) Archaeologists called it Stone Age. 
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5- “...one material ...“ in the last sentence means. 

1) over and over using of stone.  2) Stone. 

3) real mastery over one material.  4) tools made of stone. 

6- The writings in capital letters under the above picture means: 

1) It shows a picture of Persepolis before Alexander burnt it. 

2) Only one side of the palace with huge columns before being ruined by Alexander. 

3) the kings’ palace of Achaemenians with so many columns called colonnades. 

4) rows of columns set at equal distances of the official residence of Achaemenian kings at 

Persepolis. 

7- The sentence bellow the bold type writings means: 

1) This magnificent and richly ornamented architecture of Persians is made up of excellent 

examples in imitation of other nations’ palace architectur. 

2) The building of the Persepolis is made up of patterns borrowed from others. 

3) This palace is an imitation of other Achaemenians official residence. 

4) This building is the result of cultural diffusion. 

8-The main point of the first sentence of paragraph 55 indicates that: 

1) The organization of such an extensive empire with such dimentions in length and width 

was an immense definite piece of work done at that time 

2) Persian Emipe at that time was almost as long as the United States of America. 

3) The Empire stretched from the Indus River to the Aegean sea. 

4) The Empire was stretching from Indian Ocean to the Caspian Sea. 
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9- In the sentence which begins with “For the system introduced by Darius ...“ what 

is the most important point for the writer? 

1) The organisation of this vast Empire was controlled by one man. 

2) Darius the Great established a government on a larger scale than the world had ever seen 

before. 

3) Cyrus began the Empire, but Darius carried it through. 

4) It was a controlled government by a good organization. 

10- According to the second sentence of the last paragraph, “The rest of the Empire 

...“ means: 

1) There were twenty Satrapies in the whole Empire. 

2) The Satraps were appointed by the “Great King”. 

3) The whole Empire but Egypt and Babylonia. 

4) It is not quite clear in the sentence. 

 

THE INDO-EUROPEANS 
TIT INDO-EUROPEAN PERSIANS CONQUER 

THE SEMITIC AND THE EGYPTIAN 

WORLD 
THE world of Egypt and Babylon and Assyria and Phoenicia had existed almost thirty 

centuries and the venerable races of the Fertile Valley were getting old arid tired. Their 

doom was sealed when a new and more energetic race appeared upon the horizon. We 

call this race the Indo-European race, because it conquered not only Europe but also 

made itself the ruling class in the country which is now known as British India. 

These Indo-Europeans were white men like the Semites but they spoke a different 

language which is regarded as the common ancestor of all European tongues with the 

exception of Hungarian and Finnish and the Basque dialects of Northern Spain. They are 
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also known as “Aryans,” from the Sanskrit word arya, meaning ‘noble.’ 

When we flrst hear of them, they had been living along the shores of the Caspian Sea for 

many centuries. But one day they had packed their tents and they had wandered forth in 

search of a new home. Some of them had moved into the mountains of Central Asia and 

for many centuries they had lived among the peaks which surround the plateau of Iran. 

Others had followed the setting sun and they bad taken possession of the plains of Europe 

as I shall tell you when I give you the story of Greece and Rome 

11- What is the very correct short sentence of the whole first paragraph? 

1) Four old venerable races were conquered by a newly appeared powerful race called 

INDO-EUROPEAN. 

2) Four venerable races were doomed to be conquered by others. 

3) A new and energetic race appeared upon the horizon and were doomed to conquer the 

FertileValley. 

4) This paragraph cannot be summarized in a very correct sentence. 

12- As the first sentence of the second paragraph: 

1) Indo- European language is different from that of the Semites 

2) The languages of Hungarian, Finnish; and the Basque of Spain are different from all 

Europeantongues. 

3) They are common ancestors of the languages. 

4) These languages have a lot in comm on 

13- According to the first sentence of the third paragraph, who had been living along the shores of 

the caspian Sea? 

1) the Indo- Europeans.  2) the Aryans.  

3) none of them.   4) both of them. 
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14- What do the last two sentences of the last paragraph tell us? 

1) Some of them had lived among the mountain peaks, and some of them went to the 

Plateau of Iran. 

2) Some of the Aryans came to Iran, and some of them went to Europe. 

3) The Aryans went nowhere except to Iran and Europe. 

4) It shall be told us in the story of Greece and Rome. 

15- “In 1732 Tahmasp I I was deposed in favour of another Safavid, the infant, 

Abbas III” 

  کدام گزینه ترجمه صحیح این جمله است؟

  د.طهماسب دوم به نفع صفوي زاده خردسال دیگري به نام عباس سوم خلع ش 1732) در سال 1

  عباس سوم به جاي طهماسب دوم صفوي بر تخت سلطنت جلوس کرد. 1732) در سال 2

  عباس سوم که صفوي زاده نابالغی بود روي کارآمد و طهماسب دوم از او شکست خورد. 1732) در سال 3

  صفوي نابالغی بر جاي طهماسب صفوي به نام عباس سوم بر تخت شاهی نشست. 1732) در سال 4

16- “His economic efforts and selective social reforms had faild to generate the 

necessary base for the success of his military build-up” 

  ي باال کدام گزینه زیرین است؟ ترجمه درست جمله

سـازي و بازسـازي    هاي اقتصادي و اصالحات اجتماعی گزیده او در ایجاد پایگاه الزم براي توفیـق در بـه   کوشش  )1

  ارتش وي ناکام ماند.

  )مساعی اقتصادي و اصالحات اجتماعی مشخص او براي دست یابی به ارتشی نیرومند ناکام ماند.2

  ) او براي ایجاد ارتشی نیرومند و بازسازي شده، اصالحات اجتماعی و اقتصادي کرد، ولی موفق نبود.3

  هاي ارتشی نیرومند ناانجام ماند. اد پایگاه) مساعی اقتصادي و اجتماعی مشخص وي براي ایج4
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17- Nader frequently sent man-power and money to Marv to restore its prosperity. 

  کدام گزینه زیر، ترجمه دقیق این جمله است؟

  ها را بازسازي کنند. ها به شهر مر ارسال کرد تا ویرانی ) چند بار نادر نفرات و پول1

ات پول و کارگران آبادگر به مرو فرستاد تا مردم در آسایش باشند. ) نادر به2 ات و مرّ   کرّ

  ي رفاه و آسایش مرو، بارها بدانجا نیروي انسانی و پولی فرستاد. ) نادر براي اعاده3

  ) نادر بارها پول و مردانی به شهر مرو فرستاد تا در آن جا در آسایش و رفاه به سر برند.4

18- What does the word “restore” mean in the above sentence? 

1) to give back   2) to bring back. 

3) to make well or normal again  4) to place things in their former positions. 

 

For the Sake of form, .a national assembly deliberated another six weeks on the new 

cosstitution, which summoned Riza Shah Pehlevi. to be the hereditary ruler of Iran until 

he could take the oath on the new constitutionin parliament on December 15, 1925. In 

April 1926 he ascended the Peacock Throne, glittering with jewels from Nadir shah's 

Indian plunder. 

19- In the first sentence, the word “deliberated” means: 

1) slow and cautions.   2) considered and talked about carefully. 

3) done on purpose   4) unhurried. 

20- What was for the sake of form done? 

1) Another six weeks of time was spent to give full power and unlimited time to Reza Shah 

to take the oath on the new constitution. 

2) It was a formality to make him the Shah. 

3) Reza Shah became the ruler of Iran formally. 

4) national assembly made Reza Khan Reza Shah.  
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  سؤاالت درس زبان عربی  

  ) در کدام  گزینه به صورت مفعول مطلق به کار برده شده است؟کلمه (ثالث -21

  الصحف ) طالعت ثالثا من4  ) صمت ثالثۀ ایام3  ) أنذت ثالثۀ طالب2  ) أنذرتک ثالثا1

  باشد؟ کدام گزینه معنی عربی کلمه (سنگرها) می -22

  ) القواعد4  ) المالجیء3  ) الخنادق2  ) المخافر1

  ب کلمه (بیته) در جمله (علی مسروق بیته) صحیح است؟کدام گزینه براي بیان إعرا -23

  ) الخبر4  ) المبتدا3  الفاعل ) نائب2  ) الفاعل1

  کدام گزینه براي بیان نوع (واو) در جمله (سرینا و نجم قد أضاء) صحیح است؟ -24

  ) زائدة4  ) استئنافیۀ3  ) عاطفۀ2  ) حالیۀ1

  جمله (کفی بالموت واعظا) صحیح است؟کدام گزینه براي بیان إعراب کلمه (واعظا) در  -25

  ) مفعول فیه4  ) تمییز3  ) مفعول له2  ) مفعول به1

  کدام گزینه براي تعیین مؤنث کلمه (األطول) صحیح است؟ -26

  ) الطولۀ4  ) الطولیا3  ) الطولی2  ) الطوالء1

  ممطرا) صحیح است؟االحد حین کان الجو  کدام گزینه براي بیان إعراب کلمه (حین) در جمله (زرتک یوم -27

  ) مفعول به4  ) تمییز3  ) مفعول له2  ) ظرف زمان1

  کدام گزینه براي بیان نوع کلمه (ما) در آیۀ (أیاما تدعوا فله األسماء الحسنی) صحیح است؟ -28

  ) نافیۀ4  ) زائدة3  ) استفهامیۀ2  ) شرطیۀ1

  اب أبن العمید) صحیح است؟کدام گزینه براي بیان اعراب کلمه (ابن) در جمله (قال رائد الکت -29

  ) مبتدا4  الیه ) مضاف3  ) فاعل2  ) عطف بیان1
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  کدام گزینه براي بیان نوع (واو) در جمله (کیف حالک و الحوادث) صحیح است؟ -30

  ) فصلیۀ4  ) استئنافیۀ3  ) عاطفۀ2  ) معیۀ1

  کدام گزینه براي تعیین باب فعل (اعصوصب) صحیح است؟ -31

  ) افعوال4  ) افعنالل3  ) افعالل2  ) افعیعال1

  کدام گزینه براي تعیین نوع جمله (و هم جیاع) در عبارت (قصد بابک المحتاجون و هم جیاع) صحیح است؟ -32

  ) حالیۀ4  ) وصفیۀ3  ) مفسرة2  ) معترضۀ1

  اهللا) صحیح است؟ کدام گزینه براي بیان إعراب کلمه (ابتغاء) در جمله (یتصدق الصالحون ابتغاء وجه -33

  ) مفعول فیه4  ) مفعول به3  ) مفعول معه2  ول له) مفع1

  کدام گزینه براي بیان نوع کلمه (قصیر) در جمله (یا قصیرا عمره) صحیح است؟ -34

  ) مفعول مطلق4  ) مناداي مضاف3  ) مناداي شبه مضاف2  ) مفعول به1

  کدام گزینه براي بیان نوع (اضافۀ) در جمله (علی مسرورالقلب) صحیح است؟ -35

  ) اضافه تشبیهیه4  ) اضافه لفظیه3  ) اضافه اسمیه2  افه مصوبۀ) اض1

  کدام گزینه براي بیان نوع (بدل) در جمله (افادنی الخطیب خطبته) صحیح است؟ -36

  ) اشتمال4  ) کل از کل3  ) بعض از کل2  ) غلط1

  کدام گزینه غلط است؟ -37

  ) رأیت کلتی المعلمتَین2ِ  ) أجبت علی کلتی المسألتَین1ِ

ینِ) ر3 ین4ِ    أیت کالالکاتبجاء کالالمعلم (  

  کدام گزینه صحیح است؟ -38

    ) جاعت ثالثۀ عشر شجاعا2    ) جاء ثالث عشر شجاع1

  ) جاء ثالثۀ عشر شجاع 4    ) جاء ثالث عشر شجاعا3
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  کدام گزینه غلط است؟ -39

  ی و راض) هو مصطف4  ) هی مصطفاة و راضیۀ3  ) هن مصطفاة و راضیات2  ) هم مصطفون و راضون1

  کدام گزینه غلط است؟ -40

  ) رب صمت أبلغ من کالم2    )رب المذنب ال یعاقب1

  ) ربما الناجح فیکم4  ) ربما نجحت مریم فی دروسها3
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  سؤاالت درس تاریخ ایران باستان 

  ) چه عاملی موجب افزایش خصومت بین ایران و روم در زمان شاپور دوم ساسانی شد؟41

  در روم) رسمی شدن مسیحیت 1

  ) حمایت قسطنطین امپراتور روم از مسیحیان ایران2

  ) باز پس گیري مناطق از دست رفتۀ عصر نرسی از روم3

  ) تجمع سپاهیان روم در سوریه براي حمله به ایران4

  بر کدام یک از منابع زیر آمده است؟» شود شریعت مادیان و فارسیان منسوخ نمی«عبارت  -42

  ) کتیبه بیستون4  تورات) 3  ) انجیل2  ) گاثاها1

  چه بود؟» خیر«علت معروفیت اردشیر دوم ساسانی به  -43

  ) اقدام به کاستن از نفوذ نجبا2  ) موقوف کردن تمام عوارض1

  ) نیک فطرت بودن در عین سست عنصري4    ) توسعۀ نهاد وقف3

  ستون چند تا بوده است؟تعداد کشورهاي تحت سلطۀ  هخامنشیان در عصر داریوش بزرگ بر اساس کتیبۀ بی -44

1 (18  2 (20  3 (23  4 (25  

لتین امپراتور روم، کدام گزینه نادرست است؟ -45   با توجه به مواد قرارداد صلح بین نرسی ساسانی و دیوکْ

    ) پنج والیت ساحل راست رود دجله از قلمرو ایران جدا شد.1

  ) ایران تحت الحمایۀ روم بودن گرجستان را پذیرفت.2

  سرحد ایران و روم قرار گرفت. ) دجله3

  ) قالع آذربایجان از نیروهاي ایران تخلیه شد. 4

  رفت؟ براساس نامۀ تنسر، شاه جزو کدام یک از طبقات اجتماعی به شمار می -46

  ) هیچکدام4  ) دبیران3  ) جنگجویان2  ) اصحاب دین1
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  است؟» زند«کدام گزینه، معناي درست  -47

  ) تفسیر مزدك بر اوستا4  ) تفسیر کرتیر بر اوستا3  تفسیر پهلوي اوستا )2  ) تفسیر مانی بر اوستا1

  کدام گزینه براي حوادث عصر فیروز اول ساسانی نادرست است؟ -48

  ) خشکسالی و قحطی بزرگی در ایران روي داد.1

  ) در مالیات تخفیف داده شد و غله و آذوقه از خارجه تهیه گردید.2

  ن تأسیس شد.) عید آب ریزگان در این زما3

  ) جنگهاي خونینی بین ایران و بیزانس رخ داد.4

المقدس و انتقال صلیب حضرت عیسی (ع) به ایران، توسط کدام پادشـاه ساسـانی صـورت     تسخیر بیت -49

  گرفت؟

  ) قباد اول4  ) خسرو انوشیروان3  ) بهرام پنجم2  ) خسرو پرویز1

  دین مانی ترکیب و مخلوطی است از: -50

  عتقادات ایرانی، باورهاي هندي) مسیحیت، ا1

  ) باورهاي هندي، عقاید بودایی، مسیحیت2

  النهرین، اعتقادات ایرانی ) مسیحیت، معتقدات مذهبی ساکنان بین3

  النهرین ) اعتقادات ایرانی، عقاید بودایی، معتقدات مذهبی ساکنان بین4

  ن) نبود؟کدام یک از اقدامات ذیل از جمله اقدامات خسرو اول (انوشیروا -51

  ) تقسیم کشور به چهار پادگُس2  ) صلح با هیاطله و بسیج نیرو علیه بیزانس1

  ) برانداختن مزدك و مزدکیان4    ها ) تعدیل مالیات3

  رود؟ گاثاها جزو کدام قسمت اوستا به شمار می -52

  ) خرده اوستا4  ) وندیداد3  ) یسنا2  ) ویسپرد1
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  لطنت شاپور دوم ساسانی مربوط نیست؟هاي ذیل به عصر س کدام یک از گزینه -53

  ) وقوع جنگ دوازده ساله بین ایران و روم1

  ها به حدود ایران ) هجوم هون2

  ) توافق یولیان امپراتور روم با اعراب براي جنگ علیه ایران3

  ها به ایران ها و یونانی ) توفیق نیافتن ایرانیان در سرکوب حمالت اعراب، گرجی4

  چگونه کشته شد؟ هرمز دوم ساسانی -54

   ) توسط شاهزادگان ناراضی2    ) در جنگ با رومیان1

  ) توسط یکی از نجبا4    ) در جنگ با اعراب3

در زمان کدام پادشاه ساسانی، شاهزادگان اشکانی به حکومـت منـاطق تحـت سـلطۀ ایـران و روم در       -55

  ارمنستان معین شدند؟

  نرسی) 4  ) بهرام چهارم3  ) اردشیر دوم2  ) شاپور سوم1

  یزدگرد اول ساسانی بنا به  وصیتنامۀ آرکادیوس امپراتور بیزانس چه کرد؟ -56

    ) از تجاوز به متصرفات بیزانس چشم پوشید.1

  ) به عیسویان ایران آزادي بناي کلیسا اعطا کرد.2

    ) به مقابله با طوایف مهاجم علیه بیزانس پرداخت.3

  اي براي تربیت او فرستاد. ) جانشین امپراتور را حمایت کرد و نماینده4

  کدام یک از اقدامات ذیل از جمله اقدامات اسکندر مقدونی نیست؟ -57

  ها) حفظ کرد. ) تقسیم شاهنشاهی را به ایاالت (شهربانی1

  ) نظام پولی هخامنشیان را ابقاء نمود.2

  ) برادر داریوش و چند تن از بزرگان ایرانی را به حلقۀ یاران خویش پذیرفت.3

  اي از والت پارسی را در شغل خود باقی گذاشت. ده) ع4
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  النهرین چه نام داشت؟ حکومت دست نشاندة ایران عصر ساسانی در بین -58

  ) بصره4  ) حیره3  ) غشان2  ) جزیره1

  شاپور اول ساسانی کدام بنا را به دست مهندسین و اسراي روم ساخت؟ -59

  داین) ایوان م4  ) پل دز3  ) بند امیر2  ) سد شادروان1

  کدام پادشاه ساسانی سکاها را مطیع کرد؟ -60

  ) نرسی4  ) بهرام دوم3  ) هرمز اول2  ) اردشیر اول1
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  سؤاالت درس تاریخ اسالم 

تنظیم صحیفۀ معروف قریش علیه پیامبر اسالم و مسلمانان مکه، که سبب شد آنان سه سـال در شـعب    -61

  اي عرب انجام گرفت؟ کدام سنت قبیلهطالب محصور و منزوي زندگی کنند، به پیروي از  ابی

  ) عصبیت4  ) خلیع و طرید3  ) جوار2  ) حلف1

رأي نزول کلی و یکبارة قرآن در ماه رمضان به بیـت  «در میان علماي شیعه، چه کسی براي نخستین بار  -62

  را وارد اعتقادات شیعه کرد و از آن دفاع نمود؟» المعمور

ل4  مفید) شیخ 3  ) شیخ صدوق2  ) عالمۀ مجلسی1 شهید او (  

  قرار ندارد؟» یثرب«هاي زیر در زمرة پیمان عقبۀ اول میان پیامبر و هیأت  کدامیک از گزینه -63

  ) اجتناب از دزدي و پرهیز از زنا2  ) یکتاپرستی و ترك شرك1

  ) جنگ به همراه رسول خدا4    ) اجتناب از قتل فرزندان3

  االول سال ششم هجرت چه بود؟ اول ربیعدر » غزوة بنی لحیان« هدف مسلمانان از  -64

    ) حمله به بدویان بنی مخدوم2    ) انتقام شهداي رجیع1

  ) قتل امیر بن زارم  4  فیان بن خالد هذلی) قتل س3

ک«ماجراي  -65 فْ که هنگام بازگشت پیامبر از غزوة بنی المصطلق رخ داد، دربارة چه موضوعی بود؟» ا  

  گیري سنان بن وبر و جهجاه بن مسعود) منازعه میان انصار بر سر در1

2عروج پیامبر به آسمان و شبهات عبداهللا بن ابی (  

  ) بروز برخی شایعات پیرامون تهمت اخالقی به یکی از همسران پیامبر3

  گفت، کشت االاهللا می ) اعتراض پیامبر به اسامۀ بن زید که خالف سنت نبوي مردي را که الاله4

  نامند؟ چرا؟ می» سنۀ الوفود«جرت را مورخان چه سالی از ه -66

  ) سال نهم هجرت، ایمان آوردن پی در پی قبایل2  ) سال هشتم هجرت، فتح مکه 1

  الوداع ) سال دهم هجرت، حجۀ4  ) سال هشتم هجرت، نزول آیات سورة توبه3
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از چـه   نخستین زنی که پس از رحلت پیامبر در میان بنی تغلب ادعاي پیامبري کرد چـه نـام داشـت و    -67

