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1399-1400 

m e r a a t . i r

دهـم معارف اسالمـی



 

 شماره
  طهیح  رییادگیرواحد یز   واحد یادگیری  فصل سوال

  یشناخت
  

   پیشرفته لغت: قلمرو زبانی دیوار عدل: گنج حکمت/ پاسداری از حقیقت : ٣درس  ادبیات پایداری: ٢فصل  ١

   مقدماتی لغت: قلمرو زبانی دیوار عدل: گنج حکمت/ پاسداری از حقیقت : ٣درس  ادبیات پایداری: ٢فصل  ٢

   مقدماتی لغت: قلمرو زبانی دیوار عدل: گنج حکمت/ پاسداری از حقیقت : ٣درس  ادبیات پایداری: ٢فصل  ٣

   مقدماتی امال: قلمرو زبانی ها خالصه دانش: گنج حکمت/ چشمه : ١درس / ستایش  ادبیات تعلیمی: ١فصل  ٤

   پیشرفته امال: قلمرو زبانی ها خالصه دانش: گنج حکمت/ چشمه : ١درس / ستایش  ادبیات تعلیمی: ١فصل  ٥

   مقدماتی تاریخ ادبیات: قلمرو ادبی دیوار: خوانی روان/ از آموختن، ننگ مدار : ٢درس  ادبیات تعلیمی: ١فصل  ٦

 مقدماتی آرایه: قلمرو ادبی ها خالصه دانش: گنج حکمت /چشمه : ١درس / ستایش  ادبیات تعلیمی: ١فصل  ٧
  

 پیشرفته آرایه: قلمرو ادبی دیوار عدل: گنج حکمت/ پاسداری از حقیقت : ٣درس  ادبیات پایداری: ٢فصل  ٨
  

 پیشرفته دستور: قلمرو زبانی دیوار عدل: گنج حکمت/ پاسداری از حقیقت : ٣درس  ادبیات پایداری: ٢فصل  ٩
  

 مقدماتی دستور: قلمرو زبانی دیوار: خوانی روان/ از آموختن، ننگ مدار : ٢درس  ادبیات تعلیمی: ١فصل  ١٠
  

   مقدماتی دستور: قلمرو زبانی دیوار عدل: گنج حکمت/ پاسداری از حقیقت : ٣درس  ادبیات پایداری: ٢فصل  ١١

   پیشرفته قرابت: قلمرو فکری دیوار عدل: حکمتگنج / پاسداری از حقیقت : ٣درس  ادبیات پایداری: ٢فصل  ١٢

   پیشرفته قرابت: قلمرو فکری دیوار: خوانی روان/ از آموختن، ننگ مدار : ٢درس  ادبیات تعلیمی: ١فصل  ١٣

   مقدماتی قرابت: قلمرو فکری دیوار: خوانی روان/ از آموختن، ننگ مدار : ٢درس  ادبیات تعلیمی: ١فصل  ١٤

   پیشرفته قرابت: قلمرو فکری ها خالصه دانش: گنج حکمت/ چشمه : ١درس / ستایش  ادبیات تعلیمی: ١فصل  ١٥

د برای مشاهده فیلم روش حل،      .را لمس نما

 

 كالشلو یمرتض یجناب آقا: یسرگروه دپارتمان فارس

https://aparat.com/v/GrDOk
https://aparat.com/v/x5rWj
https://aparat.com/v/caePv
https://aparat.com/v/HQnrP
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 است؟ نادرستمعني چند واژه در مقابل آن  .1
) داد و فريـاد   :هنگامـه ) (الجوردي  :نيلوفري) (كليدها: مفتاح) (دهان: كام) (دهنده روزي: رزاق(
 )گرفتار: ورطه() سرخي غروب: فلق) (نگاهداشت: تيمار) (تكيه دادن: يله دادن(

 يك 4  چهار 3  سه 2  دو 1
   2 صحيحگزينٔه 

  :ها معناي درست واژه
 مهلكه، گرفتاري، گرداب، گودال: ورطه/ سپيدة صبح، فجر : فلق/ كليد: مفتاح

  
  كدام واژه درست است؟ معني .2

 نيازمند: مولع 2   زده شگفت: نادره 1
  ضامن: كفيل 4   شك كردن: غبطه 3

   4 صحيحگزينٔه 
 :ها در ساير گزينه  درست واژهمعني 

حـال و روز  : رشـك بـردن  : غبطـه ) 3/ بسيار مشتاق، آزمند : مولع) 2/ آور  همتا، شگفت بي: نادره) 1
  كسي را آرزو داشتن

 است؟ نادرستاي  در كدام گزينه معني واژه .3
 بزرگواري: شرف/ خويشي  :قرابت 1
 تلف: ضايع/ قصد: عزم 2
 هجوم: برد دست/ ظلم: جافي 3
 از ميان رفتن رنج و غم  :فرج/ بدين ترتيب: زين نمط 4

   3 صحيحگزينٔه 
 ، ستمگرظالم  :جافي
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 يابيد؟ مي غلط امالييدر كدام گزينه  .4

 گيم در نظـر خلـق   چون كعبه، برازنده 1
  

 زان است كه مـن جامـة پوشـيده نپوشـم    
  

 عاقبت منزل ما وادي خاموشان است 2
  

ــالك     ــد اف ــه در گنب ــا غلغل ــدازحالي  ان
  

 شـدي  همچو دعاي صالحان دي سوي اوج مـي  3
  

 پـري  باز چو نور اختران سوي حضيض مي
  

ـتغناي معشـوق اسـت    4  سخن در احتياج ما و اس
  

 گيرد چه سود افسونگري اي دل كه در دلبر نمي
  

   1 صحيحگزينٔه 
 برازندگي ←گي  برازنده

 

 است؟ نادرستدر متن زير امالي كدام واژه  .5
جهان از عالمات هضم توست زانكه عاقالن آنچه را پوشيده باشـد عيـان بيننـد و     بدگماني بر«

هرآينه قدر و اندازة تو به ميزان خرد و دانش توست و بـر توسـت كـه ديـو شـهوت را از بهـر       
 ».اخالق از وجود خود بزدايي و دنيا و آخرت خويش عمارت كردن در ترك دنياست

 قدر 4  بهر 3  عمارت 2  هضم 1
   1 صحيحگزينٔه 

 دورانديشي: حزم: امالي درست واژه
 

 است؟ نادرستهاي كدام گزينه  داده .6
 .ادبي باشند -توانند تخيلي آثار تعليمي مي 2  .نامه اثر عطار نيشابوري و به نثر است الهي 1
 .داستان ديوار از جمال ميرصادقي است 4  .نامه اثر عنصرالمعالي و به نثر است قابوس 3

   1 صحيحگزينٔه 
 .نامه اثر عطار نيشابوري و به نظم است الهي
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 است؟ نرفتهكار  به» آميزي حس«در كدام گزينه آراية  .7

 بر آستان خرابات چون نباشم فرش؟ 1
  

 شـنوم  دلـي زان تـراب مـي    كه بوي زنـده 
  

 خــروش اســت هــاي بــي درو هنگامــه 2
  

 چشم و گـوش اسـت   درو رنگ و صدا بي 
  

 پــنج كــرّت ايــن چنــين آواز ســخت 3
  

 لخــت شــد لخــت رســيد و دل همــي مــي
  

 خواندم به جادة پيكار زندگي مي/ هايي كه آشنا ديدم صداي هلهله 4
   2 صحيحگزينٔه 

 :ها بررسي ساير گزينه
 شنوايي +بويايي  ←بو را شنيدن : »1«گزينة 
  المسه +شنوايي  ←آواز سخت : »3«گزينة 
  شنوايي +بينايي  ←ديدن صدا : »4«گزينة 

 است؟ رفتهكار  به» تضاد و حسن تعليل«در كدام گزينه آراية  .8
 ديدهخميده پشت از آن گشتند پيران جهان1

  

 جوينـد ايـام جـواني را    كه اندر خاك مـي 
  

 زلف تو گر خاتم از دست سليمان درربـود2
 

 ز لعلت يكي خاتم فرسـت آن بر او بگذار و
  

 چشم من در ره ايـن قافلـة راه بمانـد3
 

ــه ــا ب ــد  ت ــاز آم ــم آواز درا ب ــوش دل  گ
  

 يار مردان خدا باش كه در كشتي نـوح4
  

 هست خاكي كه به آبـي نخـرد طوفـان را   
  

   1 صحيحگزينٔه 
  پير و جوان: تضاد

 .داند وجو كردن ايام جواني در خاك مي شاعر علت خميده شدن پيران را جست: حسن تعليل
  

https://aparat.com/v/GrDOk
https://aparat.com/v/x5rWj
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 رفته است؟كار  به» اليه صفت و مضاف«در كدام گزينه  .9

 انـد  گاه خود از خار كرده آنان كه تكيه 1
  

 رونـد  گشـاده ز گلـزار مـي    چون گل جبين
  

 هــا بســتگي بــه تــار ندارنــد نغمــه دل 2
  

 رونــد از بهــر مصــلحت بــه رگ تــار مــي
  

 بيدار مشـو كـه راه فنـا را سـبكروان     3
  

 رونــد صــفت بــه ديــدة بيــدار مــي شــبنم
  

 اند به گلزار عشـق بـوي   آنها كه برده 4
  

 رونـد  وگوي تـو از كـار مـي    صائب ز گفت
  

   3 صحيحگزينٔه 
  :ها بررسي گزينه

 -: صفت/ اليه مضاف ←خود : »1«گزينة 
 -: صفت/ اليه مضاف ←) در مصراع دوم(تار : »2«گزينة 
 بيدار: صفت/ اليه مضاف ←فنا : »3«گزينة 
  -: صفت/ اليه مضاف ←عشق، تو : »4«گزينة 

 فعل به قرينة معنايي صورت گرفته است؟در كدام گزينه حذف  .10
 هر چه لبم بوسه زد گندم خال تـو را  1

  

 يك جو كمتر نشـد خـواهش بسـيار مـن    
  

 مدبر همه خلق است و كردگار جهان 2
  

 ضيادهنده شمس اسـت و نـوربخش قمـر   
  

 ز كارداني ديروز من چه سود امروز؟ 3
  

 چو كـار نيسـت چـه تـأثير كـارداني را؟     
  

 ظاهرپرسـت نگذشـتم  به هيچ زاهـد   4
  

 كه زيـر خرقـه نـه زنّـار داشـت پنهـاني      
  

   3 صحيحگزينٔه 

 ؟)است(و چو كار نيست، چه تأثير كارداني را ) وجود دارد(ز كارداني ديروز من امروز چه سودي 
  

 است؟ نادرستالگوي ذكرشده در مقابل كدام گزينه  .11
 اليه مضاف +صفت  +هسته  ←غبطة بزرگ زندگاني  1
 اليه مضاف +اليه  مضاف +صفت  +هسته  ←گوشة روشن وجدان تاريخ  2
 اليه مضاف +صفت  +هسته  ←ضامن دوام جهان  3
 اليه مضاف +اليه  مضاف +هسته  ←دار نجابتت  آينه 4

   3 صحيحگزينٔه 
 اليه مضاف +اليه  مضاف +هسته  ←ضامن دوام جهان 

https://aparat.com/v/HQnrP
https://aparat.com/v/caePv
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» افتد كاله از سر كودك عقل مي/ كه به هنگام تماشا/ چندان تناوري و بلند«مفهوم كلي شعر  .12

 ؟شود نمياز كدام گزينه دريافت 
 در تو حيرانم و اوصاف معاني كه تو راست 1

  

 واندر آن كس كه بصر دارد و حيران تو نيست
  

 آخر چه باليي تو كه در وصف نيـايي  2
  

 انـــت بســـيار بگفتـــيم و نكـــرديم بي  
  

 ز وصف حسن تو حافظ چگونه نطق زند 3
  

 كــه همچــو صــنع خــدايي وراي ادراكــي 
  

 زمانه در صف ميدان او به توصيف است 4
  

 ستاره بـر در ايـوان او بـه تحسـين اسـت     
  

   4 صحيحگزينٔه 
  .همة موجودات در حال توصيف معشوق هستند

  توصيف معشوقناتواني از  ←» 3«و » 2«، »1«هاي  مفهوم شعر سؤال و گزينه
 ؟نداردكدام گزينه با مفهوم عبارت زير تناسب  .13

  ».هر شادي كه بازگشت آن به غم است، آن را شادي مشمر«
 غم بـزي كـه شـادي و غـم     شاد و بي 1

  

 گذرنـــــد زود آينـــــد و زود مـــــي 
  

 جور دشمن چه كند گر نكشد طالب دوست 2
  

 انـد  هم گنج و مار و گل و خار و غم و شادي به
  

 چون غم و شادي جهان در گذر استحافظا  3
  

 بهتر آن است كه من خاطر خود خوش دارم
  

 ز غم مباش غمـين و مشـو ز شـادي شـاد     4
  

 كننــد دوام كــه شــادي و غــم گيتــي نمــي
  

   2 صحيحگزينٔه 
  .ها به هم آميخته شده است ها و خوشي در اين دنيا سختي

 ها ها و شادي ناپايداري غم :»4«و » 3«، »1«هاي  مفهوم مشترك عبارت سؤال و گزينه
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 در يك راستاست؟» نماي جوفروش نباش گندم«كدام گزينه با مفهوم عبارت  .14

ــو   1 ــته ج ــزان كش ــدارم اي در خ  نپن
  

ــت درو   ــه وقـ ــتاني بـ ــدم سـ ــه گنـ  كـ
  

 مرا سخن همه بـا اوسـت گرچـه در ظـاهر     2
  

 عتاب و صلح كنم گـرم بـا فـالن و فـالن    
  

 تـر  باطن ما بـود از ظـاهر مـا روشـن     3
  

ــا صــاف  ــة م ــر از رو باشــد پشــت آيين  ت
  

 زآتش عشق تو آن سوز كه در باطن ماست 4
  

 ظاهر آن است كه بر اهل خرد ظاهر نيست
  

   3 صحيحگزينٔه 
 نكوهش رياكاري و تظاهر :»3«مفهوم مشترك عبارت سؤال و گزينة 

  :ها بررسي ساير گزينه
  مكافات عمل متناسب با عمل: »1«گزينة 
  معطوف بودن همة اشارات عاشق به معشوق  :»2«گزينة 
  عجز و ناتواني عاقالن از درك عشق: »4«گزينة 

 است؟ متفاوتمفهوم كدام گزينه  .15
 چون بال شوق هست ز افتادگي چه بـاك  1

  

ــوار مــي  ــر ســر دي ــد مرغــان دليــر ب  رون
  

 بلندي از آن يافـت كـاو پسـت شـد     2
  

ــا هســـت شـــد   در نيســـتي كوفـــت تـ
  

 سرافرازي تواضع پيشه ساختهر كه صائب با  3
  

ــاق را چــون آفتــاب   آورد زيــر نگــين آف
  

 فرازي خاكساري را مده از دست با گردن 4
  

 گردد كه برگ از ابر و باران، ريشه از گل تازه مي
  

   1 صحيحگزينٔه 
  نترسيدن از شكست در راه رسيدن به هدف 

فروتني انسـان را بـه   (عين قدرتمندي  تأكيد بر تواضع در :»4«و » 3«، »2«هاي  مفهوم مشترك گزينه
  ).رساند مقام باال مي

   



 

 شماره
  طهیح  رییادگیرواحد یز   واحد یادگیری  فصل سوال

 یشناخت
  

   مقدماتی ترجمه و تعریب صیغ األفعال و أنواع الکلمة، و اإلسم ِباعتبار الجنس و العدد و الّتعارف/ ذاک هو اهللا  الدرس االول ١٦

 مقدماتی ترجمه و تعریب صیغ األفعال و أنواع الکلمة، و اإلسم ِباعتبار الجنس و العدد و الّتعارف/ ذاک هو اهللا  االول الدرس ١٧
 

 مقدماتی ترجمه و تعریب صیغ األفعال و أنواع الکلمة، و اإلسم ِباعتبار الجنس و العدد و الّتعارف/ ذاک هو اهللا  الدرس االول ١٨
 

 مقدماتی ترجمه و تعریب فی المطار+ األعداد من الواحد إلی المئة و أسماء اإلستفهام و األفعال / المواعظ العددّیة  الدرس الثانی ١٩
 

   پیشرفته ترجمه و تعریب صیغ األفعال و أنواع الکلمة، و اإلسم ِباعتبار الجنس و العدد و الّتعارف/ ذاک هو اهللا  الدرس االول ٢٠

 پیشرفته ترجمه و تعریب فی المطار+ األعداد من الواحد إلی المئة و أسماء اإلستفهام و األفعال / المواعظ العددّیة  الدرس الثانی ٢١
 

 پیشرفته درک مطلب فی المطار+ األعداد من الواحد إلی المئة و أسماء اإلستفهام و األفعال / المواعظ العددّیة  الدرس الثانی ٢٢
 

 پیشرفته درک مطلب فی المطار+ األعداد من الواحد إلی المئة و أسماء اإلستفهام و األفعال / المواعظ العددّیة  الدرس الثانی ٢٣
 

