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m e r a a t . i r

يازدهـم معارف اسالمـی



 

 شماره
  طهیح  رییادگیرواحد یز   واحد یادگیری  فصل سوال

  یشناخت
  

   پیشرفته لغت: قلمرو زبانی زاغ و کبک: شعرخوانی/ قاضی ُبست : ٢درس  ادبیات تعلیمی: ١فصل  ١

   مقدماتی لغت: قلمرو زبانی زاغ و کبک: شعرخوانی/ قاضی ُبست : ٢درس  ادبیات تعلیمی: ١فصل  ٢

   مقدماتی لغت: قلمرو زبانی زاغ و کبک: شعرخوانی/ قاضی ُبست : ٢درس  ادبیات تعلیمی: ١فصل  ٣

   پیشرفته امال: قلمرو زبانی زاغ و کبک: شعرخوانی/ قاضی ُبست : ٢درس  ادبیات تعلیمی: ١فصل  ٤

   پیشرفته امال: قلمرو زبانی زاغ و کبک: شعرخوانی/ قاضی ُبست : ٢درس  ادبیات تعلیمی: ١فصل  ٥

   پیشرفتهتاریخ ادبیات: قلمرو ادبی زاغ و کبک: شعرخوانی/ قاضی ُبست : ٢درس  ادبیات تعلیمی: ١فصل  ٦

   پیشرفته آرایه: قلمرو ادبی هّمت: گنج حکمت/ نیکی : ١درس / لطف خدا : ستایش ادبیات تعلیمی: ١فصل  ٧

 پیشرفته آرایه: قلمرو ادبی زاغ و کبک: شعرخوانی/ قاضی ُبست : ٢درس  ادبیات تعلیمی: ١فصل  ٨
 

 مقدماتی دستور: قلمرو زبانی زاغ و کبک: شعرخوانی/ قاضی ُبست : ٢درس  ادبیات تعلیمی: ١فصل  ٩
 

 پیشرفته دستور: زبانیقلمرو  چو سرو باش: گنج حکمت/ در امواج سند : ٣درس  ادبیات پایداری: ٢فصل  ١٠
 

 پیشرفته دستور: قلمرو زبانی هّمت: گنج حکمت/ نیکی : ١درس / لطف خدا : ستایش ادبیات تعلیمی: ١فصل  ١١
 

   پیشرفته قرابت: قلمرو فکری هّمت: گنج حکمت/ نیکی : ١درس / لطف خدا : ستایش ادبیات تعلیمی: ١فصل  ١٢

   پیشرفته قرابت: قلمرو فکری زاغ و کبک: شعرخوانی/ قاضی ُبست : ٢درس  ادبیات تعلیمی: ١فصل  ١٣

   پیشرفته قرابت: قلمرو فکری چو سرو باش: گنج حکمت/ در امواج سند : ٣درس  ادبیات پایداری: ٢فصل  ١٤

   مقدماتی قرابت: قلمرو فکری چو سرو باش: گنج حکمت/ در امواج سند : ٣درس  ادبیات پایداری: ٢فصل  ١٥

د برای مشاهده فیلم روش حل،      .را لمس نما

 كالشلو یمرتض یجناب آقا: یسرگروه دپارتمان فارس 

https://aparat.com/v/ki1Wt
https://aparat.com/v/hk17L
https://aparat.com/v/H4MfC
https://aparat.com/v/pnsYH
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 است؟ نادرستمعني چند واژه در مقابل آن  .1

) گـام : خطـوات ) (پيشاني: زنخدان) (يقه: جيب) (شيريني: چاشني) (خوشبختي، سعادت: اقبال(
 )گلزار: روضه) (سريع: خيرخير) (عظيم: گران) (بزرگ  خيمة: خرگه) (صحرا: راغ(

  يك 4  پنج 3  چهار 2  سه 1
   1 صحيحگزينٔه 

  :ها معناي درست واژه
 ها جِ خطوه، قدمها،  گام: خطوات/ چانه: زنخدان/ مزه، طعم: چاشني

 است؟ نادرستاي  در كدام گزينه معني واژه .2

  بار سنگين: وزر/ پيوسته: مقرون/ آسوده شدن: فارغ شدن 1
  بند گردن: مخنقه/ خيمه: شراع/ كنار: كران 2

  پند گرفتن: وعظ/ اندروني: سراي فرود/ پاداش: صلت 3
  نامة كوتاه: رقعت/ خدمتكاران: حشم/ همدم: نديم 4

   3 صحيحگزينٔه 
  پند دادن، اندرز: وعظ

 ترتيب در كدام گزينه آمده است؟ به» توقيع، نژند، دغل، مرغزار«هاي  معني واژه .3

  ، غمگين، تنبل، چراگاهپادشاهان در ذيل نامه امضاي 1
  افسرده، ناراست، چمنزار ،ر بزرگان در ذيل فرمانمه 2
  گري، دشت ، خوار، حيلهامضاي پادشاهان در ذيل فرمان 3
  ، زبون، مكّار، بيابانمهر پادشاهان در ذيل نامه 4

   2 صحيحگزينٔه 
 :ها معناي درست واژه

  پادشاهان يا بزرگان در ذيل نامه يا فرمانمهر يا امضاي : توقيع
  خوار و زبون، اندوهگين: نژند
  گر ناراست، حيله: دغل

  زار، چراگاه، علفزار سبزه: مرغزار



 

 

4
 يابيد؟ مي غلط امالييدر كدام گزينه  .4

ــرم1 ــو اي ش ــتور از ت ــة مس  زده غنچ
 

ــو  ــور از ت ــرگس مخم ــران و خجــل ن  حي
  

 سر ما فرونيايد به كمان ابروي كـس2
 

 گيران ز جهان فـراغ دارد  كه درون گوشه
  

ـنود3  چشم و گوشي كه چون من بيند و چون من ش
 

 خبـري كـور و كـرش    خواهم از عارضة بي
  

 هـابيرون سبب باشد اسرار و عجايب4
 

 مهجوب بود چشمي كو جمله سـبب بينـد  
  

   4 صحيحگزينٔه 
 محجوب مهجوب 

 وجود دارد؟ امالييغلط هاي زير چند  واژه در ميان گروه  .5

، »حالوت و شـيريني «، »ذايل شدن و برطرف شدن«، »قضا و سرنوشت«، »غزو و جنگ كردن«
 »زده زده و تاوان  غرامت«، »گي حميت و مردانه«، »شك شبحت و بي بي«

  چهار 4  سه 3  دو 2  يك 1
   3 صحيحگزينٔه 

  :ها امالي درست واژه
  شبهت، مردانگي زايل شدن، بي

 است؟ نادرستتوضيحات مقابل كدام اثر  .6

  .اثر ابوالفضل بيهقي و به نثر است: تاريخ بيهقي 2  .اثر جامي و به نظم است: االحرار ۟ تحفه 1
  .اثر جامي و به نظم است: بهارستان 4  .اثر وحشي بافقي و به نظم است: فرهاد و شيرين 3

  4 صحيحگزينٔه 
  

  .بهارستان اثر جامي و به نظم و نثر است
 است؟ نرفتهكار  به) تام(در كدام گزينه جناس همسان  .7

 بخشــش تــو نعمــت و گــنج روان1
 

 بخشــــش تــــو علّــــت و رنــــج روان
  

 چون دهد احسان تـو رحمـت نشـان2
 

ــان  ــر از غـــم رحمـــت نشـ  آتـــش قهـ
  

 مســتحقلطــف تــو بخشــنده و جــان3
 

ــق   ــه زان مســت ح ــان هم ــد دل و ج  ش
  

 اي شــده در خانــة جــان منزلــت4
 

ــت  ــه زان منزلــ ــان يافتــ ــة جــ  خانــ
  

   3 صحيحگزينٔه 
  :ها بررسي ساير گزينه

  )مصراع دوم(، روح )مصراع اول(جاري : روان) 1
  )مصراع دوم( و خاموش كن ، بنشان)مصراع اول( نشان داد و آشكار كرد: نشان) 2
 ) مصراع دوم(، منزلت، جايگاه )مصراع اول(منزل تو : منزلت) 4
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 ذكرشده در مقابل كدام گزينه درست است؟آراية  .8

 ماهي و مرغ دوش ز افغان من نخفت1
 

ديده بين كـه سـر از خـواب برنكـرد    وان شوخ
 

)مجاز(  
 چنانككز در صداي سندان برخاست كان2

  

 پنداشــــتي ز چــــرخ بغرّيــــد تنــــدرا
  

)تضاد(  
 كوه خارا برق تيغش را گـذار افتـداگر بر 3

  

 شود كوه از تف خاراگذارش تل خاكسـتر 
  

)تلميح(  
 ما مريدان روي سوي قبله چون آريم چـون4

 

ــا    ــر م ــار دارد پي ــة خم ــوي خان  روي س
  

)تشبيه(  
   1 صحيحگزينٔه 

  همة موجودات مجازاً مرغ ماهي و 
 كار رفته است؟ در كدام گزينه فعل مجهول به .9

 لقــاراه شــو اي طــاير خجســتهدليــل 1
  

 كه ديده آب شد از شوق خاك آن درگاه
  

 خواســـتگار آمـــد و بـــا رنـــج دراز2
  

ــراز   ــد ف ــد عق ــه و ش ــد خطب ــده ش  خوان
  

 از گفتة موالنا مدهوش شـدم صـائب3
  

 ايــن ســاغر روحــاني صــهباي دگــر دارد 
  

 اي ســــاقي تشــــنگان مخمــــور4
  

ــي   ــدند مـ ــنه شـ ــس تشـ ــتان بـ  پرسـ
  

   2 صحيحگزينٔه 
  خوانده شد
  .كاربرد اسنادي دارد» شد«هاي ديگر فعل  در گزينه

 است؟ نرفتهكار  به» قيد«در كدام گزينه  .10

 ز كارداني ديروز من چه سـود امـروز1
 

ــأثير كــارداني را   چــو كــار نيســت چــه ت
  

 يقين محرم رازدر ره عشق نشد كس به2
 

ــاني دارد   ــر گم ــي برحســب فك ــر كس  ه
  

ــاه3 ــي آگ ــرار عل ــب ز اس ــتش  اس
  

 دل شــــب محــــرم ســــر اهللا اســــت
  

 كشم پنهان و مردم دفتر انگارند صراحي مي4
  

 گيـرد  عجب گر آتش اين زرق در دفتـر نمـي  
  

   3 صحيحگزينٔه 
 .است» اليه مضاف«و در مصراع دوم » نهاد«شب در مصراع اول 
 :ها بررسي ساير گزينه

  )قيد زمان(امروز : »1«گزينة 
  )قيد تأكيد(يقين  به -)متمم قيدي، قيد مكان(در ره عشق : »2«گزينة 
  )قيد حالت(پنهان : »4«گزينة 

https://aparat.com/v/ki1Wt
https://aparat.com/v/hk17L
https://aparat.com/v/H4MfC
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 كار رفته است؟ به» ساز پايه ساز و هم پيوند وابسته«ر كدام گزينه د .11

 چون گرم شود ز باده ما را رگ و پي1
  

ــي    ــاتم ط ــو از ح ــك ج ــريم ي ــت نب  منّ
  

 بيار بادة رنگين كه يـك حكايـت راسـت2
  

ــه   ــنم رخنـ ــويم و نكـ ــلمانيبگـ  در مسـ
  

 گفتم اكنون سخن خوش كه بگويد با من3
  

 رفـت  الحان ميكان شكرلهجة خوشخوان خوش
  

 هر دانشي كه در دل دفتر نيامده سـت4
  

ــان   ــر ســر زب ــو ب ــة ت ــو آب خام  دارد چ
  

   2 صحيحگزينٔه 
  و: ساز پايه هم/ كه : ساز وابسته

  :ها بررسي ساير گزينه
  كه: ساز وابسته) 4  كه: ساز وابسته) 3    چون :ساز وابسته) 1

  
كه هر كدام به تنهايي  طوري كند؛ به دو جمله را از نظر معنايي به هم وابسته مي: ساز حرف ربط وابسته

  .معنا و مفهوم كاملي ندارد
... و» چـون « ،»كـه  وقتـي «، »اگرچـه «، »اگـر «، »كـه  هنگـامي « ،»زيراكـه «، »تا«، »كه«هاي دستوري  واژه
 .سازد وابسته مي هاي پس از خود را به جملة هسته جمله

كه هر كدام به تنهـايي معنـا و    طوري دهد؛ به دو جملة مستقل را به هم ربط مي: ساز پايه حرف ربط هم
  .مفهوم كاملي دارد

  .سازند پايه مي دو جمله را هم... و» يا« ،»ليكن« ،»اما«، »ولي«، »و«هاي دستوري  واژه
 بيت زير در كدام گزينه آمده است؟ مقابلمفهوم  .12

 كزين پس به كنجي نشينم چـو مـور  «
  

ــه زور  ــيالن ب ــد پ ــه روزي نخوردن  »ك
  

 به رنج بردن بيهوده گنج نتـوان بـرد1
  

 كه بخت راست فضـيلت نـه زور بـازو را   
  

ــرده2 ــدســـمت رزقـــت ز ازل كـ  انـ
  

ــدگي؟ ــد پــــــي رزق پراكنــــ  چنــــ
  

 مشو فارغ ز گرديدن كه روزي در قدم باشد3
  

 آيد ز سـنگ آسـيا بيـرون    همين آواز مي
  

ــد4 ــد دوي ــه باي ــال روزي چ ــه دنب  ب
  

ــو بنشــين كــه خــود روزي آيــد پديــد   ت
  

   3 صحيحگزينٔه 
 تأكيد و توصيه به تالش كردن براي كسب روزي

دسـت   تكيه بر تقدير الهي و تالش نكـردن بـراي بـه   : »4« و» 2«، »1«هاي  مفهوم بيت سؤال و گزينه
  آوردن روزي

https://aparat.com/v/pnsYH


 

 

7
در  »كـار آيـد؟   ، چه بـه  وبال اينچون به آنچه دارم و اندك است قانعم وزر و «مفهوم عبارت  .13

 است؟ نشدهكدام گزينه تكرار 

 تو به صورت چه قناعت كني از صحبت او1
  

 رو دگر شو تو به تحقيق كه او شد دگـري 
  

 آسـان شـويند باشـي تـنچو خرسـ 2
  

ــوي  ــان شــ ــو آز آوري، زو هراســ  چــ
  

 به نان خشك تا قانع شدم از نعمت الـوان3
 

 به ساحل كشتي من سالم از درياي خون آمـد 
  

 ام طي رشتة طول امل را چون گره كرده4
 

 آب باريكي مرا در جوي چون سوزن بس است
  

   1 صحيحگزينٔه 
كار نرفته است بلكه تأكيد بر پرهيـز از ظـاهربيني اسـت     ارزش بهمعناي يك  قناعت در اين گزينه به

  ).نكوهش ظاهربيني(
  خواهي تأكيد بر قناعت و پرهيز از زياده: »4«و » 3«، »2«هاي  مفهوم مشترك عبارت سؤال و گزينه

 است؟ متفاوتمفهوم كدام گزينه  .14

 مده به شـاهد دنيـا عنـان دل، زنهـار1
 

 اد اسـت كه اين عجوزه عروس هـزار دامـ  
  

 كاخ بـزرگ ملـوك رفتـه نظـر كـن2
 

 چـه ز پـوالد  چه بد از خشت خام وآنآن
  

 بنياد استعشق خورشيد و جهان شبنم بي3
 

 آرايي شنبم چه خطر دارد عشـق؟ از صف
  

 يار مفروش به دنيا كه بسـي سـود نكـرد4
 

 آن كه يوسف به زر ناسره بفروختـه بـود  
  

   4 صحيحگزينٔه 
  هاي دنيا را نخوردن دنيا و ماديات و هشدار براي فريب زيباييبرتري يار بر 

توصيه به دوري از دنيا و دل نبستن بـه آن و تأكيـد بـر    : »3«و » 2«، »1«هاي  مفهوم مشترك گزينه
  اعتباري دنيا بي

 است؟ نادرستشده در مقابل كدام گزينه  مفهوم نوشته .15

 گرت ز دست برآيد چو نخل باش كـريم1
 

 نيايد چو سـرو بـاش آزاد   ورت به دست
  

)سخاوت و بخشندگي(  
 ريخـتولي چندان كه برگ از شاخه مـي2

  

 كـرد  شـكفت و بـرگ مـي    دو چندان مـي 
  

)تعداد زياد دشمنان و سربازان(  
 بـــه ترتيبـــي نهـــاده وضـــع عـــالم3

  

 كه ني يك مـوي باشـد بـيش و نـي كـم     
  

)نظم حاكم بر جهان هستي(  
 بلند آن سـر كـه او خواهـد بلنـدش4

 

 نژنـــد آن دل كـــه او خواهـــد نژنـــدش
  

)عزّت و ذلّت در گرو اعمال است(  
   4 صحيحگزينٔه 

  .عزّت و ذلّت در گرو خواست و ارادة خداوند است



 

 شماره
  طهیح  رییادگیرواحد یز   واحد یادگیری  فصل سوال

  یشناخت
  

 مقدماتی ترجمه و تعریب )األفعال الّناقصة(الّنواسخ ) / ع(من األشعار المنسوبة إلی اإلمام علّی  الدرس االول ١٦
 

   مقدماتی ترجمه و تعریب الّترکیب الوصفّی و اإلضافی/ المخلوقات  عجائب الدرس الثانی ١٧

 مقدماتی ترجمه و تعریب الّترکیب الوصفّی و اإلضافی/ عجائب المخلوقات  الدرس الثانی ١٨
 

   مقدماتی ترجمه و تعریب )األفعال الّناقصة(الّنواسخ ) / ع(من األشعار المنسوبة إلی اإلمام علّی  الدرس االول ١٩

 پیشرفته ترجمه و تعریب الّترکیب الوصفّی و اإلضافی/ عجائب المخلوقات  الدرس الثانی ٢٠
 

   مقدماتی ترجمه و تعریب الّترکیب الوصفّی و اإلضافی/ عجائب المخلوقات  الدرس الثانی ٢١

 پیشرفته درک مطلب )الّناقصةاألفعال (الّنواسخ ) / ع(من األشعار المنسوبة إلی اإلمام علّی  الدرس االول ٢٢
 

   پیشرفته درک مطلب )األفعال الّناقصة(الّنواسخ ) / ع(من األشعار المنسوبة إلی اإلمام علّی  الدرس االول ٢٣

 پیشرفته اعراب و تحلیل صرفی )األفعال الّناقصة(الّنواسخ ) / ع(من األشعار المنسوبة إلی اإلمام علّی  الدرس االول ٢٤
 

 پیشرفته اعراب و تحلیل صرفی )األفعال الّناقصة(الّنواسخ ) / ع(من األشعار المنسوبة إلی اإلمام علّی  الدرس االول ٢٥
 

 پیشرفته قواعد )األفعال الّناقصة(الّنواسخ ) / ع(من األشعار المنسوبة إلی اإلمام علّی  الدرس االول ٢٦
 

 پیشرفته قواعد )األفعال الّناقصة(الّنواسخ ) / ع(اإلمام علّی من األشعار المنسوبة إلی  الدرس االول ٢٧
 

 پیشرفته قواعد )األفعال الّناقصة(الّنواسخ ) / ع(من األشعار المنسوبة إلی اإلمام علّی  الدرس االول ٢٨
 

 پیشرفته قواعد الّترکیب الوصفّی و اإلضافی/ عجائب المخلوقات  الدرس الثانی ٢٩
 

 پیشرفته قواعد الّترکیب الوصفّی و اإلضافی/ عجائب المخلوقات  الثانیالدرس  ٣٠
 

د برای مشاهده فیلم روش حل،      .را لمس نما

 خواه سركار خانم الهه مسيح: عربی گروه معارف اسالمیسرگروه دپارتمان  

https://aparat.com/v/5uHYZ
https://aparat.com/v/1qsKD
https://aparat.com/v/BvbyV
https://aparat.com/v/fYNPm
https://aparat.com/v/5Vr0S
https://aparat.com/v/vyITj
https://aparat.com/v/OUjCI
https://aparat.com/v/RCaM3
https://aparat.com/v/Ur6JO
https://aparat.com/v/7H0kI
https://aparat.com/v/104yQ
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  و األدقّ في التّرجم۟ه ن األصح21 -16: (و التّعريب عي( 
16. في قلوبهم و اهللا أعلم بما يكتمون يقولون بِأفواهم ما ليس  

  .كنند داناتر است پنهان ميهايشان نبود و خدا به آنچه  گفتند كه در دل شان چيزي را ميهاي با دهان 1
  .داند كنند مي گويند كه در دلشان نيست و خداوند آنچه را پنهان مي چيزي را ميهايشان  دهانبا  2
  .كردند داناتر است گويند كه در دلشان نيست و خدا به آنچه پنهان مي با دهانشان چيزي را مي 3
  .ند داناتر استكن يست و خدا به آنچه پنهان مين هايشان گويند كه در دل هايشان چيزي را مي با دهان 4