  اي استفاده کرد؟ شیوه

  گفتند. دار می هاي عرب که سخنان سجع ) سجاح و از شیوة کاهنه1

  ) ام حبیبه و از شیوة لغو برخی از مناهی و بخشش زکات و خمس2

  ) اصیرم و از شیوة  جادوي کاهنان عرب3

  ) ام عمیس و از  شیوة حنفاء طریقت ابراهیمی4

  گونه توسط مسلمانان فتح شد؟در چه سالی و چ» المقدس بیت« -68

  هجري و در پی جنگی خونین با سربازان امپراطوري بیزانس 18) در سال 1

  هجري و به دنبال نبرد با سربازان امپراطوري بیزانس 16) در سال 2

  هجري و تسلیم شهر به طریق صلح به مسلمانان  15) در سال 3

  ار رومی سرد» ارطبون«هجري و پس از کشته شدن  21) در سال 4

  النهرین و به هواخواهی چه کسی قیام کردند؟ ، در شام و بین»طوایف قیس«پس از مرگ کدام خلیفۀ اموي  -69

م و به هواخواهی ابن زبیر1 پس از مرگ معاویۀ دو (  

ل و به هواخواهی عبداهللا بن عمر2 پس از مرگ معاویۀ او (  

  ) پس از مرگ مروان حمار و به هواخواهی امام عباسی3

  ) پس از مرگ یزیدبن معاویه و به هواخواهی امام حسین4

هجري میان مسلمانان و چه اقوامی صورت گرفـت و نتیجـۀ آن چـه     114به سال » جنگ معروف پواتیه« -70

  شد؟ میان مسلمانان با:  

  ) اقوام بربر شمال افریقا و مسلمانان بر شمال افریقا تسلط یافتند.1

  و فتح اندلس توسط مسلمانان ) اقوام اسپانیایی در اندلس2

  ) اهالی جزایر ارواد و رودس از متصرفات امپراطوري روم و شکست مسلمانان.3

  ) فرانکها میان رود کارون و دردنی و عقب نشینی مسلمانان.4
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  شد؟ به آنان که: به کدام گروه از شیعیان عباسی خراسان گفته می» راوندیه« -71

  و نوعی آیین پرستش درباره او قایل بودند. دانستند ) سفاح را شبه خدا می1

  کردند. هاي مزدکی بودند و مهدي عباسی را رجعت مزدك قلمداد می ) داراي گرایش2

  کردند. ) به امامت عباس عموي پیامبر اعتقاد داشتند و منصور را خداي خود خطاب می3

  به رجعت ابومسلم بودند.) پس از قتل ابومسلم در اهواز به خونخواهی او قیام کردند و قائل 4

  در زمان کدامیک از خلفاي اسالمی به وقوع پیوست؟» دماوند و طبرستان«فتح  -72

  ) منصور دوانیقی4  ) معاویۀ بن ابوسفیان3  ) ابوالعباس سفاح عباسی2  ) عمر بن خطاب1

  شود؟ محسوب نمی» کیسانیه«هاي زیر جزو عقاید فرقۀ  کدامیک از گزینه -73

  ) روا بودن بداء بر خدا.2  مامت محمدبن حنفیه.) اعتقاد به ا1

  ) بندگان خدا صاحب افعال خود نیستند.4    ) قائل به تناسخ و حلول.3

  اي در برداشت؟ نخستین  دعوت مسلح اسماعیلیه در کدام منطقه برپا شد و چه نتیجه -74

  ن شدند.) در یمن برپا شد و اسماعیلیان موفق به تأسیس اولین دولت اسماعیلی در یم1

  ) در مصر برپا شد و اسماعیلیان دولت فاطمی مصر را تأسیس کردند.2

  ) در عراق برپا شد و میمون قداح رهبر اسماعیلیان کشته شد.3

) در کرج برپا شد و محمدبن الحسـین ملقـب بـه دنـدان سـپاه خلیفـه را شکسـت داد و ایـن نخسـتین پیـروزي           4

  اسماعیلیان بر سپاه خلیفه بود.

انتقال یافت و خلیفـه صـرفاً   » امیراالمراء«وران حکومت کدام خلیفۀ عباسی قدرت مؤثر خالفت به در د -75

  فرمانرواي اسمی امپراتوري اسالمی باقی ماند؟

  ) خلیفه المستکفی باهللا4  ) خلیفه الناصر باهللا3  ) خلیفه المطیع هللا2  ) خلیفه الراضی1
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  ام مناطق به ارث بردند؟را در کد» اخشیدي«فاطمیان متصرفات اسالف  -76

  ) مصر و شام2  ) تونس و برخی دیگر از ممالک شمال افریقا1

  ) از مرو تا خوارزم 4    ) تمامی آسیاي صغیر3

  اي در پی داشت؟ (ه.ق) چه نتیجه 499میان فاطمیان و صلیبیان به سال » رمله«سومین جنگ  -77

  المقدس را از دست صلیبیان خارج کردند. ) فاطمیان بیت1

  ) فاطمیان در این جنگ شکست سختی خوردند و از جنگ  با صلیبیان ناامید شدند.2

  ) فاطمیان پس از پیروزي بر صلیبیان بیروت و صیدا را آزاد کردند.3

  ) صلیبیان با شکست فاطمیان بر طرطوس و طرابلس تسلط یافتند.4

78-  ، خاتمـت دوران فرمـانروایی   «، »نـد خلیفه و فرمانرواي منصوب خواندن خود از جانب خداو«سه بدعت

از سوي کدامیک از داعیان اسـماعیلیۀ نـزاري در   » اعالم فرا رسیدن پایان جهان و صالي قیامت«و » شریعت

  ایران ابراز شد؟

  ) حسن علی ذکره السالم4  الدین حسن ) جالل3  ) محمدبن بزرگ امید2  ) حسن صباح1

  قفی چه بود؟علیه حجاج بن یوسف ث» ابن اشعث«اساس نهضت  -79

  شد. نامیده می» جیش طوادیس«کرد و به  ) نارضایی سپاه عراق که در سیستان جنگ می1

  اي که میان قبایل عرب در ایران پدیدار گشت. ) اختالفات و تعصبات قبیله2

  بن یوسف در قبال شعوبیه که به سرکوبی شدید آنان منجر شد. ) سیاست حجاج3

  سی.) حمایت ابن اشعث از امام عبا4

  چه عاقبتی یافت؟» یحیی بن زید بن علی«قیام  -80

  ) یحیی پس از شکست سپاهیان خلیفه براي مدتی در جرجان به حکومت نشست.1

  ) در جوزجانان از لشکر نصربن سیار شکست خورد و کشته شد.2

  .) در مداین و واسط قیام کرد و به دست لشکر اشرس بن عبداهللا سلمی شکست خورد و متواري شد3

) پس از قتل پدرش به مناطق شمالی ایران متواري شد و سرانجام در حوالی ري در مصاف با سپاه جدیع کرمـانی  4

  مقتول شد.
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  سواالت درس تاریخ جهان 

  م) پس از جنگ میان کدامیک از گروههاي زیر منعقد شد؟1555صلح اگسبورگ ( -81

    ها لیک) پیروان لوتر و کاتو2  ها ) پیروان کالوین و ارتدوکس1

  ها ها و کاتولیک ) هوگئوت4  ها ها و ارتدوکس ) آناپانیست3

  نویسنده تاریخ جنگهاي پلوپرنز کیست و نتیجه آن چه بود؟ -82

  ها بر فیلیپ مقدونی پیروزي یونانی -) پلوتارك2    ویرانی یونان -) توسیدید1

  ها یرانیها بر ا پیروزي یونانی -) هرودت4  پیروزي یونان بر بربرها -) گزنفون3

  نخستین فرعون مصر چه کسی بود؟ -83

  ) منس4  ) کئوپس3  کرنیوس ) می2  ) کفرن1

  ق.م) توسط چه کسی سرکوب شد؟ 73قیام اسپارتاکوس ( -84

  ) سزار4  ) کراسوس3  ) پمپه2  ) سیال1

  دولتهاي جانشین اسکندر عبارت بودند از: -85

    ایرانبطلمیوس در  -آنتی گونه در مصر -) سلوکیان در یونان1

  بطلمیوس در ایتالیا -سلوکیان در ایران -) آنتی گونه در یونان2

  بطلمیوس در مصر -آنتی گونه در یونان -)سلوکیان در ایران3

  بطلمیوس در یونان  -ها در ایتالیا اتروسک -) سلوکیان در ایران4

  وحدت نهایی آلمان در چه سالی و با جنگ علیه کدام کشور شکل گرفت؟ -86

  اطریش -1866) 4  انگلیس -1832) 3  فرانسه -1871) 2  روسیه -1918) 1

  شود؟ صلح مسلح به چه دورانی گفته می -87

  ) بین دو جنگ جهانی2   1914تا  1871) سالهاي 1

  1948تا  1871) سالهاي 4  1963) پس از جنگ دوم جهانی تا 3
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  تابلو مدرسه آتن اثر کدامیک از هنرمندان زیر است؟ -88

  ) رافائل4  ) وروچیو3  ) میکل آنژ2  ) داوینچی1

  از چه کسی است؟» طبقه سوم چیست«رساله معروف  -89

  ) ولتر4  ) منتسکیو3  ) ژان ژاك روسو2  ) آبه دسیه1

  شروع رنسانس از کدام کشور بود؟ -90

  ) اسپانیا4  ) ایتالیا3  ) انگلستان2  ) آلمان1

  داد؟اي رخ  در انقالب فرانسه چه حادثه 1789ژوییه  14روز  -91

  ) زندان باستیل به عنوان مظهر استبداد گشوده شد.2  ) پاریس توسط انقالبیون گشوده شد.1

  ) نظام جمهوري اعالم گردید. 4  زیر گیوتین رفت. 16) گردن لوئی 3

  کنگرة وین در چه سالی و توسط چه کسی ایجاد گردید؟ -92

  مترنیخ -1815) 4  الکساندر اول -1812) 3  تالیران -1848) 2  کاسلري -1815) 1

  شود؟ مسأله شرق به کجا مربوط می -93

    ) به تمام مسایلی که در مقابل تمدن غرب قرار داشت.1

  ) به کلیه حوادثی که منشاء آن امپراتوري عثمانی بود.2

  ) به حضور قدرتهاي استعماري در هند.3

  ) به کلیه مسائل مربوط به استعمار کشورهاي شرقی4

  در کجا بود و توسط چه کسی سرکوب شد؟ 1825شورش دسامبریون  -94

  نیکالي اول -) روسیه4  18لویی  -) فرانسه3  پطرکبیر -) روسیه2  ناپلئون -) فرانسه1

  »:  بریان کیلوگ«بنابر پیمان  -95

  ) ایاالت متحده از جنگ با فرانسه خودداري کرد.2  رفت. ) جنگ عملی غیرقانونی به شمار می1

  ) طالهاي انگلستان به فرانسه داده شد.4  ع کردند.ها از جنگیدن دفا ) دولت3
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  براي مشارکت توسعه اقتصادي کدام منطقه بوجود آمد؟» برنامه کلمبو« -96

  ) افزایش توان تحقیقاتی4  ) آسیاي جنوب شرقی3  ) توسعه صنایع2  ) کاهش توان اقتصادي1

  اعضاي اتحاد مقدس کدامند؟ -97

    پروس -اتریش -) ایتالیا2    پروس -روسیه -) اتریش1

  پروس -انگلستان -) روسیه4  اتریش -انگلستان -) روسیه3

  پیمان راپالو بین کدام کشورها بسته شد؟ -98

  ) آلمان و فرانسه4  ) آلمان و شوروي3  ) فرانسه، انگلیس2  ) شوروي و آمریکا1

  پیکو چه بود؟ -موضوع اصلی قرارداد سایکس -99

  ) تقسیم خاورمیانه4  ) مبارزه با بلشویسم3  ) شورش علیه عثمانی2  ) شکست عثمانی1

  باشد؟ کدام اثر متعلق به دسیوریوس اراسموس می -100

  ) گارگانتوا4  ) رهایی اورشلیم3  ) در ستایش دیوانگی2  ) دکامرون1
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  سؤاالت درس تاریخ ایران دوره اسالمی 

  علت واقعی و محرك اصلی حملۀ تازیان به ایران چه بود؟ -101

  ) حرص غارتگري2  راضی شبه جزیرة عربستان) تغییرات ا1

  ) دین جدید و اعتقادات تازه4  هاي تجارتی ) لزوم تسلط بر راه3

  چگونه اهمیتش را از دست داد؟» حیره« -102

  هایی که علیه اعراب در آنجا رخ داد. ) با سرکوب عصیان2    ) با تصرف اعراب1

  ن از سلطۀ ایران) با بیرون رفت4  ) با تأسیس شهر بصره و بناي کوفه3

دادنـد چـه نـام     کسانی که در راه حفظ عقاید، داوطلبانه براي جنگ علیه خوارج آمـادگی نشـان مـی    -103

  داشتند؟

اران1 عه3  )شراة2  ) عی سیاه جامگان4  ) مطو (  

هاي حکومتگر ذیل، مقدمات و شرایط احیاي مجـدد روح و معنویـات ایرانـی را بـه      کدامیک از سلسله -104

  دند؟وجود آور

  ) غزنویان4  ) طاهریان3  ) سامانیان2  ) صفاریان1

هاي کنار رود دن، به تحریک کدام تزار روس به سواحل گیالن حمله کردند و دست به قتل و غارت  قزاق -105

  زدند؟

  ) الیزابت پتروونا4  ) پطر کبیر3  ) الکسی2  ) میخائیل فئودرویچ1

  قمري توسط کدام سردار نادرشاه صورت گرفت؟ 1149سال گیري بحرین از اعراب بنی هوله در  بازپس -106

  ) محمدخان بلوچ4  ) حسینعلی خان3  ) تقی خان شیرازي2  ) عبداللطیف خان1

  براساس کدام قرارداد، نخستین بار کاپیتوالسیون بر ایران تحمیل شد؟ -107

  ) ترکمنچاي4  ) گلستان3  ) فین کن اشتاین2  ) مفصل1
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  علیه استبداد صغیر بپا خاستند کجا بود؟اولین شهري که مردمش  -108

  ) مشهد4  ) اصفهان3  ) تبریز2  ) رشت1

  خان زند نیست؟ هاي ذیل، جزو علل حملۀ ایران به بصره در عصر کریم کدام یک از گزینه -109

  ) دریافت عوارض غیر معمول از زوار ایرانی1

  ) زیان دیدن بنادر تجاري ایران در اثر رونق اقتصادي بصره2

  ها به عتبات عالیات و تخریب مشاهد متبرکه حملۀ وهابی) 3

  ) ضبط اموال ایرانیان متوفی در عتبات عالیات به نفع دولت عثمانی4

  سلطان محمود غزنوي براي آسوده خاطر شدن از جانب شمال و حمله به هندوستان چه کرد؟ -110

  ) با خلف بن احمد صلح کرد.2  ) با ایلک خان دست اتحاد داد.1

  ) ترکان قرلق را سرکوب کرد.4 نصر را به حکومت نیشابور و مناطق متصرفی گماشت. )3

  نام قدیم کرمانشاه چه بوده است؟ -111

  ) اپاختر4  ) قرامان3  ) قرمیسین2  ) قومس1

  نامید؟ می» شیطان«چه کسی مخالفان عرب خود را  -112

  ) ابومسلم خراسانی4  ) یعقوب لیث3  ) مازیار2  ) بابک1

  ام گزینه جزو پیشنهادات فیلیپ دوم پادشاه اسپانیا و پرتغال به پادشاه صفوي نبود؟کد -113

    ها در ایران ) آزادي مذهبی کاتولیک1

  پرتغالی -) اخذ امتیازات بازرگانی براي تجار اسپانیایی2

    ) اعطاي امتیازات بازرگانی به تجار ایرانی در اسپانیا و پرتغال3

  ن عثمانی) عدم سازش ایران با ترکا4

  سیاست مذهبی کدام یک از شاهان صفوي مغایر با سیاست مذهبی دیگر شاهان صفوي بود؟ -114

  ) شاه صفی4  ) شاه سلطان حسین3  ) شاه اسماعیل دوم2  ) شاه طهماسب دوم1



  مجموعه تاریخ »  312«
 

 
 

 
  شوند؟ نامیده می» اهل التسویه«اي شعوبیه،  براساس چه عقیده -115

    هم نباشند، با ایشان برابرند. ) ایرانیان اگر داناتر و برتر از عربها1

  ) ایرانیان با توجه به گذشتۀ درخشان تمدنی برتر از اعرابند.2

  ) مالك برتري مؤمنان در نزد پروردگار پرهیزگاري ایشان است.3

  ها از هیچ جنبه بر سایر اقوام مسلمان برتري ندارند. ) عرب4

  سالی و بین کدام پادشاهان صورت گرفت؟نخستین توافقنامۀ صلح بین ایران و عثمانی در چه  -116

    هجري بین شاه اسماعیل و سلطان سلیم 920) سال 1

  هجري بین شاه طهماست اول و سلطان سلیمان  962) سال 2

  هجري بین شاه عباس و سلطان مراد سوم 999) سال 3

  هجري بین شاه صفی و سلطان مراد چهارم 1049) سال 4

  با کدام مکتب فکري در تعامل قرار گرفت؟» افکار شیعی«و » یرانیتا«در تاریخ میانۀ ایران،  -117

  ) معتزلی4  ) غزالی3  ) اشعري2  ) اصحاب حدیث و سنت1

  چه کسانی در رأس فاتحان تهران قرار داشتند؟ -118

  ) سردار اسعد، باقرخان2    ) ستارخان، سردار اسعد1

  بنی) باقرخان، سپهدار تنکا4  ) سپهدار تنکابنی، سردار اسعد3

  براساس کدام قرارداد با نادر روسیه مناطق متصرفی را تخلیه کرد؟ -119

  1149) کردان 4  1145) رشت 3  1148) گنجه 2  1143) تبریز 1

  هاي حکومتی ذیل، شیعه بودند؟ کدامیک از سلسله -120

 قوینلوها  ) آق4  ) قراقوینلوها3  ) صفاریان2  ) تیموریان1
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  )16مجموعه تست سال هاي اخیر(

  

  سؤاالت درس زبان عمومی و تخصصی  

1- If I had known her number I ………. her 

1) would have called  2) have called 3) called  4) would call 

2- Monge ………. have been some what indifferent to religious matters. 

1) seem to  2) seems to  3) seems  4) seem 

3- Buddhism was being. .. . . . more thoroughly and conscientiously. 

1) practicing  2) practice  3) practiced  4) practices 

4- The fall of the caliphate had a disastrous effect on the sunnis. 

1) cause  2) effect  3) spread 4) decline 

5- The rain will cease to fall. What does “cease to” mean? 

1) continue  2) stop  3) start  4) go on 

6-- His first-generation disciples appear to have  ………. sunnis. 

1) been  2) were  3) was  4) be 

7- When the Lord of Islam, Ghazan, became a muslim, he commanded all the idols  

………. broken. 

1) should  2) shall  3) should be  4) should to 

8- In any case, sufism with a shi’i tinge, remains  ………. important religious feature 

in Iran at this time. 

1) more 2) the more  3) most  4) the most 
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9- The minister himself was said to have been disciple of Shaikh Rashid Buighari: 

1) The minister was disciple of Shaikh Rashid Bulghari. 

2) The minister said that Shaikh was his disciple. 

3) Shaikh Rashid Bulghari was disciple of the minister. 

4) Shaikh said that he was disciple of the minister. 

10- In spite of all such opposition. Synonym “opposition”? 

1) agreement  2) against  3) adaption  4) choice 

11- Sufis in this epoch. 

1) king of school.   2) way of life. 

3) period of histôrical time..  4) grade and class. 

12- They were fairly free to teach their doctrines and carry out their practices. 

1) search  2) leave  3) fulfil  4) hesitate 

13- Before the sixteenth century, when it succeeded in becoming the official religion 

of an organized political unit, safavid Iran, Shi’ism consisted chiefly of widespread 

centres of resistance. 

What does it reffer to? 

1) sixteenth century  2) shi’ism  3) safavid Iran  4) official 

14- What does “chiefly” mean? 

1) mainly  2) few  3) obviously  4) recently 

15- Religious debates and quarrels, often end in massacres. 

1) friendship and peace.  2) a moderate relationship. 

3) declaring their ideas.  4) cruel killing of a large number of people. 
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16- The same important text speaks ………. persecution ………. mushabbaiha in 

Isfahan at that time. 

1) of - of  2) in - of  3) of - in  4) in - in 

The stronghold of sunnism was mostly eastern Iran, whereas shi’i centres were typical of 

persian Iraq and Tabaristan (especially Qum, Ray and Aveh). Iranian sunnism was 

chiefly Hanafi and Shafi‘i, and these two schools were not often on good terms. In the 

kitab al — naqd, a Shi’i polemic work of the first half of the twelfth century by Nasir al 

— Din Abu’ 1 — Rashid al — Qazvini, an attempt is made at a sort of sectarian 

geography of Iran. The author observes that khuräsän and Transoxiana and part of Iraq 

were Hanafi and Mu’tazila in theology. 

According the above passage, find the correct sentences. 

17- What does “good terms” mean? 

1) p1aces  2) good relation  3) courses  4) life 

18- The auther in line to reffers to whom? 