 پیشرفته اعراب و تحلیل صرفی فی المطار+ األعداد من الواحد إلی المئة و أسماء اإلستفهام و األفعال / المواعظ العددّیة  الدرس الثانی ٢٤
 

 پیشرفته قواعد فی المطار+ األعداد من الواحد إلی المئة و أسماء اإلستفهام و األفعال / المواعظ العددّیة  الدرس الثانی ٢٥
 

   پیشرفته قواعد فی المطار+ األعداد من الواحد إلی المئة و أسماء اإلستفهام و األفعال / المواعظ العددّیة  الدرس الثانی ٢٦

 مقدماتی قواعد األفعال و أنواع الکلمة، و اإلسم ِباعتبار الجنس و العدد و الّتعارفصیغ / ذاک هو اهللا  الدرس االول ٢٧
 

   پیشرفته قواعد فی المطار+ األعداد من الواحد إلی المئة و أسماء اإلستفهام و األفعال / المواعظ العددّیة  الدرس الثانی ٢٨

   پیشرفته قواعد فی المطار+ إلی المئة و أسماء اإلستفهام و األفعال األعداد من الواحد / المواعظ العددّیة  الدرس الثانی ٢٩

 مقدماتی قواعد صیغ األفعال و أنواع الکلمة، و اإلسم ِباعتبار الجنس و العدد و الّتعارف/ ذاک هو اهللا  الدرس االول ٣٠
 

د برای مشاهده فیلم روش حل،      .را لمس نما

 
 خواه سركار خانم الهه مسيح: معارف اسالمیعربی گروه سرگروه دپارتمان 

https://aparat.com/v/prVo0
https://aparat.com/v/8JDMl
https://aparat.com/v/xr8ay
https://aparat.com/v/FZTba
https://aparat.com/v/kMuhV
https://aparat.com/v/TCzKe
https://aparat.com/v/WEKUq
https://aparat.com/v/jPHXU
https://aparat.com/v/mRGwd
https://aparat.com/v/upXgU
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  و األدقّ في التّرجم۟ه ن األصح21 -16: (و التّعريب عي( 
 »اجعل لي لسان صدقٍ في اآلخرين و« .16

 !و براي من زبان راستي در ديگران قرار بده 1
 !دهم و زبان راستي را براي خود در آيندگان قرار مي 2
 !و ياد نيكو را براي من در آينده قرار بده 3
 !و براي من ياد نيكو در آيندگان قرار بده 4

  4 صحيحگزينٔه 
 دارومـ  )آينـده (» 3«و در گزينـة   )دهـم  قرار مي... براي خود(» 2«، در گزينة )ديگران(» 1«در گزينة 

 .نادرست هستند
  

 .......... پروردگار ما: »!۟هًرَضرارها خَاغبِ بعد األرض يرَم صثُ أمطاراً غُيومِ السماواتن م ربناأنزَلَ « .17
 !آلود سرسبز شد از ابرهاي آسمان، باراني فروريخت، پس به واسطة آن زمين گل 1
 !اش سبز گردانيد رنگي را پس از تيره شها را نازل كرد، پس زمين ها، باران از ابرهاي آسمان 2
 !كند سرسبز مي ها فرستد سپس زمين غبارآلودش را با آن يها را از ابرها م باران 3
اش سرسـبز   هـايي را فروفرسـتاد سـپس زمـين را پـس از غبـارآلودگي       ها باران از ابرهاي آسمان 4

 !گردانيد
  4 صحيحگزينٔه 

ترجمـه شـده   » فرسـتد  مـي «به شكل مضـارع  » 3«فعل ماضي است اما در گزينة » فروفرستاد: أنزل«
مه جتر» 3«و در گزينة  نادرست است» 1«جمع است نه مفرد لذا گزينة » ها آسمان: السماوات«. است

در » األرض«و » أمطاراً« .اشتباه ترجمه شده است» 3و  1«هاي  در گزينه» گردانيد: صير« .نشده است
  .اند نادرست ترجمه شده» 2«گزينة 

  
  گردانيد: صير
  شد: صار

https://aparat.com/v/prVo0
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 »!رر انْتَشَرَت في السماءنظُرْ إلي ظالمِ اللّيلِ كأنّ النّجوم فيه دأُ« .18

 !شوند كنم، كه مثل مرواريد در آسمان پراكنده مي به ستارگان در شب تاريك نگاه مي 1
 !اند ها در آسمان پخش شده آن، مانند مرواريد ستارةتاريكي شب را ببين، گويي  2
 !اند بينم كه در آسمان پخش شده ستارگان تاريك در دل شب را مانند مرواريدهاي پراكنده مي 3
 !اند به تاريكي شب بنگر، گويي ستارگان در آن مرواريدهايي هستند كه در آسمان پراكنده شده 4

  4 صحيحگزينٔه 
: النّجـوم «. نادرست هستند» 3«و » 1«هاي  فعل امر است نه مضارع؛ لذا گزينه» بهنگاه كن : اُنظُر إلي«

جمـع اسـت و   » مرواريـدهايي : درر«. مفرد ترجمه شده اسـت » 2«جمع است اما در گزينة » ستارگان
 .نادرست ترجمه شده است» 3«و » 1«هاي  نكره اما در گزينه

  

19. »رب عبد ال يخلصه ه إلّا و تَجري ينابيعالحكم۟ه من قلبِه علي لسان« 
هاي حكمت را از قبلش  اي نيست كه براي پروردگار خود مخلص شود، مگر اينكه چشمه هيچ بنده 1

 !بر زبانش جاري سازد
 !حكمت از قلب او بر زبانش، جريان خواهد يافت ةهر بنده كه براي خداوند خويش اخالص ورزد، چشم 2
هاي حكمت از قلب او بـر زبـانش    ورزد، جز اينكه چشمه ص نمياي براي پروردگار خود اخال بنده 3

 !گردد جاري مي
 !سازد را از قلب بر زبانش جاري مي ها حكمت ةاي كه براي خداي خويش خالص شود، چشم بنده 4

  3 صحيحگزينٔه 
  .صحيح ترجمه شده است» 3«فعل مضارع است كه فقط در گزينة » ورزد اخالص نمي: اليخلص«
در » ينـابيع الحكمـه۟  « .نادرست ترجمه شـده اسـت  » 2«و » 1«هاي  در گزينه» شود جاري مي: تجري«

 .ندا هنادرست ترجمه شد» 4«و » 2«هاي  گزينه
   

https://aparat.com/v/8JDMl
https://aparat.com/v/xr8ay


 13
 :الخطأعين  .20

 ها، خورشيد و ماه را پديد آورد، پروردگار ما آسمان: أوجد خالقُنا السماوات و الشَّمس و القَمر، 1
 و باراني ريزان و ستارگاني همچون مرواريد، زيبا آفريد،: منهمرَ۟هً و أنجماً جميل۟هً كالدر۟هِ،و خَلقَ أمطاراً  2
 هاي درختان را سرسبز و تازه قرار داد، و شاخه: ،نَضرَ۟هًضرَ۟هً و األشجارِ خ و جعلَ غُصونَ 3
 !افت تا با آن نگاه كندو در انسان بينايي را شك!: في اإلنسان البصرَ للنَّظر بها و شَقَّ 4

  2 صحيحگزينٔه 
 ».رگاني زيبا همچون مرواريد آفريدهايي ريزان و ستا و باران«: ترجمة صحيح

  

 »گ قادر است صداي ساعت را از مسافت چهل پايي بشنود؟اي كه س آيا نشنيده« .21
 قدماً؟اع صوت ساع۟ه واحد۟ه من مساف۟ه أربعين مب تقدر علي سلهل ما سمعت أن الك 1
 أربعين أقدام؟ مساف۟ه الكلب يقدر علي سماع صوت الساع۟ه من ألن تسمع أنّ 2
 ألم تسمع أنّ الكلب يقدر علي سماع صوت الساع۟ه من مساف۟ه أربعين قدماً؟ 3
 كيف ما سمعت أنّ الكلب يقدر علي سماع الصوت الساع۟ه من مساف۟ه أربعين قدمٍ؟ 4

  3 صحيحگزينٔه 
... كيـف (» 4«و در گزينـة   )، أقـدام ...لن تسمع (: »2«، در گزينة )تقدر ...ساع۟ه واحد۟ه (: »1«در گزينة 
  .موارد نادرست هستند )قدمٍ ...الصوت

  
 .معدود اعداد عقود همواره مفرد و منصوب است

  

https://aparat.com/v/FZTba
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   أجب عن األسئل۟هاقرأ التّالي ثم 24 -22( النّص (بما يناسب النّص:   

الحين ألولياءاي رجلٌ أنّه من عادنعـم، إذا  : هل لـك معجـز۟ه أو كرامـ۟ه؟ قـال    : فقال النّاس. الص
شجر۟هً تأتي إلي تلك الشّجر۟ه: فقالوا. دعوت لقـد   :فقال له النّـاس . فناداها لكنّها ما تحرّكت. اُدع

. ر بعيد مـن حيـا۟ه األوليـاء   كبالغرور و الت: فأجابهم. مكانها احضار الشّجر۟ه و هي ثابت۟ه في وعدتنا
فسار نحو الشّجر۟ه... فأنا أتحرّك نحوها ألّنها ما تحرّكت إلي. 

  :عين الصحيح .22
 !فتحرّكت من مكانهاعندما دعا المجنون الشّجر۟ه  2 !أجابت الشّجر۟ه دعو۟ه الرّجل عندما ناداها 1
 !توقّف الرّجل في مكانه دون أن يتحرّك خيراًأ 4 !وعد المجنون إحضار الشّجر۟ه عنده 3

    3 صحيحگزينٔه 
  . احضار درخت به سوي خود را داد ةمرد ديوانه وعد

  :ها ترجمة ساير گزينه
  .درخت دعوت مرد را اجابت كرد وقتي صدايش زد) 1
  .فراخواند، پس درخت از جايش حركت كردوقتي ديوانه درخت را ) 2
 .آنكه حركت كند در پايان مرد در جايش ايستاد بي) 4
  

  ماذا فعل الرّجل عندما لم تتحرّك الشّجر۟ه؟  .23
 !أصرّ أن تتحرّك نحوه 2 !ما سار نحوه بل بقي ثابتاً 1
 !دعا أن تسير إليه الشّجر۟ه 4  !تقدم نحوها نفسه 3

    3 صحيحگزينٔه 
  .درخت حركت نكرد، مرد چه كار كرد؟ خودش به سمت آن رفتوقتي 

  .به سمتش نرفت بلكه ثابت ماند) 1
  .اصرار كرد كه به سمتش حركت كند) 2
 .دعا خواند كه درخت به سمتش حركت كند) 4

   

https://aparat.com/v/kMuhV
https://aparat.com/v/TCzKe
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  :»األولياء«عين الصحيح عن  .24

 معرف۟ه -»ولي«مفرده  -كرجمع سالم للمذّ 2 نكر۟ه -ثمؤنّ -جمع تكسير 1
 معرف۟ه -»أولي« همفرد -جمع سالم للمذكّر 4 معرف۟ه -رمذكّ -جمع تكسير 3

    3 صحيحگزينٔه 
  :ها بررسي ساير گزينه

  .، مذكر و معرفه است»ولي«األولياء مفردش ) 1
  .األولياء جمع مذكر سالم نيست) 2
 .هر دو نادرست هستند» أولي«و مفرده  للمذكّر جمع سالم) 4
  

  ن المناسب للجواب۟ه عن األسئل۟ه عي30 -25: (التّالي(  
 :في ضبط حركات الكلمات الخطأعين  .25

 !۟هًها خمسين مرَّعلي حملِ شيء يفوقُ وزنَ ۟هٌقادر ۟هالنَّملَ 1
 !دين بعد موتهماارِ الولد للوالفيجري أجرُ استغ 2
3 ت شَرَ۟هُ أجزاءمنها في طلبِ الحاللِالعباد۟هُ ع سع۟هُ أجزاء! 
 !و ثمانونَ تقسيم علي اثْنَينِ يساوي واحداً و أربعين اثنانِ 4

  2 صحيحگزينٔه 
» للوالَـدين «بـه اشـتباه   » 2«اما در گزينة . مثني است نه جمع مذكر سالم» براي پدر و مادر: للوالدين«

 .گذاري شده است حركت
  

 :الخطأعين  .26
 !عشر صفحاتكنت أكتب كلّ يومٍ  2 !زليس هناك ست جوائ 1
 !حاولت آلخذ خمس عشر۟ه بطاقات للسفر 4 !صفح۟ه نجد تمرينين اثنين لّفيۭ كُ ناإنّ 3

  4 صحيحگزينٔه 
 . صحيح است» بطاق۟ه«لذا در اين گزينه . مفرد است نه جمع 19تا  13معدود اعداد 

   

https://aparat.com/v/WEKUq
https://aparat.com/v/jPHXU
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 :و ضمائرها األفعال ۟هعين الصحيح في صيغ .27

 !تغسلين يده بالماء قبل تناول الغداء ۟ههذه الطّالب 1
 !علي األشجار من فضلك ال تكتبوا شيئاً! ۟هأيها اإلخو 2
 !، فال شك أنّ ربك يقبلُ منك۟هاغسلي قلبك بماء التّوب 3
 .إنّنا سوف أكتب أبحاثاً حول قدر۟ه اهللا 4

  3 صحيحگزينٔه 
  :ها بررسي ساير گزينه

  ... .هايد تغسلهذه الطّالب۟ه  :»1«گزينة 
  .كمال تكتبوا شيئا علي األشجار من فضل: »2«گزينة 
 ... .أبحاثاً نكتُبإنّنا سوف : »4«گزينة 

  
 :العمليات الحسابي۟هفي  الخطأعين  .28

 !عشرين يساوي خمس۟هٍ علي تقسيم مئ۟هٌ 1
 !و خَمسين خمس۟هً يساوي عشَرَ أحد في خمس۟هٌ 2
 !و ستّين زائد ستّ۟ه عشَرَ يساوي ثالث۟هً سبع۟هٌ و ثَالثونَ 3
 !و سبعين ثالث۟هً يساوي تسع۟هٍ ثَمانونَ ناقص و اثنانِ 4

  3 صحيحگزينٔه 
  .ها صحيح هستند ساير گزينه. شود پنجاه و سه شانزده مي ةسي و هفت به اضاف

  صد تقسيم بر پنج برابر است با بيست: »1«گزينة 
  يازده مساوي است با پنجاه و پنج پنج ضربدر: »2«گزينة 
 هشتاد و دو منهاي نه برابر است با هفتاد و سه: »4«گزينة 

   

https://aparat.com/v/mRGwd
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 :ي اإلجاب۟هِف الخطأعين  .29

 !ليالً ۟هالثّامن ۟هالساع يف :؟كمتي تتَناولُ عشاء 1
 !مساء ۟هِالثّاني ۟هالساع يف :متَي تَرجِعانِ من مدرستكُما؟ 2
 !أمسِ صباحِمن  ۟هالرّابع ۟هالساع يف :؟إلي المتحف نمتَي تَذهبي 3
 !۟هَعشر ۟هانيالثّ ۟هالساع يف :متَي موعد أذان الظّهر؟ 4

  3 صحيحگزينٔه 
كه با فعل مضارع از ما سـؤال شـود،    در صورتي. روي؟ در ساعت چهار از صبح ديروز كي به موزه مي

  . پاسخ دهيم متناسب با آنبايد 
  :ها گزينه ترجمة ساير

  خوري؟ در ساعت هشت شب كي شامت را مي: »1«گزينة 
  بعدازظهر 2گرديد؟ در ساعت  تان برمي كي از مدرسه: »2«گزينة 
 زمان اذان ظهر كي است؟ در ساعت دوازده: »4«گزينة 

  
 :ثعين ما تجد فيه جمعاً سالماً للمؤنّ .30

 !اللّحوم في أكثر األوقات ونأهالي هذه المنطق۟ه الصحراوي۟ه يأكل 1
 !كنت أسمع من البعيد أصواتاً يعجبني السماع إليها 2
3 كرونا في منطق۟ه بعيد۟ه عن المدين۟هلأموات ادفن ي! 
 !اآلنما رجعن حتي ذهبت أخواتي إلي السفر و  4

  4 صحيحگزينٔه 
ر  جمـع   »األوقـات «» 1«در گزينـة  . اسـت  »خـت أُ«جمـع  » أخوات«در اين گزينه  در »وقـت «مكسـ ،

 .هستند» ميت« مكسر جمع» أموات«» 3«در گزينة و  »صوت«مكسر جمع  »أصوات«» 2« گزينة
  

https://aparat.com/v/upXgU


 