   4 صحيحگزينٔه 

... دهانشـان  (» 3«و در گزينـة   )دانـد  مـي ... دلشان (» 2«، در گزينة )نبود... گفتند  مي(» 1«در گزينة 
  .موارد نادرست هستند) كردند پنهان مي... دلشان 

  

الصغيرُ من النقر السـريع علـي جـذوعِ األشـجار و     من العجيبِ جداً ألّا يضَرّ دماغُ نقّارِ الخشبِ « .17
  »!األخشابِ

ـ  سـريع  زدن  داركوب كوچك، از ضـربه  مغزبسيار عجيب است كه  1 هـا،   درختـان و چـوب   ةبـه تن
  !بيند نمي آسيب

هـاي   بـه تنـه  سـريع  داركوب، كه كوچك است، با نـوك زدن   مغزاز عجايب بسيار اين است كه  2
  !بيند نميها، زياني  درختان و چوب

ا، ه هاي درختان و چوب به تنهسريع كوچك داركوب، از نوك زدن  مغزبسيار شگفت است كه به  3
  !شود آسيب رسانده نمي

ـ   تند كوچك داركوب، از ضربه زدن مغزبسيار از عجايب است كه  4 هـا،   درختـان و چـوب   ةبـه تن
  !نبيند زيان

   3 صحيحگزينٔه 

ــه ... داركــوب كوچــك (» 1«در گزينــة  ــة )...تن و در  )...كوچــك اســت ... عجايــب (» 2«، در گزين
هـا   در ساير گزينـه ) يضرّ(آنكه ترجمة فعل  ضمن .، موارد نادرست هستند)تنه... عجايب (» 4« گزينة

  .است نادرست

  
  .فعل مجهول است: يضَر

https://aparat.com/v/5uHYZ
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  ...  مرغ باران »فمه من ۟هيقرِّب الزّقزاقُ نفسه من التّمساحِ ليبدأ بنقرِ بقايا األطعم« .18

  !كنددهانش  ازغذاها  هاي مانده باقينوك زدن به به شروع  تاكند،  خودش را نزديك به تمساح مي 1

  !دهانش را بتراشد ازشود، براي اينكه بقاياي غذاها  ساح ميخودش نزديك تم 2

  !كند دهان تمساح، خودش را به او نزديك مياز غذا  ماندة باقيبراي خوردن  3

  !گردد دهان تمساح كند، به او نزديك مي ازغذاها  ماندة باقيبراي اينكه شروع به تراشيدن  4

   1 صحيحگزينٔه 

»قرِّبنادرسـت ترجمـه   » 4«و  »2«هـاي   فعل مضارع و متعدي است كه در گزينه »كند نزديك مي: ي
نادرسـت ترجمـه    »4«و  »3« هـاي  است كه در گزينه» دهانش«به معناي » فمه«همچنين . شده است

: األطعمـه۟ «ترجمـه نشـده اسـت و    » 3«و  »2«هـاي   در گزينـه » شروع كند: ليبدأ«ضمن اينكه  شدند
  . شده استمفرد ترجمه » 3«در گزينة » غذاها

  ... نابينا »المرضلبصر بسبب ا ۟هكان قد حرِم فيها من نعم ۟هٍطويل ۟هٍصبح األعمي بصيراً بعد مدأ« .19
  ! بينا گرديد بوداز بينايي محروم  كه س از زمان طوالني به خاطر بيماريپ 1

  !بيندالني توانست بم شد، بعد مدت طوبه سبب مرضي از نعمت ديدن محرو 2

  !طوالني بينا گرديد ت ديدن محروم كرد، اما پس از مدتاو را از نعم بعد از مرضي كه 3

  !مدتي طوالني كه در آن به خاطر بيماري از نعمت بينايي محروم شده بود، بينا شد پس از 4

   4 صحيحگزينٔه 
  . ها نادرست ترجمه شده است ماضي بعيد است كه در ساير گزينه» كان قد حرم«

» 3«در گزينـة   )...توانسـت  ... به سبب مرضي (» 2« در گزينة  )»نعم۟ه«ترجمه نشدن (» 1«در گزينة 
 .موارد نادرست هستند )...محروم كرد اما ... بعد از مرضي كه (

  

https://aparat.com/v/1qsKD
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   :الخطأعين  .20

1 ۟هُحي  حراءالصرَّ الشّديدلُ الحماً ألنّها تَتَحجد مار صحراء، بسيار عجيـب اسـت، زيـرا كـه     : ،عجيب
  كند، گرماي شديد را تحمل مي

در  داغ هـاي  ماسـه بـر   همچون عصا،سپس  :،كالعصا في منتصف النّهار ۟هِعلي الرِّمال الحار تَقف مث 2
  ايستد، مي روز ةنيم

اي را  و دمش را در خاك قرار مي دهد تا پرنده: ،جلس عليهيلتصيد طَيراً و تَضَع ذنبها في التّراب  3
  نشيند، شكار كند، كه بر آن مي

  .سوزاند ها جسمش را نمي و راه رفتن بر ماسه: .و ال يحترقُ جسمها من السيرِ علي تلك الرّمال 4

   4 صحيحگزينٔه 

فاعـل اسـت و نـه    » جسـمش : جسمها«فعل الزم است نه متعدي، ضمن اينكه  »سوزد نمي: ال يحترق«
  .مفعول، لذا اين گزينه نادرست است

  ».كند ديگر فرق مي ةاي تا منطق منطقههاي هر پرنده از  داني لهجه آيا مي« .21
 !هل تعلم أنّ لهجات كل طائر يختلف من بلد إلي آخرين 1
 !خريإلي أُ ۟همنطقهجات في كلّ طائر من ألم تعلم أن تختلف اللّ 2
 !خريأُ ۟همنطقإلي  ۟هكلّ طيور من منطق ۟ههل تعلم أن تختلف لهج 3
 !خريأُ ۟هإلي منطق ۟همنطقهل تعلمين أنّ لهجات كل طائر تختلف من  4

   4 صحيحگزينٔه 

ماضي » ألم تعلم« »2« صحيح نيست، در گزينة» آخرين«و كلمة » يختلف«مذكر بودن » 1« در گزينة
  .مفرد آمده است» ها لهجه« »3« در گزينة. ترجمه شده و غلط است منفي

   

https://aparat.com/v/BvbyV
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   التّالي بدقّ۟ه ثُم أجب عن األسئل۟ه 25 -22(اقرأ النّص (بما يناسب النّص: 

هنـاك عـدد ال    .۟هجديـد ال ۟همهـار المن وقت فراغك هي تعلُّم  ۟همن أفضلِ الطُّرق لالستفاد ۟هواحد
أفضل مـا   .نياًهم و اًشخصي سواء حد على ،من المهارات يمكنك تعلّمها في وقت فراغك يحصى

بالنّفس،  مثل ك لتحسين حياتكساعديمكن أن تتعلّم ما ي يجب أن تحب نفسـك تعلّم االعتناء 
 ، و۟هالصـعب فضل صديق يقف معك في األوقـات  تحصل على أأفضل مما تحب شخصاً آخر حتّي 

  !اليوم إبدأ مرالع ۟هعملي وه ۟هجديدال مهاراتال متعلُّ .طريق النجاحي معك في شيم
  ؟۟هجديدال مهاراتال تعلّم ۟هعملي عن الخطأ هو ما .22

  !۟هحرف مثل ۟همهم مورأُ في إلّا تتحقّق ال ۟هالعملي هذه 1
  !بها هحيات يحسن أن المرء يستطيع 2
  !العمر طول يستمرّها أن اإلنسان علي يلزم 3
  !الفراغ وقت تضييع لعدم ۟هطريق أفضل هي 4

  1 صحيحگزينٔه 
تعـداد  . ديـد اسـت  از بهترين راهها براي استفاده از وقـت فراغتـت همـان يـادگيري مهـارت ج      ييك
كه تو ميتواني آنها را در وقت فراغت خود ياد بگيري، خواه شخصي وجود دارد  ها مهارت شماري از بي

ت ا بگيري چيزي است كه تو را به بهبود زنـدگي  ممكن است كه يادبهترين چيزي كه  .باشد يا شغلي
از آنچه كه ديگـران را دوسـت    بهتركمك كند مانند يادگيري توجه به خود، الزم است كه خودت را 

يابي كه با تو در اوقات سخت بايستد، و با تـو در   داري دوست داشته باشي تا به بهترين دوستي دست
  .همان عمليات عمر است، امروز آغاز كنكه جديد را  هاي يادگيري مهارت .راه موفّقيت راه برود

 شغل مانند يخاص امر در محصور مهارت يادگيري »نياًهم و اًشخصي سواء حد على « جملة به توجه با
  .است غلط »1« گزينة بنابراين نيست

  :النّص حسب علي للمرء بالنّفس االعتناء فوائد من ليس ما .23
  !خالله صديقه أفضل اإلنسان يجد 1
  !۟هالصعب األوقات في معه يقفون أصدقاءه 2
  !معه يبقي و النّجاح طريق في الشّخص يساعد ذلك 3
  !حياته سلوبأُ تحسين في يفيده 4

    2 صحيحگزينٔه 
 كـه  اسـت  آمـده  »2« گزينـة  در .نيسـت  نفس به اعتماد فوائد از كه خواسته را موردي سؤال صورت
 به را خودش آينه در كه كرده اشاره متن در حاليكه در ايستند مي كنارش سخت اوقات در او دوستان
  .است غلط »2« گزينة بنابراين .است كنارش سخت اوقات در كه بيند مي خوب دوست عنوان

https://aparat.com/v/fYNPm
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  رفيحيح في اإلعراب و التّحليل الصن الص25 -24: (عي( 
  »يساعد« .24

نائـب  مـع   فعـل و  /، مبني للمجهـول، معـرب  »س ع د« ، حروفه األصلي۟هغائب، مزيد ثالثيفعل لل 1
  ۟هفعلي فاعله جمل۟ه

» ك«ضميرو فعل  /حرفين، معلوم،  بزياد۟ه» مساعد۟ه«من مصدر  ئب، مزيد ثالثيفعل مضارع، للغا 2
  مفعوله و منصوب

3 من فعل  فعل للمفرد المذكّر الغائب، مزيد ثالثي»ساعمبني للمعلوم ،»د ،ع  فاعلـه  مـ  فعل و /متعد
  ۟هالمستتر جمل۟ه فعلي» هو«

4 ۟ه» مثل« مع  فاعله فعل و /الزم، معرب حرف واحد، بزياد۟ه فعل مضارع، مزيد ثالثيمرفوع بالضم  
    3 صحيحگزينٔه 

  :ها غلط ساير گزينه
  ۟هنائب فاعله جمل۟ه فعليمع مبني للمجهول و  -1
  حرفين  و بزياد۟ه» ۟همساعد«مصدر  -2
  »مثل«و فاعله  الزم -4
  

  »۟هالصعب« .25
  مجرور و إليه مضاف /معرب ،معرف۟ه جامد، مؤنّث، مفرد اسم 1
  ۟هيبالتّبع منصوب و لألوقات صف۟ه /بأل معرف۟ه ،)مؤنّث تفضيل اسم( مشتق سما 2
  بالكسر۟ه مجرور و نعت أو صف۟ه/معرب ،)املّذوال( معرف۟ه ،)مشبه۟ه ۟هصف( مشتق مؤنّث، مفرد اسم 3
   للمؤنّث سالم جمع موصوفها مجرور، و صف۟ه /معرب بالعلمي۟ه، معرف۟ه مشتق، المدور۟ه، بالتّاء مؤنّث اسم 4

    3 صحيحگزينٔه 
  :ها گزينه ساير غلط

  إليه مضاف و جامد -1
  منصوب و تفضيل اسم -2
  للمؤنّث سالم جمع موصوفها و بالعلمي۟ه معرف۟ه -4
  

https://aparat.com/v/5Vr0S
https://aparat.com/v/vyITj


 14
  ن۟ه المناسب للجواب عن األسئل۟ه عي30 -26: (التّالي( 
  :في ضبط حركات الكلمات الخطأعين  .26

  !نظَّف الطّلّاب مدرستَهم، فصارت المدرس۟هُ جميل۟هً 1
  !كان له غشاء خاصاً كالمظلّ۟ه يفتحه حين يقفزُ  2
  !الماء للفرارِ من أعداءهنوع من األسماك يطيرُ فوقَ سطحِ  3
  ! لماذا تُفضِّلُ أن تظلَّ ساكتاً، ال تَكُن صامتاً 4

   2 صحيحگزينٔه 

مرفوع شود و نصب » خاص«است و بايد خودش و صفتش » كان« اسم مؤخر » 2«در گزينة » غشاء«
  .آنها جايز نيست

  :الخبر تقديم فيه يجب ما عين .27
 !أسماء األفعال علي للرّجال و 2  !قدير شيء كلّ علي اهللا إنّ 1
3 كم كان وعيحيطاً شيء بكلّ اهللا كان و 4    !مشكوراً سم!  

   2 صحيحگزينٔه 
  »كل علي« نه است خبر »قدير « »1« گزينة در
  .ندارد وجود خبر تقديم و است خبر »مشكوراً« و كان اسم »سعيـ« گزينه اين در »3« گزينة در
  .ندارد جود خبر تقديم و است آن خبر »محيطاً« و كان اسم »اهللا« »4« گزينة در

  
  .باشد »جمله شبه« خبر و »نكره« نواسخ اسم يا مبتدا كه است واجب خبر تقديم زماني

  :۟هالنّاقص األفعال في الصحيح عين .28
    !حياً دمت ما فضلك ننسي ال 1
  !الشّتاء في بارداً و الصيف في حاراً الجو يزال ال  2
  !راًمخضّ األرض يصبح كيف رأيت هل  3
   !۟هالثّامن ۟هالساع قبل ۟هٌمغلَق صارت االمتحان صال۟ه أبواب 4

  2 صحيحگزينٔه 
  .ندارند مطابقت باهم »ننسي ال« و »مادمت« فعل »1« گزينة در
   .است مؤنّث »األرض« چون شوند مؤنّث بايد »راًمخضّ« و »يصبح« فعل »3« گزينة در
  .است »صارت« خبر چون شود منصوب بايد »مغلق۟ه« »4« گزينة در

https://aparat.com/v/OUjCI
https://aparat.com/v/RCaM3
https://aparat.com/v/Ur6JO


 15
29. ترجم أن مكني فعل أيبسيط و بعيد ماض ي:  

1 قد كنت وء أصدقاء ۟همجالس من ابتعدت2  !الس ۟هالجامع ۟همكتب من أخذتُها كتباً قرأت! 
3 حراء في رأيت۟ه الصه عليها طيرٌ وقف إذا 4  !كالعصا تقف حيتصيد!  

   2 صحيحگزينٔه 
  .سؤال فعلي را خواسته كه بتوان هم ماضي بعيد و هم ماضي ساده ترجمه كردصورت 
  .دانشگاه گرفته بودم يا گرفتم را خواندم كه آن را از كتابخانةكتابي : عبارت ترجمة

  
تـوان جملـة    اگر فعل ماضي باشد و فعل جمله كه قبل از آن آمده نيز ماضي باشد مي» جملة وصفيه«

  . وصفيه را به صورت ماضي بعيد يا ساده ترجمه كرد
  :يمثنّ اًفيه المضاف اسم ليسعين ما  .30

 !فأصلحوا بين أخويكم ۟هنّما المؤمنون إخوإ 1
 !أين محيي معالم الدين و أهله 2
 !۟ههما السالم سيدا شباب أهل الجنّالحسن و الحسين علي 3
  !سافرت إلي محافظتي مازندران و إيالم ۟هالماضي ۟هفي السن 4

   2 صحيحگزينٔه 

ف هسـتند؛  مثني و مضـا  »4« در گزينة» محافظتي«و » 3« در گزينة» سيدا«، »1« در گزينة» أخويكم«
  .آن عالمت مثني نيست» ياء«اسم فاعل مفرد است و  »2« در گزينة» محيي«اما 

  
 .است» ، يحييأحييٰ«اسم فاعل از فعل : محيي

https://aparat.com/v/7H0kI
https://aparat.com/v/104yQ


 

  شماره
  طهیح  رییادگیرواحد یز   واحد یادگیری  فصل  سوال

  یشناخت
 پیشرفته ترکیبی هدایت الهی: ١درس  تفکر و اندیشه: ١بخش  ٣١

 پیشرفته ترکیبی هدایت الهی: ١درس  تفکر و اندیشه: ١بخش  ٣٢

 مقدماتی متن هدایت الهی: ١درس  اندیشه تفکر و: ١بخش  ٣٣

 مقدماتی ترکیبی هدایت الهی: ١درس  تفکر و اندیشه: ١بخش  ٣٤

 مقدماتی متن هدایت الهی: ١درس  تفکر و اندیشه: ١بخش  ٣٥

 مقدماتی آیه تداوم هدایت: ٢درس  تفکر و اندیشه: ١بخش  ٣٦

 مقدماتی متن تداوم هدایت: ٢درس  تفکر و اندیشه: ١بخش  ٣٧

 مقدماتی ترکیبی تداوم هدایت: ٢درس  تفکر و اندیشه: ١بخش  ٣٨

 مقدماتی ترکیبی تداوم هدایت: ٢درس  تفکر و اندیشه: ١بخش  ٣٩

 مقدماتی متن تداوم هدایت: ٢درس  تفکر و اندیشه: ١بخش  ٤٠

 مقدماتی متن آخرین پیامبر: ٣درس  تفکر و اندیشه: ١بخش  ٤١

 مقدماتی متن آخرین پیامبر: ٣درس  اندیشه تفکر و: ١بخش  ٤٢

 مقدماتی متن آخرین پیامبر: ٣درس  تفکر و اندیشه: ١بخش  ٤٣

 پیشرفته متن آخرین پیامبر: ٣درس  تفکر و اندیشه: ١بخش  ٤٤

 مقدماتی ترکیبی آخرین پیامبر: ٣درس  تفکر و اندیشه: ١بخش  ٤٥

 
 سركار خانم سيمين سلطانی: دين و زندگیسرگروه دپارتمان 
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شـود و كـدام    كدام نياز برتـر را متـذكّر مـي   » ذين خَسروا اَنفُسهمانَّ الخاسرين الَّ«آية شريفة  .31
 باشد؟ مي» راه رهايي از زيان و تباهي عمر«عبارت شريفه مؤيد 

  تَواصوا بِالحقِّ و تَواصوا بِالصبرِ حات وا الصالوعملُ الَّذين آمنوا والّا  -شناخت هدف زندگي 1
  عاكُمذا داستَجيبوا للّه و للرَّسولِ ا -خويش ةدرك آيند 2
  عاكُمذا داستَجيبوا للّه و للرَّسولِ ا -فطرت خداجو 3
  تَواصوا بِالحقِّ و تَواصوا بِالصبرِ حات وا الصالوملُع الّا الَّذين آمنوا و -كشف راه درست زندگي 4

   1 صحيحگزينٔه 
داند كه اگر هدف حقيقي خود را نشناسد يا در شناخت آن دچار خطا شود، عمـر خـود را از    انسان مي

قـرآن كـريم   . را از بين برده اسـت » سرماية وجودي خود«دست داده است و چنين كسي در حقيقت 
و خداوند در سورة مباركة عصر، كساني را كـه ايمـان   » انَّ الخاسرين الَّذين خَسروا اَنفُسهم«: فرمايد مي

كنند از خسران و تبـاهي عمـر و    آورده و عمل صالح انجام دهند و ديگران را توصيه به حق و صبر مي
  .داند از دست رفتن سرماية عمر در امان مي

 :به ترتيب برخاسته از بيت.......... و .. ........يازهاي برتر ن .32

بـراي چـه   «باشـد و   مي» روم آخر ننمايي وطنم به كجا مي/ ام آمدنم بهر چه بود از كجا آمده«
 .باشد مي.......... همان نياز برتر » زيستن

  كشف راه درست زندگي -كشف راه درست زندگي -شناخت هدف زندگي 1
  خويشآيندة درك  -شناخت هدف زندگي -كشف راه درست زندگي 2
  شناخت هدف زندگي -خويش ةدرك آيند -شناخت هدف زندگي 3
  كشف راه درست زندگي -خويشآيندة درك  -كشف راه درست زندگي 4

   3 صحيحگزينٔه 
روم آخـر   بـه كجـا مـي   «و » شناخت هدف زنـدگي «به نياز برتر » ام آمدنم بهر چه بود از كجا آمده«

 برتـر همـان نيـاز   » براي چـه زيسـتن  «اشاره دارد و » خويشآيندة درك «به نياز برتر » ننمايي وطنم
  .است» شناخت هدف زندگي«

و 
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مشـغولي مقـدس    دلچرا سؤاالت اساسـي زنـدگي انسـان يـك دغدغـه و      «در پاسخ به اينكه،  .33

