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ترتيـب مهـم   (هاي زير باشـد؟   تواند معاني مناسبي براي تعداد بيشتري از واژه كدام گزينه مي .1
 )نيست

 »سزا، انابت، قدوم، تزوير، مزيد، صنعت«
  ها، نيرنگ، حرفه درخور، اجابت، گام 1

  نيرنگ، افزوني، بخشششايسته، پشيماني،  2
  ها اليق، توبه، فريبكار، زيادي، هنر، گام 3
  سزاوار، درخواست، دورو، افزون، زيور 4

  2 صحيح گزينهٔ 
  سزاوار ،درخور، شايسته، اليق: سزا

  بازگشت به سوي خدا، پشيماني: انابت
  آمدن، قدم نهادنرسيدن، فرا: قدوم
  ي، رياكاري، نيرنگويدور: تزوير
  افزوني، زيادي: مزيد

 پيشه، كار، حرفه: صنعت
 هاست؟ ي كدام واژهانترتيب مع به» تعلّل، ضايع، غارب، نمط« .2

  درنگ كردن، تلف، ميان دو كتف، نوع 1
  گيري، تباه، پشت كمر، شيوه بهانه 2

  بهانه، باطل، قوس گردن، روش 3
  درنگ كردن، تباه، چنبره، روش 4

  1 گزينٔه صحيح
  بهانه آوردندرنگ كردن، : لتعلّ
  تلف، تباه: ايعض

  كتف وميان د: غارب
  روش، نوع: نمط



 

 
 

4

 :جز بهها در مقابل آن درست آمده است؛  معني همة واژه .3
  ندآزم: لعمو/ تهالك: ورطه/ پرتو: فروغ 1
  رها: لهي/ گشايش: فرج/ بسياردان: اديب 2
  سرگرداني: ريتح/ كرايه: يكرا/ آلوده: شوخ 3
  برتر: فايق/ انگشت: بنان/ جمال صاحب: قسيم 4

   3 گزينٔه صحيح
 رك، آلودگيچ :شوخ

 وجود دارد؟» غلط اماليي«در كدام گزينه  .4
  .روي از خدا گردانيدن است و به هوا مشغول شدن :اعراض 1
نـي در راه خـدا   يعمكـي كـه بـراي مقصـود     لزمـين يـا دارايـي و م   : وقف، فقومنصوب به  :وقفي 2

  .دهند اختصاص مي
  داشتن عنوان وثيقه گرفتن و نزد خود نگه مال كسي را به: گرو بردن 3
  .حالتي كه در آن احساس بيگانگي و مالحظه و رودربايستي نباشد :انبساط 4

   2 گزينٔه صحيح
  منسوب منصوب 
  شده گماشته: منصوب
 شده داده نسبت: منسوب

 غلط اماليي است؟ فاقد  كدام گزينه .5
 و اي دريـغآزاد كيست هلية مـردان 1

  

ــي   ــن آزادمردم ــه م ــو ك ــتگاه ك  آن دس
  

 همچو قوك اندر دهان مار مخروش از اجل 2
  

 دادي فروبندد زبانكز خروشت دست بي
  

 ز من و تو شرري زاد در اين دل ز چنان رو 3
  

 رو رو و صواب است از آن كه خطا بود از اين
  

 چگونه از خط حكم تـو سـر بگـردانم 4
  

 پيش بنده متـاع  كه من مطيعم و حكم تو
  

   3 گزينٔه صحيح
 :ها بررسي ساير گزينه

  مطاع متاع : »4«گزينة /  غوك قوك : »2«گزينة /  حيله هليه : »1«گزينة 

  
كاال: تاعم /شده و فرمانروا اطاعت: طاعم  
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 از ميان آثار زير چند اثر منظوم است؟ .6
 )نامه الهي(، )زده ارزيابي شتاب(، )سفرنامه(، )نامه قابوس(، )كليله و دمنه(، )گلستان(، )اتاق آبي(

  يك 1

  دو 2

  سه 3

  چهار 4

  1 گزينٔه صحيح
  .منظوم است  عطار نيشابوري» نامة الهي«
 .است نثر آميخته به نظم  نصراهللا منشي» ه و دمنةلكلي«و  سعدي» گلستان«

از » سـفرنامه «از عنصـرالمعالي كيكـاووس،   » نامـه  قابوس«، »سهراب سپهري«از » اتاق آبي« باقي آثار
 .آل احمد منثور است از جالل» زده ارزيابي شتاب«ناصرخسرو، 

 كار رفته است؟ به» تشبيه بيشتري«دام گزينه در ك .7
 من كه بر سنگ زدم شيشة تقوا و ورع 1

  

 محتسب بهر چه بر شيشه زند سنگ مـرا 
  

 دلق ازرق به مي لعل گرو خواهم كرد 2
  

 كــه مــي لعــل بــرون آورد از رنــگ مــرا
  

 گيري كه كند مطرب آهنگ چنين تيز چه  3
  

 جان شيرين به لب لعـل تـو آهنـگ مـرا    
  

 اي رخت آينة جان مي چون زنگ بيار 4
  

ــرا     ــگ م ــرد زن ــاطر بب ــة خ ــا ز آيين  ت
  

  4 گزينٔه صحيح
 :ها بررسي گزينه

  )2(شيشة ورع / شيشة تقوا: »1«گزينة 
  )2(مي لعل / مي لعل: »2«گزينة 
  )1(لب لعل : »3«گزينة 
  )4( خاطرنة يآي/ نگزمي چون / آينة جان/ .رخت همچون آينة جان است: »4«گزينة 

فــيـلـم 

https://aparat.com/v/Y4B5O
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 هاي بيت زير در كدام گزينه آمده است؟ آرايه .8
 مگذار مطرب را دمي كز چنگ بنهد چنگ را«

  

 »رنگ را ساغر فكن آن آب آتش در آبگون
  

 

  آميزي استعاره، جناس ناقص، حس 1
  حسن تعليل، مجاز، كنايه 2
  تناقض، تشبيه، تشخيص 3
 تشبيه، تضاد، جناس همسان 4

  
   4 گزينٔه صحيح

  جناس همسان ) ساز(چنگ دوم ) نگ دستچ(چنگ اول 
  اختالفي جناس ناقص آب  -آن

  تشبيه ساغر آبگون 
  تشبيه رنگ  آب آتش

  مجازاً دست چنگ 
  تضاد آب و آتش 
  رنگ استعاره از شراب آب آتش

  كنايه از ننواختن موسيقي: چنگ از چنگ نهادن /كنايه از زمان كم و يك لحظه: دمي
  .آميزي ندارد تشخيص، حسن تعليل، تناقض و حس بيتاين 

   

https://aparat.com/v/SZweC
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 است؟ نادرستمقابل آن  در كدام گزينه آراية ذكرشدة .9
 زندة جاويد گردد كشتة شمشير عشق 1

  

 زانكه از كشتن بقا حاصل شود جرجيس را
  

  

)تناقض، تشبيه(  

 رام را گر برگ گل باشد نبيند ويس را 2
  

 ور سليمان ملك خواهد ننگرد بلقـيس را 
  

  

)تلميح، تشخيص(  

 اي گرنه در هر جوهري از عشق بودي شمه 3
  

 ؟كي كشش بودي به آهن سنگ مغناطيس را
  

  

)حسن تعليل، جناس(  

 مهرم به بام همچو خورشيد ار برآيد ماه بي 4
  

 مهر بفزايد ز ماه طلعـتش بـرجيس را  
  

  

)ايهام تناسب، استعاره(  

  2 گزينٔه صحيح
 :ها بررسي گزينه

  تشبيه شمشير عشق / تناقص اي كه زنده است و از كشتن بقا حاصل شدن  كشته: »1«گزينة 
  .تشخيص ندارد/ و بلقيس) ع(تلميح به داستان ويس و رامين و حضرت سليمان : »2«گزينة 
نـاقص   جنـاس  هـر  و  در)/ حسـن تعليـل  ( .علت جذب آهن و مغناطيس عشق اسـت : »3«گزينة 
  اختالفي
معناي محبت است و در معناي خورشيد با خورشيد و مـاه تناسـب    مهر در مصراع اول به: »4«گزينة 
  ايهام تناسب  .دارد

  ماه در مصراع اول استعاره از يار
   

فــيـلـم 

https://aparat.com/v/SZweC
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 است؟ نادرستبا توجه به ابيات زير كدام گزينه  .10
 بين تا رفت مرا از نظر آن چشم جهان«

  

 »رفت ها چهكس واقف ما نيست كه از ديده 
  

 دم از گوشة چشمم به از رخ تو دمدور «
  

 »سرشك آمد و طوفان بال رفت سيالب
  

  .شده نقش نهادي دارند هاي مشخص ، واژهدر بيت فوق 1
  .كار رفته است ربط به» و«در مصراع آخر حرف  2
  .در ابيات باال حذف فعل به قرينة معنوي صورت گرفته است 3
  .در مصراع اول حرف اضافه است »را«حرف  4

   4 گزينٔه صحيح

 من بين از نظر  تا آن چشم جهان: اضافه است فك» ار«در مصراع اول حرف 
اليه مضاف

 رفت 
  ):را(انواع 

 شناسم من دوستان و دشمنان را مي: نشانة مفعول
  : حرف اضافه

  پرسيد كرم را مرغ از فروتني: از
  گفت ما را جلوة معشوق در اين كار داشت: به

  .كالمي بودكافري را : براي
سـبب  : رام و خواب خلق جهان را سبب تـويي آ: اندازد اليه فاصله مي ميان مضاف و مضاف: اضافه فك

  آرام و يا خواب خلق جهان تويي

  
، به قرينة معنوي حـذف  »باد«يك جملة دعايي و فعل آن، يعني » دور از تو«ع اول بيت دوم، ادر مصر

  .شده است
  
  

   

فــيـلـم 

https://aparat.com/v/GvEad
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 است؟ متفاوتكاربرد معنايي رديف در كدام گزينه  .11
 چه ضرور است كه آلودة تعمير شوم؟ 1

  

 گيـر شـوم؟   در ره سيل چه افتـاده زمـين  
  

 خاك در ديدة همت نتـوان زد، ورنـه   2
  

 توانم كه چو خورشـيد جهـانگير شـوم    مي
  

 چه گذارم ز رياضت جگر خود، كه مرا 3
  

ــر اكســير شــوم   ــد گ ــب نگيرن ــه زر قل  ب
  

 كشم از طالع خويش منّت مهد امان مي 4
  

 اگــر از زخــم زبــان در دهــن شــير شــوم
  

 

  4 گزينٔه صحيح
و  »رفـتن «معنـاي   بـه » 4«فعل اسنادي اسـت امـا در گزينـة     »3«و » 2«، »1«هاي  در گزينه »شوم«

  غيراسنادي است،

  
» گـردد گشـت و  « ،»رفـتن و گذاشـتن  «معنـاي   بـه » شد« ،»وجود داشتن«معناي  به» است و بود«اگر 
 .ديگر اسنادي نيستند باشد، »وجو كردن چرخيدن و جست«معناي  به

 شده در بيت زير در كدام گزينه آمده است؟ هاي مشخص نقش دستوري واژه .12
 نيست شكيبگون  مي لباز آن  تميك ساع«

  

 »را شكيب كجا باشد از شراب؟ سرمست
  

 

  اليه، نهاد، نهاد، مفعول مضاف 1
  مفعول، متمم، مسند، مفعول 2
  متمم، متمم، نهاد، متمم 3
  مفعول، نهاد، مسند، متمم 4

  3 گزينٔه صحيح
منيك ساعت براي 

متمم

لباز آن  
متمم

شكيبيگون  مي 
نهاد

سرمستبـراي  ) وجود ندارد(نيست  
متمم

از شـراب كجـا    

  .شكيب باشد
  
  
  
  
 

 

 

 

 

فــيـلـم 

https://aparat.com/v/lG5Jj
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 در كدام گزينه فعل به قرينة معنوي حذف شده است؟ .13
 حيوان است يا گفتار خواجو يا شكرآب  1

  

 ماه تابان است يـا گـل يـا بنـاگوش شـما     
  

 و مستي كه نزد عقلبازآ به غربت از مي 2
  

 بر خستگان غريـب بـود در سـفر شـراب    
  

 دالن را رخ زيبا ننمايي به چه وجه بي 3
  

 عاشقان را ز در خويش براني ز چـه بـاب  
  

 در بر قباي شامي پيروزگون چـو مـاه 4
  

 سر كـاله شـمعي زركـش چـو آفتـاب     بر
  

   4 گزينٔه صحيح
  معنوي  .)دارد(و بر سر كاله شمعي زركش چو آفتاب ) دارد( قباي شامي پيروزگون چو ماه دربر

  :ها بررسي ساير گزينه
  )است( حذف به قرينة لفظي: »1«گزينة 
  .حذف ندارند: »3«و » 2«هاي  گزينه

 ترتيب در بيت زير كدام است؟ به »ـَـ ش«و  »ـَـ ت«نقش ضمير متصل  .14
 نظر مكن شكه به چشم تاي دل نگفتم«

  

 كز غم چنان شوي كه نبيني به خواب خواب
  

  اليه مضافمفعول،  4  اليه مضافمتمم،  3  مفعولمتمم،  2  اليه مضافنهاد،  1
   3 گزينٔه صحيح

 تو به  دل اي
متمم

    او   نگفتم كه به چشم  
اليه مضاف

  نكنظر م 

تا از عيب و گناه خود پـاك   .تا روزي خدا تمام نشده، به در خانة ديگري نروم«مفهوم عبارت  .15
 است؟ نيامدهدر كدام گزينه » .نگردم عيب مردم نگويم و از هواي نفس و شيطان غافل نباشم

  آيددر نشيني كه خواجه كي به چند/ مروت دنيا  بر در ارباب بي 1
  مشو در هر نفس زنهار از ياد خدا غافل/ باد مصر آيد بوي پيراهن به كنعان   چرا بي 2
  بر به گريبان خويشديده فرو/ ان منگر و احسان خويش عيب كس 3
 كنون به دست توانا، دوصد عنان دارم/ عنان نفس ندادم چون غافالن از دست  4

   2 گزينٔه صحيح
 از ياد خدا غافل نشدن 

جـويي، پرهيـز از    خدا، پرهيز از عيـب غيردرخواست روزي از پرهيز از « :كار رفته در عبارت مفاهيم به
  .»كردن از نفسغفلت و پيروي 

  :ها بررسي ساير گزينه
  نفي درخواست روزي از غيرخدا: »1«گزينة 
  جويي پرهيز از عيب: »3«گزينة 
  پيروي نكردن از نفس و غافل نشدن از آن: »4«گزينة 
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 است؟ متفاوتمفهوم كدام بيت  .16
 صبح كنم ياد زلف و عارض توبه شام و 1

 

 كه ذكر زلف و رخت، ورد صبح و شام من است
  

ــت نيســت2 ــرط آدمي ــن ش ــتم اي  گف
 

 گـــوي و مـــن خـــاموش مـــرغ تســـبيح
  

 انـد و بـسآدمگوي او نه بنـي تسبيح3
 

 هر بلبلي كـه زمزمـه بـر شاخسـار كـرد     
  

 مرغ حق در دل شب از تو سخن گويد و بس4
 

 را جويد و بـس حق او نام تو هر زمان حق
  

  1 گزينٔه صحيح
 .كند هاي او ياد مي عاشق همواره از معشوق و زيبايي

  .كنند همة مخلوقات خدا را ستايش مي » 4«و » 3«و » 2«هاي  مفهوم مشترك بيت
 وجود دارد؟» معلم صورتك به رو نداشت«در كدام گزينه مفهومي نظير عبارت  .17

 رنـگ خـويشخجل گشتم از روي بي1
 

ــرفتم بـــه آهنـــگ خـــويش  ــوايي گـ  نـ
  

 من در حجاب عشقم و او در نقاب شرم2
 

 اي واي اگر قـدم ننهـد در ميـان شـراب    
  

 نوشي كه در او روي و ريايي نبود باده3
 

 بهتر از زهدفروشي كه در او روي و رياست
  

 ز محبتت نخواهم كه نظر كنم به رويت4
 

باز باشد صادق آن است كه پاككه محب 
  

  3 گزينٔه صحيح
  نكوهش رياكاري و تأكيد بر صادق بودن » 3«مفهوم مشترك عبارت سؤال و بيت گزينة 

  :ها بررسي ساير گزينه
  .كشم ن رنگ خود خجالت ميوداز چهرة ب: »1«گزينة 
  .كند شراب من را از حجاب عشق و معشوق را از نقاب شرم خارج مي: »2«گزينة 
  معشوقپاكبازي در راه : »4«گزينة 

 دارد؟ تفاوتمفهوم كدام بيت با ساير ابيات،  .18
 بگفتا دل ز مهـرش كـي كنـي پـاك؟1

 

 گـه كـه باشـم خفتـه در خـاك     بگفت آن
  

ـد2 ـذار افت  به خاك من تو را روزي پس از مرگ ار گ
  

 به عذر خاك پاي تو كفن بر گردن اندازم
  

 خيال خال تو با خود به خاك خواهم بـرد3
 

 خـاكم شـود عبيرآميـز   كه تا ز خـال تـو   
  

 به خوابگاه عدم گر هزار سال بخسـبم4
 

 به خواب عافيت آنگه به بوي موي تو باشـم 
  

  1 گزينٔه صحيح
 .كند معشوق را فراموش مي ،عاشق تنها با مرگ

  وفاداري پس از مرگ  » 4«و » 3«و » 2«هاي  مفهوم مشترك بيت
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 : جز بههمة ابيات با بيت زير تناسب مفهومي دارند؛  .19
 عشق ز پروانـه بيـاموز  ! اي مرغ سحر«

  

 »كان سوخته را جان شد و آواز نيامـد 
  

 از نارسيدگي است كه صوفي كند خـروش  1
  

 شود خموش سيالب چون به بحر رسيد مي
  

 جـا دم نتوان زد به مجلسي كـه در آن  2
  

ــب قائــ     ــر ل ــد ب ــي زدن ــر خموش  لمه
  

 زباني بر لبم مهر سكوت نيست از كوته 3
  

 هـا پوشـيده در زيـر سـپر باشـد مـرا       تيغ
  

 به آه و ناله گفتم دل تهي سازم ندانستم 4
  

 گيرد خوار مي كه عشق اول زبان زين لشكر خون
  

   3 گزينٔه صحيح
 .علت سكوت من ناتواني در سخن گفتن نيست

 ادعايي سكوت و بي » 4«و » 2«و » 1«هاي  سؤال و گزينه  مفهوم مشترك بيت
بـا  » در وهم نياييتو نتوان شبه تو گفتن كه / نتوان وصف تو گفتن كه تو در فهم نگنجي «بيت  .20

 كدام گزينه ارتباط مفهومي بيشتري دارد؟
 چون بود از حد عقل افزون بود چون وصف تو بي 1

  

 هم از يقين بيرون بود هم از گمان سبحانه
  

 وصف رخ چو ماهش در پرده راست نايد 2
  

ــوايي ســاقي بــده شــرابيمطــرب بــزن   ن
  

 ايم تو ما دم زده تا ز وصف رخ زيباي 3
  

 ورق گــل خجــل اســت از ورق دفتــر مــا
  

 در وهم نگنجد كه چه دلبند و چه شيرين 4
  

 در وصف نيايد كه چه مطبوع و چه زيباست
  

   1 گزينٔه صحيح
 وندتوصيف خدا درك و ناتواني از

 زيبايي معشوق ناتواني از توصيف :ها مفهوم ساير گزينه
  





 

 شماره
  حیطه   زیرواحد یادگیری  واحد یادگیری  فصل  درس سوال

  شناختی

األعداد من الواحد إلی المئة و أسماء اإلستفهام و /المواعظ العددّیة الدرس الثانی معارف) ١(عربی، زبان قرآن  ٢١
 پیشرفته تعریبترجمه و  فی المطار+ األفعال 

مقدماتی ترجمه و تعریب لغة القرآن الدرس االول معارف) ٣(عربی، زبان قرآن  ٢٢

و الفعل الّالزم و ) ١(الفعل الّثالثّی و المجّرد و المزید /مطر الّسمک الدرس الثالث معارف) ١(عربی، زبان قرآن  ٢٣
مقدماتی ترجمه و تعریب قسم الجوازاتفی / الفعل المتعّدی و تعّدی الفعل إلی أکثر من مفعول 

 پیشرفته ترجمه و تعریب لغة القرآن الدرس االول معارف) ٣(عربی، زبان قرآن  ٢٤

األعداد من الواحد إلی المئة و أسماء اإلستفهام و /المواعظ العددّیة الدرس الثانی معارف) ١(عربی، زبان قرآن  ٢٥
مقدماتی ترجمه و تعریب فی المطار+ األفعال 

 پیشرفته ترجمه و تعریب لغة القرآن الدرس االول معارف) ٣(عربی، زبان قرآن  ٢٦

األعداد من الواحد إلی المئة و أسماء اإلستفهام و /المواعظ العددّیة الدرس الثانی معارف) ١(عربی، زبان قرآن  ٢٧
مقدماتی ترجمه و تعریب فی المطار+ األفعال 

و الفعل الّالزم و ) ١(الفعل الّثالثّی و المجّرد و المزید /مطر الّسمک الدرس الثالث معارف) ١(عربی، زبان قرآن  ٢٨
مقدماتی ترجمه و تعریب فی قسم الجوازات/ الفعل المتعّدی و تعّدی الفعل إلی أکثر من مفعول 

 پیشرفته درک مطلب لغة القرآن الدرس االول معارف) ٣(عربی، زبان قرآن  ٢٩

 پیشرفته درک مطلب لغة القرآن الدرس االول معارف) ٣(عربی، زبان قرآن  ٣٠

 پیشرفته درک مطلب لغة القرآن الدرس االول معارف) ٣(عربی، زبان قرآن  ٣١

 پیشرفته اعراب و تحلیل صرفی لغة القرآن الدرس االول معارف) ٣(عربی، زبان قرآن  ٣٢

 پیشرفته اعراب و تحلیل صرفی لغة القرآن االولالدرس  معارف) ٣(عربی، زبان قرآن  ٣٣

 پیشرفته اعراب و تحلیل صرفی لغة القرآن الدرس االول معارف) ٣(عربی، زبان قرآن  ٣٤

 پیشرفته قواعد لغة القرآن الدرس االول معارف) ٣(عربی، زبان قرآن  ٣٥

األعداد من الواحد إلی المئة و أسماء اإلستفهام و /المواعظ العددّیة الدرس الثانی معارف) ١(عربی، زبان قرآن  ٣٦
مقدماتی ترجمه و تعریب فی المطار+ األفعال 

صیغ األفعال و أنواع الکلمة، و اإلسم ِباعتبار الجنس و /ذاک هو اهللا الدرس االول معارف) ١(عربی، زبان قرآن  ٣٧
 پیشرفته قواعد العدد و الّتعارف

األعداد من الواحد إلی المئة و أسماء اإلستفهام و /المواعظ العددّیة الدرس الثانی معارف) ١(عربی، زبان قرآن  ٣٨
 پیشرفته قواعد فی المطار+ األفعال 

و الفعل الّالزم و ) ١(الفعل الّثالثّی و المجّرد و المزید /مطر الّسمک الدرس الثالث معارف) ١(عربی، زبان قرآن  ٣٩
 پیشرفته قواعد فی قسم الجوازات/ الفعل إلی أکثر من مفعول الفعل المتعّدی و تعّدی 

 مقدماتی قواعد لغة القرآن الدرس االول معارف) ٣(عربی، زبان قرآن  ٤٠
 خواه سركار خانم الهه مسيح: گروه معارف اسالمیعربی سرگروه دپارتمان 
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 )28 -21: (عين األصح و األدقّ في الجواب للترجم۟ه أو المفهوم من أو إلي العربي۟ه .21
»صباحاً، ظهرت ي هللا أربعين ن أخلَصلبه إلي لسانهمن قَ ۟هِنابيع الحكمم!« 

 !شود وى بر زبانش ظاهر مي قلب هاى حكمت از  چشمه شود مخلصهر كس چهل روز براى خدا  1
 !سازد هاي دانش را از قلبش بر زبانش ظاهر مي چشمه چهل روز خود را براى خدا خالص كندي كه كس 2
 !گردد پديدار ميبر زبانش  قلب او از ها حكمت ةچشم هر كس را كه خداوند چهل روز خالص گرداند، 3
هـايي از حكمـت از قلـب وي بـه سـوي       پروردگارش اخالص ورزيد چشـمه آنكه چهل روز براي  4

 !زبانش ظاهر شد
   1 گزينٔه صحيح

»مخلص شد» أخلص  
» 4«هـا و در گزينـة    چشـمة حكمـت  ... خداونـد  » 3«سازد، در گزينة  ظاهر مي... خود  » 2«در گزينة 

  .از موارد نادرست هستند... هايي از  چشمه... پروردگارش 
  

  .صورت مضارع التزامي يا ماضي ترجمه كنيم توانيم آن را به اگر فعل شرط ماضي باشد، مي

 »غفر خطايانا و نستقبح أن نُكرّرها و النقول ما النحب أن يقال لناتُ إنّا نطمع أن« .22
داريم و هـر آنچـه را كـه     يمان بخشوده گردد و تكرار آن را زشت ميما طمع داريم كه قطعاً خطا 1
 !گوييم خواهيم به ما گفته شود نمي نمي
دهـيم و آنچـه    دانيم كه مكرّر انجام يم كه گناهانمان را ببخشي و زشت ميورز مي حرصگمان  بي 2

 !گوييم را كه دوست نداريم به ما بگويند نمي
گـوييم   دانيم و نيز نمـي  اتمان بخشوده شود و تكرار آن را زشت ميقطعاً ما طمع كرديم كه اشتباه 3

 !چيزي را كه خوشايندمان نيست به ما گفته شود
يم كه آنهـا را تكـرار كنـيم و    دان و زشت مي شوديم كه گناهانمان بخشيده ورز مي ما حرصهمانا  4

 !گوييم آنچه را كه دوست نداريم به ما گفته شود نمي
   4 گزينٔه صحيح

  )چون ماضي ترجمه شده است »3«رد گزينة (ورزيم  حرص مي: »نطمع«
  )»2«رد گزينة (انجام دهيم آن را در : ، نُكرّرها)»2«رد گزينة ( بخشيده شود: »تُغفر«
  )»1«رد گزينة ( خطاهايمان، گناهانمان: »خطايانا«
چـون بـه صـورت     )»1«و » 3«هاي  رد گزينه(دانيم كه تكرارش كنيم  زشت مي: »نستقبح أن نُكرّرها«

  .اضافي است» 3«گزينة در » نيز«است و  نشدهفعل معنا 
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 »ساعتينِ ۟هلمد ۟هباألسماك يالحظ النّاس غيوم سوداء و رياح قوي ۟هقبل أن تُصبح األرض مفروش« .23
ها زمين را فرش كنند مردم ابرهايي سـياه و بادهـاي شـديدي را در طـول دو      پيش از آنكه ماهي 1

 !كنند گاه ميساعت ن
كننـد قبـل از آنكـه     دم ابرهاي سياه و بادهاي شديد را به مدت دو ساعت در آسمان نگاه مـي مر 2

 !ها پوشيده گردد زمين با ماهي
 !بينند ها پوشيده شود مردم ابرهايي سياه و بادهايي شديد به مدت دو ساعت مي قبل از آنكه زمين با ماهي 3
ها فرش گردد مردم ابري سياه و بادهاي شديدي را در طول دو ساعت  قبل از آنكه زمين با ماهي 4

 !كنند مشاهده مي
   3 گزينٔه صحيح

ترجمـه  » فـرش كننـد  «چون  »1«رد گزينة . (زمين فرش شود، پوشيده شود:»۟هتُصبح األرض مفروش«
  )كرده است

و رد گزينـة   ترجمه كـرده اسـت  چون معرفه » 2«رد گزينة (ابرهايي سياه يا ابرهاي سياهي : »غيوم سوداء«
  )مفرد ترجمه كرده است چون» 4«

 »!هذاإلي السماء و ما أعجب  ۟هبقو ۟هو ثقيل ۟هقد تُشاهد اإلعصار أن يحمل أشياء كبير« .24
 !شايد گردباد را ببيني كه چيزهايي سنگين و بزرگ را با قوت به آسمان ببرد و آن چه عجيب است 1
 !اين عجيب نيست و اشياي بزرگ و سنگين را به شدت با آسمان باال بردهاي كه  گردباد را ديده 2
كشد و چه عجيـب   اي كه گاهي چيزهايي عظيم و پروزن را به شدت به آسمان مي گردباد را ديده 3

 !است اين
 !برد و اين چه عجيب است بيني كه گردباد اشياي بزرگ و سنگيني را با قدرت به آسمان مي گاهي مي 4

   4 گزينٔه صحيح
ـ (بيني، شـايد ببينـي    گاهي مي:»قد تشاهد«مضارع بنابراين + گاهي، شايد : مضارع+ قد   هـاي  هرد گزين

 )»3«و  »2«
  )معرفه ترجمه شده و غلط است »2«نكره است ولي در گزينة : »۟هأشياء كبير«
به » 2«و رد گزينة » آن«بخاطر ترجمة هذا به  »1«رد گزينة . (اين چه عجيب است: »ما أعجب هذا«

  )صورت منفي

  
در . آيـد  مـي ) اسم منصوب+ فعل تعجب بر وزن أفعلَ + ما (تعجب در زبان عربي معموالً به صورت 

  .شده استمبني بوده اعراب نصب آن ظاهر ن» هذا«اينجا چون 
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 ............... پس كفّاره آن: »من أوسط ما تُطعمون أهليكم مساكين۟ه إطعام عشر فكفّارته... « .25
 !خورانيد است هاي خود مي غذا خوراندن به ده بيچاره كه از غذاهاي متوسطي كه به خانواده 1
 !خورند تان مي هدادنِ طعام به دهها مسكين است از غذاي متوسطي كه خانواد 2
 !خورانيد خود مي ةا دادن به ده بينواست از غذاهاي متوسطي كه به خانوادغذ 3
 !باشد شود مي تان خورانيده مي هسير كردن ده بينوا از غذاهاي معمولي كه به خانواد 4

   3 گزينٔه صحيح
توجـه   خورانيد است و با تان مي ترينِ آنچه كه به خانواده به معناي متوسط» أوسط ما تطعمون أهليكم«

  .شود ترجمه مي» غذاهاي معمولي يا غذاهاي متوسط«ة شريفه به سياق آي
  )غلط است» شود خورانيده مي« »4«و در گزينة » خورند مي« »2«در گزينة (خورانيد  مي: »تُطعمون«
  )جمع ترجمه شده است »1«در گزينة (خانواده  :»أهل«

  .جمع ترجمه شده است »2«در گزينة » عشر۟ه«همچنين 

 :۟هفي التّرجم صحيحعين ال .26
هاي زمـين و چارپايـان    گمان شما حتّي در مقابل قطعه بي :إنّكم مسؤولون حتّي عن البقاع و البهائم 1

 !مسئول هستيد
گمان ما قرآن را به زبان عربي فرو فرستاديم شايد كه شما  بي: إنّا أنزلناه قُرآناً عربياً لَعلّكُم تَعقلونَ 2

 !كرديد تفكر مي
 !ستم مكن چون كه دوست نداري كه مورد ستم واقع شوي :ال تَظلم كما ال تُحب أن ال تُظلم 3
و بر كوه جودي نشست و گفته شـد گـروه    :»و استوت علي الجودي و قيل بعداً للقوم الظّالمين ...« 4

 !كافر دور هستند
   1 گزينٔه صحيح

  .درستي ترجمه نشده است به» تَعقلونَ«: »2«گزينة  :ها رد ساير گزينه
  .به درستي ترجمه نشده است» كما«: »3«گزينة 
  .است و اشتباه ترجمه شده است» دور باد«به معناي » بعدا«: »4«گزينة 



 

 

18

 :۟هفي التّرجم خطأالعين  .27
سگ توانايي شنيدن صداي سـاعت   :أربعين قدماً ۟همسافمن  ۟هاعصوت الس يقدر علي سماع الكلب 1

 !چهل پايي دارد ةرا از فاصل
2 هايش ريزان است آن همان خدايي است كه نعمت:۟هنهمرذاك هو اهللا الّذي أنعمه م! 
 !گفتند ميان آن دو داخل نشو هرگاه دو تن با هم راز مي :ل بينهمادخُتناجيان فال تَان اثنان يإذا ك 3
 !در ديگران قرار بده ياد نيكوو براي من  :»رينلسان صدقٍ في اآلخلي و اجعل « 4

   4 گزينٔه صحيح
  .به معناي آيندگان است نه ديگران» آخرين«

  
كـه  به معناي آخر و انتهاي فارسي است اسم فاعل » آخر«. اسم تفضيل به معناي ديگري است» آخَر«

  .به خود گرفته است» آيندگان«در اين آية شريفه معناي 
 و فيلمـي خيـالي   باشـد حقيقـت  كني كـه آن بـاران،    آيا گمان مي«: الصحيح في التّعريب عين .28