  شماره
  طهیح  رییادگیرواحد یز   واحد یادگیری  فصل  سوال

  یشناخت
 پیشرفته آیه هدف زندگی: ١درس  تفکر و اندیشه: ١بخش  ٣١

 پیشرفته ترکیبی هدف زندگی: ١درس  تفکر و اندیشه: ١بخش  ٣٢

 مقدماتی متن هدف زندگی: ١درس  اندیشهتفکر و : ١بخش  ٣٣

 مقدماتی آیه هدف زندگی: ١درس  تفکر و اندیشه: ١بخش  ٣٤

 پیشرفته ترکیبی هدف زندگی: ١درس  تفکر و اندیشه: ١بخش  ٣٥

 مقدماتی آیه هدف زندگی: ١درس  تفکر و اندیشه: ١بخش  ٣٦

 پیشرفته ترکیبی هدف زندگی: ١درس  تفکر و اندیشه: ١بخش  ٣٧

 پیشرفته شعر هدف زندگی: ١درس  تفکر و اندیشه: ١بخش  ٣٨

 پیشرفته ترکیبی پر پرواز: ٢درس  تفکر و اندیشه: ١بخش  ٣٩

 مقدماتی متن پر پرواز: ٢درس  تفکر و اندیشه: ١بخش  ٤٠

 پیشرفته ترکیبی پر پرواز: ٢درس  تفکر و اندیشه: ١بخش  ٤١

 مقدماتی متن پر پرواز: ٢درس  تفکر و اندیشه: ١بخش  ٤٢

 پیشرفته ترکیبی پر پرواز: ٢درس  تفکر و اندیشه: ١بخش  ٤٣

 مقدماتی متن پر پرواز: ٢درس  تفکر و اندیشه: ١بخش  ٤٤

 پیشرفته ترکیبی پر پرواز: ٢درس  تفکر و اندیشه: ١بخش  ٤٥

 سركار خانم سيمين سلطانی: و زندگی دينسرگروه دپارتمان  
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اگر بگوييم هدفمندي جهان خلقت با بيهوده و بازيچه نبودن آن رابطة مستقيم دارد، پيام كدام  .31
 ايم؟ آيه را ترسيم نموده

1 قنَلَما خَ وا السو االَرض و ما خَ ما ماوات بينما العينَهقِّلَبلّا بِالحما اقناه 
2 َن كانثَ م ريديندنيا فَعالد اهللاِ ثَ وابنيا والد رَ۟هِ واباآلخ 
3 نَّ صقُل االتي و كي ونُس حياي وم بر لّهماتي لالعالَ ممين 
4 نَفسٍ و و اها فَاَما سوها وها فُجورمتَقواها له 

   1 صحيحگزينٔه 

  
تأكيد نموده و حـق بـودن آفـرينش    » حق«قرآن كريم در آيات گوناگون بر آفرينش جهان بر مبناي 

تـك موجـودات    دار بودن خلقت آنهاست و اينكه در پس خلقت تك ها و زمين به معناي هدف آسمان
رد به دليل آن است كه خالق آنها خدايي حكـيم اسـت كـه هـيچ كـاري را      اين جهان هدفي وجود دا

 قِّما الّا بِـالح هقنالَعبين ما خَرض و ما بينَهما الالسماوات و االَ اما خَلَقنَ ودهد و آية  بيهوده انجام نمي
   .مؤيد آن است

هـا و   ف كدام اسـت و هـدف  دومين وجه تمايز ميان انسان و ساير موجودات در رسيدن به هد .32
 .آيند شمار مي به.......... و .......... هاي محدود و هميشگي به ترتيب، اهداف  وابستگي

 اصلي -فرعي -انسان داراي استعدادهاي متنوع است 1
 اصلي -فرعي -گردد هايش روز به روز افزون مي عطش انسان در دستيابي به خواسته 2
 فرعي -اصلي -متنوع استانسان داراي استعدادهاي  3
 فرعي -اصلي -گردد هايش روز به روز افزون مي عطش انسان در دستيابي به خواسته 4

   1 صحيحگزينٔه 
وجه تمايز دوم بين انسان و ساير موجودات در اين است كـه انسـان بـرخالف حيوانـات و گياهـان كـه       

هـا و   استعدادهاي مادي و معنوي اسـت و هـدف  اي فراوان از  استعدادهاي محدود مادي دارند، مجموعه
ناپـذير   هاي هميشگي و نامحدود و پايان هاي فرعي و هدف پذير همان هدف هاي محدود يا پايان دلبستگي

  .شوند اهداف اصلي محسوب مي

و 
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هاي زيرك  گردد و انسان ها به چه چيزي برمي ها در ميان انسان منشأ اختالف در انتخاب هدف .33

 آخرت خويش را آباد سازند؟ سرايد توانن چگونه مي

 .آفرينش جهان هستي را هدفمند بدانند -استعدادهاي گوناگون انسان 1
 .آفرينش جهان هستي را هدفمند بدانند -ها ها و بينش تفاوت در نگرش 2
 .دهند تمام كارهاي دنيوي خود را جهت رضاي خدا انجام مي -استعدادهاي گوناگون انسان 3
 .دهند تمام كارهاي دنيوي خود را جهت رضاي خدا انجام مي -ها ها و بينش نگرشتفاوت در  4

   4 صحيحگزينٔه 
انديشـد   مثالً كسي كه مي ،رود كه هر كس با بينش و نگرش خاص خود به سراغ هدفي مي از آنجايي

كوشـد بـه    مـي  ،نهايت طلب او را سـيراب كنـد   بي ةتواند روحي كمك به ديگران ارزشمند است و مي
 ةتواند به ايـن نتيجـه برسـد، همـ     كند با داشتن شهرت مي ديگران كمك كند و كسي هم كه فكر مي

ها، ريشه در نوع نگاه  پس اختالف در هدف. دهد زندگي خود را در مسير رسيدن به شهرت قرار مي
ا جهـت رضـاي   هاي زيرك، از آنجايي كه تمام كارهاي دنيـوي خـود ر   انسان دارد و انسان ةو انديش

كنند و سراي آخـرت خـويش را نيـز     تر مي دهند، جان و دل خود را به خداوند نزديك خدا انجام مي
  .سازند  آباد مي

  

 پاداش داده است؟ ةخداوند متعال در قرآن كريم به چه كساني وعد .34

 .كسي كه زندگي دنيا را موقتي و زودگذر و سراي آخرت را پايدار بداند 1
 .خرت را بطلبد و براي آن سعي و كوشش كند و مؤمن باشدكسي كه سراي آ 2
 .انسان مؤمني كه نيكي در دنيا و آخرت را از خداوند طلب كند 3
 .نهايت طلب و استعدادهاي متنوع را برگزيند هاي همسو با ميل بي كسي كه در دنيا هدف 4

   2 صحيحگزينٔه 
و آن كس كه سراي آخرت را بطلبد و براي آن سعي و كوشش كنـد  «: اسراء ةسور 19مطابق با آية 

  » .و مؤمن باشد، پاداش داده خواهد شد
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ترتيب  به» هاي دنيا رسيدن به نعمت«و » آنچه كه نزد خداوند است«مطابق با كالم وحي الهي،  .35

 اند؟ چگونه توصيف شده

 .شود پس پسنديده نيست ارتكاب به گناه مي هاي دنيوي باعث سرگرمي و نعمت -بهتر و پايدارتر 1
 .نه تنها بد نيست، بلكه ضروري و خوب است -تر نيكو و پسنديده 2
 .شود پس پسنديده نيست هاي دنيوي باعث سرگرمي و ارتكاب به گناه مي نعمت - تر نيكو و پسنديده 3
 .نه تنها بد نيست، بلكه ضروري و خوب است -بهتر و پايدارتر 4

   4 صحيحگزينٔه 
آنچه به شما داده شده، كاالي زندگي دنيـا و آرايـش آن   «: فرمايد خداوند در سورة مباركة قصص مي

  »كنيد؟ است و آنچه نزد خداوند است بهتر و پايدارتر است؛ آيا انديشه نمي
فقط بايـد توجـه   . هاي دنيا نه تنها بد نيست، بلكه ضروري و خوب است تالش براي رسيدن به نعمت

هاي دنيا مرتكب گناه نشويم و آن قـدر سـرگرم آنهـا نباشـيم كـه از       كه براي رسيدن به نعمتكنيم 
  .هاي پايدار باز بمانيم زيبايي

 ،دهـيم  هاي دنيوي هستند پاسـخي قرآنـي   اگر بخواهيم به كساني كه به دنبال نعمت و پاداش .36
 راهنماي ما خواهد بود؟ ،كدام عبارت شريفه

1  رِيدكَانَ ي نمالد ابثَو2  انْي و ما خَلَقْنَا السماوات و ضالْأَر ما ونَهيما ب بِينالع 
3 الد اهللاِ ثَواب نْدنْيافَع رَ وخĤْ4  ۟هِال ما إِلَّ وقِّما خَلَقْناها بِالْح 

   3 صحيحگزينٔه 
هركسي نعمت و پاداش دنيـا  » «انْيثَواب الدمن كَانَ يرِيد «: فرمايد سورة نساء مي 134خداوند در آية 

  .نعمت و پاداش دنيا و آخرت نزد خداست: »۟هِالĤْخرَ و نْيافَعنْد اهللاِ ثَواب الد »» را بخواهد
هدف را معرفي .......... زماني است كه بخواهيم » با يك تير چند نشان زدن«كاربردن تعبير ه ب .37

 .مؤيد اين مطلب است... .......كنيم و آية شريفة 

   اآلخرَ۟هِ واب الدنيا واهللاِ ثَ فَعند -ترين دقيق 1
 اآلخرَ۟هِ واب الدنيا واهللاِ ثَ فَعند -ترين جامع 2
 فوراًيناه السبيلَ اما شاكراً و اما كَدانّا ه -ترين دقيق 3
 فوراًاما شاكراً و اما كَيناه السبيلَ دانّا ه -ترين جامع 4

   2 صحيحگزينٔه 
با يـك  «كنند كه به قول معروف  اي انتخاب مي هاي خود را به گونه هاي زيرك و هوشمند هدف معموالً آدم

ترين هدف است كه هـدف اصـلي    ترين و جامع و اين به معناي انتخاب برترين و كامل» تير چند نشان بزنند
گيرد و هم نهال وجود مـا را بـه درختـي پربـار و      استعدادهاي متنوع ما را در برميشود كه هم  را شامل مي

  .مؤيد آن است ۟هِرَاآلخ واب الدنيا ونيا فَعند اهللاِ ثَواب الدثَ ريدمن كانَ يآية شريفة  و كند زيبا تبديل مي
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 گردد؟ از بيت زير چه مفهومي مستفاد مي .38

اي عقل تو به باشي در دانش و در بيـنش؟ «
  

» يا آن كه به هر لحظه صد عقل و نظر سازد؟
  

 .براي دستيابي به گوهر علم و دانش بايد از عقل و هوش خود استفاده كنيم 1
 .هاي ديگر نيز هستند هاي زندگي، در بردارندة هدف برخي هدف 2
هـاي   انتخـاب شـوند مـانع رسـيدن بـه هـدف      پذير به عنـوان هـدف اصـلي     هاي پايان اگر هدف 3

 .شوند مي اخروي
 .خواهد پايان مي ها را به صورت بي نهايت طلب است و خوبي انسان داراي روحية بي 4

   2 صحيحگزينٔه 
بيت مذكور در سؤال بيانگر اين مفهوم است كه برترين هدف زندگي، هـدفي اسـت كـه جـامع و در     

بنابراين خدايي كـه  . هاي بيشتري را در خود جا دهد بتواند هدف هاي ديگر نيز باشد و بردارندة هدف
ـ    ه خود عقل انسان را ب ه وجود آورده برترين هدف و هدف اصلي است كه سـعادت دنيـا و آخـرت ب

 .دست اوست
  

خداوند در قرآن كريم چه عاملي را سبب مسخره نمودن و به بازي گرفتن نماز بـه هنگـام دعـوت     .39
چگونــه  اوبــه رشــد و كمــال و در نتيجــه رســتگاري انســان رســيدن دانــد و  مــردم بــه آن مــي

 شود؟ مي ميسر

 اصلي گام برداشتن به سوي هدف -وسوسه و فريب شيطان 1
 هاي وجودي انسان و موانعِ حركت او شناخت سرمايه -عدم تعقل 2
 اصلي گام برداشتن به سوي هدف -عدم تعقل 3
 وجودي انسان و موانعِ حركت اوهاي  شناخت سرمايه -وسوسه و فريب شيطان 4

   3 صحيحگزينٔه 

  
خوانيـد، آن را بـه    آنها هنگامي كه مردم را به نماز فرا مي«: فرمايد مي 58خداوند در سورة مائده آية 

  ».كنند گيرند؛ اين به خاطر آن است كه آنها گروهي هستند كه تعقل نمي مسخره و بازي مي

  
رشـد و كمـال انسـان و در    . تقرب به خداست وترين هدف زندگي انسان، نزديكي  ترين و اصلي جامع

  .شود ر مييسنتيجه رستگاري او فقط با گام برداشتن به سوي اين هدف م
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كدام عبارت بيانگر اين واقعيت است كه خداوند متعـال انسـان را گرامـي داشـته و در نظـام       .40

 اي براي او قرار داده است؟ رينش منزلت و جايگاه ويژهآف

 .هاي غلط تشخيص دهد واسطة آن بتواند بينديشد و مسير درست زندگي را از راهه اعطاي نيرويي كه ب 1
مندي از آنها در وجـود او   ها و زمين است براي انسان آفريده شده و توانايي بهره آنچه در آسمان 2

 .قرار داده شده است
 .سرشت انسان را با خود آشنا نمود و گرايش به خود را در وجود او قرار داد 3
پيامبران پاك و دلسوزي را براي راهنمايي انسان فرستاد تا راه سعادت را به او نشـان دهـد و در    4

 .پيمودن راه حق به او مدد رساند
   2 صحيحگزينٔه 

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

 .اي قائل شده است جايگاه ويژه
  

رسـتگاري را  راه .......... خداوند متعال راه رستگاري و شقاوت را به انسان نشان داد تا با كمك  .41
برگزيند و از شقاوت دوري كند و قرآن كريم و روايات اسالمي عامل اصلي گناه را چه كسـي  

 كند؟ كند و چه دليلي براي آن ذكر مي معرفي مي

 .وسوسه داده است ت شيطان را پذيرفته و به او اجازةخود انسان دعو -خود انسان -اراده و اختيار 1
 .كند چرا كه شيطان بر او سلطه دارد وسوسة شيطان پيروي ميانسان از  -شيطان -قدرت تعقل 2
 .وسوسه داده است ةخود انسان دعوت شيطان را پذيرفته و به او اجاز -خود انسان -قدرت تعقل 3
 .كند چرا كه شيطان بر او سلطه دارد انسان از وسوسة شيطان پيروي مي -شيطان -اراده و اختيار 4

   3 صحيحگزينٔه 
سپس راه رسـتگاري و راه  . را صاحب اراده و اختيار آفريد و مسئول سرنوشت خويش قرار داد خداوند، ما

  .عقل راه رستگاري را برگزينيم و از شقاوت دوري كنيم  شقاوت را به ما نشان داد تا با استفاده از سرماية
دادن است  باشد ولي كار او وسوسه كردن و فريب شيطان عامل بيروني جهت فريب فرزندان آدم مي

دهـيم يـا راه    وسوسـه مـي   ةاين خود ما هستيم كه به او اجـاز . و جز اين، راه نفوذ ديگري در ما ندارد
ابراهيم نيز به همـين موضـوع پرداختـه و شـيطان      ةمبارك ةسور 22بنديم و در آية  فريب را بر او مي

. ا را به گنـاه دعـوت كـردم   البته من بر شما تسلطي نداشتم؛ فقط شم... «: گويد خطاب به دوزخيان مي
  »...اين خودتان بوديد كه دعوت مرا پذيرفتيد 
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دوري از «و » بيزاري از حقارت نفس«هماهنگي دارد و .......... هدف و مسير حركت هر كس با  .42

 هاي انسان است؟ به ترتيب ناظر بر كداميك از ويژگي» جهل

 ها ها و زيبايي نيكي گرايش به -سرشت خدا آشنا -هايش ها و سرمايه توانايي 1
 سرشت خدا آشنا -عقل -عاليق و نوع بينش او 2
 عقل -ها ها و زيبايي گرايش به نيكي -هايش ها و سرمايه توانايي 3
 اراده و اختيار -نفس لوامه -عاليق و نوع بينش او 4

   3 صحيحگزينٔه 
شناخت خيـر  خداي متعال، . هايش هماهنگي دارد سرمايهها و  هدف و مسير حركت هر كس با توانايي

و شناخت بدي و زشتي و بيزاري از آن را در وجود ما قرار داده اسـت ماننـد    و نيكي و گرايش به آن
كـه پروردگـار بـه او عنايـت نمـوده       عقلانسان به واسطة نيروي  و حقارت نفس و دوروييبيزاري از 
هاي غلط آن تشخيص داده و حقـايق را   زندگي را از راهتواند با آن انديشيده و مسير درست  است مي

  .دريابد و از جهل و ناداني دور شود
  

بازگشت به خود و يافتن خداوند در كنار خويش پـس از غفلـت، كـدام سـرمايه در انسـان را       .43
 باشد؟ ه مبين كدام عبارت شريفه ميالعمل انسان در مقابل زشتي و گنا شود و عكس متذكر مي

 ام۟هِوو ال اُقسم بِالنَّفسِ اللَّ -سرشت خدا آشنا 1
 تَقواها فَاَلهمها فُجورها و -سرشت خدا آشنا 2
 تَقواها فَاَلهمها فُجورها و -به خير و نيكي گرايش 3
 ام۟هِوو ال اُقسم بِالنَّفسِ اللَّ -گرايش به خير و نيكي 4