1) Iranian sunnis 

2) Iranian shi’is 

3) Nasir al— Din Abu’l — Rashidal—Qazvini 

4) Hanafi and Shäf‘i schools 

19- The ……… of the saljuq period lies especially in the fact that religious learning 

was organized in great teaching institutions. 

1) most important  2) important  3) importantly  4) importance 

20- In any case the conspiracy was ……… and its religious leaders were executed. 

I) spoiled  2) discovered  3) provided  4) arranged 
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  سؤاالت درس زبان عربی  

  إنّا تمیزنا عن فرق الشیعه بهذا االسم. -21

  شویم. ) ما با این اسم از سایر فرق شیعه جدا می1

  دلیل این اسم از سایر فرق شیعه برتریم.) ما به 2

  ) ما به دارا بودن این اسم ممتازترین فرق شیعه هستیم.3

  کنیم. هاي شیعی جدا می ) ما این اسم را از سایر فرقه4

  الملک فی یوم السبت ثالث عشر من شوال سنۀ ثمان و سبعمائه. جلس علی تخت -22

  شست.بر تخت سلطنت ن 780شوال  13) در روز شنبه 1

  بر تخت سلطنت نشست. 708شوال  13) در روز شنبه 2

  بر تخت سلطنت نشست. 780شوال  13) در روز یکشنبه 3

  بر تخت سلطنت نشست. 718شوال  13) در روز شنبه 4

  »و قد وطی العراق« -23

  ) عراق را ویران کرده بود.2  ) عراق را تحت تسلط خود درآورد.1

  رون آمد.) از عراق بی4    ) به عراق آمد.3

  فبادوا جمیعاً و نسیت اخبارهم. -24

  ) آنها آشکارا جمع شدند و اخبار گذشتگان را از یاد بردند.1

  ) همگی گرد هم آمدند و مبادرت به حذف اخبار گذشتگان کردند.2

  نشینی را در پیش گرفتند و اخبار پیشینیان خود را فراموش کردند. ) آن گروه زندگی بادیه3

  رفتند و داستان حیاتشان فراموش شد. ) آنها از بین4
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  ثم استدعی رداءه فتجلله. -25

  ) سپس عبایش را خواست و آن را پوشید.1

  ) سپس عبایش را خواست و آن را دور انداخت.2

  ) پس پیراهنش را خواست و آن را مرتب کرد.3

  ) سپس عبایش را خواست و آن را بخشید.4

  شاویه؟ -26

  ) دامدار4  ) گوسفنددار3  نشینی) چادر2  ) کوچ نشینی1

 الف و ثالثمائۀ و تسع و سبعون سنۀً و ثالثَۀُ اشهر. -27

  ) هزار و سیصد و هفتاد و نه سال و سه ماه.2  ) هزارو سیصد و نود و هفت سال و سه ماه.1

  ) هزار و هفتصد و سی و نه سال و سه ماه.4  ) هزار و سیصد و هفتاد و نه سال و سی ماه.3

  »کرمان و حازها و صارت مع سجستان من عمله ودخل« -28

  ) وارد کرمان شد و آن را تصرف کرد و از آن جا تا سیستان جزء قلمرو وي شد.1

  ) وارد کرمان شد و آن را تصرف کرد و سیستان را نیز جزو کرمان کرد.2

  ) وارد کرمان شد و آن را ویران کرد و به سرنوشتی چون سیستان دچار کرد.3

  ان وارد شد و آن را مجدداً محاصره کرد و آن جا و سیستان به خاطر عمل او ویران شدند.) به کرم4

  او را مدح کردند. 354در جمادي االول سال  -29

  ) و مدحه فی جمادي االولی سنۀ اربعٍ و خمسٍ و ثلثمائه.1

  ) و مدحوه فی جمادي االولی سنۀ خمسٍ و اربعٍ و  ثلثمائه.2

  ولی سنۀ اربعٍ و خمسین و ثلثمائه.) و مدحوه جمادي اال3

  ) و مدحه فی جمادي االولی سنۀ اربعٍ و خمسین و ثلثمائه.4
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  آنها هم مثل ایشان به دنیا روي آوردند. -30

  ) انهم مقبلین علی الدنیا مثلهم.2  ) کانوا مقبلون علی الدنیا مثلهم.1

  دنیا مثلهم.) کانوا مقبلین علی ال4  ) انّما مقبلون علی الدنیا مثلهم.  3

  اي است؟ چه صیغه» یزعمون« -31

  ) جمع مونث غایب4  ) جمع مونث مخاطب3  ) جمع مذکر مخاطب2  ) جمع مذکر غایب1

  و سار ابوموسی الی جندیسابور و اهلها........ -32

  ) منخوبتان4  ) منخوبان3  ) منخوبون2  ) منخوبین1

  ما هوالخطاء: -33

1یا اباالحسن4  رَ المسلمین) یا معش3  ) یا ابنُ آدم2  ) یا رب (  

34- .اقبل......... وحده ثم  

  ) انت4  ) هم3  ) هی2  ) هو1

35- .هبنُ الحسینِ اصحاب لیأ ع بو قبلَ ذلک ...... قَد ع  

  ) کانت4  ) کانوا3  ) کان2  ) کانا1

  ضَع کلمۀ مناسب فی الفراغ: -36

دة1َ ة2ُ  ) مد ة3ِ  ) مد ة4ٌ  ) مد م (  

  و البیمارستانُ العضدي ببغداد ...   -37

12  ) منسوباً الیهالیه 3  ) منسوب4  ) منسوبٍ الیهلیها منسوب (  

  ذکر ذلک الخطیب یوم الجمعه علی المنبر فتباکی الناس. -37

، المنبر1ِ الناس ، کرَ، یوم ، منبر2ِ    ) ذَ ، یوم، جمعۀِ رَ ذُک (  

، المنبر3ِ ، الناسِ کرَ، یوم ، منبرِ) ذ4َ    ) ذُ ، یوم، الناسِ   کرَ
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  الناصر تقلید بنیابۀ الکرك و منشور باقطاع فارس. کتب للملک -39

1  منشور ، کرك ، تقلید ،ب .2  ) کَتَ ، اقطاعِ ، نیابۀِ تقلید ، ب کُت (  

، تقلیداً، نیابۀِ، منشور) ک3ُ ب منشورا4ً  ت ، ، نیابۀِ تقلید ، ب   ) کَتَ

  .من خاف اهللا خافه کُل شیء -40

1لِّ، شیء ، کُ 2  ) خافشیء ،ه لُّ، شَیء.3  ) اهللاُ، خافَ ، کُ .4  ) اهللاَ شیء ، لَّ   ) خاف، کُ
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  سؤاالت درس تاریخ ایران باستان 

  (خداي آفتاب و ماه در مصر قدیم) از کیست؟» ایزیس و اوزیریس«ي  ـ رساله41

  ) توسیدید4  ) پولی بیوس3  ) آریان2  ) پلوتارك1

  ي پارسی بودند؟ ي هخامنش از کدام طایفه وت خانوادهي هرود به گفته -42

  ها ) دروپیک4  ها ) ماسپیان3  ها ) پاسارگادي2  ها ) ساگارتی1

  بین چه کسانی صورت گرفت؟» کوناکسا«نبرد  -43

  ) کوروش کبیر و کروزوس شاه لیدي2  ) کوروش کبیر و نبونید شاه بابل1

  اول و گئومات مغ ) داریوش4  ) کوروش صغیر و برادرش اردشیر دوم3

  ي ممالک آسیا انتخاب شد؟ السلطنه پس از مرگ اسکندر مقدونی چه کسی به عنوان نایب -44

  ) پردیکاس4  ) آنتی گون3  ) رکسانه2  ) آنتی پاتر1

  ترین پادشاه سلوکیان که به وي لقب کبیر داده بودند، چه نام داشت؟ نامی -45

ر1 تر) سلوک3  ) آنتیوخوس سوم2  ) دمتریوس س ر4  وس نیکاتُ تآنتیوخوس س (  

  شد؟ به چه کسان اطالق می» آثرپات«ي  ها، واژه در عصر پارسی -46

  ) نیروهاي نظامی بیگانه4  ) اسیران جنگی3  ) کارگران2  ) امرا و شاهان1

  گرفت؟ گذاري شاهان هخامنشی در چه مکانی انجام می مراسم تاج -47

  ) معبد نوبهار4  سارگاد) معبد پا3  ) معبد آناهیتا2  ) تخت جمشید1

  سردار رومی در زمان کدام شاه به ایران آمده بود؟» کاراکاال« -48

  ) اردوان پنجم4  ) بالش چهارم3  ) اردشیر اول2  ) فرهاد سوم1

  ي نظامی تاریخ ماد چه نام داشت؟ ترین سازمان دهنده بزرگ -49

  ) ایختوویگو4  ) فرورتیش3  ) هوخشتره2  ) دیااکو1
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  ز اقوام زیر، در فتح مصر به کمبوجیه، پادشاه هخامنشی کمک کردند؟کدام یک ا -50

  ها ) یونانی4  ها ) بابلی3  ها ) فنیقی2  ) یهودیان1

  جلوس کمبوجیه بر تخت سلطنت مقارن با کدام فرعون مصر بود؟ -51

  ) توتمس سوم4  ) آمازیس3  ) منس2  ) رامسس دوم1

  ال (تندیس) آناهیتا را  معمول ساخت؟کدام یک از شاهان ایران باستان، پرستش تمث -52

  ) کوروش کبیر4  ) مهرداد اول3  ) اردشیر دوم2  ) داریوش اول1

  هاي اشکانی حک کرد؟ نخستین بار کدام شاه اشکانی، عنوان فیل هلن (یونانی دوست) را بر سکه -53

  ) فري یاپت4  ) گودرز3  ) بالش اول2  ) فرهاد اول1

  کیست؟تالیف » االخبار عیون«کتاب  -54

  ) ابوحنیفه دینوري4  ) ابن قتیبه دینوري3  ) ابن مسکویه2  ) منصور ثعالبی1

  نامید؟ می» شاهنشاه ایران وانیران«ي حاجی آباد، خود را  کدام پادشاه ساسانی در کتیبه -55

  ) بهرام اول4  ) خسرو پرویز3  ) اردشیر بابکان2  ) شاپور اول1

  تور روم، مغلوب شاپور اول ساسانی شد؟در جنگ دوم ایران و روم، کدام امپرا -56

ن2  ) دیوکلسین1 ری کنستانتین4  ) قسطنطین3  ) وال (  

  کدام شاه ساسانی و در چه سالی در جنگ با اعراب کشته شد؟ -57

  م310 -) آذرنرسی4  م310 -) هرمز دوم3  م 301 -) نرسی2  م 318 -) شاپور دوم1

  داده بودند، چرا؟» اهکارگن«کار  ها به کدام شاه ساسانی لقب بزه مغ -58

  ) یزدگرد اول به علت محدود کردن قدرت بزرگان و روحانیان1

  ) بهرام پنجم (گور) به علت زینت معبد آذر گشنب با تاج خاقان هیاطله2

  ) قباد اول به علت پذیرفتن مذهب مزدك3

  ) شاپور اول به علت گرویدن به دین مانی4
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  مدت حکومت را در تاریخ عصر خود، داشت؟ ترین کدام پادشاه ساسانی، طوالنی -59

  ) خسرو اول4  ) شاپور اول3  ) شاپور دوم2  ) خسرو دوم1

  م، چه کسی تاج را بر سر وي گذاشت؟ 243گذاري شاپور اول در سال  ي ابن ندیم، در مراسم تاج به گفته -60

  ) مهر شاپور4  ) مانی3  ) تنسر2  ) کرتیر1
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  سؤاالت درس تاریخ اسالم

میري که در زمان او دولت حمیري به دست حبشی آخرین -61 ها منقرض شد، چه نام داشت؟ پادشاه ح  

  ) اسعد ابوکرب4  ) سیف بن ذي یزن3  ) ذوجدن2  ) شمر یرعش1

  حادثۀ بئرمعونه در کدام سال هجري و در چه ماهی رخ داد؟ -62

  ماه محرم -سال پنجم) 4  ماه صفر -) سال چهارم3  ماه صفر -) سال پنجم2  ماه محرم -) سال سوم1

  ریاست شهر مکه را قبایل ..........و .........به ترتیب بر عهده داشتند. -63

  ) قریش، خزاعه و جرهم2    ) خزاعه، جرهم و قریش1

  ) جرهم، خزاعه و قریش4    ) خزاعه، قریش و جرهم3

  کدامیک از موارد زیر دربارة جنگ فجار صحیح نیست؟ -64

  ها شرکت کرد. این جنگ ) حضرت محمد (ص) در همۀ1

  هاي حرام رخ داد. ) در یکی از ماه2

  ) از حوادث دوران نوجوانی حضرت  محمد (ص) بود.3

  ) جنگ بین قریش و هوازن بود و چند بار تکرار شد.4

  اي دیگر از بزرگان قریش کشته شدند. در جنگ .....ابوجهل و عده -65

  ) احد4  ) احزاب3  ) بدر2  ) حنین1

....از بزرگترین ملوك آل لخم بود که کشته شدن او توسط خسروپرویز باعث بـروز جنگـی بـه نـام     ........ -66

  ...........میان اعراب و ایرانیان شد.

  یوم ذي قار -) نعمان بن امري القیس2  قادسیه -) امري القیس بن نعمان1

  قادسیه -) منذر بن ماء السماء4  یوم ذي قار  -) نعمان بن منذر3
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ع« -67 لقب کدام پادشاهان بود؟» تُب  

  )سبأ4  ) حمیري3  ) قتبان2  ) حضرموت1

در ایام کدام یک از خلفاء سال هجرت حضرت رسول (ص) از مکه به مدینه، مبدأ تاریخ مسـلمین قـرار    -68

  گرفت؟

  ) عمر4  بن ابیطالب ) علی3  ) عثمان2  ) ابوبکر1

  ».ا فی قلوبِهم الْحمیۀ حمیه الجاهلیۀاذ جعل الّذینَ کَفرو«سوره الفتح  26در آیۀ  -69

  کند؟ هاي اعراب پیش از اسالم، اشاره می حمیت جاهلی به کدامیک از خصلت

  ) عصبیت و تعصب قومی2    ) رسم مهمان نوازي1

  ها پرستی و هدیه و قربانی به بت ) بت4    ) رسم حمایت جار3

  کدام عبارت در مورد عمر خلیفۀ دوم صحیح نیست؟ -70

  خالد بن ولید را مأمور عراق و جنگ با ایران کرد. )1

  ) عمر در زمان خالفت خود تمام مسیحیان و یهودیان جزیرة العرب را اخراج کرد.2

  ) لقب امیرالمؤمنین از زمان عمر معمول شد.3

  المال و دفاتر مالیاتی به نام دیوان به تقلید از ایرانیان و تنظیم امر صدقات و خراج )تأسیس بیت4

  امویان در دوران حکمرانی خویش........... -71

  ) خالفت مذهبی را به سلطنت سیاسی تبدیل کردند.2  اي عرب دامن زدند. ) به تعصبات قبیله1

  ) همه موارد4  ) عرب را به غیر عرب برتري دادند.3

  در پیشرفت و موفقیت عباسیان، کدامیک از شهرهاي زیر، نقش مهمی را  ایفا کرد؟ -72

  ) انطاکیه4  ) خراسان3  ) حلب2  مشق) د1
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  در زمان خالفت کدامیک، معاویه نیروي دریایی بزرگی تشکیل داد و به جزیره قبرس حمله کرد؟ -73

  ) ابوبکر4  ) علی (ع)3  ) عمر2  ) عثمان1

  شود؟ موالی به چه کسانی گفته می -74

  ) حکام و والیان شهرها1

  ماندند. می) پیروان سایر ادیان که در دین خود باقی 2

  ) خلیفه و امام مسلمین3

  آوردند. اي از عرب در می ) نو مسلمانان غیر عرب که خود را تحت حمایت تیره4

  پرداختند چه نام داشت؟ اي که اهل ذمه به عنوان حق حمایت به زمامداران عرب می مالیات سرانه -75

  ) اقطاع4  ) جزیه3  ) خراج2  ) زکات1

ظهور اسالم، در مدرسۀ جندي شاپور به فراگرفتن علـم پزشـکی پرداختنـد،     از جمله کسانی که مقارن -76

  توان اشاره کرد. به........ می

  ) صاحب بن عباد4  ) هشام بن محمد کلبی3  ) حارث بن کلده2  ) ابوعبیده1

  کدامیک از موارد زیر صحیح نیست؟ -77

  با ورود احمد بن بویه به بغداد......

  اي را از بغداد بیرون کند. انی، نزدیکان خود، توانست امیر بویه)خلیفه، با حمایت و پشتیب1

  ) دستگاه خالفت در زیر نفوذ یک خاندان ایرانی شیعه مذهب قرار گرفت.2

  شان زیاد شد. ها کار شیعیان در بغداد قوت گرفت و عده ) با سلطۀ دیلمی3

  را از میان برنداشتند. ) به دلیل اکثریت سنّی مردم و نفوذ مذهبی خلیفه، آل بویه خالفت4

  آخرین رئیس اسماعیلیان چه نام داشت و به دست چه کسی و در چه سالی تسلیم شد؟ -78

  654الدین حسن، کیتوبوقا،  ) جالل2  656الدین حسن، هوالکو،  ) جالل1
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  656الدین خورشاه، کیتوبوقا،  ) رکن4  654الدین خورشاه، هوالکو،  ) رکن3

  اسالمی با حکومت چه کسی و در کجا آغاز گردید؟تحول در معماري دورة  -79

  شام -) معاویه2    بغداد -) عمر1

  مدینه -) عمر4    دمشق -) عمربن عبدالعزیز3

  ، اثر کیست؟»سلسلۀ الذهب« -80

  ) مسعودي4  ) عبدالرحمان جامی3  ) صالح بن نصر2  ) کمیت بن زید اسدي1
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  سؤاالت درس تاریخ جهان 

  هاي پایانی حکومت ناپلئون و سنوات نخست بعد از آن: ه در سالوزیر امور خارجه فرانس -81

  ) کنت برنادت4  ) فوش3  ) تالیران2  ) کندرسه1

  عهدنامه وستفالی در چه سالی منعقد شد؟ -82

1 (1648  2 (1752  3 (1632  4 (1789  

  اعزام نخستین سفراي انگلیس به ایران در عصر قاجار در زمان کدام پادشاه بود؟ -83

  ) الیزابت اول4  ) جرج سوم3  ) جرج چهارم2  ارد هشتم) ادو1

  هاي بزرگ و خونین بود؟ چه سالی در اروپاي مرکزي منشأ قیام -84

1 (1832  2 (1852  3 (1871  4(1848  

  اتحاد سه امپراتور بین کدام یک از کشورها تحقق یافت؟ -85

  ) اتریش، آلمان و ایتالیا2    ) اتریش، آلمان و روسیه1

  ) انگلیس، روس و فرانسه4    رانسه و ایتالیا) آلمان، ف3

  ها تحقق پذیرفت؟ وحدت آلمان با کدام جنگ -86

   ) اتریش، دانمارك و فرانسه2    ) اتریش، روسیه و فرانسه1

  ) انگلیس، عثمانی و روسیه4  ) دانمارك، فرانسه و ایتالیا3

  کنگره برلین در چه سالی تشکیل شد: -87

1 (1871  2 (1892  3 (1878  4 (1911  

  نخستین قرارداد روس و انگلیس براي تقسیم ایران در چه سالی به امضاء رسید؟ -88

1 (1915  2 (1919  3 (1914  4 (1907  
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  هاي جهانی اول را نام ببرید؟ سه قرارداد مهم منعقد در پایان جنگ -89

  ) ورساي، الیپزیک، ورهان2    ) تریانون، سور، ورساي1

  ) ورساي، استامبول، پترزبورگ4  ن  ) ورساي، لوکزامبورگ، لوزا3

  سه حزب توتالیتر اروپاي بین دو جنگ جهانی اول و دوم را ذکر کنید؟ -90

  ) فاشیست، نازیست و سوسیالیست2  ) کمونیست، بلشولیست ونازیست1

  ) کمونیست، فاشیست و نازیست4  ) نازیست، فاشیست و شووینیست3

  هاي دوم جهانی: آغاز جنگ -91

  1939) چهارم دسامبر 4  1939) اول سپتامبر 3  1940) دوازدهم ژوئیه 2  1939ر ) سوم سپتامب1

  هاي دوم جهانی در چه بود؟ علت ورود آمریکا به جنگ -92

  1935) حمله ژاپن به چین در 2  1941) حمله آلمان به ناو تایتانیک در 1

  1932) حمله انگلیس به قبرس در 4  1942) حمله ژاپن به پرل هاربر در 3

  هاي اتمی امریکا بر روي چه شهرهایی ریخته شد؟ بمب -93

  ) توکیو و هوکایدو4  ) هیروشیما و کیوتو3  ) ناکازاکی و هیروشیما2  ) ناکازاکی و توکیو1