 »نيست؟
1 خَيالي و ليس فلم أن يكون ذلك المطر الحقيقي هل تحسب! 
 !و ليس فلماً خيالياً تظنّين أن يكون ذلك المطر حقيق۟ه هل 2
 !و ليست فلماً خيالياً حقيق۟هأ تظن أنّ هذا المطر يكون  3
 !و ليس فلم خيالي ا الظّن أنّ ذلك المطر كان حقيق۟هأ أنت في هذ 4

   2 گزينٔه صحيح
 ).مؤنّث آنها يعني تحسبين و تظنّين هم صحيح است(هل تحسب، هل تظن  :»كني آيا گمان مي«

  .شود چون به صورت فعل نياورده است رد مي »4«گزينة 
  )»3«رد گزينة (ذلك المطر : »آن باران«
  )»4«و  »1«هاي  رد گزينه(بوده و منصوب » ليس«خبر » خيالياً فلماً«

  .نيز غلط است چون به صورت تركيب وصفي آمده است» المطر الحقيقي« »1«در گزينة 
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   أجب عن األسئل۟ه التّالي ثم 34 -29(إقرأ النّص( بما يناسب النّص: 
. ۟هفـي المنـاطق الحـار    تشـاراً ، لكنّه أكثر انتي تنتشر في جميع العالم تقريباًالنّمل من الحشرات الّ

ون، يتغيـر حجمـه مـن    اللّ من النّمل من حيث الحجم و مختلفآالف نوع  ۟هرعش يقاربيوجد ما 
  .أو أصفر قد يكون لونه أسود أو أحمر ميلي متر، و2-25

العديد من  ۟هالعامل ۟هتؤدي النّمل .الذّكور و العامالت و الملكات: أنواع من األفراد ۟هثالث ضمالنّمل ي
تختلـف عـن    ، و۟هتحمي باقي أفراد المستعمر تهتم بالصغار، و تي تجمع الطّعام، والوظائف، فهي الّ

بأنّهـا أكبـر    ۟هتتميـز الملكـ   .۟هما أنّها دون أجنحـ ، ك)تخم( بعدم قدرتها على وضع البيض ۟هالملك
  .و مهنتها وضع البيض من العامالت حجماً

لكـن الكثيـر مـنهم     عـام، و  ۟هقد يعيش العمال لمد سنوات، و ۟همل أن تعيش لعدالنّ ۟هيمكن لملك
 ۟هد تزاوجهم، لذلك فهم يعيشـون لعـد  ر فقط، كما يموت الذكور عنوشه ۟هأقلّ من عشر يعيشون
  .فقط )جمع أُسبوع( أسابيع

  :ن أنواع النّملع الخطأ هوما  .29
 !۟هواحد ۟هعمرها اليتجاوز عن سن 1
2 نوع منها عمل خاص يكون ألي! 
 !اللّونأفراد النّمل تختلف في الحجم و  3
 !في العالم ۟ههي منتشر بل علي األرض ۟هليست في مناطق محدود 4

   1 گزينٔه صحيح
پراكنـده  باشد، ولي در مناطق گرم بيشتر  مي پراكندهمورچه از حشراتي است كه تقريباً در همة جهان 

تـا   2كه حجـم آن از   نظر حجم و رنگ، مورچه وجود دارد، نزديك به ده هزار نوع مختلف از. هستند
  .باشد ميليمتر متغير است و رنگ آن سياه، يا قرمز يا زرد مي 25

مورچة كارگر تعدادي وظايف ايفـا  . ها و كارگران و نرها ملكه: گيرد مورچه سه نوع از افراد را دربرمي
ا كنـد و بقيـة افـراد تحـت سـيطره ر      كند و به كودكان توجه مـي  پس اوست كه غذا جمع مي. كند مي

گذاري است همانطور كـه آنهـا بـدون بـال      كند، و فرقش با ملكه در عدم قدرتش بر تخم حمايت مي
  .گذاري است شود به اينكه حجم آن بزرگتر از كارگرهاست و شغل او تخم ملكه متمايز مي. هستند

تر كنند، ولـي بيشـ   ممكن است كه چند سال زندگي كند، و كارگران گاهي يكسال عمر مي  ملكة مورچه
ميرنـد بـه همـين     شان مـي  كنند، همانطور كه نرها هنگام جفتگيري ماه زندگي مي 10آنها فقط كمتر از 

  .كنند خاطر فقط چند هفته زندگي مي
ها ممكن است چند سـال زنـدگي كننـد پـس اينكـه در       است كه ملكة مورچه آمدهدر پاراگراف آخر 

  .غلط استكند  گفته كه عمرشان از يكسال تجاوز نمي» 1«گزينة 
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 :۟هالعامل ۟هملمن وظائف النّ ليسما هو  .30

 !االحتفاظ بالصغار 1
 !۟همن أفراد المستعمر ۟هحماي 2
 !۟هالغذاء لسكّان المستعمر ۟هتهيئ 3
 !۟هالتزاوج بالملك 4

   4 گزينٔه صحيح
 :يح عن النّمل علي أساس النّصعين الصح .31

 !حجمه اليتجاوز عن سنتيمرينِ اثنين 1
 !جناح ۟هيمكن أن يكون للملكال  2
 !۟همل العامل أكثر من الذّكور و الملكحجم النّ 3
 !قلّ عن اآلخرينأمل عمر الذّكور من النّ 4

   4 گزينٔه صحيح
 25كند در حاليكه در مـتن آمـده كـه تـا      گفته كه حجم آن از دو سانتيمتر تجاوز نمي» 1«در گزينة 

گفته ملكه بال ندارد در حاليكه به طـور   »2« ةدر گزين/  .سانتيمتر 2يليمتر نيز هستند يعني بيش از م
ضمني در متن آمده كه فرق كارگران با ملكه اين است كه بـال ندارنـد و ايـن بـدين معناسـت كـه       

كارگر را بيشتر از دو نوع ديگر دانسته در حاليكه بـر   ةحجم مورچ »3« ةدر گزين/  .ها بال دارند ملكه
 .ملكه بيشتر است ةاساس متن حجم مورچ

  ۭرفيحيح فيۭ اإلعراب و التّحليل الصن الص34 -32: (عي(  
 :»بيقارِ« .32

 ۟هفعلي ۟هفعل و مع فاعله جمل/ معرب -معتلّ و أجوف -»قارب«من فعل  مزيد ثالثي -فعل للغائب 1
ـ «من مصـدر   مزيد ثالثي -ائبللغ -فعل مضارع 2 ب۟همقار«-  هـو «فاعلـه  فعـل و  / معـرب  -متعـد «

 المستتر فيه
 »۟هعشـر «فعل و مع نائب فاعلـه  /مجهول -متعد -»تَقارب«له حرف زائد من مصدر  -فعل مضارع 3
 ۟هفعلي ۟هجمل
 / صـحيح  -مبنـي للمعلـوم   -الزم -»ق ر ب«  ۟هحروفه األصلي -مزيد ثالثي -۟هئبللغا -فعل مضارع 4

 »۟هعشر«فعل و مفعوله 
  2 گزينٔه صحيح

  .مستتر در آن است» هو«فعل مضارع باب مفاعل۟ه و معلوم و متعدي و صحيح است و فاعل آن  »يقارب«
  مصدر تقارب و مجهول و نائب فاعله: »3«گزينة /  أجوف: »1«گزينة : ها غلط ساير گزينه

  للغائب۟ه و الزم: »4«گزينة 
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 :»يعيشون« .33

 ۟هفعلي ۟هفعل و مع فاعله جمل/ مبني -العينمعتلّ  -متعد -مجرّد ثالثي -للغائبين -فعل مضارع 1
 محلّاً مرفوع» واو«فعل و فاعله ضمير/ معلوم - )مثال(معتلّ  - ليس له حرف زائد - للمخاطبين - فعل مضارع 2
3 ح -فعل للمجرّد ثالثيللمعلوم -الزم -)ع ي ش( ۟هروفه األصلي فعل مرفوع بثبـوت  / معرب -مبني

 النّون و فاعله ضمير بارز
مـع  فعل مرفوع و / واوي معتلّ و أجوف -معرب -الزم -من مصدر عيش -للغائبينِ -فعل مضارع 4

 مل۟ه فعلي۟هفاعله ج
   3 گزينٔه صحيح

  .باشد آن مي» واو«فاعل آن نيز ضمير . فعل مضارع للغائبين ثالثي مجرد و الزم و اجوف است» يعيشون«
  للغائبينِ به كسرة نون و اجوف واوي - 4/  للمخاطبين و مثال - 2/  متعد و مبني - 1: ها غلط ساير گزينه

 :»فمختل« .34
 ۟هنعت و مجرور بالتبعي / منصرف -معرب -نكر۟ه -من فعل مجرّد ثالثي مشتق -مفرد مذكّر -اسم 1
و » النّـوع  « لــ  ۟هصـف  / نكـره۟  -معـرب  -منصرف -»تلَفاخ«اسم فاعل من فعل  -اسم مفرد مذكّر 2

 ۟هبالتبعيمجرور 
و » النّـوع  « لــ  ۟هصـف  /صحيح اآلخـر  -منصرف -۟همعرّف باإلضاف -ق من مصدر اختالفاسم مشت 3

 ۟همجرور بالكسر
نعت /اآلخر صحيح -منصرف -»خ ل ف« ۟هول من باب افتعال و حروفه األصلياسم مفع -اسم مفرد 4

 و منعوته مجرور بحرف الجرّ
   2 گزينٔه صحيح

باشـد و نقـش    اآلخر مـي  اسم فاعل از باب افتعال است و نكره و معرب و منصرف و صحيح :»مختلف«
گزينـة  /  من فعـل مجـرّد ثالثـي    مشتق: »1«گزينة : ها غلط ساير گزينه/  .است» صفت«آن در جمله 

  اسم مفعول: »4«گزينة /  ۟همعرّف باإلضاف: »3«
  ن المناسب للجواب عن األسئل۟ه التّالي۟ه40 -35: (عي(  
 :في ضبط حركات الكلمات الخطأعين  .35

 !،۟هِالْعربي۟ه ِن حدود شبه الجزيرع ۟هُغخَرَجت هذه اللّ ۟هالعربي ۟هغزولِ القْرآن باللّبعد نُ 1
2 هِم حاوِنَرَى أنْ اإليرانيالمإس دعب اللّغلوا ين دوينِ قواع۟كثيراً لتَده ۟هالْعربي،! 
 !۟هِ،هذه اللّغخري بِو علومٍ أُ ه۟و علْمِ اللّغ ه۟الْبالغ في النّحو و الصرف و ۟هًكتباً عديدوألَّفوا  3
 !دينهم و ثقافتهِم هذه اللّغ۟هَ ليست أجنبي۟هً بل لُغ۟هُفاإليرانيونَ رأوا أنّ  4

   2 گزينٔه صحيح
» ينإليـراني ا« آمدن آن بـر سـر   شود و به سكون نون از حروف ناصبه بوده كه بر فعل داخل مي» أن«

به كسر الم صحيح نيست چـون فعـل   » حاوِلوا«همچنين  .باشد مي» أنّ«باشد و صحيح آن  صحيح نمي
  .باشد مي» حاولوا«كه ما در جمله به فعل ماضي نياز داريم و صحيح آن  باشد در حالي امر مي
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 :للجواب في الحوار التّالي اليناسبعين ما  .36
 !إلي إيران؟ جئت إليها ألول مرّ۟هجئت  كم مرّ۟ه 1
 !مشهد بمدين۟ه) ع(الرّضا  اإلمام ۟هخراسان؟ جئت لزيارظ۟ه لم جئت إلي محاف 2
 !مازندران و غاباتها ظ۟ه مازندران جميل۟ه؟ ما أجمل طبيع۟ههل وجدت محاف 3
  !جداً و شعبها مضيافاً دن إيران و شعبها؟ وجدتُها جميل۟هوجدت م كيف 4

   3 گزينٔه صحيح
  .صورت سؤال موردي را خواسته است كه جواب با سؤال مطابقت ندارد

  .پاسخ داده شود» ال«و » نعم«آمده است و بايد با » هل«سؤال با » 3«در گزينة 
  .هاي آن آيا استان مازندران را زيبا يافتي؟ چه زيباست طبيعت مازندران و جنگل  :ترجمة آن

 :فيها المؤنّث المعنوي ليسعبار۟ه عين  .37
 !۟هو زانه بأنجم كالدرر المنتشر 1
 !و النّار ۟هالفَقر و الوجع و العداو: قليلها كثير أربع۟ه 2
 !السماء  األرض يرحمك من في  ارحم من في 3
 !سأسافرُ مع حبيبتي إلي إيران 4

   1 گزينٔه صحيح
  .معنوي وجود نداشته باشدصورت سؤال عبارتي را خواسته است كه در آن مؤنّث 

باشـند   مؤنّـث معنـوي مـي   » إيـران » «4«و در گزينـة  » األرض» «3«در گزينـة  » نار» «2«در گزينة 
  .مؤنّث معنوي نداريم» 1«كه در گزينة  درحالي

 :الصحيح في العدد و المعدود عين .38
 !طالباً يشترك في المسابقات عشرونَ 1
2 في الص ۟هًمقال عشرَ ۟هحيفطالعت ۟هًعلمي! 
3  ۟هالخمس ۟هفي الساع ۟هلي المدرسإوصلت ۟هًدقيق و العشرين! 
 !عشرين ليل۟هًكثر من أواحد الفي شهر  4

   1 گزينٔه صحيح
  .باشد» جمع و مجرور«به صورت مفرد آمده است در حاليكه بايد » عشر«معدود  »2« ةدر گزين

  .در اين گزينه غلط است» الخمس۟ه«استفاده كنيم بنابراين براي بيان ساعت بايد از عدد ترتيبي » 3«در گزينة 
با معدود خود حكـم صـفت و موصـوف را    » دو«و » يك«زيرا اعداد غلط است » شهر«» 4« ةدر گزين

  .صورت صحيح كلمه است» الشهر«دارند پس 
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39. ن عبارعيستخدم للمطاوع۟ه۟ه فيها فعل ي: 
 !إنّا أعطيناك الكوثر 1
 !بيت كلّ يوملا  رجوعي إليوالدتي تنتظر  2
 !نّوروز أول يومٍ من أيام السن۟ه الشّمسي۟هيحتفل اإليرانيون بال 3
 !إلهي قد انقطع رجائي عن الخلق و أنت رجائي 4

   4 گزينٔه صحيح
و . شـود  هاي آن غالباً الزم است و شبيه مجهول ترجمه مـي  اثر پذيري است و فعل» مطاوع۟ه« منظور از 

هاي انفعال و تفعل هستند، يكـي از معـاني بـاب افتعـال نيـز       كه بيشترين مطاوعه را دارند بابهايي  باب
  .آن است ةبهترين روش براي پاسخ به اين تست ترجم .باشد مطاوعه مي
  قطع شده است - گيرند جشن مي - ماند منتظر مي - عطاكرديم به تو: ها به ترتيب عبارتند از ترجمة فعل

  .مطاوعه وجود دارد و شبيه مجهول ترجمه شده است» 4«در گزينة » قطع شد«د فعل بيني همانطور كه مي

  
  .يعني متعدي كردن فعل الزم است» تعدي۟ه«معناي غالب باب افعال و تفعيل 

  .معناي غالب باب مفاعل۟ه و تفاعل مشاركت است
باب افتعال نيز با درصد كمتـري در معنـاي مطاوعـه    . (ناي غالب باب انفعال و تفعل مطاوعه استمع

  )مانند اجتمع. كاربرد دارد
  .معناي غالب باب استفعال طلب و درخواست است

 :صدر الميميما هو الم .40
 !النّاس في إيران؟ كيف تكون معيش۟ه 1
2 سأُس سنواتقبل  ألهل البيت المجمع العالمي! 
 !الرّئيس األمريكي بين النّاس انخفضت مقبولي۟ه 3
4 ۟هعباد العلماء و النظر إلى المصحف ۟هجالسم! 

   1 گزينٔه صحيح
   .است» مفعل۟ه«مصدر ميمي بر وزن  »1« ةدر گزين» ۟همعيش«
گزينـة  در » مجالسـه۟ «مصدر صـناعي و  » 3«در گزينة » مقبولي۟ه«اسم مكان، » 2«در گزينة » المجمع«
  .باشند مصدر اصلي مي» 4«

  
  .با اينكه وزن مصدر ميمي دارد ولي در اينجا اسم مكان است» المجمع«



 

  حیطه شناختی  زیرواحد یادگیری  واحد یادگیری  فصل  درس  شماره سوال

 مقدماتی متن هدف زندگی: ١درس  تفکر و اندیشه: ١بخش  )١( ین و زندگید ٤١

 مقدماتی آیه هدف زندگی: ١درس  تفکر و اندیشه: ١بخش  )١( ین و زندگید ٤٢

 پیشرفته ترکیبی هدف زندگی: ١درس  تفکر و اندیشه: ١بخش  )١( ین و زندگید ٤٣

 پیشرفته متن هدف زندگی: ١درس  تفکر و اندیشه: ١بخش  )١( ین و زندگید ٤٤

 مقدماتی متن هدف زندگی: ١درس  تفکر و اندیشه: ١بخش  )١( ین و زندگید ٤٥

 پیشرفته ترکیبی پر پرواز: ٢درس  و اندیشه تفکر: ١بخش  )١( ین و زندگید ٤٦

 پیشرفته ترکیبی پر پرواز: ٢درس  تفکر و اندیشه: ١بخش  )١( ین و زندگید ٤٧

 پیشرفته ترکیبی پر پرواز: ٢درس  تفکر و اندیشه: ١بخش  )١( ین و زندگید ٤٨

 مقدماتی آیه پر پرواز: ٢درس  تفکر و اندیشه: ١بخش  )١( ین و زندگید ٤٩

 مقدماتی متن پر پرواز: ٢درس  تفکر و اندیشه: ١بخش  )١( ین و زندگید ٥٠

 پیشرفته ترکیبی خود حقیقی: ٣درس  تفکر و اندیشه: ١بخش  )١( ین و زندگید ٥١

 مقدماتی متن خود حقیقی: ٣درس  تفکر و اندیشه: ١بخش  )١( ین و زندگید ٥٢

 مقدماتی اندیشه و تحقیق خود حقیقی: ٣درس  تفکر و اندیشه: ١بخش  )١( ین و زندگید ٥٣

 مقدماتی متن خود حقیقی: ٣درس  تفکر و اندیشه: ١بخش  )١( ین و زندگید ٥٤

 مقدماتی متن خود حقیقی: ٣درس  تفکر و اندیشه: ١بخش  )١( ین و زندگید ٥٥

 پیشرفته ترکیبی بخش هستی: ١درس  تفکر و اندیشه: ١بخش  )٣(دین و زندگی  ٥٦

 مقدماتی متن بخش هستی: ١درس  تفکر و اندیشه: ١بخش  )٣(و زندگی دین  ٥٧

 پیشرفته ترکیبی بخش هستی: ١درس  تفکر و اندیشه: ١بخش  )٣(دین و زندگی  ٥٨

 مقدماتی ترکیبی بخش هستی: ١درس  تفکر و اندیشه: ١بخش  )٣(دین و زندگی  ٥٩

 مقدماتی متن بخش هستی: ١درس  تفکر و اندیشه: ١بخش  )٣(دین و زندگی  ٦٠ 

 
 سركار خانم سيمين سلطانی: دين و زندگیسرگروه دپارتمان 
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ديگ زرين بياوري و در آن شلغم بپزي و بگويي كه من اينها را معطل نگذاشته «اين تعبير مولوي كه  .41
 يك از اهداف زير براي زندگي ما ضروري هستند؟ كنايه از چيست و كدام» !ام كار گرفته و به
  هاي اصلي و فرعي هدف -هدف خلقت 1
  هاي اصلي هدف -هاي وجودي انسان  سرمايه 2
  هاي اصلي هدف -هدف خلقت 3
  هاي اصلي و فرعي هدف -هاي وجودي انسان سرمايه 4

   1 گزينٔه صحيح
حق ... «: گويد زيرا در آخر مي. كار برده شده توسط مولوي بيانگر هدف از خلقت انسان است تمثيل به

پس ببين كه بـراي چـه تـو را خلـق كـرده و بـراي چـه كـار         . ارزش بسيار داده استتعالي نيز تو را 
  ».فرستاده است

مهم اين اسـت كـه هـدف    . هاي اصلي و فرعي هر دو خوب و براي زندگي ما ضروري هستند و هدف
  .فرعي جاي هدف اصلي قرار نگيرد

كـدام آيـة   » .تندهاي اخـروي هسـ   ناپذير همان هدف هاي پايان هدف«در فهم اين موضوع كه  .42
 نوراني مددرسان ما خواهد بود؟

  .الحساب است اي دارند؛ و خداوند سريع اينان از كار خود نصيب و بهره 1
  .اي ندارند خداوندا به ما در دنيا نيكي عطا كن ولي در آخرت هيچ بهره: گويند بعضي از مردم مي 2
  .دهيم ر از آن را كه بخواهيم، ميطلبد، آن مقدا آن كس كه تنها زندگي زودگذر دنيا را مي 3
آنچه به شما داده شده، كاالي زندگي دنيا و آرايش آن است و آنچه نزد خداست بهتر و پايدارتر  4

  انديشيد؟ است؛ آيا نمي
   4 گزينٔه صحيح

ذكـر شـده،   » 4«سورة مباركه قصـص كـه در گزينـة     60پيام مذكور در سؤال، مفهوم دريافتي از آية 
  .باشد مي

   

و
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كه معموالً در » با يك تير چند نشان زدن«المثل  كدام عبارت شريفه، مصداق درستي از ضرب .43
 دهد؟ رود را نشان مي كار مي هاي زيرك به مورد انسان

1 )و نَفْسٍ و وا سامفَأَل اها وهورا فُجهما هاهتَقْو(  
2 )ما خَلَقْنَا الس وماوات ما األَ و و ضربِينما العنَهيب(  
3 )نم الد ابثَو رِيدكَانَ يالد اباهللاِ ثَو نْدا فَعننيا ورَ ي۟هِاآلخ(  
4 )ا أَيا النَّيأَنه اسالْفُقَرَاء اهللاِ إِلَى تُم و يالْغَن واهللاُ ه يدمالْح(  

   3 گزينٔه صحيح
با «كنند كه به قول معروف  اي انتخاب مي گونه هاي خود را به هدفهاي زيرك و هوشمند  معموالً آدم

هـاي مـادي    آنها با انتخاب خدا به عنوان هدف اصـلي خـود، هـم از بهـره    . »يك تير چند نشان بزنند
كنند و هم از آنجايي كه تمام كارهاي دنيـوي خـود را جهـت رضـاي خـدا انجـام        زندگي استفاده مي

  .سازند كنند و سراي آخرت خويش را نيز آباد مي تر مي به خداوند نزديكدهند، جان و دل خود را  مي
)نم الد ابثَو رِيدكَانَ يالد اباهللاِ ثَو نْدا فَعننيا ورَ ي۟هِاآلخ(  

  گيرد و دانة گندم جهـت رسـيدن بـه هـدف     انتخاب هدف در انسان بر چه مبنايي صورت مي .44
 رود؟ نهايي خود چگونه پيش مي

صورت غريزي در جهت رسيدن به هدف نهايي خود يعني تبـديل   به -بينش و نگرش خاص خود 1
  .كند ها دانه حركت مي اي با ده شدن به خوشه

صورت غريزي در جهت رسيدن به هدف نهايي خـود يعنـي تبـديل     به -نوع نگاه به اهداف اصلي 2
  .كند ها دانه حركت مي اي با ده شدن به خوشه

چون هدف محدودي دارد هنگامي كه بـه سـرحدي از رشـد و كمـال      -ه اهداف اصلينوع نگاه ب 3
  .شود برسد، متوقف مي

چون هدف محدودي دارد هنگامي كه به سرحدي از رشـد و كمـال    -بينش و نگرش خاص خود 4
  .شود برسد، متوقف مي

   4 گزينٔه صحيح
هـا، ريشـه در نـوع     اختالف در هـدف . رود به سراغ هدفي مي» بينش و نگرش خاص خود«هركس با 

  .نگاه و انديشة انسان دارد
اي بـا   نهايي خود يعني تبديل شدن بـه خوشـه    در جهت رسيدن به هدف طبيعيصورت  دانة گندم به

هاي محدودي دارند و هنگامي كه بـه سـرحدي از    حيوانات و گياهان هدف. كند ها دانه حركت مي ده
  .يافته است كه گويي راهشان پايان شوند؛ چنان رسند، متوقف مي رشد و كمال مي
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هاي اسالمي، كدام هدف شايسته است كه مقصد نهايي انسان باشد و رسيدن به  براساس آموزه .45
 اين هدف نيازمند چه عواملي است؟

  هاي مادي خودشناسي و استفاده از بهره -ها ها و كماالت و زيبايي رسيدن به خوبي 1
  همت بزرگ و ارادة محكم -تقرب و نزديكي به خداي بزرگ 2
  همت بزرگ و ارادة محكم -ها ها و كماالت و زيبايي رسيدن به خوبي 3
  هاي مادي خودشناسي و استفاده از بهره -تقرب و نزديكي به خداي بزرگ 4

   2 گزينٔه صحيح
هاست و تـا بـه آن منبـع نرسـد،      زيباييها و  وجوي سرچشمة خوبي هر انساني در ذات خود در جست

نهايت  اين سرچشمه همان خداوند است و چون روح انسان بي. آرامش نيافته و از پاي نخواهد نشست
خواهد، شايسته است كه تقـرب و نزديكـي بـه خـداي      پايان مي ها را به صورت بي طلب است و خوبي

همت بـزرگ  «ضامن خوشبختي ماست،  بزرگ مقصد نهايي او باشد، و رسيدن به اين هدف بزرگ كه
  .طلبد مي» و ارادة محكم

مطابق با كالم نوراني وحي، خداوند پس از اينكه راه را به انسان نماياند، واكنش انسان چگونه بود و  .46
 كند؟ برگزيدن راه رستگاري و دوري نمودن از شقاوت به كدام سرماية وجودي انسان داللت مي

1 )رًاإِما شَاك و ا اإِمقدرت تفكر و تعقل -)كَفُور  
  قدرت اراده و اختيار -)۟هِاموفْسِ اللَّو ال أُقْسم بِالنَّ( 2
3 )رًاإِما شَاك و ا اإِمقدرت اراده و اختيار -)كَفُور  
  قدرت تفكر و تعقل -)۟هِاموفْسِ اللَّو ال أُقْسم بِالنَّ( 4

   1 گزينٔه صحيح
  )كَفُورا اإِم و ا شَاكرًاإِم بِيلَاه السنَا هديإِنَّ(: فرمايد يم 3انسان، آية خداوند در سورة 

و خداونـد راه رسـتگاري و   » ما راه را به او نشان داديم يا سپاسگزار خواهـد بـود يـا ناسـپاس    «: يعني
برگزيند و از شقاوت شقاوت را به انسان نشان داد تا با استفاده از قدرت تعقل و تفكر راه رستگاري را 

  .دوري كند
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بازگشت انسان به خود و خود را در كنار خدا يافتن پـس از غفلـت و فراموشـي نتيجـة كـدام       .47
دارد، نشـأت   طلبـي بـاز مـي    اش از راحت سرماية دروني انسان است و آنچه انسان را با محكمه

 گرفته از كدام سرماية اوست؟
  )تَقْواها همها فُجورها وفَأَل اهاما سو نَفْسٍ و و( -شناخت خير و نيكي و گرايش به آن 1
  )تَقْواها همها فُجورها وفَأَل اهاما سو نَفْسٍ و و( -سرشت خدا آشنا 2
  )۟هِاموفْسِ اللَّو ال أُقْسم بِالنَّ( -شناخت خير و نيكي و گرايش به آن 3
  )۟هِاموفْسِ اللَّأُقْسم بِالنَّو ال ( -سرشت خدا آشنا 4

   4 گزينٔه صحيح
ها سبب  گاهي غفلت. خداوند سرشت ما را با خود آشنا كرد و گرايش به خود را در وجود ما قرار داد

  .يابيم گرديم، او را در كنار خود مي شود، ولي باز كه به خود باز مي دوري ما از او و فراموشي ياد او مي
اش، ما را  امه است كه وقتي انسان به گناه آلوده شد او را مالمت كرده و با محكمهلو و وجدان يا نفس

  .مبين آن است )۟هِاموفْسِ اللَّو ال أُقْسم بِالنَّ(دارد و آية  طلبي باز مي از راحت
ها و زمين است بـراي انسـان آفريـده     آنچه در آسمان«: فرمايد از اينكه خداوند در قرآن كريم مي .48

كـه مـانع   » گوش شـنوا «از داشتن  دوزخيانسازد و منظور  اي رهنمون مي ما را به چه نتيجه» .است
 اشاره به كدام سرمايه در انسان است؟ ،شد دوزخي شدن آنها مي

  گرايش به خير و نيكي و بيزاري از زشتي و بدي -رامي داشته استخداوند متعال انسان را گ 1
  قدرت تفكر و تعقل -هايي در اختيار انسان گذاشته است خداوند متعال سرمايه 2
  قدرت تفكر و تعقل -خداوند متعال انسان را گرامي داشته است 3
و نيكـي و بيـزاري از    گرايش به خيـر  -هايي در اختيار انسان گذاشته است خداوند متعال سرمايه 4

  زشتي و بدي
   3 گزينٔه صحيح

مندي از آنها را در وجود او  ها و زمين است، براي انسان آفريده و توانايي بهره خداوند آنچه در آسمان
دهد خداوند متعال انسان را گرامي داشته و براي انسان در نظام هستي  اينها نشان مي. قرار داده است

  .شده استاي قائل  جايگاه ويژه
  .كرديم، در ميان دوزخيان نبوديم اگر ما گوش شنوا داشتيم يا تعقل مي: گويند و دوزخيان مي
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كدام آيـة شـريفه را   » امروز خود را سرزنش كنيد نه مرا«: اين سخن شيطان به اهل جهنم كه .49
 كند؟ در ذهن ما ترسيم مي

  )تَقْواها همها فُجورها وفَأَل( 1
2 )ال أُقْس بِالنَّو فْسِ اللَّمو۟هِام(  
  )كَفُورا اإِم و ا شَاكرًاإِم بِيلَاه السنَا هديإِنَّ( 3
  )عالَمينه ربِّ المماتي للّ محياي و كي ونُس صلَاتي و قُلْ إِنَّ( 4

   3 گزينٔه صحيح
دهندة آن است كه انسان با قدرت اراده و اختيـار خـويش دعـوت شـيطان را      اين سخن شيطان نشان

بر » كَفُورا اوإِم ا شَاكرًاإِم بِيلَاه السنَا هديإِنَّ«لذا آية . پذيرفته و سرانجامش به دوزخ كشيده شده است
  .گذارد اين موضوع صحه مي

است و جـز  .......... و كار او .......... ن سوگند ياد كرده است كه مطابق با آيات منور الهي، شيطا .50
 .اين، راه نفوذ ديگري ندارد

  وسوسه كردن و فريب دادن -فرزندان آدم را فريب دهد و از رسيدن به بهشت باز دارد 1
  ايجاد عداوت و كينه -ها را فريب دهد و از اطاعت خدا باز دارد انسان 2
  ايجاد عداوت و كينه -فرزندان آدم را فريب دهد و از رسيدن به بهشت باز دارد 3
  وسوسه كردن و فريب دادن -ها را فريب دهد و از اطاعت خدا باز دارد انسان 4

   1 گزينٔه صحيح
سورة ص بيان شده كه شيطان خود را برتر از آدميان معرفي نموده و سـوگند يـاد كـرده     82در آية 

كار او وسوسـه كـردن و فريـب    . ندان آدم را فريب دهد و از رسيدن به بهشت باز دارداست كه فرز
  .دادن است و جز اين، راه نفوذ ديگري در ما ندارد
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 :در بيت .51
ــد     « ــار ش ــم ي ــا ه ــت ب ــد و پس ــون بلن  چ

  

ــد    ــرار شـــ ــة اســـ ــي اعجوبـــ   »آدمـــ
  

مربـوط  » گيري تصميمقدرت «يك از ابعاد وجودي انسان اشاره شده است و  ترتيب به كدام به
  .حاكي از آن است.......... آن است و آية نوراني .......... به 
  )تَقْواها فَأَلهمها فُجورها و اهاما سو نَفْسٍ و و( -دومين -مادي، غيرمادي 1
  )كَفُورا اإِم و ا شَاكرًاإِم بِيلَاه السنَا هديإِنَّ( -اولين -غيرمادي، مادي 2
  )كَفُورا اإِم و ا شَاكرًاإِم بِيلَاه السنَا هديإِنَّ( -اولين -مادي، غيرمادي 3
  )تَقْواها فَأَلهمها فُجورها و اهاما سو نَفْسٍ و و( -دومين -غيرمادي، مادي 4

   2 گزينٔه صحيح
بعـد جسـماني،    پسـت ، بعد روحاني يا غيرمادي يا مجرد انسان و منظور از بلنددر بيت فوق منظور از 