   2 صحيحگزينٔه 
ها سبب  گاهي غفلت. ما را با خود آشنا كرد و گرايش به خود را در وجود ما قرار دادخداوند سرشت 

 .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
هـد و آيـة   در مقابل گناه و زشتي واكنش نشان دانسان شود كه  ها سبب مي گرايش به نيكي و زيبايي

  .مؤيد آن است قواهاتَ اها فَاَلهمها فُجورها ووو نَفسٍ و ما سشريفة 
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 شود؟ مطابق با معارف اسالمي، نفس اماره چگونه توصيف مي .44

 .دارد كند و از پيروي عقل و وجدان باز مي هاي دنيايي به گناه دعوت مي ها را براي رسيدن به لذت انسان 1
 .كند كردن و فريفتن به امور دنيايي از مسير رستگاري منحرف مي  وسوسه ها را با انسان 2
 .كند پس از انجام گناه و آلوده شدن به آن، احساس پشيماني كرده و خود را سرزنش مي 3
 .كند انسان را در تشخيص بين راه رستگاري و شقاوت دچار شك و ترديد مي 4

   1 صحيحگزينٔه 
هـاي زودگـذر دنيـايي، بـه گنـاه       ها را براي رسيدن به لـذت  ست كه انساننفس اماره، عاملي دروني ا

  .دارد كند و از پيروي عقل و وجدان باز مي دعوت مي
  

دارد و بـه   با تأمل در كالم وحي الهي، شيطان با كدام روش انسان را از ياد خدا و نماز باز مـي  .45
 طرد نمود؟چه علت خداوند شيطان را از درگاه خود راند و براي هميشه 

 سرباز زدن از فرمان خداوند -شراب و قمار وسيلةه ب 1
 حسادت نسبت به منزلت انسان -زيبا جلوه دادن گناه 2
 حسادت نسبت به منزلت انسان -شراب و قمار وسيلةه ب 3
 سرباز زدن از فرمان خداوند -زيبا جلوه دادن گناه 4

   1 صحيحگزينٔه 

  
: دارد هاي فريب انسان توسط شيطان را اينگونـه بيـان مـي    ، يكي از راه91خداوند در سورة مائده آية 

خواهد به وسيلة شراب و قمار، در ميان شما عداوت و كينه ايجاد كند و شما را از ياد خدا  شيطان مي«
و خداوند شيطان را از درگاه خود راند و براي هميشه او را طرد كـرد، چـون فرمـان     ».از داردو نماز ب

  .خدا را براي سجده بر انسان اطاعت نكرد



 

 شماره
  طه یح  رییادگیرواحد یز   واحد یادگیری  فصل سوال

   یشناخت

٤٦ Lesson ١: Saving Nature Reading / Grammar Grammar مقدماتی  

٤٧ Lesson ١: Saving Nature Reading / Grammar Grammar پیشرفته  

٤٨ Lesson ١: Saving Nature Reading / Grammar Grammar مقدماتی  

٤٩ Lesson ١: Saving Nature Reading / Grammar Vocabulary مقدماتی  

٥٠ Lesson ١: Saving Nature Conversation / New Words and Expressions Vocabulary پیشرفته 
 

٥١ Lesson ١: Saving Nature Reading / Grammar Vocabulary پیشرفته 
 

٥٢ Lesson ١: Saving Nature Reading / Grammar Vocabulary پیشرفته 
 

٥٣ Lesson ١: Saving Nature Conversation / New Words and Expressions Vocabulary پیشرفته 
 

٥٤ Lesson ١: Saving Nature Conversation / New Words and Expressions Vocabulary مقدماتی  

٥٥ Lesson ١: Saving Nature Conversation / New Words and Expressions Vocabulary پیشرفته 
 

٥٦ Lesson ١: Saving Nature Conversation / New Words and Expressions Vocabulary مقدماتی  

٥٧ Lesson ١: Saving Nature Reading / Grammar Grammar پیشرفته  

٥٨ Lesson ١: Saving Nature Reading / Grammar Reading پیشرفته  

٥٩ Lesson ١: Saving Nature Reading / Grammar Reading پیشرفته  

 ٦٠ Lesson ١: Saving Nature Reading / Grammar Reading پیشرفته  

د برای مشاهده فیلم روش حل،     .را لمس نما

 مهدی احمدی یجناب آقا: انگليسیسرگروه دپارتمان  

https://aparat.com/v/TMrPZ
https://aparat.com/v/EtUBM
https://aparat.com/v/zMm9w
https://aparat.com/v/bwert
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46. I ………… my mother in the village on the weekend. So, I need to borrow your car. 1 will visit  2 visit 3 visited  4 am going to visit 
   4 صحيحگزينٔه 

   .ت را قرض بگيرمبنابراين الزم دارم كه اتومبيل .مالقات كنممادرم را در روستا آخر هفته  قصد دارممن 
  .كنيم استفاده مي be going toريزي قبلي از ساختار  براي انجام كاري با قصد و برنامه

47. Look at the blue sky! It most certainly ………. rain today. 1 is going  2 will 3 isn't going to  4 will be going to 
   3 صحيحگزينٔه 

  .باريد نخواهدقطعاً امروز باران ! به آسمان آبي نگاه كن

  
طبـق الگـوي بيـان شـواهد      be going to، لـذا سـاختار   اسـت آسمانِ آبـي نشـانة نيامـدن بـاران     

)evidence (است درست. 
  

48. As my elder brother, Jack, thinks he's getting too fat, he ……… eating so much chocolate. 1 will stop  2 stops 3 is going to stop  4 will be going to stop 
   3 صحيحگزينٔه 

خوردن شكالت  قصد داردشود،  كند كه دارد خيلي چاق مي از آنجايي كه برادر بزرگترم، جك فكر مي
 .ف كندمتوقزياد را 

  
  .شود مي بيان be going toريزي انجام كار در آينده با ساختار  برنامه
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49. A: What are you going to do with it? B: I don't want to talk about it ……… . 1 anymore 2 in this way 3 live 4 instead 

   1 صحيحگزينٔه 
  آن چكار كني؟قصد داري با : الف
  .دربارة آن صحبت كنم ديگرخواهم  نمي: ب
  در عوض) 4  زنده) 3  در اين روش) 2  ديگر، بيش از اين) 1

50. The reason of calling …….. to the problem is to help the poor in this region. 1 information 2 protection 3 danger 4 attention 
   4 صحيحگزينٔه 

  .استبه اين مسأله، كمك كردن به فقراي اين منطقه  توجه كردندليل 
  توجه) 4  رخط) 3  حمايت، محافظت) 2  اطالعات) 1

51. Come on! There's no time to ………, we must get home before them. 1 divide 2 pair 3 lose 4 help 
   3 صحيحگزينٔه 

  .وجود ندارد؛ ما بايد قبل از آنها به منزل برسيم از دست دادنهيچ فرصتي براي ! عجله كن
  كمك كردن) 4  از دست دادن، گم كردن) 3   جفت كردن) 2  بندي كردن تقسيم) 1

52. Doctors kept new-born baby ………… on a life-support machine. 1 alive 2 living 3 polite 4 quiet 
   1 صحيحگزينٔه 

  .نگه داشتند زنده) تنفس مصنوعي(پزشكان بچة تازه متولد شده را در يك دستگاه 
   آرام) 4/ مؤدب ) 3/ زنده ) 2/ زنده ) 1

 … , keep alive / seem=look alive / be alive  :همايندهايي از قبيل در aliveصفت 
  .گيرد هيچگاه پشت يك اسم به عنوان صفت قرار نمي ،رود و توجه داشته باشيد به كار مي

https://aparat.com/v/TMrPZ
https://aparat.com/v/7v6VF
https://aparat.com/v/bwert
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53. The names of political parties are always capitalized; e.g. the Green Party. The underlined phrase "e.g." means …………  . 1 excuse 2 for example 3 outside 4 because 

   2 صحيحگزينٔه 
  .حزب سبز مثالًشوند،  اسامي احزاب سياسي هميشه با حرف بزرگ نوشته مي

  .است» for example/ براي مثال «به معناي  .e.gدار  عبارت زيرخط
  چون) 4/ بيرون ) 3/ براي مثال ) 2/  عذر، بهانه) 1

54. A: Who killed the Hollywood actor? B: Nobody. He died from ………… causes. 1 natural  2 national 3 fantastic  4 talkative 
   1 صحيحگزينٔه 

  هنرپيشة هاليوود را كشت؟) آن(چه كسي  -الف
  ).به مرگ طبيعي مرد(مرد  طبيعير داليل او بر اث. هيچكس -ب
   پرحرف) 4   جالب، عالي ) 3   ملّي ) 2   طبيعي ) 1

55. As Persepolis and Esteghlal fans waited for their own favorite teams to come out onto the field, the excitement was ……… . 1 increasing 2 endangered 3 voluntary 4 interested 
   1 صحيحگزينٔه 

  .بود افزايشرو به چون هواداران پرسپوليس و استقالل منتظر ورود تيم مطلوبشان به زمين بازي بودند، هيجان 
  مند هعالق) 4  داوطلبانه) 3 در معرض خطر) 2  رو به افزايش) 1
  

56. If people take care of the endangered animals, there's ………… for them to live. 1 hope 2 plain 3 expression 4 saving 
   1 صحيحگزينٔه 

  .هست كه زنده بمانند اُميدها مراقب حيوانات در معرض خطر باشند،  اگر انسان
  نجات) 4   عبارت) 3 دشت ) 2  اميد، اميدواري ) 1

https://aparat.com/v/EtUBM
https://aparat.com/v/zMm9w
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 Reading Earth has many kinds of forests. These habitats are filled with different kinds of trees! These trees give animals food, shelter, and oxygen. Near the North and South Poles, forests are almost all pine trees. These are cold for most of the year. There are some big animals, like snow leopards or caribou, but not too many. Many forests have leafy trees. These might be more familiar to us. They are filled with oak, maple, and other hardwood trees. Animals like squirrels, wolves, bears, and owls might live in these forests. There are also rain forests and jungles. These are very humid places. It rains so much in these forests. There might be parrots, monkeys, gorillas, and tigers living in these rainy forests. 
57. According to the passage, Earth has ………… kinds of forests. 1 many 2 a few 3 no 4 two 

   1 صحيحگزينٔه 
ايـن  . هـا مملـو از انـواع درختـان هسـتند      بوم اين زيست. جنگل را داراست بسياري از كرة زمين انواع

 . دهند درختان غذا، پناهگاه و اكسيژن به حيوانات مي
سـال سـرد   ) اوقات(اغلب ) ها جنگل(اين . ها عمدتاً پر از درختان كاج هستند نزديك قطب شمال و جنوب، جنگل

  . و گوزن آمريكاي شمالي در آنجا وجود دارد، اما نه تعداد زياديحيوانات بزرگي از قبيل پلنگ سردسير . هستند
آنهـا  . ممكن است براي ما بيشـتر آشـنا باشـد   ) ها جنگل(اين . ها درختان برگدار دارند بسياري جنگل

سـنجاب، گـرگ،   : حيوانـاتي از قبيـل  . چوب هستند بلوط، اَفرا و ديگر درختانِ سخت) درختان(مملو از 
  . ها زندگي كنند است در اين جنگلخرس و جغد ممكن 

هـا، بـاران بسـيار     در ايـن جنگـل  . هاي بسيار مرطوبي هستند مكان) ها جنگل(اين . هاي باراني نيز وجود دارد جنگل
  .كنند و ببر وجود دارد كه در آن زندگي مي  طوطي، ميمون، گوريل: هاي باراني حيواناتي از قبيل در جنگل. بارد مي

 .زمين انواع بسياري از جنگل را داراستطبق متن، كرة 
  

58. Which of the following animals is NOT found in a forest? 1 whale 2 tiger 3 bear 4 caribou 
    1 صحيحگزينٔه 

  »نهنگ«شود؟  يك از حيوانات زير در جنگل يافت نمي كدام
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59. Which word describes ALL forest habitats? 1 empty 2 trees 3 clouds 4 cold 

    2 صحيحگزينٔه 
 »درختان«كند؟  هاي جنگلي را توصيف مي بوم كدام واژه همة زيست

  
60. Definition: A habitat filled with trees 1 desert 2 forest 3 mountain 4 ocean 

    2 صحيحگزينٔه 
  )جنگل(= بومِ مملو از درختان  زيست: تعريف



 

 شماره
  طهیح  رییادگیرواحد یز   واحد یادگیری  فصل سوال

  یشناخت

 مقدماتی ١حل معادله درجه  معادله و مسائل توصیفی: ١درس  معادله درجه دوم: ١فصل  ٦١

 پیشرفته با روش مربع کامل ٢حل معادله درجه  کاربردها و ٢حل معادله درجه : ٢درس  معادله درجه دوم: ١فصل  ٦٢

 مقدماتی )r(با روش کلی  ٢حل معادله درجه  و کاربردها ٢حل معادله درجه : ٢درس  معادله درجه دوم: ١فصل  ٦٣

 مقدماتی )r(با روش کلی  ٢حل معادله درجه  و کاربردها ٢حل معادله درجه : ٢درس  معادله درجه دوم: ١فصل  ٦٤

 مقدماتی با روش مربع کامل ٢حل معادله درجه  و کاربردها ٢حل معادله درجه : ٢درس  معادله درجه دوم: ١فصل  ٦٥ 

 مقدماتی ها و ضرایب و روابط بین ریشه ٢کاربرد معادله درجه  و کاربردها ٢حل معادله درجه : ٢درس  معادله درجه دوم: ١فصل  ٦٦

 مقدماتی ها و ضرایب و روابط بین ریشه ٢کاربرد معادله درجه  و کاربردها ٢حل معادله درجه  :٢درس  معادله درجه دوم: ١فصل  ٦٧

 مقدماتی )r(با روش کلی  ٢حل معادله درجه  و کاربردها ٢حل معادله درجه : ٢درس  معادله درجه دوم: ١فصل  ٦٨

 مقدماتی ها و ضرایب و روابط بین ریشه ٢معادله درجه  کاربرد و کاربردها ٢حل معادله درجه : ٢درس  معادله درجه دوم: ١فصل  ٦٩

 پیشرفته با روش تجزیه ٢حل معادله درجه  و کاربردها ٢حل معادله درجه : ٢درس  معادله درجه دوم: ١فصل  ٧٠ 

 
 مؤيد سركار خانم الله رامين: رياضی و آمارسرگروه دپارتمان 
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 دو برابر عدد وسط كدام گزينه است؟. باشد مي 42عدد زوج متوالي  3 موعمج .61

1 14  2 16  3 28  4 24  
x   3 صحيحگزينٔه  + (x + 2) + (x + 4) = 42 ⇒ 3x + 6 = 42 ⇒ 3x = 36 ⇒ x = 12  12 , 14 , 16  2 × 14 = 28   

ــة  .62 𝐱𝟐معادل − 𝟖𝐱 + 𝟓 = ــع كامــل حــل مــي  𝟎 ــه روش مرب ــيم و آن را  را ب ــهكن   صــورت ب
 (𝐱 − 𝐦)𝟐 = 𝐧 نويسيم، حاصل  مي𝐦 − 𝐧 چه عددي است؟ 

1 7  2 7-  3 1-  4 1  
x   2 صحيحگزينٔه  − 8x + 5 = 0 ⇒ x − 8x + 16 = −5 + 16  ⇒ (x − 4) = 11     (x − m) = n         ⇒   m = 4n = 11  m − n = 4 − 11 = −7   

𝟑𝐤)اگر معادلة  .63 − 𝟏)𝐱𝟐 + 𝟒𝐱 − 𝟏 =  ؟كدام است kفاقد ريشه باشد، حدود  𝟎

1 k > 1   2 k > −1   3 k < −1   4 k < 1  
=∆   3 صحيحگزينٔه  4 − 4(3k − 1)(−1) = 16 + 4(3k − 1) < 0  ⇒ 16 + 12k − 4 < 0  ⇒ 12k < −12 ⇒ k < −1   

𝐱(𝟐𝐱دوم  همعادلة درج .64 − 𝟓) = 𝐤  به ازاي چه مقدارk ريشة مضاعف دارد؟ 

1  25  4    2 −25 4    3  25  8    4 −25 8   
x(2x   4 صحيحگزينٔه  − 5) = k ⇒ 2x − 5x − k = 0   

=∆در معادلة درجه دوم، اگر  (5−) .باشد، معادله ريشة مضاعف دارد 0 − 4(2)(−k) = 0 ⇒ 25 + 8k = 0 ⇒ 25 = −8k ⇒ k =  25  −8   

و 
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 برابر با كدام گزينه است؟ تر كوچكضلع  ،الزاوية زير در مثلث قائم .65

1 √3 3  
2 √3 2   
3 √3 4   
4 √3   

 
    2 صحيحگزينٔه 

a)  .الزاويه، قضية فيثاغورس برقرار است در هر مثلث قائم + 2) = a + (2a + 1)  ⇒ a + 4a + 4 = a + 4a + 1 + 4a  ⇒ 4a = 3 ⇒ a =  3  4 ⇒ a = √3 2   
 