  ها باخت؟ فرانسه در کدام نبرد و در چه سالی جنگ را به ویتنامی -94

  1963ایدو در ) هوک4  1961) ماالکا در 3  1957) سایگون در 2  1956) دین بین فو 1

  ترعه سوئز در چه سالی و به وسیله چه کسی ملی اعالم شد:  -95

  1956) ناصر 4  1954) ناصر 3  1950) ملک فاروق 2  1951) ژنرال نجیب 1

  جنگ شش روزه بین اعراب و اسرائیل در چه زمانی به وقوع پیوست؟ -96

  1976) اکتبر 4  1967) ژوئن 3  1970) ژوئیه 2  1968) سپتامبر 1
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  فروپاشی شوروي در چه زمانی اتفاق افتاد؟ -97

  1992) اول ژانویه 2    1991)بیستم اکتبر 1

  1988) اول نوامبر 4  1993) بیست و پنجم دسامبر 3

  اقتصادي شوروي کدام بود؟ -دو اقدام مهم گورباچف براي تغییر وضع سیاسی -98

  ) پروسترویکا و گالسنووست1

  زاب سوسیالیست) انحالل حزب کمونیست و تأسیس اح2

  ) گالسنووست و تنش زدایی3

  ) انحالل حزب کمونیست و پروسترویکا4

  سومین جنگ اعراب و اسرائیل در چه زمانی پیش آمد؟ -99

  1969) اوریل 4  1972) اکتبر 3  1972) ژوئن 2  1973) اکتبر 1

  هاي دوقلوي نیویورك در چه زمانی پیش آمد؟ تخریب برج -100

  2001) یازدهم سپتامبر 4  2002) پنجم اکتبر 3  2003) یازدهم اکتبر 2  2003) نهم سپتامبر 1
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  سؤاالت درس تاریخ ایران دوره اسالمی 

  ي عباسی مقارن تسلط آل بویه بر بغداد، چه نام داشت؟ خلیفه -101

  ) مستکفی باهللا4  ) القاهر باهللا3  ) معتمد2  ) المطیع باهللا1

  ت و به دست چه کسی و در چه سالی معدوم شد؟آخرین امیر خاندان بویهی چه نام داش -102

  هـ . ق447 -طغرل اول سلجوقی -) ملک رحیم2  هـ.ق 440 -طغرل اول سلجوقی -) ابوکالیجار1

  هـ . ق451 -یعقوب بن لیث -) ملک رحیم4  هـ . ق 415 -عالءالدین غوري -الدوله ) شرف3

  شد؟ ي صفاریان به چه کسانی گفته می در دوره» مطوعه« -103

  ) طرفداران خوارج سیستان4  ) غازیان داوطلب3  ) راهزنان2  ) اوباش و غارتگران1

  ناصر کبیر لقب کدام امیر علوي بود؟ -104

  ) محمد بن زید4  ) حسن بن قاسم 3  ) حسن بن زید2  ) حسن بن علی1

  ي آن چه بود؟ بین چه کسانی در گرفت، و نتیجه» دیرالعاقول«نبرد  -105

  ي محمد بن طاهر غلبه -مدبن طاهر) خلیفه مقتدر و مح1

  ي معتمد غلبه -) خلیفه معتمد و یعقوب بن لیث2

  پیروزي موفق -) خلیفه موفق با عمر و بن لیث3

  پیروزي یعقوب بن لیث -) یعقوب بن لیث و محمد بن طاهر4

یـن نبـرد   نبرد بین غزنویان (سلطان مسعود غزنوي) و ترکمانان سلجوقی چه نام داشت و در چه سالی ا -106

  صورت گرفت؟

  هـ .ق 654 -) عین جالوت2    هـ .ق 536 -) قطوان1

  هـ .ق 463 -) مالزگرد4    هـ .ق 431 -) دندانقان3
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  ترین تاریخ نگاري فارسی تاریخ ایران، کدام منبع زیر است؟ قدیمی -107

  ) تاریخ یمینی4  ) تاریخ یعقوبی3  ) تاریخ طبري2  ) تاریخ بیهقی1

  ي امارت خود را از تابعیت مستقیم خلیفه بیرون آورد، کدام است؟ که در ایران، حوزه اي اولین سلسله -108

  ) طاهریان4  ) غزنویان3  ) آل بویه2  ) سامانیان1

  اولین شکست مغوالن با سالطین مصر، به چه نام مشهور است؟ -109

  المروج ) مجمع4  ) دندانقان3  ) پروان2  ) عین الجالوت1

  یلخان و در چه سالی به تصرف درآمد؟گیالن توسط کدام ا -110

  هـ.ق 693 -) گیخاتو4  هـ .ق 706 -) اولجایتو3  هـ .ق 918 -) چنگیز2  هـ .ق 656 -) هالکو1

  ي آن چه بود؟ جنگ شرور میان چه کسانی درگرفت و نتیجه -111

  شکست آق قویونلوها -) قره قویونلوها و آق قویونلوها1

  شکست الوند -قویونلو ) اسماعیل اول و الوند میرزاي آق2

  شکست اسماعیل اول -) اسماعیل اول و فرخ یسار شروانشاه3

  پیروزي شیبک خان -) شاه تهماسب و شیبک خان اوزبک4

  میان ایران و عثمانی در عصر کدام شاه صفوي منعقد گردید؟» آماسیه«صلح  -112

  ماعیل دوم) شاه اس4  ) شاه عباس اول3  ) شاه تهماسب اول2  ) شاه اسماعیل اول1

هـاي عثمـانی، بـه     ي لشکرکشی نظامی علیه ترك کدام سیاح اروپایی در عهد شاه عباس اول به انگیزه -113

  ایران آمد؟

  ) جملی کارري4  ) تاورنیه3  ) اولئاریوس2  ) پیترودالواله1
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  نادرشاه در چه سالی و در کجا به قتل رسید؟ -114

  یروزکوهف -هـ . ق1159) 2   داغستان -هـ . ق 1161) 1

  آباد خبوشان هـ .ق فتح  1160) 4  کالت مشهد -هـ . ق 1158) 2

  هـ . ق با چه کسانی منعقد شد؟ 1163خان در سال  ي کریم پیمان سه جانبه -115

  ) علی مردان خان بختیاري و آزاد خان افغان2  ) محمد حسن خان قاجار و آزاد خان افغان1

  ) شیخعلی خان زند و ابوالفتح خان بختیاري4  ي) علی مردان خان و ابوالفتح خان بختیار3

  بین ایران و کدام کشور و در زمان کدام شاه قاجار منعقد گردید؟» مفصل«ي  عهدنامه -116

  ناصرالدین شاه -) انگلیس4  محمد شاه -) فرانسه3  فتحعلی شاه -) روسیه2  فتحعلی شاه -) انگلیس1

  ي مافی در کدام شهر تشکیل شد؟ السلطنه ریاست نظامدر جریان جنگ  جهانی اول، دولت ملّی به  -117

  ) اصفهان4  ) کرمانشاه3  ) کاشان2  ) قم1

  آقا محمدخان قاجار در کدام ناحیه به قتل رسید؟ -118

  ) قفقاز4  ) خراسان3  ) گرجستان2  ) تفلیس1

  چه کسی، فرمان ریاست وزرایی رضاخان را صادر کرد و در چه سالی؟ -119

  ش 1302 -) احمد شاه2  ش 1300 -) مظفرالدین شاه1

  ش 1302 –) محمد علی شاه 4     1300 -) احمد شاه3

  کرد؟ همزمان با حکومت فتحعلی شاه چه کسی در فرانسه حکومت می -120

  ) لویی چهاردم4  ) فیلیپ آگوست3  ) لویی شانزدهم2  ) ناپلئون بناپارت1



  »333«   )2(راسري و آزاد کنکورهاي سمجموعه تست 

  
 
 

  )17مجموعه تست سال هاي اخیر(

  

  صصی  سؤاالت درس زبان عمومی وتخ

1- Sultan Abu saeed was ………. Ilkhan governor. 

1) the last  2) lasted  3) the lasted  4) lasting 

2- This Monarch first continued his father’s policies since he  ……….  that the 

medes state was not yet strong enough to get rid  ……….  the Assyrians. 

1) know-in  2)knew-of  3)knew-1n  4) know-of 

3- The persians  ……….  were present there, couldnot believe that he had taken the 

kingdom. 

1) whom  2) what  3) how  4) who 

4- None of the world’s kings ever met with so many hardships as Darius at the 

outset of his reign. What is the meaning of outset? 

1) Middle  2) Last  3) Begining  4) During 

5- A significant point which is considered in this text ………. 

 What is the meaning of significant? 

1) Worthless  2) Important  3) Useless  4) Impossible 

6- The queen  ……….  from among the parthian women, from the Ashkanid 

princess. 

1) was chosen  2) chosen  3) choose  4) were chosen 

7- The exact division of the country into states, is clear on the remaining  ……….  of 

the Achaemenian Era. 

1) Rebellions  2) Cooperations  3) Inscriptions  4) Subordinates 
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8- Jews had  ……….  construction of some buildings in Babylon. 

1) begin  2) to begun  3) began  4) begun 

9- Bloody battles with caracala had taken.place. Battles means  ………. 

1) peaces  2) calms  3) close friendship  4) wars and conflicts 

10- He ………. Aloptakin as the governor of khorasan in 928 A.D. 

1) appoints.  2) appointed  3) was appoint  4) appointing 

11- All these occuréd Prior to Nader shah’s rising to power. occured means 

1) happened  2) stopped  3) ceased  4)finished 

12- Prior means  ………. 

1) after  2) later  3) before  4) at last 

13- After Nader’s Murder, his nephew Au Qoli khan, quickly departed Herat to 

Mashhad. From the above sentence, we get that  ………. 

1) Nader ordered his nephew Au Qoli khan to depart Herat to Mashhad. 

2) Nader was killed, then his nephew Ali Qoli khan quickly departed Herat to Mashhad. 

3) Nader stopped his nephew All Qoli khan to invade to Mashhad from Herat. 

4) After Nader’s invasion to Herat, his nephew All Qoli khan moved to Herat. 

14- These events clearly show some of the problems and hardships, people  ……….  

in those days. 

1) forgot  2) liked  3) supported  4) faced 

15- The rain will cease to fall, it is not a good news for the. farmers. 

 Cease means  ………. 

1) go on  2) stop  3) continue  4) fulfil 
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16- Religion debates and quarvels, often end in massacres. Massacre means  ………. 

1) cruel killing of a large number of people  2) declaring the ideas 

3) good relationship   4) good events 

17- The  ……….  the caliphate, had a disastrous effect on the sunnis. 

1) spread  2) power of  3) fall of  4) victory of 

18- Karim’s first major clash came when he rejected an alliance proposed by Mihr 

Au khan of Hamadan. The sentence states that  ………. 

1) Karim had already fought against Mihr Au khan. 

2) Karim did not accept the peace proposal. 

3) Mihr Au khan was badly defeated by karim. 

4) Mihr Au and Karin-i were very good allies. 

19- It is the task of the security and military forces in any community to secure the 

national interests. The sentence states that  ………. 

1) National interests should be secured by the security and military forces. 

2) Mliiary and security forces have no duty to secure the national interests. 

3) There is no duty by the security forces for the national interests. 

4) National interests have a direct effect on the security and military forces. 

20- He was the most  ……….  among the Military figures. 

1) educate  2) educate of  3) educating  4) educated 

 



  مجموعه تاریخ »  336«
 

 
 

 
  سؤاالت درس زبان عربی  

  ».تصارم القوم« -21

  د.) آن گروه با همدیگر جنگیدن2  ) آن گروه با همدیگر قطع رابطه کردند.1

  ) آن گروه با همدیگر متحد شدند.4  ) آن گروه با همدیگر رابطه برقرار کردند.3

  ».اعطانی مائۀ الف درهم« -22

    ) به من یکصد هزار درهم داد.2    ) هزار درهم به او دادم.1

  ) ده  هزار درهم به من داد.4    ) هزار درهم  به  من داد.3

  ».ثم استدعی رداءه فتجلله«-23

  ) سپس پیراهنش را خواست و آن را مرتب کرد.2  بایش را خواست و آن را دور انداخت.) سپس ع1

  ) سپس عبایش را خواست و آن را پوشید.4  ) سپس عبایش را خواست و آن را بخشید.3

  ».و من کان معاشه فی السائمه« -24

  کند. ) کسی که در صحرا کار می1

  کنند. ) کسانی که از طریق کشاورزي امرار معاش می2

  گذرانند. ) گروهی که زندگی خود را از طریق دامداري می3

  کند. ) کسی که در کارگاه، کار می4

  »و حدثنی غیر مرّة« -25

    ) بارها به من گفت.2    ) یکبار به من گفت.1

  ) بارها براي من پیش آمد.4    ) چیز غریبی را به من گفت.3

  »جرایات« -26

  کارگران )4  ) رفتارها3  ) دوستان2  ) مواجب1
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  »حیازة الممالک و حفظ االطراف« -27

  ) غارت کشورها و مواظبت از اموال2  ) کشورگشایی و مواظبت از نیروها1

  ) تسلط بر جهان و مواظبت از آن4  ) کشورگشایی و پاسداري از مرزها3

  »کیف کانی یتأتی لک ذلک« -28

  آمدي ) چگونه از عهده آن برمی2  ) چگونه آن را انجام داد.1

  ) چگونه از عهده آن برآمدند.4  ) چگونه آن را انجام دادند.3

  ».خلق آدم یوم الجمعۀ لثالث ساعات مضت منه« -29

  ) آدم را سه ساعت مانده به روز جمعه آفرید.2  ) آدم را سه ساعت پس از روز جمعه آفرید.1

  رید.) آدم را ساعت سه روز جمعه آف4  ) آدم  را در ساعت سیزده روز جمعه آفرید.3

  »و کان عامل علی مکۀ ثم اذن له« -30

1ثُم ، ، مکۀَ ، مکۀ2  ) عامالَ ، أذن3َ  ) کان، عاملٌ ذن4َ  ) عامالً، مکۀِ ، اَ ، مکۀِ   ) عاملٌ

د سیفاً« -31 نوع الفی هذه العبارةِ.» ال اَغم  

  ) نهی4  ) الي نفی3  ) نفی جنس2  ) عطف1

  ».فتی«عین الصحیح عن المثنی السم  -32

  ) فتین4َ  ) فتان3  فتون )2  ) فتیان1

  هات.......القاسم. -33

  ) ابن4ُ  ) ابی3  ) ابا2  ) ابو1

  ».فاذا حضر المعارك و باشر الحروب فانم هو اسد« -34

، اسداً 1 حروب ، معارك ، ضَرَ ر، اسدا2ً  ) ح ، باشَ معارك ، رَ ض ح (  

3اسد ، باشَر، حروب ، ضَرَ 4    ) حو، اسده ، حروب ، معارك (  
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سم  عین -35 نافی«الصحیح عن الجمع المکسر ال«  

  ) انفاء4  ) منافی3  ) نُفاة2  ) نافون1

  إنّ عمر کتب الی............موسی و هو معاصرُ.............« -36

ر -) ابو1 ابا2  مناذ (- ر ابو3  مناذ (- ر ابی4  مناذ (- ر مناذ  

  »رجل ثلثمائۀلقیت ببغداد فی سنۀ ثمان و « -37

، بغد1 لقیت (. ، رجالً ، سنۀِ رجال2ً اد ، ، سنۀَ بغداد ، ت سنۀِ، رجل3ٌ  ) لقی ، بغداد ، سنۀ، رجال4ً  ) لقیت ،بغداد ،لقیت (  

  ............طالبان نشیطان فی درس التاریخ. -38

  ) انتم4  ) هما3  ) انتن2  ) هن1

  ».افتتح عمر السواد و االهواز............« -39

  ) لعنوة4ٍ  ) عنوة3ٍ  ) عنوةً 2  ) عنوةٌ 1

  ».و سار ابوموسی الی جند یشابورو اهلها............« -40

  ) منخوبتان 4  ) منخوبان3  ) منخوبین2  ) منخوبون1
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  سؤاالت درس تاریخ ایران باستان 

در آغاز کدام هزارة قبل از میالد، زندگی شهري متمرکز گردید و اولین حکومت قانونمند به وجود آمـده،   -41

  کدام بود؟

  عیالم -) هزارة دوم4  سومر -) هزارة سوم3  سومر -) هزارة دوم2  عیالم -هزارة سوم) 1

  اند؟ اختراع خط میخی را به کدامیک از ملل قدیم نسبت داده -42

  ) مادها4  ها ) آشوري3  ها ) سومري2  ها ) عیالمی1

  کدامیک از نواحی زیر، محل استقرار خاندان مهران در دورة باستان بوده است؟ -43

  ) ري4  ) سیستان3  ) هیرکانیا2  ) نهاوند1 

  نخستین ارتباط ایران و روم در زمان کدام پادشاه اشکانی برقرار شد؟ -44

  ) مهرداد اول4  ) مهرداد دوم3  ) ارد اول2  ) فرهاد اول1

در کدامیک از موارد زیر، دو طرف مخاصمه در جنگ پلوپونز ذکر شده است و این جنگ در زمان کـدام   -45

  هخامنشی رخ داد؟ پادشاه

  در زمان داریوش دوم -) جنگهاي ایران و یونان1

  در زمان داریوش دوم -) جنگهاي داخلی یونانیان و میان آتن و اسپارت بود2

  در زمان اردشیر دوم -) جنگهاي ایران و آتن3

  در زمان داریوش دوم -) جنگهاي ایران و اسپارت4

  بهرام سوم توسط نرسی شرح داده شده است؟ هاي زیر، خلع شدن در کدامیک از کتیبه -46

  ) کتیبۀ پایکولی4  ) کتیبۀ تخت جمشید3  ) کتیبۀ نقش رجب2  ) کتیبۀ نقش رستم1
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کدامیک از موارد زیر، دربارة عهدنامۀ منعقد شده در زمـان بهـرام پـنجم میـان ایـران و روم، صـحیح        -47

  باشد؟ نمی

  هب زرتشت در روم، قید گردید.) آزادي رواج مذهب مسیح در ایران و آزادي مذ1

  ) عهدنامه به مدت پنجاه سال منعقد گردید.2

  ) عهدنامه به مدت صد سال منعقد گردید.3

  ) دولت روم سالیانه مبلغی به دولت ایران براي نگه داشتن ساخلوهاي قوي در دربند داري قفقاز بپردازد.4

ي ساسانی به ترتیب چه خوانـده   اصناف در دورهي تجار و  ي برزگران و همچنین رئیس طبقه رئیس طبقه -48

  شدند؟ می

ذ1 خشان ب ذ -) هتُ ك فرمذار2  واستر سیوشان بزر ذ -) و تخشان به  

ذ3 ذ -) واستر یوشان ب تُخشان بذ4  ه ذار -) واستر یوشان ب زرك فرم و  

  این جنگ چه شد؟ جنگ حرّان میان کدام سردار رومی و سورنا سردار پارتی صورت  گرفت و نتیجۀ -49

  پیروزي نصیب ایرانیان شد. -) کراسوس2  لشکریان پارت شکست خوردند. -) پومپه1

  ایرانیان پیروز شدند. -) پومپه4  سپاه روم پیروز شد. -) کراسوس3

  صلح آنتالسیداس از وقایع دوران حکومت کدامیک از پادشاهان هخامنشی بود؟ -50

  ) خشایارشا4  ) اردشیر اول هخامنشی3  هخامنشی ) اردشیر سوم2  ) اردشیر دوم هخامنشی1

ها، از قیام بردیاي دروغین روایت کرده اسـت و نـام بردیـا را در ایـن      داریوش اول، در کدامیک از کتیبه -51

  کتیبه چه خوانده است؟

  گئومات -) کتیبه بیستون4  آمی تیس -) نقش رجب3  گئومات -) تخت جمشید2  آمی تیس -) نقش رستم1

  مان کدامیک از پادشاهان ماد، دولت آشور از پاي درآمد؟در ز -52

  ) فرورتیش4  ) دیاکو3  ) هووخشتره2  ) آژیدهاگ1
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  اي به رشته تحریر درآورد؟ گزنفون کتاب بازگشت ده هزار نفر را با اقتباس از چه واقعه -53

  ) جنگ کوناکسا که میان اردشیر اول و کوروش کوچک رخ داد.1

  ایرانی از یونان.نشینی نیروهاي  ) عقب2

  نشینی نیروهاي یونانی از ایران که براي کمک به کوروش کوچک در جنگ کوناکسا اعزام شده بودند. ) عقب3

  ) تالش گزنفون براي اشغال بخشی از خاك ایران4

  کدام آتشکده در دورة ساسانی، متعلق به شاه و نظامیان بود؟ -54

) آذر برزین مهـر در ریونـد  3  در شیز ) آذر گشنسب2  ) آذر فرنبغ در کاریان فارس1

  ) آذر فزمگر در گیو4  

  نیایش ایزد بانوي آناهیتا، از عهد کدام یک از پادشاهان هخامنشی رواج یافت؟ -55

  ) داریوش سوم4  ) داریوش دوم3  ) اردشیر اول2  ) اردشیر دوم1

  ده است از..........نام برده شده است؟در کدامیک از نبردهایی که میان ایران و یونان در زمان خشایارشا رخ دا -56