يعنـي اولـين آن    غيرمـادي گيري مربوط به بعد روحـاني يـا    مادي يا غيرمجرد است و قدرت تصميم
ـ (پردازد، پـس آيـة    گيري امور مي و انسان با استفاده از قدرت اراده و اختيار خود به تصميم. است ا إِنَّ
  .بر آن داللت دارد )كَفُورا اإِم و ا شَاكرًاإِم بِيلَالس اهنَهدي

» گيرد؟ آيا رؤياهاي صادقه از حوادث و اتفاقات روزانة ما سرچشمه مي«اگر از ما بپرسند كه  .52
 ..........زيرا .......... گوييم  در پاسخ مي

  .شود شخص از ظرف زمان و مكان خود خارج مي -بله 1
  .در حالي كه در رختخواب است چشم و گوش او قادر به شنيدن و ديدن حقايقي هستند -خير 2
  .در حالي كه در رختخواب است چشم و گوش او قادر به شنيدن و ديدن حقايقي هستند -بله 3
  .شود شخص از ظرف زمان و مكان خود خارج مي -خير 4

   4 گزينٔه صحيح
برخـي كـابوس و   . گيرند از حوادث و اتفاقات روزانة ما سرچشمه ميبرخي : رؤياها انواع مختلفي دارند

دهنـد كـه همـان     ها، خبر از حوادث گذشته يا آينده مـي  اما برخي خواب... هايي آشفته دارند و  صحنه
شود و به  زيرا انسان در رؤياهاي صادقه از ظرف زمان و مكان خود خارج مي. رؤياهاي صادقه هستند

رود، در حالي كه جسم او در رختخواب است و چشم و گـوش او چيـزي    آينده ميزماني در گذشته يا 
  .شنود بيند و نمي نمي
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 .......... است كه .......... انسان همان » خود حقيقي«منظور از  .53
  .كند، اما محوري ثابت و تغييرناپذير دارد در طول زندگي حاالت گوناگوني پيدا مي - شخصيت انسان 1
  .پذيرد و نيازمند استدالل است تجزيه و تحليل نمي -انسان» منِ« 2
  .دهد ماند و آگاهي و شعور خود را از دست نمي بعد از مرگ با بدن باقي مي -شخصيت انسان 3
  .مند است مند و زمان شود و مكان فرسوده و متالشي نمي -انسان» منِ« 4

   1 گزينٔه صحيح
  .)سؤال دام آموزشي دارد. (استقسمت اول هر چهار گزينه درست 

  .كند اما محوري ثابت و تغييرناپذير دارد انسان در طول زندگي حاالت گوناگوني پيدا مي» منِ«شخصيت يا 
  :ها علت نادرستي ساير گزينه

  .بعد روحاني يا خود حقيقي نيازمند استدالل نيست: »2«گزينة 
  .دهد اهي و حيات و شعور خود را از دست نميماند و آگ مي بعد از مرگ بدن، باقي: »3«گزينة 
  .شود و محدود به زمان و مكان نيست فرسوده و متالشي نمي: »4«گزينة 

مبناي قوانين و مقررات جامعه بر چه اساسي بنا شده اسـت و محاكمـه و مجـازات كسـي كـه       .54
 بيست سال قبل به جنايتي دست زده و اكنون دستگير شده معلول چيست؟

  .دانيم او را همان انسان بيست سال قبل مي -منِ ثابت 1
  .دانيم او را همان انسان بيست سال قبل مي -روابط اجتماعي بينِ افراد 2
  .انسان توانايي خروج از بعد زمان و مكان را دارد -منِ ثابت 3
  .انسان توانايي خروج از بعد زمان و مكان را دارد -روابط اجتماعي بينِ افراد 4

   1 صحيحگزينٔه 
  .اند ثابت، بنا شده» منِ«قوانين و مقررات جامعه و روابط بين افراد بر پاية پذيرش 

و محاكمه و مجازات كسي كه بيست سال قبل دست به جنايتي زده و اكنون دسـتگير شـده بـدان جهـت     
  .رده استدانيم، اگر چه سني از او گذشته و ظاهرش تغيير ك است كه او را همان انسان بيست سال قبل مي
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است و سقوط تـا اعمـاق جهـنم    .......... مقرب درگاه خداوند و مسجود فرشتگان شدن در گرو  .55
 .است.......... معلول 

  كسب رذائل اخالقي -آراسته شدن به فضائل اخالقي 1
  كسب رذائل اخالقي -افزايش عبوديت و بندگي 2
  ناديده گرفتن بعد روحاني -آراسته شدن به فضائل اخالقي 3

  ناديده گرفتن بعد روحاني -افزايش عبوديت و بندگي 4

   1 گزينٔه صحيح
، مقـرب درگـاه خـدا و مسـجود فرشـتگان      هـا آراسـته شـود    فضيلتاين بعد روحاني است كه اگر به 

  .كند مي، تا اعماق جهنم سقوط ها تن داد رذيلتگردد و اگر به  مي
در فرهنگ اسالمي، انديشه به چه چيزي شبيه شده است و اگر بخواهيم براساس كـالم نبـوي    .56

 سازد؟ يك ما را به اين هدف رهنمون مي را معرفي كنيم، كدام» برترين عبادت«
  قُدرته في و اهللاِ في رِكُّفَإدمانُ التَّ -بذري كه در وجود انسان ريشه دارد 1
  كُلِّ شَىء في رُواتَفَكَّ -زند هن جوانه ميبذري كه در ذ 2
  كُلِّ شَىء في رُواتَفَكَّ -بذري كه در وجود انسان ريشه دارد 3

  قُدرته في و اهللاِ في رِكُّفَإدمانُ التَّ -زند بذري كه در ذهن جوانه مي 4

   4 گزينٔه صحيح
دواند و برگ و بار آن بـه   قلب ريشه ميزند، در دل و  انديشه مانند بذري است كه در ذهن جوانه مي

  .شود صورت اعمال ظاهر مي
ـ فَإدمانُ التَّ ۟هِأفضَلُ العباد«: فرمايد مي) ص(پيامبر اكرم  برتـرين عبـادت،   «: »قُدرتـه  فـي  و اهللاِ فـي  رِكُّ

  ».انديشيدن مداوم دربارة خدا و قدرت اوست
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در مرحلة پيدايش از كدام گزينـه اسـتنباط   مقدمة اول در استدالل نيازمندي جهان به خداوند  .57
 گردد؟ مي
  .يك موجود فقط در صورتي در وجود خود نيازمند به ديگري نيست كه ذاتاً موجود باشد 1
  .هاي جهان در وجود و هستي متكي به خود نيستيم ما و پديده 2
  .اي هستند كه خودش پديده نباشد ها در پديد آمدن نيازمند پديد آورنده پديده 3

  .آورنده ندارد وجودي كه ذاتاً موجود است نيازي به پديد 4

   2 گزينٔه صحيح
  :شود كه گونه بيان مي در مقدمة اول نيازمندي جهان به خدا در پيدايش اين

هايي هسـتيم   هاي جهان در وجود و هستي متكي به خود نيستيم، ما و همة موجودات پديده ما و پديده
  .نبوده و نيستكه وجودشان از خودشان 

از نگاه قرآن كريم رابطة خداوند و جهان هستي چگونه بيان شده است و در اثبـات نيازمنـدي    .58
 جهان به خدا در بقا رابطة خداوند با جهان در مقام تمثيل چگونه است؟

  معمار و ساختمان -)الْأَرضِ و ماواتالس  نُوراهللاُ( 1
2 )الْأَب و رِكدي وهارجريان برق با مولد آن -)ص  
  مولد برق با جريان برق -)الْأَرضِ و ماواتالس  نُوراهللاُ( 3

4 )الْأَب و رِكدي وهاربنّا و مسجد -)ص  

   3 گزينٔه صحيح
كنـد كـه در نظـر اول بـراي مـا       اي بيان مي قرآن كريم، رابطة ميان خداوند و جهان هستي را با كلمه

  :فرمايد قرآن كريم مي. بريم مي اما پس از تفكر دقيق به معناي آن پي. انگيز است شگفت
  »... الْأَرضِ و ماواتالس  نُوراهللاُ«

  .و در مقام تمثيل، رابطة خداوند با جهان هستي در بقا، تا حدي شبيه رابطة مولّد برق با جريان برق است
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 :بيت .59
ــتي « ــاييم و هسـ ــدم هـ ــا عـ ــا مـ ــاي مـ  هـ

  

ــود   ــو وجــ ــا  تــ ــاني نمــ ــي، فــ   »مطلقــ
  

 رود؟ كار مي از نظر مفهومي با كدام آيه مطابقت دارد و در تفهيم چه موضوعي به
1 )سيۥ لُه اَين فم السو اتاوضِ مافزايش خودشناسي -)األَر  
  سرشت خدا آشنا -)اتَقْواه و همها فُجورهافَأَل( 2
3 )سيۥ لُه اَين فم السو اتاوضِ معرض نياز دائمي به پيشگاه الهي -)األَر  

شناخت خير و نيكي و گرايش به آن و شناخت بدي و زشتي و پرهيـز   -)اتَقْواه و همها فُجورهافَأَل( 4
  از آن

   3 گزينٔه صحيح
موجودات پس از پيدايش نيز همچنان، مانند لحظة نخست خلق شدن، به خداوند نيازمند هسـتند و از  

  .كنند دائماً با زبان حال به پيشگاه الهي عرض نياز مياين رو، 
ـ (و آية شريفة . و بيت مذكور زبان حال موجودات از زبان مولوي است سـي  ۥ لُـه  اَين ف ـ  مـ السو اتاوم 

  .حاكي از آن است )... األَرضِ
رو  از ايـن .......... و الزمة شناخت هر چيـزي  .......... اينكه انسان بتواند با هر چيزي خدا را ببيند  .60

 .است.......... خداوند امري .......... شناخت 
  غيرممكن -حقيقت و ماهيت -احاطه و دسترسي به آن است -نيازمند معرفتي واال و عميق است 1
  ممكن - اسماء و صفات - محدود بودن و عدم فرسودگي آن است - هدفي مشكل و غيرقابل دسترس است 2
  ممكن -حقيقت و ماهيت -احاطه و دسترسي به آن است -هدفي مشكل و غيرقابل دسترس است 3

  غيرممكن - اسماء و صفات - محدود بودن و عدم فرسودگي آن است - نيازمند معرفتي واال و عميق است 4

   1 گزينٔه صحيح
اينكه انسان بتواند با هر چيزي خدا را ببيند، معرفتي واال و عميق است كه در نگاه نخست مشـكل بـه   

  .رسد اما هدفي قابل دسترس است نظر مي
خداوند امـري  » حقيقت و ماهيت«الزمة شناخت هر چيزي احاطه و دسترسي به آن است لذا شناخت 

 .است» غيرممكن«
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61. Which of the following is NOT grammatically correct? 1 Jack is going to download an MP3. 2 It was just a unit of information. 3 I bought an uniform yesterday. 4 Your father is an honest physician. 
   3 صحيحگزينٔه 

  ؟نيستيك از موارد زير به لحاظ گرامري درست  كدام

  
بايـد   anجـاي حـرف تعريـف     شود، بـه  شنيده مي/ ju/:ها صداي يو كلماتي كه در هجاي نخست آن

  .بگيرند aحرف تعريف 

a unituniversityEuropean countryunique house, . . .   
62. According to the 'pluralization' structure, which choice is WRONG? 1  2  

 3  4  

   1 گزينٔه صحيح
   است؟ نادرست، كدام گزينه pluralization/طبق ساختار قواعد جمع بستن

  !personsباشد نه  مي person ،peopleشكل جمع اسم 
63. All of the following are grammatically correct EXCEPT …………   1 I think this change will have bad effects on your educational system. 2 As there's too much traffic, we are going to be late. 3 My father is buying this old house because he will rebuild it as soon as possible. 4 Are you going to make a noise? 

   3 گزينٔه صحيح
  ..........   جز بههستند  درستهمة موارد زير به لحاظ گرامري 

  
  .كنيم استفاده مي be going to، از سـاختار  )ريزي انجام كـار در آينـده   برنامه(خواهيم بيان كنيم  وقتي قصد انجام يك كار را مي

  ».در اولين فرصت آن را بازسازي كند) is going to(چون قصد دارد  ،خرد پدرم اين خانة قديمي را دارد مي«

Plural Singular mice  mouse 
 

Plural  Singular  bases  basis  
 

Plural Singular bacteria bacterium 
 

Plural  Singular  persons person  
 

فــيـلـم 

فــيـلـم 

فــيـلـم 

https://aparat.com/v/8IWjy
https://aparat.com/v/YgThQ
https://aparat.com/v/C38mX
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64. A: Do you know Amin Hayayi? B: Yeah. I have worked with him over a/an ………… of three years in the 'Kolah-Pahlavi' series. 1 danger 2 span 3 addition 4 boost 

   2 گزينٔه صحيح
  شناسي؟ آيا امين حيايي را مي: الف
  .ام كار كرده» كاله پهلوي«سه ساله با او در سريال  دورةمن يك  .بله: ب
  افزايش) 4 اضافه، جمع) 3 دوره) 2 رخط) 1

65. Jane's little sister was sick. Doctors ………… her alive on a life-support machine in London Hospital. 1 took 2 stayed 3 were 4 kept 
   4 گزينٔه صحيح

دكترها در بيمارستان لندن او را داخـل دسـتگاه محـافظ زنـدگي زنـده      . خواهر كوچك جين بيمار بود
  .داشتند نگه

 داشتن  نگه) 4 بودن) 3 ماندن) 2 طول كشيدن) 1
66. Over 1000 domestic languages in Africa became extinct during two recent decades. ''Become extinct'' means …………  . 1 cut down 2 add up 3 die out 4 put out 

   3 گزينٔه صحيح
  .منقرض شدندزبان محلي در آفريقا طي دو دهة اخير  1000بالغ بر 

  جمع بستن) 2 كاستن، قطع كردن و انداختن) 1
  خاموش كردن) 4  منقرض شدن) 3

67. When we begin to write something, generally we start with a capital letter and finish with a …………  . 1 period 2 plan 3 variation 4 schedule 
   1 گزينٔه صحيح

بـه اتمـام    نقطهكنيم و با يك  كنيم، عموماً با يك حرف بزرگ آغاز مي وقتي نوشتن چيزي را آغاز مي
  .رسانيم مي
 طرح، برنامه) 2  نقطه، دورة زماني) 1
 اجراييبرنامة ) 4  تغيير، نوسان) 3
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68. Children rarely show any recognition for what their parents do for them. The underlined word means …………  . 1 dedication 2 kindness 3 generation 4 appreciation 

   4 گزينٔه صحيح
  .دهند نشان مي دركيدهند،  انجام مي ها شان براي آن چه والدين ندرت نسبت به آن ها به بچه

 درك، قدرداني) 4 نسل، توليد) 3 مهرباني) 2 فداكاري) 1
69. Brad Pitt- the popular Hollywood actor- has a ………… simple and ordinary life despite being such a famous, wealthy man. 1 calmly 2 kindly 3 surprisingly 4 repeatedly 

   3 گزينٔه صحيح
طـور   بـه  بـودن،  بـه رغـم چنـين مـرد مشـهور و ثروتمنـدي       -هنرپيشـة محبـوب هـاليود    -بِرَد پيـت 

  .دارد اي زندگي ساده و معمولي انگيزي شگفت
 مكرّراً) 4/  انگيزي طور شگفت به) 3/  با مهرباني) 2/  آرامي به) 1

70. I wonder what has happened to the youths; they have no good ………… for the elders and social values. 1 regard 2 object 3 pause 4 diploma 
   1 گزينٔه صحيح

ترهـا و   بـراي بـزرگ   احترامـي هـا هـيچ    من متحيرم كه چه اتفاقي بـراي جوانـان رخ داده اسـت؛ آن   
  .هاي اجتماعي قائل نيستند ارزش

 ديپلم) 4 وقفه) 3 ، مفعولء يش) 2 احترام) 1
71. Using this strategy, students ask and answer their own questions ………… only answering questions provided by the book or the teacher. 1 instead 2 just by 3 rather than 4 by the way 

   3 گزينٔه صحيح
صـرفاً   اينكـه  جاي بهدهند  پرسند و پاسخ مي آموزان سؤاالتشان را مي كارگيري اين راهبرد، دانش با به

  .هايي را پاسخ دهند كه توسط كتاب يا معلم تهيه شده است پرسش
 راستي) 4/  جاي به) 3/  صرفاً توسط) 2/  جاي آن در عوض آن، به) 1

72. That type of behavior towards your mom was not the one anybody may like and admire. It was really disgusting. Yet I want your mom to forget about everything and ………… you. 1 forgive 2 distinguish 3 care for 4 collocate 
   1 گزينٔه صحيح

. دوست داشته باشد يا تحسـين كنـد  نوع رفتار نسبت به مادرت، رفتاري نبود كه هيچ كسي احتماالً   آن
  .ببخشدخواهم كه همه چيز را فراموش كند و تو را  با اين وجود از مادرت مي . واقعاً زننده بود

 پهلوي هم گذاشتن) 4/   مراقبت كردن از) 3/  تميز دادن) 2/  بخشودن، عفو كردن) 1

فــيـلـم 

فــيـلـم 

https://aparat.com/v/RpqSj
https://aparat.com/v/d1Z8X
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73. Cloze 

Many animals in the wild are suspicious and fearful of .....73.....  . 
Many animals would take fight instantly when a human 
approaches. Man, however, soon .....74..... that some animals can be 
tamed or domesticated. Unlike animals in the wild, these animals 
would allow man to come close to them. In the early .....75..... , man 
would domesticate animals by setting traps to .....76..... their young. 
A young animal is far more .....77..... domesticated than an adult one. 1 human beings  2 domestic animals 3 living things  4 conditions 

   1 گزينٔه صحيح
وقتي يـك  بسياري از حيوانات . ز او ترسان هستندمظنون و ا انسانوحش به  در حيات بسياري از حيوانات

كـه برخـي حيوانـات     كشـف كـرد  هر حال، خيلي زود   انسان به .جنگند رسد، بالفاصله مي انسان از راه مي
دهند تا بـه   وحش، اين حيوانات به انسان اجازه مي برخالف حيوانات در حيات. توانند رام يا اهلي بشوند مي
حيوانـات   گـرفتن هـايي بـراي    دام تنظـيم ، انسان حيوانات را از طريق اوليه اعصاردر . بشود ها نزديك آن

  .شود رام مي تر آسانخيلي  به يك حيوان مسن تيك حيوان جوان نسب. كرد اهلي يا رام مي) تر( جوان
 شرايط) 4/  موجود زنده) 3/  حيوان اهلي) 2/ انسان ) 1

74.  1 considered 2 amazed 3 found 4 helped 
   3 گزينٔه صحيح

 كمك كردن) 4 كشف كردن) 3 زده كردن شگفت) 2 در نظر گرفتن) 1
75.  1 expressions 2 times 3 locations 4 rules 

   2 گزينٔه صحيح
 قانون) 4/  موقعيت، آدرس) 3/  عصر، دوره) 2/  عبارت) 1

76.  1 protect 2 follow 3 save 4 catch 
   4 گزينٔه صحيح

 گرفتن) 4/  ذخيره كردن، نجات دادن) 3/  دنبال كردن) 2/  حفاظت كردن) 1
77.  1 wonderfully 2 easily 3 especially 4 ideally 

   2 گزينٔه صحيح
 لآ به شكل ايده) 4/  ويژه به) 3/  آساني به) 2/  انگيزي طور شگفت به) 1
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78. Reading Liverpool City Council wants to clear the city of fat pigeons. They say that people are feeding the birds, which makes them fat. The pigeons get bigger because their normal diet would consist of seeds and insects, not high-fat junk food they are eating in the city center. The council wants people to know that everyone who feeds the pigeons is responsible for the streets being so crowded with these birds. They hope to encourage the birds to move away from the city center and into parks and open spaces. Ten robotic birds have been brought into the city center to scare the pigeons away and visitors are asked not to give the pigeons any food. The mechanical birds- known as 'robots'- will sit on the roofs of buildings. They can be moved around to different locations. They look like a peregrine falcon, which is a bird that kills pigeons. They even make noises and flap their wings to scare the pigeons. They hope that the pigeons will go away before the city becomes the European Capital of Culture in two years. According to the passage, …………  . 1 Pigeons are fatter in Liverpool than in other cities 2 Pigeons get fat because they eat seeds and insects 3 Liverpool City Council wouldn't like to visit fat pigeons 4 Liverpool City Council is going to kill fat pigeons 

   3 گزينٔه صحيح
گوينـد كـه مـردم در     ها مـي  آن. خواهد شهر را از كبوترهاي چاق پاكسازي كند شوراي شهر ليورپول مي

تـر   بـه ايـن علـت بـزرگ    كبوترهـا  . شود ها مي حال تغذية پرندگان هستند و همين باعث چاق شدن آن
ها و حشرات است، نه غذاهاي آشغال پرچربـي كـه در    ها شامل دانه رژيم غذايي معمول آنشوند كه  مي

  .خورند مركز شهر مي
شـلوغ شـدن   كنـد، مسـئول    را تغذيه مـي  اين كبوترانخواهد بدانند كه هركس  اين شورا از مردم مي

و د كه پرندگان را ترغيب به دور شـدن از مركـز شـهر    ها اميدوارن آن .ها با اين پرندگان است خيابان
  .ي باز كنندهاها و فضا به پارك رفتن

و از بازديدكننـدگان خواسـته    انـد  ده پرندة رباتيك براي ترساندن كبوترها به مركز شهر آورده شـده 
روي سـقف   -»ربـات «معـروف بـه    -پرنـدگان مكـانيكي  . شود كه به كبوتران هيچ غذايي ندهنـد  مي

، قوش تيزپـر ها مانند يك  آن. هاي مختلف منتقل كرد به مكانتوان  ميها را  آن. نشينند ها مي انساختم
كننـد و   ها حتـي سـرو صـدا ايجـاد مـي      آن. رسند نظر مي كشد، به اي است كه كبوترها را مي كه پرنده

قبـل  برونـد   آنجااز  ها اميدوارند كه كبوتران آن. تا كبوترها را بترسانند زنند به هم ميهاي خود را  بال
  .اينكه اين شهر طي دو سال پايتخت فرهنگ اروپا شود از

 .مالقات كند) در شهر(چاق را  كبوترانمطابق متن، شوراي شهر ليورپول مايل نيست 
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79. According to the passage, robots' responsibility is to …………  . 1 collect the fat pigeons 2 kill the peregrine falcon 3 go to the European Capital of Culture 4 make fat pigeons leave the city center of Liverpool 

   4 گزينٔه صحيح
 .مركز شهر ليورپول را ترك كنند ،ها اين است كه باعث شوند پرندگان چاق طبق متن، مسئوليت ربات

80. The underlined term 'flap' in the 3rd paragraph is closest in meaning to …………  . 1 move 2 take 3 clean 4 locate 
   1 گزينٔه صحيح

  .قرابت معنايي دارد) حركت دادن، تكان دادن( move ةبا واژدر پاراگراف سوم،  flapدار  واژة زيرخط
   





 

 شماره
  یطه شناختیح  رییادگیرواحد یز   واحد یادگیری  فصل  درس سوال

 مقدماتی جایگشت ساده و با تکرار شمارش: ١درس  آمار و احتمال: ١فصل  )٣(و آمار  یاضیر  ٨١
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 توان ساخت؟ رقمي زوج و بدون تكرار مي 4چند عدد  5و  4، 3، 2، 1ام صفر، با ارق .81
1 156  
2 165  
3 153  
4 96  

5 1  0   3       4       5        1 گزينٔه صحيح × 4 × 3 = 60     4       4       3  2,4 2 4 × 4 × 3 × 2 = 96 ⇒ 60 + 96 = 156  
)!شدة عبارت  ساده .82 + )!( )!  كدام گزينه است؟ !

1 10n  
2 2n + 5  
3 2n + 1  
4 10n + 5  

!4!(2n)!(2n)(2n+1)!4×5   4 گزينٔه صحيح = 5(2n + 1) = 10n + 5  
تواننـد صـفي تشـكيل دهنـد      به چند طريـق مـي  . اند پيمايي رفته آموز به كوه دانش 4معلم و  2 .83

 ها هميشه در ابتدا و انتهاي صف باشند؟ كه معلم طوري به
1 36  
2 35  
3 24  
4 48  

   4 گزينٔه صحيح
م × × × × 2م 4 3 2 1 1   2! × 4! = 2 × 24 = 48  

 توانند با هم عكس يادگاري بگيرند؟ پسر هستند، به چند طريق مي 3دختر و  2و مادري كه داراي  پدر .84
1 5!  
2 6!  
3 7!  
4 8!  

2   3 گزينٔه صحيح + 3 + 2 = !7 .توانند عكس بگيرند طريق مي     7   نفره به 7خانوادة   
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 با ترتيب كنار هم چيد؟ كتاب انتخاب كرد و 3توان  شمارة مختلف، چگونه مي 8ب با كتا 8از بين  .85
1 335  
2 633  
3 363  
4 336  

P(8,3)   4 گزينٔه صحيح =  8!  5! = 8×7×6×5! 5! = 336  
نفـره بـراي    4توان يك تيم  مي چند طريق به آموزي، آموز منتخب شوراي دانش دانش 7ن از بي .86

 اردوي برون استاني انتخاب كرد؟
1 28  
2 30  
3 35  
4 40  

74   3 گزينٔه صحيح =  7! 4!3! = 7×6×5×4!4!×3! = 35  
 مهرة زرد متمايز را يكي در ميان قرار داد؟ 3مهرة قرمز و  4توان  يق ميبه چند طر .87

1 3!  
2 4!  
3 7!  
4 3! × 4!  

!4    1  ق   1  ز   2  ق   2  ز    3  ق   3  ز   4   ق    4 گزينٔه صحيح × 3!  
 حروف يكسان كنار هم قرار بگيرند؟توان ساخت كه  چند كلمه مي» دامداران«ف كلمة با حرو .88

1 5!  
2 4!  
3 2! × 3!  
4 5! × 2! × 3!  

   1 گزينٔه صحيح

    د د د   ا ا ا   م   ر   ن
  .توانند كنار هم قرار بگيرند طريق مي !5دهيم، بنابراين به  ابتدا كلمات يكسان را كنار هم قرار مي
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 رنگ انتخاب كرد؟ مهرة هم 2توان  طريق ميمهرة زرد، به چند  4مهرة آبي و  5اي شامل  هدر جعب .89
1 9  
2 16  
3 18  
4 10  
  پاسخ

52   2 گزينٔه صحيح + 42 = 10 + 6 = 16  52 =  5! 2!3! = 5×42×3!2!×3! = 10   42 = 42×3×2!2! 2! = 6  
بـدون  (تـوان سـاخت؟    جديـد مـي   ةچنـد عبـارت يـا كلمـ    » چوپان دروغگو«حروف كلمة  با .90

 )درنظرگرفتن معنا
1 10!  
2 11! 2   
3 11! 3   
4 11! 3!   

   4 گزينٔه صحيح
  

  .خواهد بود  !n!  r صورت  به ،ء تكراري دارد شي rء متمايز كه  شي nجايگشت 
در آن تكرار شده است، بنـابراين جايگشـت   » و و و«حرف  3حرف دارد كه  11كلمة چوپان دروغگو 

  .باشد مي  !3 !11صورت  آن به
 چ
 ووو
 پ
 ا
 ن
 د
 ر
 غ
 گ
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+گر ا .91 +صورت حاصل  باشد، در اين =      برابر با كدام گزينه است؟ −  
1 1  
2 2 
3 3 
4 4 

2a   4 گزينٔه صحيح +  1  a = 3  
4a  :رسانيم مي 2طرفين را به توان  +  1 a2 + 2(2a )  1 a = 9 ⇒ 4a +  1 a2 = 9 − 4 = 5 ⇒4a +  1 a2 − 1 = 4  

)اي  در بسط دو جمله .92 +  كدام است؟ ضريب جملة  (
1 27  
2 −54  
3 36 
4 54 

2x)   4 گزينٔه صحيح + 3y) = (2x) + 3(2x) (3y) + 3(2x)(3y) + 27y   = 8x + 36x y + 54xy + 27y   
+بارت ع .93  پذير است؟ هاي زير بخش يك از عبارت بر كدام −

1 x − 1  
2 x + 1  
3 2x − 3  
4 x + 3  

A   1 گزينٔه صحيح = 2x + x − 3  2A = 4x + 2x − 6  2A = (2x + 3)(2x − 2)  2A = (2x + 3)2(x − 1)  A = (2x + 3)(x − 1)  
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−در تجزية  .94 − +  كدام عامل زير وجود دارد؟ −
1 (x − y + 1)  
2 (x + y + 1)  
3 (x + y + 3)  
4 (x − y − 3)  
x2   1 حيحگزينٔه ص − y2 − 2x + 4y − 3  = x − 2x + 1 − 1 − (y − 4y + 3) = (x − 1) − (y − 4y + 4)  = (x − 1) − (y − 2)  = (x − 1 + y − 2)(x − 1 − y + 2)  = (x + y − 3)(x − y + 1)  

=ر اگ .95 + − و   برابر با كدام گزينه است؟ +باشد، در اين صورت حاصل  =
1 27  
2 18 
3 9 
4 −9  

a   3 گزينٔه صحيح = b + 1 ⇒ a − b = 1a2 − b2 = 3 ⇒ (a − b)(a + b) = 3 ⇒ (a + b) = 3  
توان 2 a2 + b2 + 2ab = 9  (∗)  a − b = 1 توان  a + b − 2ab = 1  (∗) 9 − 2ab − 2ab = 1 ⇒ 4ab = 8 ⇒ ab = 2  a + b = 3 توان  a + b + 3ab(a + b) = 27  a3 + b3 = 27 − 3ab(a + b) ⇒ a + b = 27 − 3(2)(3) = 9  

  
  



 

  یشناخت طهیح  واحد یادگیری  فصل  درس  سوال شماره 

 پیشرفته اقتصاد چیست؟: ١فصل  آشنایی با اقتصاد: ١بخش  اقتصاد ٩٦

 پیشرفته تولید: ٢فصل  آشنایی با اقتصاد: ١بخش  اقتصاد ٩٧

 پیشرفته تولید: ٢فصل  با اقتصادآشنایی : ١بخش  اقتصاد ٩٨

 پیشرفته تولید: ٢فصل  آشنایی با اقتصاد: ١بخش  اقتصاد ٩٩

 پیشرفته تولید: ٢فصل  آشنایی با اقتصاد: ١بخش  اقتصاد ١٠٠

 پیشرفته تولید: ٢فصل  آشنایی با اقتصاد: ١بخش  اقتصاد ١٠١

 پیشرفته تولید: ٢فصل  آشنایی با اقتصاد: ١بخش  اقتصاد ١٠٢

 پیشرفته تولید: ٢فصل  آشنایی با اقتصاد: ١بخش  اقتصاد ١٠٣

 پیشرفته اقتصاد چیست؟: ١فصل  آشنایی با اقتصاد: ١بخش  اقتصاد ١٠٤

 مقدماتی تولید: ٢فصل  آشنایی با اقتصاد: ١بخش  اقتصاد ١٠٥

  
 زاده حاجی منصوره سركار خانم: اقتصادسرگروه دپارتمان 
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 كدام گزينه پاسخ درست سؤاالت زير است؟ .96
   از نظر اقتصاددانان كدام است؟» كميابي«معنا و مفهوم اصطالح ) الف
اقتصادي است كه از فردي به فرد ديگر و از زمـاني  يك از انواع كاال، داراي مفهومي  كدام) ب

 اي به جامعة ديگر متفاوت است؟ به زماني ديگر و از جامعه
برداري از  منابع و امكانات در دسترس انسان محدود است و در عين حال، انسان در بهره) الف 1

  .هاي گوناگون استفاده، محدوديت دارد اين منابع، به دليل قابليت مصارف متعدد و روش
 ضروري و تجملي) ب

  .ات در دسترس انسان، قابليت مصارف متعددي دارندمنابع و امكان) الف 2
 مصرفي بادوام و تجملي) ب

  .منابع و امكانات در دسترس بشر محدود است) الف 3
 ضروري و لوكس) ب

روي در رفع نيازهـاي مـادي موجـب توقـف و انحطـاط       پيگيري نيازهاي كاذب و نيز زياده) الف 4
  .شود انسان مي

  اي و لوكس سرمايه)ب
   1 صحيحگزينٔه 

بـرداري   منابع و امكانات در دسترس انسان محدود است و در عين حال، انسان در بهره: كميابي) الف
  . هاي گوناگون استفاده، محدوديت دارد از اين منابع به دليل قابليت مصارف متعدد و روش

  كاالي ضروري و تجملي) ب
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 هاي زير است؟ كدام گزينه پاسخ درست پرسش .97
  كند؟ افزوده ايجاد مي يك در جريان توليد، ارزش كدام  )الف
  ها در فعاليت روزمرة خود چيست؟ انگيزة بيشتر انسان) ب
  صورت غيرمستقيم در مصرف مردم مؤثر است؟ يك از كاالها به نوسان قيمت كدام) پ
 شود؟ اي تلقي مي به ترتيب يك كاالي مصرفي و واسطه» فرنگي گوجه«در كدام فرايند ) ت
السـتيك  ) كسب روزي حالل، خدمت به همنوعان و موفقيت كشـور پ ) سرماية فيزيكي ب) الف 1
 .شود استفاده مي» رب«در توليد  -شود در ساالدخانگي مصرف مي) ت