𝟑𝐱𝟐معادلة درجه دوم در  .66 + (𝟐𝐦 − 𝟏)𝐱 − 𝟕 = چند باشـد تـا حاصـل جمـع      mمقدار  𝟎
 شود؟ 3هاي معادله برابر با  ريشه

1 4  2 −4   3  1  4    4 −  1  4   
   2 صحيحگزينٔه 

yدر معادلة درجه دوم  = ax + bx + c ها برابر است با حاصل جمع ريشه: S = x + x = −  b  a   S = 3 = −(2m−1) 3 ⇒ −9 = 2m − 1  ⇒ −8 = 2m ⇒ m = −4  
  

2a+1 a a+2
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𝟐𝐱)در معادلة  .67 − 𝟏)𝟒 + (𝟐𝐱 − 𝟏)𝟐 − 𝟐 =  ها كدام گزينه است؟ حاصل جمع ريشه 𝟎

  2 4  -1 3  1 2  صفر 1
   2 صحيحگزينٔه 

  
2x)  .كنيم تبديل مي 2را با روش تغيير متغير به درجة  4معادالت درجة  − 1) = t  

  
t  .خواهد بود  c  a  و 1 ها در هر معادلة درجه دو، هرگاه جمع ضرايب صفر باشد، ريشه + t − 2 = 0 ⇒ t = 1t = −2  t = 1 ⇒ (2x − 1) = 1 ⇒ 2x − 1 = 1 ⇒ 2x = 2 ⇒ x = 12x − 1 = −1 ⇒ 2x = 0 ⇒ x = 0  t = −2 ⇒ (2x − 1) = 1  غ ق ق     2− + 0 = 1   

𝐱)در معادلة  .68 − 𝟏)𝟐 + 𝟐√𝟑(𝐱 − 𝟏) =  كدام گزينه است؟ تر كوچكريشة  𝟔

1 −2 − √3   2 √3 − 4   3 4 − √3   4 −2 + √3  
x  1 صحيحگزينٔه  −2x + 1+2√3x − 2√3 − 6 = 0 ⇒ x + (−2 + 2√3)x − 2√3 − 5 = 0  ∆= (−2 + 2√3) − 4(1)(−2√3 − 5) = 4 + 12 − 8√3 + 8√3 + 20 = 36  

x  , x = 2−2√3±6 2   2−2√3+6 2 = 8−2√3 2 = 4 − √32−2√3−6 2 = −4−2√3 2 = −2 − √3  
 

𝐱اگر بدانيم  .69 = 𝐚𝐱𝟐هاي معادلـة   يكي از ريشه 𝟏− + 𝐛𝐱 + 𝐜 =  صـورت  ايـن اسـت، در   𝟎
 كدام گزينه درست است؟

1 a + b = 0   2 a − c = b   3 a + b + c = 0   4 a + c = b  
   4 صحيحگزينٔه 

xوقتي كه  = xهاي معادله اسـت، بـا جايگـذاري     يكي از ريشه 1− =  x جـاي  بـه در معادلـه   1−
a :خواهيم داشت − b + c = 0 ⇒ a + c = b   
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𝟒𝐱)در معادلة  .70 − 𝟏)𝟐 = چـه عـددي    تـر  كوچكاز ريشة  تر بزرگبرابر ريشة  2تفاضل  𝟐𝟓

 است؟

1  1  2    2 4  3 4-  4  −1  2   
4x)  3 صحيحگزينٔه  − 1) = 25 ⇒ 4x − 1 = ±5  

⇒ 4x − 1 = 5 ⇒ 4x = 6 ⇒ x = تر بزرگ             2  3  4xريشة  − 1 = −5 ⇒ 4x = −4 ⇒ x = تر  كوچك  1− ريشة    
(−1) − 2( 3  2 ) = −1 − 3 = −4  

  



 

 شماره
  طهیح  رییادگیرواحد یز   واحد یادگیری  فصل سوال

    یشناخت

  مقدماتی مبانی تحلیل متن مبانی تحلیل متن: ١درس  ١فصل  ٧١

  مقدماتی تحلیل متون نظم مبانی تحلیل متن: ١درس  ١فصل  ٧٢

  مقدماتی مبانی تحلیل متن مبانی تحلیل متن: ١درس  ١فصل  ٧٣

 پیشرفته مبانی تحلیل متن مبانی تحلیل متن: ١درس  ١فصل  ٧٤

 پیشرفته تحلیل متون نظم مبانی تحلیل متن: ١درس  ١فصل  ٧٥ 

 

  مقدماتی مبانی تحلیل متن مبانی تحلیل متن: ١درس  ١فصل  ٧٦

  مقدماتی فضا و لحن متن تأثیرگذار در شعر فارسیها و عوامل  سازه: ٢درس  ١فصل  ٧٧

  مقدماتی مبانی موسیقی شعر ها و عوامل تأثیرگذار در شعر فارسی سازه: ٢درس  ١فصل  ٧٨

  پیشرفته فضا و لحن متن ها و عوامل تأثیرگذار در شعر فارسی سازه: ٢درس  ١فصل  ٧٩

  مقدماتی فضا و لحن متن فارسی ها و عوامل تأثیرگذار در شعر سازه: ٢درس  ١فصل  ٨٠

د برای مشاهده فیلم روش حل،     .را لمس نما

 
 سركار خانم نگار داودی: علوم و فنون ادبیسرگروه دپارتمان 

https://aparat.com/v/fI1ry
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 كند؟ كدام گزينه عبارت زير را به درستي كامل مي .71
بـود و  ............... صورت گرفته است كه مبتني بـر  ............... بندي انواع ادبي در  ترين طبقه قديم
 .داشت............... جنبة 

 ظاهري -شعر -ايران 2  محتوايي -شعر -يونان 1
 محتوايي -نثر -يونان 4  ظاهري -نثر -يونان 3

   1 صحيحگزينٔه 

  
ها از چهار نوع حماسي، غنـايي،   آن. بندي انواع ادبي در يونان باستان صورت گرفته است ترين طبقه قديم

 .و جنبة محتوايي داشت بندي بيشتر مبتني بر شعر بود سيماين تق. اند نمايشي و تعليمي سخن گفته
  

 ضروري است؟ براي كشف لحن و آهنگ شعر كدام گزينه .72
  ي به متن و تحليل متنكلّ هنگا 2  خوانش دقيق متن 1
 ي به متننگاه كلّ 4 گسست متن خوانش يكباره و بي 3

   4 صحيحگزينٔه 

  
. ي به متن از آغاز تا انجام براي كشـف لحـن و آهنـگ ضـروري اسـت     پيش از خوانش شعر، نگاه كلّ

دانيد كـه بايـد تمـام اثـر      خواندن دقيق متن، نخستين گام مؤثر در رويارويي با متون است و ضمناً مي
 .و فهم محتوايي دچار اختالل نشود گسست خوانده شود تا درك ارتباط طولي يكباره و بي

   

و 
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 كدام گزينه در مورد متن زير صحيح است؟ .73

بريدنـد و او در اثنـاي    م مـي يها دا بيخ آن شاخ ،موشان سياه و سپيد. التفات نمود ،به سر چاه«
اي و قدري  زنبورخانه يشپيش خو. جست مي طريقيانديشيد و خالص خود را  تدبيري مي ،اين

از آن به لب برد، از نوعي در حالوت آن مشغول گشت كه از كار خود غافل چيزي  ،شهد يافت
است و نتوان دانست كه كـدام وقـت در حركـت     انديشيد كه پاي او بر سر چهار مار ماند و نه

 ».نمايند بليغ مي جد ،ها آيند و موشان در بريدن شاخ
  به كارگيري جمالت بلند و غيرقابل فهم 1
  .كه نكات ادبي هستند »موشان«ساز فعل و جمع كلمة  نشانة منفي نويسيجدا 2
  »نتوان دانست«كاربرد كهن در تركيب  3
 .از نكات فكري متن است »عسل«در معني » شهد«به كارگيري  4

  3 صحيحگزينٔه 
  :هاي ديگر بررسي گزينه

  .بيشتر جمالت در اين نمونه كوتاه و قابل فهم هستند :»1«گزينة 
 .قلمرو زباني هستند شده مربوط بهنكتة ذكرهر دو  :»4«و » 2«هاي  گزينه

  
چندان كه شاخ بگسست و آن «در كدام گزينه با كاربرد آن در جملة » بگسست«كاربرد فعل  .74

 يكسان است؟ ».بيچارة حريص در دهان اژدها افتاد
 رويـان عجـب نيسـت ز سوداي پري1

 

 اي زنجيــــر بگسســــت اگــــر ديوانــــه
  

 رشتة تسبيح اگر بگسست معذورم بدار2
  

 سـاق بـود   دستم اندر ساعد ساقي سـيمين 
  

 ايــن گفــت و چــو پادشــاه خــاور3
  

ــة زر ــاب خيمــــ  بگسســــــت طنــــ
  

 رشته را بگسست و گفتش اين زمـان4
  

ــي   ــن ب ــد اي ــر دهي ــان س  ادب را در جه
  

   2 صحيحگزينٔه 
  

  .شود پذيرد و گاهي فعل ناگذر محسوب مي گاهي مفعول مي. وجهي است هاي دو از فعل» گُسست«فعل 
  .ناگذر است ،و متن صورت سؤال »2«در گزينة اين فعل 

  
  گداختن -شكستن -ريختن -پختن -سوختن: برخي از افعال دو وجهي

https://www.aparat.com/v/fI1ry


 

 

41
 ساده است؟ ها اسمدر كدام بيت ساختمان همة  .75

 در جهان نتوان اگـر مردانـه زيسـت1
  

 همچو مردان جان سـپردن زنـدگي اسـت   
  

ــدي2 ــافري ببنـ ــواب مسـ  شـــب خـ
  

ــين   ــز بنشـ ــب خيـ ــه مخسـ ــي كـ  يعنـ
  

ــنان3 ــد و س ــزه بن ــر ني ــچ ب ــد اي  نمان
  

 بــه چــپ بــاز بردنــد هــر دو عنــان     
  

ــنگ 4 ــدوه سـ ــازر انـ ــودل از گـ  تـ
  

ــي ــد  م ــركين لگ ــة چ ــون جام ــورد چ  خ
  

  3 صحيحگزينٔه 
  .ق به خود واژه استمتعلّ» نيزه«در  »ه«اي وجود ندارد و  سادههيچ واژة غير» 3«در گزينة 

  :هاي ديگر هاي غيرساده در گزينه واژه
 چركين :»4«گزينة / مسافري: »2«گزينة / زندگي -جان سپردن -مردانه: »1«گزينة 

  
 در كدام گزينه متفاوت است؟» را«كاربرد  .76

 چشــم تــو كــافي اســت مــرا كيفيــت1
  

ــت ــازد رياضـ ــادامي بسـ ــه بـ  كـــش بـ
  

 زخـم دوران هرگـزيا رب كه ز چشم2
  

ــو را   ــار تـ ــرگس بيمـ ــد نـ  دردي نرسـ
  

 مـا وانگـهگفتا كه روي به خواب بـي3
  

 خواهي كـه دگـر بـه خـواب بينـي مـا را      
  

 مرا پرسي كه در عشق و طريق او چه گويي تو؟4
  

 چو پرسيدي من آن گويم كه در چوگان عشق آمـد 
  

   3 صحيحگزينٔه 

  
  . رود گاهي در معناي حرف اضافه به كار مي» را«

» 3«كار رفته است؛ امـا در گزينـة    در معناي حرف اضافه به» را«واژة » 4«و » 2«، »1«هاي  در گزينه
 .نشانة مفعول است

  
 ؟دگير نميشاعر براي انتقال بهتر احساس و عاطفه از كدام مورد كمك  .77

 آهنگ 4  زبان 3  فضاسازي 2  وزن 1
   2 صحيحگزينٔه 

  
قـرار  گزيند كه بـا   هايي را برمي واژه گيرد و خود به ديگران از زبان كمك مي ةشاعر براي انتقال عاطف

آهنـگ بـه انتقـال بهتـر احسـاس و       و گرفتن در كنار هم، آهنگي خاص را پديد آورند؛ بنـابراين وزن 
 .كند عاطفه كمك مي
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 است؟ »غلط« كدام مورد دربارة وزن .78

  .وجود ندارد ،يابد بيرون از ذهن كسي كه آن را درمي 1
  .شود نظم حاصل مي احساس ادراكي است كه از 2
  .پس موزون است ،حركتي مداوم دارد ،گردد چرخي كه مي 3
 .طبيعت شعر است جنبة تزييني ندارد و جزء 4

  3 صحيحگزينٔه 
باشد كـه   خراي در يك نقطة چ اگر نشانهحال . نداردا وزن گردد، حركتي مداوم دارد، ام چرخي كه مي

 .شود هاي پياپي آن، ادراك وزن حاصل مي هنگام حركت آن ديده شود، از ديدن بازگشت
  

 خواني دارد؟ وزن و آهنگ هم بامحتوا  ،يك از ابيات زير در كدام .79
 غم ايام خورم يا غم خود يا غم دوسـت1

 

 شـماري دارد غم من نيست از آن غم كه
  

 رفتنـدسرايان همهافسوس كه افسانه2
 

ــدوه  ــه ان ــدوه ك ــد  ان ــه رفتن ــاران هم  گس
  

 مـــا بـــال را بـــه جـــان خريـــداريم3
 

 گرچــــه هســـــتيم مبـــــتالي بـــــال 
  

ــو4 ــم تــ ــار غــ ــي دارم گرفتــ  دلــ
 

ــاري    ــو غمگسـ ــم تـ ــز غـ ــدارد جـ  نـ
  

   3 صحيحگزينٔه 
  

  .خوانش شعر در فهم لحن و محتوا مؤثر است
 هـا غـم اسـت؛ امـا در     كه مضـمون آن  ، در حاليريتم و آهنگي شاد دارند »4«و » 2«، »1«هاي  گزينه
 .، آهنگي سنگين دارداندوهگينعالوه بر محتواي بيت  »3«گزينة 

  
 است؟ نادرستكدام گزينه  .80

  .مه اثري است منثورنا قابوس 1
  .آب را گل نكنيم شعري تمثيلي از سهراب سپهري است 2
  .است ار نيشابورينامه اثري منثور از عطّ الهي 3
 .هاست ها و شوخي اي از لطيفه مجموعهوايف الطّ لطايف 4

   3 صحيحگزينٔه 
  
در كتـاب ذكـر شـده    را كـه   او در كتاب آمده و نويسندة هر اثـري  ناميا شاعري كه  اثر هر نويسنده

  .بايد بدانيد ،باشد
 .منظوم است و ارعطّ ثرنامه ا الهي :»3«گزينة 



 

 شماره
  طهیح  واحد یادگیری  فصل سوال

  یشناخت

 پیشرفته جذیره عربستان قبل از اسالم شبه: ١درس  جوار در آستانه ظهور اسالم های هم عربستان و سرزمین: ١بخش  ٨١

 پیشرفته جذیره عربستان قبل از اسالم شبه: ١درس  جوار در آستانه ظهور اسالم های هم سرزمینعربستان و : ١بخش  ٨٢ 

 پیشرفته جذیره عربستان قبل از اسالم شبه: ١درس  جوار در آستانه ظهور اسالم های هم عربستان و سرزمین: ١بخش  ٨٣ 

 پیشرفته جذیره عربستان قبل از اسالم شبه: ١درس  جوار در آستانه ظهور اسالم های هم عربستان و سرزمین: ١بخش  ٨٤

 مقدماتی جذیره عربستان قبل از اسالم شبه: ١درس  جوار در آستانه ظهور اسالم های هم عربستان و سرزمین: ١بخش  ٨٥

 مقدماتی های ایران و روم امپراتوری: ٢درس  جوار در آستانه ظهور اسالم های هم عربستان و سرزمین: ١بخش  ٨٦

 مقدماتی های ایران و روم امپراتوری: ٢درس  جوار در آستانه ظهور اسالم های هم عربستان و سرزمین: ١بخش  ٨٧ 

 مقدماتی های ایران و روم امپراتوری: ٢درس  جوار در آستانه ظهور اسالم های هم عربستان و سرزمین: ١بخش  ٨٨

 پیشرفته های ایران و روم امپراتوری: ٢درس  آستانه ظهور اسالم جوار در های هم عربستان و سرزمین: ١بخش  ٨٩

 مقدماتی های ایران و روم امپراتوری: ٢درس  جوار در آستانه ظهور اسالم های هم عربستان و سرزمین: ١بخش  ٩٠ 

 
 سادات سعيديانسركار خانم سكينه : اسالم تاريخسرگروه دپارتمان 
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 ..........دهند به جز  ها بيان درستي از وضعيت جغرافيايي و اقليمي شبه جزيرة عربستان ارائه مي ة گزينههم .81
عمان، خلـيج عـدن و دريـاي     فارس، درياي عربستان از سه سمت شرقي، جنوبي و غربي، به خليج 1

  .سرخ محصور است
در سمت شمال هنگام نزديك شـدن بـه    عاصيبعضي از رودهاي بزرگ و طويل همچون فرات و  2