  ایسوس -) اربل4  گوگامل -) ایسوس3  ساالمیس -) ترموپیل2  پلوپونز -) کوناکسا1

  مرکز عظیم دینی ماد آذربایگان در کجا واقع بود؟ -57

  ) شیز4  ) کنگاور3  ) مراغه2  ) هگمتانه1

  ن، مورد اهمیت قرار گرفت؟پیوند دین و دولت از زمان کدام یک از حکومتهاي ایران باستا -58

  ) مادها4  ) ساسانیان3  ) اشکانیان2  ) هخامنشیان1

  تدوین نظامی مالیات مخصوص و ایجاد پول واحد، از اقدامات کدامیک از پادشاهان بود؟ -59

  ) شاپور دوم ساسانی4  ) مهرداد اول اشکانی3  ) داریوش اول هخامنشی2  ) اردشیر اول ساسانی1

  امیک از پادشاهان، پدید آمد؟مانی در زمان کد -60

  ) اردشیر اول4  ) بهرام اول3  ) هرمز اول2  ) شاپور اول ساسانی1
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  سؤاالت درس تاریخ اسالم 

  شرایط صلح حدیبیه کدام است؟ -61

  مسلمانان و کفار قریش به مدت ده سال با یکدیگر جنگ نکنند. -1) 1

  د.هیچ یک از مردم قریش بی ولی خود به نزد پیغمبر نرو -2

  مردم قریش فراریان مسلمان را پس ندهند. -3

  قبایل قریش و عرب در انتخاب دین آزاد باشند. -4

  در سال ششم هجري مسلمین از زیارت حج صرفنظر کنند. -5

  مسلمانان و کفار قریش با یکدیگر اتفاق نظر داشته باشند. -1) 2

  مردم قریش فراریان مسلمان را پس دهند. -2

  ر انتخاب دین آزاد باشند.قبایل قریش د -3

  مسلمانان در سال ششم هجري از زیارت حج صرفنظر کنند. -1) 3

  قریشیان براي عزیمت و اقامت در مدینه مشکلی نداشته باشند. -2

  نامه سخنی از نام خدا برده نشود. در صلح -3

  هیچ یک از مردم قریش بی ولی خود به نزد پیغمبر (ص) نرود. -1) 4

ار به مدت پنج سال با یکدیگر به نبرد برنخیزند. مسلمانان و -2   کفّ

  قبایل قریش در انتخاب دین آزاد باشند. -3

  مهمترین جنگ ایرانیان و اعراب در چه سالی و در کجا اتفاق افتاد؟ -62

  هجري و در نهاوند 21) در سال 2  هجري و در جلوال 17) در سال 1

  هجري و در سالسل 13) در سال 4  هجري و در حیره 17) در سال 3

  المقدس در چه سالی تحقق پیدا کرد؟ فتح بیت -63

  ) در سال هفدهم هجري2    ) در سال هجدهم هجري1

  ) در سال شانزدهم هجري4     ) در سال بیست و یکم هجري3
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  فتح مصر در چه سالی و به وسیله چه کسی انجام پذیرفت؟ -64

    هجري و به دست ابوعبیده ثقفی 18) در سال 1

  هجري و به دست یزیدبن ابی سفیان 21در سال ) 2

  هجري و به وسیله عمروعاص 20تا  18هاي  ) در خالل سال3

  هجري و به دست سعدبن ابی وقاص 22) در سال 4

  فتح حبشه در چه سالی و به دست چه کسی انجام گرفت؟ -65

  بی سرحهجري و به دست ابن ا 31) در سال 2  هجري به دست عمرو بن عاص 24) در سال 1

  هجري و به دست عبدالرحمن بن ربیعه 32) در سال 4  هجري و به دست عبداهللا ابن زبیر 26) در سال 3

  تبعید ابوذر غفاري در چه سالی و به کجا اتفاق افتاد؟ -66

  هجري و به شام 29) در سال 2  هجري و به ربذه 35) در سال 1

  به حجازهجري و  32) در سال  4  هجري و به ربذه 31) در سال 3

  گردآوري نهایی قرآن به چه منظوري و در زمان کدام خلیفه انجام گرفت؟ -67

    ) اتفاق بر قرائت واحد و به روزگار خلیفه سوم1

  ) گردآوري همه آیات و در زمان خلیفۀ اول2

م3 گردآوري همه آیات و اتفاق بر قرائت واحد در زمان خلیفه دو (    

  ان خلیفۀ اول) تهیه و تنظیم نسخۀ واحد در زم4

  بر پاي دارندگان جنگ جمل چه کسانی بودند و این جنگ در چه سالی به وقوع پیوست؟ -68

  هـ. 37) عبداهللا بن زبیر در سال 2  هـ. 35) عبداهللا بن عامر در سال 1

  هـ.36) طلحه و زبیر در سال 4  هـ.38) ابواالسود دئلی و عمران بن حصین در سال 3

  جربن عدي در چه زمانی و به وسیله چه کسی انجام گرفت؟سرکوبی نهایی قیام ح -69

  هـ. ق  به دست زیادبن ابیه.51) در سال 2  هـ. ق و به دست ابوبالل. 41) در  سال 1

  هـ. ق و به دست زیادبن ابیه. 54) در سال 4  هجري و به دست عروه. 50) در سال 3
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  جنگ احزاب (خندق) در چه زمانی و در کجا اتفاق افتاد؟ -70

  ) در سال چهارم هجري و در مدینه2  ) در سال ششم هجري و در مدینه1

ه4  ) در سال پنجم هجري و در مدینه3   ) در سال سوم هجري و در مکّ

  ظهور وحی در چه تاریخی انجام پذیرفت؟ -71

  ) شب شنبه پانزدهم ماه رمضان2  ) شب دوشنبه هفدهم ماه رمضان1

  نبه بیست و یکم ماه رمضان) شب ش4  ) شب جمعه بیستم ماه رمضان 3

  نخستین مهاجران به حبشه چه کسانی بودند؟ -72

  ) ده مرد و چهار زن که از قبیلۀ جرهم بودند.1

  ) هشتاد و سه مرد و هفده نفر زن که همگی از قریش بودند.2

  ) شصت مرد و دوازده زن که از قبائل مختلف عرب بودند.3

  یل قریش و خزاعه بودند.) چهل و دو مرد و دوازده زن که از قبا4

  فتح اسپانیا به دست مسلمانان چگونه انجام گرفت؟ -73

  ها. هـ. با شکست گت 93) به دست موسی بن نصیر در سال 1

  ) به دست عبدالعزیزبن موسی و تصرف جبال آلبرت.2

  هـ. 92) به دست طارق بن زیاد حاکم طنجه و با شکست رودریک در سال 3

  هـ.ق 91م کلبی و به سال ) به دست عتبۀ بن سحی4

  اهل رده کیانند؟ -74

  پذیرفتند. ) کسانی که خالفت ابوبکر را نمی1

  ) کسانی که پس از رحلت پیامبر (ص) از اسالم بازگشتند.2

  ) مسلمانان غیر عرب که تنها با دوام خالفت در دودمان پیامبر (ص) موافق بودند.3

  شمردند. ) اهالی مدینه که اسالم را از  آن خود می4
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  جنگ تبوك با چه کسانی و در چه سالی واقع شد؟ -75

ان2  ) در سال هشتم هجرت و با مردم حیره1 در سال نهم هجرت با مردم غس (  

  ) در سال نهم هجرت و با رومیان4  ) در سال دوازدهم هجري و با رومیه3

  جنگ موته با چه کسانی و در چه سالی بود؟ -76

انیان و در سال هشتم هجري2  هجري ) با یهود و در سال هفتم1 با غس (  

  ) با یهودیان و در سال پنجم هجري4  ) با مسیحیان و در سال نهم هجري3

  نخستین جنگ مسلمانان با کفار قریش در کجا و در چه سالی انجام شد؟ -77

م هجرت و در بدر1 در ماه شوال سال دوم هجرت و در بدر2  ) در ماه رمضان سال دو (  

  ) در شعبان سال دوم هجرت و در احد4  ال سال سوم هجرت و در بدر) در شو3

  المقدس به مکّه در چه زمانی انجام گرفت؟ تغییر قبلۀ مسلمین از بیت -78

  االول سال سوم هجرت ) در ماه ربیع2  ) در ماه رمضان سال اول هجرت1

  الثانی سال دوم هجرت ) در ماه جمادي4  ) در  ماه شعبان سال دوم هجرت3

  پیمان دوم عقبه در چه سالی و به وسیله چه کسانی منعقد شد؟ -79

ه1   ) هفتاد و سه مرد و زن از مردم اوس و خزرج2  ) هفتاد و دو مرد و زن از مردم مکّ

  ) دوازده مرد و زن از مردم مدینه4  ) یکصد و دوازده مرد و زن از سراسر جزیرةالعرب3

  اند؟ ین نام را بر آن نهادهالحزن چه سالی است و به چه سبب ا عام -80

  ) سال دهم بعثت و به واسطۀ مرگ حضرت خدیجه و ابوطالب1

  ) سال سیزدهم بعثت و به واسطۀ درگذشت ابوطالب2

  ) سال سوم بعثت و به سبب مخالفت کفار قریش با پیغمبر (ص)3

  ) سال پنجم بعثت و به دلیل شهادت حضرت حمزه4
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  سؤاالت درس تاریخ جهان

  هاي جهانی دوم شد؟ چگونه وارد عرصۀ جنگ آمریکا -81

  1941هاي آلمان در سال  هاي جنگی آمریکا به وسیله زیر دریائی ) به دنبال غرق شدن کشتی1

  1942هاربر در سال  ) متعاقب حملۀ ژاپن به پرل2

  1942) پس از انعقاد پیمان وام و اجاره بین آمریکا و انگلیس در سال 3

  1941انفرانسیسکو در سال ) پس از حمله ژاپن به س4

  اي آغاز شد؟ جنگ جهانی دوم در چه سالی و به دنبال چه واقعه -82

    م و به دنبال حملۀ آلمان به لهستان 1939) در سپتامبر 1

  و متعاقب حملۀ آلمان به فرانسه 1940) در ژوئن 2

   و پس از اعالن جنگ آلمان به انگلیس 1940) در سال 3

  آساي آلمان به شوروي از حملۀ برقو بعد  1941) در سال 4

  ها در چه سالی و به رهبري چه کسی قدرت را در آلمان به دست آوردند؟ نازي -83

  م و به رهبري رودولف هس 1938) در سال 2  م و به زعامت آدولف هیتلر 1934) در ماه می 1

  دولف هیتلرم و با رهبري آ 1933) در ژانویه 4  م و با رهبري هیندنبورگ 1935) در سال 3

  هاي پیش از جنگ جهانی اول بین چه کشورهایی به وجود آمد؟ اتفاق مثلث در خالل سال -84

    ) انگلیس و روس و ایتالیا2  ) فرانسه و انگلیس و ایتالیا1

  ) انگلیس و فرانسه و عثمانی4  ) فرانسه و انگلیس و روسیه3

  ترعه سوئز در چه زمانی و به وسیله چه کسی ساخته شد؟ -85

   و به وسیله فردینان دولسپس فرانسوي 1861) در سال 1

  م و به وسیله فردینان دولسپس فرانسوي 1869) در سال 2

    ها م و به وسیله انگلیس 1871) در سال 3

  ها و به دست آلمان 1879) در سال 4
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  اي به رسمیت شناخته شد؟ طرفی کشور سویس از چه سالی و در چه کنگره بی -86

  م و متعاقب امپراتور شدن ناپلئون 1804) از سال 1

  م و پس از شکست ناپلئون در لشکرشی به روسیه 1811) از سال 2

  م و به دنبال کنگرة وین 1815) از سال 3

  و پس از تشکیل کنفدراسیون سویس در ژنو 1821) در سال 4

  هاي جهانی اول تشکیل شد؟ اتحاد مثلث بین چه کشورهایی در اثناي جنگ -87

  ) بین آلمان، اتریش هنگري و اسپانیا2  آلمان، اتریش هنگري و عثمانی ) بین1

  ) بین آلمان، اتریش هنگري و بلژیک4  ) بین آلمان، اتریش هنگري و پرتغال3

  انقراض امپراتوري چین در چه سالی و به وسیله چه کسی اعالم شد؟ -88

  و به وسیلۀ چوئن الي م. 1949) در سال 2  م و به وسیله مائوتسه تونگ 1925) در سال 1

  م. و به وسیله سون یات سن 1911) در سال 4  م و متعاقب قیام بوکسورها 1878) در سال 3

ی و چگونه اعالم شد؟ -89 اتحاد آلمان ک  

  م. و به دنبال پیروزي پروس بر دانمارك 1862) در سال 1

  م. و متعاقب پیروزي پروس بر فرانسه1871) در سال 2

  م. و پس از کامیابی نیروهاي پروس بر اتریش 1864) به دنبال نبرد 3

  و بعد از سه جنگ پروس با روسیه 1874) به سال 4

  مانیفست مشهورکمونیست در چه سالی و به وسیله چه کسانی اعالم شد؟ -90

  م و به وسیله مارکس و انگلس 1848) در سال 1

  هها در فرانس م. و به دنبال پیروزي سوسیالیست 1851) در سال 2

  ها به روسیه تزاري م. و به دنبال اعتراض بلشویک 1863) در سال 3

  م و به وسیله پلخانف 1849) در سال 4
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  نبرد کریمه در چه تاریخی انجام و مدعیان جنگ چه کسانی بودند؟ -91

  ها به قبرس م. و براي جلوگیري از تعدیات انگلیسی 1837) در سال 1

  هنگري به عثمانی -تجاوزهاي اتریشو براي جلوگیري از  1864) در سال 2

  م. بین نیروهاي عثمانی، فرانسه و انگلیس در برابر روسیه1856) در سال 3

  و براي متوقف کردن پیشروي روسها در عثمانی 1852) در سال 4

  کنگره برلین در چه سالی و به چه منظوري تشکیل شد؟ -92

  و به دنبال نبردهاي بالکان 1856) در سال 1

  و براي جلوگیري از تعدیات روسیه به عثمانی1878ال ) در س2

  هاي آلمان و براي جلوگیري از پیشرفت 1911) در سال 3

  و به منظور احتراز از وقوع جنگ جهانی اول 1914) در سال 4

  شود و کشورهاي درگیر کدامند؟ اي اطالق می جنگ سرد به چه دوره -93

  در میان دو بلوك غرب و شرق 1963ها در  تا حمله به خلیج خوك 1945هاي جهانی دوم در  ) پس از پایان جنگ1

  در شوروي و پیدایش دوران صلح و آرامش در میان دو بلوك شرق و غرب 1964) پس از برکناري خُروشچف در سال 2

  و روي کار آمدن آیزنهاور در آمریکا در میان دو بلوك شرق و غرب 1953) پس از مرگ استالین در سال 3

  در میان دوبلوك شرق و غرب 1992ها در اوایل ژانویه  تا انقراض امپراتوري بلشویک 1953از جنگ کره در ) پس 4

  نبرد دین بین فو در چه سالی و بین چه کشورهایی درگرفت؟ -94

  بین آمریکا و ویتنام شمالی 1966) در سال 2  بین ویتنام و فرانسه 1956) در سال 1

  میان فرانسه و ویتنام شمالی  1974) در سال 4  ویتنام شمالی میان آمریکا و 1973) در سال 3



  »349«   )2(راسري و آزاد کنکورهاي سمجموعه تست 

  
 
 

  استقالل کشورهاي موسوم به امارات متحده عربی در چه سالی و به وسیله چه دولتی اعالم شد؟ -95

  م. و به وسیله سازمان ملل متحد 1970) در سال 1

  ها م. و به وسیله آمریکایی 1971) در سال 2

  ها سیله انگلیسیم. و به و 1971) در سال 3

  و متعاقب پیروزي متفقین بر آلمان ایتالیا ژاپن 1945) در سال4

  شود؟ اي اطالق می صلح مسلّح به چه دوره -96

  م. 1914تا  1871هاي  ) فاصله سال2  م. 1911م. تا  1878هاي  ) فاصله سال1

  م.1914تا  1911هاي  ) فاصله سال4  م.1914تا  1904هاي  ) فاصله سال3

  د کشور از مستعمرات فرانسه را در شمال آفریقا تا آغاز جنگ جهانی دوم نام ببرید.چن -97

  ) مراکش، لیبی، الجزایر و  تونس2  ) الجزیره، مراکش، تونس، کنگوي برازاویل1

  ) الجزیره، مراکش، تونس صحرا و ماداگاسکار4  ) مصر، مراکش، لیبی، الجزایر و تونس3

  ر اروپایی را در خالل سده نوزدهم میالدي نام ببرید.سه صدر اعظم نامدار سه کشو -98

  لرد کرزن انگلیس -3مترنیخ اتریش  -2بیسمارك آلمان  -1) 1

  گلداستون انگلیس -3مترنیخ اتریش  -2فن مولتکه آلمان  -1) 2

  دیزرائیلی انگلستان -3بیسمارك، آلمان  -2مترنیخ، اتریش و هنگري  -1) 3

  مترنیخ هلند -3پالمرستون انگلیس  لرد -2بیسمارك آلمان  -1) 4

  سه کشور توتالیتر اروپایی را در سده بیستم میالدي نام ببرید. -99
  پرتغال -3اسپانیاي فرانکو  -2روسیه شوروي  -1) 1

  پرتغال -3ایتالیاي فاشیست  -2آلمان نازي  -1) 2

  روسیه شوروي -3ایتالیاي فاشیست  -2آلمان نازي  -1) 3

  ها یونان تحت سلطه سرهنگ -3ایتالیاي فاشیست  -2 روسیه شوروي-1) 4

  هاي بزرگ ناپلئون بناپارت را ذکر کنید. سه فقره از پیروزي -100

    ) اوسترلیتز، ترافالگار، فریدلند2  ) اوستر لیتز، فریدلند، واگرام1

  ) واترلو، واگرام، فریدلند4   ) فریدلند، ترافالگار، واترلو3
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  ره اسالمی سؤاالت درس تاریخ ایران دو

کدامیک از طبقات جامعۀ ایران، بعد از فتح ایران به دست اعراب و سقوط ساسـانیان، همچنـان بعـد از     -101

  اسالم تا چندین سده با حفظ نام، عنوان و وظایف مربوط به خود، نقش خود را در جامعه ایران تداوم بخشید؟

  ) تجار و اصناف4  ) دبیران3  ) روحانیون2  ) دهقانان1

  باشند؟ دو عنصر اساسی و مهم که نظام حکومت طاهریان بر آن تکیه داشت، کدامها می -102

  ملّی گرایی -) اسالم گرایی2    مردم گرایی -گري ) نظامی1

  جوانمردي -گري ) نظامی4    فتوت -) ملّی گرایی3

  وظیفۀ دیوان اشراف چه بود؟ -103

  دادند. ها را انجام می ) کارشهربانی و امور شهرداري1

  رساندند. ) اخبار قلمروهاي مختلف حکومت را به پایتخت می2

  ) حافظ امنیت کشور بودند و وظیفۀ نظارت بر آذوقه و حقوق سپاهیان را بر عهده داشتند.3

  ) بازرسان دولتی بودند که در همۀ کارهاي کارگزاران دولت نظارت داشتند.4

  لی و به دست چه کسانی تسلیم شد؟قلعۀ میمون دژ در کجا واقع شده بود و در چه سا -104

  اباقاخان 652 -) میان رودبار و طالقان2    هوالکو -652 -) قومس1

  اباقاخان -654 -) قومس4  هوالکو -654 -) میان رودبار و طالقان3

  باشند؟ ي ایلخانان و سلجوقیان در ایران می کدامیک به ترتیب از وزراي نامدار دوره -105

  هانیجی -) عمیدالملک کندري1

  الملک طوسی خواجه نظام -اهللا همدانی ) خواجه رشیدالدین فضل2

  جیهانی -) میمندي3

  عمیدالملک کندري -) حسنک وزیر4



  »351«   )2(راسري و آزاد کنکورهاي سمجموعه تست 

  
 
 

  آل بویه توسط کدامیک از حکومتهاي زیر از میان رفت؟ -106

  ) خوارزمشاهیان4  ) غوریان3  ) غزنویان2  ) سلجوقیان1

  اي قدرتمند براي خوارج شد؟ کدامیک از مناطق زیر، محل تشکیل جبهه -107

  ) سیستان4  ) اصفهان3  ) آذربایجان2  ) کرمان1

  شهر سلطانیه در زمان کدامیک از ایلخانان پایتخت ایران گردید؟ -108

  ) ارغون خان4  ) الجایتو3  ) غازان خان2  ) سلطان ابوسعید1

به دعوت مردم به مذهب حسن صباح، داعی اسماعیلی در زمان کدامیک از سالطین سلجوقی در ایران  -109

  اسماعیلی نزاري پرداخت؟

  ) طغرل4  ) سنجر3  ) ملکشاه2  ) آلب ارسالن1

  ایجاد مقام وکیل نفس نفیس همایون در زمان کدامیک از پادشاهان صفوي صورت گرفت؟ -110

  ) شاه سلطان حسین4  ) شاه طهماسب3  ) شاه عباس2  ) شاه اسماعیل1

  باشند؟ سالهاي تشکیل مجلس شوراي ملی اول و دوم می کدامیک از موارد زیر به ترتیب -111

  مجلس دوم 1321 -مجلس اول 1318) 2  مجلس دوم 1324 -مجلس اول 1322) 1

  مجلس دوم 1324 -مجلس اول 1321) 4  مجلس دوم 1327 -مجلس اول 1324) 3

  چوپانیان بر کدامیک از نواحی ایران تسلط یافتند و در آن حکومت کردند؟ -112

  ) آذربایجان4  ) اصفهان3  ) خراسان2  تان) طبرس1

  میان کدام دولتها و در کجا منعقد شد؟ 1919قرارداد  -113

  پاریس -) فرانسه و ایران4  تهران -) انگلستان و ایران3  لندن -) انگلستان و ایران2  مسکو -) روسیه و ایران1

  ایران آمدند؟ رابرت شرلی و آنتولی شرلی در زمان کدامیک از پادشاهان صفوي به -114

  ) شاه اسماعیل دوم4  ) شاه اسماعیل اول3  ) شاه عباس اول2  )شاه طهماسب1
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  کدامیک از امتیازات زیر توسط ناصرالدین شاه به جرالد تالبوت داده شد؟ -115

  ) حق استخراج معادن کشور2  ) امتیاز انحصاري توتون و تنباکوي ایران1

  ر همه نوع محصوالت مملکتی) حق صدو4  ) تأسیس بانک و پست و تلگراف3

  هستۀ اصلی ارتش غزنوي از کدامیک از عناصر تشکیل یافته بود؟ -116

  ) ترکان4  ) هندوان3  ) افغانان2  ) غزان1

  مجلس اول در زمان چه کسی و توسط چه کسی به توپ بسته شد؟ -117

  لیاخوف روسی -) احمد شاه2  مورگان شوستر -) احمدشاه1

  السلطان امین -) محمدعلی شاه4  ف روسیلیاخو -) محمد علی شاه3

  خاندان برامکه در دوره کدامیک از خلفاي عباسی به قتل رسیدند؟ -118

اح4  ) هادي3  الرشید ) هارون2  ) مأمون1   ) سفّ

  جنگ کرنال میان چه کسانی رخ داد؟ -119

  ) نادرشاه و محمد شاه گورکانی2  ) شاه تهماسب و فتحعلی خان 1

  ) نادرشاه و اللهیار خان ابدالی4   حمود ) نادرشاه و  ملک م3

  باشد؟ کدامیک از بناهاي زیر مربوط به دورة تیموري می -120

  اهللا در اصفهان ) مسجد شیخ لطف2  ) مسجد گوهرشاد در مشهد1

 ) مسجد عتیق در شیراز4   ) مسجد جامع در اصفهان3
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  )18مجموعه تست سال هاي اخیر(

  

  سؤاالت درس زبان عمومی و تخصصی  

1- “After Cambyses went to Egypt, the people became rebellious; the lie was great in 

the lands.” 