بـه كـار   » سـس «در توليد ) نجاري ت) خدمت به همنوع و موفقيت كشور پ) سرماية مالي ب) الف 2
 .شود در برخي غذاها مصرف مي -رود مي

در سـاالد خـانگي   ) نـان ت ) كسب سود بيشتر و تـأمين رفـاه خـانواده پ   ) ابزار و آالت ب) الف 3
 .شود تناول مي» كباب«در كنار  -شود مصرف مي

» رب«در توليـد  ) يخچـال ت ) خدمت به همنوعان و رقابت با توليدكنندگان پ) سرمايه ب) الف 4
 .شود استفاده مي» سس«در توليد  -رود به كار مي

   1 نٔه صحيحگزي
  .كند افزوده ايجاد مي توليدكننده با آن ارزش: سرماية فيزيكي) الف
ها در فعاليت روزمرة خود، كسب روزي حالل، خدمت به همنوعان و آباداني و  انگيزة بيشتر انسان) ب

  . موفقيت كشور است
پس اگـر قيمـت   . كنند نميها آن را مستقيم مصرف  اي است و خانواده الستيك، زيرا كاالي واسطه) پ

گذارد، بلكه كارخانجـات خودروسـازي آن را گـران     آن باال برود، مستقيماً روي مصرف مردم اثر نمي
هـا غيرمسـتقيم تـأثير     فروشـند و خـانواده   هـا مـي   تر بـه خـانواده   خرند پس خودروي خود را گران مي
  .شود پذيرند و در نتيجه خريد اتومبيل توسط آنان كم مي مي
  . اي است ، كاالي واسطه»رب«، كاالي مصرفي و در توليد »ساالد خانگي«فرنگي در  جهگو) ت
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 6با توجه به اطالعات ارائه شده در جدول زير، نتيجة عملكرد ساليانة يك بنگاه اقتصـادي بـا    .98
 ريال كدام است؟ 300,000دستگاه به ارزش  650د و توليد ساالنة كارمن
  ريال 4,000,000  اجارة ماهيانه معادل  1
  ريال 300,000  حقوق متوسط ماهيانة فرد  2
  ريال 4,450,000  خريد مواد اولية ساليانه  3
  اجارة ساليانه % 12معادل   هزينة استهالك ساليانه  4

 .ضرر كرده است 190,115,000 1
 .سود كرده است 190,115,000 2
 .سود كرده است 115,190,000 3
 .استضرر كرده  115,190,000 4

   3 گزينٔه صحيح
درآمد = تعداد × = قيمت كاال 650 × 300,000 ⇒   ريال 195,000,000

  :هاي توليد هزينه

ماهيانه4,000,000 × تعداد ماه  12   ⇒ ريال 48,000,000 ⇒   اجارة ساليانه
1 كارمند300,000 × تعداد كارمندان      6      × تعداد ماه  12   ⇒ ⇒  ريال 21,600,000 4,450,000  حقوق متوسط ساليانه ⇒   خريد مواد اولية ساليانه 
هزينة استهالك ساليانه =  12 100 × 48,000,000  ⇒   ريال 5,760,000

  ريال 79,810,000  :ها مجموع هزينه
سود حسابداري = درآمد − هاي هزينه مستقيم   
سود حسابداري = 195,000,000 − 79,810,000 ⇒ 115,190,000  

 .اين بنگاه سود كرده است
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خـود را در اختيـار يـك بنگـاه توليـدي قـرار       » سرماية مـالي «و » سرماية فيزيكي«كه  فردي .99
 .كند را دريافت مي.......... و .......... ترتيب  دهد، براساس مباني اقتصاد اسالمي به مي
 كارگيري سرمايه اجاره يا سود حاصل از به -مشاركت در سود و زيان حاصل 1
 كارگيري سرمايه يا سود حاصل از به اجاره -اية فيزيكياجارة سرم 2
 مشاركت در سود و زيان حاصل -اجارة سرماية فيزيكي 3
 مشاركت در سود و زيان حاصل -مشاركت در سود و زيان حاصل 4

   3 گزينٔه صحيح
گيرد، مشمول اجـاره خواهـد شـد، امـا در اقتصـاد اسـالمي،        سرماية فيزيكي كه در اختيار توليدكننده قرار مي
الحسنه است يا اجر الهي و معنوي دارد  گيرد يا به صورت قرض سرماية مالي كه در اختيار توليدكننده قرار مي

 . صاحب سرمايه را به همراه دارد ها و حتي زيان براي يا به صورت مشاركتي است و پذيرش سود، هزينه
 كدام گزينه پاسخ سؤاالت زير است؟ .100

  دهد؟ يك ميزان كارآفريني را نشان مي در هر كسب و كاري، كدام) الف
  .است.......... به قانون، نوعي  و احترام صداقت ،اخالق، وفاي به عهد) ب
  تواند از وضعيت زيان دوري كند؟ توليدكننده چگونه مي) پ
هـا را انتخـاب    ها و كشـورها در اسـتفاده از منـابع و امكاناتشـان بهتـرين      ها، سازمان نانسا) ت
 .است» ..........«كنند، نتيجة اين تالشِ فكري، پديد آمدن  مي
ها و افزايش قيمت محصوالت  كاهش هزينه) سرماية پولي پ) نوآوري بدون خطرپذيري ب) الف 1
 مديريت منابع انساني) ت

افـزايش درآمـد و قيمـت    ) سرماية مالي پ) عالوه استفاده از مديران باتجربه ب نوآوري به) الف 2
 بهترين انتخاب) ت

افزايش درآمد و كشف بـازار مناسـب   ) سرماية فيزيكي پ) عالوه خطرپذيري ب نوآوري به) الف 3
 مكاتب مختلف اقتصادي) براي فروش محصوالت ت

هـا   افزايش درآمد و كاهش هزينـه ) اجتماعي پ ةسرماي) ب نوآوري ضرب در خطرپذيري) الف 4
 انديشة اقتصادي) ت

   4 گزينٔه صحيح
عهد، صداقت، احترام بـه   اخالق، وفاي به) ب/  نوآوري ضرب در خطرپذيري= ميزان كارآفريني) الف
توانـد از   مـي  هـا  افزايش درآمد و كـاهش هزينـه  توليدكننده با ) پ/  .هستند سرماية اجتماعي: قانون

هـا و كشـورها، در اسـتفاده از منـابع و امكاناتشـان       ها، سـازمان  انسان) ت/ . وضعيت زيان دوري كند
 . است انديشة اقتصاديكنند كه نتيجة اين تالش فكري، پديد آمدن  ها را انتخاب مي بهترين
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 هاي زير است؟ كدام گزينه مبين پاسخ درست و كامل پرسش .101
  شود؟ زماني براي انسان حاصل مي اس رضايت چهاحس) الف
  در اقتصاد اسالمي سهم عامل انساني در توليد چيست؟) ب
  گيرند، كدام است؟ منبع و منشأ اصلي و اساسي كاالها و خدماتي كه مورد استفاده قرار مي) پ
 يك حاصل كار گذشتة انسان است؟ كدام) ت
) سـرمايه ت ) و زيـان شـريك شـود پ   در سود ) بعد از انجام فعاليت و تالش اقتصادي ب) الف 1

 سرماية اجتماعي
 سرماية فيزيكي) طبيعت ت) صاحب توليد يا دريافت دستمزد پ) پس از رفع نياز ب) الف 2
) زماني كه تمام نيازهاي انسان رفع شود و ديگر محركـي بـراي فعاليـت نداشـته باشـد ب     ) الف 3

 سرماية اجتماعي) معادن زيرزميني ت) صاحب توليد است پ
 سرماية فيزيكي) تكنولوژي ت) دريافت دستمزد پ) بعد از رسيدن به رفاه مادي ب) الف 4

   2 گزينٔه صحيح
  .شود براي انسان حاصل مي پس از رفع نيازاحساس رضايت ) الف
 .كنـد  يا صاحب توليد است يا دستمزد دريافت ميدر اقتصاد اسالمي سهم عامل انساني در توليد، ) ب
  .است طبيعتگيرند،  منبع و منشأ اصلي كاالها و خدماتي كه مورد استفاده قرار مي) پ
  . در واقع حاصل كار گذشتة انسان است) يا ابزار توليد( سرماية فيزيكي) ت
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همـراه توليـد كـرده اسـت و بهـاي هـر قطعـه را          قطعه لوازم جانبي تلفن 6000اي  كنندهتوليد .102
 3000وي در اظهارنامة مالياتي خود درآمد حاصل از فـروش  . استتومان تعيين كرده  100,000

در صورتي كه هزينة مسـتقيم توليـد هـر كـاال     . قطعه كاالي به فروش رفته را وارد كرده است
تومـان باشـد، نتيجـة عملكـرد      30,000تومان و هزينـة فرصـت هـر واحـد كـاال برابـر        60,000

 باشد؟ و ميتوليدكننده، در اظهارنامة مالياتي به چه نح
 .تومان سود كرده است 300,000,000 1
 .تومان ضرر كرده است 240,000,000 2
 .تومان ضرر كرده است 540,000,000 3
 .تومان سود كرده است 90,000,000 4

   2 گزينٔه صحيح
  :نكتة اول

است بـه  كاالي توليد شدة خود را توانسته ) واحد(قطعه  6000از ) واحد(قطعه  3000توليد كننده فقط 
  .فروش برساند

هزينة كامل توليد =  6000
↓تعداد كاالهاي توليد شده × (60000 + 3000090,000 )

هزينة فرصت و هزينة مستقيم
⇒   تومان 540,000,000

درآمد = 3000 × 100,000 ⇒ سود اقتصادي (سود درج شده در اظهارنامه)  تومان 300,000,000 =  300,000,000 − 540,000,000 ⇒   ضرر كرده است 240,000,000−
شود بايد هزينة توليد كـل   در محاسبة عملكرد اقتصادي آنچه در اظهارنامة مالياتي وارد مي: نكتة دوم

هزينـة  (هـاي غيرمسـتقيم    هاي مستقيم و هزينـه  كاالهاي توليدي را محاسبه كرد، يعني مجموع هزينه
  .بايست محاسبه نمود واحد كاال را مي 6000براي ) فرصت
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 000,600ريال اجاره بپردازد؛  000,800بابت استفاده از زمين يا منابع طبيعي  اي يد كنندهاگر تول .103
مالي را در اختيـار   ةكسي كه سرماي بهچنين  ريال به كارگران خود مزد يا حقوق بپردازد و هم

مـالي از   ةسـرماي صـاحب  هـاي توليـد و سـهم     ريال سود بپردازد؛ هزينـه  000,550گذاشته او 
 چند ريال است؟ از راست به چپ ترتيب اش به واگذاري سرمايه

1 000,950,1 - 000,550  
2 000,550 - 000,590,1 
3 000,950,1 - 000,600  
4 000,600 - 000,590,1  

   1 گزينٔه صحيح

هاي هزينه توليد  800,000↓
اجاره

+ 550,000↓
سود سرماية مالي + 600,000↓

⇒     حقوق كارگران   ريال1,950,000
مالي ةاحب سرمايصسهم   = 550,000  

 است؟ نادرستگزينه  كدام .104
ناپـذيري   جـويي بـه نـوعي سـيري     اگر انسان در نيازهاي مادي و حيواني خود متوقف شود، كمـال  1

 .شود تبديل مي
بهترين روش استفاده از منابع و امكانات روشي است كه با استفاده از آن بتـوان بيشـترين ميـزان     2

 .دست آورد و سطح باالتري از رفاه را براي انسان فراهم كرد به را از اين منابع) مانند توليد(منافع 
صورت رابطة بين منابع و عوامل توليد كه نامحـدود   هاي بشر را به علم اقتصاد، علمي است كه انتخاب 3

شوند و نيازهـاي مـادي محـدود او مطالعـه و بـا ارائـة كـم         هستند و تنها به يك استفادة خاص منتهي مي
 .كند ش، رفتارهاي فردي و جمعي انسان را مديريت ميترين رو هزينه

هاي مرتبط و مناسب دربارة  ها و آزمايش در هريك از علوم بشري، دانشمندان با استفاده از روش 4
كنند، دانشمندان علوم اقتصادي هم موضوعات اقتصـادي را بـا    موضوعات و مسائل خاصي مطالعه مي

  .دهند روش علمي مورد مطالعه قرار مي
   3 گزينٔه صحيح

صورت رابطة ميان منابع و عوامل توليد كميـاب كـه    هاي بشر را به علم اقتصاد علمي است كه انتخاب
كند و بـا ارائـة بهتـرين     موارد استفادة مختلف دارند و نيازهاي مادي نامحدود او مطالعه و بررسي مي

  .كند ها، رفتار فردي و جمعي انسان را مديريت مي انتخاب
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 هاي زير است؟ كنندة جاهاي خالي پرسش گزينه كاملكدام  .105
و دو توليدكننده كه عوامل توليـد يكسـاني دارنـد،    ........... دست آوردن  وري يعني به بهره) الف

  .داشته است........... وري  داشته باشد، بهره............ آن كه محصول 
  .كنند خود را درج مي..........  در تكميل فرم اظهارنامة مالياتي، توليدكنندگان سود) ب
  .توليد دخيل است ةدر تداوم و توسع.......... اي از  مجموعه) پ
 .شود ياد مي........... عنوان  گاهي از متخصصان به) ت
ميـزان  ) حسـابداري پ ) بتـري   بـيش  -تري بيش -ترين ورودي ترين خروجي با بيش بيش) الف 1

 هاي اجتماعي و معنوي سرمايه) توليد كاالها و خدمات ت
هـاي انسـاني و    انگيـزه ) ويژه پ) تري ب كم -تري كم -تري ورودي ترين خروجي با بيش كم) الف 2

 سرماية انساني) ملي ت
هاي انسـاني   انگيزه) ويژه پ) تري ب بيش -تري بيش -ترين ورودي ترين خروجي با كم بيش) الف 3

 سرماية انساني) و ملي ت
ميزان توليد ) حسابداري پ) تري ب بيش -تري بيش -ترين ورودي ن خروجي با كمتري بيش) الف 4

  هاي اجتماعي و معنوي سرمايه) كاالها و خدمات ت

  پاسخ

   3 گزينٔه صحيح
دو توليدكننده كـه عوامـل    .ترين ورودي ترين خروجي با كم بيشدست آوردن  وري يعني به بهره) الف

  .داشته است تري بيشوري  بهره ،داشته باشد تري بيشكه محصول  آن ،توليد يكساني دارند
  .كنند خود را درج مي ويژةدر تكميل فرم اظهارنامة مالياتي، توليدكنندگان سود ) ب
  .در تداوم و توسعة توليد دخيل است هاي انساني و ملي انگيزهاي از  مجموعه) پ
  .شود ياد مي انساني سرماية عنوان  گاهي از متخصصان به) ت

   





 

 شماره
  حیطه   زیرواحد یادگیری  واحد یادگیری  فصل  درس سوال

    شناختی

 ١فصل  )٣( یعلوم و فنون ادب ١٠٦
های دوازدهم وتاریخ ادبیات قرن:١درس

 )دوره بازگشت و بیداری(سیزدهم 
   مقدماتی شناسی تاریخ ادبیات و سبک

 ١فصل  )٣( یعلوم و فنون ادب ١٠٧
های دوازدهم وتاریخ ادبیات قرن:١درس

 )دوره بازگشت و بیداری(سیزدهم 
   مقدماتی شناسی تاریخ ادبیات و سبک

 ١فصل  )٣( یعلوم و فنون ادب ١٠٨
های دوازدهم وتاریخ ادبیات قرن:١درس

 )دوره بازگشت و بیداری(سیزدهم 
   مقدماتی شناسی ادبیات و سبکتاریخ 

 ١فصل  )٣( یعلوم و فنون ادب ١٠٩
های دوازدهم وتاریخ ادبیات قرن:١درس

 )دوره بازگشت و بیداری(سیزدهم 
   مقدماتی شناسی تاریخ ادبیات و سبک

 ١فصل  )٣( یعلوم و فنون ادب ١١٠
های دوازدهم وتاریخ ادبیات قرن:١درس

 )بیداریدوره بازگشت و (سیزدهم 
   مقدماتی شناسی تاریخ ادبیات و سبک

 ١فصل  )٣( یعلوم و فنون ادب ١١١
های دوازدهم وتاریخ ادبیات قرن:١درس

 )دوره بازگشت و بیداری(سیزدهم 
   مقدماتی شناسی تاریخ ادبیات و سبک

   مقدماتی مبانی تحلیل متنمبانی تحلیل متن:١درس١فصل )١( یعلوم و فنون ادب١١٢
   مقدماتی های ادبی آرایهآراییآرایی، واژهواج:٣درس١فصل )١( یعلوم و فنون ادب١١٣
   مقدماتی های ادبی آرایهآراییآرایی، واژهواج:٣درس١فصل )١( یعلوم و فنون ادب١١٤
   مقدماتی و لحن متن فضاها و عوامل تأثیرگذار در شعر فارسیسازه:٢درس١فصل )١( یعلوم و فنون ادب١١٥
   مقدماتی مبانی موسیقی شعرها و عوامل تأثیرگذار در شعر فارسیسازه:٢درس١فصل )١( یعلوم و فنون ادب١١٦
   پیشرفته وزن و قافیههای آوایی ناهمسانپایه:٢درس١فصل )٣( یعلوم و فنون ادب١١٧

 پیشرفته وزن و قافیه های آوایی ناهمسان پایه: ٢درس  ١فصل  )٣( یعلوم و فنون ادب ١١٨

   مقدماتی وزن و قافیههای آوایی ناهمسانپایه:٢درس١فصل )٣( یعلوم و فنون ادب١١٩
   پیشرفته وزن و قافیههای آوایی ناهمسانپایه:٢درس١فصل )٣( یعلوم و فنون ادب١٢٠
   پیشرفته وزن و قافیههای آوایی ناهمسانپایه:٢درس١فصل )٣( یعلوم و فنون ادب١٢١

 پیشرفته وزن و قافیه های آوایی ناهمسان پایه: ٢درس  ١فصل  )٣( یعلوم و فنون ادب ١٢٢

   مقدماتی وزن و قافیههای آوایی ناهمسانپایه:٢درس١فصل )٣( یعلوم و فنون ادب١٢٣
   مقدماتی وزن و قافیههای آوایی ناهمسانپایه:٢درس١فصل )٣( یعلوم و فنون ادب١٢٤
   مقدماتی تحلیل متون نظممبانی تحلیل متن:١درس١فصل )١( یعلوم و فنون ادب١٢٥
   پیشرفته تحلیل متون نظممبانی تحلیل متن:١درس١فصل )١( یعلوم و فنون ادب١٢٦
   پیشرفته مبانی تحلیل متنمتنمبانی تحلیل:١درس١فصل )١( یعلوم و فنون ادب١٢٧

 ١فصل  )٣( یعلوم و فنون ادب ١٢٨
های دوازدهم وتاریخ ادبیات قرن:١درس

 )دوره بازگشت و بیداری(سیزدهم 
   پیشرفته قرابت معنایی

   پیشرفته قرابت معناییآراییآرایی، واژهواج:٣درس١فصل )١( یعلوم و فنون ادب١٢٩
   پیشرفته قرابت معناییآراییآرایی، واژهواج:٣درس١فصل )١( یادبعلوم و فنون ١٣٠

د ، شنيداری - پاسخ ديداریبرای مشاهده     .را لمس نما

 سركار خانم نگار داودی: علوم و فنون ادبیسرگروه دپارتمان   

https://aparat.com/v/XrnJO
https://aparat.com/v/JEB0l
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كدام انجمن با هدف رهايي بخشـيدن شـعر فارسـي از تبـاهي و انحطـاط اواخـر دورة صـفوي         .106
 تشكيل شد؟

 انجمن ادبي نشاط 1
 انجمن ادبي خاقان 2
 انجمن ادبي مشتاق 3
  انجمن ادبي اصفهان 4

   2 زينٔه صحيحگ
  

با روي كار آمدن سلسلة قاجار و تثبيـت حكومـت مركـزي در ايـران، بازگشـت بـه شـيوه و الگـوي         
  .تر از گذشته بود گذشتگان در ادبيات، پر رونق

اقـان بـه رياسـت    عبدالوهاب نشاط، انجمن ادبي نشاط را تأسيس كـرد؛ پـس از آن انجمـن ادبـي خ    
هدف اين انجمن رهايي بخشيدن شعر فارسـي از تبـاهي و انحطـاط    . شاه در تهران تشكيل شد فتحعلي

  .هاي بعد از آن بود اواخر دورة صفوي و دوره
 است؟ نبودهگذار  ايجاد نهضت بازگشت ادبي كدام عامل تأثيردر  .107

 تضعيف جامعه بر اثر شكست ايران از روسية تزاري 1
 تاراج كتابخانة اصفهان و برقراري ارتباط مجدد اهل ذوق و هنر با ادب كهن 2
 رونق بازار شعر و شاعري و مدح شاهان در دربار قاجار 3
  هاي كهن و رخوت حاكم بر ادبيات و فقر فرهنگي جامعه  پيروي از اسلوب 4

   4 گزينٔه صحيح
  .اند گيري و تداوم سبك بازگشت ادبي شكلهمگي از عوامل مؤثر بر » 3«و » 2«، »1«هاي  گزينه

  
  :در ايجاد نهضت بازگشت ادبي عوامل زير تأثير داشتند

دست مردم بيفتـد و ارتبـاط    هاي سلطنتي به تاراج كتابخانة اصفهان كه سبب شد تعدادي از كتاب -1
  با ادب كهن برقرار شود؛ مجدد اهل ذوق

  توجه به ادبيات در دربار قاجاريه و رونق بازار شعر و شاعري و مدح شاهان؛ -2
  .تضعيف جامعه بر اثر شكست ايران از روسية تزاري -3

و
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 گيري سبك بازگشت ادبي در كدام گزينه ذكر شده است؟ دليل اهميت شكل .108
 سبك شاعران خراساني و عهد سلجوقي توجه به  1
 سبك چون حافظ و سعدي سرايي شاعران صاحب از غزل و غزلروي پي 2
 كمك به زبان شعر و بيرون آوردن آن از حالت سستي اواخر سبك هندي و قوت بخشيدن به آن 3
  ورود لغات عربي به شعر آن دوره و مطرح شدن موضوعات اجتماعي در شعر 4

   3 گزينٔه صحيح
» 3«اما در گزينـة  . زباني شعر دورة بازگشت اشاره شده است هاي فكري و ها به ويژگي در ساير گزينه

  .گيري سبك بازگشت ادبي ذكر شده است دليل اهميت شكل

  
ايـن   اگرچه شاعران دورة بازگشت باعث نوآوري و تكامل قابل توجهي در شعر فارسي نشدند، امـا از 

جهت اهميت دارند كه توانستند زبان شعر را از آن حالت سستي كه در اواخر سبك هنـدي در شـعر   
اگر اين نهضت به پا نشده بود، چه بسا زبان فاخر شعر فارسي دچـار  . وجود آمده بود، نجات بخشند به

  .شد سستي و ضعف بيشتر مي
 ؟نيستينه دربارة سبك بازگشت ادبي درست كدام گز .109

 لغات عربي به شعر و ظهور ادبيات انتقادي و اعتراض مردم در عرصة شعر ورود 1
 هاي كهن و مورد توجه قرار دادن سبك خراساني و عراقي در سطوح زباني و ادبي  پيروي از اسلوب 2
 تكرار تخيل و انديشه در شعر و تقليد از شاعران كهن 3
  وت حاكم بر سبك هنديبخشيدن و كمك به شعر براي رهايي از سستي و رخ نجات 4

   1 گزينٔه صحيح

  
شاعران دورة بازگشت به سبب فقر فرهنگي جامعه و سستي و رخوت حاكم بر ادبيات، بـه پيـروي از   

هاي كهن پرداختند و در سطوح زباني، ادبي و فكري سبك خراسـاني و عراقـي را مـورد توجـه      اسلوب
  .هاست سبك، تكرار شنيدهطوري كه زبان، تخيل و انديشه در اين  قرار دادند؛ به

  
  .وارد شعر شد غربيدر سبك بازگشت لغات 
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 دگي و رواني زبان شعر در دورة بيداري كدام است؟علت سا .110
 ارتباط با تودة مردم و بيان مفاهيم از طريق آن 1
 انة واقعيت با زبان شعرانتقال هنرمند 2
 نقد مظاهر استبداد و استعمار و بيان ديدگاه ادبي در شعر 3
  تر بودن آن و انتقال مفاهيم به زبان ساده انتخاب زبان محاوره به علّت قابل فهم 4

   4 گزينٔه صحيح

  
كه بتواند با تـودة مـردم ارتبـاط برقـرار كنـد، زبـان        براي آن -ويژه شعر به -در دورة بيداري، ادبيات

بـه ايـن ترتيـب    . تر باشد و مفاهيم جديد را با زباني سـاده انتقـال دهـد    محاوره را برگزيد تا قابل فهم
  .خواهي شكل گرفت نويسي همراه با نهضت آزادي نهضت ساده

 مطبوعاتي پررونقي داشتند؟ - ترتيب چه شهرهايي و به چه دليلي بازار سياسي ر بيداري بهدر عص .111
 هاي سياسي و مطبوعاتي در اين شهرها تمركز عمدة فعاليت - تبريز، تهران 1
 وجود خوانندگان مشتاق مطبوعات در اين دو شهر -رشت، تهران 2
 هاي سياسي و مطبوعاتي و رونق شعر و ادب در اين شهرها فعاليتتمركز عمدة  -تهران، تبريز 3
  چاپ و نشر روزنامة نسيم شمال در رشت -تبريز، رشت 4

   3 گزينٔه صحيح

  
هاي سياسي و مطبوعـاتي در تهـران، شـعر و ادب هـم در      در عصر بيداري به دليل تمركز عمدة فعاليت

كـرد،   الدين در رشت منتشر مي پايتخت جلوة بيشتري داشت؛ حتي روزنامة نسيم شمال را كه سيداشرف
  .ريز از بازار سياسي و مطبوعاتي پررونقي برخوردار بودبعد از تهران، تب. خواندند مردم تهران بيشتر مي

 .......... جز بهگيري و تعيين نوع يك اثر همة موارد درست است  تيجهبراي ن .112
 توجه به مفهوم ذهني و معنوي يك اثر 1
 تعيين نوع ادبي اثر با توجه به ظرف بيان آن مثل تمثيل و داستان 2
 »براي«به معني » را«از  كاربرد شكل كهن واژگان و استفاده 3
  توجه به حكمت و معرفت نهفته در شعر يا نثر 4

   3 زينٔه صحيحگ
گيري و تعيين نوع يـك   كه نتيجه مربوط به شناسايي و استخراج نكات زباني است در حالي» 3«گزينة 

  .است» 4«و » 2«، »1«هاي  شعر يا نثر مربوط به موارد ذكرشده در گزينه
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، »شور و شعف و نشـاط «، »غم و اندوه و ناله«ترتيب يادآور  ابيات كدام گزينه بهآرايي در  واج .113
 است؟» دلتنگي و ماللت«، »نت و خشمخشو«

 شب است و شاهد و شمع و شراب و شـيريني ) الف
  

ــين شــب كــه دوســتان بينــي    غنيمــت اســت چن
  

 دانـي  دانم كه مـي  هواخواه توام جانا و مي) ب
  

  خـواني  هـم ننوشـته مـي    بينـي و  كه هم ناديده مي
  

 به ياد يـار و ديـار آن چنـان بگـريم زار    ) پ
  

ــدازم    ــفر برانـ ــم سـ ــان ره و رسـ ــه از جهـ   كـ
  

 جويي كه مستان را صال گفتـيم  صالح از ما چه مي) ت
  

ــيم  ــه دور نــرگس مســتت ســالمت را دعــا گفت   ب
  

 عملي در جهان ملـولم و بـس   نه من ز بي) ث
  

  عمـــل اســـت ماللـــت علمـــا هـــم ز علـــم بـــي
  

 ستون كـرد چـپ را و خـم كـرد راسـت     ) ج
  

  خـــروش از خـــم چـــرخ چـــاچي بخاســـت    
  

 ب، الف، ج، ث 1
 ب، ت، ث، ج 2
 ث، ج، ت، ب 3
  پ، الف، ج، ث 4

  پاسخ
   4 گزينٔه صحيح

  
  .تكرار آگاهانة يك واج در غناي موسيقي بيت بسيار مؤثر است

  
  .يادآور شور و شعف است» ش«كارگيري صامت  در اين ابيات به

  .يادآور ناله و آه است» آ«كارگيري مصوت  به
  .تداعي كنندة ماللت و دلتنگي است» ل«كارگيري صامت  به
  .شود خشم و خشونت را يادآور مي» چ«و » خ«هاي  كارگيري صامت به
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 كمتر وجود دارد؟» ــِـ«مصوت كوتاه  در كدام بيت .114
 هوشـــيار حضـــور و مســـت غـــرور1

 

ــيم    ــة گنهــ ــد و غرقــ ــر توحيــ  بحــ
  

 رميـدهصـفت عقـل سوي من وحشـي 2
 

ــتاد  ــي نفرسـ ــك خرامـ ــي كبـ  آهوروشـ
  

 لب و مستزلف آشفته و خوي كرده و خندان3
  

 خوان و صراحي در دست پيرهن چاك و غزل
  

ــنايي4 ــوش آش ــوي خ ــو ب ــالمي چ  س
 

ــدان ــنايي  بــ ــدة روشــ ــردم ديــ  مــ
  

   3 گزينٔه صحيح
   .خورد دو بار به گوش مي» ــِـ«مصوت » 3«در گزينة 

  هفت بار: »4«گزينة /  هشت بار: »2«گزينة /  پنج بار: »1«گزينة  :ها بررسي ساير گزينه
  

غيرملفوظ تفـاوتي  » ـه«يا » ــِـ«نمودآوايي حرف كه همان واج است، اهميت دارد؛ پس آرايي  در واج
  .شود ندارد، بلكه اهميت در صدايي است كه توليد مي

 كند؟ يك از ابيات زير به ترتيب چه حالتي را در خواننده ايجاد مي هر .115
 ارغواني را گالب اندر قدح ريزيمشراب ) الف

 

  نسيم عطر گردان را شكر در مجمـر انـدازيم  
 

ــازم)ب ــه آغ ــو گري ــان چ ــام غريب ــاز ش  نم
 

  هـــاي غريبانـــه قصـــه پـــردازمبـــه مويـــه
 

ــه گف)پ ــك ــدت ــتم ببن ــت رس ــرو دس  ت ب
 

ــد    ــرخ بلنــ ــت چــ ــرا دســ ــدد مــ   نبنــ
 

 عشق در دل ماند و يـار از دسـت رفـت)ت
 

ــار از   ــه ك ــتدوســتان دســتي ك   دســت رف
 

 شادي و طرب  -غم و سوگ -خشم و ناخشنودي -يأس و نااميدي 1
 يأس و نااميدي -خشم و ناخشنودي -غم و سوگ -شادي و طرب 2
 غم و سوگ -خشم و خشونت -يأس و نااميدي -شادي و طرب 3
  يأس و نااميدي -غم و سوگ -خشم و خشونت -شادي و طرب 4

   2 گزينٔه صحيح
  .هاي شراب و گالب و توصيف حالت پذيرايي نشانة شادي در بيت هستند شاد، وجود واژهريتم : »الف«مورد 
هـاي شـام غريبـان، گريـه، غريبانـه       يادآور آه و ناله و مويه، وجود واژه» آ«وجود مصوت : »ب«مورد 

  .حماسي و مضمون قدرت، يادآور خشم و ناخشنودي است  ريتم: »پ«مورد /  .يادآور شب فوت است
  .وزن سنگين و همچنين كار از دست رفتن كنايه از ناتواني و يادآور يأس و نااميدي است: »ت«مورد 

  
هايي چون اندوه، شـادي،   حالت. روند كار مي شعر و موسيقي هر دو براي برانگيختن حس و حال عاطفي به

  .ها را به ديگران انتقال دهد كوشد آن اند كه شاعر مي اميد و يأس، حيرت و تعصب، نمودهاي عاطفه
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 ؟نداردام بيت وزن و آهنگ با محتوا هماهنگي در كد .116
 گر سرشك چو باران چكد رواست  از ديده 1

  

 كاندر غمت چو بـرق بشـد روزگـار عمـر    
  

ــم 2 ــه دلـ ــرد ره بـ ــالم نبـ ــم عـ  غـ
  

ــم     ــه گلـ ــه ميخانـ ــتند بـ ــه سرشـ  كـ
  

 غم و اندوه مـن از كـوه بـيش اسـت 3
  

 چه دريـا و چـه كـوه انـدوه بـيش اسـت      
  

 تـر بايـدسختفراق را دلي از سنگ 4
  

 آيـد  لي اسـت كـه بـا شـوق برنمـي     دمرا
  

   3 گزينٔه صحيح
  .مضمون و محتوا غم خوردن و ناراحتي است، اما وزن شاد است: »3«گزينة 

محتواي بيت » 2«در گزينة . محتواي غم با وزن سنگين ابيات همخواني دارد» 4«و » 1«هاي  در گزينه
  شاد بيت متناسب استشادي و مستي است كه با آهنگ و ريتم 