  .آورند هاي سرزمين شام مرزي آبي را پديد مي هم در بلندي
سرتاسر مناطق شمال تا جنوب عربستان را فراگرفته كه به ترتيب از شـمال بـه   ) باديه(نواحي بياباني  3

  .اند كه آن را پهناورترين بيابان جهان دانسته الخالي، دهناء و ربع دز بادي۟ه الشام، نفواند ا جنوب عبارت
از بـارش نسـبتاً مـنظم بـاران     ) يمن(برخالف مناطق جنوبي، مناطق مركزي شبه جزيرة عربستان  4

برخوردار است كه موجب رونق كشاورزي و در نتيجه پديد آمدن منـاطق پرجمعيـت و پيـدايش    
  .ها بوده است حكومت ها و تمدن

  4 صحيحگزينٔه 
عربستان مانند يمـن   ةمناطق جنوبي شبه جزير. ها تشكيل شده است بيابان ازمناطق مركزي عربستان 

 .از بارش نسبتاً منظم باران برخوردار است
  

، »هـا بـه كشـاورزي    ميلي عـرب  دليل بي«، »وي بودن و صحرانورديدرمز ب« هاي پاسخ عبارت .82
در اين بخش از عربسـتان شهرنشـيني رواج بيشـتري    «و » هاي ساكن مكه و اطراف آن عرب«

 در كدام گزينه آورده شده است؟به ترتيب » .داشت
  مناطق جنوبي -قحطاني -آبي منطقه كم -اي زندگي قبيله 1
  مناطق شمالي -قحطاني -رگانيباز تمايل به تجارت و -شتر 2
  مناطق شمالي -عدناني -تمايل به تجارت و بازرگاني -اي زندگي قبيله 3
  مناطق جنوبي - عدناني -آبي منطقه كم -شتر 4

  4 صحيحگزينٔه 
ـ  ،شتر. بز و گاو جايگاه ديگري داشت نات ديگر مثل اسب، االغ، گوسفند،شتر در ميان حيوا رمز بوي د

  .نشين سازگاري داشت هاي بيابان و تنها حيواني بود كه با زندگي سخت عرب صحرانورديبودن و 
ها  ميلي عرب هاي مناسب و كافي براي كشاورزي دليل بي آب، بدون زمين اي كم شبه جزيرة عربستان منطقه

  .بود۟العرب امكانات كشاورزي خوبي فراهم  هر چند در جنوب جزيره .را به كشاورزي به دنبال داشت
  :عربستان محل زندگي نژاد عرب بود و هست ةشبه جزير

  ه يا قحطانيبعرب عار هاي جنوب  عرب
  عرب مستعربه يا عدناني  آن هاي ساكن مكه و اطراف عرب

  :سكونت مردمان عربستان به دو شكل
  در بخش مركزي نشين  بيابان .در بخش جنوب رواج داشت شهرنشيني 
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در پيشرفت اقتصادي مكـه و سـاكنان آن چـه     ))ص(جد پيامبر (عبدمناف بن  نقش مهم هاشم .83

 كعبه بازسازي شد؟ ةدر چه سالي خان و بود
  الفيل عام 30در سال  -ايي كه در مسير تجارت مكه بودنده هايي با قبايل و دولت بستن پيمان 1

  الفيل عام 35در سال  -را داير كرد) به شام(تابستاني  و) يمن  به(او بود كه سفرهاي منظم زمستاني  2
  الفيل عام 35در سال  -ايي كه در مسير تجارت مكه بودنده هايي با قبايل و دولت بستن پيمان 3
  الفيل عام 30در سال  -را داير كرد) به شام(تابستاني  و) يمن  به(او بود كه سفرهاي منظم زمستاني  4

  2 صحيحگزينٔه 
  

  .ها در سر راه تجارت مكه با هدف تسهيل تجارت و تأمين امنيت آن بود بستن پيمان با قبايل و دولت
را داير كرد و همـين ابتكـار،   ) به شام(و تابستاني ) به يمن(عبدمناف سفرهاي منظم زمستاني   بن هاشم

  .اشتنقش مهمي در پيشرفت مكه و ساكنان آن د
هاي يك كشتي شكسـتة   الفيل، قريش براي بازسازي خانة كعبه، از چوب عام 35نقل شده كه در سال 

 .ندرومي موجود در ساحل درياي سرخ بهره گرفت
  

چه عاملي در  و كدام بخش از زندگي عرب جاهلي مصداق داشت رد» نفي و لحاق«سنت غلط  .84
 مهمي داشت؟ نقش )جنگ، قتل و غارت( شيوة رفتاري عصر جاهليت

  چون و چرا از شيخ قبيله اطاعت بي -زندگي خانوادگي 1

  محدوديت و كمبود منابع طبيعي -در بخش اعتقادي 2
  محدوديت و كمبود منابع طبيعي -زندگي خانوادگي 3
  چون و چرا از شيخ قبيله اطاعت بي -در بخش اعتقادي 4

  3 صحيحگزينٔه 
با سنت نفي و لحاق گاه فرزنـد   ها آن. هاي بسيار بود در زندگي خانوادگي نيز گرفتاركژي جاهلي  عرب

  .راندند كردند و از خود مي حقيقي خود را نفي مي
قتل و غارت و فقـدان يـك قـانون حـاكم بـود كـه        هاي آشكار عصر جاهلي وجود جنگ، هيكي از جلو

 .محدوديت و كمبود منابع طبيعي نقش مهمي در اين شيوة رفتار داشت
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 ..........شد كه  گفته مي» دهريون«در عصر جاهلي، به كساني  .85

  .گرايش به پرستش جن و فرشته و خورشيد و ماه و ستاره داشتند 1

  .رستي بودپ گرايش غالب آنان تمايل به شرك و بت 2

  .ضمن اعتقاد به اهللا، گرفتار عقايد شرك آلود بودند 3

  .از اساس خدا را قبول نداشتند 4

  4 صحيحگزينٔه 
  .جزيرة عربستان عصر جاهلي بود قادي در شبهتهاي اع ها از گرايش همة گزينه

 »دهريـون «در عصر جاهلي كساني بودند كه از اساس خدا را قبول نداشـتند كـه از آنـان بـا عنـوان      
 .شد مي ياد
  

هاي مسلمان به ايران  و حملة عرب.......... زمان با دورة سلطنت  هم) ص(والدت حضرت رسول  .86
 .ساساني رخ داد.......... در زمان 

  خسروپرويز -اردشير بابكان 2 يزدگرد سوم -خسرو انوشيروان 1

  خسروپرويز -خسرو انوشيروان 4 يزدگرد سوم -اردشير بابكان 3

  1 صحيحگزينٔه 
  .انوشيروان بود زمان با دورة سلطنت خسرو هم) ص(والدت حضرت رسول 

 .مان مواجه گشتلهاي مس ملة عربحدر دورة پادشاهي يزدگرد سوم، ايران با 
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هـاي زيـر دربـارة شـرايط اعتقـادي و دينـي        درستي يا نادرستي عبـارت  ترتيب به كدام گزينه .87

 كند؟ را مشخص مي ايرانيان
در آستانة ظهور اسالم، دين رسمي ايرانيان زرتشتي بود و زرتشت پيامبري آسماني بـود كـه    -
  .زيست در قرن هفتم قبل از ميالد مي ،بر نظرية مشهور بنا
او جهـان آفـرينش را متشـكل از دو اصـل خيـر و شـر       . مزدا بود اترويج پرستش اهور ،هدف زرتشت - 

  .خواند پندار نيك، گفتار نيك و كردار نيك فرا مي صل اخالقيِها را به پيروي از سه ا ديد و انسان مي
هاي بسياري در گوشه و  در دورة هخامنشي، آيين زرتشتي دين رسمي ايرانيان بود و آتشگاه -

  .زرتشتي مقام بااليي داشتند) روحانيان(بدان وكنار ايران بنا شد و در پي آن م
فرساي ديني كه در نتيجة دخل و تصرفات روحانيان  آداب و رسوم و دستورهاي بسيار سخت و طاقت - 

 .شدزرتشتي پديد آمده بود باعث بروز دو مذهب جديد توسط ماني و مزدك در دورة اشكاني 
  درست -نادرست -نادرست -درست 2 نادرست -نادرست -درست -درست 1
  نادرست -درست -نادرست -نادرست 4 درست -درست -درست -نادرست 3

  1 صحيحگزينٔه 
  :هاي نادرست تربررسي عبا
  .، آيين زرتشتي، دين رسمي ايرانيان بودساسانيدر دورة : مورد سوم
 .شد ساسانيها باعث بروز دو مذهب جديد توسط ماني و مزدك در دورة  اين آداب و رسوم: مورد چهارم

  
در كدام  هايي براي گسترش اين آيين، تالش ،مسيحيت پس از گرايش امپراتوري روم شرقي به .88

 مسيحيان يمن را مورد آزار و شكنجه قرار داد؟ ،كدام پادشاه حميري صورت گرفت ومنطقه 
  ذونواس -آفريقا ةمناطق شمالي قار 2 وهرز -در آسيا و آسياي صغير 1
  وهرز -آفريقا ةمناطق شمالي قار 4 ذونواس -در آسيا و آسياي صغير 3

  2 صحيحگزينٔه 
هايي براي گسترش اين آيين در مناطق شـمال   پس از گرايش امپراتور روم شرقي به مسيحيت، تالش

  .آفريقا صورت گرفت
در سدة ششم ميالدي فردي به نام ذونـواس پادشـاه حميريـان در يمـن شـد و پـس از گـرايش بـه         

  .يهوديت، به آزار و شكنجة مسيحيان اقدام كرد

  
  .به يمن فرستاد يدر مقابل درخواست ياري حميريان از خسروانوشيروان، او سرداري به نام وهرز را همراه با سپاه
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 در كدام گزينه آمده است؟ به ترتيب هاي زير پاسخ عبارت .89

  گرويد؟كدام امپراتور رومي به مسيحيت  -
  چگونه امپراتوري روم غربي نابود شد؟ -
  ها رخ داد؟ ساله بين كدام قدرت صدهاي هفت جنگ -
 خسرو انوشيروان در ايران چه كسي در امپراتوري روم شرقي به قدرت رسيد؟ پادشاهي همزمان با - 

  كنستانتين -ايران و روم -به دست تركان عثماني -تيننكنستا 1

  كنستانتين -ايران و يونان -اقوام وحشيبه دست  -ژوستي نين 2
  ژوستي نين -ايران و روم -به دست اقوام وحشي -تيننكنستا 3
  ژوستي نين -ايران و يونان -به دست تركان عثماني -ژوستي نين 4

  3 صحيحگزينٔه 
  .امپراتور كنستانتين به مسيحيت گرويد -
  .بر نابود شدميالدي به وسيلة اقوام وحشي بر 476روم غربي در سال  -
هـاي هفتصـد سـاله     هاي ممتدي بود كه به جنـگ  ها و جنگ ميان دو امپراتوري روم و ايران، رقابت -

  .معروف است
 .نين امپراتور روم شرقي بود زمان با پادشاهي خسرو انوشيروان در ايران، ژوستي هم -
  

 ؟ندارد» ساسانيان«كدام گزينه بيان درستي از شرايط اجتماعي  .90
اي كه ارتقا از يك طبقـه بـه    به گونه ؛نوع نگاه حكومت به جامعه، نگاهي طبقاتي بود ،اين دورهدر  1

  .طبقة ديگر امكان پذير نبود

اي نهادينه شـده بـود كـه     ترين طبقه قرار داشتند و اين سنت موهوم به گونه تودة مردم در پايين 2
  .مذهب، قانون، فرهنگ و انديشه همه در خدمت آن بود

بـدين لحـاظ، حضـور افـراد     . كردند معرفي مي) بغ(ان ساساني معموالً خود را شخصيتي رباني شاه 3
  .پذير نبود عادي در دربار امكان

  .هاي اجتماعي، اهميت بااليي داشت نقش آن در كسب رتبه حفظ خون و نژاد و ،در اين نظام 4
  3 صحيحگزينٔه 

  .شرايط اجتماعيبيانگر شرايط سياسي دورة ساسانيان است نه 



 

 شماره
  طهیح  رییادگیرواحد یز   واحد یادگیری  فصل سوال

  یشناخت

 مقدماتی های آن واژه جغرافیا و ارتباط بین جغرافیا و شاخه جغرافیا، علمی برای زندگی بهتر: ١درس  جغرافیا چیست؟: ١فصل  ٩١

 پیشرفته های آن واژه جغرافیا و ارتباط بین جغرافیا و شاخه جغرافیا، علمی برای زندگی بهتر: ١درس  جغرافیا چیست؟: ١فصل  ٩٢

 پیشرفته مفاهیم اساسی دانش جغرافیا جغرافیا، علمی برای زندگی بهتر: ١درس  جغرافیا چیست؟: ١فصل  ٩٣

 پیشرفته سؤاالت کلیدی در جغرافیا جغرافیا روش مطالعه و پژوهش در: ٢درس  جغرافیا چیست؟: ١فصل  ٩٤

 پیشرفته مراحل پژوهش در جغرافیا روش مطالعه و پژوهش در جغرافیا: ٢درس  جغرافیا چیست؟: ١فصل  ٩٥ 

 پیشرفته مفاهیم اساسی دانش جغرافیا جغرافیا، علمی برای زندگی بهتر: ١درس  جغرافیا چیست؟: ١فصل  ٩٦

 مقدماتی مراحل پژوهش در جغرافیا روش مطالعه و پژوهش در جغرافیا: ٢درس  جغرافیا چیست؟: ١فصل  ٩٧

 پیشرفته مراحل پژوهش در جغرافیا روش مطالعه و پژوهش در جغرافیا: ٢درس  جغرافیا چیست؟: ١فصل  ٩٨

 پیشرفته مراحل پژوهش در جغرافیا روش مطالعه و پژوهش در جغرافیا: ٢درس  جغرافیا چیست؟: ١فصل  ٩٩

 پیشرفته مراحل پژوهش در جغرافیا روش مطالعه و پژوهش در جغرافیا: ٢درس  جغرافیا چیست؟: ١فصل  ١٠٠
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ي يهـا  رود و براي اولـين بـار از چـه واژه    شمار مي هاي بشري به دانش. ..............جغرافيا يكي از  .91
 براي ارائة علم جغرافيا در جهان استفاده شده است؟

 جايگاه انسان و مكان -ترين مهم 1
 زمين، ترسيم و توصيف -ترين قديمي 2
 محيط طبيعي و محيط انساني -ترين علمي 3
  زمين و جايگاه انسان -ترين گسترده 4

  2 صحيحگزينٔه 
شـمار   هـاي بشـري بـه    تـرين دانـش   توان گفت از قديمي جغرافيا يكي از علومي است كه به جرأت مي

ترسـيم و توصـيف    ،شـامل كلمـات زمـين    افيا را اراتوستن ارائه كرد كـه رود و اولين بار واژة جغر مي
 .باشد مي

  

طـور صـحيح ذكـر     هاي جغرافياي انساني و فنون جغرافيايي بـه  ترتيب شاخه در كدام گزينه به .92
 شده است؟

 جغرافياي جمعيت، اقتصاد، كارتوگرافي، علوم فضايي 1
  GISهاي كمي در جغرافيا،  كشي، روش مطالعات روستايي، نقشه 2

  سياسي، جغرافياي رفتاري و فرهنگي، جغرافياي شهري، هندسهجغرافياي  3
  هاي كمي در جغرافيا، كارتوگرافي جغرافياي تاريخي، جغرافياي رفتاري، روش 4

  4 صحيحگزينٔه 
هـاي   گيـرد و از شـاخه   اقتصاد دانشي است كـه جغرافيـاي اقتصـادي از آن بهـره مـي     : »1«در گزينة 

گيـرد و از   ايي نيز از علومي است كه فنون جغرافيا از آن بهره مـي جغرافياي انساني نيست و علوم فض
  .هاي فنون جغرافيايي نيست شاخه

گيـرد و سـه    مطالعات روستايي از علومي است كه جغرافياي روستايي از آن بهـره مـي  : »2«در گزينة 
  .هاي فنون جغرافيايي صحيح است مورد ديگر از شاخه

  .گيرد است اما هندسه از علومي است كه كارتوگرافي از آن بهره ميسه مورد اول صحيح : »3«در گزينة 
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آوري و تجزيـه و تحليـل    دانـان جهـت جمـع    دو عامل مهم در علم جغرافيا كدامند و جغرافـي  .93
 گيرند؟  اطالعات مورد نياز خود از چه علومي كمك مي

 جغرافياي انساني و جغرافياي طبيعي -انسان و مكان 1
 آمار و فناوري اطالعات و ارتباطات -انسان و محيط 2
 افزارهاي متعدد و كارتوگرافي افزار و نرم سخت -مكان و روابط متقابل انسان با محيط 3
  كارتوگرافي و هندسه -روابط متقابل انسان با محيط و محيط 4

  2 صحيحگزينٔه 
ي و تجزيه و تحليل آور دانان جهت جمع دو عامل مهم در علم جغرافيا انسان و محيط است و جغرافي