What does the senetence “the lie was great in the lands” mean? It means that 

1) The assessment of the state of that situation was heavy as well as difficult. 

2) The natural features of Egypt were immense. 

3) The Lie of the land was great after cambyses went to Egypt not before his going. 

4) The sentence will be quite clear provided that the first parts of it is understood. 

When we examine the general plan of the Persepolis structurcs, the reason for the change 

of base becomes obvious: Xerxes was developing a building project even more ambitious 

than his father’s apadana. In the original plan of Darius, the visitor who had climbeJ the 

platform staircase would at- once turn right and then ascend the north stairway to the 

apadana. Xrxes had completed this plan, hut so superior was thcrl of his artists that only 

the reliefs on the astem stairway he- caine worthy of attention. 

2- What is the reason for the change of base as the text reveals? 

1) Xerxes was more ambjcjous then his father. 

2) Xerxes had it mind to build a palace better than that of his father. 

3) Xerxes made up his mind to build a palace. 

4) Xerxes build up a palace higher than Apadana. 

3- The word “ascend”, in the second sentence” means: 

1) to amount up 2) to rise to a higher rank 

3) to go up 4) to proceed from an inferior to a superior degree. 
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4- The word “reliefs” in the last sentence means: 

1) Something worthy of attention  2) Parts of a map 

3) Something on the eastern stairway  4) Sharpness of outlines due to the contrast 

 

Darhfs had begun the Persepolis ipadana but had died soon aftcr the sculprurcs a1on the 

north front had been completed. ft W3S ltt for Xcrxes to carry on the ragniñcent structure 

upon which he lavished all his interest and thus produced the most impressive building 

on the - terrace. 

To reach its highcr level, there wcrc monumental staircases on the north and cast. On 

either side, two facing stairways met in the center, while two more wcrc set dccpcr near 

the corners. To a length of 292 feet along the north and east fcc the terrace wa-s covered 

by scuiprures which show Persian art at its very best. Thosc. to-the north were first seen 

by the visitor but a.rcnow sadly weathered; those to the east repeated thcsccns but in 

rrierse orzIcr.Tliankcto thsoi1 which has protected the latter sinAlexatidr s wanton 

destruction, their recent cxcavntion has intdc rhcni live .again in all their pristine beauty. 

Below the central landing hàvers Ahuramazdas symbol, here minus the divine figure; a 

winged griffin with pAw uplifted in adoration crouches before pslm trunks on either side 

Directly before the divine symbol should have been the building recçtd’ of Xeries; two 

Immottals at present aims guacd the bare slabs, 

5- In the second sentence of the passage, what did Xerxes lavish all his interest 

upon? 

1) magnificent structure  2) Persepolis Apadana 

3) the building on the terrace  4) the sculptures along the north front 
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6- What did “meet in the center” mentioned in the second sentence of the first 

paragraph? 

1) two facing stairways  2) somethings near the corners 

3) the higher level of the corner  4) the north and the east of the palace 

7- What show the Persian art at its very best? 

1) a sculpture of 292 feet long 2) the terrace 

3) sculptures  4) the north and the east of the terrace 

8- What does “weathered” mean in the phrase “now sadly”“weathered”? It means: 

1) be discoloured   2) worn by rain, sun, wind, etc. 

3) gone with the wind   4) exposed to the weather 

9- ……… in all theirpristine beauty, means: 

1) primitive beauty 

2) beauty obtained by expiration of time 

3) permanent beauty 

4) their beauty remained unchanged by later developments 

10- How does the writer illustrate Ahuramazda’s symbol in the last paragraph? 

1) in a lower position of a Persian high god. 

2) He looks down uponthe Ahuramazda’s symbol. 

3) It is not quite clear what he tries to write. 

4) He writes that Ahurarñazcla is landing from the heaven, 
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11- “;………  winged griffm ………  “ means a 

1) creature found in mythology of the world. 

2) fabulous creature with the head and wings of an eagle and a lion’s body. 

3) huge animal in front of Ahuramazda. 

4) creature talked about in fairy tales. 

 

In these reliefs Persian art reaches fts climax. They illustrate both its strength and 

itsveakness. It would be grossly unfair to censure its defects, for we must realize that the 

men who produced it, underpaid and created as mere artisans, were neverth!ess men of 

true artistic genius.. To give them belatedly their due, we must examine r!’eirworic in 

some detail. 

Compared to the relicfson the staircases of Darius’ triple gateway, thcrc is definite artistic 

advance, even on the ear!ir and cruder north frontof the apdana. The robust humor has 

alnost compIcteJydisappeared, and with it the strange alternatio Arall, medium, and squat 

6gu.rcs. The attempt to represent climbing figures has been a bandoded the thighs are no 

longer of different lengths, figures do not overlap,nor does one seem to step on the toes 

r,f another. Grouping is more systematic and more suhcle,decails of anatomy are more 

accurate, the drapery is more skilfully handled, and thc general effect is more pleasing. 

North and cast sides alike plinncd by masterciesigners1 who presurnah1-’ scratched in 

the outlines of the whole co!hposition before assigning individual figures to the various 

sculptors; that their names have been iaorcd by the- monarch vtho ciainid the whole 

credit for hiinsc!j is dhlv cne more illustration of the difficulties under which the ancient 

artist did his magnificent work. Since he thought primarily in terms of architectural 

dcccracion, it was inevitable that this decoratiön should be sculptured in hands and that 

within these bands rhythmshould be attaincd by mathematical propDrrions, though not so 

mechanically applied that flexibility.was lost. 
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12- What does the second sentence of the first paragraph of the passage reveal? It 

reveals that: 

1) The men of true artistic genius were underpaid and treated as mere artisans; 

2) They were treated badly; 

3) They were mere artisans; 

4) They were given their due blatantly; 

13- In the first sentence of the second paragraph “………  defmite artislic advance 

refers to 

1) Darius’ triple gateway 

2) The earlier and cruder north front of the Apadana 

3) The reliefs mentioned in the sentence 

4) The staircases of Darius’ triple gateway 

In the second sentence of the paragraph, “………  the robust humor…  “ refers to: 

1) The dignity inspired in the people visiting the.Persepolis 

2) The strong mood when looking at the palaces 

3) The vigorous quality in the palaces that attracts the attention of the visitors 

4) The healthy temper of a person visiting the palaces 

15- What does the rest of the passage generally illustrate? 

1) a general view of everything within the palaces 

2) a compare and contrast of the detaits of anatomy 

3) the abandonment of the human figures, groups of climbing figures, skillfully handled 

drapery 

4) human figures, accurate grouping ‘of other things, good preservations of the curtains, and 

the accuracy of the details of anatomy 
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16- As the last sentence of the paragraph declares, “rhythm should be attained by 

mathematical proportions ………  “ why should it be so? Because: 

1) this decoration should be sculptured in bands 

2) it was something to be done inevitably 

3) mathematicians ordered the artists to do so 

4) architectural decoration required it to be so 

17- As the third paragraph claims, the monach ignored the sculptures’ names. Why 

did he do so, as the passage declares? He did so because. 

1) the reason is not quite clearly mentioned in the passage 

2) he claimed the credit for himself 

3) it was one more illustration of the artists difficulties at that time 

4) the ancient artists did their magnificent work very well 

In Mesopotamia the archaeologist can watch the several stages of the revolution at a 

number of different sites in the south, in Sumer, at Eridu, Ur, Erech. Lagash, Larsa, 

Shurup pak; the later stages can also be observed in the northin Akkad, at Kish, Jemdet 

Nasr, Opis, Eshnunna and MarL In Sumer at each site the economic systems at the 

startajad It the end are not only similar, but identical; and ultlmatel)r thiS identity proves 

to be founded on a common languagç, ret i iO and social organizaticn. The events 

revealed by the cavations at Erech may accordingly be taken as illustrating what was 

happening at other sites. 

18- What can be seen in the south and north of Masopotamia? 

1) Eridu, Ur, Erech, Lagash, Larsa, and many other towns 

2) a namber of different sites 

3) several stages of the revolotion 

4) the archaeologist can watch everything in Masopotainia 
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  ي این قطعه است؟ ي زیرین، ترجمه درست آخرین جمله کدام گزینه -19

هـا در جاهـاي دیگـر     ي انجام شده در ارك پرده از روي رویدادهایی برداشته که ممکن است نظیر آن هاي کاوشگرانه ) حفّاري1

  یافت شود.

  ن شناسی ارك نشان داد که چه رویدادهایی در آن جا پیش آمده است.هاي باستا ) کاوش2

  هاي دیگر است. ها، نمونه حفّاري  ي از حفّاري شده ) رویدادهاي برمال3

  هاي ارك به دست آمده، شبیه جاهاي دیگر است. ) آن چه در کاوش4

20- According to the second sentence of the passage what “………  are not only 

similar,but identical ………“ 

1) They can also be observed in the north and south 

2) Similarities in language, religion, and social organization 

3) They are found in Sumer at each site  

4) The economic systems at the start and at the end 
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  ان عربی  سؤاالت درس زب

فلّما قضت حجها انصرفت راجعۀ فلما صارت فی بعـض   -و کانت عائشه بمکه، خرجت قبل أن یقتل عثمان -21

  الطریق لقیها ابن أم کالب فقالت له: ما فعل عثمان؟ قال: قتل

راه  ) عایشه قبل از موسم حج به مکه رفته بود پس از شنیدن قتل عثمان از مکه به سوي مدینه برگشـت در بـین  1

  ابن ام کالب پرسید آیا کشته شدن عثمان درست است.

در بین راه ابـن ام   -قبل از کشته شدن عثمان رفته بود. پس از اداي حج و برگشت به مدینه -) عایشه در مکه بود2

 به او گفت عثمان چه کرد گفت کشته شد. -کالب را دید

ته شود پس از انجام قتل عثمـان حـج بـه جـا آورد بـه      ) عایشه تصمیم گرفت به مکه برود قبل از آنکه عثمان کش3

  سوي مدینه برگشت گفت عثمان را کشتند.

) عایشه افراد را تحریک کرد به کشتن عثمان و سپس خود براي انجام حج به مکه رفـت پـس از انقضـاي حـج در     4

  مسیر راه از قتل عثمان باخبر شد از طریق ابن ام کالم

نشأفیها و رحل الی المغرب و أقام مدة أرمینیۀ ثم غادرها إلی الهنـد و زار بعـدها   الیعقوبی: ولد ببغداد و  -22

  االقطار العربیۀ

) یعقوبی در بغداد متولد شد و همان جا بزرگ شد و سپس به مغرب رفت و مدتی هـم در ارمنسـتان اقامـت کـرد     1

  سپس به هند رفت و از سرزمینهاي عربی نیز دیدن کرد.

رب در بغداد متولد شد و در آن جا زندگی کرد به قصـد دیـدن ارمنسـتان هنـد را تـرك کـرد و بعـد بـه         یعقوبی هنگام مغ) 2

  کشورهاي عربی رفت.

) یعقوبی که هنگام غروب متولد شد در مغرب به ساختن رحل پرداخت و آنها را در ارمنستان و هندوستان برد و از 3

  کشورهاي عربی دیدن کرد.

کرد و به ارمنستان و هنـد   شد در همان جا رشد کرد و هنگام غروب آفتاب اقامه نماز می) یعقوبی در بغداد متولد 4

  سفر کرد و بعد به عربستان رفت.
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لب عـن     -23 عبار متی ألفیت بنـی عبـدالمطَّ بعد است فلقد أضحکْت یفاَصحابی الّا الس ۀ لیس لی و ل و ذکرت انَّ

  االعداء ناکلین و بالسیف مخوفین.

فرستی بعد خنده کـردي در حالیکـه بایـد گریـه      ادآوري کردي که براي من و یاران من چیزي جز شمشیر نمی) ی1

  کنی چون فرزندان عبدالمطلب شجاع و دلیر و نترس بودند.

فرستی پس این بـه منزلـه خنـده پـس از گریـه       ) یادآوري کردي که براي من و یاران من چیزي جز شمشیر نمی2

  کردي که فرزندان عبدالمطلب با شمشیر به دشمن حمله نکنند.باشد کی مشاهده  می

کـردیم و   ) به یاد ما آوردي روزي را که من و یارانم با فرزندان عبدالمطلب توسط شمشـیر بـه دشـمن حملـه مـی     3

  خندان بودیم و دشمنان ما گریان بودند.

باشد.  ه منزله خنده پس از گریه می) یادآوري کردي که براي من و یاران من پاسخی جز شمشیر نیست پس این ب4

  کی مشاهده کردي که فرزندان عبدالمطلب از دشمنان بترسند و از شمشیر بهراسند.

ت الخالفۀ و مازانَتک و رفعتَها و ما رفعتک، و لهی إلیک احوج منک إلیها. -24   لقد زینْ

تو به خالفت رفیـع اسـت و خالفـت بـه تـو      ) اي فرمانرواي مؤمنین خالفت تو را زینت داده نه تو خالفت را، مقام 1

  محتاج است بر رسیدن به مقام رفیع

) یا امیرالمؤمنین البته که  مقام خالفت زیباست و زینت دارد مقام خالفت بلند و برتري دارد همه به مقام خالفت 2

  محتاج هستیم نه اینکه فقط شما عشق به خالفت داشته باشی.

خالفت به تـو   -ا آراستی نه خالفت تو را، تو خالفت را برتري دادي نه خالفت تو راتو خالفت ر -) اي امیر مؤمنین3

  نیازمندتر است تا تو به خالفت.

) اي امیرالمومنین زینت مقام به خالفت است نه زینت خالفت به مقام خالفت بلند است انسان بـه مقـام خالفـت    4

  تر است تا مقام خالفت به انسان. محتاج
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  ل االفشین ببابک الی المعتصم و أمر به فضرب عنقه و صلب (بسرمن رأي) و صلب أخوه ببغدادقال: و حم -25

بابک افشین را پیش معتصم برد به امر معتصم او را شالق زدند و با دیدن صلیب خوشحال شدند چون افشین به ) 1

  بابک حمله کرد.

طع کردند و در سامرا او را به دار آویختند و برادرش ) افشین بابک را پیش معتصم برد. به  امر معتصم گردن او را ق2

  نیز در بغداد به دار آویخته شد.

) بابک و افشین به امر معتصم به سرمن رأي رفتند و با دیدن صلیب خوشحال شدند ولی بعداً بابک در سرمن رأي 3

  و برادرش در بغداد به صلیب کشیده شدند.

ود و معتصم با دیدن بابک ابتدا خوشحال شد بعد دستور داد از او صـلیب  ) افشین دستور داد بابک پیش معتصم بر4

  بسازند و برادرش را در بغداد بدار بزنند.

  فالتقی جیشاهما فی بعض نواحی آمل و نشبت الحرب بینهم -26

  ) پس آن دو گروه از لشکریان با هم مالقات کردند در سرزمین آمل جنگ و اختالف بین آنان حل شد.1

  دو لشکر آنان در بعضی نواحی آمل به هم پیوستند با هم متحد شدند و جنگ از بین آنان برچیده شد.) پس 2

  ) پس دو لشکر آنان در یکی از مناطق آمل با هم برخورد کردند و جنگ بین آنان درگرفت.3

  ) پس از مالقات دوستانه آن دو لشکر با هم در شهر آمل جنگ برچیده شد.4

  صفار یوم الثالثاء لسبع بقین من شوال سنه خمس و ستین و مائتین، علی ما ذکرنا بجندي سابورو کانت وفاة ال -27

  بود در جندي شاپور همان طوري که قبالً گفته بودیم. 265شنبه بیست و سوم شوال سال  ) مرگ صفار روز سه1

  شود. دي شاپور حسب آنچه که گفته میدر جن 256) مرگ صفار سه روز از هفت روز باقی مانده از ماه شوال بود در سال 2

  اند. بوده است در جندي شاپور همان طوري مورخین گفته 256شنبه هفتم ماه شوال سال  ) مرگ صفار روز سه3

بوده است در دانشگاه جندي شاپور همـان   465) مرگ صفار سی و هفت روز باقی مانده به ماه شوال بود در سال 4

  طوري که قبالً گفته بودم.
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ّمون شیئاً، فإنّهم یأکلون جمیع الدوات حتی  -28 اما دیانتهم، فإنّهم یسجدون للشمس عند طلوعها و ال یحـرِ

  الکالب و الغنازیر و غیرها

کردند، و براي چیزي احترام قائل نبودند هـیچ  چیـز    آنها هنگام طلوع آفتاب خدا را سجده می -) اما دین قوم تاتار1

  گ و خوك را.دانستند جز س را حرام نمی

کردند هیچ کـس و هـیچ چیـز را     ها را سجده می ) اما دیانت قوم تاتار این بود که آنها فقط هنگام طلوع آفتاب بت2

  خوردند جز سگ و خوك را کردند گوشت هر حیوانی را نمی احترام نمی

م قائـل بودنـد امـا سـگ و     کردند براي همه چیز احتـرا  ) اما دیانت قوم تاتار این بود هنگام طلوع آفتاب سجده می3

  کردند. دانستند و از گوشت بقیه حیوانات استفاده می خوك را حرام می

دانستند آنان  کردند به هنگام طلوع آن، و هیچ چیزي را حرام نمی ) اما دین قوم تاتار، آنها آفتاب را سجده می4

  خوردند حتی سگ و خوك و سایر حیوانات را گوشت هر حیوانی را می

ۀَ لغیرهم علیهم، إلّا  -حکی ایضاقد  -29 م ال منَّ انّ المزدکیۀَ هم الذین أجلسوا جا ماسف لیکونَ المک من قبلهِ

  انَّ الحکایۀَ األولی أشبه بالحقِّ.

ها خودشان بر تخت جاماسب نشستند تا خودشان پادشاهی کننـد و منـت    ) و همچنین نقل شده است که مزدکی1

  باشد. تر می اول درستدیگران نکشند اما حکایت 

هایی هستند که جاماسب را به پادشاهی رساندند قبل از اینکـه دیگـران    ها همان ) و نیز حکایت شده است مزدکی2

  این کار را بکنند تا بر آنان منتی داشته باشند اما حکایت اول درست است.