 است؟ نادرستمقابل چند مورد از موارد زير وزن  .117
  )مفاعلن فعالتن مفاعلن فعالتن(خراب گشتن ملك است دل شكستن عاشق ) الف
  )مفتعلن فاعالت مفتعلن فاعالت(پخته شدم تا ز جام صاف محبت ) ب
  )مفعول فاعالت مفاعيل فاعلن(كنم  گويي هزار بند گران پاره مي) پ
  )مفعول فاعالتن مفعول فاعالتن(زنده نديدي كه تا مرده نمايد تو را  )ت
 )مستفعلن فع مستفعلن فع(شب نقاب  اي كرده ماه را از تيره) ث
 يك 1
 دو 2
 سه 3
  چهار 4

   3 گزينٔه صحيح
   :بررسي موارد نادرست

  )ب
  بت  حب  م  ف  صا  مِ جا زِ تا دم ش ت  پخ
-  UU - - U- U -  U U  -  - 

  فع  مفتعلنفاعالت مفتعلن
 

 )ت
  را  ت  يد  ما نَ  د  مر تا ك دي دي نَ د  زِن
-  UU - - U- -  U U -  - U  -  

  فاعلن  مفتعلن فاعلن مفتعلن
  

 )ث
 قاب  ِن  شَب  ِر  تي  از را ه ما د كر  اي
-  -U - U --  - U  -  U -  

  فعل  مستفعلن فعل علنستفم
  يا مفعول فاعلن مفعول فاعلن
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 شود؟ ت به دو صورت همسان و ناهمسان تقطيع ميكدام بيوزن  .118
 آن ميوة بهشتي كĤمد به دستت اي جـان  1

  

 چرا نكشتي از دست چون بهشـتي در دل 
  

 آن يار كزو خانة ما جـاي پـري بـود    2
  

 سر تا قدمش چون پري از عيب بري بـود 
  

 چند گريزي ز ما چند روي جا به جـا  3
  

 جان تو در دست ماست همچو گلوي عصا
  

 گر تو ملولي اي پدر جانب يار من بيا 4
  

 هـا تـازه كنـد دل تـو را     تا كه بهـار جـان  
  

   2 صحيحگزينٔه 

  
  .اوزان دوري همسان هستند

  .هستند) همسان(شود، اما هر دو دوري  دوري است و به دو صورت تقطيع مي: »1«گزينة  :ها بررسي گزينه
  )همسان(مستفعلن فعولن مستفعلن فعولن )/ همسان(مفعول فاعالتن مفعول فاعالتن 

  )ناهمسان(عيل فعولن مفعول مفاعيل مفا: »2«گزينة 
  )همسان(مستفعل مستفعل مستفعل مستف 

  مفتعلن فاعلن مفتعلن فاعلن: »3«گزينة 
  مفتعلن مفاعلن مفتعلن مفاعلن: »4«گزينة 

 است؟  غلطوزن عروضي كدام مصراع در مقابل آن  .119
 )مفعول مفاعيلن مفعول مفاعيلن(زان شاه كه او را هوس طبل و علم نيست  1
 )مستفعلن مستفعلن مستفعلن مستفعلن(زنم  در طلب هر روز گامي ميعمريست تا من  2
 )فاعالتن فعالتن فعالتن فعلن(مجد دين سرور و سلطان قضات اسماعيل  3
  )مفتعلن فاعالت مفتعلن فع(اين كه تو داري قيامت است نه قامت  4

   1 گزينٔه صحيح
  :»1«بررسي گزينة 

  نيست  لَم  ع  لُ  طب  سِ  و  هـ  را  او  ك  ه  شا   زان
-  - U  U  -  -U  U-  - U  U  - -  

  فعولن مفاعيلمفاعيل مفعول
  يا مستفعل مستفعل مستفعل مستف

فــيـلـم 

https://aparat.com/v/XrnJO
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 وزن است؟ با چند مصراع هم» شو خطر كن ز كام شير بجوي/ مهتري گر به كام شير در است «بيت  .120
  قرارم روز و شب در هوايت بي) الف
  ها داشت آن يگانة دهر خطبه) ب
  نوا اي عارف شيرينتا به شب ) پ
  از يكي آتش برآوردم تو را) ت
  شدي غافل ز اسرار قضا مي) ث
 حال دل با تو گفتنم هوس است) ج

 سه 1
 دو 2
 چهار 3
  يك 4

   2 گزينٔه صحيح
  فاعالتن فاعالتن فاعلن: هاي الف، پ، ت، ث وزن مصراع

  فاعالتن مفاعلن فعلن: »ج«و » ب«هاي  وزن بيت صورت سؤال و مصراع



 69

 دام دو بيت يكسان است؟كوزن  .121
 بري سـوارت را  ماديان من پس كي مي) الف

  

  كشــي بــه چشــمانش ســرمة غبــارت را  مــي
  

 خبـرم ز جـاي تـو    وزد ولي بـي  ياد تو مي) ب
  

  رسـد نكهـت آشـناي تـو     كز همه سـوي مـي  
  

 طعم دوستت دارم از لب تو شيرين شـد ) پ
  

  وز دهان چون قندت چند عشق چنـدين شـد  
  

 زيستن را جز نيستي چه نـام اسـت  عشق  بي) ت
  

ــام اســت   ــم تم ــار دل ــر نباشــي ك ــي اگ   يعن
  

 تو  كند اين عيد و بهارم بي قصد جان مي) ث
  

  چه عيدي و بهاري است كه دارم بي تـو اين 
  

 پ، ت 1
 الف، پ 2
 الف، ث 3
  ب، ث 4

   2 گزينٔه صحيح
  فاعالت مفعولن فاعالت مفعولن: وزن ابيات الف و پ

  :ابياتوزن ساير 
  مفتعلن مفاعلن مفتعلن مفاعلن) ب
   )مفعول فاعالتن مفعول فاعالتن(مستفعلن فعولن مستفعلن فعولن ) ت
  لن فاعالتن فعالتن فعالتن فع) ث
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 .......... جز بهوزن هستند  ها با هم هم يت آمده در همة گزينهبدو  .122
ــر باشــي اي نســيم شــمال  خــوش 1  خب

  

ــي   ــا م ــه م ــه ب ــال   ك ــان وص ــد زم  رس
  

ــار  ــراب بيـــ ــاغر شـــ ــاقيا ســـ  ســـ
  

ــار   ــاب بيـ ــراب نـ ــام شـ ــك دو جـ  يـ
  

 نشين دوش به ميخانه شد زاهد خلوت 2
  

 از سر پيمان برفـت بـر سـر پيمانـه شـد     
  

 سر به گريبان در اسـت صـوفي اسـرار را   
  

ــار را  ــرآرد ز غيــب عاقبــت ك ــا چــه ب  ت
  

ــرد  3 ــارم از دســت ب ــر ب  صــراحي دگ
  

 بـــه مـــن بـــاز بنمـــود مـــي دســـتبرد
  

گـردم بـه مسـتي هـالك     من ار زآن كه
  

ــاك     ــه خ ــدم ب ــتان بري ــين مس ــه آي  ب
  

 من از كجا پند از كجا باده بگردان سـاقيا  4
  

 افزاي را برريز بر جان سـاقيا  آن جام جان
  

 كـش پيالـه بـاد    دادگرا تو را فلك جرعـه 
  

 سياه تو غرقه به خون چو الله بـاد  دشمن دل
  

   4 گزينٔه صحيح
 :وزن ابيات

  مفاعلن فعلنفاعالتن : »1«گزينة 
  مفتعلن فاعلن مفتعلن فاعلن: »2«گزينة 
  فعولن فعولن فعولن فعل: »3«گزينة 

: »4«گزينة 
مستفعلن مستفعلن مستفعلن مستفعلن

  مفتعلن مفاعلن مفتعلن مفاعلن
 مطابقت دارد؟» - U - U -  /U U - -  /U - U -  /U U«زن كدام گزينه با الگوي هجايي و .123

 صافيست جام راصوفي بيا كه آينه  1
 نسيم صبح سعادت بدان نشان كه تو داني 2
 اي تو دال ز جام ساقي باقي چو خورده 3
  چه كند بنده كه گردن ننهد فرمان را  4

   3 گزينٔه صحيح
  )مفعول فاعالت مفاعيل فاعلن(مستفعلن مفاعل مستفعلن فعل : »1«گزينة 
  مفاعلن فعالتن مفاعلن فعالتن: »2«گزينة 
  مفاعلن فعالتن مفاعلن فعلن :»3«گزينة 
  لن فعالتن فعالتن فعالتن فع: »4«گزينة 

فــيـلـم 

https://aparat.com/v/JEB0l
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 در كدام گزينه يكي از اوزان بر ديگري برتري دارد؟ .124
 اي آفتــاب طفلــي در ســاية جمالــت 1

  

ــت  ــده از چشــمة زالل ــكر مزي ــير و ش  ش
  

 اي گل تو ز جمعيت گلزار چه ديـدي  2
  

 جز سرزنش و بدسـري خـار چـه ديـدي    
  

 شمشـاد گـو مـروي   با سـرو قامتـت    3
  

ــاب    ــو مت ــيد گ ــت خورش ــاه طلعت ــا م  ب
  

 برو اي طبيبم از سر كه خبر ز سر ندارم 4
  

 به خدا رها كنم جان كه ز جان خبر ندارم
  

   2 حيحگزينٔه ص
مفعول مفاعيـل مفاعيـل فعـولن    )/ نظم همسان(مستفعل مستفعل مستفعل مستف : »2«بررسي گزينة 

  .نظم همسان بر ناهمسان برتري دارد ) نظم ناهمسان(
  :ها بررسي ساير گزينه

هيچ وزني برتري بـر   ) مستفعلن فعولن مستفعلن فعولن(مفعول فاعالتن مفعول فاعالتن : »1«گزينة 
  .ديگري ندارد

  .هيچ وزني برتري بر ديگري ندارد ) مفعول فاعلن مفعول فاعلن(مستفعلن فعل مستفعلن فعل : »3«گزينة 
  .شود به يك شكل تقطيع مي فعالت فاعالتن فعالت فاعالتن : »4«گزينة 

  
اگر بيتي هم به صورت همسان و هم به صورت ناهمسان قابـل تقطيـع بـود، نظـم همسـان بـر نظـم        

  .دهد ناهمسان برتري دارد و وزن بيت را بهتر نشان مي
 تر است؟ كدام گزينه به بيت زير نزديكمفهوم  .125

 حديث دل حديثي بس شگفت اسـت«
 

 »گرفته اسـت  كه در عالم حديثش در
 

 از شبنم عشـق خـاك آدم گـل شـد1
  

 صد فتنه و شـور در جهـان حاصـل شـد    
  

 سر نشـتر عشـق بـر رگ روح زدنـد2
  

 يك قطره از آن چكيـد و نـامش دل شـد   
  

گر من نظري بـه سـنگ بـر بگمـارم3
  

ــرون آرم  ــوخته بيـ ــي سـ ــنگ دلـ  از سـ
  

ــي4 ــود ب ــم از دل خ ــو دائ ــانمچ  نش
  

ــتانم    ــود از دلســ ــي بــ ــاني كــ  نشــ
  

   2 گزينٔه صحيح
  .و بيت صورت سؤال اهميت و جايگاه دل در جهان و اهميت آن براي جهانيان مطرح شده است» 2«در گزينة 

  .موضوع محوري بيت است» تأثير عشق در آفرينش انسان«: »1«گزينة  :مفهوم ساير ابيات
  . عنايت خداوند موجب عشق و رستگاري است: »3«گزينة 
  .شود خبري از معشوق مي از اهميت دل موجب بيخبري  بي: »4«گزينة 
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 فكري سرودة زير در كدام گزينه آمده است؟ قلمرو .126
ــد راز  « ــربريده گويـ ــا سـ ــق بـ  عشـ

  

ــاز   زان ــود غم ــر ب ــه س ــد ك ــه دان  »ك
  

ــان 1 ــر جـ ــد  دلبـ ــق آمـ ــاي عشـ  ربـ
  

 ســـر بـــر و ســـر نمـــاي عشـــق آمـــد
  

 غيرت عشق زبان همه خاصان ببريـد  2
  

 افتـاد كز كجا سـرّ غمـش در دهـن عـام     
  

ــش 3 ــد   آب آتـ ــق آمـ ــروز عشـ  فـ
  

 ســــوز عشــــق آمــــد   آتــــش آب
  

ــد   4 ــاري چن ــق ك ــان ز عش ــود آس  ش
  

 كـــه بـــود نـــزد عقـــل بـــس دشـــوار
  

   2 گزينٔه صحيح
و بيت صورت سؤال رازداري در عشق و اينكه شـرط عاشـقي جانبـازي و    » 2«مفهوم مشترك گزينة 
  .ازخودگذشتگي است

  :بررسي مفهوم ساير ابيات
  .رساند عشق هم نابودكننده است و هم به سروري مي: »1«گزينة 
  بخش بودن آن العادة عشق و ناآرامي در عين حال آرامش قدرت خارق: »3«گزينة 
  .به تقابل عقل و عشق و تأثير عشق اشاره دارد: »4«گزينة 

 ؟نيستدر كدام گزينه نوع ادبي مقابل بيت درست  .127
 شـود گفتـاران   خواهد كه از سنجيده هر كه مي 1

  

 بــر زبــان بنــدگراني از تأمــل بايــدش
  

 )تعليمي(

 ها اي دفتر حسن تو را فهرست خط و خال 2
  

 هـا  ها پنهان شده در پردة اجمال تفصيل
  

 )غنايي(

 هر شبنمي در اين ره صد بحر آتشين اسـت  3
  

 دردا كه اين معما شرح و بيـان نـدارد  
  

 )تعليمي(

 پيشاني عفو تو را پرچين نسازد جرم مـا  4
  

 هـا  آيينه كي بر هم خورد از زشتي تمثـال 
  

 )غنايي(

   3 گزينٔه صحيح
  . دانيد كه ادب عرفاني جزء ادب غنايي است محتواي عرفاني دارد و مي» 3«بيت گزينة 

  
در ميان آثار و اشعار فارسي بيشترين بسامد مربوط به ادبيات غنايي است، زيرا شامل تمـام عواطـف   

  .شود مي... انساني و احساسات بشري مثل شادي، غم و اندوه، حسرت، عشق و 
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 اشاره دارد؟» پرستي وطن«ينه به مفهوم كدام گز .128
 از دست اجانب آبـاد اي كو شود  خانه 1

  

 الحزن اسـت  ز اشك ويران كنش آن خانه كه بيت
  

 من نگويم كه مرا از قفس آزاد كنيـد  2
  

 قفسم بـرده بـه بـاغي و دلـم شـاد كنيـد      
  

 اي كاو نشود غرقه به خون بهر وطـن  جامه 3
  

 بدر آن جامه كه ننگ تن و كم از كفن است
  

 جور و بيداد كند عمر جوانـان كوتـاه   4
  

ــد  اي  ــدا داد كني ــر خ ــن به ــان وط  بزرگ
  

   3 گزينٔه صحيح
  .شود تا جايي كه بايد براي وطن جان باخت پرستي افراطي ديده مي وطن» 3«در گزينة 

  بيداد و ظلم: »4«گزينة /  آزادي: »2«گزينة /  ستيزي بيگانه: »1«گزينة  :ها مفهوم ساير گزينه
 ؟نداردبيت با دو بيت زير قرابت معنايي كدام  .129

 تر كن چون دخلت نيست خرج آهسته«
  

 گوينــد ملّاحــان ســرودي   كــه مــي 
  

 اگـــر بـــاران بـــه كوهســـتان نبـــارد
  

 »رودي به سـالي دجلـه گـردد خشـك    
  

 نداند دخـل و خـرجش چنـد بـود     تا 1
  

 هـــيچ بازرگـــان نخواهـــد بـــرد ســـود 
  

ــدي   2 ــر ب ــرج ار براب ــل و خ ــرا دخ  م
  

 زمانـــه مـــرا چـــون بـــرادر بـــدي    
  

 يكي هزار شـود ز خرج، دخل كريمان  3
  

ــرا    ــاغ م ــت ب ــته اس ــاده، در بس  در گش
  

ــرا    4 ــه م ــن ك ــار م ــود روزگ ــون ب  چ
  

 خــــرج پيــــدا و دخــــل ناپيداســــت 
  

   3 گزينٔه صحيح
  .شود از خرج كردن درآمد كريمان هزار برابر مي: »3«مفهوم گزينة 

  .دارندو همچنين بيت شاهد مثال، به اشراف بر دخل و خرج اشاره » 4«، »2«، »1«هاي  گزينه
 دارد؟ تفاوتم بيت از نظر معنايي با بقيه كدا .130

 قدر كه بتواني وقت را غنيمت دان آن 1
  

 حاصل از حيات اي جان يك دم است تا داني
  

 جان يك نفس درنگ ندارد گذشتني است 2
  

 فرسـتمت؟  ور نه بـدين شـتاب چـرا مـي    
  

 ماند به جـا  چنان كز رفتن گل خار مي آن 3
  

 مانـد بـه جـا    مـي  از جواني حسرت بسيار
  

ــاش  4 ــل مب ــان غاف ــرر از همره  اي ش
  

ــت    ــيش نيس ــاري ب ــز ب ــا ني ــت م  فرص
  

   3 گزينٔه صحيح
  .به حسرت از دست دادن جواني اشاره دارد» 3«گزينة 

  .ها به غنيمت شمردن فرصت اشاره دارند ساير گزينه



 

 شماره
  حیطه   زیرواحد یادگیری  واحد یادگیری  فصل  درس سوال

  شناختی

مقدماتی ترجمه و تعریب لغة القرآن الدرس االول معارف) ٣(عربی، زبان قرآن  ١٣١

مقدماتی ترجمه و تعریب لغة القرآن االولالدرس  معارف) ٣(عربی، زبان قرآن  ١٣٢

و الفعل الّالزم و ) ١(الفعل الّثالثّی و المجّرد و المزید /مطر الّسمک الدرس الثالث معارف) ١(عربی، زبان قرآن  ١٣٣
 پیشرفته ترجمه و تعریبفی قسم الجوازات/ الفعل المتعّدی و تعّدی الفعل إلی أکثر من مفعول 

 پیشرفته ترجمه و تعریب لغة القرآن الدرس االول معارف) ٣(قرآن عربی، زبان  ١٣٤

األعداد من الواحد إلی المئة و أسماء اإلستفهام و /المواعظ العددّیة الدرس الثانی معارف) ١(عربی، زبان قرآن  ١٣٥
مقدماتی ترجمه و تعریب فی المطار+ األفعال 

و الفعل الّالزم و ) ١(الفعل الّثالثّی و المجّرد و المزید /مطر الّسمک الدرس الثالث معارف) ١(عربی، زبان قرآن  ١٣٦
مقدماتی ترجمه و تعریبفی قسم الجوازات/ الفعل المتعّدی و تعّدی الفعل إلی أکثر من مفعول 

الفعل الّالزم و و ) ١(الفعل الّثالثّی و المجّرد و المزید /مطر الّسمک الدرس الثالث معارف) ١(عربی، زبان قرآن  ١٣٧
 پیشرفته اعراب و تحلیل صرفیفی قسم الجوازات/ الفعل المتعّدی و تعّدی الفعل إلی أکثر من مفعول 

 پیشرفته اعراب و تحلیل صرفی لغة القرآن الدرس االول معارف) ٣(عربی، زبان قرآن  ١٣٨

و الفعل الّالزم و ) ١(الّثالثّی و المجّرد و المزید الفعل/مطر الّسمک الدرس الثالث معارف) ١(عربی، زبان قرآن  ١٣٩
 پیشرفته قواعدفی قسم الجوازات/ الفعل المتعّدی و تعّدی الفعل إلی أکثر من مفعول 

صیغ األفعال و أنواع الکلمة، و اإلسم ِباعتبار الجنس و /ذاک هو اهللا الدرس االول معارف) ١(عربی، زبان قرآن  ١٤٠
 پیشرفته قواعد العدد و الّتعارف

األعداد من الواحد إلی المئة و أسماء اإلستفهام و /المواعظ العددّیة الدرس الثانی معارف) ١(عربی، زبان قرآن  ١٤١
 پیشرفته قواعد فی المطار+ األفعال 

 پیشرفته قواعد لغة القرآن الدرس االول معارف) ٣(عربی، زبان قرآن  ١٤٢

 پیشرفته قواعد لغة القرآن الدرس االول معارف) ٣(عربی، زبان قرآن  ١٤٣

 پیشرفته قواعد لغة القرآن الدرس االول معارف) ٣(عربی، زبان قرآن  ١٤٤

  پیشرفته قواعد لغة القرآن الدرس االول معارف) ٣(عربی، زبان قرآن  ١٤٥
 خواه سركار خانم الهه مسيح: گروه معارف اسالمیعربی سرگروه دپارتمان 
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 :عين التّرجم۟ه الصحيح۟ه .131
)و الس خَلَقَ اللَّهماوات قّ وبِالْح ضالْأَر زى وتُجظْلَمنَفْسٍ بِ كُلُّ  لال ي مه و تبونَما كَس (

ها و زمين را به حقّ آفريده و بايد هر نفسي به آنچه انجام داده جزا داده شـود و   و خداوند آسمان 1  
 !شود مورد ظلم واقع نمي

كنـد پـاداش    ها و زمين را پروردگارمان به حقّ آفريد و تا هر كسي به آنچه كسـب مـي   و آسمان 2
 !شود ها ستم نمي داده شود در حالي كه بر آن

ها را به حقّ آفريده و تا هر نفسي را بـه آنچـه كسـب كـرده جـزا       ها و زمين آن مانو خداوند آس 3
 !دهد ها را مورد ستم قرار نمي ببيند و آن

ها و زمين را به حقّ آفريد و تا هر كسي براي آنچه انجام داده است پاداش داده  و خداوند آسمان 4
 !شوند ها ستمديده نمي شود و آن

   4 گزينٔه صحيح
... ها  خداوند آسمان» 3«كند و در گزينة  كسب مي... پروردگارمان » 2«بايد، در گزينة » 1«گزينة در 

 .دهد، موارد نادرست هستند نمي... ها را  آن... جزا ببيند 
  

 .عل مجهول هستندهر دو ف» يظلَمون«و » تُجزي«
132. حيح۟هعين التّرجم۟ه الص: 

هناك عالقات وثيق۟ه بين البلدين إيران و لبنان و من الطّريف أنّ اللّبنانيين قد يستعملون بعض «
 :»الكلمات الفارسي۟ه

هـا   آن اسـت كـه گـاهي لبنـاني      روابط استواري در دو كشور ايران و لبنان وجود داشته و شگفت 1
 !برند كار مي كلماتي فارسي را به

هـا بعضـي كلمـات     بين دو كشور ايران و لبنان روابط محكم وجود دارد و شگفت است كه لبنـاني  2
  !اند فارسي را استفاده كرده

هـا گـاهي    يران و لبنان وجود دارد و جاي شگفتي اسـت كـه لبنـاني   روابط استواري بين دو كشور ا 3
 !كنند بعضي كلمات فارسي را استفاده مي

هاي محكمي وجود داشت و جالـب اسـت كـه بعضـي كلمـات       بين كشورهاي ايران و لبنان عالقه 4
 !شود كار گرفته مي ها به فارسي توسط لبناني

   3 گزينٔه صحيح
و » قـد «روابـط محكـم، ترجمـه نشـدن     » 2«كلماتي فارسي، در گزينـة  .. .در دو كشور » 1«در گزينة 

  . شود، موارد نادرست هستند گرفته مي... داشت ... هاي  عالقه» 4«ترجمة نادرست فعل و در گزينة 
  

  مضارع التزامي+ مضارع اخباري، شايد + گاهي  فعل مضارع + قد 
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 :رجم۟ه الصحيح۟هعين التّ .133

1 »ماءن في السم مكن في األرض يرحم مرحبه كسي كه در زمين اسـت رحـم كـن تـا مـورد      : »ا
 !هاست رحمت كسي قرار بگيري كه در آسمان

2 »ليكُم أنفُسكُميا أيآمنوا ع ايد، مراقب خود باشيد اي كساني كه ايمان آورده: »ها الّذين!  
و هرگاه در دين از شما ياري خواستند، شما نيز بايـد  : »و إن استنصروكُم في الدينِ فَعليكُم النَّصرُ« 3
 !ها را ياري كنيد آن
 !ها دوري جو شود صبر كن و از آن مي بر آنچه گفته: »و اصبِر علي ما يقولونَ و اهجرهم« 4

   2 صحيح گزينهٔ 
  .جمع ترجمه شده است» السماء«مجهول ترجمه شده و نيز » يرحمك» «1«در گزينة 
  .در جملة دوم اضافه ترجمه شده است» نيز«نيست و » إن«ترجمة دقيقي براي » هرگاه» «3«در گزينة 
  .استمجهول ترجمه شده » يقولونَ» «4«در گزينة 

 :في التّرجم۟ه خطأالعين  .134
همانا دانشمندان ايرانـي تـالش   : إنّ العلماء اإليرانيين بذَلوا جهداً كبيراً لتدوين قواعد اللّغ۟ه العربي۟ه، 1

 !اند، بسياري براي گردآوري قواعد زبان عربي كرده
  !اند، و بيشتر آثار خود را كه علمي و ادبي است به اين زبان نگاشته: و ألّفوا معظَم آثارهم العلمي۟ه و األدبي۟ه بها، 2
و همچنين به برخي كلمات عربي معاني : و كذلك أضافوا إلي بعض الكلمات العربي۟ه معاني جديد۟هً، 3

 !اند، جديدي اضافه كرده
و بعضي از كلمات عربي را همچنين به .: ات العربي۟ه إلي صيغ الفارسي۟ه أيضاًو قد حولوا بعض الكلم 4

 !اند هاي فارسي تبديل كرده صيغه
   2 گزينٔه صحيح

در اين . (درستي ترجمه نشده است شان به آثار علمي و ادبي: »آثارهم العلمي۟ه و األدبي۟ه» «2«در گزينة 
  )صفت اليه ترجمه شده و بعد گزينه اول مضاف

135. نعحيح في التّعريب يكند برابر باالتر از وزنش است حمل مي 50مورچه چيزي را كه «: الص« 
1 تفوق وزنه خمسين مرّات النّمل يحمل الشيء! 
 !تحمل النَّمل۟ه أشياء تفوق وزنها خمسين مرّ۟ه 2
 !خمسين مرّات  النَّمل يحمل شيئاً يفوق وزنه 3
 !النَّمل۟ه تحمل شيئاً يفوق وزنها خمسين مرّ۟ه 4

   4 گزينٔه صحيح
   .غلط است» مرّات» «3«و » 1«هاي  در گزينه
  .نيز نادرست هستند» تفوق«ضمن آنكه . اشتباه است چون جمع آمده است» أشياء» «2«در گزينة 

  
    .معدود اعداد عقود مفرد و منصوب است

  .معدود اعداد سه تا ده، جمع و مجرور است
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 :الخطأعين  .136
 !ظاهر۟ه جوي۟ه و ريح شديد۟ه تَنتقل األشياء بها: اإلعصار 1
 !هو خبر سار يفرح اإلنسان به و مرادف إنذار: رالبش 2
 !حفل۟ه أو حفالت في مكان خاص بمناسب۟ه خاص۟ه: المهرجان 3
 !أراد أن يجعل المكانَ عامراً: استَعمرَ 4

   2 گزينٔه صحيح
» إنـذار «در حـالي كـه ايـن گزينـه آن را متـرادف      . است» إنذار«به معناي بشارت و متضاد » البشر«

 .گرفته است
 :الصرفيصحيح فيۭ اإلعراب و التّحليل عين ال .137

 »...اهللا الّذي يرسل الرّياح فَتُثير سحاباً فَيبسطه في السماء «
 صف۟ه و مرفوع محلّاً/ مبني -للمفرد المذكّر -اسم موصول مشترك: الّذي 1
 المستتر فيه» هي«فعل و فاعله / معتلّ ناقص -فعل مزيد بزياد۟ه حرف واحد -للغائب۟ه -فعل مضارع: تُثير 2
 فعل مضارع مرفوع و رفعه بالضم۟ه/ معرب -الزم -ليس له حرف زائد -للغائب -فعل مضارع: يبسط 3
 »في«مجرور بحرف جرّ / ممدود -منصرف -معرب -معرّف بأل -جامد -اسم مفرد مؤنّث: السماء 4

   4 گزينٔه صحيح
  .است» اهللا«در ضمن صفت نيست بلكه خبر / موصول مشترك» 1«گزينة  :ها غلط ساير گزينه

 .گرفته است و متعدي است» ه«الزم چون مفعول » 3«گزينة / ناقص » 2«گزينة 
138. رفيحيح فيۭ اإلعراب و التّحليل الصن الصعي: 

 »إذا تُتلي عليهم آياتُنا قالوا أساطير األولين«
 »آيات«فعل مجهول و نائب فاعله / معتلّ ناقص -متعد -من باب إفعال -للمخاطب -فعل مضارع: تُتلي 1
و مرفـوع  » تُتلـي «نائب فاعل لـ / معرب -معرّف باإلضاف۟ه -جامد -اسم جمع سالم للمؤنّث: آيات 2

 بإعراب أصلي
 »إذا«عل و مجزوم محلّا جواب شرط ف/ معتلّ و أجوف -متعد -مجرّد ثالثي -للغائبينِ -فعل ماض: قالوا 3
4 لينإليه و مجرور بالياء مضاف/ صحيح اآلخر -منصرف -معرب -جامد -اسم جمع سالم للمذكّر: األو 

   2 گزينٔه صحيح
بـا توجـه بـه كسـرة     (» للغائبينِ» «3«گزينة /  للمخاطب و من باب إفعال» 1«گزينة  :ها نادرستي ساير گزينه

  .جازمه نيست» إذا«نيز غلط است چون » مجزوم محلّاً«)/ كند غلط است مي نون كه داللت بر مثني
  .جامد غلط است چون اسم تفضيل است» 4«گزينة 

  
 .مضارع مجهول است: تُتلي
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 :في ضبط الحركات الخطأعين  .139
 !لسماء ماء فأخرَج به من الثَّمرات رزقاً لكمأنزلَ من ا 1
 !ي للعبد أجرُهن و هو في قبرِه بعد موتهسبع يجر 2
 !لكن الغَريب في األمرِ أنَّ األسماك لَيست متَعلِّقَ۟هً بالمياه المجاوِر۟هِ 3
 !تَفَكَّرُ ساع۟هٍ خيرٌ من عباد۟هِ سبعينِ سنَ۟هً 4

   4 صحيح گزينهٔ 
  .ه فتحة كاف غلط است و بايد ضمه بگيرد چون مصدر باب تَفعل استب» تفكَّر«
هـا همـواره    به كسرة نون نيز غلط است چون اعداد عقود جمع مذكر سالم هستند و نون آن» سبعينِ«

 .مفتوح است
 :عين ما فيه المؤنّث أكثر .140

 !يسحب األسماك إلي السماء بقو۟هٍ 1
 !أمسك اهللا تسع۟ه و تسعين جزءاً من الرّحم۟ه عنده 2
 !صير اهللا األرض بعد اغبرار خضر۟ه 3
 !أُنظر إلي الشّمس الّتي جذوتها مستَعر۟ه 4

   4 صحيح گزينهٔ 
  .سه اسم مؤنّث داريم» 4«ن گزينة در اي

  . كند مي هم داللت بر مؤنّث» الّتي«مستعر۟ه در ضمن اسم موصول  -3جذو۟ه  -2الشّمس  -1
  .پاسخ صحيح است» 4«ها دو اسم مؤنّث وجود دارد، بنابراين گزينة  در مابقي گزينه

  
  : انواع اسم مؤنث

  هاي مؤنث را دارند؛ التّاء المربوط۟ه، األلف المقصور۟ه، األلف الممدو۟ه هايي كه يكي از سه نشانه اسم -1
  ...أُم، بنت : مثل. كنند هايي كه بر جنس مؤنث داللت مي اسم -2
  ها اسم شهرها، كشورها، قبيله -3
  اعضاي زوج بدنبرخي از  -4
  ...أرض، سماء، شمس، ريح و : ها، مثل برخي از اسم -5
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 :بمعني األمر ليسعين اسم فعل  .141
 !صه يا صديقي أريد أن أسمع صوت الخطيب 1
 »... تَقُل لهما اُف فال... « 2
 »!يا دنيا يا دنيا، إليك عنّي« 3
 !اللّهم آمين يا رب العالمين 4

   2 گزينٔه صحيح
بـه معنـاي فعـل    » اُف«چـون  » 2«ها اسم فعل به معناي امر وجود دارد جز در گزينـة   گزينه در تمام
  .باشد كه مضارع است مي» ضجرأت«مضارع 

  
آيـد بـه غيـر از     اسمي است كه معناي فعل دارد و در عدد و در جنس به يك شكل مـي » اسم فعل«
 »إليك«و » عليك«

 :فيها الفعل المعتل مجهوالً ليسعين عبار۟ه  .142
 )ليحكُم بينَهم ابِ اللَّهيدعونَ إلىٰ كت ...( 1
 »!ليحاول المسلم في إصالح نفسه قبل غيره« 2
 )ونَمي يعلَقَالَ يا لَيت قَوم ۟هَيلَ ادخُلِ الْجنَّق( 3
4 ) ههذنَّمهد  الَّتي جتُوع ونَكُنْتُم( 

   2 گزينٔه صحيح
  .صورت سؤال موردي را خواسته كه در آن فعل معتل، مجهول نباشد

در » يحاول«باشند اما  معتل و مجهول مي» 4«و » 3«، »1«هاي  در گزينه» تُوعدون«و » قيل» «يدعون«
 .استمجهول نيست، بنابراين اين گزينه پاسخ صحيح » 2«گزينة 

 :المصدر الصناعي ليسأي جمل۟ه في  .143
 !أكثري۟ه النّاس يحاولون في وقاي۟ه عن شيوع الكرونا 1
 !ازدادت مقبولي۟ه آراء الشباب في المجتمع 2
 !أنشد هذه األشعار شعراء من أُصول إيراني۟ه 3
 !اإلنساني۟ه ليست ديناً، إنّما رتب۟ه يصل لها بعض البشر 4

   3 گزينٔه صحيح
  .مصدر صناعي نيست چون صفت واقع شده است» إيراني۟ه«در اين گزينه 
  

شود و در واقع اسم نسبت  مصدر صناعي در صورتي كه صفت واقع شود از معناي مصدريت خارج مي
  .تاء ثأنيث است+ 
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 :عرابفي نوع اإل الخطأعين  .144
 !إنّكم مسؤولين حتّي عن البِقاع و البهائم 1
  !ال لباس أجمل من العافي۟ه 2
 !أخاك باإلحسان إليه عاتب 3
 !شهرُ رمضانَ الّذي اُنزِل فيه القرآن 4

   1 صحيح گزينهٔ 
»است» مسؤولون«است و بايد مرفوع شود و صحيح آن » إنّ«خبر » 1«در گزينة » مسؤولين.  