 :توان گفت مي »؟است

مشـغولي روزي گريبـان انسـان را خواهـد گرفـت و كـار را بـر او دشـوار          توجهي بـه ايـن دل   بي 1
  .كرد خواهد

هـدف را   يـك زنـدگي بـي   كـه   اسـت  انينسان به ارزش زندگي و آگاهي از زيتوجه ادهندة  نشان 2
  .كند تهديد مي

هـا بـه آرامـش نسـبي      بيعـي اسـت و بـا پاسـخ دادن بـه آن     نيازهاي انسان فراتر از نيازهـاي ط  3
  .يابد مي دست

خداوند جهان، آفريدگاري حكيم است كه نه تنها انسان بلكه هيچ مخلوقي را بـدون هـدايت رهـا     4
  .نكرده است

   2 صحيحگزينٔه 
  ، دغدغـة انسـان  »راه درسـت زنـدگي  «و » آينـدة او «، »هـدف انسـان  «هـايي از قبيـل چيسـتيِ     سؤال

مشـغولي   اش ارزش قائل است و ايـن دغدغـه و دل   جستجوگري است كه براي خود و فرصت زندگي
دهندة بيداري و هوشياري انسـان و توجـه وي بـه ارزش زنـدگي و آگـاهي از       مقدس است زيرا نشان

  .كند هدف را تهديد مي زياني است كه يك زندگي بي
يابيم كه  بن حكم درمي ، هشامدورد برجستة خبه شاگ) ع(امام كاظم ا تأمل در سخنان گهربار ب .34

گيـري بـراي    و مسدود بودن راه عذر و بهانه.......... رتبة كسي در دنيا و آخرت باالتر است كه 
 گردد؟ انسان از كدام آيه دريافت مي

 للنّاسِ علَـي اهللاِ حجـ۟هٌ  لّا يكونَ رسالً مبشِّرين و منذرين لئَ« -هاي الهي داناتر است نسبت به فرمان 1
  »بعد الرُّسلِ

  »يين من بعدهالنَّبِ انّا أوحينا الَيك كَما اَوحينا الي نوحٍ و« -تر است عقلش كامل 2
  »لِبعد الرُّس لّا يكونَ للنّاسِ علَي اهللاِ حج۟هٌرسالً مبشِّرين و منذرين لئَ« -تر است عقلش كامل 3
  »يين من بعدهالنَّبِ انّا أوحينا الَيك كَما اَوحينا الي نوحٍ و« -هاي الهي داناتر است نسبت به فرمان 4

   3 صحيحگزينٔه 
 ،كـه در تعقـل و تفكـر برترنـد     آنـان ... «: بن حكم فرمود به شاگرد برجستة خود، هشام) ع(امام كاظم 

اش در دنيـا و آخـرت    تـر اسـت، رتبـه    هاي الهي داناترند و آن كس كه عقلش كامل نسبت به فرمان
دهنـده و   رسوالني را فرستاد كـه بشـارت  «: فرمايد سورة نساء مي 165و خداوند در آية  ».باالتر است

  ».لي نباشددهنده باشند تا بعد از آمدن پيامبران، براي مردم در مقابل خداوند، دستاويز و دلي بيم
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دليل خطاي او چيست و چـه   ،اگر انسان در زندگي برنامة ديگري جز برنامة الهي انتخاب كند .35

 عقوبتي در انتظار او خواهد بود؟

با دست خالي دنيـا را تـرك كـردن و     -قادر به پاسخگويي درست به نيازهاي اساسي نخواهد بود 1
  زيان خود ةمشاهد

افزايش سرگرداني انسان امـروز و   -ب معرفت ناتوان خواهد بودها و كس در تشخيص بايد و نبايد 2
  خسران ابديشدن به دچار 

 افزايش سرگرداني انسان امروز و دچار -قادر به پاسخگويي درست به نيازهاي اساسي نخواهد بود 3
  خسران ابدي شدن به

ا را ترك كـردن  با دست خالي دني -در تشخيص بايد و نبايدها و كسب معرفت ناتوان خواهد بود 4
  زيان خود ةو مشاهد

   1 صحيحگزينٔه 
چـون  امـا  . كند هاي ديگري جز راه خداوند را انتخاب  تواند راه انسان به دليل داشتن قدرت اختيار مي

تواند پاسخ درستي به آن نيازها بدهد، انسان زيان خواهـد   ديگري غير از برنامة خداوند نمي ةهر برنام
  .كرد و با دست خالي به ديار آخرت خواهد شتافت و در آنجا زيان خود را مشاهده خواهد كرد

و وجه تمـايز  » در دين تفرقه نكنيد«خواهد كه  ر كدام عبارت شريفه خداوند از پيامبران ميد .36
 گردد؟ ت پيامبران الهي از كدام عبارت مستفاد ميدعو

  انجام واجبات و ترك محرمات - خداوند از دين، همان را برايتان بيان كرد كه نوح را بدان سفارش نمود 1
  برخي احكام فرعي نماز -است اسالم قطعاً دين نزد خداوند 2
  برخي احكام فرعي نماز -سفارش نمودخداوند از دين، همان را برايتان بيان كرد كه نوح را بدان  3
  انجام واجبات و ترك محرمات -است اسالم قطعاً دين نزد خداوند 4

   3 صحيحگزينٔه 
ن كـرد كـه نـوح را    خداوند از دين، همان را برايتان بيـا «: فرمايد سورة شوري مي 13خداوند در آية 

ايـن   ،و موسي و عيسي توصيه نموديم و آنچه را ما به تو وحي كرديم و به ابراهيم .بدان سفارش نمود
  ».، و در آن تفرقه نكنيددبود كه دين را به پا داري

با اين وجـود  . هاي آن و محتواي اصلي دعوت پيامبران يكسان است مانند انجام واجبات و ترك حرام
 رهتعاليم انبيا در برخي احكـام فرعـي متناسـب بـا زمـان و سـطح آگـاهي مـردم و نيازهـاي هـر دو          

هـاي خـود را بـه نمـاز دعـوت       پيامبران، امـت  ةا يكديگر داشته است به عنوان مثال همبهايي  تفاوت
  .هايي بوده است در شكل و تعداد آن تفاوت ااند ام كرده
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 .......... ها ارزاني داشته تا  كلي به انسان ةخداوند يك برنام .37

  .نيازهايشان ياري رساندهاي مختلف در پاسخگويي به  آنان را در طول زمان 1
  .آنان را به هدف مشتركي كه در خلقتشان قرار داده است برساند 2
  .آنان با رشد تدريجي فهم و دركشان آمادگي دريافت آن را داشته باشند 3
  .هاي آن، خداوند را عبادت و بندگي كنند آنان با انجام واجبات دين و ترك حرام 4

   2 صحيحگزينٔه 
ها ارزاني داشته تـا آنـان را بـه     هاي مشترك فطري، خداوند يك برنامة كلي به انسان ويژگيبه سبب 

  .هدف مشتركي كه در خلقتشان قرار داده است، برساند
ثابت ديـن الهـي در خـور     اي براي بيان اصول مبعوث شدن پيامبران جديد در هر عصر و دوره .38

يك از عوامـل تجديـد نبـوت اسـت و كـدام       هاي عصر خود، ناظر بر كدام انسان ةيشفهم و اند
 باشد؟ عبارت شريفه مؤيد آن مي

  عقُولهِم لي قَدرِع النّاس ياء اُمرنا اَن نُكَلِّمنبِانّا معاشرَ االَ -استمرار و پيوستگي در دعوت 1
للنّـاسِ علَـي اهللاِ حجـ۟هٌ    لّا يكـونَ  رسالً مبشرين و منذرين لئَ -رشد تدريجي سطح دانش و فرهنگ 2

عدلِ بالرُّس  
رين و منـذرين لئَ    -استمرار و پيوسـتگي در دعـوت   3 شـبالً م ســ۟هٌ      رجلَـي اهللاِ حلنّـاسِ عكـونَ للّـا ي

عدلِ بالرُّس  
  عقُولهِم لي قَدرِع النّاس ياء اُمرنا اَن نُكَلِّمنبِانّا معاشرَ االَ -رشد تدريجي سطح دانش و فرهنگ 4

   4 صحيحگزينٔه 
هاي فرستادن پيامبران متعدد، رشد تدريجي فكر و انديشه و امور مربـوط بـه آن، ماننـد     يكي از علت

اي پيامبران جديد مبعوث شوند تا  الزم بود تا در هر عصر و دوره ،رو  از اين. باشد دانش و فرهنگ مي
هاي دوران خود بيان كننـد و متناسـب بـا     انسان ةهمان اصول ثابت دين الهي را در خور فهم و انديش

ـ  ياء اُمرنـا اَن نُكَلِّـم  نبِانّا معاشرَ االَ«: فرمايند مي) ص(چنانچه نبي اكرم . درك آنان سخن گويند  اسالنّ
هِم لي قَدرِعقُولايم كه با مردم به اندازة عقلشان سخن بگوييم ما پيامبران مأمور شده«يعني » ع.«  
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شـد نـه تنهـا پيـامبران      هر پيامبر جديدي كه از طرف خداوند مبعوث مـي «: براي تأييد اينكه .39

ن معرفـي  دهنـدة راه ايشـا   هـا را تصـديق و خـود را ادامـه     كرد، بلكـه آن  گذشته را انكار نمي
 طلبيم؟ شريفه استمداد مي ةاز كدام آي» .كرد مي

  .آيين پدرتان ابراهيم است و او شما را از پيش مسلمان ناميد) اين دين( 1
  .هر كس ديني جز اسالم اختيار كند هرگز از او پذيرفته نخواهد شدو  2
  .اند بودهجز اين نيست كه محمد پيامبري است كه پيش از او پيامبراني ديگر  3
ند مگر پس از آنكه بـه  دقطعاً دين نزد خداوند اسالم است و اهل كتاب در آن، راه مخالفت نپيمو 4

  .حقانيت آن آگاه شدند
   3 صحيحگزينٔه 

دهد هر پيامبر جديدي كه از طرف خداونـد   تاريخ انبياي الهي نشان مي ةتفكر در قرآن كريم و مطالع
هـا را تصـديق و خـود را     كـرد، بلكـه آن   گذشـته را انكـار و رد نمـي   شد، نه تنها پيامبران  مبعوث مي

  .كرد دهندة راه آنان معرفي مي ادامه
پيامبر اكرم . اش دهند خواست كه به دستور خداوند از او پيروي كنند و ياري پيامبر جديد از مردم مي

قـرآن كـريم چنـين    نيز كه در سلسلة انبياء قرار داشت، از همين روش پيروي كرده است و در ) ص(
جز اين نيست كه محمد پيامبري اسـت  : و ما محمد الّا رسولٌ قَد خَلَت من قَبله الرُّسلُ«: خوانيم كه مي

  ».اند كه پيش از او پيامبران ديگر بوده
.......... دانـد كـه دليـل آن     مـي .......... قرآن كريم منشأ اصلي اختالف و چند ديني را از جانـب   .40

 .......... . و برخي از مؤسسين اين اديان است

  .اند ادعاي پيامبري داشته -حفظ منافع دنيوي -رهبران ديني 1
  .اند خود را از جانب خدا معرفي كرده -حفظ منافع دنيوي -مردم 2
  .اند خود را از جانب خدا معرفي كرده -هاي مدون الهي عدم دسترسي به برنامه -رهبران ديني 3
  .اند ادعاي پيامبري داشته -مدون الهي هاي دسترسي به برنامهعدم  -مردم 4

   1 صحيحگزينٔه 
دانـد كـه بـه     قرآن كريم منشأ اصلي اختالفات و چند ديني را از ناحية آن دسته از رهبران ديني مـي 

، پيامبر جديد را انكار كردند و منشأ اصلي اختالف در اديان )ثروت و قدرت(خاطر حفظ منافع دنيوي 
  . الهي شدند

و برخـي نيـز خـود را از جانـب      اند برخي از سازندگان اين اديان، خود را به دروغ پيامبر معرفي كرده
  .دانند نمي خدا
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در اجتماعات مختلف خـود را بـه عنـوان خـاتم پيـامبران الهـي       ) ص(به چه علتي پيامبر اكرم  .41

 كرد؟ معرفي مي

  .كامل زندگي باال رفته بود ةها در گرفتن برنام چون سطح درك انسان 1
  .نيستندپيامبر واقعي  كه مدعيان،ند تا مردم فريب مدعيان دروغين پيامبري را نخورند و بدان 2
  .ند پاسخگوي نيازها و سؤاالت مردم باشدراي هميشه ماندگار بماند تا بتواچون دين اسالم ب 3
  .آشنا شوند و وظيفة خود را بشناسند) ص(تا مردم با سرنوشت خود پس از پيامبر اكرم  4

   2 صحيحگزينٔه 
سـولَ اهللاِ و خـاتَم   لكن ر و«: كند معرفي مي» بيينالنّ خاتم« را) ص(خداوند در قرآن كريم، پيامبر اكرم 

نيـز در اجتماعـات   ) ص(و پيامبر اكـرم  » .بلكه او فرستادة خدا و پايان بخش پيامبران است« :»نالنَّبيي
نمود تا پس از ايشان مدعيان دروغين شناخته شـوند و   مختلف، خود را آخرين پيامبر الهي معرفي مي

  .ها را نخورند ريب آنمردم ف
 تعيين زمان ختم نبوت بر عهدة چه كسي است و اين امر معلول چيست؟ .42

داند عوامل ختم نبوت فراهم شده يا نه و فقط خداوند از چنين علمي  اوست كه دقيقاً مي -خداوند 1
  .برخوردار است

بـراي مـردم بـه     تـرين برنامـة زنـدگي را    از طريق ارتباط بـا خداونـد كامـل    -)ص(پيامبر اكرم  2
  .آورد ارمغان

نيـازي مـردم از    ها آگاه است و خود بهتـر زمـان بـي    انسان ةخداوند از قلب و درون هم -خداوند 3
  .داند پيامبران را مي

داند عوامل ختم نبوت فراهم شده يا نـه و چنـين علمـي را     اوست كه دقيقاً مي -)ص(پيامبر اكرم  4
  .خداوند به او داده است

   1 حصحيگزينٔه 
فرستد و اوست كه نياز يا عـدم نيـاز بـه پيـامبر را در هـر زمـان        جا كه خداوند پيامبران را مي از آن

دانـد عوامـل خـتم     دهد، تعيين زمان ختم نبوت نيز با خداست، زيرا اوست كه دقيقاً مـي  تشخيص مي
علمــي قــط خداونــد از چنــين نبــوت فــراهم شــده يــا نــه و ايــن امــر در توانــايي انســان نيســت و ف

  .است برخوردار
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بـه  » تـأمين امنيـت   چگـونگي ها جهت  كارگيري ابزارها و اسلحه به«و » داد و ستد با ديگران« .43

 .......... باشند و نياز متغير يعني  مي.......... و .......... ترتيب از مصاديق نيازهاي 

  .ودر ها براي بشر وجود داشته است و از بين نمي در همة زمان -ثابت -ثابت 1
  .اند هاي متغيري استفاده نموده ها از شيوه ها با گذشت زمان براي پاسخگويي به آن انسان -ثابت -متغير 2
  .رود ها براي بشر وجود داشته است و از بين نمي در همة زمان -متغير -متغير 3
  .اند تفاده نمودههاي متغيري اس ها از شيوه ها با گذشت زمان براي پاسخگويي به آن انسان -متغير -ثابت 4

   4 صحيحگزينٔه 
ها بـا گذشـت زمـان بـراي پاسـخگويي بـه        آيند؛ يعني، انسان نيازهاي متغير از درون نيازهاي ثابت پديد مي

مانند چگونگي تأمين امنيـت و  . كنند هاي مختلف و متغيري استفاده مي ها و شيوه نيازهاي ثابت خود، از روش
هـا بـراي بشـر     اما نيازهاي ثابت در همة زمـان . شود منظور به كار گرفته ميهايي كه به اين  ابزارها و اسلحه

  ...و » عدالت«، »نياز به امنيت«، »داد و ستد با ديگران«رود مانند  وجود داشته است و از بين نمي
گيرند و  كدام دسته از افراد با آمدن پيامبر جديد و آگاهي از دعوت او، مورد مؤاخذه قرار نمي .44

 گذارد؟ صحه مي) ص(بودن پيامبر » نيبيالنّ خاتم«بر  يك كدام

  استمرار و پيوستگي در دعوت -كساني كه دست به تحقيق و جستجو بزنند 1
  بشري براي دريافت برنامة كامل زندگي ةآمادگي جامع -كساني كه دست به تحقيق و جستجو بزنند 2
  پيوستگي در دعوت استمرار و -اند كساني كه به حقانيت دين جديد پي برده 3
  بشري براي دريافت برنامة كامل زندگي ةآمادگي جامع -اند حقانيت دين جديد پي برده كه به كساني 4

   2 صحيحگزينٔه 
عذرشـان نـزد    ،وجو بزنند، اما نتوانند به حقانيت ديـن پـي ببرنـد    كساني كه دست به تحقيق و جست

  .گيرند خداوند پذيرفته است و مورد مؤاخذه قرار نمي
  .باشد كامل زندگي از عوامل ختم نبوت مي ةو آمادگي جامعة بشري براي دريافت برنام

ـ  ي اآلخرَ۟هِ مـن ف هو و من يبتَغِ غَيرَ االسالمِ ديناً فَلَن يقبلَ منه و«از آية شريفة  .45 الخاسچـه  » رين
 گردد؟ مي مستنبط ميمفهو

  .تواند پاسخ درستي به نيازهاي برتر باشد اي غير از برنامة خداوند نمي ر برنامهانتخاب ه 1
  .اگر انسان با عقل خود در پيام الهي تفكر نكند و دين را نپذيرد زيانكار خواهد بود 2
  .است خرت برساند اسالمد مردم را به رستگاري در دنيا و آتوان تنها ديني كه مي 3
  .از او پذيرفته نخواهد شد و در آخرت از گمراهان خواهد بود ،اگر كسي ديني جز اسالم را انتخاب كند 4

   3 صحيحگزينٔه 
ن ي « :ري دنيا و آخـرت برسـاند اسـالم اسـت    تواند مردم را به رستگا تنها ديني كه مي مـ بتَـغِ غَيـرَ   و

و نهلَ مقباالسالمِ ديناً فَلَن ي الخاس نرَ۟هِ مي اآلخف وهو هركس كه ديني جز اسالم اختيـار كنـد   «، »رين
  ».خواهد بود زيانكارانهرگز از او پذيرفته نخواهد شد و در آخرت از 
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46. Fortunately, the Holy Quran is ………… in more than 100 languages 
all around the world. 1 familiar 2 available 3 circular 4 extra 

   2 صحيحگزينٔه 
  .است موجودخوشبختانه قرآن مجيد به بيش از يكصد زبان سرتاسر جهان 

  اضافي) 4    گرد، دوار) 3  موجود) 2  آشنا) 1
47. Mary pointed to her watch as a ………… that it was getting late and 

she wanted to leave. 1 sign 2 lot 3 project 4 tongue 
   1 صحيحگزينٔه 

ترك ) جا را آن(خواهد  شود و او مي دير مي دبه ساعتش اشاره كرد كه دار عالمتبه عنوان يك مري 
  .كند

  زبان) 4  پروژه) 3  )پاركينگ(محوطه ) 2  عالمت) 1
48. Jim was going to do that job, but he knew ………… nothing about it 

when he joined that company. 1 orally 2 frequently 3 fluently 4 absolutely 
   4 صحيحگزينٔه 

دانست وقتي كه  نمي) شغل(چيزي دربارة آن  مطلقاًجيم قصد داشت آن شغل را انجام دهد، ولي او 
  .به آن شركت ملحق شد

  مطلقاً، كامالً) 4  طور روان و سليس به) 3  خيلي اوقات) 2  طور شفاهي به) 1
49. A: Thank you Mr. Hilton for inviting me to the conference. 