بر او منت داشـته باشـند و او را وامـدار     ها جاماسب را به پادشاهی رساندند تا ) و نیز حکایت شده است که مزدکی3

  گوید. ولی حکایت اول این را نمی -خود بکنند

 -ها خودشان جاماسب را به تخت شاهی نشاندند تا پادشاه از خودشان باشد ) و همچنین نقل شده است که مزدکی4

  اما حکایت اول به حقیقت نزدیکتر است. -تا براي دیگران منتی بر آنان نباشد
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انت وفاة ذوالیمینین من حمی و حرارة اصابته و أنّه وجد میتـاً فـی فراشـه و قیـل إن عمیـه صـاراالیه       ک -30

  یعودانه فلما دخال علیه فوجداه قدمات

الیمنین به خاطرات حرارت ناشی از تب بود که به او عارض شد و او را در بسترش مـرده یافتنـد گفتـه     ) مرگ ذي1

  رفتند. وقتی که بر او وارد شدند او را مرده یافتند. شد که عموهاي او به عیادت او

الیمنین به خاطر تب شدیدي بود که بـه او عـارض شـد گفتـه شـد کـه دو عمـوي او رفتنـد کـه او را           ) مرگ ذي2

  بازگردانند سرکارش، وقتی که بر او وارد شدند او را مرده یافتند.

  وجود آمده و دو عموي او را در بستر مرده یافتند. الیمنین به خاطر گرمازدگی شدیدي بود که به ) مرگ ذي3

الیمنین به خاطر عفونت ناشی از گرمازدگی بود و او را روي تخت شاهی مرده یافتند وقتی که عموهاي  ) مرگ ذي4

  او بر او وارد شدند دیدند او مرده است. 

ن و سـتین و مـائتین فـی    خرج المعتمد فعکسر یوم السبت لثالث خلون من جمادي االخرة سـنۀ اثنتـی   -31

  الموضع المعروف بالقائم بسامرا

  در محلی معروف به قائم در سامرا 226) معتمد خارج شد و اردو زد در روز شنبه سه روز باقی مانده از جمادي الثانی سال 1

  امرادر محلی معروف به القائم در س 262روز شنبه سوم جمادي الثانی سال  -) معتمد حرکت کرد، و اردو، زد2

  در محلی معروف به قائم در سامرا اردو زد. 622) معتمد عباسی در روز شنبه سه روز پس از جمادي الثانی سال 3

  در محلی به قائم در سامرا اردو زد. 262) معتمد عباسی در روز شنبه سه روز مانده به جمادي الثانی سال 4

األول سنۀ عشر فی الساعۀ التی دخـل فیهـا    ربیع ثم قبضه اهللا یوم االثنین الثنتی عشرة لیلۀ مضت من -32

  اهللا عنها و کانت علته اثنی عشر یوما المدینۀ، فی منزل عائشۀ رضی
اي کـه وارد   االول سال یازدهم هجري پیامبر به دیار ابدي پیوست همـان لحظـه   ) روز دوشنبه بیست و هفتم ربیع1

  مدینه شده بود پیامبر دوازده ساعت بیماري کشید.

صفر سـال دوازدهـم هجـري،     28سال دهم هجرت همان ساعتی که وارد مدینه شد خدا او را قبض روح کرد در ) 2

  روز بوده است. 12دوران بیماري پیامبر 

در همـان سـاعتی کـه پیـامبر وارد      -االول سال دهم روز دوشنبه دوازدهم ربیع -) خداوند پیامبر را قبض روح کرد3

  دوران بیماري پیامبر دوازده روز بود. -هدر منزل عایش -مدینه شده بود

) خداوند پیامبر را قبض روح کرد در سال دوازدهم هجري روز دوشنبه که پیامبر در خارج مدینه بود همان ساعت 4

 ورود به مدینه قبض روح شد دوران بیماري پیامبر دوازده روز بوده است.
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الهللا، فإذا بلغ علیاً ذلک قـال کلمـۀ   و صارت الخوارج الی قریۀ یقال لها حروراء. فجعلو -33 ا یقولون ال حکم ا

  حق أرید بها باطل ثم خرجوا فی ثمانیۀ االف و قیل فی اثنی عشر ألفاً

اي که خیلی گرم و با حرارت بود رفتند و گفتند حکومتی جز براي خداست علـی فرمـود کلمـه     ) خوارج به منطقه1

  20000نفر یا  1800حرکت کردند به تعداد حق است و از آن اراده باطل دارند آنگاه 

چون خبـر آن   –گفتند حکمی جز براي خدا نیست  گفتند رفتند. پس می اي که به آن حروراء می ) خوارج به  قریه2

نفـر   8000به علی رسید گفت سخنی حق است که بدان باطل اراده شده است سپس حرکت کردند براي جنگ به تعداد 

  نفر 12000و به قولی 

) خوارج در منطقه حروراء گفتند حکمی جز براي خدا نیست به علی خبر رسید علی گفـت جـز بـراي حمایـت از     3

نفر بودنـد و گفتـه    8000جنگیم ما اراده حق داریم آنها اراده باطل، پس خارج شدند در حالیکه  حکومت الهی با آنها نمی

  نفر بودند. 12000شد که 

جنگیم و آنها اراده باطـل دارنـد سـپس حرکـت      ا گفتند ما فقط براي کلمه حق میاي به نام حرور ) خوارج در قریه4

  نفر بودند. 2000نفر بودند و بعضی گفتند که  18000کردند براي جنگ در حالیکه 

و کان مع علی یوم صفین من أهل بدرسبعون رجال، و ممن بایع تحـت الشـجره سـبعمائۀ رجـل، و مـن       -34

  اربعمائۀ رجل. سائرالمهاجرین و االنصار

) در جنگ صفین هفتصد نفر اهل بدر و هفتاد نفر از کسانی که در زیـر درخـت بـا پیـامبر بیعـت کـرده بودنـد و        1

  چهارصد نفر از سایر مهاجرین و انصار با علی بودند.

و  ) در روز جنگ صفین هفتاد نفر اهل بدر و هفتصد نفر از کسانی که زیر درخـت بـا پیـامبر بیعـت کـرده بودنـد      2

  چهارصد نفر مهاجرین و چهارصد نفر از انصار با علی بودند.

) در روز جنگ صفین هفتاد نفر اهل بدر با علی بودند و هفتصد نفر از کسانی که در زیر درخـت بـا پیـامبر بیعـت     3

  کرده بودند حضور داشتند و چهارصد نفر از سایر مهاجرین و انصار همراه علی بودند.

فت هزار نفر اهل بدر و هفتصد نفر از اهالی بیعـت رضـوان و چهارصـد نفـر از مهـاجرین و      ) در روز جنگ صفین ه4

  نفر از انصار با علی بودند. 600
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ثم وجه علی الی معاویۀ یدعو و یساله الرجوع، و الّا یفرّق األمۀ بسفک الدماء، فأبی إلّـا الحـرب، فکانـت     -35

  نهم أربعین صباحاً.الحرب فی صفین سنۀ سبعۀ و ثالثین و أقامت بی

ریزي پراکنـده نکنـد    ) سپس علی نزد معاویه فرستاد او را دعوت کرد و از او خواست که باز گردد. و امت را با خون1

  روز طول کشید. 40روي داد و  37پس معاویه جز جنگ را نپذیرفت پس جنگ صفین در سال 

جنگ کنی راهی دیگر برگـزین معاویـه گفـت فقـط      خواهی ) سپس علی نزد معاویه رفت و از او سوال کرد چرا می2

  روز طول کشید. 40روي داد و  37جنگ پس جنگ صفین در سال 

ریـزي و   اي فرستاد پس حضرت علی از او خواست که برگردد تا با ترك جنگ جلـوي خـون   ) سپس معاویه نماینده3

روي داد و  37گ، جنـگ صـفین در سـال    تفرقه بین مسلمانان گرفته شود لکن معاویه بعداً پشیمان شد گفت فقـط جنـ  

  چهل روز طول کشید.

) سپس علی نزد معاویه فرستاد و از او خواست که برگردد و در ریختن خون مسلمانان بین امت فرق نگـذارد پـس   4

  روز طول کشید. 40درگرفت و  37معاویه امتناع کرد از جنگ، لکن بعد منصرف شد و جنگین صفین در سال 

یاذ من جنود أبیه اثنی عشر ألف رجل من أبطال العجم، و سار نحو رسـتم، وزحـف إلیـه    وانتخب اسفَ -36 د نْ

ستان و خراسان جِ رستم، فالتقیا مابین بالد س  

) اسفندیار از سپاهیان کشورش یکصد و بیست هزار مرد از قهرمانان برگزید و به تعقیـب رسـتم پرداخـت در بـین      1

  جنگیدند. خراسان سیستان با هم روبرو شدند و

) اسفندیار از لشکریان پدرش دوازده هزار نفر را که همه از پهلوانان بودنـد را بـه جنـگ بـا رسـتم بـرد و در بـین        2

  خراسان سیستان با رستم جنگیدند و کشته شدند.

بـا    ) اسفندیار با همراهی دوازده هزار نفر از قهرمانان لشکر پدرش بین سیستان خراسان با رستم مالقـات نمـوده و  3

  هم به گفتگو پرداختند.

) اسفندیار از سپاهیان پدر دوازده هزار مرد که همگان از پهلوانان ایران بودند برگزید و به سوي رستم حرکت کـرد  4

  هاي بین خراسان و سیستان رویاروي شدند.  و رستم هم به سوي او آمد در سرزمین
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لـف    و کان من حرب الفجار ما ذکرنا للمتفاخرین بالعش -37 ائر و التکاثر و انتهی الفجار فی شـوال، و کـان ح

جار الفضول بعد منصرفهم من الف  

  ) جنگ فجار در نتیجه تفاخر بکثرت عشیره و اموال رخ داد و در شوال پایان یافت و پیمان فضول پس از فجار به وجود آمد.1

  ل پایان یافت عده فضولی از جنگ فاجران برگشتند.) جنگ فاجران و فاسقان براي مفاخره و تکاثر به وجود آمد و در شوا2

  اي از فضولها براي مفاخره و تکاثر جنگ فجار  ایجاد کردند در شوال پایان یافت و بعداً پیمان فصول به وجود آمد. ) عده3

  ل پایان یافت.که در ماه شوا -کردند ) کثرت اموال و عشیره باعث جنگ فجار شد چون افراد فاسق بودند و بسیار فضولی می4

و قد تنوزع فی علی بن أبی طالب و اسالمه فذهب کثیر من الناس الی أنه لم یشرك باهللا شیئاً فسـیتأنف   -38

  االسالم، بل کان تابعاً للنبی فی جمیع افعاله.

د اند او مدت کمی براي خدا شریک قائـل بـود ولـی بعـ     اي گفته ) درباره اسالم علی ابن ابیطالب اختالف است عده1

  مسلمان شد و در همه کارهاي خود تابع پیامبر بود.

اند او هرگز براي خدا  شریک قائل نبود تا از  ) درباره اسالم علی ابن ابیطالب اختالف است عده زیادي از مردم گفته2

  نو مسلمان شود بلکه او در همه کارهاي خود تابع پیامبر بود.

گفتند او مدت کمی براي خدا شریک قائل بود بعد مسلمان شد و در همه  ابن ابیطالب و اي نزاع کردند با علی ) عده3

  کارهاي خود تابع پیامبر بود.

اند او همیشه با پیامبر بود و نیـازي بـه اسـالم آوردن     اي گفته ) درباره اسالم علی ابن ابیطالب خالفی نیست و عده4

  .جدید حضرت علی چرا که او در همه کارهاي خود تابع پیامبر است
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و بایعه المهاجرون و االنصار و کان اول من بایعه و صفق علی یده طلحۀ بن عبیداهللا، فقال رجل من بنـی   -39

  أسد: اول ید بایعت ید شلّاء، أوید ناقصۀ

) نخستین گروهی که با او بیعت کردند مهاجرین و انصار بودند آنها به پیشنهاد طلحه پسر عبیـداهللا از قبیلـه بنـی    1

  و را فشردند.اسد دست ا

) مهاجرین و انصار نخستین گروهی بودند که به پیشنهاد طلحه و زبیر با او بیعت کردند عبیداهللا از قبیله بنی اسـد  2

  بود که دست او شل یا ناقص بود.

) بیعت کردند با او مهاجرین و انصار نخستین کسی که با او بیعت کرد و دست او را فشرد طلحه پسر عبیداهللا بود. 3

  س مردي از بنی اسد گفت نخستین دستی که بیعت نمود دستی فلج یا ناقص است.پ

) بیعت کردند با او مهاجرین و انصار نخستین کسی که پیشنهاد بیعت به آنها داد طلحـه ابـن عبیـداهللا بـود پـس      4

  مردي از قبیل بنی اسد که دست او فلج یا شل بود نیز با او بیعت کرد.

عاویۀ قد استعد للقتال، واجتمع معه أهل الشأم، فسار علی فی المهاجرین و األنصار، حتی و بلغ علیاً أنّ م -40

  أتی المدائن، فلقیه الدهاقین بالهدایا، فردها.

باشد حضرت علی با مهاجرین و انصـار   ) معاویه به علی خبر داد که با اهل شام همدست شده و آماده نبرد با او می1

هـاي آنـان را    تا به مدائن رسید دهقانان منطقه با هدایا نزد علـی آمدنـد لکـن حضـرت هدیـه     ها حرکت کرد  به سوي آن

  پذیري. ها را نمی نپذیرفت پس گفتند اي امیر مؤمنان چرا هدیه

) به علی خبر رسید معاویه براي نبرد آماده گشته و مردم شام با او همراه شدند پس علی همراه مهـاجران و انصـار   2

  هاي آنان را نپذیرفت  ها نزد حضرت علی آمدند لیکن حضرت علی هدیه ه مدائن رسید دهقانان با هدیهرهسپار شد تا ب

) به علی خبر دادند که معاویه استعداد و توانایی باال براي جنگیدن در شام دارد مردم شام با او هستند پس علی با 3

زد حضرت علی آمدند لکـن علـی هـدایا را نپـذیرفت پـس      مهاجرین و انصار به سوي شام رفت و دهقانان مدائن با هدایا ن

  پذیري. گفتند اي امیر مؤمنان چرا هدایا را نمی

) به علی خبر رسید که معاویه براي نبرد با علی آماده گشته و مردم شام با او هستند حضرت علی بـا مهـاجرین و   4

  ایی براي حضرت علی آوردند حضرت قبول نکرد.انصار قرار گذاشت در مدائن همدیگر را ببینند و دهقانان منطقه هدای
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  سؤاالت درس تاریخ ایران باستان 

  سین را از زیر خاك بیرون آورد؟ کدام پادشاه کلدانی، لوح بنیادي نرم -41

  ) نبونید4  ) نبودکدنصر3  النصر ) بخت2  ) سارگن1

  شناس شناسایی گردید؟ ) حماسه گیل گامش توسط کدام باستان42

  ) پل بتا4  ) جورج اسمیت3  جورج کامرون) 2  ) گیرشمن1

  کتابخانه معروف آشوربانی پال در کدام منطقه بود؟ -43

  ) شوش4  ) کویرنجیک3  ) میان رودان2  ) بابل1

  پادشاه عیالمی که بابل را گشود و اشیاء نفیسه آن را یافت کدام مورد زیر است؟ -44

  ك ناخونته) شوترو4  ) اونتاش گال3  ) تاماریتو2  ) کوتیرناهونته1

  خط هیروگلیف مصري تحت تأثیر الگوي کدام دولت زیر بود؟ -45

  ) سومري4  ) بابلی3  ) اکدي2  ) آشوري1

  سرزمین ماننا در زمان کدام پادشاه مادي به دولت ماد ملحق شد؟ -46

  ) اژدهاك4  ) فرورتیش3  ) هوخشتره2  ) دیااکس1

  کسی بود؟به هنگام گشایش مصر توسط کمبوجیه پادشاه مصر چه  -47

  )پسامتیک4  ) رامسس دوم3  ) آمازیس2  )پامتیخ1

  شاروندان در دوره هخامنشی چه کسی بود؟ -48

  ) مالیات گیر4  ) حاکم شهر3  ) بانکدار2  ) نگهبان شهر1

  وانیران بر خود نهاد؟  کدام پادشاه ساسانی لقب فرمانرواي ایران -49

ل3  ) اردشیر اول2  ) بهرام گور1 اول ) خسرو4  ) شاپور او  
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  نبرد کاره کدام است؟ -50

  ها از کراسوس ) شکست پارت2  ) شکست کاراکاال از اردوان1

  ) شکست داریوش از اسکندر4  ) شکست کراسوس از پارتیان3

  کتاب پنج پادشاهی بزرگ جهان باستان شرقی از کیست؟ -51

  ) موسی خورن4  ) هرتسفلد3  ) گزنفون2  ) جرج راولینسن1

  ن دوره ساسانی مرکز و اسپوهران ایران بود؟کدام شهر در پایا -52

  ) آذربایجان4  ) اصفهان3  ) استخر2  ) تیسفون1

  الزیکا در دوره ساسانی در کدام منطقه قرار داشت؟ -53

  ) بخش شرقی گرجستان دوره ساسانی2  ) بخش غربی گرجستان امروزي در کنار دریاي سیاه1

  ایران و روم در ارمنستان) منطقه حایل میان متصرفات 4    ) غرب ارمنستان3

  به موجب عهدنامه میان شاپور دوم و رومیان کدام  ایالت به ایران برگردانده شد؟ -54

  ) نصیبین4  ) ماد کوچک3  ) حران2  ) انطاکیه1

  کارین یا کاالك نام کدام سرزمین در دوره باستان بود؟ -55

  ) نیمروز4  ) حیره3  ) حران2  ) ارز روم1

  رسد؟ اسانی در زمان کدام پادشاه به اوج خود میهنر نقش برجسته س -56

  ) شاهپور دوم4  ) بهرام چهارم3  ) داریوش دوم2  ) بهرام اول1

  کدام گزینه اثر مانی نیست؟ -57

  ) فرقماطیا4  ) سفرالجبابره3  ) گنزه2  ) سفراالسرار1

  والرین پادشاه روم مغلوب کدام پادشاه ایران شد؟ -58

  ) نرسی4  ) اردشیر بابکان3  ) شاپور دوم2  ) شاپور اول1
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  ارتیشتاران ساالر دوران پادشاهی کواذ چه نام داشت. -59

  ) پوس فرخ4  ) وستهم3  ) گشنسب داد2  ) سیاوش1

  نخستین پادشاه ایرانی که باب ارتباط ایران را به سوي روم و مغرب گشود کیست؟ -60

  ) اردوان پنجم 4  ) فرهاد اول3  ) مهرداد دوم2  ) مهرداد اول1
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  ؤاالت درس تاریخ اسالمس

  هاي واقع در جنوب حجاز و نجد در عربستان چه نام گرفت؟ سرزمین -61

  ) یمن4  ) عروض3  ) تهامه2  ) حجاز1

  مزواد لقب پادشاهان کدام منطقه بود؟ -62

  ) سباء4  ) حضرموت3  ) حمیر2  ) معین1

  آل جفنه کدام یک از موارد زیر است؟ -63

  ) حیره4  یان) کند3  ) غسانیان2  ) تدمریان1

  مسیحیت در عربستان از جانب کدام دولت نفوذ کرد؟ -64

  ) حیره4  ) غسان3  ) حمیر2  ) کنده1

  خواند؟ شخصی که سخنان پیامبر را افسانه کهن می -65

  ) ولید بن مغیره2    ) نصربن حارث بن کلده1

  ) زیدبن عمروبن نفیل4    ) ابوجهل3

  ي بود؟نزول سوره حشر در مورد کدام قبیله یهود -66

  ) بنی قینقاع4  ) خیبر3  ) بنی نضیر2  ) بنی قریظه1

  کدام سال را سال سنۀ االستئناس گویند؟ -67

  ) هشتم هجرت4  ) هفتم هجرت3  ) پنجم هجرت2  ) ششم هجرت1

  در نبرد حنین کدام قبایل با هم متحد شدند؟ -68

  ثقیفبنی  -) غطفان4  کنانه -) هوازن3  هوازن -) غطفان2  بنی ثقیف -) هوازن1

  فرمانده کل سپاه مسلمانان در نبرد یرموك؟ -69

  ) عبادة بن صامت4  ) عمروعاص3  ) سعد وقاص2  ) خالد بن ولید1
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  والی بصره که به فرمان عثمان عزل گردید؟ -70