 :الً مزيداً له مفعولعين فع .145
 !أيمكن أن نري مطر السمك من السماء 1
 !جعل اهللا الرّحم۟ه مئ۟ه جزء فأمسك عنده تسع۟هً و تسعين جزءاً 2
 !بعد إعصار شديد تَنتقل األسماك من البحر إلي السماء بقو۟ه 3
 !لماذا اهتم اإليرانيون باللّغ۟ه العربي۟ه و بذلوا جهداً في نشرها 4

   2 گزينٔه صحيح
  .را خواسته كه مفعول داشته باشد در اين گزينه فعل مزيدي

هسـتند،  » 4«و » 3«، »1«هـاي   هاي مزيـد گزينـه   كه فعل» اهتم«و » تنتقل«، »يمكن«هاي  فعل
  .همگي الزمند

  .باشد مي» تسع۟ه و تسعين«متعدي است و مفعول آن » 2«در گزينة » أمسك«اما 

  
  .با اينكه باب افعال رفته است اما الزم است» يمكن«فعل 

  





 

 شماره
  طه یح  واحد یادگیری  فصل  درس سوال

  یشناخت

جوار در آستانه  های هم عربستان و سرزمین: ١بخش  )١(تاریخ اسالم  ١٤٦
 پیشرفته جذیره عربستان قبل از اسالم شبه: ١درس  ظهور اسالم

جوار در آستانه  های هم عربستان و سرزمین: ١بخش  )١(تاریخ اسالم  ١٤٧
 پیشرفته های ایران و روم امپراتوری: ٢درس  ظهور اسالم

 پیشرفته ؛ از والدت تا هجرت یاران به حبشه)ص(رسول خدا : ٣درس  اسالم در مکه: ٢بخش  )١(تاریخ اسالم  ١٤٨

 پیشرفته نگاری تاریخ و تاریخ ١درس  ایران در دوره اسالمی) ٣(تاریخ  ١٤٩

 پیشرفته نگاری تاریخ و تاریخ ١درس  ایران در دوره اسالمی) ٣(تاریخ  ١٥٠

 پیشرفته نگاری تاریخ و تاریخ ١درس  در دوره اسالمی ایران) ٣(تاریخ  ١٥١

 پیشرفته نگاری تاریخ و تاریخ ١درس  ایران در دوره اسالمی) ٣(تاریخ  ١٥٢

 پیشرفته نگاری تاریخ و تاریخ ١درس  ایران در دوره اسالمی) ٣(تاریخ  ١٥٣

 پیشرفته نگاری تاریخ و تاریخ ١درس  ایران در دوره اسالمی) ٣(تاریخ  ١٥٤

مقدماتی نگاری تاریخ و تاریخ ١درس  ایران در دوره اسالمی) ٣(تاریخ  ١٥٥  
 انيسكينه سادات سعيدسركار خانم : تاريخسرگروه دپارتمان 
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در پيشرفت اقتصادي مكه و ساكنان آن چـه بـود و   )) ص(جد پيامبر (بن عبدمناف  شمنقش ها .146
 هايي را منعقد كرد؟ ها پيمان چرا او با ديگر قبايل و دولت

براي اتحاد بين قبايل و جلـوگيري   - ساكنان را ترغيب به دامداري به ويژه پرورش شتر كرد 1
  از جنگ

بـراي تسـهيل تجـارت و     -را داير كرد) به شام(و تابستاني ) به يمن(وي سفرهاي منظم زمستاني  2
  تأمين امنيت

  و تأمين امنيتبراي تسهيل تجارت  -ساكنان را ترغيب به دامداري به ويژه پرورش شتر كرد 3
براي اتحاد بـين قبايـل و    -را داير كرد) به شام(و تابستاني ) به يمن(وي سفرهاي منظم زمستاني  4

 جلوگيري از جنگ
   2 گزينٔه صحيح
نقش مهمي در ) به شام(و تابستاني ) به يمن(بن عبدمناف با داير كردن سفرهاي منظم زمستاني  هاشم

  .پيشرفت اقتصادي در مكه داشت
هـايي در مسـير    هـايي را بـا قبايـل و دولـت     هاشم به منظور تسهيل تجارت و تأمين امنيت، پيمان

  .تجارت بست
 است؟ نادرست» دين زرتشت«كدام گزينه دربارة  .147

  .پرستي و خرافات ظهور كرد زرتشت با هدف متحدكردن اقوام آريايي و مقابله با چندگانه 1
فرسـا ماننـد قربـاني     آيين زرتشتي در عصر ساسانيان داراي آداب و رسوم بسيار سخت و طاقـت  2

  .كردن حيوانات در هنگام دعا بود
ها را بـه پيـروي از سـه     ديد و انسان زرتشت، جهان آفرينش را متشكل از دو اصل خير و شر مي 3

  .خواند اصل اخالقيِ پندار نيك، گفتار نيك و كردار نيك فرا مي
هاي دينـي آميختـه    ها، در سرزمين ايران آيين پيش از ظهور زرتشت، اقوام ايالمي و سپس آريايي 4

 .با شرك و خرافات را تجربه كرده بودند
   2 گزينٔه صحيح

  
  .ذبح و قرباني كردن در آيين زرتشت نكوهيده است
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بندي و مخالفت آنان شد و منظور رسول  عامل باعث آغاز خشم مشركان و تحريك و جبههكدام  .148
 چه سرزميني بود؟» خواه دارد و سرزمين راستي است آنجا پادشاه عدالت«خدا از اين كه 

  سرزمين حبشه -)ص(وانان به آيين توحيدي پيامبر گرايش زياد ج 1
  سرزمين مصر -)ص(ها و پرستش آنان از سوي مشركان توسط پيامبر  نكوهش بت 2
  سرزمين مصر -)ص(گرايش زياد جوانان به آيين توحيدي پيامبر  3
 سرزمين حبشه -)ص(ها و پرستش آنان از سوي مشركان توسط پيامبر  نكوهش بت 4

   4 گزينٔه صحيح
بـر  ) ص(گـاه كـه رسـول خـدا      اما آن. در آغاز دعوت آشكار، مشركان حساسيت جدي نشان ندادند

شعور خواند، خشم مشـركان و   اثر و بي ها را موجودات بي ها افزود و آن ها و پرستش آن نكوهش از بت
  .بندي و مخالفتشان آغاز شد تحريك و جبهه

آنـان ابوطالـب قـرار داشـت و از آزار جـاني       هاشم و رئـيس  خود تحت حمايت بني) ص(رسول خدا 
پناه توصيه كرد كه بـه كشـور حبشـه هجـرت كننـد و چنـين        قريش مصون بود، پس به مسلمانان بي

  .»خواه دارد و سرزمين راستي است آنجا پادشاه عدالت«: فرمودند

 است؟ اي مربوط به چه دوره) خداي نامك(نامه  ف علم تاريخ چيست و تدوين و نگارش خدايهد .149
  هخامنشيان -هاي مختلف زندگي افراد و جوامع انساني بررسي جنبه 1
  ساسانيان -شناخت و آگاهي نسبت به زندگي اجتماعي در گذشته 2
  ساسانيان -هاي مختلف زندگي افراد و جوامع انساني بررسي جنبه 3
 هخامنشيان -شناخت و آگاهي نسبت به زندگي اجتماعي در گذشته 4

   2 گزينٔه صحيح
هـا و   ها، انگيـزه  هاي مختلف زندگي افراد و جوامع انساني و تحليل علت بررسي جنبه: مفهوم علم تاريخ

  ها ها و اعمال آن نيز نتايج و پيامدهاي انديشه
  شناخت و آگاهي نسبت به زندگي اجتماعي در گذشته: هدف علم تاريخ

اي از دلبسـتگي   كه خود نشانگر نمونه در زمان ساسانيان بود) نامك خداي(نامه  تدوين و نگارش خداي
  .ايرانيان به نگارش وقايع و ضبط سلسله حوادث تاريخي است
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تمركز بر بيـان حـوادث   «، »پس از آن به تدريج علم تاريخ نيز متحول شد«هاي  پاسخ عبارت .150
سـنجش دقيـق   «، »مورخان اغلب از اين طبقه بودنـد «، »هاي آن بود سياسي و نظامي از ويژگي

 ترتيب در كدام گزينه آمده است؟ به» آيد شمار مي نگاري به ز ويژگي اين نوع تاريخمنابع ا
  نگاري نوين تاريخ -جهانگردان -نگاري توصيفي تاريخ -هاي ايران و روسيه جنگ 1
  نگاري سنتي تاريخ -منشيان -نگاري تحليلي تاريخ -تحوالت رنسانس 2
  نگاري سنتي تاريخ -جهانگردان -نگاري تحليلي تاريخ -هاي ايران و روسيه جنگ 3
 نگاري نوين تاريخ -منشيان -نگاري توصيفي تاريخ -تحوالت رنسانس 4

   4 گزينٔه صحيح
به تدريج علـم  ) م 17تا  13هاي  قرن(هاي فكري و علمي دورة رنسانس در اروپا  به دنبال پيشرفت -

  .شدخ نيز متحول تاري
حال فرمانروايان بـود، ايـن نـوع بيـان      عمدة تمركز مورخان بر بيان حوادث سياسي و نظامي و شرح -

  .گويند نگاري توصيفي مي حوادث را تاريخ
در دوران گذشته مورخان كه اغلب از طبقة منشيان بودند و در جريان همة مسائل و حوادث دربار  -

  .پرداختند بت وقايع ميو كشور قرار داشتند، بيشتر به تنظيم و ث
اسـاس ايـن   . نگاري پديد آمـد  هاي فكري و علمي مسلمانان، شيوة نويني در تاريخ به دنبال پيشرفت -

  .پردازي بود شيوه بر سنجش دقيق منابع، استناد به اسناد و مدارك معتبر و دوري از داستان

 ؟آيد نميشمار  نگاري سنتي ايران به ساز تحول در تاريخ از عوامل زمينهكدام گزينه  .151
  نگاري سنتي پس از آشنايي با آثار ترجمه شدة اروپايي انتقاد متفكران و مورخان به شيوة تاريخ 1
شناسـي، جغرافيـا،    منـدي از نتـايج تحقيقـات علـومي ماننـد زبـان       نگاران براي بهـره  تالش تاريخ 2

  شناسي در مطالعة تاريخ اسطورهشناسي و  جامعه
شناسـان اروپـايي اطالعـات دقيـق و      هاي بيستون و طاق بستان توسط باسـتان  گشايي كتيبه با رمز 3

  .دست آمد جديدي دربارة تاريخ ايران به
 .روي مورخان قرار داد شناسي در ايران منابع نويني را پيش گسترش كشفيات باستان 4

   2 گزينٔه صحيح
سـاز تحـول در    آيـد، نـه از عوامـل زمينـه     شـمار مـي   نگاري نوين به از روش و شيوة تاريخ» 2«گزينة 
  .نگاري سنتي تاريخ
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يك از فوايد و كاركردهاي مطالعة تاريخ به ما در ارزيـابي و شـناخت درسـت اوضـاع و      كدام .152

رسـاند و نياكـان مـا چگونـه توانسـتند در برابـر        شرايط جامعة خويش و ديگر جوامع ياري مي
 هاي مختلف دوام بياورند؟ جوم يورشه

  دوستي و هويت ملي با تقويت حس ميهن -گيري از گذشته براي حال و آينده بهره 1
  دوستي و هويت ملي با تقويت حس ميهن -با كمك منبع شناخت تفكر 2
  با كمك منبع شناخت و تفكر -گيري از گذشته براي حال و آينده بهره 3
 با كمك منبع شناخت و تفكر -هويت ملي دوستي و با تقويت حس ميهن 4

   1 گزينٔه صحيح
تواند ما را در ارزيـابي   علم تاريخ مي. گيري از گذشته براي حال و آينده است يكي از فوايد علم تاريخ، بهره

  .و شناخت درست اوضاع و شرايط كنوني جامعة خويش و ساير جوامع و نيز ترسيم افق آينده كمك كند
اند در برابر حوادث عظيمي همچون حملة اسـكندر   دوستي و هويت ملي توانسته اتكا به حس ميهننياكان ما با 

  .ي، تهاجم ويرانگر مغوالن و نظاير آن دوام بياورند ومانع فروپاشي جامعه و فرهنگ ايراني شوندمقدون
و كه تقويم رايج بيشتر كشورهاي اسالمي است، چـه ويژگـي دارد   » هجري قمري«اري شم گاه .153

 هاي بيستون و تخت جمشيد نشانگر چيست؟ نوشته محتواي سنگ
از ) ص(بر پاية گردش ماه به دور زمين تنظيم شده و مبدأ آن اول محرم سالي است كـه پيـامبر    1

  شماري بابلي، سلوكي و اوستايي در قلمرو هخامنشيان گاه  رواج -مكه به مدينه هجرت كرد
روزه  30يـا   29مـاه قمـري    12شـماري بـه    النهرين و در ميان بابليان رايج بوده و اين گاه در بين 2

  شماري بابلي، سلوكي و اوستايي در قلمرو هخامنشيان رواج گاه -شد تقسيم مي
روزه  30يـا   29مـاه قمـري    12شـماري بـه    النهرين و در ميان بابليان رايج بوده و اين گاه در بين 3

  شماري خورشيدي، قمري بابلي در قلمرو هخامشيان رواج گاه -شد يتقسيم م
از ) ص(بر پاية گردش ماه به دور زمين تنظيم شده و مبدأ آن اول محرم سالي است كـه پيـامبر    4

 شماري خورشيدي، قمري بابلي در قلمرو هخامنشيان رواج گاه -مكه به مدينه هجرت كرد
   4 گزينٔه صحيح
تر كشورهاي اسالمي است، بر پايـة گـردش مـاه بـه دور      ي كه تقويم رايج بيششماري هجري قمر گاه

  .از مكه به مدينه هجرت كرد) ص(زمين تنظيم شده است و مبدأ آن اول محرم سالي است كه پيامبر 
قمري بابلي  -شماري خورشيدي دهند كه گاه جمشيد نشان مي هاي بيستون و تخت نوشته محتواي سنگ

  .ان رواج داشته استدر قلمرو هخامنشي

  
  .شماري بابلي، سلوكي و اوستايي در دورة اشكانيان متداول بود گاه
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هـاي علمـي راديـوكربن و     كدام گزينه يكي از پيامدهاي ارتباط جغرافيا با تاريخ است و روش .154
 شناسي چه كاربردي دارد؟ آرگون در فعاليت باستان -پتاسيم

بـراي شناسـايي و كشـف     -طبيعي و عوامل جغرافيايي بر رويدادهاي تاريخيتوجه به تأثير محيط  1
  هاي باستاني ها و محوطه مكان

گـذاري و   براي تاريخ -ها براي مورخان اهميت مسافرت و بررسي شرايط طبيعي و اقليمي سرزمين 2
  تعيين سن آثار باستاني

گـذاري و   بـراي تـاريخ   -ي تـاريخي توجه به تأثير محيط طبيعي و عوامل جغرافيايي بر رويـدادها  3
  تعيين سن آثار باستاني

بـراي شناسـايي و    -اهميت مسافرت و بررسي شرايط طبيعي و اقليمـي سـرزمين بـراي مورخـان     4
 هاي باستاني ها و محوطه كشف مكان

   3 گزينٔه صحيح
قرار گرفته است و در چند دهة اخير، ارتباط تاريخ و جغرافيا بيشتر از گذشته مورد توجه پژوهشگران 

دانش جغرافياي تاريخي گسترش بيشتري يافته است و تأثير محيط طبيعـي و عوامـل جغرافيـايي بـر     
  .رويدادهاي تاريخي مورد مطالعه قرار گرفته است

اي  هـاي علمـي پيشـرفته    گذاري و تعيين سن آثـار باسـتاني از روش   شناسان براي تاريخ امروزه باستان
  .برند آرگون بهره مي -تري موسوم به پتاسيم و شيوة پيشرفتهكربن  مانند روش راديو

 كند؟ هاي زير را كامل مي بارتگزينه ع كدام .155
 .قرار دارد............... پترزبورگ و متروپوليتن در  در سن............... و ............... موزة لوور در 

  پاريس -آرميتاژ -لندن 1
  نيويورك -بريتانيا -پاريس 2
  نيويورك -آرميتاژ -پاريس 3
 پاريس -بريتانيا -لندن 4

   3 گزينٔه صحيح
  در پاريس فرانسه موزة لوور 

  پترزبورگ روسيه در سن آرميتاژ 
  نيويورك آمريكادر  متروپولتين 



 

 شماره
  طه یح  رییادگیرواحد یز   واحد یادگیری  فصل  درس سوال

  یشناخت

 پیشرفته مفاهیم اساسی دانش جغرافیا جغرافیا، علمی برای زندگی بهتر: ١درس  جغرافیا چیست؟: ١فصل  رانیا یایجغراف ١٥٦

 پیشرفته مراحل پژوهش در جغرافیا روش مطالعه و پژوهش در جغرافیا: ٢درس  جغرافیا چیست؟: ١فصل  رانیا یایجغراف ١٥٧

  موقعیت ریاضی (موقعیت جغرافیایی  موقعیت جغرافیایی ایران: ٣درس  جغرافیای طبیعی ایران: ٢فصل  رانیا یایجغراف ١٥٨
 پیشرفته )موقعیت نسبی -یا مطلق 

 پیشرفته مقر و موقعیت شهرها و روستاها: ١درس  ها جغرافیای سکونتگاه: اولفصل  )٣(ا یجغراف ١٥٩

 پیشرفته های شهر و روستا تفاوت شهرها و روستاها: ١درس  ها جغرافیای سکونتگاه: فصل اول )٣(ا یجغراف ١٦٠

 مقدماتی ها و حوزه نفوذ آنها سکونتگاهسلسله مراتب  شهرها و روستاها: ١درس  ها جغرافیای سکونتگاه: فصل اول )٣(ا یجغراف ١٦١

 مقدماتی )مگاالپلیس(شهرها  از مادرشهر تا زنجیره کالن شهرها و روستاها: ١درس  ها جغرافیای سکونتگاه: فصل اول )٣(ا یجغراف ١٦٢

 مقدماتی )مگاالپلیس(شهرها  کالناز مادرشهر تا زنجیره  شهرها و روستاها: ١درس  ها جغرافیای سکونتگاه: فصل اول )٣(ا یجغراف ١٦٣

ر در روستانشینی و سکونتگاه شهرها و روستاها: ١درس  ها جغرافیای سکونتگاه: فصل اول )٣(ا یجغراف ١٦٤  پیشرفته های روستایی تغ

رات جمعیت  شهرها و روستاها: ١درس  ها جغرافیای سکونتگاه: فصل اول )٣(ا یجغراف ١٦٥ شهری و روابط شهر و روستا و تغ
 پیشرفته روستایی در ایران

  

 
 سركار خانم آذر نوری بروجردی: جغرافياسرگروه دپارتمان 
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هـا از   در معمـاري سـازه   ،علت شرايط آب و هوايي خود ذكر شده به يها يك از استان كدامدر  .156
 است؟ اي مسئلهآبي شوشتر بيانگر چه  نند و سازةك بادگير استفاده مي

  ها رسيدن به خواستهبراي   نگاه سودجويانه -استان گلستان 1
  هاي محيطي ها و ظرفيت درك توان -استان آذربايجان شرقي 2
  رابطة صحيح انسان با محيط -استان يزد 3
  عملكرد منفي انسان در محيط طبيعي -استان كرمانشاه 4

    3 گزينٔه صحيح
بـادگير  هـاي خـود از    سازه  در استان يزد به علت شرايط آب و هوايي خشك براي خنك كردن درون

  .آبي شوشتر نماد ارتباط صحيح انسان با محيط است ةساز. نمايند استفاده مي

 شود؟ كدام گزينه در گام دوم پژوهش جغرافيايي ارائه مي .157
 .رسد وجود عواملي چون تبخير و احداث سد باعث خشك شدن درياچة اروميه باشد به نظر مي 1
 شدن درياچة اروميه شده است؟آيا عواملي چون تبخير و احداث سد باعث خشك  2
شود بين عواملي چون تبخير و احداث سد و خشك شدن درياچـة اروميـه ارتبـاط     گيري مي نتيجه 3

  .مستقيمي وجود دارد
  .با حضور در حوضة آبريز اروميه به بررسي داليل خشك شدن درياچة اروميه پرداختيم 4

    1 گزينٔه صحيح
بـا گزينـة يـك انطبـاق      )تدوين فرضيه(توان متوجه شد كه گام دوم  هاي هر گام مي با بررسي ويژگي

» 4«مربوط به گام پنجم اسـت و گزينـة   » 3«گزينة . طرح مسئله بيان شده است» 2«در گزينة . دارد
  .شود آوري اطالعات به روش ميداني است، مربوط مي به گام سوم كه جمع

  
  
  
  
  



)APP (90 فيزيك دوازدهم حركت با سرعت ثابت

 چه تعداد عرض و طول جغرافيايي را در برگرفته است؟ )از راست به چپ( ترتيب بهايران  .158
1 63- 25  2 25- 63  3 15- 19  4 19- 15  

   3 گزينٔه صحيح

 

 
 كدام گزينه در ارتباط با مقر و موقعيت صحيح است؟ .159

 .و محل استقرار آن روي زمين استمنظور از جايگاه، مكان اصلي و دقيق يك سكونتگاه  1
منظور از مقر مكاني است كه مردم بر حسب نياز، آن را براي زندگي انتخاب كرده و بـه اشـغال    2

 .اند درآورده
تـرين نقـش را    عوامل طبيعي بيش ،در انتخاب موقعيت يك شهر براي استقرار و سكونت جمعيت 3

  .اند داشته
هستة اولية مناسـبي را بـراي اسـتقرار     ،رتباطي در يك منطقهدسترسي يك شهر به دريا يا شبكة ا 4

  .نمايد ايجاد مي
   1 گزينٔه صحيح

  .جايگاه يا مقر يا مكان، مكان اصلي و دقيق يك سكونتگاه و محل استقرار آن روي زمين است
  :ها علت نادرستي ساير گزينه

مكاني است كه مردم برحسـب نيـاز، آن را بـراي زنـدگي انتخـاب       ،منظور از هستة اوليه: »2«گزينة 
  .اند كرده و به اشغال درآورده

تـرين نقـش را    در انتخاب مكان براي استقرار و سكونت جمعيـت، عوامـل طبيعـي بـيش    : »3«گزينة 
  .اند داشته
ي رونـق  موقعيت مناسبي بـرا  ،دسترسي يك شهر به دريا يا شبكة ارتباطي در يك منطقه: »4«گزينة 

  .آورد وجود مي تجارت و مشاغل مربوط به آن به

ايران شرقيطول 

63  −    44  = 19  
  ايران غربيطول

−  40عرض شمالي ايران    25  = عرض جنوبي ايران  15
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ترتيب مربوط به كدام نـوع از   هاي تفاوت شهر و روستا هريك از موارد زير به با توجه به مالك .160
 باشد؟ سكونتگاه مي

فعاليت متنوع  -مشاغل مربوط به دامداري -تر تراكم جمعيت كم -تر تغييرات اجتماعي سريع«
 »در فضاي محدودتر

 سكونتگاه روستايي -سكونتگاه روستايي -سكونتگاه شهري -سكونتگاه شهري 1
 سكونتگاه شهري -سكونتگاه شهري -سكونتگاه روستايي -سكونتگاه روستايي 2
  سكونتگاه شهري -سكونتگاه روستايي -سكونتگاه روستايي -سكونتگاه شهري 3
  سكونتگاه روستايي -سكونتگاه شهري -سكونتگاه شهري -سكونتگاه روستايي 4

    3 گزينٔه صحيح
   .هاي شهري است تر و فعاليت متنوع در فضاي محدودتر مربوط به سكونتگاه تغييرات اجتماعي سريع

  .هاي روستايي است تر و مشاغل مربوط به دامداري مربوط به سكونتگاه تراكم جمعيت كم

 صحيح است؟» هاملت«ه به سلسله مراتب سكونتگاهي كدام گزينه در ارتباط با با توج .161
هاملـت گفتـه   ... مسـجد، كليسـا و    :ماننـد  ؛هايي براي عبادت ندارند به تمام روستاهايي كه محل 1

 .شود مي
تـرين خـدمات در    كـم  ،شود كه در سلسله مراتـب سـكونتگاهي   هايي گفته مي هاملت به سكونتگاه 2

 .شود ترين تراكم جمعيت ارائه مي بيش
  .شود چند ده، دهستان يا هاملت گفته مي ةبه مجموع 3
  .هاي اروپايي است هاملت يك نمونه سكونتگاه در سلسله مراتب سكونتگاه 4

    4 گزينٔه صحيح
ترين جمعيت  بندي، كم ردههاي اروپايي به دهي كه كليسا ندارد و در  بندي مراتب سكونتگاه در سلسله

  .شود ترين امكانات را داشته هاملت گفته مي و كم
  
  
  



)APP (92 فيزيك دوازدهم حركت با سرعت ثابت

هاي اقماري در  است و شهرك» megacity«نظران معادل  كدام گزينه از نظر برخي از صاحب .162
 آيند؟ ها پديد مي نوع سكونتگاه  برخي از كدامپيرامون 

  متروپل -كالن شهر 1
 جهان شهر -مگاالپليس 2
  مگاالپليس -درشهريمنطقة ما 3
  منطقة مادرشهري -جهان شهر 4

   1 گزينٔه صحيح
  .است )megacity(شهر ترجمه و معادل واژة مگاسيتي  معتقدند كه كالن اننظر برخي از صاحب

  .آيند هاي اقماري پديد مي ها، شهرها و شهرك در پيرامون برخي مادرشهرها يا متروپل

 درستي بيان شده است؟ گزينه بهعلت پديد آمدن مگاالپليس در كدام  .163
هاي جهان در نتيجـة تمركـز صـنايع دانـش بنيـان در دو يـا چنـد مادرشـهر،          در برخي از بخش 1

 .آيد مگاالپليس پديد مي
 .آيند ها پديد مي هاي آن ها به تدريج مگاالپليس با افزايش جمعيت مادرشهرها و گسترش حومه 2
نفر كه در مجاورت يكديگر قرار بگيرنـد و حـوزة نفـوذ وسـيعي       ها ميليون شهرهايي با بيش از ده 3

  .آورند داشته باشند، مگاالپليس را پديد مي
العاده زياد دو يا چند مادرشهر در امتداد مسيرهاي ارتباطي و حمل و نقل،  در نتيجة گسترش فوق 4

  .گيرد اي از مگاالپليس شكل مي زنجيره
   4 زينٔه صحيحگ

العاده زياد دو يا چند مادرشهر در امتداد مسيرهاي ارتبـاطي و حمـل و نقـل،     در نتيجة گسترش فوق
  .شود ها مگاالپليس گفته مي اند كه به آن شهرها پديد آمده  نالاي از مادرشهرها يا ك زنجيره
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اي  صنعتي در پي چه مسئلهدر قرن نوزدهم و نيمة اول قرن بيستم در كشورهاي توسعه يافته و  .164
 مهاجرت از روستاها به شهرها رخ داد و چه عاملي باعث نفوذ شهرگرايي در روستاها شد؟

 انقالب صنعتي -گذاري در شهرها سرمايه 1
 مدرنيزاسيون -اي توسعة صنايع كارخانه 2
  ايجاد تغييرات كالبدي در روستاها -هاي شهري گسترش حومه 3
  سرمايه در شهرها انباشت -انقالب صنعتي 4

    2 گزينٔه صحيح
اي، مهـاجرت از روسـتاها بـه     دنبال توسعة صـنايع كارخانـه   بيستم به قرن در قرن نوزدهم و نيمة اول

با بروز تحوالت صنعتي و ورود كشورها به عصـر  . شهرها در كشورهاي توسعه يافته و صنعتي رخ داد
  .نفوذ شهرها و شهرگرايي در روستاها افزايش يافت) مدرنيزاسيون(نوسازي 

سالي بوده است و عـدم   نشيني در ايران در چهحدوداً زمان تساوي جمعيت روستانشيني و شهر .165
 اي شد؟ در ايران منجر به چه مسالهانجام صحيح اصالحات ارضي 

 تقسيم نادرست زمين روستاييان و انهدام كشاورزي -1350 1
 افزايش مهاجرت روستاييان به شهرها -1360 2
  افزايش صنايع مونتاژ  -1370 3
  كشورهاي خارجيافزايش واردات كاالهاي  -1375 4

    2 گزينٔه صحيح
 1360حـدود سـال    ،سال اخير در ايـران  60در  ييبا توجه به نمودار تغييرات جمعيت شهري و روستا

  .باشد زمان تساوي جمعيت شهرنشين و روستانشين در ايران مي
درست انجام نشدن اصالحات ارضي در ايران كه به سبب تقسـيم نادرسـت زمـين، حمايـت نكـردن      

از كشاورزان، توجه به صنايع مونتاژ و واردات كاال از كشورهاي خارجي صورت گرفـت، باعـث   دولت 
 .انهدام شرايط مطلوب كشاورزي و در نتيجه مهاجرت روستاييان به شهرها شد



 

 شماره
  طه یح  رییادگیرواحد یز   واحد یادگیری  فصل  درس سوال

  یشناخت

 پیشرفته کنش ما چه آثار و پیامدهایی دارد؟ های ما کنش: ١درس  زندگی اجتماعی: ١فصل  )١( یشناس جامعه ١٦٦

 پیشرفته های آن های ما و ویژگی ُکنش های ما کنش: ١درس  زندگی اجتماعی: ١فصل  )١( یشناس جامعه ١٦٧

 پیشرفته گیرند؟ اند و چگونه شکل می های اجتماعی کدام پدیده های اجتماعی پدیده: ٢درس  زندگی اجتماعی: ١فصل  )١( یشناس جامعه ١٦٨

 پیشرفته گیرند؟ اند و چگونه شکل می های اجتماعی کدام پدیده اجتماعیهای  پدیده: ٢درس  زندگی اجتماعی: ١فصل  )١( یشناس جامعه ١٦٩

 پیشرفته - جهان اجتماعی: ٣درس  زندگی اجتماعی: ١فصل  )١( یشناس جامعه ١٧٠

 پیشرفته - جهان اجتماعی: ٣درس  زندگی اجتماعی: ١فصل  )١( یشناس جامعه ١٧١

 پیشرفته جهان اجتماعی از چه اجزایی تشکیل شده است؟ های جهان اجتماعی اجزا و الیه: ٤درس  زندگی اجتماعی: ١فصل  )١( یشناس جامعه ١٧٢

 مقدماتی اند؟ های جهان اجتماعی کدام الیه های جهان اجتماعی اجزا و الیه: ٤درس  زندگی اجتماعی: ١فصل  )١( یشناس جامعه ١٧٣

 پیشرفته اند؟ های جهان اجتماعی کدام الیه های جهان اجتماعی الیهاجزا و : ٤درس  زندگی اجتماعی: ١فصل  )١( یشناس جامعه ١٧٤