 .گيرند  اطالعات مورد نياز خود از علم آمار و فناوري اطالعات و ارتباطات كمك مي
  

ساري به علت رانش زمين پس از بارش بهـاري دچـار    - آهن تهران  مسير راه«با توجه به جملة  .94
 ند؟توانند مطرح شو كدام سؤاالت كليدي جغرافيا مي» مشكل شده و اين مسير بسته شده است

 چه كسي -چيزي چه -كجا -چطور 2 چطور -چه كسي -كجا -چرا 1
  چه موقع -كجا -چرا -چه كسي 4 چه چيزي -چه موقع -چرا -كجا 3

  3 صحيحگزينٔه 
  به علت رانش زمين: چرا   ساري -آهن تهران مسير راه: كجا

 آهن بسته شدن مسير راه: چه چيزي  )بهار(هاي بهاري  پس از بارش: چه موقع
  

 طور صحيح بيان شده است؟ ترتيب مراحل سوم، پنجم و دوم پژوهش در جغرافيا به در كدام گزينه به .95
 تدوين فرضيه -آوري اطالعات جمع -پردازش اطالعات 1
 طرح سؤال -پردازش اطالعات -آوري اطالعات جمع 2
 بيان مسئله و طرح سؤال -تدوين فرضيه -پردازش اطالعات 3
  تدوين فرضيه -پيشنهادات ةگيري و ارائ يجهنت -آوري اطالعات جمع 4

  4 صحيحگزينٔه 
  : ترتيب در يك پژوهش جغرافيايي

 -5پـردازش اطالعـات    -4آوري اطالعـات   جمـع  -3تدوين فرضيه  -2طرح سؤال و بيان مسئله  -1
 گيري و ارائة پيشنهادات نتيجه
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 ؟نيستكدام گزينه درست  .96

و   رابطـة دو سـويه اسـت و در يـك جريـان دو طرفـه از داده      جغرافيا با ساير علوم داراي يـك   1
  .نمايند هاي يكديگر استفاده مي يافته

صورت جرياني پيوسته در يك مكان ادامه دارد و سـبب تغييـر    روند تأثيرگذاري و تأثيرپذيري به 2
 .شود ها مي شكل مكان

حـيط را هـوش و اسـتعداد    هاي تغيير در ايـن م  اي متعادل است كه زمينه محيط انساني مجموعه 3
 .انسان فراهم كرده است

برداري از اعماق زمين كرده و ميزان دسترسي انسـان را    انسان را قادر به بهره ،هاي جديد  فناوري 4
  .گسترش داده است

  3 صحيحگزينٔه 
 .توضيح مربوط به محيط طبيعي است نه محيط انساني

  

 دارد؟ هاي يك پژوهشگر به چه عواملي بستگي  فرضيه .97
 .به ميزان دانش، تجربيات و سوابق پژوهشي كه در دسترس او است 1
 .دهد اي كه انجام مي به ميزان تحقيقات ميداني و كتابخانه 2
 .به نوع طرح سؤالي كه در چارچوب صحيح و علمي تدوين كرده باشد 3
  .ها پاسخ درست دهد به ميزان سؤاالتي كه با آن مواجه شده و توانسته به آن 4

  1 صحيحگزينٔه 
 .در دسترس او بستگي دارد هاي پژوهشگر به ميزان دانش، تجربيات و سوابق پژوهشيِ فرضيه

  

 رد يك فرضيه در يك پژوهش علمي به چه معنا است؟ .98
 .پژوهشگر در مسير پژوهش، تدوين فرضيه را كه به عنوان راهنما مطرح شده به اشتباه بيان كرده است 1
دهـد و از طـرح دوبـارة     پژوهشگر ديگري با اين سؤال مواجه شود، به آن پاسخ ميدر صورتي كه  2

 .شود آن جلوگيري مي
 .به معناي شكست اين پژوهش است و بايد پژوهشگر از ابتدا تالش مجددي در راستاي تأييد فرضيه انجام دهد 3
  .شود نمياي از آن  اين پژوهش بيهوده بوده است و كنار گذاشته شده و استفاده 4

  2 صحيحگزينٔه 
چون آن پژوهش بـه كسـاني    شودپژوهشگر در صورت تأييد يا رد فرضية يك پژوهش نبايد دلسرد 

  .كند دهد و از طرح دوبارة آن جلوگيري مي اند، پاسخ مي كه با اين سؤال مواجه شده
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دهـد و در   جهت مـي  شودهايي كه قرار است انجام   كدام مرحله از پژوهش جغرافيا به فعاليت .99
 طور مستقيم با مكان مورد مطالعه ارتباط برقرار كند؟ تواند به كدام گام، پژوهشگر مي

 گام چهارم -آوري اطالعات جمع 2 گام دوم -طرح سؤال و بيان مسئله 1
  گام اول -پيشنهادات ةارائ 4 گام سوم -تدوين فرضيه 3

  3 صحيحگزينٔه 
هايي كه قرار است انجام دهـيم، جهـت    جغرافيايي به فعاليتدر تدوين فرضيه يعني گام دوم پژوهش 

  .شود داده مي
توانـد بـه ميـدان مطالعـه رفتـه و       پژوهشگر مي ،ها در صورت لزوم آوري داده در گام سوم يعني جمع

 .مستقيم با مكان مورد پژوهش ارتباط برقرار كند
  

و اطالعات غيرضـروري در   باشد نمياي  كدام گزينه ابزار گردآوري اطالعات به روش كتابخانه .100
 گردد؟ كدام مرحله از پژوهش حذف مي

 گام چهارم -پرسشنامه 2  گام سوم -نقشه 1
  گام پنجم -سالنامة آماري 4  گام دوم -عكس هوايي 3

  2 صحيحگزينٔه 
  .هاي گردآوري اطالعات به روش ميداني هستند پرسشنامه، مشاهده و مصاحبه از روش

بندي اطالعـات، اطالعـات    آوري، استخراج و طبقه يعني پردازش اطالعات پس از جمعدر گام چهارم 
 .گردد غيرضروري حذف مي

   



 

 شماره
  طهیح  رییادگیرواحد یز   واحد یادگیری  فصل سوال

  یشناخت

 مقدماتی های آن های ما و ویژگی ُکنش های ما کنش: ١درس  زندگی اجتماعی: ١فصل  ١٠١

 مقدماتی های آن ما و ویژگیهای  ُکنش های ما کنش: ١درس  زندگی اجتماعی: ١فصل  ١٠٢

 پیشرفته کنش ما چه آثار و پیامدهایی دارد؟ های ما کنش: ١درس  زندگی اجتماعی: ١فصل  ١٠٣

 مقدماتی کنش اجتماعی چیست؟ های اجتماعی پدیده: ٢درس  زندگی اجتماعی: ١فصل  ١٠٤

 مقدماتی کنش اجتماعی چیست؟ های اجتماعی پدیده: ٢درس  زندگی اجتماعی: ١فصل  ١٠٥

 پیشرفته گیرند؟ اند و چگونه شکل می های اجتماعی کدام پدیده های اجتماعی پدیده: ٢درس  زندگی اجتماعی: ١فصل  ١٠٦

 مقدماتی چه تصوری از جهان اجتماعی دارید؟ جهان اجتماعی: ٣درس  زندگی اجتماعی: ١فصل  ١٠٧

 پیشرفته جهان اجتماعی کجاست؟گستره  جهان اجتماعی: ٣درس  زندگی اجتماعی: ١فصل  ١٠٨

 پیشرفته گستره جهان اجتماعی کجاست؟ جهان اجتماعی: ٣درس  زندگی اجتماعی: ١فصل  ١٠٩

 پیشرفته گستره جهان اجتماعی کجاست؟ جهان اجتماعی: ٣درس  زندگی اجتماعی: ١فصل  ١١٠
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 هاي كنش انساني است؟ يك از ويژگي ترتيب بيانگر كدام هاي زير، به هريك از عبارت .101
يـك فـرد   « -»شـود  آموز كنكوري جهت انتخاب رشتة دانشگاهي دچار ترديد مـي  يك دانش«

يزده به در، سـبزه گـره   اغلب ايرانيان در روز س« -».كند ميالي اهللا به فقرا كمك  ان قرب۟هممسل
شود و دوست دارد با مـردم ارتبـاط گفتـاري     يك گردشگر خارجي وارد ايران مي« -»زنند مي

 ».تواند به زبان فارسي صحبت كند داشته باشد، اما نمي
 آگاهانه -معنادار -هدفدار -ارادي 2 ارادي -هدفدار -معنادار -آگاهانه 1
 هدفدار -آگاهانه -معنادار -ارادي 4 هدفدار -ارادي -آگاهانه -نادارمع 3

  2 صحيحگزينٔه 
كمك كردن به فقـرا بـا هـدف    . اختيار و ارادة او در انجام كنش است ةآدمي نشان) ترديد داشتن(مردد شدن 

گره زدن سبزه در روز سيزده بـدر،  . دار بودن كنش آدمي است نشانگر هدف» الي اهللا قرب۟ه«نزديكي به خداوند 
هاي زندگي خود به طبيعت است، عدم امكـان برقـراري ارتبـاط گفتـاري گردشـگر       نماد و به معناي انتقال گره

 .آگاهانه بودن كنش است رجي با مردم ايران، به دليل عدم آگاهي او به زبان فارسي، بيانگر لزوم خا
  

 گيري كنش است؟ هاي كنش انساني محور اصلي شكل يك از ويژگي ترتيب كدام هاي زير به در جمله .102
 هفرزاد پس از متوجه شدن تأثير مصرف مشروبات الكلي، تصميم به متوقف كردن استفاد) الف
  .كند رغم اعتياد شديد به الكل آن را ترك مي گيرد و علي آن مي از
  .گيرد اكسي دربستي ميمحمد به قصد رسيدن به موقع به ايستگاه قطار، ت) ب
  .تواند فرانسه صحبت كند نمي ،كه زبان فرانسه را بلد نيست زهرا به دليل آن) پ
 .ايستد اعتراض مي ةآموزي به نشان حميد در مجلس شوراي دانش) ت

 معنادار بودن كنش -آگاهانه بودن كنش -هدفدار بودن كنش -ارادي بودن كنش 1
 معنادار بودن كنش -ارادي بودن كنش -آگاهانه بودن كنش -هدفدار بودن كنش 2
 آگاهانه بودن كنش -هدفدار بودن كنش -ارادي بودن كنش -معنادار بودن كنش 3
 ارادي بودن كنش -هدفدار بودن كنش -بودن كنشآگاهانه  -معنادار بودن كنش 4

  1 صحيحگزينٔه 
  .اي جدي است و ناظر به ويژگي ارادي بودن كنش است تصميم به ترك اعتياد نيازمند اراده) الف
رسـيدن   ،قصد محمد از گرفتن تاكسي. دهد انسان فعاليت خود را با قصد و هدف خاصي انجام مي) ب

  .تبه موقع به ايستگاه قطار اس
  .تواند فرانسوي صحبت كند جا كه زهرا آگاهي نسبت به زبان فرانسه ندارد، نمي از آن) پ
ايستادن حميد داراي معني خاصـي اسـت   . هاي انسان برخالف ساير جانداران معنادار است كنش) ت

  .كه نشانة اعتراض است
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 مثال زير مصداقي براي بيان كدام مفهوم است؟ .103
هاي تهران در محدودة طـرح ترافيـك قـرار دارنـد و ورود      خيابان داند كه برخي از فردي مي«

كنـد خيابـان انقـالب در زمـرة ايـن       امـا فكـر مـي    ،ها ممنوع است خودروي بدون مجوز به آن
 ».شود به آن وارد شده و توسط پليس جريمه مي اش ها قرار ندارد و با خودرو خيابان

 .اي يكساني ندارنده هايشان، هدف هاي مختلف در انجام كنش انسان 1
 .هاي انساني قطعي هستند كنش) طبيعي(پيامدهاي غيرارادي  2
 .هاي مختلف، معناي متفاوتي دارند ها در موقعيت هاي انسان برخي از كنش 3
 .گيرد ها هميشه براساس آگاهي صحيح صورت نمي كنش انسان 4

  4 صحيحگزينٔه 
مثال مـذكور در ايـن سـؤال بـه ايـن      . گيرد نميها هميشه براساس آگاهي صحيح صورت  كنش انسان

 .مفهوم اشاره دارد
  

 درستي بيان شده است؟ ترتيب در كدام گزينه به هاي زير به نوع كنش .104
  مرور خاطرات دوران دبيرستان قبل از خواب -
  ها شركت در جشن عاطفه -
  نرمش صبحگاهي -
 گيري در مورد انتخاب شغل تصميم -

 اجتماعي و دروني -اجتماعي و بيروني -بيرونيفردي و  -فردي و دروني 1
 فردي و دروني -فردي و بيروني -اجتماعي و بيروني -فردي و دروني 2
 فردي و بيروني -اجتماعي و بيروني -اجتماعي و بيروني -فردي و بيروني 3
 اجتماعي و بيروني -فردي و بيروني -فردي و دروني -فردي و بيروني 4

  2 صحيحگزينٔه 
  .است »فردي و دروني«مرور خاطرات در ذهن فرد، يك كنش 

  .است »اجتماعي و بيروني«ها يك كنش  شركت در جشن عاطفه
  .است »فردي و بيروني«نرمش صبحگاهي يك كنش 

  .است »فردي و دروني«گيري در مورد انتخاب شغل يك امر  تصميم
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 شوند؟ در كدام گزينه همة موارد، كنش اجتماعي محسوب مي .105

 حفظ راز يك دوست -تفكر در هنگام خواب -ت تلفني دو دوست در مورد اوقات فراغتبحص 1
 پردازي دربارة آينده خيال -رعايت حق تقدم ديگران -اعتراض براي دفاع از حقوق مظلوم 2
 اتاق هنگام گرما ةبازكردن پنجر -مسواك زدن -قرباني كردن در روز عيد قربان 3
 خريد از مغازه -توقف يك راننده پشت چراغ قرمز -شركت در مسابقات انفرادي 4

  4 صحيحگزينٔه 
شركت در مسابقات انفرادي يك كنش اجتماعي است، زيرا در رقابت با ديگران است و مـورد داوري  

شـود، زيـرا    كـنش اجتمـاعي محسـوب مـي     ،توقف رانندگان پشت چراغ قرمـز  .گيرد داوران قرار مي
نيز كنش اجتماعي است، چون  ،خريد از مغازه. رد قبول ديگران استكند كه مو مقرراتي را رعايت مي

 .كند رابطة اقتصادي ميان خريدار و فروشنده برقرار مي
  

 هاي زير در كدام گزينه آمده است؟ ترتيب پاسخ سوال به .106
  شوند؟ ها و هنجارها از چه طريقي به افراد منتقل مي ارزش -
  هاي طبيعي هستند؟ هاي اجتماعي همانند پديده پديدهكنند  ها احساس مي چرا انسان -
  كنشگر ناظر به چيست؟ ةدر كنش اجتماعي، آگاهي و اراد -
 يابند؟ ها و هنجارهاي اجتماعي از چه طريقي تحقق مي ارزش -

 -هـاي ديگـران   كـنش  -هـاي اجتمـاعي محسـوس هسـتند     زيرا برخـي از پديـده   -تعليم و تربيت 1
 پذيري جامعه

 پذيري جامعه - هاي ديگران ويژگي - اند وجود آورده هاي اجتماعي را گذشتگان به زيرا پديده - نبيهتشويق و ت 2
اعمـال   -هـاي اجتمـاعي محسـوس هسـتند     زيرا برخي از پديـده  -پذيري و كنترل اجتماعي جامعه 3

 كنترل اجتماعي -ديگران
 -هاي ديگـران  ويژگي -شوند يها مستقل م هاي اجتماعي به مرور از آن زيرا پديده -تعليم و تربيت 4

 هاي اجتماعي كنش
  4 صحيحگزينٔه 

هـاي اجتمـاعي بـه مـرور، از      پديـده  .شـوند  به افراد منتقل مي »تعليم و تربيت«ها و هنجارها از طريق  ارزش
هـا و   هايي را براي كـنش  ها و محدوديت شوند و فرصت اند، مستقل مي وجود آورده ها را به هايي كه آن انسان

ي هـاي طبيعـ   هـاي اجتمـاعي هماننـد پديـده     پديـده كننـد،   كه افراد احساس ميكنند،  ها ايجاد مي زندگي آن
هـا و   ديگران، ويژگـي «كنشگر ناظر به  -ةنش اجتماعي، آگاهي و اراددر ك .كه اينگونه نيست هستند؛ در حالي

  .دنياب تحقق مي »كنش اجتماعي«ها و هنجارهاي اجتماعي از طريق  ارزش» .هاست اعمال آن
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 ها چگونه و به چه معناست؟ عضويت اعضا در بدن موجودات زنده و نظم آن .107
 .كند آيد و با ارادة اعضا تغيير مي جود ميو يعني براساس آگاهي و ارادة اعضا به -تكويني است 1
 .كند آيد و با ارادة اعضا تغيير نمي وجود نمي يعني براساس آگاهي و ارادة اعضا به -اعتباري است 2
 .كند آيد و با ارادة اعضا تغيير نمي وجود نمي يعني براساس آگاهي و ارادة اعضا به -تكويني است 3
  .كند آيد و با ارادة اعضا تغيير مي وجود مي آگاهي و ارادة اعضا بهيعني براساس  -اعتباري است 4