  ) زیاد بن ابیه4  ) ابوموسی اشعري3  ) اسامۀ بن زید2  ) مغیرة بن شعبه1

  آوري قرآن گردید؟ جمعبه فرمان عثمان خلیفه سوم چه کسی مأمور  -71

  ) عبادة بن صامت 4  ) زیدبن حارثه3  ) معاویه بن ابی سفیان2  ) زیدبن ثابت1

  گشایش طبرستان به روزگار کدام خلیفه و به دست چه کسی بود؟ -72

  زیاد بن ابیه -) امام علی2    سعید بن عاص -) عثمان1

  عالء حضرمی -) عمر بن خطاب4    مروان حکم -) معاویه3

  گ مرج راهط بین چه کسانی بود؟جن -73

  یزید بن معاویه -) ضحاك قیس2  ) ضحاك بن قیس با شامیان1

  یزید بن معاویه -) ابن زبیر4  ) ابن زبیر با ضحاك بن قیس3

  کدام یک از شهداي جنگ جمل لقب ذوالشهادتین داشت؟ -74

  ) حجربن عدي4  بن ثابت خزیمۀ) 3  ) اویس قرنی2  ) عمار1

   عذرا:در واقعه مرج  -75

  ) حجر بن عدي و یارانش در کوفه بر ضد معاویه قیام کردند.1

  ) فرزندان عبیداهللا بن عباس به فرمان حاکم اموي کشته شدند.2

  ) حجربن عدي و یارانش در نزدیکی شام به فرمان معاویه به شهادت رسیدند.3

  ) فرزندان عبیداهللا عباس به فرمان معاویه کشته شدند.4

  ام گزینه به درستی ذکر نشده است؟نویسنده کد -76

  طالب: ابن شهر آشوب ) مناقب آل ابی2    : ابن جوزيالصفوة) صفۀ 1

  طالب ) عمدة طالب فی انساب آل ابی4    ) فجراالسالم: طبرسی3
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  کدام خلیفه اموي پس از خود عمر بن عبدالعزیز را خلیفه دانست؟ -77

  ) عبدالملک4  ) سلیمان3  ) ولید2  ) هشام1

  ی بصره که توسط اصحاب جهل اخراج شد چه نام داشت؟وال -78

  ) محمد بن ابوبکر4  ) عبداهللا بن عفیف3  ) قیس بن سعد2  ) عثمان بن حنیف1

  فرمانده سپاه سرکوب مردم مدینه در واقعه حره چه کسی بود؟ -79

  ) ضحاك بن قیس4  ) حصین بن نمیر3  ) عبیداهللا بن زیاد2  ) مسلم بن عقبه1

  له در برخورد با چه کسانی بود؟  داستان مباه -80

  ) مشرکین مکه 4  ) حنفاي مکه3  ) یهودیان بنی قینقاع2  ) مسیحیان نجران1



  »375«   )2(راسري و آزاد کنکورهاي سمجموعه تست 

  
 
 

  سؤاالت درس تاریخ جهان 

  در ایتالیا (رم) تمام اختیار در دست کدام گروه بود؟ -81

  ) کمیس4  ) پاتریسین3  پاتریسین -) کمیس2  ) کنسول1

  قد گردید؟عهدنامه وردن بین چه کسانی منع -82

  ) لویی دوم و شارل دوم با لوتر2    ) لویی دوم با شارل دوم1

  ) فیلیپ اول و کانوت کبیر4   ) شارل دوم با فیلیپ دوم3

  فرمان معروف به دست خط آکسفورد از کیست؟ -83

  ) ریچارد شیردل4  ) هانري ششم3  ) اتارد دوم2  ) هانري سوم1

  ها چه کسانی بودند؟ تامپلیه -84

  ) نگهبانان پادشاه4  ) مهمانداران3  ) نگهبانان معبد2  ان مزارع) نگهبان1

  هفتمین جنگ صلیبی را چه کسی آغاز کرد؟ -85

  ) سن لویی پادشاه فرانسه4  ) هانري سوم3  ) ژان سان تر2  ) هانري ششم1

  فرمان نانت از جانب چه کسی صادر شد؟ -86

  ) هانري چهارم4  ) فرانسواي اول3  ) هانري ششم2  ) لئون1

  صلح اکسالشاپل میان کدام کشورها بود؟ -87

  نروژ -اسپانیا -اتریش -) فرانسه2  سوئد -فرانسه -ایتالیا -) اتریش1

  انگلیس -فرانسه -آلمان -) ایتالیا4  اسپانیا -انگلیس -اتریش -) فرانسه3

  عهدنامه وستفالی بین کدام کشورها بود؟ -88

  آلمان -) متفقین4  انگلیس -دین) متح3  ایتالیا -) متفقین2  فرانسه -) متحدین1



  مجموعه تاریخ »  376«
 

 
 

 

  ها در انگلستان؟ پایدارترین حامی کاتولیک -89

  ) هانري دوم4  ) ریچارد شیردل3  ) هانري هشتم2  ) هانري ششم1

  گالیکانیسم چه مکتبی بود؟ -90

  ) باور به پیروي کردن کلیسا از پاپ و پادشاه2  ) باور آزادي کلیسا از قید اطاعت پاپ1

  ) شباهت به یک باور پرتستان4  ز قدرت پادشاه) آزادي کلیسا ا3

  گفتند؟ مونتانیادرها در فرانسه به کدام گروه می -91

    ) طرفداران نظام پادشاهی2  ) جمهوري خواهان1

  ) اعضاي کمیته نجات ملی4  ها ) دمکرات3

  صلح آمین میان کدام کشورها برقرار گردید؟ -92

  فرانسه -) روسیه4  ایتالیا -مان) آل3  انگلیس -) فرانسه2  فرانسه -) اتریش1

  منظور از طرح کالخوز چه بود؟ -93

  ) فعالیت پلیس چکا قانونی گردید.2  ) بهبود وضع اقتصادي و توسعه صنعتی1

  3و 1هاي  ) گزینه4  هاي دسته جمعی ) بکار گرفتن روستاییان در سازمان3

  ی بود؟هاي اسپانیا در آمریکاي التین به رهبري چه کس قیام مستعمره -94

  ) آبراهام لینکلن4  ) چه گوارا3) سیمون بولیوار2  ) گاریبالدي1

  ها در معاهده برست لیتوسک چه کسی بود؟ نماینده روس -95

  ) کرنسکی4  ) لنین3  ) پلخانف2  ) تروتسکی1

  پیمان کشورهاي جنوب شرقی آسیا را چه نامیدند؟ -96

  ) سیتو4  ) آتالنتیک3  ) سنتو2  )آ. سه. آن1



  »377«   )2(راسري و آزاد کنکورهاي سمجموعه تست 

  
 
 

  گفتند؟ به چه کسانی می کریول -97

    ) دهقانان هلندي2    ) جوانان شاه دوست1

  پوست آمریکا )روشنفکران سیاه4  ) روشنفکران سفیدپوست آمریکا3

  پروسترویکا به چه معناست؟ -98

    ) آزادي ادیان2  ) فضاي باز سیاسی1

  ) بازسازي اقتصادي4    ) توسعه صنعتی3

  ام طرح آمریکایی بود؟کمک بالعوض به کشورهاي اروپایی از کد -99

  ) طرح داز4  ) طرح آیزنهاور3  ) طرح مارشال2  ترومن 4) اصل 1

  طرح حمله نهایی به آلمان در کدام کنفرانس مورد بررسی قرار گرفت؟ -100

  ) پاریس 4  ) تهران3  ) پوتسدام2  ) یالتا1



  مجموعه تاریخ »  378«
 

 
 

 
  سؤاالت درس تاریخ ایران دوره اسالمی 

  ود؟اساس قدرت مازیار بر چه مناطقی ب -101

  ) گیالن2    ) آذربایجان1

  ) مناطق پست ساحلی و شهرهاي آمل، گرگان، چالوس4    ) خراسان3

  دوران حکومت وي دوره طالیی سامانیان است؟ -102

  ) امیر اسماعیل2    ) نوح بن نصر1

  ) احمد بن اسماعیل4    ) نصربن احمد3  

  کتاب یتیمۀ الدهر از کیست؟ -103

    ) ابومنصور ثعالبی2    ) جاحظ1

  ) حمزه اصفهانی4    ) هالل صابی3

  عامل ثابت در دربار سامانی بود؟ -104

  ) مشرف4  ) دیوانساالري3  ) صاحب الجیوش2  ) وزیر درگاه1

  کدام وزیر غزنوي به شمس الکفاة معروف است؟ -105

  ) احمدبن حسن میمندي4  ) اسفراینی3) عمیدالملک کندري2  ) صاحب بن عباد1

  ؟یانگذار سلسلۀ ساالر پایه -106

  ) علی تگین4  ) محمدبن مسافر3  ) اسپهبد توس2) مازیار بن قارن1

  ترین دشمن آل بویه؟ خطرناك -107

  ) صفاریان4  ) آل فریغون3  ) غزنویان2  ) سامانیان1

  اي با هفت هزار جلد در فیروزآباد ساخت چه نام داشت؟ وزیر ابوکالیجار که کتابخانه -108

  ) ابن سینا4  بن عباد ) صاحب3  ) کندري2  ) بهرام مافنه1



  »379«   )2(راسري و آزاد کنکورهاي سمجموعه تست 

  
 
 

  افشین لقب سنتی پادشاهان کدام منطقه بوده است؟ -109

  ) فرغانه4  ) طبرستان3  ) اشروسنه2  ) خوارزم1

  شاپور بر عهده کدام خاندان بوده است؟ ریاست مدرسه گندي -110

  ) بختیشوع4  ) زیاریان3  ) نوبختی2  ) برمکی1

  چه کسی بود؟به هنگام حمله یعقوب به بغداد خلیفه وقت  -111

  ) مقتدر4  ) موفق3  ) معتمد2  ) متوکل1

  تصرف قلعه هانسی در هندوستان توسط کدام امیر غزنوي بود؟ -112

  ) مسعود غزنوي4  ) سبکتگین3  ) مودود2  ) بهرام شاه1

  پایتخت باستانی خوارزم؟ -113

  ) قونیه4  ) بلخ3  ) بخارا2  ) کاث1

  دست چه کسی کشته شد؟ مهیار دیلمی در آغاز چه کیشی داشت و به -114

  طاهربن حسین -) مسیحی2    سید رضی -) زرتشت1

  عالءالدین تکش -) بودایی4    عبداهللا قسري -) زرتشتی3

  کدام سیاح اروپایی در دوره امیر تیمور گورکانی به ایران سفر کرد؟ -115

  ) ته و نتو4  ) رنه گروسه3  ) تکتاندر2  ) کالویخو1

  سالی و در بین چه کسانی تنظیم شد؟ عهدنامه صلح ایروان در چه -116

  شاه تهماسب و سلطان سلیمان 964) 2  شاه صفی و سلطان مراد چهارم 1043) 1

  محمد خدابنده و مراد سوم 993) 4  شاه عباس اول و سلطان عثمان دوم 1027) 3



  مجموعه تاریخ »  380«
 

 
 

 

  وزیر امور خارجه ایران که معاهده آخال را امضاء کرد چه نام داشت؟ -117

  ) میرزا حسین خان سپهساالر2    ان) میرزا سعید خ1

  ) محمدحسن خان قراگوزلو4  ) میرزا رضا خان مؤیدالسلطنه3

  نخستین گروه از ترکمانانی که به خدمت خاندان صفوي درآمدند از کدام قبیله بودند؟ -118

  ) افشار4  ) شاملو3  ) استاجلو2  ) روملو1

  فوظ نگاه داشت کیست؟نخستین مترجمی که انشاء فارسی را در زبان عربی مح -119

  ) ابن الندیم4  ) ابن مقفع3  ) سیبویه2  ) نصراهللا منشی1

روزنامه ستاره ایران که پس از گشایش مجلس سوم شروع  به کار کرد به کدام اندیشه سیاسی وابسـته   -120

  بود؟

  ها   ) دموکرات4  ) عامیون3  ) اتحاد اسالم2  ) اعتدالیون1



  »381«   )2(راسري و آزاد کنکورهاي سمجموعه تست 

  
 
   

  )11پاسخنامه مجموعه تست (

1  3  

  

25  4  

  

49  2  

  

73  2  

  

97  4  
2  2  26  2  50  3  74  1  98  2  
3  4  27  1  51  4  75  2  99  1  
4  1  28  4  52  3  76  1  100  3  
5  3  29  3  53  2  77  1  101  2  
6  2  30  2  54  1  78  2  102  2  
7  4  31  1  55  4  79  1  103  3  
8  2  32  4  56  2  80  4  104  2  
9  4  33  2  57  2  81  3  105  1  
10  4  34  3  58  3  82  1  106  2  
11  3  35  1  59  3  83  1  107  1  
12  4  36  4  60  2  84  4  108  2  
13  2  37  2  61  3  85  1  109  4  
14  2  38  3  62  2  86  3  110  3  
15  3  39  1  63  1  87  2  111  4  
16  1  40  4  64  2  88  2  112  3  
17  2  41  4  65  4  89  4  113  2  
18  3  42  1  66  1  90  2  114  3  
19  4  43  4  67  4  91  4  115  3  
20  1  44  1  68  3  92  4  116  4  
21  1  45  3  69  1  93  1  117  4  
22  2  46  2  70  2  94  1  118  3  
23  3  47  4  71  4  95    119  4  
24  3  48  2  72  3  96  2  120  1  



  مجموعه تاریخ »  382«
 

 
 

 
  )12پاسخنامه مجموعه تست (

1  4  

  

25  4  

  

49  2  

  

73  1  

  

97  2  
2  1  26  3  50  3  74  3  98  3  
3  3  27  1  51  2  75  2  99  1  
4  2  28  2  52  3  76  2  100  4  
5  3  29  3  53  4  77  3  101  2  
6  4  30  3  54  2  78  4  102  1  
7  1  31  1  55  3  79  3  103  4  
8  2  32  2  56  3  80  3  104  2  
9  1  33  4  57  3  81  2  105  3  
10  4  34  1  58  2  82  2  106  2  
11  1  35    59  3  83  3  107  3  
12  1  36  1  60  2  84  1  108  3  
13  3  37  2  61  3  85  3  109  4  
14  2  38  4  62  2  86  2  110  2  
15  1  39  1  63  2  87  3  111  2  
16  4  40  3  64  1  88  1  112  1  
17  1  41  3  65  3  89  4  113  1  
18  3  42  2  66  3  90  4  114  3  
19  2  43  1  67  4  91  4  115  3  
20  3  44  2  68  2  92  2  116  1  
21  3  45  3  69  2  93  3  117  2  
22  1  46  2  70  3  94  4  118  2  
23  3  47  4  71  4  95    119  3  
24  1  48  2  72  2  96  1  120  3  

 



  »383«   )2(راسري و آزاد کنکورهاي سمجموعه تست 

  
 
 

  )13پاسخنامه مجموعه تست (

1  2  

  

25  2  

  

49  2  

  

73  2  

  

97  4  
2  3  26  1  50  1  74  3  98  1  
3  4  27  4  51  3  75  4  99  2  
4  1  28  1  52  2  76  1  100  1  
5  4  29  3  53  2  77  2  101  2  
6  2  30  4  54  4  78  3  102  1  
7  3  31  4  55  1  79  4  103  3  
8  1  32  1  56  4  80  2  104  2  
9  1  33  3  57  1  81  2  105  1  
10  3  34  2  58  3  82  3  106  2  
11  4  35  4  59  3  83  1  107  1  
12  1  36  1  60  1  84  3  108  3  
13  3  37  3  61  4  85  1  109  2  
14  3  38  1  62  2  86  4  110  3  
15  3  39  3  63    87  2  111  4  
16  3  40  4  64  1  88  3  112  2  
17  1  41  3  65  2  89  1  113  3  
18  2  42  3  66  2  90  3  114  2  
19  4  43  2  67  4  91  2  115  2  
20  1  44  1  68  3  92  3  116  4  
21  1  45  4  69  2  93  1  117  1  
22  2  46  2  70  3  94  3  118  2  
23  2  47  4  71  4  95  1  119  3  
24  3  48  2  72  3  96  2  120  2  
  



  مجموعه تاریخ »  384«
 

 
 

 
  )14پاسخنامه مجموعه تست (

1  1  

  

25  1  

  

49  2  

  

73  4  

  

97  3  
2  1  26  1  50  4  74  3  98  4  
3  3  27  3  51  2  75  3  99  2  
4  4  28  1  52  2  76  1  100  4  
5  4  29  3  53  1  77  3  101  2  
6  1  30  4  54  3  78  2  102  4  
7  3  31  3  55  1  79  1  103  4  
8  2  32  1  56  1  80  2  104  2  
9  4  33  3  57  2  81  1  105  4  
10  3  34  2  58  4  82  3  106  2  
11  2  35  3  59  3  83  4  107  2  
12  4  36  3  60  1  84  4  108  2  
13  4  37  3  61  2  85  2  109  4  
14  4  38  2  62  4  86  1  110  3  
15  3  39  3  63  2  87  3  111  4  
16  4  40  2  64  2  88  4  112  2  
17  1  41  1  65  2  89  2  113  4  
18    42  3  66  4  90  2  114  1  
19  2  43  2  67  4  91  1  115    
20  3  44  4  68  1  92  1  116  3  
21  3  45  2  69  4  93  2  117  1  
22  2  46  4  70  2  94  4  118  3  
23  1  47  1  71  2  95  2  119  3  
24  3  48  4  72  1  96    120  1  
  



  »385«   )2(راسري و آزاد کنکورهاي سمجموعه تست 

  
 
 

  )15پاسخنامه مجموعه تست (

1  4  

  

25  3  

  

49  1  

  

73  4  

  

97  1  
2  4  26  2  50  4  74  4  98  3  
3  4  27  1  51  1  75  1  99  4  
4  1  28  3  52  2  76  2  100  2  
5  2  29  1  53  4  77    101  2  
6  4  30  1  54  3  78  4  102  3  
7  4  31  1  55  3  79  1  103  3  
8  1  32  4  56  4  80  2  104  2  
9  3  33  1  57  2  81  2  105    
10  3  34  2  58  3  82  1  106  1  
11  1  35  3  59  1  83  4  107  4  
12  1  36  4  60  3  84  3  108  2  
13  4  37    61  3  85  3  109  3  
14  3  38  2  62  2  86  2  110  1  
15  1  39  2  63  4  87  1  111  2  
16  1  40  1  64  1  88  4  112    
17  3  41  1  65  3  89  1  113  3  
18  4  42  3  66  2  90  3  114  2  
19  2  43  1  67  1  91  2  115  4  
20  1  44  3  68  3  92  4  116  2  
21  1  45    69  1  93  2  117  4  
22  2  46  2  70  4  94  4  118  3  
23  2  47  2  71  3  95  1  119  2  
24  1  48  4  72  4  96  3  120  3  
  



  مجموعه تاریخ »  386«
 

 
 

 
  )16پاسخنامه مجموعه تست (

1  1  

  

25  3  

  

49  2  

  

73  1  

  

97  1  
2  2  26  3  50  2  74  4  98  1  
3  3  27  2  51  3  75  3  99  1  
4  4  28  1  52  2  76  2  100  4  
5  2  29  3  53  4  77  1  101  4  
6  1  30  4  54  3  78  3  102  2  
7  3  31  1  55  1  79  2  103  3  
8  4  32  2  56  2  80  3  104  1  
9  1  33  2  57  3  81  2  105  2  
10  2  34  1  58  1  82  1  106  3  
11  3  35  2  59  2  83  3  107  3  
12  3  36  3  60  3  84  4  108  4  
13  2  37  4  61  2  85  1  109  1  
14  1  38  1  62  3  86  2  110  3  
15  4  39  2  63  4  87  3  111  2  
16  1  40  3  64  1  88  4  112  2  
17  2  41  1  65  2  89  1  113  1  
18  3  42  2  66  2  90  4  114  4  
19  4  43  3  67  3  91  3  115  3  
20  2  44  4  68  4  92  3  116  1  
21  1  45  2  69  2  93  2  117  3  
22  2  46  1  70  1  94  1  118  4  
23  3  47  3  71  4  95  4  119  2  
24  4  48  4  72  2  96  3  120  1  

  



  »387«   )2(راسري و آزاد کنکورهاي سمجموعه تست 

  
 
 

  )17پاسخنامه مجموعه تست (

1    

  

25    

  

49    

  

73    

  

97    
2    26    50    74    98    
3    27    51    75    99    
4    28    52    76    100    
5    29    53    77    101    
6    30    54    78    102    
7    31    55    79    103    
8    32    56    80    104    
9    33    57    81    105    
10    34    58    82    106    
11    35    59    83    107    
12    36    60    84    108    
13    37    61    85    109    
14    38    62    86    110    
15    39    63    87    111    
16    40    64    88    112    
17    41    65    89    113    
18    42    66    90    114    
19    43    67    91    115    
20    44    68    92    116    
21    45    69    93    117    
22    46    70    94    118    
23    47    71    95    119    
24    48    72    96    120    
  



  مجموعه تاریخ »  388«
 

 
 

 
  )18پاسخنامه مجموعه تست (

1    

  

25    

  

49    

  

73    

  

97    
2    26    50    74    98    
3    27    51    75    99    
4    28    52    76    100    
5    29    53    77    101    
6    30    54    78    102    
7    31    55    79    103    
8    32    56    80    104    
9    33    57    81    105    
10    34    58    82    106    
11    35    59    83    107    
12    36    60    84    108    
13    37    61    85    109    
14    38    62    86    110    
15    39    63    87    111    
16    40    64    88    112    
17    41    65    89    113    
18    42    66    90    114    
19    43    67    91    115    
20    44    68    92    116    
21    45    69    93    117    
22    46    70    94    118    
23    47    71    95    119    
24    48    72    96    120    
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