 مقدماتی دانش علمی ذخیره دانشی ١درس  )٣(شناسی  جامعه ١٧٥

 مقدماتی دانش علمی ذخیره دانشی ١درس  )٣(شناسی  جامعه ١٧٦

 پیشرفته تعارض دانش علمی و دانش عمومی ذخیره دانشی ١درس  )٣(شناسی  جامعه ١٧٧

 پیشرفته دانش علمی ذخیره دانشی ١درس  )٣(شناسی  جامعه ١٧٨

 پیشرفته تعارض دانش علمی و دانش عمومی ذخیره دانشی ١درس  )٣(شناسی  جامعه ١٧٩

 مقدماتی تعارض دانش علمی و دانش عمومی ذخیره دانشی ١درس  )٣(شناسی  جامعه ١٨٠

 تيموريانسركار خانم فروغ : اقتصادسرگروه دپارتمان  
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 هاي كنش انساني يا پيامدهاي آن درست است؟ كدام گزينه در ارتباط با ويژگي .166
 .پيامدهاي طبيعي كنش انساني، احتمالي است، ولي پيامدهاي ارادي آن قطعي است 1
 .فرانسوي سخن بگويد، بيانگر لزوم معنادار بودن كنش استزبان نتواند به زبان  اگر يك فرد فارسي 2
 .همة پيامدهاي كنش همانند خود كنش، وابسته به آگاهي و ارادة انسان است 3
  .كنند ها خودداري مي ها، از انجام آن ها به دليل پيامدهاي نامطلوب برخي از كنش انسان 4

    4 گزينٔه صحيح
  .كنند ها خودداري مي ها از انجام آن نامطلوب برخي از كنشها به دليل پيامدهاي  انسان

 و از پيامدهاي غيرارادي كنش است؟ شود نميمحسوب » كنش«هاي كدام گزينه  به ترتيب، عبارت .167
گيرد، دست و صورت او  فردي كه به صورت مداوم وضو مي -پردازد كشاورز به كشت و زرع مي 1

 .شود پاكيزه مي
هاي امتحاني و نمـره   پاسخ دانشجو به پرسش -كند سي را در ذهن مرور ميآموز مطالب در دانش 2

 دادن استاد به او
كنـيم و هـواي كـالس تغييـر      وقتي در و پنجره را بـاز مـي   -هاي آدمي جريان دارد خون در رگ 3

 .كند مي
  پاسخ سالم ديگران را دادن -بسته شدن ناخودآگاه چشم در مواجهه با خطر 4

    3 گزينٔه صحيح
تغييـر هـواي   . شـود  هاي انسان، يك فعاليت طبيعي است و كنش محسـوب نمـي   جريان خون در رگ

  .است) باز كردن پنجره(كالس بعد از باز كردن پنجره، پيامد غيرارادي اين كنش 
  :ها ساير گزينه

  كنش پردازد  كشاورز به كشت و زرع مي » 1«گزينة 
  رارادي كنشپيامد غي پاكيزگي دست و صورت بعد از وضو 

  كنش آموز  مطالعة دانش » 2«گزينة 
  )وابسته با ارادة استاد(پيامد ارادي كنش  هاي امتحاني و نمره دادن استاد به او  پاسخ دانشجو به پرسش

  فعاليت طبيعي بدن بسته شدن ناخودآگاه چشم  » 4«گزينة 
  پيامد ارادي كنش پاسخ سالم ديگران را دادن 



 )APP (96 شناسي يازدهم ؟؟؟ روان

 هاي انسان است؟ ترتيب بيانگر كدام بخش از كنش هاي مشخص شده، به عبارتهر يك از  .168
دبير رياضي بعد از اتمام . آموزان با سرعت به كالس رفتند زنگ مدرسه به صدا درآمد، دانش«

آمـوزان بـه    ، برخـي از دانـش  توزيع كـرد آموزان  هاي امتحاني را بين دانش تدريس خود، برگه
كسـب  ولي برخـي ديگـر بـا    . و نمرة خوبي كسب نكردند ردنداعتراض كسخت بودن سؤاالت 

 .خوشحال كردنددبير خود را  نمرة عالي
 پيامد ارادي -پيامد ارادي -كنش فردي -كنش فردي 1
 پيامد طبيعي -پيامد ارادي -كنش اجتماعي -كنش اجتماعي 2
 پيامد طبيعي -پيامد طبيعي -كنش اجتماعي -كنش اجتماعي 3
  پيامد ارادي -پيامد طبيعي -جتماعيكنش ا -كنش فردي 4

   2 گزينٔه صحيح
اسـت؛ زيـرا بـا توجـه بـه      » كنش اجتمـاعي «آموزان  هاي امتحاني و اعتراض دانش توزيع كردن برگه
  .شود ديگران انجام مي

. آموزان است كه وابسـته بـه ارادة معلـم اسـت     و كنش برخي دانش» پيامد ارادي«كسب نمرة عالي، 
آموزان يعني كسب نمره است؛ زيرا كـه بـه ارادة    كنشِ دانش» پيامد طبيعي«نيز خوشحال شدن دبير 

  .افراد انساني بستگي ندارد و پيامد طبيعي كنش است
 .ترتيب نام ببريد شناسي مشخص شده در متن زير را، به مفاهيم جامعه .169

بـراي   اي در خياباني شلوغ، يك تصادف راننـدگي بـين اتومبيـل و موتورسـواري رخ داد، عـده     
تفـاوت   بـي ديده  از اين ميان چند نفر نسبت به فرد حادثه. جمع شدندمشاهدة صحنة تصادف، 

 .در صحنه حضور يافت شناسايي مقصرپليس براي . اقدام كردندبراي كمك به وي  نبوده
 پذيري جامعه -ارزش اجتماعي -هنجار اجتماعي -كنش اجتماعي 1
 پذيري جامعه -ارزش اجتماعي -اعيهنجار اجتم -پيامد طبيعي كنش اجتماعي 2
 كنترل اجتماعي -هنجار اجتماعي -ارزش اجتماعي -كنش اجتماعي 3
  كنترل اجتماعي -پذيري جامعه -ارزش اجتماعي -پيامد غيرارادي كنش اجتماعي 4

   3 گزينٔه صحيح
تصـادف  جمع شدن افراد براي مشـاهدة صـحنة   . در اين مثال كه يك تصادف رانندگي رخ داده است

اسـت، كـه   » ارزش«تفـاوت نبـودن    بي. شود است؛ زيرا با توجه به ديگران انجام مي» كنش اجتماعي«
است كه بـراي كمـك   » هنجار اجتماعي«عمل كردن به آن . افراد جامعه به آن گرايش و تمايل دارند

  .داشاره دار» كنترل اجتماعي«باشد و شناسايي مقصر توسط پليس به  ديده مي به فرد آسيب
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 درستي ذكر شده است؟ هاي زير در كدام گزينه به به ترتيب پاسخ هر يك از عبارت .170
  عامل تداوم جهان اجتماعي) الف
  كنندة عضويت در جهان اجتماعي و نظم ميان اعضاي آن عامل تعيين) ب
  .گيرد نوع آگاهي و شناختي كه جهان اجتماعي براساس آن شكل مي) پ

 فردي و خصوصي -رخورداري از نظم اعتباريب -ها اراده و آگاهي انسان 1
 مشترك و عمومي-برخورداري از نظم تكويني -هاي بعد انتقال فرهنگ خود به نسل 2
 فردي و خصوصي -انتقال فرهنگ از نسلي به نسل ديگر -ها اراده و آگاهي انسان 3
  مشترك و عمومي -ها اراده و آگاهي انسان -هاي بعد انتقال فرهنگ خود به نسل 4

    4 گزينٔه صحيح
 . يابد تداوم مي» هاي بعد انتقال فرهنگ خود به نسل«جهان اجتماعي با ) الف
شـود و   تعريف مي» ها اراده و آگاهي انسان«عضويت در جهان اجتماعي و نظم ميان اعضاي آن با ) ب

  .آيد وجود مي ها به با قرارداد آن
گيرد آگاهي فردي و خصوصـي نيسـت    شكل مي  آگاهي و شناختي كه جهان اجتماعي براساس آن) پ

  .بلكه نوعي آگاهي مشترك و عمومي است

كنـد و ايـن آلـودگي     زده و نابخردانة انسان، طبيعت و محيط زيست را آلـوده مـي   رفتار شتاب .171
 .......... 

 .كند هاي اجتماعي انسان را دگرگون مي كنش 1
 .سازد زندگي اجتماعي انسان را متأثر مي 2
 .برد گان را در قهر و انتقام فرو ميپيش ستم 3
  .كند و باعث تغييرات عميق خواهد شد هاي مختلف زندگي انسان سرايت مي به بخش 4

    2 گزينٔه صحيح
زده و نابخردانة انسان، طبيعت و محيط زيسـت را آلـوده كـرده و ايـن آلـودگي زنـدگي        رفتار شتاب

  .سازد اجتماعي انسان را متأثر مي
  



 )APP (98 شناسي يازدهم ؟؟؟ روان

 ترتيب در كدام گزينه درست بيان شده است؟ هاي اجتماعي زير، به پديدهجايگاه  .172
ديـدگاه شـخص نسـبت بـه     ) اعتقاد به معاد، ت) لباس فرم مدرسه، پ) شهر تهران، ب) الف«

  »همكالسي خود

 
 ت -الف -ب -پ 1
 ت -پ -ب -الف 2
 ب -پ -ت -الف 3
  ب -الف -ت -پ 4

   2 گزينٔه صحيح
است؛ زيرا هم ملموس است و هم يك شهر بزرگ با جمعيـت  » عيني و كالن«شهر تهران، يك پديدة 

  . گيرد بيش از ده ميليون است كه طبيعتاً دامنة زيادي را دربرمي
  .است» عيني«و محسوس و قابل لمس است پس ) نماد(اي خرد  لباس فرم مدرسه، پديده

و چـون ملمـوس نيسـت،    » كـالن «گذارد  اعتقاد به معاد، چون بر دامنة وسيعي از زندگي افراد اثر مي
  .شود محسوب مي» ذهني«اي  پديده

حدودي بر زندگي شـخص  كالسي خود، از آنجايي كه ميزان تأثيرگذاري م ديدگاه شخص نسبت به هم
  .است» ذهني«اي  و از آن جهت كه قابل لمس و حس نيست، پديده» خرد«اي  دارد، پديده

  
  .نمادها همه خرد و عيني هستند

  
  
  
  

كالن

خرد

ذهنيعيني
الف
ب

پ
ت
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 ام مفاهيم هستند؟هاي زير به ترتيب، مربوط به كد هر يك از عبارت .173

 هاي مسكوني و اداري ساختمان -
 فرهنگ و جامعه -
 هاي جهان اجتماعي در ارتباط با هم در نظر گرفتن اجزا و اليه -
 انسان خليفة خداوند -

 هاي اجتماعي ترين پديده يكي از عميق -نهاد اجتماعي -هاي كالن پديده -پديدة عيني 1
 عقايد كالن -اجتماعي نظام -هاي ذهني پديده -پديدة مادي 2
 ترين الية جهان اجتماعي سطحي -نهاد اجتماعي -هاي كالن پديده -پديدة محسوس و مادي 3
تـرين   يكـي از عميـق   -هـاي كـالن   ارزش -هاي ميانه و متوسط نظام اجتماعي پديده -پديدة عيني 4

  هاي اجتماعي پديده
    1 گزينٔه صحيح

  .هستند» دي و محسوسعيني، ما«هاي مسكوني و اداري  ساختمان
  . هستند» كالن«هايي  فرهنگ و جامعه پديده

  . شود آشكار مي» نهاد اجتماعي«گيريم، مفهوم  هاي جهان اجتماعي را با هم درنظر مي هرگاه اجزا و اليه
  .هاي اجتماعي است ترين پديده باور و اعتقاد نسبت به جايگاه انسان در اين جهان، يكي از عميق

 ترتيب موارد زير نشانگر چيست؟ جهان اجتماعي، بهدر رابطه با  .174
  .اي طبيعي و تكويني نيست جهان اجتماعي و نظم آن پديده -
  عدم توانايي حفظ و انتقال فرهنگ به نسل بعد -
 .گيرند تر در معرض تغيير و تحول قرار مي هايي كه كم اجزا و پديده -

 هاي اجتماعي گوناگوني جهان -بازتوليد جهان اجتماعي -ساخت جهان اجتماعي 1
 هاي عميق جهان اجتماعي اليه -دگرگوني جهان اجتماعي -ويژگي جهان اجتماعي 2
 هاي سطحي جهان اجتماعي اليه -فروپاشي جهان اجتماعي -بازتوليد جهان اجتماعي 3
  هاي جهان اجتماعي اليه -هاي اجتماعي گوناگوني جهان -تغييرات جهان اجتماعي 4

    2 گزينٔه صحيح
  :ويژگي جهان اجتماعي اين است كه

آگاهي و شناختي . است» اعتباري و قراردادي«جهان اجتماعي و نظم آن تكويني و طبيعي نيست، بلكه 
مشـترك  «گيرد، فردي و خصوصي نيست، بلكه نوعي آگاهي  كه جهان اجتماعي براساس آن شكل مي

  . است» و عمومي
ظ كند يا نتواند آن را بـه نسـل بعـد منتقـل سـازد، جهـان       هرگاه يك نسل نتواند فرهنگ خود را حف

  .شود ريزد يا دگرگون مي اجتماعي فرومي
  .گيرند ، كمتر در معرض تغيير و تحول قرار مي»هاي عميق جهان اجتماعي اليه«



 )APP (100 شناسي يازدهم ؟؟؟ روان

 مربوط به كدام مفاهيم هستند؟ به ترتيب، هاي زير عبارت .175
  ترين بخش ذخيرة دانشي انسان گسترده -
  .دهد الزم براي زندگي اجتماعي را در اختيار انسان قرار ميدانش  -
 متجدد از علم در اوايل قرن بيستمتلقي جهان  -

دانش علمي را محدود و منحصر به دانش تجربي و  -دانشمندان و نهادهاي علمي -دانش عمومي 1
 .داند عقلي مي

 .داند ا معتبر ميهاي تجربي، عقالني و وحياني ر روش -جهان اجتماعي -دانش علمي 2
 .دانست فقط علم تجربي را دانش علمي مي -جهان اجتماعي -دانش عمومي 3
  .داند دانش عقالني و وحياني را معتبر نمي -دانشمندان و نهادهاي علمي -دانش علمي 4

   3 گزينٔه صحيح
  .دهد دانشي ما را تشكيل مي ذخيرةترين بخش از  گسترده ،»دانش عمومي«

دانش زندگي يا همان دانش عمومي را در  ،كنيم كه در آن زندگي مي) جامعة فرهنگي(جهان اجتماعي 
  .دهد اختيار ما قرار مي

 »علـم تجربـي را دانـش علمـي    «فقط  ،د در اوايل قرن بيستمخوجهان متجدد بر اساس هويت دنيوي 
  .كرد دانست و علوم عقالني و وحياني را علم محسوب نمي مي
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اط با تأثير و كاربرد دانش علمي يا دانش عمومي در زندگي انسان درسـت  ام گزينه در ارتبكد .176
 است؟

افزايـد و دانـش علمـي را     هاي علمي عالمان به تدريج بر ذخيرة دانش عمومي جامعـه مـي   تالش 1
 .كند تر مي غني

كنـد،   رشد و توسـعه پيـدا مـي    ،دانش علمي جامعه در تالش براي حل مسائل و مشكالت زندگي 2
زمينة الزم بـراي پيـدايش و رشـد دانـش      ،شود وقت در جامعه مسئلة خاصي مطرح مي يعني هر

 .شود عمومي نسبت به آن مسئله نيز فراهم مي
افرادي كه شناخت عمومي نسبت به مسائل و مشكالت اجتماعي دارند، به شناخت دقيـق علمـي    3

هـا را شناسـايي    براي حل آنهاي صحيح  حل كوشند راه پردازند و مي مشكالت زندگي اجتماعي مي
 .كنند

شناسند و  بسياري از مشكالت اجتماعي را همة كساني كه از دانش عمومي جامعه برخوردارند، مي 4
  .دهند هايي پيشنهاد مي حل ها راه براي حل برخي از آن

    4 گزينٔه صحيح
  :ها بررسي ساير گزينه

دانـش  «افزايـد و   جامعـه مـي  » دانش علمي«رة تدريج بر ذخي  هاي علمي عالمان به تالش » 1«گزينة 
  .كند تر مي را غني» عمومي
گيـرد و پيشـرفت    دانش علمي جامعه براي حل مسائل و مشـكالت زنـدگي شـكل مـي     » 2«گزينة 

الزم براي پيـدايش و رشـد    ةشود، زمين كند، يعني هر وقت در يك جامعه مسئلة خاصي مطرح مي مي
  .شود نسبت به آن مسئله نيز فراهم مي »دانش علمي«

 نسبت به مسائل و مشكالت اجتمـاعي دارنـد بـه شـناخت     »شناخت علمي«افرادي كه  » 3«گزينة 
  .كوشند تا راهكارهاي صحيح را شناسايي كنند پردازند و مي مشكالت زندگي اجتماعي مي علميِ دقيقِ

   



 )APP (102 شناسي يازدهم ؟؟؟ روان

 دهد؟ را كدام گزينه نشان مي» ديگرسرايت تلقي جهان متجدد از علم به جوامع «پيامد  .177
 شـود   ارتباط دوسويه دانش عمومي و دانـش علمـي تحكـيم مـي     رشد علوم وحياني و عقالني  1

 .آورد دست مي دانش علمي دغدغه و توان الزم براي حل مسائل و مشكالت دانش عمومي را به
شود  ارتباط دوسوية علوم عقالني و وحياني قطع مي گيري تعارضات در دانش حاصل از زندگي  شكل 2

 آورد دست مي دانش علمي دغدغه و توان الزم براي حل مسائل و مشكالت دانش عمومي را به. 
ايجاد تعارضات ميان دانش عمـومي و   و متنوع دانش علمي  ، همسوگيري تعاريف متفاوت شكل 3

 .ماند دانش علمي از رشد و رونق بازمي دانش علمي 
ارتباط دوسوية دانش عمومي و دانش علمـي   گيري تعارضات در ذخيرة دانشي آن جوامع  شكل 4

  .ماند دانش علمي از رشد و رونق بازمي شود  قطع مي
   4 گزينٔه صحيح

و وحياني را نيز معتبـر  اگر تلقي جهان متجدد از علم به جوامعي كه عالوه بر علم تجربي، علوم عقالني 
دانـش   ةآيـد، ارتبـاط دوسـوي    در ذخيرة دانشي آن جوامع تعارضاتي پديد مـي  ؛دانند، سرايت كند مي

و دغدغه و توان الزم  ماند ي از رشد و رونق الزم بازميشود، دانش علم عمومي و دانش علمي قطع مي
  .دهد براي حل مسائل و مشكالت دانش عمومي را ازدست مي

 با كدام موضوع در ارتباط است؟ به ترتيب، هاي زير از عبارتهر يك  .178
  شناخت دقيق مسائل و ارائة راهكارهاي صحيح -
  فراهم آمدن زمينه براي پيدايش و رشد دانش علمي -
  .هر فرد، گروه، قوم، جامعه و امت، داراي آن است -

 ذخيرة دانشي -تر شدن دانش عمومي غني -دانش عمومي 1
 دانش علمي -سترش ذخيرة دانشي جامعهگ -دانش علمي 2
 دانش حاصل از زندگي -تالش براي حل مسائل و مشكالت زندگي -دانش عمومي 3
  ذخيرة دانشي -طرح يك مسئلة خاص در جامعه -دانش علمي 4

   4 گزينٔه صحيح
  دانش علمي  شناخت دقيق مسائل و ارائة راهكارهاي صحيح

طـرح يـك مسـئلة      دانش علمي دربارة موضـوعي خـاص   آمدن زمينه براي پيدايش و رشدفراهم 
  خاص در جامعه

  يداشتن يك ذخيرة دانش  و امت ههر فرد، گروه، قوم، جامع

  
  .گيرد اي شكل مي شود، علم ويژه وقتي دربارة موضوعي دانش علمي قابل توجهي فراهم مي
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، امـا در  نيسـت  درسـت » م انساني و اجتمـاعي بـومي  وايدة عل«در رابطه با  ترتيب، به كدام عبارت .179
 درست است؟ ،غرب شكل گرفتمورد رويكردي كه در اوايل قرن بيستم پيرامون علم در جهان 

آنـان   -گيري دانشي كه در گشودن مرزهاي علمي به روي مسلمانان مشاركت داشته باشـد  شكل 1
  .دانستند ساير علوم مانند فلسفه و اخالق را علمي مي

هـا روش تجربـي را تنهـا روش     آن -كه به زبان و منطق توحيدي سخن بگويـد  يگيري دانش شكل 2
  .دانستند يك علم مي

بـه جـاي    -كارآمـد باشـد  خواهان دانشي است كه در حل مسائل و مشكالت بـومي مـا مفيـد و     3
 .كردند ش علوم تأكيد ميموضوع بر رو

علوم انسـاني و اجتمـاعي    -خواهان دانشي است كه همسو با هويت فرهنگي ايراني و اسالمي باشد 4
 .دندكر را فقط در صورتي كه از روش تجربي استفاده كنند علم تلقي مي

    2 گزينٔه صحيح
شمول  جهانخواهان دانشي است كه به زبان و منطق ) ايراني و اسالمي(علوم انساني و اجتماعي بومي  ايدة

  .و در گشودن مرزهاي دانش علمي به روي جهانيان مشاركت داشته باشد سخن بگويد) نه توحيدي(
علـوم تأكيـد    »روش«بر  »موضوع«اي در جهان غرب پيدا شدند كه به جاي  در اوايل قرن بيستم عده

دانستند و اينكه همة علوم بايـد از يـك روش    هاي تجربي را تنها روش كسب علوم مي كردند و روش
اني و دانستند و معتقـد بودنـد علـوم انسـ     يعني روش تجربي استفاده كنند و بقية علوم را غيرعلمي مي

  .شوند علم تلقي مي د،اجتماعي فقط در صورتي كه از روش تجربي استفاده كنن
ا توجه به رويكردهاي مختلف دربارة نسبت ميان دانش علمي و دانش عمومي، بـه ترتيـب در   ب .180

گـاهي مـرز دانـش علمـي و دانـش      «، »شـود  هاي عقالني و وحياني توجه مي به دانش«، عبارات
بـه كـدام ديـدگاه    » و دانش علمي رابطة متقابل دارنـد  دانش عمومي«و » پاشد مي عمومي فرو

 اشاره شده است؟
 ديدگاه اول -ديدگاه سوم -ديدگاه دوم 2  ديدگاه سوم -ديدگاه دوم -ديدگاه سوم 1
  ديدگاه اول -ديدگاه اول -ديدگاه سوم 4  ديدگاه سوم -ديدگاه اول -ديدگاه دوم 3

    1 گزينٔه صحيح
هـاي   شود و دانش علمي شـامل دانـش   دانش علمي به دانش تجربي محدود نمي: ويژگي ديدگاه سوم

متقابـل دارنـد و بـر     ةو دانش عمومي و دانش علمـي رابطـ   شود نيز مي) عقالني و وحياني(بي فراتجر
  .شوند پذيرند و به مرور متناسب مي يكديگر اثر گذاشته و از هم اثر مي

دانـد و در   از جمله دانش تجربي مي ،اساس هرگونه دانشيدانش عمومي را پايه و : ويژگي ديدگاه دوم
  .پاشد مرز دانش علمي و دانش عمومي فرومي ،اين ديدگاه هاي نحلهبرخي از 



 

 شماره
  حیطه   زیرواحد یادگیری  واحد یادگیری  فصل  درس سوال

    شناختی

 مقدماتی تعریف منطق و حیطه کاربردی منطق منطق، ترازوی اندیشه: ١درس  منطق و مباحث آن: ١بخش  منطق ١٨١

تعریف و : دو بخش اصلی منطق منطق، ترازوی اندیشه: ١درس  مباحث آنمنطق و : ١بخش  منطق ١٨٢
 پیشرفته استدالل

تعریف و : دو بخش اصلی منطق منطق، ترازوی اندیشه: ١درس  منطق و مباحث آن: ١بخش  منطق ١٨٣
 پیشرفته استدالل

روابط میان ذهن،: ٢بخش  منطق ١٨٤
 پیشرفته لفظاشتراک  لفظ و معنا: ٢درس  زبان و خارج

روابط میان ذهن،: ٢بخش  منطق ١٨٥
 مقدماتی ابهام در مرجع ضمیر لفظ و معنا: ٢درس  زبان و خارج

روابط میان ذهن،: ٢بخش  منطق ١٨٦
 مقدماتی نحوه داللت لفظ بر معنا لفظ و معنا: ٢درس  زبان و خارج

   پیشرفته چیستی فلسفه و انسان و تفکر چیستی فلسفه: ١درس  فلسفه و ابعاد آن: ١فصل  فلسفه ١٨٧

   مقدماتی های فلسفه ویژگی چیستی فلسفه: ١درس  فلسفه و ابعاد آن: ١فصل  فلسفه ١٨٨

   مقدماتی های فلسفه شاخه های فلسفه ریشه و شاخه: ٢درس  فلسفه و ابعاد آن: ١فصل  فلسفه ١٨٩

   مقدماتی ای فلسفه بخش اصلی و ریشه های فلسفه شاخهریشه و : ٢درس  فلسفه و ابعاد آن: ١فصل  فلسفه ١٩٠

   مقدماتی ای فلسفه بخش اصلی و ریشه های فلسفه ریشه و شاخه: ٢درس  فلسفه و ابعاد آن: ١فصل  فلسفه ١٩١

مسائل پیرامون: ١بخش  )٢(فلسفه  ١٩٢
 مقدماتی قدم نخست و قدم دوم هستی و چیستی: ١درس  واقعیت و هستی

مسائل پیرامون: ١بخش  )٢(فلسفه  ١٩٣
 مقدماتی قدم نخست و قدم دوم هستی و چیستی: ١درس  واقعیت و هستی

مسائل پیرامون: ١بخش  )٢(فلسفه  ١٩٤
 مقدماتی قدم سوم و قدم چهارم هستی و چیستی: ١درس  واقعیت و هستی

مسائل پیرامون: ١بخش  )٢(فلسفه  ١٩٥
 پیشرفته قدم سوم و قدم چهارم و چیستیهستی : ١درس  واقعیت و هستی

مسائل پیرامون: ١بخش  )٢(فلسفه  ١٩٦
 مقدماتی گذری تاریخی هستی و چیستی: ١درس  واقعیت و هستی

مسائل پیرامون: ١بخش  )٢(فلسفه  ١٩٧
 پیشرفته قدم سوم و قدم چهارم هستی و چیستی: ١درس  واقعیت و هستی

مسائل پیرامون: ١بخش  )٢(فلسفه  ١٩٨
 پیشرفته قدم سوم و قدم چهارم هستی و چیستی: ١درس  واقعیت و هستی

مسائل پیرامون: ١بخش  )٢(فلسفه  ١٩٩
 پیشرفته قدم نخست و قدم دوم هستی و چیستی: ١درس  واقعیت و هستی

مسائل پیرامون: ١بخش  )٢(فلسفه  ٢٠٠
 پیشرفته قدم چهارم قدم سوم و هستی و چیستی: ١درس  واقعیت و هستی

د ، شنيداری - پاسخ ديداریبرای مشاهده     .را لمس نما

 جناب آقای رضا آقاجانی: فلسفه و منطقسرگروه دپارتمان    

https://aparat.com/v/gm1jW
https://aparat.com/v/UpgFb
https://aparat.com/v/g2fik
https://aparat.com/v/6I0Cp
https://aparat.com/v/oAvS1
https://aparat.com/v/MtCSV
https://aparat.com/v/wuGZs
https://aparat.com/v/PoI4b
https://aparat.com/v/ZwvQo
https://aparat.com/v/P8tKs
https://aparat.com/v/x89k0
https://aparat.com/v/gLAj8
https://aparat.com/v/wWe1n
https://aparat.com/v/INXAw
https://aparat.com/v/Jd5ul
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 سواري است؟ هاي زير، نتيجة مقايسة علم منطق با دوچرخه يك از گزينه كدام .181
  .نظري است علم منطق نيازمند تمرين و ممارست 1
  .كند علم منطق بناي فكري علوم را مستحكم مي 2
  .علوم استمنطق ابزاري در خدمت ساير  3
  .منطق علمي كاربردي و عملي است 4

    4 گزينٔه صحيح
منطق علمي كاربردي و عملياتي است كه تبحر و مهـارت در آن نيازمنـد تمـرين و ممارسـت عملـي      

  .كند سوار ماهر نمي هاي نظري، كسي را تبديل به يك دوچرخه خواندن دستورالعمل). نه نظري(است 
 كدام گزينه يك تصديق است؟ .182

  .تيمي كه قهرمان ليگ برتر شد 1
  گون از نسيم پرسيد به كجا چنين شتابان؟ 2
  هيچ داني ميوه را تأثير شيريني ز چيست؟ 3
  كن مگو چيست كار برو كار مي 4

    2 گزينٔه صحيح
  .در تصديقات حكم و قضاوت وجود دارد يعني بايد اوصافي را به چيزي نسبت دهيم يا از آن سلب كنيم

  :ها گزينه بررسي ساير
يك تصور است؛ زيرا حكم و قضاوتي در مورد تيمي كـه  » تيمي كه قهرمان ليگ برتر شد«: »1«گزينة 

  .قهرمان ليگ برتر شده صادر نشده است

  
  !باشد» كه«حواستون به حرف ربط 

گون از نسيم چيـزي را   ن عبارت بيانگر چيزي است كه صدق و كذب آن وجود دارد اي» 2«گزينة 
  .پرسيد

به عنوان خبر مطرح شده است و معناي كلـي جملـه   » به كجا چنين شتابان«دقت كنيد عبارت سؤالي 
  .را سؤالي نكرده است

  .شود جملة سؤالي است و تصديق محسوب نمي: »3«گزينة 
  .شود است و تصديق محسوب نميجمله امري : »4«گزينة 

و

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فــيـلـم 

فــيـلـم 

https://aparat.com/v/gm1jW
https://aparat.com/v/UpgFb
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 كدام حالت در مورد او صادق است؟ ،اگر كسي درك و شناختي نسبت به مفهوم چيزي نداشته باشد .183
  .برودهاي معلوم بايد به كشف تصديق مجهول  داراي استدالل مجهول است و به كمك تصديق 1
  .برسد داراي تصور مجهول است و با استفاده از تعريف بايد به تصور معلوم 2
  .هاي معلوم استفاده كند امكان دارد هم تصور و هم استدالل مجهولي داشته باشد كه بايد از تصديق 3
  .تعريف نادرستي از مفهوم دارد و بايد از تصورات معلوم براي رسيدن به هدف استفاده كند 4

   2 گزينٔه صحيح
بيـانگر آن اسـت كـه داراي تصـور     اگر كسي درك و شناختي نسبت به مفهوم چيزي نداشـته باشـد   

مجهولي از آن مفهوم است و بايد از تصورات معلوم ديگر استفاده كند و به وسيلة تعريـف بـه تصـور    
  .معلوم برسد

  
ز آن مفهوم ندارد حال چه تعريف درست چـه  وقتي كسي شناختي از مفهومي ندارد پس تعريفي هم ا

  )»4«رد گزينة (تعريف نادرست 
 تواند منجر به مغالطة اشتراك لفظ شود؟ زير مي يها يك از گزينه كدام .184

  .شود خوردن شير باعث افزايش كلسيم بدن مي: گفت پزشك مي 1
  .به دوستم گفتم ساعت چند است؟ شايد به موقع به قطار نرسيم 2
  .هاي كهن، فرهاد، عاشق و دلدادة شيرين بود داستاندر  3
  .اند ها نرسيده هاي فراوان، هنوز ميوه عليرغم تالش زياد و صرف هزينه 4

   4 گزينٔه صحيح

  
شوند كه به اين كلمات، مشترك لفظي  در هر زباني، گاه چند معناي متعدد به كمك يك لفظ واحد بيان مي

  .شود شود؛ اشتباه گرفتن كلماتي كه ظاهري مشترك دارند، باعث بروز مغالطة اشتراك لفظ مي گفته مي
  
  

  
اي وجود داشته باشد كه لفـظ مشـترك در    اگر در عبارتي كه لفظ مشترك در آنها وجود دارد، زمينه

  .ذهن گوينده و شنونده دقيقاً مشخص باشد، ديگر مغالطة اشتراك لفظ رخ نخواهد داد
ها، قـرائن   اشتراك لفظ وجود دارد؛ زيرا در ساير گزينهامكان بروز مغالطة » 4«بنابراين تنها در گزينة 

  .هايي قرار گرفته كه منظور گوينده را به خوبي مشخص كرده است و نشانه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فــيـلـم 

فــيـلـم 
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اي  چـه نـوع مغالطـه   » گلدان را به سمت شيشة كمد پرتاب كرد و آن را شكسـت «در عبارت  .185
 تواند رخ دهد؟ مي
  ابهام در مرجع ضمير 2  توسل به معناي ظاهري 1
  اي وجود ندارد هيچ مغالطه 4    اشتراك لفظ 3