  3 صحيحگزينٔه 
آگـاهي و ارادة  «اسـت، يعنـي براسـاس     »تكويني«ها  عضويت اعضا در بدن موجودات زنده و نظم آن

 .كند آيد و با ارادة اعضا تغيير نمي وجود نمي به »اعضا
  

دهد  گي آدميان را تغيير ميدهاي زن ها و ارزش رمانيك از موارد زير آ ترتيب شناخت كدام به .108
طبيعـي بـه    ءهاي طبيعي و مـاورا  ورود پديده و سازد هاي اجتماعي آنان را دگرگون مي و كنش

 ها بيانگر چيست؟ درون زندگي انسان
 طبيعي ءنياز انسان به موجودات طبيعي و ماورا -شناخت جهان اجتماعي و جهان طبيعي 1
 ها پيچيده و چند بعدي بودن زندگي اجتماعي انسان -و روز معادشناخت خداوند  2
 ها سيال و متغير بودن زندگي اجتماعي انسان -شناخت جهان طبيعي 3
 گسترش جهان اجتماعي -طبيعي ءشناخت خداوند، فرشتگان و جهان ماورا 4

  4 صحيحگزينٔه 
هـاي زنـدگي آدميـان را تغييـر      شهـا و ارز  طبيعي، آرمـان  ءشناخت خداوند، فرشتگان و جهان ماورا

 ءطبيعـي و مـاورا  (هـاي تكـويني    ورود پديـده . سازد هاي اجتماعي آنان را دگرگون مي دهد و كنش مي
  .كند تر مي ها، جهان اجتماعي را گسترده به درون زندگي انسان) طبيعي
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 هاي كدام گزينه ارتباط دارند؟ ترتيب هريك از موارد زير با عبارت به .109

  جهان اجتماعي و موجود زندهتفاوت  -
  گيرد آگاهي و شناختي كه جهان اجتماعي براساس آن شكل مي -
  برخورداري از حقوق و تكاليف -

 انتظارات نقش -فرهنگ -است ينظم جهان اجتماعي، تكوين 1
 عضويت در جهان اجتماعي -ي فردي و خصوصيآگاه -ان اجتماعي، اعتباري استنظم جه 2
 -آگـاهي مشـترك و عمـومي    -ها تكويني اسـت  موجودات زنده و نظم آن عضويت اعضا در بدن 3

 عضويت در جهان اجتماعي
آگـاهي فـردي و    -شـود  هاي موجودات زنده از طريق وراثـت بـه نسـل بعـد منتقـل مـي       ويژگي 4

 نظم اعتباري جهان اجتماعي -خصوصي
  3 صحيحگزينٔه 

ت كه عضويت در جهان اجتماعي و نظم ميان هاي جهان اجتماعي و موجود زنده، اين اس يكي از تفاوت
 اعضا در بدن اما عضويت) قراردادي و اعتباري(شود  ها تعريف مي با اراده و آگاهي انسان ،اعضاي آن

آگاهي و شناختي كه جهان اجتماعي براسـاس آن شـكل    .است »تكويني«ها  موجودات زنده و نظم آن
عضـويت جهـان   «هرگاه افراد،  .نه فردي و خصوصي است »مشترك و عمومي«گيرد، نوعي آگاهي  مي

 .را بپذيرند، از حقوق و تكاليفي برخوردار خواهند شد »اجتماعي
  

 :صحيح و غلط بودن مشخص نماييد از لحاظترتيب  بههاي زير را  عبارت .110
  .شود پيامدهاي غيرارادي كنش انسان، احتمالي است، يعني اگر افراد آن را اراده كنند، انجام مي -
شود و در صورتي كه بـه ايـن قصـد و هـدف      فعاليت انسان با قصد و هدف خاصي انجام مي -

  .شود برسد، فعاليت او، كنش محسوب مي
منتقـل سـازد،    هرگاه يك نسل نتواند فرهنگ خود را حفظ كند يا نتواند آن را به نسـل بعـد   -

  .شود ريزد يا دگرگون مي مي جهان اجتماعي آن فرو
ها با زندگي  ارتباطي كه اين پديده ةكند، ولي به واسط هاي تكويني را ايجاد نمي انسان پديده -

 .يابند انسان دارند به جهان اجتماعي راه مي
 ص -ص -غ -غ 2  غ -ص -غ -ص 1
 غ -ص -ص -ص 4  غ -ص -غ -غ 3

  2 صحيحگزينٔه 
زيرا پيامدهاي غيرارادي كنش انسان، قطعي و حتمـي هسـتند، عبـارت دوم نيـز      است؛» نادرست«عبارت اول 

ولي ممكن است انسـان در ايـن    ،شود هاي انسان با قصد و هدف خاصي انجام مي همة فعاليت است؛» نادرست«
  .است »درست«عبارت سوم و چهارم ) در هر صورت كنش از او سرزده است(راستا به هدف خود نرسد 



 

 شماره
  طهیح  رییادگیرواحد یز   واحد یادگیری  فصل سوال

    یشناخت

  مقدماتی تعریف منطق و حیطه کاربردی منطق منطق، ترازوی اندیشه: ١درس  منطق و مباحث آن: ١بخش  ١١١

 پیشرفته تعریف و استدالل: دو بخش اصلی منطق منطق، ترازوی اندیشه: ١درس  منطق و مباحث آن: ١بخش  ١١٢

  پیشرفته تعریف منطق و حیطه کاربردی منطق منطق، ترازوی اندیشه: ١درس  منطق و مباحث آن: ١بخش  ١١٣

 مقدماتی تعریف و استدالل: دو بخش اصلی منطق منطق، ترازوی اندیشه: ١درس  منطق و مباحث آن: ١بخش  ١١٤

 مقدماتی نحوه داللت لفظ بر معنا لفظ و معنا: ٢درس  روابط میان ذهن، زبان و خارج: ٢بخش  ١١٥

  پیشرفته اشتراک لفظ لفظ و معنا: ٢درس  روابط میان ذهن، زبان و خارج: ٢بخش  ١١٦

 پیشرفته ابهام در مرجع ضمیر لفظ و معنا: ٢درس  روابط میان ذهن، زبان و خارج: ٢بخش  ١١٧

 پیشرفته ابهام در مرجع ضمیر لفظ و معنا: ٢درس  روابط میان ذهن، زبان و خارج: ٢بخش  ١١٨

 پیشرفته شیوه نگارش کلمات لفظ و معنا: ٢درس  روابط میان ذهن، زبان و خارج: ٢بخش  ١١٩

 مقدماتی ابهام در مرجع ضمیر لفظ و معنا: ٢درس  روابط میان ذهن، زبان و خارج: ٢بخش  ١٢٠

د برای مشاهده فیلم روش حل،     .را لمس نما

 
 جناب آقای رضا آقاجانی: فلسفه و منطقسرگروه دپارتمان 

https://aparat.com/v/Q8k4J
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https://aparat.com/v/3Paom
https://aparat.com/v/Mk7Et
https://aparat.com/v/uYHbF
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 گيرد؟ هايي صورت مي تر درچه حوزه استفاده از قواعد منطقي بيش .111

  وكار روزمره بازار و كسب 2 تحصيالت عالي فلسفه و منطق 1
  تمام وجوه زندگي 4  يونان قديم و باستان 3

  4 صحيحگزينٔه 
حـوزة  كنند و لزوماً استفاده از قواعد منطقي در  تمام مردم در زندگي روزمرة خود از قواعد منطقي استفاده مي

 .گرفت وكار روزمره يا يونان قديم و باستان صورت نمي يا بازار و كسب ،تحصيالت عالي فلسفه و منطق
  

 است؟» تصور«كدام مورد يك  .112

  .يكي از ارتفاعات ايران است كوه دنا 2 .منطق براي فهم فلسفه است 1
  ارتفاعات كوه سهند 4 .منطق جلوگيري از خطاي ذهن است ةوظيف 3

    4 صحيحگزينٔه 
در تصور، به واقعيت داشتن يا نداشتن يا ارتباط آن با ساير امور كاري نداريم و تنها همان تصور را به 

  .آوريم؛ مانند ارتفاعات كوه سهند ذهن مي
  

  :ها بررسي گزينه
حكم و قضاوت وجـود دارد و در آن هـا اوصـافي را بـه      ،ها تصديق هستند و در تصديقات ساير گزينه

 .كنيم دهيم يا از آن سلب مي چيزي نسبت مي
  

 ؟نيستء حيطة كاربرد منطق  كدام گزينه جز .113

  هاي فلسفي ارزيابي و فهم انديشه 2 مطرح كردن عقايد مدنظر 1
  حصحي آوري و تعريف كردن استدالل 4 هاي جلوگيري از خطاي انديشه آموزش شيوه 3

  1 صحيحگزينٔه 
بلكه در سراسر زندگي خود بـدان   ،رود هاي فلسفي به كار نمي منطق تنها براي ارزيابي انديشه دانستن

تـوانيم   ي منطق مي به وسيله. گيري كنيم خواهيم درست فكر كنيم و درست تصميم زيرا مي ؛نيازمنديم
   .از خطاهاي انديشه جلوگيري كنيم

  .آوري و تعريف كردن، دو حيطة مهم كاربرد منطق هستند استدالل

https://aparat.com/v/Q8k4J
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يـابيم و بـراي    دسـت مـي  ............... هاي  به تصديق............... هاي  از تصديق............... به كمك  .114

 بايد از چه نوع تفكري بهره برد؟» جوشد درجه مي 100چرا آب در «پاسخ به اين سؤال كه 

  استدالل -مجهول -معلوم -تعريف 2 تعريف -معلوم -مجهول -استدالل 1
  تعريف -معلوم -مجهول -تعريف 4 استدالل -مجهول -معلوم -استدالل 3

  3 صحيحگزينٔه 
عملي كـه بـراي   . هاي مجهول دست يابيم هاي معلوم به تصديق توانيم از تصديق به كمك استدالل مي

هيم، استدالل نـام دارد؛ بنـابراين بـراي دسـتيابي بـه      د پاسخ به چرايي يك موضوع و نسبت انجام مي
 .بايد از استدالل بهره برد مطرح شده، سؤال پاسخِ

  

، برفكـي  تلويزيون«، »بنويسم پاياد گرفته بودم كه با «داللت كلمات مشخص شده در عبارات  .115
 به ترتيب كدام است؟» بپرسيد دفتر مدرسهها، نمرات انضباط خود را از  بچه«و » شده است

  تضمني -مطابقي -تضمني 2 مطابقي -تضمني -التزامي 1
  اميالتز -تضمني -تضمني 4 تضمني -مطابقي -التزامي 3

    4 صحيحگزينٔه 
 ؛، متضمن و دربردارندة بخشي از معنـاي اصـلي لفـظ اسـت    لت تضمني، نوع داللت لفظ بر معنادر دال
  .عبارات اول و دوم :مانند

   .، تصوير آن است»تلويزيون«پا است و منظور از ) انگشتان(تحت پاييني » پا«منظور از 
  .كند مانند عبارت سوم در داللت التزامي، نوع داللت لفظ بر معنا، بر الزمة يك شي داللت مي

 .، افراد و مسئولين مدرسه هستند»دفتر مدرسه«منظور از 
   

https://aparat.com/v/H4tJr
https://www.aparat.com/v/PVleq
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 ...............هرگاه يك لفظ چند معنا داشته باشد،  .116

 .آيد مي مغالطة اشتراك لفظ به وجود 1
  .يكي از معاني اصلي و معاني ديگر غيراصلي است 2
 .اش داللت التزامي وجود دارد بين لفظ و معني 3
  .اي وجود نداشته باشد ممكن است مغالطه 4

    4 صحيحگزينٔه 
  .شود كه يك لفظ چند معنا دارد، لزوماً باعث به وجود آمدن مغالطه نمي اين

  
باعث ايجـاد  ) ني مختلفكلماتي كه ظاهر مشترك دارند و معا(اشتباه گرفتن معاني كلمات با يكديگر 

 .شود مغالطة اشتراك لفظي مي
  

 است؟ متفاوتها  در كدام گزينه نوع مغالطه با ساير گزينه .117

  .ها در ايران برگزار شد همايشي با موضوع اكتشاف در مورد نوع كاني 1
  .رستم بر اسب نشست، دستي بر سرش كشيد و حركت كرد 2
  .زيرا او فرد باايماني استگذارد  دوستم به پدرش خيلي احترام مي 3
  .پلنگ به دنبال خرگوش بود كه شكارچي به او شليك كرد 4

  1 صحيحگزينٔه 
توانـد   ناشي از مشخص نبودن مرجع ضمير است كـه مـي  » 4«و » 3«، »2«هاي  ابهام موجود در گزينه

  .شود رو به آن مغالطة ابهام در مرجع ضمير گفته مي منشأ خطاي انديشه شود؛ از اين
كلمات، باعث پديـد آمـدن    ، عدم رعايت دقيق عاليم سجاوندي و حركات»1« ةدر حالي كه در گزين

 .شود مغالطة نگارشي كلمات مي
  

https://aparat.com/v/3Paom
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جسد «و » محمد گفت من امروز بايد پدربزرگم را به بيمارستان برسانم«به ترتيب در عبارات  .118

 دارد؟اي وجود  چه نوع مغالطه» شده توسط برادرش كشف شد مرد كشته

  مغالطة ابهام در مرجع ضمير -مغالطة شيوة نگارش كلمات 1
  مغالطة شيوة نگارش كلمات -مغالطة ابهام در مرجع ضمير 2
  مغالطة توسل به معناي ظاهري -مغالطة ابهام در مرجع ضمير 3
  مغالطة شيوة نگارش كلمات -مغالطة توسل به معناي ظاهري 4

  2 صحيحگزينٔه 
محمد بايـد پـدربزرگش را بـه بيمارسـتان      ←مشخص نيست » من«جع ضمير در عبارت نخست، مر

  .ببرد يا محمد به من گفته كه پدربزرگم را به بيمارستان برسانم
  .درنتيجه در اين عبارت، مغالطة ابهام در مرجع ضمير رخ داده است

كلمـات   در عبارت دوم، عدم رعايت دقيق عاليم سجاوندي باعث پديد آمدن مغالطة شـيوة نگـارش  
  :تواند معني شود زيرا جمله به دو صورت مي ؛شده است

  .جسد مرد كشته شده، توسط برادرش كشف شد -1
 .جسد مرد كشته شده توسط برادرش، كشف شد -2
  

 است؟» شيوة نگارش كلمات«كدام گزينه داراي مغالطة  .119

  .دهم من پول غذا را حساب كنم با من به رستوران بيا، قول مي 1
  .ز دوستش تعدادي عكس يادگاري گرفتحميد ا 2
  .شعري سروده استالدين اصفهاني به مناسبت قتل عام مغوالن در اصفهان  كمال 3
  .فردي با شنيدن اين جمله كه شير غذاي كاملي است، شير آب را به عنوان شام خورد 4

    3 صحيحگزينٔه 
عدم رعايت دقيق عاليم سجاوندي و حركات كلمات، باعث پديد آمدن مغالطة شيوة نگارش كلمـات  

  .شود مي
الدين در شهر اصفهان و به مناسبت قتـل عـام مغـوالن     ، مشخص نيست كه شعر كمال»3«در گزينه 

باره شعري سروده است؛  الدين در اين كرده و كمالكه مغوالن در اصفهان قتل عامي  سروده شده يا اين
  .بنابراين عبارت به كار رفته در اين گزينه، داراي مغالطة شيوة نگارش كلمات است

  .ها داراي مغالطة توسل به معناي ظاهري هستند كه ساير گزينه در حالي

https://aparat.com/v/Mk7Et
https://aparat.com/v/uYHbF
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 كدام گزينه صحيح است؟ .120

  .الفاظ مشترك با معناي متفاوت استفاده كرداشتراك لفظ يك مغالطه است بنابراين نبايد از  1
  .شود به كار بردن داللت مطابقي به جاي تضمني، منجر به مغالطة اشتراك لفظ مي 2
  .در داللت مطابقي هم مغالطة اشتراك لفظ وجود دارد و هم مغالطة توسل به معناي ظاهري 3
  .شود بهام در مرجع ضمير مياگر در عبارتي، مرجع ضمير مشخص نباشد، باعث ايجاد مغالطة ا 4

   4 صحيحگزينٔه 
  :ها بررسي گزينه

  .شود اشتراك لفظ، مغالطه نيست بلكه باعث به وجود آمدن مغالطه مي: »1«گزينه 
به كار بردن داللت مطابقي به جاي تضمني و التزامي منجر به مغالطـة توسـل بـه معنـاي     : »2«گزينه 

  .شود ظاهري مي
چون معنا متفاوت نيسـت و داللـت متفـاوت    دارد ناشتراك لفظ وجود  ،مطابقيدر داللت : »3«گزينه 
  .است

  .، كامالً صحيح است»4«گزينه محتواي عبارت 

https://www.aparat.com/v/no1dB
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