B: ………… ! 1 Welcome 2 Hope so 3 You're welcome 4 Me too 
   3 صحيحگزينٔه 

  .كنم بابت دعوت بنده به اين كنفرانس از شما تشكر مي! آقاي هيلتون: الف
  !كنم خواهش مي :ب
  اميدوارم اينطور باشد) 2    خوش آمدي) 1
  طور منم همين) 4    كنم خواهش مي) 3
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50. The abbreviation 'IRIB' stands for 'Islamic Republic of Iran ………' .  1 Breaking  2 Broadcasting 3 Belief  4 Beginning 

   2 صحيحگزينٔه 
  .است» جمهوري اسالمي ايران پراكني سخن/ خبرگزاري«بيانگر اصطالح  IRIBعبارت مخفّف 

 آغاز) 4  اعتقاد، باور) 3  پراكني سخن) 2  شكستگي) 1
51. ………… today about 700 cultures exist in the world. 1 Surprisingly, hearing that 2 To be honest, to hear that 3 It's not surprising to hear that 4 Honestly speaking, hearing that 

   3 صحيحگزينٔه 
  .كه امروزه حدود هفتصد فرهنگ در جهان وجود دارد جاي تعجب نيست بشنويم

52. Now is the time for local companies to …………… out business 
opportunities in Australia. 1 quit  2 seek 3 scan  4 communicate 

   2 صحيحگزينٔه 
  .بگردندهاي تجاري در كشور استراليا  هاي محلّي به دنبال فرصت اكنون وقت آن است كه شركت

  گشتن) 2    دن، ترك كردنيدست كش) 1
 ارتباط برقرار كردن) 4      پويش كردن) 3

53. Doing exercise may help to increase blood flow to …………… areas 
of the body specially to the brain. 1 amazing  2 popular 3 attractive  4 specific 

   4 صحيحگزينٔه 
  .از بدن كمك كند، به ويژه به مغز خاصيق به افزايش جريان خون به مناط تواند ميورزش كردن 

 محبوب) 2   انگيز شگفت) 1
 ، ويژهخاص) 4   جذّاب) 3

https://aparat.com/v/mKhVT
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54. My brother studied at Salam School many years ago; it …………… his 

need for a good education. 1 bled 2 built 3 met 4 did 
   3 صحيحگزينٔه 

نياز او به آمـوزش خـوب را   ) مدرسه(تحصيل كرد؛ آن » سالم«ها پيش در مدرسة  برادرم خيلي سال
   .برآورده كرد

 22تـان صـفحة    در كتـاب درسـي  » برآورده كردن نيازهـا «به معناي  meet the needsاصطالح 
  .استفاده شده است

55. Newspapers …………… in the degree to which they emphasize 
propaganda rather than information. 1 vary  2 imagine 3 keep off  4 point 

   1 صحيحگزينٔه 
  .فرق دارند) با هم(رساني،  روي تبليغات دارند تا اطالع) بيشتر(ها به لحاظ درجة تأكيدي كه  روزنامه

  اشاره كردن) 4  پرهيز كردن) 3  فرض كردن) 2  فرق داشتن) 1
56. The professional driver went ahead …………… the bad accident on 

Hemmat Highway. 1 besides  2 despite 3 because of  4 for 
   2 صحيحگزينٔه 

  .در بزرگراه همت پيش رفت) ش(تصادف بد با وجوداي  رانندة حرفه
  با وجود) 2    كه عالوه بر، عالوه بر آن) 1
 چون، براي) 4      خاطرِ به) 3
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 Cloze 

Learning a new language doesn't …(57)… mean sitting in the 
classroom and studying language books. …(58)…, language 
teachers suggest that you do plenty of additional learning outside 
of school, places like your home or a library near you. …(59)… to 
improve your understanding of the language. For example, if you 
want to improve your English, you should …(60)… some hints 
related to the language learning improvement. 

57.  1 always 2 often 3 never 4 sometimes 
  1 صحيحگزينٔه 

در . هـاي زبـان نيسـت    به معناي نشستن در كالس و مطالعة كتاب هميشهياد گرفتن يك زبان جديد 
هـايي از   كنند تا يادگيري مضاعفي را بيرون از مدرسه، در مكـان  ، دبيران زبان به شما پيشنهاد ميواقع

دركتـان از   يبـراي ارتقـا   هاي بسـياري  روش. تان انجام بدهيد اي در نزديكي قبيل منزلتان يا كتابخانه
تان را ارتقا بدهيد، بهتر اسـت برخـي نكـات     خواهيد زبان انگليسي براي مثال، اگر مي. وجود داردزبان 

  .در نظر بگيريدپيشرفت يادگيري زبان را ) فرايند(مرتبط با 
  برخي مواقع) 4  هرگز) 3  اغلب) 2  هميشه) 1

58.  1 Instead 2 In fact 3 Against 4 So 
    2 صحيحگزينٔه 

 بنابراين) 4  مقابلدر ) 3  در واقع) 2  در عوض) 1
59.   1 There is a number of ways 2 There are numbers of ways 3 There are numbers of way 4 There are a number of ways 

    4 صحيحگزينٔه 
  .درست است ... There are a number ofاي  عبارت كليشه

60.  1 take 2 get 3 exchange 4 consider 
    4 صحيحگزينٔه 

  به دست آوردن) 2    گرفتن) 1
  درنظر گرفتن) 4    كردن مبادله) 3
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 پیشرفته ترکیب شرطی ها ها و ترکیب گزاره گزاره: ١درس  آشنایی با منطق و استدالل ریاضی: ١فصل  ٦٦

 پیشرفته ترکیب فصلی ها ترکیب گزاره ها و گزاره: ١درس  آشنایی با منطق و استدالل ریاضی: ١فصل  ٦٧

 مقدماتی ترکیب دوشرطی ها ها و ترکیب گزاره گزاره: ١درس  آشنایی با منطق و استدالل ریاضی: ١فصل  ٦٨

 پیشرفته ترکیب دوشرطی ها ها و ترکیب گزاره گزاره: ١درس  آشنایی با منطق و استدالل ریاضی: ١فصل  ٦٩

 مقدماتی ترکیب دوشرطی ها ها و ترکیب گزاره گزاره: ١درس  استدالل ریاضیآشنایی با منطق و : ١فصل  ٧٠ 

 مقدماتی ترکیب شرطی ها ها و ترکیب گزاره گزاره: ١درس  آشنایی با منطق و استدالل ریاضی: ١فصل  ٧١

 مقدماتی ترکیب شرطی ها ها و ترکیب گزاره گزاره: ١درس  آشنایی با منطق و استدالل ریاضی: ١فصل  ٧٢

 پیشرفته ترکیب شرطی ها ها و ترکیب گزاره گزاره: ١درس  آشنایی با منطق و استدالل ریاضی: ١فصل  ٧٣

 پیشرفته ترکیب شرطی ها ها و ترکیب گزاره گزاره: ١درس  آشنایی با منطق و استدالل ریاضی: ١فصل  ٧٤

 مقدماتی ترکیب دوشرطی ها گزارهها و ترکیب  گزاره: ١درس  آشنایی با منطق و استدالل ریاضی: ١فصل  ٧٥ 

 
 مؤيد سركار خانم الله رامين: رياضی و آمارسرگروه دپارتمان 
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 ؟نيستزاره كدام گزينه گ .61

 .باشد مي 9ترين عدد زوج تك رقمي  بزرگ 1
 .زوج است 2n عدد ،nهر عدد طبيعي ي ااز به 2
 .تر بود رياضي از فلسفه سخت تسؤاال ،در آزمون قبلي 3
 .استتنها پسر خانوادة احمدي   علي، 4

  3 صحيحگزينٔه 
  .ناميم اري را گزاره ميزگ خبري قابل ارزش جملة ،درسي مطابق تعريف كتاب

𝟐𝟑كدام گزاره با گزارة  .62 × 𝟓𝟑 =  ارز است؟ هم 𝟏𝟎𝟑

1 1 + √2 ∈ ℤ  
 .عددي فرد 2عددي زوج است و  4 2
 .عددي زوج است 3در اينصورت  ،اول باشدعددي  3اگر  3
 .صفر يك عدد حقيقي است 4

  4 صحيحگزينٔه 
  .اي با ارزش درست پيدا كنيم ها گزينه چون صورت سؤال يك گزارة درست است، لذا بايد بين گزينه

1 زيرا است، نادرست :»1«گزينة  +   .عدد صحيح نيست 2√
 سـت، فـرد ني  2 ولـي عـدد  د نبايد هر دو گزاره درست باشـ  ، بنابراينتركيب عطفي است: »2«گزينة 
  .است نادرست بنابراين
و شـود   مـي  نادرسـت تالي نادرست باشد، كـالً  و وقتي مقدم درست  ،تركيب شرطي است: »3«گزينة 
  .استبنابراين تركيب شرطي نادرست زوج نيست،  3 عدد چون

  .است درست: »4«گزينة 
 است؟ نشدهدر كدام گزينه، گزاره و نقيض آن درست نوشته  .63

ℤ : گزاره 1 ⊂ ℝ - نقيض گزاره :ℤ ⊂ ℝ  
 .عددي فرد است 2 :نقيض گزاره - زوج است عددي 2: گزاره 2
 .عددي مركب است 7: نقيض گزاره - عددي اول است 7: گزاره 3
1: گزاره 4 + √2 ∈ ℝ - 1: نقيض گزاره + √2 ∉ ℝ 

  3 صحيحگزينٔه 
عددي  7نويسيم  زيرا وقتي مي» عددي اول نيست 7«برابر است با » عددي اول است 7«نقيض گزارة 

  1نبودن آن نيست، برخي اعداد نه اولند و نه مركب مانند عدد مركب است به معناي اول 

و 
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𝐩ل حاص .64 ∨ ~(𝐪 ∨ ~𝐩)  كدام گزينه است؟برابر با 

1 p  2 q  3 T  4 F 
   1 صحيحگزينٔه 

p ∨ ~(q ∨ ~p) ≡ p قانون دمورگان∨ (~q ∧ p) ≡ pقانون جذب    
p)~  رگانوقانون دم ∨ q) ≡ ~𝑝 ∧ ~q   

p  قانون جذب ∨ (p ∧ q) ≡ p   
  

صورت  دلخواه باشد، در اين اي گزاره rت و نادرساي  گزاره qدرست و اي  گزاره pگر ا .65 [(𝐫 ⇒ 𝐩) ∧ (𝐩 ⇒ 𝐫)] ⇒ (𝐩 ∧ 𝐪) ارز با كدام گزاره است؟ هم 

1 p  2 q  3 r  4 ∼ r  
   4 صحيحگزينٔه 

[(r ⇒↑ p
د

) ∧ (p ⇒ rr
،دارد همواره درست است     تركيب شرطي كه تالي درست     

)] ⇒ (p ∧ q
ن

)   
T ∧ r ≡ r      r ⇒ F ≡ ~r   

 كدام گزينه درست است؟ارزش درست باشد،  اي گزاره qنادرست و  اي رهگزا pاگر  .66

1 (p ∧ q) ∧ p     2 (p ∧ T) ∧ (p ∨ F)   
3 (q ⇒ p) ⇒ (p ⇒ q)   4 (p ∨ q) ∧ p  

   3 صحيحگزينٔه 

»1«گزينة :  (p ∧ q
د        ن

ن

) ∧ p⏟
ن

≡ F     : 2«گزينة« (p ∧ T
ن

) ∧ (p ∨ F
ن

) ≡ F  
»3«گزينة :  (q ⇒ p

ن
) ⇒ (p ⇒ q

د
) ≡ T : 4«گزينة« (p ∨ q

د
) ∧ (p⏟

ن
) ≡ F  
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واريانس  ،مربع انحراف معيار«را به صورت  qو » است مربع كامل 42«را به صورت  pر اگ .67

𝐩)و  qو  p هاي گزاره زشرتعريف كنيم و ا» است ∧∼ 𝐪) ∨ (∼ 𝐩 ∨ 𝐪)  را به ترتيب با ،
از راست به چپ در ترتيب  به و  ،   هاي ارزش گزاره نشان دهيم، در اينصورت و  

 كدام گزينه آمده است؟

 درستان رست،د رست،د 2  رستد رست،د رست،د 1
 نادرست درست، درست 4  ادرستن رست،د ادرست،ن 3

p   4 صحيحگزينٔه  ≡ F =   q ≡ T =   (p ∧∼ q
ن            ن

ن

) ∨ (∼ p ∨ q
د              د

د

) ≡ T =   
 

 كدام گزينه است؟ برابر با ».فرد نيست 3زوج باشد، آنگاه  2گر ا« رهگزا عكس نقيض .68

 .زوج است 2آنگاه  ،نباشدفرد  3اگر  2  .فرد است 3آنگاه  ،زوج نباشد 2اگر  1
 .فرد است 3آنگاه  ،زوج باشد 2اگر  4  .زوج نيست 2آنگاه  ،فرد باشد 3اگر  3

p    3 صحيحگزينٔه  ⇒ q ≡ ~q ⇒ ~p  
 

𝐩)]گزارة  .69 ⇒ 𝐪) ∧ (𝐪 ∨ 𝐩)] ⇔ 𝐪  است؟ارز  همبا كدام گزينه 

1 T  2 F  3 p  4 ~p  
p)]   1 صحيحگزينٔه  ⇒ q) ∧ (q ∨ p)] ⇔ q ≡  [(~p ∨ q) ∧ (q ∨ p)] ⇔ q ≡  [q ∨ (~p ∧ pF )] ⇔ q ≡        q ⇔ q ≡ T   
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ر كنيم جاي خالي را با كدام گزينه پ»  ..........عددي مركب است اگر و فقط اگر  3«در گزارة  .70

 تا گزاره همواره درست شود؟

< 2  1  2  .عددي فرد است (3−) 1  1  3   
3 (0/01) > 0/01     4 35 > 32  

    3 صحيحگزينٔه 
  .ارز باشند تركيب دو شرطي وقتي درست است كه هر دو گزاره هم

اي باشـيم كـه ارزش    پس بايد به دنبال گزينـه  ،است نادرست ،»عددي مركب است 3«ارزش گزارة 
  .نادرست داشته باشد

  .عددي فرد است 9است، زيرا  درست: »1«گزينة 
< 2  1 زيرا  درست است،: »2«گزينة   .است  3  1 
  .)شوند كوچكتر مي ،رسند مي طبيعي اعداد بين صفر و يك وقتي به توان: نكته. (است نادرست: »3«گزينة 
243است، زيرا  درست: »4«گزينة  > 9 

 ؟نيست درستارزي  كدام هم .71

1 p ∧ (q ∨ p) ≡ p     2 ∼ (p ∨ q) ≡∼ q ∧∼ p  
3 p ⇒ q ≡∼ p ∨ q     4 (∼ p ∨ q) ∧ p ≡ p  

  4 صحيحگزينٔه 
  .است درستو دهد  را نشان ميقانون جذب  ارزي اين هم :»1«گزينة 
  .است درستو  دهد را نشان مي گانرومقانون دارزي  اين هم: »2«گزينة 
  .است درستو دهد  به فصلي را نشان ميتبديل شرطي ارزي  اين هم: »3«گزينة 
   .جذب است ارزي شكل ناقصي از قانون شبه اين هم: »4«گزينة 

∽)  :جذب قانون شبه p ∨ q) ∧ p ≡ q ∧ p   
∽ باشد، گزارة ك گزارة دلخواهي rنادرست و اي  ارهگز qاگر  .72 (∼ 𝐪 ∨∼ 𝐫) ⇒ 𝐫  با كدام

 ارز است؟ گزارة زير هم

1 r  2 F  3 T  4 ∼ r  
∽   3 صحيحگزينٔه  (∼ q ∨∼ r) ⇒ r   (q ∧ r) ⇒ r   F ⇒ r   

 .اي مقدم همواره درست استفبه انتهرگاه مقدم در يك تركيب شرطي نادرست باشد، گزاره 
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𝐩اگر گزارة  .73 ⇒ (𝐩 ∧ 𝐪)  نادرست باشد، گزارة𝐩 ∧∼ 𝐪 ؟ارز است با كدام گزينه هم 

1 T  2 F  3 p ∧ q   4 ∼ p ∨ q  
    1 صحيحگزينٔه 

  .تركيب شرطي وقتي نادرست است كه مقدم درست و تالي نادرست باشد
  
   p ⇒

p)  درست ∧ q
نادرست

) ⇒     p درست و q نادرست است
p
د

∧∼ q
د

≡ T  
𝐩اگر بدانيم  .74 ∧ 𝐪 ≡ 𝐓 ةگزار باشد، در اينصورت ∼ (𝐩 ⇒ 𝐪) ∨∼ (𝐪 ⇒ 𝐩)  با كدام

 ؟ارز است گزينه هم

1 p ∨ T   2 ~q ∨ p   3 ~p ∨ q   4 F 
p   4 صحيحگزينٔه  ∧ q ≡ T ⇒ p ≡ Tq ≡ T  ∼ (p ⇒ q

د
)

ن

∨ ∼ (q ⇒ p
د

)
ن

≡ F  
𝐪عبارت  .75 ⟺ 𝐩 ارز است؟ با كدام گزينه هم 

1 ∼ q ⟺∼ p     2 q ⇒ p  
3 (p ⇒ q) ∧ (q ⇒ p)   4 ∼ (q ⇒ p) ∧ (q ⇒ p)  

q)    3 صحيحگزينٔه  ⟺ p) ≡ (q ⇒ p) ∧ (p ⇒ q)  



 

 شماره
  طهیح  رییادگیرواحد یز   واحد یادگیری  فصل سوال

  یشناخت
 مقدماتی نقش کارآفرینان کسب و کار و کارآفرینی: ١درس  اصول انتخاب در کسب و کار: ١فصل  ٧٦

 پیشرفته نقش کارآفرینان کسب و کار و کارآفرینی: ١درس  اصول انتخاب در کسب و کار: ١فصل  ٧٧

 پیشرفته فعالیت، تفکر و تمرین، تحلیل کسب و کار و کارآفرینی: ١درس  اصول انتخاب در کسب و کار: ١فصل  ٧٨

 پیشرفته های تولید، درآمد و سود هزینه کسب و کار و کارآفرینی: ١درس  اصول انتخاب در کسب و کار: ١فصل  ٧٩

 مقدماتی فعالیت، تفکر و تمرین، تحلیل انتخاب نوع کسب و کار: ٢درس  اصول انتخاب در کسب و کار: ١فصل  ٨٠

 پیشرفته شرکت: نوع سوم انتخاب نوع کسب و کار: ٢درس  اصول انتخاب در کسب و کار: ١فصل  ٨١

 پیشرفته شرکت: نوع سوم انتخاب نوع کسب و کار: ٢درس  اصول انتخاب در کسب و کار: ١فصل  ٨٢ 

 مقدماتی شرکت: نوع سوم انتخاب نوع کسب و کار: ٢درس  اصول انتخاب در کسب و کار: ١فصل  ٨٣ 

 مقدماتی مؤسسات غیرانتفاعی و خیریه: نوع پنجم انتخاب نوع کسب و کار: ٢درس  اصول انتخاب در کسب و کار: ١فصل  ٨٤

 پیشرفته ها تعاونی: نوع چهارم کسب و کارانتخاب نوع : ٢درس  اصول انتخاب در کسب و کار: ١فصل  ٨٥

 
 زاده سركار خانم منصوره حاجی: اقتصادسرگروه دپارتمان 
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الزم براي شروع فعاليت اقتصادي و پذيرش خطرات آن، توسط كارآفرينان  ةكدام گزينه انگيز .76
 دارد؟ نگه مي زندهرا همواره 

 هاي مردم سود فراوان از توليد كاال و خدمات و رفع نيازها و خواسته 1
 كسب موفقيت و سودآوري از يك كسب و كاراحتمال  2
 مراقبت از كسب و كارها با كار و تالش خود 3
  سسات به نام خودؤها يا م مالك بودن كارآفرينان و تأسيس شركت 4

   2 صحيحگزينٔه 
با اينكه احتمال از بين رفتن و شكست يك كسب و كار وجود دارد، احتمال موفقيـت و سـودآوري آن   

الزم بـراي شـروع فعاليـت اقتصـادي و پـذيرش خطـرات آن توسـط         ةايـن انگيـز  هم كم نيسـت و  
  .دارد كارآفرينان را همواره زنده نگه مي

 ؟نيست» نقش كارآفرينان«هاي  كدام گزينه از ويژگي .77
 .اند آن ناتوان ةهاي كسب و كار دارند كه ديگران از مشاهد كارآفرينان بينشي براي ديدن فرصت 1
ــان،  2 ــدهكارآفرين ــي     اي ــه م ــود نگ ــزد خ ــود، در ن ــراي كســب س ــود را ب ــاي خ ــه  ه ــد و ب دارن

 .گذارند نمي اشتراك
 .گذاري جديد دارند كه ديگران فاقد آن هستند كارآفرينان، شجاعتي براي شروعِ يك سرمايه 3
 .تا كسب و كار را زنده نگه دارد كار آفرين به تالش و كار زيادي نياز دارد 4

   2 صحيحگزينٔه 
اند و يا  آن ناتوان ةهاي كسب و كار دارند كه ديگران از مشاهد كارآفرينان بينشي براي ديدن فرصت

گذاري جديـد دارنـد كـه ديگـران      ها شجاعتي براي شروع يك سرمايه آن .كند به ذهنشان خطور نمي
 2 گزينة( كنند ميهاي خود را اميدوارانه به كسب و كارهاي سودآور تبديل  ها ايده آنفاقد آن هستند، 

ـ چنين كارآفرينان به تالش و كار زيادي نيـاز دار  هم) باشد نادرست مي د، تـا كسـب و كـار را زنـده     ن
  .دندار نگه
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 ياطالعات زير از كارگاه توليدي آقاي علي نژاد است؛ لطفاً حساب كنيـد كـه كارگـاه توليـد     .78

 ن سود يا زيان چقدر است؟سال سود ده است يا زيان ده و ميزا ول يكدر ط نژاد  آقاي علي
  ميليون تومان 200: خريد مواد اوليه براي توليد ماهيانه