    2 گزينٔه صحيح
يـا شيشـه؛ بنـابراين مرجـع فعـل      كرده در اين عبارت معلوم نيست كه فعل شكستن به گلدان اشاره 
  .تواند گلدان هم شكسته باشد معلوم نيست البته احتمال شكستن شيشه بيشتر است ولي مي

ام كـه بـا تنـدروي از كنـار سـايرين       است و بارها ديـده او فرد بسيار تندرويي «هرگاه تعريف  .186
كند، بيان شود امكـان بـروز    ، در توصيف يك راننده كه با سرعت زياد رانندگي مي»گذرد مي

 اي وجود دارد؟ چه نوع مغالطه
  توسل به معني ظاهري 2    اشتراك لفظ 1
  شيوة نگارش كلمات 4    ابهام در مرجع ضمير 3

    2 گزينٔه صحيح

  
مغالطـة  «شـود كـه آن را    به كار بردن داللت مطابقي، به جاي تضمني و التزامي به خطايي منتهي مـي 

  .نامند مي» توسل به معناي ظاهري
چنين شخصي كـه عقايـد افراطـي دارد،     در اين سؤال، تندرو بودن به معناي سرعت زياد داشتن و هم

  .شتباه مخاطب شودتواند باعث ا مي
 ترتيب كدام علمي و كدام فلسفي است؟ هاي زير به پرسش .187

  دليل پيدايش انقالب صنعتي در اروپا چه بود؟) الف
  آيا هر چيزي داراي علت است؟) ب
  ها اثر كدام عامل شيميايي است؟ پير شدن سلول) پ
 توانيم به اختيار خود موجود شويم؟ آيا مي) ت

  علمي -فلسفي -علمي -فلسفي 2  لسفيف -علمي -فلسفي -علمي 1
  علمي -فلسفي -فلسفي -علمي 4  فلسفي -علمي -علمي -فلسفي 3

    1 گزينٔه صحيح
» ت«و » ب«هاي  اما گزينه. سؤاالت علمي و غيربنيادي را مطرح كرده است» پ«و » الف«هاي  گزينه

  .نموده استهاي بنيادي است كه موضوعات جهان و انسان را مطرح  اشاره به سؤال

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فــيـلـم 

فــيـلـم 

https://aparat.com/v/oAvS1
https://aparat.com/v/MtCSV
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 كدام گزينه در مورد فلسفه درست است؟ .188
  .ترين مسئله موضوعات است ها فقط در بنيادي تفاوت فلسفه با ساير دانش 1
  .ديگر بايد به آن بپردازند ةفلسفه يك امر ضروري است كه هم انسان و هم موجودات زند 2
  .فكري استاند، روش  روش حل مسائل فلسفي و رياضي كه در آن با هم مشترك 3
  .هاي اساسي كه در ذهنمان داريم را طرح كنيم ما براي دريافت فلسفي ابتدا بايد سؤال 4

   3 گزينٔه صحيح
  .شود براي حل مسائل فلسفي و رياضي از روش فكري استفاده مي

  :ها بررسي ساير گزينه
عالوه بر . ديگر علوم استها تفاوت فلسفه با  ترين مسئله اشاره به اين دارد كه فقط بنيادي: »1«گزينة 
  .هاي فلسفه است ها، استفاده از روش عقلي و فكري نيز جزء ويژگي ترين مسئله بنيادي
  .ساير موجودات زنده داراي قوة عقل نيستند: »2«گزينة 
  .اولين قدم در تفكر فلسفي، برخورد با مسئله است: »4«گزينة 

 احكام و قواعد شاخة اصلي فلسفه چه ويژگي دارند؟ .189
  .كنند هستي يك موجود خاص در جهان را بررسي مي 1
  .شوند در ارتباط با ماهيت اشياء جهان مطرح مي 2
  .كنند قوانين حاكم بر كل هستي را بررسي مي 3
  .به وجه مشترك ميان موجودات يعني حيات آنها توجه دارند 4

   3 گزينٔه صحيح
  .آنقواعد فلسفي ناظر بر كل پهنة هستي است نه بخشي از 

  :ها بررسي ساير گزينه
كنـد نـه يـك     شاخة اصلي فلسفه دربارة وجه مشترك ميان موجودات هسـتي بحـث مـي   : »1«گزينة 

  .موجود خاص
  .شود نه ماهيت آنها قواعد شاخة اصلي فلسفه در ارتباط با وجود موجودات جهان مطرح مي: »2«گزينة 
  .وجود استوجه مشترك ميان موجودات، حيات نيست بلكه : »4«گزينة 
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 است؟ نادرستشناسي  شناسي يا معرفت كدام گزينه در رابطه با هستي .190
  .شناسي همان وجودشناسي است هستي 1
  .شناسي، توانايي انسان در شناخت هستي است معرفت 2
  .معرفت به وجود، فرع بر امكان شناخت آن است 3
  .دهد شناسي، ماهيت اشياء را مورد بررسي قرار مي هستي 4

    4 گزينٔه صحيح
  .پردازد نه ماهيت و چيستي آنها ها مي شناسي، به شناخت وجود اشياء و پديده هستي

 تر است؟ هاي زير از نظر فلسفي نسبت به سايرين كلي يك از گزينه كدام .191
  .انسان ذاتاً به زندگي اجتماعي گرايش دارد 1
  .هاي هستي را دارد انسان، توانايي درك واقعيت 2
  .انتهاست و حد و مرزي ندارد يك وجود بيهستي  3
  .برخي از فضائل اخالقي، ذاتاً ارزشمند هستند 4

    3 گزينٔه صحيح
  :ها بررسي ساير گزينه

  .شناسي است مربوط به فلسفة جامعه: »1«گزينة 
  .شناسي است مربوط به فلسفة معرفت: »2«گزينة 
  .مربوط به فلسفة اخالقي است: »4«گزينة 

مربوط به فلسفة مضاف هستند در حالي كه عبـارت  » 4«و » 2«، »1«هاي  شده در گزينهموارد مطرح 
  .اي و اصلي فلسفه است و شامل قواعد كلي است مربوط به بخش ريشه» 3«گزينة 

آن ......... كند بيـانگر آن اسـت كـه     اشاره به چيزي مي» اين چيست«وقتي كودكي با پرسش  .192
 ........مانند ديو چيز برايش مشخص است و مفاهيمي 

  .چيستي دارند ولي وجود ندارند -وجود 2  .ندارند يتوجود دارند ولي چيس -ماهيت 1
  .و وجود ندارند يتچيس -وجود 4  .چيستي و وجود دارند -ماهيت 3

    2 گزينٔه صحيح
دانـد   مـي ه است و دچيزي پي بر» وجود«دهد كه به  نشان مي» آن«و » اين«كودك با استفاده از كلمة 

  .آنها آگاه نيست» چيستي«و » ماهيت«كه آنها موجودند اما از 
دانـيم   كـه مـي   توانيم در ذهن خود حاضر كنيم در حالي هاي فراواني را مي مفاهيمي مانند ديو و چيستي

  .اند نداشتهاين امور، حداقل تاكنون وجود 

 

 

 

 

 

 

فــيـلـم 

https://aparat.com/v/wuGZs
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 موجودات چيست و كدام گزينه مثال مناسبي براي آن است؟ يوجه اختصاص .193
  توانايي راه رفتن انسان -وجود 1
  وجود داشتن ماهي در آب -ماهيت 2
  زنده بودن اسب در طبيعت -هستي 3
  درخت بودن درخت چنار -چيستي 4

   4 گزينٔه صحيح
  » چيستي داشتن«و » موجود بودن«: يابد كند دو جنبه مي انسان در هر چيزي كه مشاهده مي

  .وجود، وجه مشترك موجودات است و ماهيت، وجه اختصاصي آنها
  .بيانگر ماهيت و چيستي درخت چنار است» درخت بودن درخت چنار«

 ؟نيستيك از قضاياي زير نيازمند دليل  ل محمول بر موضوع در كداممح .194
 .هر مستطيلي، چهارضلعي است 1
  .اسب، حيوان نجيبي است 2
  .هر انساني، موجودي جاندار است 3
  .هر چيز داراي نمك، شور است 4

   4 گزينٔه صحيح
  .د دليل نيست، زيرا ماهيت و چيستي نمك، شوري استشوري بر هر چيز داراي نمك، نيازمن حمل

  :ها بررسي ساير گزينه
  .تر از مستطيل است پس نيازمند دليل است عام مفهوميچهارضلعي، : »1«گزينة 
  .گيرد نجيب بودن، از مفهوم اسب جداست و جزء تعريف ذاتي آن قرار نمي: »2«گزينة 
ميان انسان به عنوان يك چيستي و موجود » هر انساني، موجودي جاندار است«در عبارت : »3«گزينة 

  .موجود جاندار بر انسان، نيازمند دليل است جاندار، رابطة ذاتي برقرار نيست بنابراين حمل
  
  
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فــيـلـم 

فــيـلـم 

https://aparat.com/v/PoI4b
https://aparat.com/v/ZwvQo
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 است؟ در ذهن كدام گزينه تعبير درستي از مغايرت وجود و ماهيت .195
  .هستي و چيستي آب، دو مفهوم كامالً مختلف است 1
  .وجود حيوانات مختلف در جهان با ماهيت آنها تفاوت دارد 2
  .اند شدهموجودات از دو جزء وجود و ماهيت تشكيل و تركيب  3
  .كنيم با مشاهدة يك درخت، هستي و چيستي آن را در جهان تفكيك مي 4

    1 گزينٔه صحيح

  
  .گيرد نه مصاديق مغايرت وجود و ماهيت، در مورد مفاهيم صورت مي

  
  

  :ها بررسي گزينه
زيـرا مفـاهيم آنهـا متفـاوت      ؛وجود حيوانات مختلف در جهان با ماهيت آنها تفاوتي ندارد: »2«گزينة 

  .است نه مصاديق آنها
انـد بلكـه وجـود و     كيل و تركيـب نشـده  شـ جزء وجود و ماهيـت ت موجودات جهان از دو : »3«گزينة 

  .ماهيت، دو جنبة يك چيزند
كنيم بلكه اين تفكيـك   نمي را تفكيك» جهان«ي و چيستي آن در با مشاهدة يك درخت، هست: »4«گزينة 

  .شود نه مصداق درخت در عالم خارج و جهان پيرامون ما فقط شامل مفهوم درخت در ذهن مي
 است؟ نادرستسينا كدام گزينه  در رابطه با ابن .196

  .هاي او براي اثبات وجود خدا قرار گرفت مغايرت وجود و ماهيت، پاية يكي از برهان 1
  .اقدامات او باعث شد فالسفة غرب مجدداً با فلسفة ارسطوئي آشنا شوند 2
  .ت بين آنها بوددهندة راه فارابي در توجه به مفاهيم وجود و ماهيت و مغاير او ادامه 3
  .او براي اثبات مغايرت وجود و ماهيت از نيازمندي يا عدم نيازمندي محمول به دليل استفاده كرد 4

    2 گزينٔه صحيح
گذاري كرد كه بيشتر متكـي   اي را در اروپا پايه سينا آشنا بود فلسفه توماس آكوئيناس كه با فلسفة ابن

رشد بود و همين فرصتي را فـراهم كـرد تـا فالسـفة غـرب از       ابنسينا و تا حدودي  هاي ابن گاهدبه دي
  .رشد مجدداً با فلسفة ارسطوئي آشنا شوند سينا و ابن طريق ابن
  .توماس آكوئيناس باعث شد فالسفة غرب مجدداً با فلسفة ارسطوئي آشنا شوند اقداماتبنابراين 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فــيـلـم 

فــيـلـم 

https://aparat.com/v/P8tKs
https://aparat.com/v/x89k0
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 كدام گزينه بيانگر نفي قاعدة مغايرت وجود و ماهيت است؟ .197
  عدم نياز به دليل براي حمل وجود بر موضوع 1
  عدم امكان حمل هستي بر چيستي 2
  نيازمندي به دليل براي حمل وجود بر ماهيت 3
  عدم امكان نفي وجود از ماهيت 4

   4 گزينٔه صحيح
يم و هر دو را به يك معنـي و مفهـوم درنظـر    هند تاگر دو مفهوم وجود و ماهيت را با يكديگر مغاير

توانيم اين دو مفهوم را از هم جدا كنيم و بودن هر كدام نشانگر وجود ديگـري   آنگاه هرگز نميبگيريم 
  .خواهد بود

 چيست؟» موجود«و » انسان«ت تفاوت عل .198
   .هاي متعددي در جهان دارند مصداق 1
  .چيستي و ماهيت متفاوتي از يكديگر دارند 2
  .م انسان و موجود با يكديگر تفاوت دارنديمفاه 3
  .حمل وجود براي انسان به دليل نياز ندارد 4

   3 گزينٔه صحيح
ت تفاوت انسان و موجود، مفهوم آنهاست و اين دو از نظر مصداق در عالم خارج از ذهن با يكديگر عل

تفاوتي ندارند به عبارتي بهتر انسان و موجود دو مفهوم مختلـف و متفـاوت هسـتند نـه دو موجـود و      
  .مصداق متفاوت

 كدام است؟» وجود«و » ماهيت«اقدام براي درك مفهوم اولين  .199
  اعتقاد به وجوه مشترك و مختلف موجودات 1
  تفاوت و مغايرت ماهيت و وجود 2
  هاي آن پذيرش واقعيت جهان و پديده 3
  نيازمندي به دليل در حمل وجود بر ماهيت و موضوع 4

   3 گزينٔه صحيح
مـا در  . هـاي آن اسـت   پذيرش واقعيت جهان و پديـده  ،اولين اقدام براي درك مفهوم ماهيت و وجود

كنيم كه واقعيت دارد و چيزهاي واقعي در آن وجود دارد كه برحسب نيـاز از آنهـا    گي ميدجهاني زن
  .كنيم كنيم و نيازمان را برطرف مي استفاده مي

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فــيـلـم 

فــيـلـم 

فــيـلـم 

https://aparat.com/v/gLAj8
https://aparat.com/v/wWe1n
https://aparat.com/v/INXAw
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 ؟ندارددر كدام گزينه، حمل محمول بر موضوع به دليل نياز  .200
  .هيوال وجود دارد 1
  .الدور است دايره، يك شكل هندسي منحني 2
  .آناناس، مزة شيريني دارد 3
  .كار است انسان فراموش 4

    2 گزينٔه صحيح
الدور است، بنابراين اين دو مفهوم از يكديگر قابل تفكيـك و جـدايي    دايره همان شكل هندسي منحني

  .نيستند و حمل محمول بر موضوع به دليل نياز ندارد
  :ها گزينهبررسي ساير 

بنابراين حمل وجود بـر هيـوال نيازمنـد     ،مفهوم هيوال با مفهوم موجود بودن متفاوت است: »1« گزينة
  .دليل است

بنابراين حمل شـيريني بـه آنانـاس نيازمنـد      ،مفهوم شيريني با مفهوم آناناس تفاوت دارد: »3« گزينة
  .دليل است

متفاوت است و حمل آن بر موضوع نيازمند دليـل   مفهوم فراموشكاري با مفهوم انسان نيز: »4«گزينة 
  .است

  
اينكه فراموشكار بودن يكي از صفات انسان است ربطي به نيازمندي يا عدم نيازمندي به دليـل بـراي   

  .انسان ندارد

 

 

 

 

 

 

فــيـلـم 

https://aparat.com/v/Jd5ul


 

 شماره
  طه یح  رییادگیرواحد یز   واحد یادگیری  فصل  درس سوال

  یشناخت

 مقدماتی علم تجربی چیست؟ تعریف و روش مورد مطالعه: شناسی روان ١درس  یشناس روان ٢٠١

 مقدماتی علم تجربی چیست؟ مورد مطالعه تعریف و روش: شناسی روان ١درس  یشناس روان ٢٠٢

 پیشرفته علم تجربی چیست؟ تعریف و روش مورد مطالعه: شناسی روان ١درس  یشناس روان ٢٠٣

 مقدماتی کند؟ هایی را دنبال می شناسی چه هدف علم روان تعریف و روش مورد مطالعه: شناسی روان ١درس  یشناس روان ٢٠٤

 مقدماتی کند؟ هایی را دنبال می شناسی چه هدف علم روان تعریف و روش مورد مطالعه: شناسی روان ١درس  یشناس روان ٢٠٥

 پیشرفته کند؟ هایی را دنبال می شناسی چه هدف علم روان تعریف و روش مورد مطالعه: شناسی روان ١درس  یشناس روان ٢٠٦

 مقدماتی منابع کسب آگاهی و معرفت تعریف و روش مورد مطالعه: شناسی روان ١درس  یشناس روان ٢٠٧

 پیشرفته منابع کسب آگاهی و معرفت تعریف و روش مورد مطالعه: شناسی روان ١درس  یشناس روان ٢٠٨

 مقدماتی شناسی تعریف روان تعریف و روش مورد مطالعه: شناسی روان ١درس  یشناس روان ٢٠٩

 مقدماتی شناخت چیست؟ مطالعهتعریف و روش مورد : شناسی روان ١درس  یشناس روان ٢١٠

 مقدماتی شناسی تعریف روان تعریف و روش مورد مطالعه: شناسی روان ١درس  یشناس روان ٢١١

 مقدماتی شناخت چیست؟ تعریف و روش مورد مطالعه: شناسی روان ١درس  یشناس روان ٢١٢

 پیشرفته شناسی آوری اطالعات در روان جمعهای  روش تعریف و روش مورد مطالعه: شناسی روان ١درس  یشناس روان ٢١٣

 پیشرفته شناسی آوری اطالعات در روان های جمع روش تعریف و روش مورد مطالعه: شناسی روان ١درس  یشناس روان ٢١٤

  مقدماتی شناخت چیست؟ تعریف و روش مورد مطالعه: شناسی روان ١درس  یشناس روان ٢١٥
 ای گلبرگ كمرهسركار خانم : شناسی روانسرگروه دپارتمان 
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شناسان مشاهده كردند كودكـاني كـه در امتحـان مضـطرب و دسـتپاچه       در يك پژوهش، روان .201
با افزايش اضطراب «به اين نكته رسيدند كه بنابراين آورند،  دست مي هستند نمرات كمتري را به
 ..........اين جمله بيانگر » .يابد آموزان كاهش مي تحصيلي دانشدر جلسة آزمون، عملكرد 

 .شود هاي علمي، با آن آغاز مي ه پژوهشمفهومي است ك 1
 .پژوهش است ةتدوين پاسخ خردمندانه و سنجيده به مسئل 2
 .هاي مورد بررسي در پژوهش است توصيف دقيق از پديده ةارائ 3
  .ق هدف كنترل پديده استد بررسي و تحقهاي مور ر در پديدهباعث ايجاد تغيي 4

    2 گزينٔه صحيح

  
  .به مسئله اشاره شده است اما جملة مورد نظر در اين متن به صورت سؤال طرح نشده است » 1«گزينة 
درست است چون اين جمله يك فرضيه و پاسخ خردمندانه و سـنجيده بـه ايـن سـؤال      » 2«گزينة 

ضعيف است؟ اما چرا سنجيده شده است؟ زيرا بـا  آموزان در امتحان  است كه چرا عملكرد اين دانش
  .دست آمده است هآموزان در سر جلسة امتحان ب توجه به اطالعات به دست آمده از مشاهدة دانش

  .، چون در متن سؤال تعريف دقيق و روشني از مفاهيم ارائه نشده استاست نادرست » 3«گزينة 
شناسـي اسـت،    ها كـه از اهـداف علـم روان    پديده است چون به تغيير و كنترل نادرست » 4«گزينة 

  .اشاره شده است
 شناسي به چه معنا است؟ تجربي بودن علم روان .202

 هاي مستقل از هم برقراري رابطه بين پديده 1
 گيري هاي قابل اندازه ها از طريق روش اثبات رابطة پديده 2
 هاي مطرح شده در آن قابل اثبات بودن نظريه 3
  هاي دقيق و عيني ا از طريق روشه بررسي پديده 4

    4 گزينٔه صحيح

  
ها نيست بلكه در علم  نادرست است چون ويژگي علوم تجربي برقراري رابطه بين پديده » 1«گزينة 

  .شود ها به طور دقيق و عيني بررسي مي تجربي رابطة بين پديده
اثبـات نظريـه يـا     دصد نيز نادرست هستند چون دانشمندان علوم تجربي در  »3«و  »2« هاي هگزين

  .ها نيستند رابطة بين پديده



 )APP (116 شناسي يازدهم ؟؟؟ روان

 است؟ نشدهكدام عبارت به صورت فرضيه مطرح  .203
 .كند آميز، رفتار پرخاشگري در كودكان را تقويت مي هاي خشونت مشاهدة فيلم 1
 .آموزان تابعي از پيشرفت تحصيلي آنان است سطح عزت نفس دانش 2
 .ت معنادار وجود داردبين متوسط اضطراب در دختران و پسران تفاو 3
  .استفاده از معيارهاي انضباطي و تنبيهي براي كودكان، روش و معيار كارآمدي نيست 4

   4 گزينٔه صحيح

  
  .اشاره دارد هاي خشن و تقويت پرخاشگري در كودكان به رابطة تماشاي فيلم » 1«گزينة 
  .اشاره دارد رابطة ميان ارتباط عزت نفس و ميزان پيشرفت تحصيلي به » 2«گزينة 
  .دارداشاره ) دختر يا پسر بودن(اضطراب و جنسيت   به رابطة » 3«گزينة 
 ها نيست، بلكه به مفاهيم اخالقي و ارزشي پرداختـه شـده   نه تنها بيانگر رابطة بين پديده » 4«گزينة 

  .است بنابراين به شكل فرضيه تدوين نشده است
شناسي كه هنگام بررسي رابطة هوش و ميزان سازگاري افراد، تعريف دقيـق و روشـني از    روان .204

 يافته است؟ شناسي دست يك از اهداف روان دامدهد، به ك هوش و سازگاري ارائه مي
 كنترل 1
 تبيين 2
 توصيف 3
  بيني پيش 4

   3 گزينٔه صحيح

  
  ها توصيف پديده بيان چيستي  شن مفاهيم وبيان دقيق و ر

  
ـ شناسي قبل از ورود به بررسي رفتارهاي انسان و يـا   در روان يـا  » هـوش «يش از ورود بـه بررسـي   پ

هـوش كالمـي يـا     ،مثالً منظـور  ،اول بايد توصيفي دقيق از هوش داشته باشيم» اضطراب«يا » حافظه«
  .هيجاني يا فضايي و يا عاطفي است

  .چيستي مفهوم و موضوعي است كه قصد مطالعه و بررسي آن را داريم ،در واقع توصيف



 117

در ) حافظـه (دهد تا توانايي يـادآوري اطالعـات    مي كه ميزان خواب افراد را تغيير پژوهشگري .205
 ..........آنان را افزايش دهد، 

 .هاي تكرارپذير دست يافته است به يافته 1
 .ميزان يادآوري افراد را تحت كنترل درآورده است 2
 .بيني كرده است تأثير ميزان خواب بر يادآوري را پيش 3
  .هاي مورد بررسي ارائه داده است توصيف و تبيين دقيقي از پديده 4

    2 گزينٔه صحيح

  
  .شود ميزان خواب تغيير داده مي -1: اگر به متن سؤال توجه شود

شود تـا بـر    دهد، يعني يك پديده تغيير داده مي تغيير ميزان خواب، توانايي يادآوري را افزايش مي -2
  .پديدة ديگر تأثير گذاشته شود
  .شود تا بر پديدة ديگر تأثيرگذاشته شود، كنترل است مي اي تغيير داده هدف پژوهشي كه در آن پديده

 شناختي دشوار است؟ هاي روان به كدام دليل توصيف و تبيين پديده .206
 .تري است شناسي علم دقيق روان 1
 .تر هستند شناختي گسترده هاي روان پديده 2
 .هاي رواني نابهنجار است شناسي علم پديده روان 3
  .هاي متعدد هستند تحت تأثير علت شناختي هاي روان پديده 4

    4 گزينٔه صحيح

  
به همـين دليـل توصـيف و تبيـين آنهـا       ؛شناختي تحت تأثير عوامل زيادي قرار دارند هاي روان پديده

  .دشوار است

  
هـاي مختلـف و    شناسي داراي ابعـاد و ويژگـي   انسان و رفتارهاي او به عنوان موضوعي براي علم روان

داراي ابعاد غيرجسماني هم هسـت كـه ارتبـاط     ،انسان عالوه بر آنكه جسم و بدن دارد .پيچيده است
  .تنگاتنگي با بعد جسماني دارد

شود كه توصيف دقيق از موضوعات مختلف مثل هوش و عواطف دشوار گردد و در  اين امر باعث مي
  .هاي متفاوتي از اين موضوعات باشيم نتيجه شاهد تبيين
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فراينـد  «و » جريان يك عمل، هنگامي كه از مبدأ به سـوي مقصـد در حـال حركـت هسـتيم     « .207
چـه   ترتيـب  بـه ا ر» دار براي مشخص كردن يك موقعيت نـامعين  وجوي با قاعده و نظام جست

 نامند؟ مي
 روش علمي -فرايند 1
 فرايند -روش علمي 2
 روش علمي -دار روش نظام 3
  دار روش نظام -روش علمي 4

   1 گزينٔه صحيح

  
  فرايند  جريان يك عمل، هنگامي كه از مبدأ به سوي مقصد در حال حركت هستيم 

  روش علمي دار براي مشخص كردن يك موقعيت نامعين  وجوي با قاعده و نظام جستفرايند 
 تواند يك تعريف عملياتي تلقي شود؟ يك از تعاريف مي كدام .208

 حسي ةتعبير و تفسير اطالعات دريافت شدادراك يعني  1
 اضطراب يعني نگراني، استرس و دلشوره 2
 افسردگي يعني احساس غم، اندوه و نگراني 3
  .آيد دست مي اي كه در يك آزمون افسردگي به افسردگي يعني نمره 4

   4 گزينٔه صحيح

  
گيري بايد متغيرهـاي مـوردنظر    در روش علمي و براي انجام يك آزمايش صحيح و سهولت در اندازه

  .گيري تعريف شوند مثل افسردگي، اضطراب، هوش و پرخاشگري به شكل دقيق و قابل اندازه

  
افراد بـا مطالعـة آن بـه برداشـت يكسـان و يـا تقريبـاً          ي باشد كه همةا تعريف عملياتي بايد به گونه

  .يكساني برسند
يـا بـراي   . آيـد  دست مي عددي است كه با اجراي آزمون سازگاري به  تعريف عملياتي هوش :مثال

  .آيد دست مي به كه با اجراي آزمون افسردگي عددي است افسردگي 
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 شناسي كدام گزينه است؟ ترين تعريف روان شناسان، جامع از ديدگاه بسياري از روان .209
 علم مطالعة رفتار و تجارب انساني 1
 ها هاي حسي توسط محرك تحريك گيرنده 2
 علم مطالعة رفتار و فرايندهاي ذهني 3
  هاي انتخاب شده علم تفسير محرك 4

    3 گزينٔه صحيح

  
  .م مطالعة رفتار و فرايندهاي ذهنيعل عبارت است از شناسي ترين تعريف روان جامع

  
 شـود امـا فراينـدهاي ذهنـي     فته ميگ »رفتار«جاندار  ةاليت مورد مشاهدشناسي به هر نوع فع در روان

  .اموري هستند كه به شكل مستقيم قابل مشاهده نيستند
 گيرد؟ هاي زيادي از اطالعات صورت مي پس از كدام مرحله از مراتب شناخت، استنباط .210

 نگهداري اطالعات ادراك شده در حافظه 1
 ها اي حسي توسط محركه تحريك گيرنده 2
 هاي احساس شده انتخاب محرك 3
  هاي انتخاب شده تفسير محرك 4

    1 گزينٔه صحيح

  
نگهـداري اطالعـات در   مرحلـة  گيـرد يعنـي بعـد از     تفكر صورت مي ةاستنباط از اطالعات در مرحل

  .حافظه

  
هـا سـعي    گـوييم، انسـان   مـي  كنيم كه بـه آن حافظـه   اي نگهداري مي  ما تفسيرهاي خود را در محفظه

هاي زيادي داشـته باشـند و    كنند با استفاده از اطالعات خام موجود در حافظه، استنباط و برداشت مي
  .به مراتب باالتر شناخت دست يابند

  .گويند مي» تفكر«به فرايند استفاده از اطالعات موجود در حافظه 
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 اره شده است؟در كدام مورد به رفتارهاي قابل مشاهدة مستقيم اش .211
 ادراك، احساس، هيجان 2  صحبت كردن، خنديدن، قدم زدن 1
  احساس، انگيزش، زبان 4  يادگيري، حافظه، شخصيت 3

   1 گزينٔه صحيح

  
ها اشاره شده است به طور مستقيم قابل مشاهده هسـتند و نيـاز    به آن» 1«همة مواردي كه در گزينة 

  .بردن به آنها وجود ندارد به واسطه براي پي

  
باشد و به طـور   ها نياز به يك واسطه مي بردن به آن هيجان و حافظه براي پي در مواردي مثل ادراك،

بـه مـواردي گفتـه     گوينـد امـا رفتـار     مستقيم قابل مشاهده نيستند كه به آنها فرايندهاي ذهني مي
  .باشند شود كه به طور مستقيم و آشكار قابل مشاهده مي مي

» ها با كلمات مترادف جايگزين كردن آن«و » مشخص كردن كلمات سه حرفي در يك متن« .212
 ، مربوط به كدام سطح پردازش است؟ترتيب به

 مفهومي -مفهومي 1
 مفهومي -ادراكي 2
 ادراكي -مفهومي 3
  ادراكي -ادراكي 4

   2 گزينٔه صحيح

  
كلمـات    يافتن كلمات سه حرفي در يك متن، متكي بر اطالعات حسي اسـت كـه از طريـق مشـاهدة    

  .شود، پس پردازش آن از نوع ادراكي است دريافت مي
خوانيم نيازمند درك معناي  معني به جاي كلماتي كه در يك متن مي  جايگزين كردن كلمات مترادف و هم

  .لمه و برقراري ارتباط بين اطالعات جديد و دانش پيشين است، پس پردازش از نوع مفهومي استك

  
  .است كمحرظاهري  اندازه و شكل هاي حسي و صرفاً براساس ويژگي پردازش ادراكي 

  .گيرد هاي كيفي قرار مي ژگيتحت تأثير وي پردازش مفهومي 
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گيري استعداد تحصيلي درس رياضي اسـتفاده   هاي كمي از كدام روش براي اندازه در پژوهش .213
 شود؟ مي
 نامه پرسش 1
 مصاحبه 2
 مشاهده 3
  آزمون 4

    4 گزينٔه صحيح

  
گيـري   كمي كردن و اندازه. گيري است كلمة كليدي كه در اين سؤال بايد به آن دقت كنيم واژة اندازه

  .پذير است ها امكان شناختي، با استفاده از آزمون هاي روان ويژگي
سـه سـاله بـر    كودكـان  ) پسـر بـودن   -دختر(شناسي كه به منظور بررسي تأثير جنسيت  نارو .214

بازي را در اختيار سه دختـر و سـه    بازي، تعدادي عروسك و كاميون اسباب انتخاب نوع اسباب
كند،  ها را ثبت مي بازي ها با هر يك از اسباب دهد و مدت زمان بازي آن پسر سه ساله قرار مي

 ..........آوري اطالعات را به كار برده است؟ روشي كه  كدام روش جمع
 .كنند ن، الگوهاي رفتاري را بررسي مياز طريق آ 1
 .گيرد موضوع مورد مطالعه را به طور دقيق اندازه مي 2
 .كنند گذاري استفاده مي در آن، از اشكال مختلف نمره 3
  .پردازد تعيين شده مي هاي از پيش نامه با پرسش به كسب اطالعات به صورت مستقيم و 4

    1 گزينٔه صحيح

  
بازي يعني مدت انجام رفتار، مشاهده و ثبت  در اين پژوهش، مدت زمان بازي كودكان با انواع اسباب

  .به ويژگي آن اشاره شده است» 1«شده است پس از روش مشاهده استفاده شده كه در گزينة 
  روش آزمون  » 2«گزينة 
  نامه ويژگي پرسش » 3«گزينة 
  روش مصاحبه » 4«گزينة 
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 ترين مرتبة شناخت كدام است؟ ترين و پايين عالي ترتيب به .215
 توجه -گيري قضاوت و تصميم 1
 احساس -گيري قضاوت و تصميم 2
 توجه -گيري حل مسئله و تصميم 3
  احساس -گيري حل مسئله و تصميم 4

   3 گزينٔه صحيح

  
  گيري  حل مسئله و تصميم ترين مراتب شناخت  عالي
  توجه ترين مرتبة شناخت  پايين

  
و ) تـرين سـطح شـناخت    پايين(كنيم  خاب ميما به كمك توجه يك يا چند محرك احساس شده را انت

اطالعـات   است كـه از هايي  گيري براساس استنباط حل مسئله و تصميم يعني شناخت ةترين مرتب عالي
  .رسيم نوع استفاده از اين اطالعات به تفكر ميتوجه به  با حافظه داريم ودر موجود 

  .گيري است حل مسئله و تصميم ،قضاوت ،استدالل تفكر شامل 
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