ـ    800: پول آب و برق و گاز و عوارض شهرداري و ماليات هـر   ةميليون تومـان دسـتمزد ماهيان
  ) كارگر 20مجموعاً (ميليون تومان  4: كارگر

   ميليارد تومان 4 :درآمد ساالنه
 ميليون تومان 160 -سود 2  ميليون تومان 610 -سود 1
 ميليون تومان 160 -زيان 4  ميليون تومان 610 -زيان 3

   4 صحيحگزينٔه 

 
ها هزينه مجموع  = 2,400,000,000 + 800,000,000 + 960,000,000 ⇒ 4,160,000,000  

= درآمد × قيمت محصول  ⇒ تعداد كل محصول سود يا زيان (حسابداري)  4,000,000,000 = درآمد − ها هزينه    4,000,000,000 − 4,160,000,000 ⇒   زيان 160,000,000−
 ؟نيست» هاي توليد هزينه«كدام گزينه جزء  .79

 .شود ة ماشين آالت مصرف ميپولي كه براي خريد يا اجار 1
 .آورد ميشود و توليدكننده از فعاليت توليدي خود به دست  پولي كه از ما به التفاوت درآمد و هزينه كسب مي 2
 .شود مي استفادهپولي كه براي استخدام تعدادي كارمند يا كارگر  3
 .شود مصرف مي مواد اوليهپولي كه براي خريد  4

   2 صحيحگزينٔه 
عنـوان   كارآفرين براي توليد محصوالت خود اعم از كاال يا خدمات بايد هزينه كند، بايد محلـي را بـه  

هـاي   آالت و ساير ابزارها و سـرمايه  چنين ماشين كارگاه، مغازه يا دفتركار خريداري يا اجاره كند و هم
ادي كارگر و كارمند استخدام كنـد؛ ايـن   دچنين بايد مواد اوليه بخرد و نيز تع تهيه كند؛ همفيزيكي را 

  .توليد نام دارد ةكند، هزين پولي كه كارآفرين يا توليدكننده صرف توليد مي
  .دست آورده است مربوط به سودي است كه توليدكننده به» 2«گزينة 

خريد مواد اوليه

ينه
هز

ها 

= 200,000,000 × 12 ⇒ 2,400,000,000  تومان
تعدادماه

پول آب و برق گاز و
عوارض شهرداري

= 800,000,000 سال در تومان

× 4,000,000 تومان  12  ×  20 ⇒ دستمزد960,000,000 تعدادماه تعدادكارگر
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 اشاره دارد؟» كسب و كار شراكتي«كدام گزينه به معايب  .80

 اندازي باالتر هاي راه هزينه 1
 هاي نسبتاً اندك بار سنگين مسئوليت و هزينه 2
 تر به دليل لزوم توافق شركا سخت گيري آزادي عمل محدودتر افراد و تصميم 3
 تر هاي مالي بزرگ ع و سرمايهبدسترسي به منا 4

   3 صحيحگزينٔه 
 ةهـا جهـت تنظـيم قـرارداد و مشـاور      افزايش برخي هزينه: توان به از معايب كسب و كار شراكتي مي

هـا و دعـاوي، آزادي عمـل محـدودتر افـراد و       حقوقي با وكيل، مسئوليت نامحـدود در مقابـل بـدهي   
  .تر به دليل لزوم توافق شركا اشاره كرد گيري سخت تصميم

  :ها بررسي ساير گزينه
  .و كار ايجاد شركت است اندازي باالتر از معايب كسب هاي راه هزينه: »1«گزينة 
  .بار سنگين مسئوليت از معايب كسب و كار شخصي است: »2«گزينة 
  .تر از مزاياي كسب و كار شركتي است هاي مالي بزرگ دسترسي به منابع و سرمايه: »4«گزينة 

 ترين نوع كسب و كار است؟ به چه دليل ايجاد يك شركت سهامي، پرهزينه .81
 .دارد يو قوانين خاصاست  برها پرهزينه و زمان  زيرا تأسيس اين نوع شركت 1
 .دهند ها انجام مي زيرا حقوق و تعهدات خاصي دارند؛ دقيقاً همانند آنچه كه انسان 2
 .كند اندازي كارش استفاده مي زيرا شركت سهامي از پول ديگران براي راه 3
 .هاي سهامي پيچيده است زيرا ساختار سازماني شركت 4

   3 صحيحگزينٔه 
زيرا شركت سـهامي از   ؛ترين نوع كسب و كار است ايجاد يك شركت به ويژه شركت سهامي پرهزينه

  .كند اندازي كارش استفاده مي پول ديگران براي راه
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 كدام گزينه با عبارت داخل پرانتز هماهنگي دارد؟ .82

 )اساسنامه. (است) سرمايه(چگونگي تقسيم سود و زيان شركت و تأمين منابع اوليه  ةكنند بيان 1
 )سسات غيرانتفاعيؤم. (شود هاي اعضا تشكيل مي سسات كسب و كاري كه با هدف تأمين نيازمنديؤم 2
هـاي تخصصـي و ويـژه از مزايـاي      تر و امكان جذب افراد توانمندتر در زمينه گرايي بيش تخصص 3

 )ها خيريه( .ها است آن
 )ها تعاوني( .اعضاست ةتوزيع سود احتمالي در پايان دوره به نسبت سرماية هم 4

   1 صحيحگزينٔه 
  .صحيح است 1گزينة 
كسب و كاري تشكيل شده اسـت؛ سـهام آن چـه ميـزان      چهشركت بايد بيان كند كه شركت براي  ةاساسنام

كنـد و چگونـه سـود و     مين مـي أاولية خود را ت ةسرماي ،شود، چگونه شركت است و چگونه تقسيم و فروخته مي
  .شود هايي در شركت دارند و شركت چگونه منحل مي سهامداران چه حقوق و مسئوليت. شود زيان تقسيم مي

  :ها علت نادرستي ساير گزينه
  .شود هاي اعضا تشكيل مي كسب و كاري است كه با هدف تأمين نيازمندي ،تعاوني: »2«گزينة 
هـاي تخصصـي و ويـژه از     تر و امكان جذب افراد توانمندتر در زمينـه  گرايي بيش تخصص: »3«گزينة 

  .مزاياي ايجاد شركت است
  .ها توزيع سود احتمالي در پايان دوره نسبت به سرماية هر عضو است در تعاوني: »4«گزينة 

ن اطمينـان بدهـد و   گذارا در كدام نوع از انواع كسب و كارها، دولت قوانيني دارد تا به سرمايه .83
 كمك كند تا فريب نخورند؟

  سهامي هاي شركت 2    ها كسب و كار خيريه 1
 سسات غيرانتفاعيؤم 4    ها تعاوني 3

   2 صحيحگزينٔه 
  .گذاران اطمينان بدهد و كمك كند تا فريب نخورند قوانيني دارد تا به سرمايه ي سهاميها دولت براي شركت

 دهد؟ ارائه مي »غيرانتفاعي ةموسس«دام گزينه تعريف دقيقي از ك .84
 .هاي اجتماعي، ملي و جهاني است سسات غيرانتفاعي اغلب در زمينهؤمأموريت م 1
 .استسسات غيرانتفاعي تنها در سطح محلي و ملي ؤعمل م ةمحدود 2
 .براي انجام مأموريتي غيرسودآور و با هدفي غيرتجاري شكل گرفته است كه نهادي قانوني است 3
 .كه اهداف تجاري، غيرتجاري و ملي دارند هستندسسات غيرانتفاعي، براي انجام مأموريتي سودآور ؤم 4

   3 صحيحگزينٔه 
موريتي غيرسودآور يعني با هدفي غيرتجـاري  أغيرانتفاعي نهادي قانوني است كه براي انجام م مؤسسة

هـا   عمـل آن  ةمحـدود  و دارنـد هاي انساني و اجتماعي  ها اغلب زمينه موريتأاين م .شكل گرفته است
  .گاهي محلي، گاهي ملي و حتي جهاني است
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 عبارات زير است؟ ةكنند كدام گزينه تكميل .85
  .دارند........... اندازي كم و بيش مشابهي با  ها مراحل راه تعاوني) الف
  .است........... تقسيم سود به تناسب مالكيت سهام از معايب ) ب
..........  ،پـس از رئـيس هيئـت مـديره     ،سازماني شركت سـهامي  در سلسله مراتب ساختار) پ

  .دارد قرار
,𝟐𝟎𝟎اگر دارايي شركتي به ) ت ,𝟐𝟎گـذاري كـه    سهم تقسيم شده باشد، سـرمايه  𝟎𝟎𝟎 𝟎𝟎𝟎 

 .درصد شركت است........... مالك  ،كند سهم آن را خريداري مي
 درصد 20) مدير عامل ت) پ ها شركت) ب ها شركت) الف 1
 درصد 10) مدير روابط عمومي ت) كسب و كار شخصي پ) ها ب تعاوني) الف 2
 درصد 20) مدير اجرايي ت) كسب و كار شراكتي پ) سسات غيرانتفاعي بؤم) الف 3
 درصد 10) مدير مالي ت) ها پ تعاوني) ها ب يهخير) الف 4

   1 صحيحگزينٔه 
  .ها دارند اندازي كم و بيش مشابهي با شركت راهها مراحل  تعاوني) الف
  .ها هست تقسيم سود به تناسب مالكيت سهام از معايب شركت) ب
مـدير عامـل    ،پـس از رئـيس هيئـت مـديره     ،شركت سـهامي  در سلسله مراتب ساختار سازمانيِ) پ
  .دارد قرار
سـهم آن را   20,000گذاري كـه   سهم تقسيم شده باشد، سرمايه 200,000اگر دارايي شركتي به ) ت

  .شركت است% 20مالك  ،كند خريداري مي



 

 شماره
  طهیح  رییادگیرواحد یز   واحد یادگیری  فصل سوال

  یشناخت
 مقدماتی شناسی تاریخ ادبیات و سبک های هفتم، هشتم و نهم تاریخ ادبیات فارسی در قرن: ١درس  ١فصل  ٨٦

 مقدماتی شناسی تاریخ ادبیات و سبک های هفتم، هشتم و نهم در قرنتاریخ ادبیات فارسی : ١درس  ١فصل  ٨٧ 

 مقدماتی شناسی تاریخ ادبیات و سبک های هفتم، هشتم و نهم تاریخ ادبیات فارسی در قرن: ١درس  ١فصل  ٨٨

 پیشرفته قرابت معنایی های هفتم، هشتم و نهم تاریخ ادبیات فارسی در قرن: ١درس  ١فصل  ٨٩

 مقدماتی شناسی تاریخ ادبیات و سبک های هفتم، هشتم و نهم تاریخ ادبیات فارسی در قرن: ١ درس ١فصل  ٩٠ 

 مقدماتی شناسی تاریخ ادبیات و سبک های هفتم، هشتم و نهم تاریخ ادبیات فارسی در قرن: ١درس  ١فصل  ٩١

 مقدماتی وزن و قافیه های آوایی پایه: ٢درس  ١فصل  ٩٢

 پیشرفته وزن و قافیه های آوایی پایه: ٢درس  ١فصل  ٩٣

 مقدماتی وزن و قافیه های آوایی پایه: ٢درس  ١فصل  ٩٤

 پیشرفته وزن و قافیه های آوایی پایه: ٢درس  ١فصل  ٩٥ 

 
 سركار خانم نگار داودی: علوم و فنون ادبیسرگروه دپارتمان 
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 ؟نيستكدام گزينه دربارة سبك عراقي صحيح  .86

  .كم سبك عراقي پديد آمد از سبك خراساني فاصله گرفتند و كم »آذربايجاني«و  »بينابين«هاي  سبك 1
  .ادب فارسي بود متون اين سبك از اواخر قرن هفتم تا اوايل قرن دهم سبك غالب 2
  .هاي پيدايش اين سبك فراهم شد با روي كارآمدن غزنويان و سلجوقيان زمينه 3
شاعران به همين دليل  ،هاي فرهنگي از خراسان به عراق عجم منتقل شد بعد از حملة مغول كانون 4

 .بزرگ در اين دوره غالباً از شهرهاي عراق عجم هستند و نويسندگان
   2 صحيحگزينٔه 

  
  .ادب فارسي بود متون سبك عراقي از اوايل قرن هفتم تا اوايل قرن دهم سبك غالب

 چند مورد صحيح ذكر شده است؟ ،ز موارد زيرا .87

   .است به نثرو از عبيد زاكاني  »موش و گربه«) الف
  .طنز و به نثر است شيوةبه » صد پند« كتاب) ب
  .هاي نظامي سروده است را سلمان ساوجي به شيوة داستان »جمشيد و خورشيد«مثنوي  )ج
  .نثر مصنوع نوشته شده استكتابي است در علم عروض كه به  »المعجم في معايير اشعار العجم« )د
را به نثـر   »گلستان«سعدي ) و .را به كمال رساندحافظ با تلفيق عشق و عرفان، غزل فارسي ) ه

را به نظم پديد آورد »بوستان«ع و مسج. 

 چهار 4 پنج 3 دو 2 سه 1
   4 صحيحگزينٔه 

  
  .موش و گربه از عبيد زاكاني به نظم است -
مه مصنوع و در اصـل  در مقد آنم كتابي است در علم عروض كه نثر جالع عجم في معايير اشعارمال -

  .كتاب ساده و عالمانه است
   

و 
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88. كدام مورد صحيح است؟ ،اهللا همداني ين فضلدر مورد خواجه رشيدالد 

  .عمارت ربع رشيدي را در قم تأسيس كرد 1
  .وزير مقتدر غازان خان و صرفاً يك چهرة علمي بود 2
  .اقدام مهم فرهنگي او تأسيس عمارت ربع رشيدي در همدان است 3
 .است نوشته شدهبه نثري عالمانه كه نام دارد  »التواريخ جامع«ترين كتاب او  مهم 4

   4 صحيحگزينٔه 

  
كه در حكم دانشگاه آن زمان بوده است؛ ضمناً بـه  ربع رشيدي را در تبريز بنا نهاد الدين  خواجه رشيد

  .يك چهرة علمي و سياسي بود عنوان وزير ايلخانان
در كـدام  » همه عشق است و بـس  اول و آخر/ جز عشق در اين پرده كس نيست به«يام بيت پ .89

 خورد؟ گزينه به چشم مي

 گر مهر نورزد چه كنـد جـان در تـن1
 

ــد دل  ــه چــه كــار آي  ور عشــق نباشــد ب
  

 اي و نشد عشق را كرانه پديد تو خفته2
  

 تبارك اهللا از اين ره كـه نيسـت پايـانش   
  

ــر3 ــد سراس ــق آم ــازار عش ــه ب  هم
 

ــر    ــيچ منگ ــرادر ه ــق اي ب ــز عش ــه ج  ب
  

 عشق تو چون مايل شفا گرددمريض 4
 

 اســير قيــد تــو كــي طالــب نجــات شــود
  

   3 صحيحگزينٔه 
  :الية اوليه در تمامي ابيات عشق است؛ اما

  .اشاره دارد به اينكه دلي كه عاشق نباشد، دل نيست: »1«گزينة 
  .ناپذيري عشق اشاره دارد به پايان: »2«گزينة 
  .اسير عشق در پي رهايي نيست: »4«گزينة 

  .و بيت سؤال اشاره شده است كه تنها حقيقت جهان، عشق است» 3«در گزينة 
 كند؟ كدام گزينه عبارت زير را كامل مي .90

اسـت كـه تـذكرة دولتشـاه را بـه تشـويق       ............... دولتشاه سمرقندي، از نويسندگان قـرن  «
 ».نوشته است............... 

  شير نوايي عليامير  -نهم 2 شير نوايي امير علي -هشتم 1
 سلطان حسين بايقرا -هشتم 4 سلطان حسين بايقرا -نهم 3

   2 صحيحگزينٔه 
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 ؟نيستشده دربارة كدام اثر يا نويسنده صحيح  توضيح نوشته .91

  .كه اشعارش مضامين عرفاني دارد رود شمار مي به اللهي سرسلسلة صوفيان نعمت: اهللا ولي شاه نعمت 1
  .سازد مولوي كه سبك نثر وي را بهتر از بقية آثار او نمودار مياثر منثور : ما فيه فيه  2
  . او دربارة سير و سلوك عارفانه است» لمعات«است و كتاب اثر فخرالدين عراقي : نامه عشّاق 3
عباس و تاريخ ايران تـا   اين كتاب شامل تاريخ پيامبران، خلفاي چهارگانه، خلفاي بني: تاريخ گزيده 4

 .ق است.    هـ 730سال 
   2 صحيحگزينٔه 

  
هاي موالنا به قلم خود اوست، به همين دليل سبك نثر وي را بهتـر و بيشـتر    مجموعة نامه »مكاتيب«

 .سازد نمودار مي
  

 يكسان است؟» ام هر كسي را سيرتي بنهاده«هاي زير با مصراع  يك از گزينه تقطيع هجايي كدام .92

  رخت چون به چمن راه كنم يب 2  آيد شكنم مي يار پيمان 1
 گر دمي بر سر بالين من آيي 4 دردم از يار است و درمان نيز هم 3

   3 صحيحگزينٔه 
  :و مصراع صورت سؤال» 3«بررسي گزينة 

  ام  د  ها  بن  تي  ر  سيـ  را  سي  كـ  هر
-  U -  -  -  U -  -  -  U  -  
  هم  ز  ني نما  در  تُـ  رس  يا  مز  د  در

  

  :ها بررسي ساير گزينه

 :»1«گزينة 
 يد آ مي نم ك شـ نما پي  ر يا
- U-  -  U U -  -  - -  

 

 :»2«گزينة 
 نم ك  ه رامن چـ  بـ چن خت  ر بي
-  U-  -  U U -  - U U  -  

 

 :»4«گزينة 
 يي نا  م نِ لي با  رِ سـ بر مي  د گر
-  U-  - UU - -  U U - -  
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 ركن دوم كدام مصراع با بقيه تفاوت دارد؟ .93

1 پايان و آبش گوهر است ايي است بيدريسن ح  
  روزگار است اين كه گه عزّت دهد گه خوار دارد 2
  من از آن حسن روزافزون كه يوسف داشت دانستم 3
 دهد پرسم جوابم مي درد عشق از هر كه مي 4

   3 صحيحگزينٔه 
  :ها بررسي گزينه

دوم                  ركن  
 :»1«گزينة 

  پا  بي ست  يي  يا   در حسن

-   U-    -  -  U -  -  
دوم      ركن

 

 :»2«گزينة 
  عزّ  گه  كـ   تين   رس  گا  ز رو
-  U -   -  -  U  -  -  

دوم      ركن
 

 :»3«گزينة 
  -  -  -  U-  -    -  U  زون  زفـ  رو  ن  حسـ  آن نز مـ

دوم       ركن
 

 :»4«  گزينة
  پر  مي  كـ  هر  قَز  عشـ  د در

-  U -    -  - U  -  -  
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 شده است؟به درستي نوشته مصراع زير هاي آوايي  در كدام گزينه پايه .94

  »من امشب آمدستم وام بگزارم«
  رم  زا  بگ  وام  تَم  دس  مـ  آ  شَب  ام  من 1
  رم  زا  بگ  وام  تَم  دس  مـ  با  ش  نم  مـ 2
  رم  زا  بگ  وام  تَم  ـَ س  مـ  آ  شَب  نم  مـ 3
  رم  زا  بگ  وام  تَم  دس  مـ  آ  شَب  نم  مـ 4
   4 صحيحگزينٔه 

 گزينه با بقيه تفاوت دارد؟هاي آوايي كدام  تعداد پايه .95

 درخت تو گر بار دانش بگيرد 1

  شود تو به سر نمي همگان به سر شود بي بي 2
  چنان مرغ دلم را صيد كردي 3
 كامجويي غير ناكامي ندارد حاصلي 4

  3 صحيحگزينٔه 
  .داردپايه آوايي  3» 3«پاية آوايي دارند، اما گزينة  4هر كدام » 4«و » 2«، »1«هاي  گزينه



 

  شماره
  طهیح  واحد یادگیری  فصل  سوال

  یشناخت
 پیشرفته )ع(امام سجاد  ١درس  ٩٦

 پیشرفته )ع(امام سجاد  ١درس  ٩٧

 مقدماتی )ع(امام سجاد  ١درس  ٩٨

 پیشرفته )ع(امام سجاد  ١درس  ٩٩

 پیشرفته )ع(امام سجاد  ١درس  ١٠٠

 پیشرفته )ع(امام باقر  ٢درس  ١٠١

 مقدماتی )ع(امام باقر  ٢درس  ١٠٢

 مقدماتی )ع(امام باقر  ٢درس  ١٠٣

 مقدماتی )ع(امام باقر  ٢درس  ١٠٤

 پیشرفته )ع(امام باقر  ٢درس  ١٠٥

 
 سركار خانم سكينه سادات سعيديان: سالما تاريخسرگروه دپارتمان 
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بـه  ) ع(د براي بزرگ جلوه دادن پيروزي خود، به دست امام سـجاد  يچگونه حركت تبليغي يز .96
گـويي وحشـت حاكمـان ظـالم      تملـق  چه كسي با جعل حديث و و اقدامي ضدتبليغي بدل شد

 را به آرامش تبديل كرد؟اميه  بني

ي الهي را حركت) ع(زدة مردم، حركت امام حسين  غفلت و هاي خفته امام ضمن بيدارسازي وجدان 1
 هريز -طلبانه معرفي كرد و شهادت

 زهري -اميه را برمال ساخت ماهيت ظالمانة بني) ع(امام همراه با تبيين علت و هدف قيام امام حسين  2
ي الهي را حركت) ع(حركت امام حسين  ،ة مردمزد هاي خفته و غفلت امام ضمن بيدارسازي وجدان 3

 حجاج -طلبانه معرفي كرد و شهادت
  حجاج -اميه را برمال ساخت ماهيت ظالمانة بني) ع(علت و هدف قيام امام حسين تبيين امام همراه با  4

   2 صحيحگزينٔه 
اميـه را بـرمال سـاخت و     بنيماهيت ظالمانة ) ع(، ضمن تبيين علت و هدف قيام امام حسين )ع(امام سجاد 

  .بدين ترتيب حركت تبليغي يزيد براي بزرگ جلوه دادن پيروزي خود را به اقدامي ضد تبليغي بدل كرد
كردند اميه را به آرامش تبديل مي گويي، وحشت حاكمان ظالم بني هري با جعل حديث و تملقافرادي مانند ز.  

) ع(امام سجاد  و پيشبرد اهداف الهي و ديني چه بوددر ) ع(هاي اصلي امام سجاد  يكي از شيوه .97
 اي داشت؟ به كدام بخش از جامعه عنايت ويژه

 مرزداران -مطرح ساختن معارف و مفاهيم ديني در قالب دعا و مناجات 1
 بردگان -هاي مستعد و توانا انسان شآموز 2
 بردگان -مطرح ساختن معارف و مفاهيم ديني در قالب دعا و مناجات 3
  مرزداران -هاي مستعد و توانا آموزش انسان 4

   2 صحيحگزينٔه 
هـاي مسـتعد و    در پيشبرد اهداف الهي و ديني، آموزش انسـان  )ع(سجاد  هاي اصلي امام يكي از شيوه

برخي از شاگردان ايشان، . توانا و آماده ساختن آنان براي حفظ دستاوردهاي امامت و مكتب تشيع بود
  .ابوحمزة ثمالي، ابوخالد كابلي و سعدبن جبير بودند

بلكه عمل و  ،م و رنگ وابسته نيستقو ،ها به نژاد كردند كه مالك برتري انسان امام همواره تأكيد مي
رو امـام بـه بخـش بردگـان در جامعـه توجـه        از اين ؛هاست كه موجب تقرب به خداست رفتار انسان

 .اي داشت ويژه



 

 

50

، ».ثارات الحسين قيام خود را آغـاز كـرد  لبا شعار يا «، »رهبري قيام توابين« هاي پاسخ عبارت .98
هاي معروف  از چهره« ،».بود) ع(ردن امام حسين همراهي نكخاطر  پشيماني بهازروي  انقيامش«

 در كدام گزينه آمده است؟ترتيب  به» .بود) ع(تربيت شده در محضر امام سجاد 

 ابوخالد كابلي -توابين -مختار -خزاعي صردسليمان بن  1
 بن عقيل مسلم -توابين -سليمان بن صرد خزاعي -عبداهللا بن زبير 2
 ابوخالد كابلي -مختار -ن بن صرد خزاعيسليما -سليمان بن صرد خزاعي 3
  مسلم بن عقيل -توابين -مختار -عبداهللا بن زبير 4

   1 صحيحگزينٔه 
ياري نكردن امام  خاطر به قيام آنها از روي پشيماني به رهبري سليمان بن صرد خزاعي  توابين 
  .بود) ع(حسين 
  .كردقيام خود را آغاز » ات الحسينيا لثار«با شعار  مختار 

ابوخالـد كـابلي، ابـوحمزه ثمـالي و سـعيدبن جبيـر را         )ع(يافتگان در محضر امام سجاد  تربيتاز 
 .توان نام برد مي

 سرانجام جنگ ميان مختار و مصعب بن زبير چه بود؟ و شد ه چه كساني موالي گفته ميب .99

 شمر و عمربن سعدبه قتل رسيدن افرادي نظير ابن زياد، و پيروزي مختار  -زاد شدهآبندگان  1
مختار و بسياري از موالي بـه دسـت مصـعب بـن      -شتافتند) ع(شيعياني كه به ياري امام حسين  2

 .زبير كشته شدند
 .مختار و بسياري از موالي به دست مصعب بن زبير كشته شدند -بندگان آزاد شده 3
سيدن افرادي نظيـر ابـن   به قتل رو پيروزي مختار  -شتافتند) ع(شيعياني كه به ياري امام حسين  4

  زياد، شمر و عمربن سعد

   3 صحيحگزينٔه 
  .شدند ايرانيان كه تازه مسلمان شده بودند كه بندگان آزاد شده خوانده مي موالي 

پس از كشته شدن شمار زيادي از موالي و چهار  ،بن زبير ساز ميان مختار و مصعب جنگ سرنوشتدر 
سرانجام مختار كشته شد و مصعب پس از تسخير كوفه تعـداد زيـادي از يـاران     ،سخت ةماه محاصر

   .مختار كه بيشتر آنها ايراني بودند را قتل عام كرد
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 .......... جز بهاست  نادرست »فتوحات در دوران خلفا«ها دربارة  گزينه  همة .100

بر مخالفان در دو ناحيـة   ان بر مناطق مختلف و غلبة اووبا آغاز سيطرة عبدالملك بن مرفتوحات  1
 .النهر انجام شدءاسيستان و ماور

ـ  ةفتوحات كه از دور 2 عبـداهللا   ةخلفا آغاز شده بود، در دورة حاكميت يزيد و پس از او تا پايان فتن
 .ق ادامه داشت 73بن زبير در سال 

اري به نام مناطق شمال آفريقا همچون ليبي و الجزاير فتح شد كه نقش اصلي اين فتوحات را سرد 3
 .طارق بن زياد به عهده داشت

با فرماندهي موسي بن نصير به دسـت مسـلمانان   ) اسپانيا(غربي، اندلس  ةدر جبه .ق 92در سال  4
  .افتاد

   4 صحيحگزينٔه 
  .نصير به دست مسلمانان افتاد  بن با فرماندهي موسي) اسپانيا(اندلس  .ق 92سال  ،در جبهة غربي

  :ها بررسي ساير گزينه
متوقـف   و پـس از او تقريبـاً  و در دورة حاكميت يزيد فتوحات از دورة خلفا آغاز شده بود : »1«گزينة 

  .مروان فتوحات از سرگرفته شد بن عبدالملك شده بود ولي با آغاز سيطرة
بـن زبيـر تقريبـاً متوقـف      فتوحات در دورة حاكميت يزيد و پس از او تا پايان فتنة عبداهللا :»2«گزينة 
  .ودشده ب
  .بن زياد نقش اصلي را بر عهده داشت در فتح اندلس، طارق: »3«گزينة 

اول هجـري و آغـاز    اسالمي در پايان سـدة  ةكدام گزينه بيانگر شرايط فكري و فرهنگي جامع .101
 ؟نيست) ع(امامت امام باقر 

مسـائل  ها و ايجاد شبهات و ابهامـات در   گسترش فتوحات و آشنايي مسلمانان با افكار ساير ملت 1
 اعتقادي

آور با روي كار آمدن خلفا و تعداد بسيار انـدك شـيعيان در ايـن زمـان      وجود جو خفقان و رعب 2
 .حكايت از هم پاشيده شدن تشكيالت شيعه داشت

هاي علمي و فرهنگي جامعه به علـت سـرگرم شـدن     عدم توجه حاكمان به تربيت ديني و فعاليت 3
 به كشورگشايي و منازعات سياسي

  و ساير ائمه توسط خلفاي بني اميه) ع(علي  امام حابه و تابعان معتقد به امامتصته شدن كش 4

   2 صحيحگزينٔه 
 .است) ع(از شرايط سياسي و اجتماعي دوران امام سجاد » 2«گزينة 
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هـاي فكـري و سياسـي     به عنوان يكي از جريان.......... باعث شد كه .......... و ..........  هاي تالش .102
 .جامعه مطرح شود جدي

 شيعه  -)ع(امام باقر  ،)ع(سجاد  امام 2  شيعه -)ع(امام صادق  ،)ع(امام باقر  1
  موالي -)ع(امام حسن  ،)ع(امام علي  4  موالي -)ع(امام سجاد  ،)ع(امام حسين  3

   1 صحيحگزينٔه 
روزافـزون برخـوردار   گيري و ستم فراوان آنان، تشيع از رشد  رغم سخت در دوران حكومت امويان به
 ؛كردنـد  آفريني مي هاي فكري و سياسي جدي جامعه مطرح بوده و نقش شد و به عنوان يكي از جريان

 .بود -)ع(و امام صادق ) ع(به ويژه امام باقر  -هاي امامان معاصر اين دوره كه اين امر ناشي از تالش
 هاي زير است؟ كدام گزينه به ترتيب پاسخ پرسش .103

و يـا   درستدر مورد نظر آنها اي بود كه  در شناخت مذهب به گونه تبحرشانكدام اصحاب  -
  نادرست بودن حديث يا فتوايي مورد پذيرش بود؟

  »يابيد؟ به شرق و غرب عالم برويد، جز علم ما علم صحيح نمي«اين سخن از كيست؟  -
 رار گرفت؟ق) ع(چه كسي مورد تأييد امام صادق  ييجايگاه علمي و فتوا -

 كعب االحبار -)ع(امام باقر  -)ص(اصحاب رسول خدا  1
 كعب االحبار -)ص(حضرت رسول  -)ع(اصحاب امام باقر  2
 ابوبصير اسدي -)ص(حضرت رسول  -)ص(اصحاب رسول خدا  3
  ابوبصير اسدي -)ع(امام باقر  -)ع(اصحاب امام باقر  4

   4 صحيحگزينٔه 
يا نادرست بودن حديث يـا   درستاي بود كه نظر آنان در مورد  گونه به) ع(تبحر اصحاب امام باقر  -

  .شد فتوايي، مورد پذيرش واقع مي
  .است) ع(اين سخن از امام باقر  -
  .قرار گرفت) ع(جايگاه علمي و فتوايي ابوبصير اسدي مورد تأييد امام صادق  -
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گروه خـوارج داراي چـه    و امعة اسالمي در چه زماني رخ دادر حركت جياولين انحراف از مس .104
 ديدگاهي بودند؟

 امـام  كساني كه اساس اعتقادشان بر برتري عثمان و فضيلت او بر -)ع(از دوران امامت امام باقر  1
 .بود) ع(علي 

 امـام  كساني كه اساس اعتقادشان بر برتري عثمان و فضـيلت او بـر   -)ص(پس از رحلت پيامبر  2
 .بود) ع(علي 

 .كساني كه به نتيجة جنگ صفين معترض بودند -)ع(از دوران امامت امام باقر  3
  .كساني كه به نتيجة جنگ صفين معترض بودند -)ص(پس از رحلت پيامبر  4

   4 صحيحگزينٔه 
جدا كردنـد و  ) ع(مسير حركت جامعة اسالمي را از خط اهل بيت  اي عده) ص(ت پيامبر پس از رحل

  .اولين انحراف را پديد آوردند
را وادار بـه پـذيرش حكميـت    ) ع(گروهي از مسلمانان كه در جنگ صفين پس از آن كه امـام علـي   

 .اين گروه به خوارج معروف شدند .كردند، به نتيجة آن اعتراض كردند
 روي خود همخواني دارد؟ كدام گزينه با عبارت روبه .105

ناپذير و خشـن و نيـز سـاختار     آنها به عنوان يك گروه فكري به واسطة روحية انعطاف غُالت  1
عباس نيز ناخشـنود   اميه و بني از حاكمان بني) ع(فكري خاص خود، افزون بر دشمني با اهل بيت 

 .بودند
بر اين باور بودند كه اقرار به شهادتين براي هر مسلماني كافي است و ديگـر نيـاز بـه     مرجئه  2

 .التزام عملي نيست
 .ها بايد به خدا واگذار شود تا در روز قيامت داوري كند داوري ميان انسان جبريه  3
 و نسـبت دادن احاديـث جعلـي بـه آنـان     ) ع(بـا سوءاسـتفاده از روايـات اهـل بيـت       قَدريه  4

  .كوشيدند از اعتبار و حيثيت امامان برخوردار شوند مي

  2 صحيحگزينٔه 
  خوارج » 1«گزينة 
  مرجئه » 3«گزينة 
 غالت » 4«گزينة 



 

 شماره
  طهیح  رییادگیرواحد یز   واحد یادگیری  فصل سوال

  یشناخت
 پیشرفته بندی ناحیه معنا و مفهوم ناحیه: ١درس  ناحیه چیست: ١فصل  ١٠٦

 پیشرفته بندی ناحیه معنا و مفهوم ناحیه: ١درس  ناحیه چیست: ١فصل  ١٠٧

 پیشرفته نکات قابل توجه در ارتباط انسان با نواحی انسان و ناحیه: ٢درس  ناحیه چیست: ١فصل  ١٠٨

 پیشرفته کانون ناحیه، مرزهای ناحیه انسان و ناحیه: ٢درس  ناحیه چیست: ١فصل  ١٠٩

 پیشرفته آب و هوا و ناحیه نواحی آب و هوایی: ٣درس  نواحی طبیعی: ٢فصل  ١١٠

 پیشرفته تابش خورشید و دما نواحی آب و هوایی: ٣درس  نواحی طبیعی: ٢فصل  ١١١

 پیشرفته فشار نواحی آب و هوایی: ٣درس  نواحی طبیعی: ٢فصل  ١١٢

 پیشرفته فشار نواحی آب و هوایی: ٣درس  نواحی طبیعی: ٢فصل  ١١٣

 پیشرفته آب و هواییبندی نواحی  طبقه نواحی آب و هوایی: ٣درس  نواحی طبیعی: ٢فصل  ١١٤

 پیشرفته های جغرافیایی مهارت نواحی آب و هوایی: ٣درس  نواحی طبیعی: ٢فصل  ١١٥

 سركار خانم آذر نوری بروجردی: جغرافياسرگروه دپارتمان  



 55
 

مربـوط بـه كـدام ناحيـة     » وسعت ناحية بارشي«و » بارندگي«ترين  ترين و كم به ترتيب بيش .106
 باشد؟ بارشي ايران مي

 داخلي، خزر غربي -خزر غربي، داخلي 1
 شرقي، خزر آذربايجان و زاگرس -شماليخزر شرقي، خراسان  2
 آذربايجان و زاگرس، خراسان شمالي -آذربايجان و زاگرس، كردستان 3
  خراسان شمالي ،كردستان -خراسان شمالي، كردستان 4

  1 صحيحگزينٔه 
تـرين بارنـدگي را در كشـور دارا     ترين وسعت ناحية بارشي را دارد امـا بـيش   خزر غربي با آن كه كم

  .بيشترين وسعت ناحية بارشي را دارد ،باشد و ناحية داخلي با كمترين بارش مي
 اند؟ ها از گذشته تا حال سطح زمين را به واحدهاي جغرافيايي تقسيم كرده دان به چه علت جغرافي .107

 تر بندي صحيح هاي ميان واحدهاي جغرافيايي جهت ناحيه ها و شباهت يافتن تفاوت 1
 تر ريزي صحيح ها جهت برنامه تر مكان شناخت بهتر و آسان 2
هاي جغرافيايي و طبيعي، اقتصادي، اجتماعي،  هايي از واحدهاي جغرافيايي كه ويژگي شناخت بخش 3

 .همگون و خاصي دارند... فرهنگي و 
  يافتن پيوستگي و هماهنگي ميان واحدهاي جغرافيايي جهت مشخص نمودن نواحي مختلف 4

  2 صحيحگزينٔه 
هاي مختلف و علمي كردن مطالعات و تحقيقـات   مكانتر  ها براي شناخت بهتر و آسان بندي تقسيماين 

  .ريزي كرد ها به طور صحيح برنامه گيرد تا بتوان براي آن ها صورت مي دربارة اين مكان
سازي قومي دولت ميانمار چه بوده است و امروزه بيشترين كـنش و رابطـة متقابـل     پاك ةنتيج .108

 گيرد؟ نواحي با چه مبادالتي صورت مي

 فرهنگي -عام قتل 2  ياسيس -پناهندگي 1
  اجتماعي -نشين مسلمان ةتخريب ناحي 4  اقتصادي -مهاجرت 3

  3 صحيحگزينٔه 
نشـين ايـن كشـور بـه      صدها نفر از مـردم ناحيـة مسـلمان    ،سازي قومي دولت ميانمار پاك ةنتيجدر 

  . اند  كرده و درخواست پناهندگي نموده مهاجرتمرزهاي بنگالدش 
باعث  رابطه و كنش متقابل دارند و مبادالت اقتصادي، فرهنگي، اجتماعي و سياسي است كهنواحي با يكديگر 

  .نظر اقتصادي تحت تأثير يكديگر باشند ازها به ويژه  ترين آن امروزه همة نواحي و حتي دورافتاده شده
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 كدام گزينه صحيح است؟ .109

تعيين مرز نواحي مانند نواحي طبيعي بدون دشـواري   ،در نواحي انساني مانند نواحي زباني و قومي 1
 .پذيرد انجام مي

و گـاهي   بخشي از يك روستا يا شهر اسـت  گاهي يك ناحيه .قلمرو و وسعت نواحي متفاوت است 2
 .گيرد و در مقياس جهاني است را دربرمي چند كشور و قاره

 .ندند اما عوامل انساني قابل تغييرك هاي خاص يك ناحيه تغيير نمي معموالً عوامل طبيعي و ويژگي 3
مرزهاي سياسي و اداري معموالً بر مرزهاي نواحي طبيعي منطبق نيستند اما اكثر آنها منطبـق بـر    4

 .مرزهاي نواحي انساني است
   2 صحيحگزينٔه 

ـ انساني ماننـد نـواحي ز  در نواحي : »1«گزينة  تعيـين مـرز نـواحي دشـوارتر از نـواحي       ،اني و قـومي ب
  .است طبيعي
هاي خاص يك ناحيه ازبـين   هاي انساني يا عوامل طبيعي ممكن است ويژگي در اثر فعاليت: »3«گزينة 
  .يا تغيير كندبرود 

  .مرزهاي نواحي طبيعي يا انساني منطبق نيستند برمرزهاي سياسي و اداري معموالً : »4«گزينة 
ترين شـهرهاي   از آلوده» باتور شهر اوالن«باشد و چرا  چه مي» شهر جاكارتا«هاي  علت سيالب .110

 جهان است؟

 ها ها و خانه سنگ در نيروگاه زغال  استفاده از سوخت -بادهاي موسمي 1
 اي كمربند جنب حارهقرار داشتن در  -ب و هواي مرطوبآ 2
تـرين منـاطق    تـرين و پرتـراكم   ايـن شـهر از پرجمعيـت    -اي قرار گرفتن در كمربند جنـب حـاره   3

 .است جهان
  هاي مرتفع محصور بودن در ميان كوهستان -اي شديدرگباره 4

  1 صحيحگزينٔه 
  . شود جاكارتا تحت تأثير بادهاي موسمي هست كه گاه موجب سيالب مي

تـرين   الن باتور از آلودهشود كه شهر او ها موجب مي ها و خانه سنگ در نيروگاه استفاده از سوخت زغال
  .شهرهاي جهان باشد
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 است؟ام گزينه صحيح كد .111

 .يابد دماي هوا افزايش مي ،كنيم تر حركت مي هاي جغرافيايي پايين هر چه از استوا به سمت عرض 1
 .تابد اشعة خورشيد در جنب استوايي در طي سال عمود و نزديك به عمود مي 2
 .يابد كنيم دماي هوا افزايش مي تر حركت مي هاي پايين هاي قطبي به عرض هر چه از عرض 3
كنند آنها حتي در زمستان به مدت چنـد   نواحي كرة زمين كمترين انرژي را دريافت ميبعضي از  4

 .السرطان تا مدار قطبي رأس مدار روند مانند كشورهاي بين ماه در تاريكي كامل فرو مي
  3 صحيحگزينٔه 

  .يابد مي كنيم دماي هوا كاهش هاي جغرافيايي باالتر حركت مي هر چه از استوا به سمت عرض: »1«گزينة 
  .تابد اشعة خورشيد در منطقة استوايي در طي سال عمود و نزديك به عمود مي: »2«گزينة 
ـ » 4«قطب داراي شرايط گزينة  نزديك يكشورها: »4«گزينة   رار گرفتـه در بـين  هستند كشورهاي ق
ا شرايط آب و هوايي بيابـاني معتـدل و سـرد ر    (°66)تا مدار قطبي  (°23/27)السرطان  رأس مدار

 .باشند دارا مي
 هايي تشكيل شده است؟ از برخورد چه توده ،آيد هوايي كه در منطقة معتدله به وجود مي ةجبه .112

  Dاز برخورد تودة هواي گرم و مرطوب و تودة هواي سرد و خشك ناحية  1
 قطب و تودة هواي گرم استوايي از برخورد تودة هواي سرد 2
 السرطان و استوا مدارهاي رأس ةاز برخورد تودة هواهاي بين فاصل 3
  الجدي و استوا از برخورد توده هواهاي بين فاصلة مدارهاي رأس 4

  2 صحيحگزينٔه 
  .گردد جبهة قطبي بين هواي سرد قطب و هواي گرم استوايي در منطقة معتدله تشكيل مي

 اي را به طور صحيح بيان كرده است؟ علت به وجود آمدن مراكز فشار زياد جنب حاره ،كدام گزينه .113

 در اثر گرم شدن، سبكي و باال رفتن هوا در منطقة استوايي 1
 در اثر گرم شدن، سنگيني و فرونشستن هوا در منطقة استوايي 2
 در اثر سرد شدن، سنگيني و فرونشستن هوا در منطقة جنب استوايي 3
 اثر سرد شدن، سبكي و باال رفتن هوا در منطقة جنب استواييدر  4

  3 صحيحگزينٔه 
الجـدي تـا مـرز منطقـة معتدلـه يعنـي        السـرطان و رأس  اطراف مدار رأس(هوا در منطقة جنب حاره  نشـيند و مراكـز فشـار زيـاد جنـب       مـي  وشود و فر سرد و سنگين مي) شمالي و جنوبي 33° -66/5°
  .استوايي را به وجود آورد
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هاي ذكـر شـده مربـوط بـه كـدام       آب و هواي كوپن هر يك از ويژگي  بندي با توجه به تقسيم .114

 گروه اقليم اصلي است؟

  .گرم است ةسرد سال بيشتر از دور ةبارش در دور -الف
  اختالف دماي زياد -ب
  و مخروطي برگهاي سوزني  پوشش گياهي جنگل -پ
  كمبود بارش و نامناسب براي رويش گياه -ت
 هاي موسمي و رطوبت زياد بارش -ث

 E -ث A -ت C -پ C -ب E -الف C 2 -ث B -ت B -پ D -ب A -الف 1
 A -ث E -ت D -پ B -ب C -الف C 4 -ث A -ت D -پ D -ب B -الف 3

  4 صحيحگزينٔه 
  .است Cمربوط به ناحية معتدل با عالمت » الف«ويژگي 
  .است Bمربوط به مناطق خشك با عالمت اختصاري » ب«ويژگي 
  .است Dعالمت اختصاري  مربوط به مناطق سرد با» پ«ويژگي 
اسـت كـه ايـن ويژگـي در      Eبا عالمت اختصـاري  ) قطبي(مربوط به مناطق بسيار سرد » ت«ويژگي 
  .كند يعني آب و هواي خشك نيز صدق مي Bمنطقة 
 .است Aمربوط به مناطق استوايي يا گرم و مرطوب با عالمت اختصاري » ث«ويژگي 

 كدام گزينه به سواالت مطرح شده پاسخ صحيح داده است؟ .115

 
 دهد؟چه نقاطي را نشان مي Aخط  -الف
  دهد؟ اين شكل چه نوع مركزي را نشان مي -ب
  شود؟ فشار در اين منطقه به كدام سمت بيشتر مي -پ

 منطقه ةحاشي )پسيكلون ) خطوط ايزوبار ب) الف 1
 مركز منطقه )پسيكلون  آنتي) ب. نقاطي كه فشار برابر دارند) الف 2
 منطقه ةحاشي )پفشار  مركز كم) ب. نقاطي كه فشار بيشتري دارند) الف 3
 منطقه ةحاشي) پمركز پرفشار ) ب. تري دارند نقاطي كه فشار كم) الف 4

  2 صحيحگزينٔه 
كـه بـه ايـن خطـوط      شـوند  نقاطي كه فشار برابر دارند با خطوط منحني به يكـديگر وصـل مـي   ) الف

  .شود فشار يا ايزوبار گفته مي هم هاي منحني
  .سيكلون است دهندة يك مركز منطقة پرفشار يا آنتي اين منحني نشان) ب
  .شود در منطقة پرفشار، فشار به سمت مركز منطقه زياد مي) پ
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 ؟هاي بنيادي بشر است هاي زير، ناظر به كدام دسته از پرسش ، هر يك از پرسشترتيب به .116
آيا تنها راه شناخت، حس و تجربـه   -شود؟  آيا جهان خلقت به همين جهان مادي محدود مي«

 »است يا منفعل؟آيا آدمي موجودي فعال  -است؟
 شناسانه انسان - شناسانه واقعيت - شناسانه معرفت 2  شناسانه انسان - شناسانه معرفت - شناسانه يهست 1
  شناسانه معرفت - شناسانه واقعيت - شناسانه هستي 4  شناسانه انسان - شناسانه هستي - شناسانه معرفت 3

   1 صحيحگزينٔه 
  »شناسانه هستي« شود؟  مادي محدود ميآيا جهان خلقت به همين جهان 

  »شناسانه معرفت« آيا تنها راه شناخت، حس و تجربه است؟ 
  »شناسانه انسان« آيا آدمي موجودي فعال است يا منفعل؟ 

هاي  هاي متفاوتي است كه دربارة تعامل جهان از ديدگاه يك كدامترتيب مصداق  به ،موارد زير .117
 ؟مختلف وجود دارد

نگـي و اجتمـاعي و   هاست و نهادهـاي فر   جامعهزيربناي  ،انديشمندان معتقدند اقتصادبرخي  -
  .گيرند شكل مي  جامعههاي اخالقي افراد براساس شيوة توليد  ويژگي چنين هم

ها، نه فقـط طبيعـت بـه مخـاطره افتـاده       هاي انسان كنش تأثيركرة زمين تحت  شدنبا گرم  -
در هلند هاي آينده شهرهاي بسياري، از جمله ناردين  سال درشود كه  بيني مي پيشبلكه  است،

  .در آب فرو خواهند رفت
تقليـد   هاي زيبايي، هاي اجتماعي، يكي از علل گرايش افراد به جراحي  پژوهشطبق برخي از  -

 .هاست از سلبريتي
 ديدگاه سوم -ديدگاه دوم -ديدگاه اول 2  ديدگاه دوم -ديدگاه سوم -ديدگاه دوم 1
  ديدگاه دوم -ديدگاه سوم -ديدگاه اول 4  ديدگاه اول -ديدگاه سوم -ديدگاه دوم 3

   4 صحيحگزينٔه 
و هاي ذهني  تر از جهان عبارت اول بيانگر ديدگاه كساني است كه جهان طبيعت و جهان مادي را مهم

  )ديدگاه اول. (دانند فرهنگي مي
  )ديدگاه سوم. (ستعبارت دوم بيانگر تعامل جهان تكوين و جهان انساني ا

براساس ايـن ديـدگاه افـراد تحـت     ). دومديدگاه (گرايان است  عبارت سوم مربوط به ديدگاه فرهنگ
  .شوند خود مواجه مي )بدن(با ابعاد جسماني   جامعهفرهنگ  تأثير

  
زيربناست و ساير نهادهـاي    جامعهاقتصاد و شيوة توليد ) گراست كه يك مادي(در ديدگاه ماركسيسم 

  .گيرند هاي اخالقي افراد رو بنا هستند و براساس اقتصاد شكل مي ويژگيچنين ، و همجامعه



 

 

62
تـر از جهـان ذهنـي و تكـويني      از نظر كساني است كه جهان فرهنگ را مهـم  يك كدام، ترتيب به .118

 ؟كنند جهان طبيعت محدود ميديدگاه گروهي است كه جهان تكويني را به  يك كدامدانند و  مي
هويتي طبيعـي و    جامعهافراد و فرهنگ ذهن  -بين علوم طبيعي و علوم انساني تفاوتي قائل نيستند 1

 .مادي دارند
جهان ذهني و فردي افراد را  -نظير علوم طبيعي است  جامعهمربوط به ذهن افراد و فرهنگ علوم  2

 .دانند تابع فرهنگ مي
 .و فرهنگ، هويتي طبيعي و مادي دارندذهن افراد  - است  جامعهجهان ذهني و فردي افراد تابع فرهنگ  3
را مادة خامي براي دخل و تصرف جهان طبيعي  -هويتي طبيعي دارند  جامعهذهن افراد و فرهنگ  4

  .دانند جوامع مختلف ميها و  فرهنگ
   3 صحيحگزينٔه 

  .باشد مي» ديدگاه اول«و عبارت دوم مربوط به » ديدگاه دوم«عبارت اول مربوط به 
  :ها ساير گزينه

  ديدگاه اول -ديدگاه اول: »1«گزينة 
  ديدگاه دوم -ديدگاه اول: »2«گزينة 
  ديدگاه دوم -اولديدگاه : »4«گزينة 

  هستند؟ شمولهاي جهان  از ارزش يك كدام، پيامد فقدان ترتيب بهامور مطرح شده زير،  .119
  از دست دادن توان دفاع از هويت فرهنگي -
  در يك فرهنگ گران نفوذ سلطه -
 تباه ساختن منابع و امكانات بشر -

 عدالت -مسئوليت -عقالنيت 2  عقالنيت -عدالت -معنويت 1
  حقيقت -عقالنيت -مسئوليت 4  معنويت -آزادي -حقيقت 3

   2 صحيحگزينٔه 
گران  نفوذ سلطه .سطح اول است »عقالنيت«ناشي از عدم  ،از دست دادن توان دفاع از هويت فرهنگي

تبـاه سـاختن    .اسـت ها در قبال فرهنگ خـود   انسان »مسئوليت«عدم تعهد و  دليل بهدر يك فرهنگ 
  . است »عدالتي بي«حاصل  ،منابع و امكانات بشر
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 ؟به چه فرهنگي تعلق دارند ترتيب بهها  ژگيوياين  .120

  .داند هاي خود را متوجه نژاد خاصي مي ها و ارزش آرمان -
  .ها، رفتارها و هنجارهاي آن مطابق نيازهاي فطري است عقايد، ارزش -
 .كشاند ديگران را به ضعف و ناتواني مي -

 استعمار -مدينه فاضله -داري سرمايه 1
 استكبار -حق -صهيونيسم 2
 صهيونيسم -فرهنگ مطلوب جهاني -داري سرمايه 3
  سلطه -جهاني -آپارتايد 4

   2 صحيحگزينٔه 
  )داري و آپارتايد و البته سرمايه(صهيونيسم فرهنگ  داند  هاي خود را متوجه نژاد خاصي مي ها و ارزش آرمان

  فرهنگ حق رفتارها و هنجارهاي آن مطابق نيازهاي فطري باشد  ،ها عقايد، ارزش
  استكبارسلطه و فرهنگ  كشاند  ديگران را به ضعف و ناتواني مي

فرهنگـي كـه   «و » سـلطه «، »داري سـرمايه «در ارتباط با فرهنـگ   ترتيب بهموارد كدام گزينه  .121
 ؟درست است »هاست سعادت همة انسان دنبال به

هـاي   از عقايد و آرمـان  -گيرد كشورهاي ديگر را در پيرامون كانون ثروت و قدرت به خدمت مي 1
 .كشاند ديگران را به ضعف و نااميدي مي -گويد مشترك انساني سخن مي

كانون ثروت و قدرت را مورد توجـه   -آورد مي دنبال بهو گروهي خاص را   جامعهتسلط يك قوم،  2
 .ها و هنجارهاي آن در خدمت گروه و قوم خاصي نيست عقايد، ارزش -دهد قرار مي

و گروهي خاص را   جامعهتسلط يك قوم،  -هاي آن در خدمت گروه و قومي نيست عقايد و ارزش 3
 .دهد كانون ثروت و قدرت را مورد توجه قرار مي -آورد مي دنبال به

و گروهـي خـاص را     جامعـه تسلط يـك قـوم،    -دهد كانون ثروت و قدرت را مورد توجه قرار مي 4
  .گويد انساني سخن ميهاي مشترك  از عقايد و آرمان -آورد مي دنبال به

   4 صحيحگزينٔه 
را در دهـد و كشـورهاي ديگـر     را مورد توجه قـرار مـي  داري كانون ثروت و قدرت  سرمايه) فرهنگ(

  .گيرد پيرامون و حاشية آن به خدمت مي
آورد و ديگـران را بـه    مـي  دنبـال  بـه و گروهي خاص را بر ديگران   جامعه كه تسلط يك قوم،فرهنگي 

و  هـا  هـايي كـه عقايـد، ارزش    فرهنـگ . اسـت  »سلطه يا اسـتكبار «فرهنگ  ،كشاند ضعف و ناتواني مي
كند و از  ها را دنبال مي سعادت همة انسانبلكه  ،در خدمت گروه و قوم خاصي نيست ها آنهنجارهاي 

جهـاني   سوي بهكه  استهايي  فرهنگگونة دوم از گويد،  سخن ميانساني هاي مشترك  عقايد و آرمان
  .اند شدن گام برداشته
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فرهنگ غرب در چند قرن اخير، اشكال مختلفي از سـلطه را پديـد آورده اسـت كـه از آن بـا       .122

هاي اسـتعمارگر بـراي بـه     در استعمار نو، دولت. اند ياد كرده............. و ............. هايي مانند  نام
 .كردند استفاده مي............. نيروهاي وابسته به خود از قدرت رساندن 

  سلطه -استعمار نو -كمونيسم 2 كودتاي نظامي -استعمار -امپرياليسم 1
  امپرياليسم -دئيسم -ياليسمامپر 4 سلطه -امپرياليسم -ليبراليسم 3

   1 صحيحگزينٔه 
هاي  در استعمار نو، دولتاست و » امپرياليسم و استعمار« ،نام كلي اشكال مختلف سلطة فرهنگ غرب

  .كردند استفاده مياستعمارگر براي به قدرت رساندن نيروهاي وابسته از كودتاي نظامي 
 ؟هاي زير مربوط به كدام نوع استعمار است هر يك از جمله ترتيب به .123

  .اهيمي نظير ناتوي فرهنگي و شبيخون فرهنگي به اين نوع استعمار مربوط استمف -
  .ندگران حضور مستقيم و آشكار داشتدر اين استعمار، استعمار -
 .گيرد در اين نوع استعمار هويت فرهنگي ديگر كشورها هدف قرار مي -

 استعمار نو -استعمار قديم -استعمار نو 1
 استعمار فرانو -استعمار نو -استعمار نو 2
 استعمار نو -استعمار قديم -استعمار فرانو 3
  استعمار فرانو -استعمار قديم -استعمار فرانو 4

   4 صحيحگزينٔه 
شـود كـه در آن    مربوط مـي  »فرانو«به استعمار  »شبيخون فرهنگي«و » ناتوي فرهنگي«مفاهيمي نظير 

اسـتعمارگران حضـور    ،»استعمار قديم«و در گيرد  هويت فرهنگي كشورهاي ديگر مورد هدف قرار مي
  .آشكار و مستقيم داشتند

  
 .سياس مربوط به استعمار قديم استردال و اسپانيا در پيمان تغين پرتتقسيم جهان ب
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 ؟آيد ؛ در هر يك از شرايط زير چه وضعيتي پيش ميترتيب به .124

  .مردمي كه برتري مطلق فرهنگي جهان غرب را پذيرفته باشند -
  .باشند ها در تعيين سرنوشتشان مي هاي جبرگرا كه منكر نقش انسان فرهنگ -
  .قوم مغلوب، هويت فرهنگي خود را حفظ كند -

گـران را فـراهم    زمينـة نفـوذ سـلطه    -.كننـد  مـي  وجو جستهويت خود را در حاشية جهان غرب  1
 .آورد دست بهتواند استقالل سياسي خود را  مي -.آورند مي

را از قـدرت مقاومـت    -.نماينـد  كنـد، دنبـال مـي    مسيري را كه جهان غرب براي آنان ترسيم مي 2
 .مهاجم را تضعيف كندتواند قدرت نظامي  مي -.گيرند آدميان مي

هـاي مختلـف    معيار و ميزاني براي سـنجش عقايـد و ارزش   -.شوند دچار خودباختگي فرهنگي مي 3
 .به خدمت بگيرد تواند گروه مهاجم را مي -.ندارند

 كشي ظالمانة برخي از برخي ديگر بهرهموجب  -.شوند دچار تهاجم فرهنگي و شبيخون فرهنگي مي 4
  .غالب را شكست دهد تواند قوم مي -.شود مي

   1 صحيحگزينٔه 
 هويت خود در حاشية جهـان غـرب   وجوي جست  را پذيرفته باشندمردمي كه برتري مطلق فرهنگي جهان غرب 

  گران ايجاد زمينة نفوذ سلطه باشند  ها در تعيين سرنوشتشان مي هاي جبرگرا كه منكر نقش انسان فرهنگ /
اگر هويت فرهنگي خود را حفظ كند، بـا  ) قوم مغلوب(خورد  قومي كه در اثر تهاجم نظامي شكست مي

  .آورد دست بهسياسي خود را تواند استقالل  قدرت نظامي مهاجم ميضعيف شدن تدريجي 
» مسئوليتارزش مطلوب تعهد و «، »شناسانه پرسش معرفت«در مورد  ؛ترتيب به، عبارتكدام  .125

 ؟درست است» عمار نوابزار است«و 
 اقتصاد صنعتي و فنون نظامي -پاسخ مناسب به نيازهاي متغير -آيا انسان خليفة خداست؟  1
معيـار و ميـزان سـنجش عقايـد و      -شـود؟   آيا جهان هستي به همين جهان مـادي محـدود مـي    2

   اطالعاتها و فناوري  رسانه -هاي مختلف ارزش
ابزارهـا و   - جامعـه سـاختن امكانـات   مـانع تبـاه    -مختار اسـت يـا مجبـور؟    آيا انسان موجودي  3

 هاي فرهنگي و علمي ظرفيت
عقايـد و   تحقـق فـراهم آوردن زمينـة گسـترش و     -، تجربه و عقـل اسـت؟   آيا تنها راه شناخت 4

  المللي هاي اقتصادي و سياسي بين و سازمان نهادها -شمول جهانهاي  ارزش
   4 صحيحگزينٔه 

  آيا تنها راه شناخت، تجربه و عقل است؟ شناسانه  پرسش معرفت
  شمول هاي جهان فراهم آوردن زمينة گسترش و تحقق عقايد و ارزش  مسئوليتارزش تعهد و 

  المللي  هاي اقتصادي و سياسي بين و سازمان نهادها ابزار استعمار نو 
  : »ها بررسي ساير گزينه«

  علل استعمار قديم از -عقالنيت سطح دوم -شناسانه پرسش انسان: »1«گزينة 
  از ابزار استعمار فرانو -حقيقت -شناسانه پرسش هستي: »2«گزينة 
  استعمار فرانواز ابزار  -عدالت -شناسانه انسانپرسش : »3«گزينة 



 

  شماره
  طهیح  رییادگیرواحد یز   واحد یادگیری  فصل  سوال

  یشناخت

 مقدماتی واژه فلسفه چیستی فلسفه: ١درس  فلسفه و ابعاد آن: ١فصل  ١٢٦

 پیشرفته واژه فلسفه چیستی فلسفه: ١درس  فلسفه و ابعاد آن: ١فصل  ١٢٧

 مقدماتی دو مرتبه از تفکر و دانش فلسفه چیستی فلسفه: ١درس  فلسفه و ابعاد آن: ١فصل  ١٢٨

 پیشرفته های فلسفه ویژگی چیستی فلسفه: ١درس  فلسفه و ابعاد آن: ١فصل  ١٢٩

 مقدماتی های فلسفه ویژگی چیستی فلسفه: ١درس  فلسفه و ابعاد آن: ١فصل  ١٣٠

 پیشرفته های مضاف و علوم فلسفه های فلسفه ریشه و شاخه: ٢درس  آن فلسفه و ابعاد: ١فصل  ١٣١

 پیشرفته های مضاف و علوم فلسفه های فلسفه ریشه و شاخه: ٢درس  فلسفه و ابعاد آن: ١فصل  ١٣٢

 مقدماتی های مضاف و علوم فلسفه های فلسفه ریشه و شاخه: ٢درس  فلسفه و ابعاد آن: ١فصل  ١٣٣

 مقدماتی ای فلسفه بخش اصلی و ریشه های فلسفه ریشه و شاخه: ٢درس  و ابعاد آن فلسفه: ١فصل  ١٣٤

 مقدماتی ای فلسفه بخش اصلی و ریشه های فلسفه ریشه و شاخه: ٢درس  فلسفه و ابعاد آن: ١فصل  ١٣٥

 
 آقاجانی جناب آقای رضا: فلسفه و منطقسرگروه دپارتمان 
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كه سقراط تمايلي نداشت او را سوفيست بنامند، به درستي بيان  در كدام گزينه دليل قطعي اين .126
 شده است؟

  به دليل عدم تمايل وي به كسب شهرت 1
  به سبب تواضع و فروتني در برابر دانايي و علم 2
  معناي سوفيستبه دليل  3
  ها رديف نشدن با سوفيست هم 4

   2 صحيحگزينٔه 
رديف نشدن  براي هم) دليل غيرقطعي(سقراط به دليل تواضع و فروتني در برابر علم و دانايي و شايد 

  .ها، مايل نبود او را سوفيست بخوانند با سوفيست
 ها انداخت؟ بر سر زبانكلمة فيلسوف به چه معناست و چه كسي براي اولين بار اين واژه را  .127

  ارسطو -بسيار دانا 2    سقراط -دانشمند 1
  گوراسپروتا -بسيار دانشمند 4  سقراط -دوستدار دانش 3

    3 صحيحگزينٔه 
  .ها انداخت فيلسوف يعني دوستدار دانش و سقراط اولين كسي است كه اين واژه را بر سر زبان

  
هـا   بود كه اين لفظ را بر سـر زبـان   طاما سقرا  كار برده است، شايد اولين بار فيثاغورس، اين لفظ را به

  .انداخت و آن را عمومي كرد
 در كدام گزينه، سير تفكر فلسفي به درستي از ابتدا تا انتها آمده است؟ .128

  ها تفكر در اندوخته) ب  رو شدن با مسئله روبه) الف
 رسيدن به پاسخ) د  طرح سؤاالت اساسي) ج

  ب ←د  ←ج  ←الف  2    ب ←ج  ←الف  ←د  1
  ب ←الف  ←ج  ←د  4    د ← ب ← ج ←الف  3

   3 صحيحگزينٔه 
  :مراحل تفكر فلسفي و رسيدن به درك و دريافت فلسفي به ترتيب عبارتند از

 رسيدن به پاسخ) 4 ←ها  تفكر در اندوخته) 3 ←طرح سؤال ) 2 ←رو شدن با مسئله  روبه) 1
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 ها چيست؟ تفاوت اصلي فلسفه با ساير علوم و دانش .129

  كارگيري برهان و استدالل به 2  ترين مسائل مباحثه در بنيادي 1
  تر در مسائل علوم جستجوي دقيق 4  كشف مطالعات موجود در علوم مختلف 3

    1 صحيحگزينٔه 
كنـد و همـين    ها و موضوعات جهان و انسان بحـث مـي   ترين مسئله و نهايي ينتر فلسفه دربارة بنيادي

  .هاست تفاوت اساسي فلسفه با ساير دانش
هاي مراحل درست فكر كـردن و قـرار گـرفتن در مسـير      هاي زير جزء گام يك از گزينه كدام .130

 ؟نيستدرست تفكر 

  خود هاي ندانستهآگاهي از مجهوالت و  2  داشتن ابزارهاي مناسب براي آزمايش 1
  وجوي پاسخ براي سؤاالت جست 4    استدالل صحيح ةارائ 3

   1 صحيحگزينٔه 
 ؛براي حل مسائل فلسفي و سير تفكر آن نيازي به داشتن ابزار نيست و حتي نيـازي بـه آزمـايش نيسـت    

  .به پاسخ برسيم نه از طريق آزمايش يا نظر ديگران ،ها زيرا بايد از راه تعقل، تفكر، تجزيه و تحليل دانسته
 اعتقاد سوسياليسم در مورد اصالت فرد يا جامعه چيست؟ .131

  .دهد منافع جمع را در اولويت قرار مي 1
  .داند منافع و مصلحت افراد را به منافع جامعه مقدم مي 2
  .مان فرد و جامعه وجود دارداصالت توأ 3
  .دهند گاه قدرت اختيار خود را از دست نمي افراد هيچ 4

   1 صحيحگزينٔه 
دهد و اعتقـاد دارد كـه    سوسياليسم براي جامعه اصالت قائل است و منافع جمع را در اولويت قرار مي

  .باشدهاي فرهنگي و اقتصادي و اجتماعي بايد سمت و سويي اجتماعي داشته  برنامه
است، اين نظر پايه و اساس نظريات كدام » فرد«اگر بپذيريم كه آنچه در جامعه اصالت دارد  .132

 گيرد؟ علم قرار مي

  سياست 4  فلسفة سياست 3  علوم اجتماعي 2  فلسفة علوم اجتماعي  1
   2 صحيحگزينٔه 

است، اين است كـه  شود و اساس و شالودة نظريات در علوم اجتماعي  هاي مضاف پذيرفته مي آنچه در فلسفه
  .گيرد اين نظريه پايه و اساس علوم اجتماعي قرار مي .است» فرد«بپذيريم كه آنچه در جامعه اصالت دارد 
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 ...............معتقدند كه .............. اند؛ در سياست به  كساني كه اصالت فرد را پذيرفته .133

  .هاي فردي است كنندة آزادي تأمين -ليبراليسم 1
  .منافع و مصالح فرد در اولويت استدر آن  -سوسياليسم 2
  .هم افراد در آن اصالت دارند و هم جامعه -ليبراليسم 3
  .هاي مختلف منافع و رشد فرد اهميت دارد در برنامه -سوسياليسم 4

   1 صحيحگزينٔه 
ع جامعه مقدم دانسـته و  ه منافع و مصلحت افراد را بر منافآنان كه به اصالت فرد اعتقاد دارند، هموار

هاي فرهنگي و اقتصادي و نظاير آن، بيشتر به منـافع و رشـد فـرد توجـه دارنـد و در       ريزي در برنامه
  ».هاي فردي است كنندة آزادي تأمين«هستند كه » ليبراليسم«سياست نيز معتقد به 

 اشيا چيست؟ ةنقطة اشتراك هم .134

  حيات 4  خواص 3  وجود 2  كميت 1
   2 صحيحگزينٔه 

  :ها بررسي ساير گزينه
  .مربوط به رياضيات است كميت : »1« گزينة
  .مربوط به فيزيك است خواص : »3« گزينة
  .شناسي است مربوط به زيست حيات : »4« گزينة

 آن صحيح است؟ هاي كدام عبارت در مورد فلسفه اولي و شاخه .135

  .هاي اصلي فلسفه، فلسفة اولي نام دارد يكي از شاخه 1
  .پردازد هستي مي اجزايفلسفة اولي به قوانين حاكم بر  2
  .ها و قوانين وجود خاص است هدف فيلسوف دستيابي به ويژگي 3
  .هاي انساني و تجربي ندارد اي با دانش فلسفه هيچ رابطه 4

   3 صحيحگزينٔه 
فلسفة اولي نـام دارد و  يا  شناسي ، هستياصلي كه به منزلة ريشه و پاية فلسفه است هاي بخشيكي از 
 اي مانند فلسفة هنر و ها و فروع فلسفه هستند هر كدام به نام ويژه هاي فرعي كه به منزلة شاخه بخش

  )»1« ةعلت نادرست بودن گزين. (شوند ناميده مي... 
  )»2« ةعلت نادرست بودن گزين. (ل هستي را به دست آورندكوشند قوانين حاكم بر ك فيلسوفان مي

علـت  . (كنـد  هاي مختلف دانش و معرفـت ارتبـاط برقـرار مـي     فلسفه به كمك فلسفة مضاف با رشته
 )»4« ةنادرست بودن گزين



 

  شماره
  طهیح  رییادگیرواحد یز   واحد یادگیری  فصل  سوال

  یشناخت

 مقدماتی علم تجربی چیست؟ تعریف و روش مورد مطالعه: شناسی روان ١درس  ١٣٦

 پیشرفته کند؟ هایی را دنبال می چه هدفشناسی  علم روان تعریف و روش مورد مطالعه: شناسی روان ١درس  ١٣٧

 مقدماتی علم تجربی چیست؟ تعریف و روش مورد مطالعه: شناسی روان ١درس  ١٣٨

 مقدماتی کند؟ هایی را دنبال می شناسی چه هدف علم روان تعریف و روش مورد مطالعه: شناسی روان ١درس  ١٣٩

 پیشرفته شناسی تعریف روان تعریف و روش مورد مطالعه: شناسی روان ١درس  ١٤٠

 پیشرفته شناخت چیست؟ تعریف و روش مورد مطالعه: شناسی روان ١درس  ١٤١

 مقدماتی کند؟ هایی را دنبال می شناسی چه هدف علم روان تعریف و روش مورد مطالعه: شناسی روان ١درس  ١٤٢

 مقدماتی شناسی اطالعات در روانآوری  های جمع روش تعریف و روش مورد مطالعه: شناسی روان ١درس  ١٤٣

 پیشرفته علم تجربی چیست؟ تعریف و روش مورد مطالعه: شناسی روان ١درس  ١٤٤

 مقدماتی شناسی آوری اطالعات در روان های جمع روش تعریف و روش مورد مطالعه: شناسی روان ١درس  ١٤٥

 
 ای سركار خانم گلبرگ كمره: شناسی روانسرگروه دپارتمان 
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 ؟كند بيان مي درستي بههاي علمي را  ، سلسله مراتب بيانترتيب بههاي زير  از گزينه يك كدام .136

 اصول يا قوانين -فرضيه -مسئله -نظريه 1
 نظريه -فرضيه -بيان مسئله -طرح پرسش 2
 نظريه -اصول يا قوانين -بيان فرضيه -طرح مسئله 3
  نظريه - پژوهشاهداف  -بيان فرضيه -طرح مسئله 4

   3 صحيحگزينٔه 
  

  نظريه  اصول يا قوانين  فرضيه  مسئله :ترتيب بههاي علمي  سلسله مراتب بيان
  

  نظريه -فرضيه -مسئله  هاي علمي به مفاهيم مختلف اشاره دارد، از جمله بيان
  دانشمندان و پيشينيان ةطرح مسئله با توجه به دانش و تجرب -1
  ) فرضيه(هاي علمي  به مسئلهگران پژوهشپاسخ خردمندانه و سنجيده به مسئله هاي علمي يا پاسخ اولية  -2
  .شوند تجربي به قانون يا اصل تبديل مي تأييدها در صورت  فرضيه - 3
  .دهند ها را شكل مي نظريه ،تركيب اصول و قوانين مختلف - 4

 ترتيـب  به. دهد شناسي نشان مي علمي روان  پژوهشهاي زير توصيف يا تبيين را در يك  تعبار .137
 ؟كنند اشاره مي »تبيين«به مفهوم  يك كدامو  »توصيف«به مفهوم  يك كدام

  .حل براي رسيدن به هدف با توجه به شرايط موجود است حل مسئله يعني يافتن بهترين راه) الف
هـاي   حل ها منجر به ارائة راه عدم توجه به امكانات موجود و عدم شناسايي دقيق توانمندي) ب

 .شود غيرمنطقي مي

  تبيين -توصيف 4 توصيف -توصيف 3 تبيين -تبيين 2 توصيف -تبيين 1
   4 صحيحگزينٔه 

  
دهنـدة   دارد پـس نشـان  اشاره به بيان دقيق و روشن مفهوم موردنظر يعني حل مسئله   »الف«جملة 

  .استتوصيف پديده 
دهـد   هاي غيرمنطقي را نشان مي حل اشاره به موانع در حل مسئله دارد و داليل ارائة راه  »ب«جملة 

  .اردپس داللت بر تبيين پديده د
  

ها بايد دقيق و دور از  بيان دقيق و روشن مفاهيم مورد نظر است، توصيف پديده  توصيف يك پديده
  )چيستي يك پديده. (داوري باشند ابهام و پيش

  .كند مي مطالعهعلل بروز پديده را  عبارتي بهپردازد و  به بيان چرايي آن پديده مي  تبيين يك پديده
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 كدام عبارت به صورت فرضيه مطرح شده است؟ .138

  .به هنگام ازدواج بايد هوش فرد مقابل را درنظر گرفت 1
 .ها از هوش فرزندان دوم باالتر است هوش فرزندان اول خانواده 2
 و دوم خانواده تفاوت وجود دارد؟آيا بين هوش فرزندان اول  3
  هوش را سرزنش كرد؟ چرا هوش جنبة ارثي دارد و نبايد كودكان كم 4

   2 صحيحگزينٔه 
  

اخالق مطـرح  در نادرست است زيرا از عبارت بايدها و نبايدها استفاده شده است كه اين » 1«گزينة 
  .شناسي است نه در روان

  .اند زيرا به شكل سؤال مطرح شده هستند، نادرست» 4«و » 3«هاي  گزينه
  

ها در صورت پذيرفته شدن به قانون  فرضيه .هاي علمي است پژوهشگران به مسئله ةفرضيه پاسخ اولي
  .شوند يا اصل تبديل مي

 اشاره دارد؟» روش علمي«به كدام شاخص  ترتيب بههر يك از جمالت زير  .139

  .گويند ريان رسيدن به هدف را ميبه مقصد در حال حركت هستيم و ج مبدأاز يك ) الف
  .سازي است زدايي و روشن ابهام دنبال به) ب
  .شود منظمي طي مي صورت بهتابع قواعد مشخص است و هر يك از اين قواعد ) پ
 .شود ، روش علمي هدفمند ميآنبه كمك ) ت

 وجو بودن در جست -دار بودن نظام -موقعيت نامعين -يندافر 1
 يندافر -وجو بودن در جست -موقعيت نامعين -دار بودن نظام 2
 دار بودن نظام -وجو بودن در جست -يندافر -موقعيت نامعين 3
  موقعيت نامعين -دار بودن نظام -وجو جست -يندافر 4

   1 صحيحگزينٔه 
  

جريـان   ،كنـيم  به يك مقصـد حركـت مـي    مبدأوقتي از يك  .ه جريان يك عمل اشاره داردب  يندافر
  .گويند يند ميارسيدن به هدف را فر

  .سازي مسئله دارد اشاره به اهميت رفع ابهام و روشن ،در روش علمي  موقعيت نامعين
  .تابع قوانين و قواعد مشخصي استروش علمي   دار بودن نظام

  .شود باعث هدفمند شدن روش علمي مي  بودن وجو در جست
  

دار براي مشخص كردن يـك   وجوي با قاعده و نظام يند جستافر  ترين تعريف روش علمي كاربردي
 .موقعيت نامعين است
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هـاي زيـر اشـاره بـه كـدام بعـد علـم         شناسـي، هـر يـك از عبـارت     توجه بـه تعريـف روان   با .140
 ؟دارد شناسي روان

  .دهد تماشاي تابلوي نقاشي از طبيعت، احساس خوبي به انسان مي) الف
  .رود او مي سوي بهبيند و  مريم هنگام خروج از مدرسه، مادرش را مي) ب
 .معروف شده است بيند كه يك جراح را ميعلي در خيال خود، آيندة شغلي خودش ) پ

 شناخت -رفتار -شناخت 2 رفتار -شناخت -شناخت 1
  رفتار -رفتار -رفتار 4 شناخت -شناخت -رفتار 3

   2 صحيحگزينٔه 

  
او  سـوي  بـه ديدن مـادر و حركـت   . به شناخت اشاره دارداحساس خوب حاصل از تماشاي اثر نقاشي 

يـك  بينـد كـه    آيندة خود را مـي  رؤياعلي در  كه اين.) چون قابل مشاهده است. (داللت بر رفتار دارد
  .پزشك ماهر شده است اشاره به شناخت دارد

  
  .است) شناخت(رفتار و فرايندهاي ذهني  ةمطالعشناسي علم  روان

  رفتار  رد مشاهدة جانداروهر نوع فعاليت م
مستقيم قابل مشاهده نيستند و به واسطة نتايجي كه دربـردارد اسـتنباط    طور بههر نوع فعاليت كه به 
 .گويند يندهاي ذهني ميافر  شود مي
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هـاي   يك خانم ميانسالي در خريد يك لباس، به شباهت آن با لباس يكـي از هنرپيشـه   كه اين .141

تـرين مرتبـة    اشاره به كاربرد كدام نـوع پـردازش دارد و عـالي    ،پردازد فيلم جشنوارة فجر مي
 ؟كارآمدتر است گيري تصميمشناخت چيست و كدام نوع 

 گيري مبتني بر پردازش ادراكي تصميم -استدالل -مفهوميپردازش  1
 مفهومي مبتني بر پردازش گيري تصميم -گيري تصميم -پردازش ادراكي 2
 مفهومي مبتني بر پردازش گيري تصميم -گيري تصميم -پردازش مفهومي 3
  گيري مبتني بر پردازش ادراكي تصميم -استدالل -پردازش ادراكي 4

   2 صحيحگزينٔه 

  
هاي حسي همانند اندازه و شـكل ظـاهري يـك محـرك      ويژگيبر  صرفاً ها انساندر پردازش ادراكي، 

  .تكيه دارند
گيري مبتني بر پردازش مفهومي كارآمـدتر از   گيري است و تصميم تصميم  ترين مرتبة شناخت عالي

  .يري مبتني بر پردازش ادراكي استگ تصميم

  
  .است تر بيشپردازش به معناي دريافت و فهم 

مثـل شـكل و   هاي حسـي و ظـاهري    ويژگيبرخي تنها به  .كنند مينها يكسان عمل  در پردازش انسان
  .كنند كه پردازش ادراكي است محرك توجه مي ةانداز

ميـزان   گيرند مانند كيفيت و في هم قرار ميهاي كي ويژگي تأثيرهاي حسي تحت  ويژگيگاهي عالوه بر 
  پردازش مفهومي   كاربرد

 .تر است شناخت شكل گرفته پايدارتر و كامل  تر ا مفهوميم هر چه پردازش
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آمده از روش علمي، خصوصي و شخصي نيست، بلكـه هـر فـردي بـا      دست بههاي  يافته كه اين .142

  ويژگـي هاي ديگران دسترسي داشته باشـد، اشـاره بـه كـدام      تواند به يافته رعايت ضوابط مي
 ؟شناسي دارد روان

  تجربي بودن 4 پذير بودن تكرار 3 تعريف عملياتي 2 دار بودن نظام 1
   3 صحيحگزينٔه 

  
  .باشد تكرارپذيري آن مي  هاي روش علمي ويژگي يكي از

ضـوابط   خصوصي و شخصي نيست بلكه با رعايت ،آمده از روش علمي دست بههاي  يافته كه يعني اين
  .ها دسترسي پيدا كنند توانند به اين يافته ديگران هم مي ،علمي

  

: است  ويژگيروش علمي داراي دو 
تعريف عملياتي
  تكرارپذير بودن

هـاي   از انـواع روش  يـك  كـدام مشخصـة  ) ت(تـا  ) الـف (از  ترتيـب  بـه هر يك از جمالت زير  .143
 ؟شناسي هستند در روان اطالعاتآوري  جمع

  .داوري است هاي اين روش ثبت دقيق اطالعات و دوري از تعصب و پيش از ويژگي) الف
  .دار بودن آن است اين روش هدفمندي و سازمان هاي ويژگياز ) ب
  .كرد مطالعهتوان با اين روش  مسائلي كه امكان مشاهدة مستقيم ندارند را مي) پ
 .شناختي است هاي روان ويژگيكردن  كميابزاري براي  )ت

 نامه پرسش -آزمون -مشاهده -مصاحبه 2 آزمون -مصاحبه -نامه پرسش -مشاهده 1
  آزمون -مشاهده -نامه پرسش -مصاحبه 4 آزمون -نامه پرسش -مصاحبه -مشاهده 3

   3 صحيحگزينٔه 

  
در ايـن روش،  . باشـد  هـا مـي   آوري اطالعـات و توصـيف آن   هاي اصلي جمـع  يكي از روش  مشاهده

ماننـد مشـاهدة   . داوري داشته باشـد  گر نبايد تعصب و پيش اطالعات بايد ثبت دقيق شوند و مشاهده
  ساير دوستانرفتار كودكان در كالس درس و برقراري روابط اجتماعي با 

  .دار است هدفمند و سازمان  وگوي معمولي برخالف گفت  مصاحبه
  .توان از آن استفاده كرد پذير نيست مي با مشاهدة مستقيم امكان مطالعهدر شرايطي كه   نامه پرسش
  .اضطراب و افسردگي است ،شناختي مثل هوش هاي روان ويژگيسازي  يابزاري براي كم  آزمون



 

 

76

 ؟عبارت زير بيانگر يك فرضية تحقيقي استدام ك .144

 .وجود داردبين رفتار زنان و مردان، از لحاظ اضطراب تفاوت  1
 .شود هاي بعد منجر مي به پيشرفت تحصيلي در سال مطمئناًدبستاني  هاي پيش آموزش 2
عال روش آموزش ف تأثيرانگليسي، بايد بر افزايش يادگيري درس زبان  مؤثرهنگام بررسي عوامل  3

 .در نظر گرفترا 
  .وجود دارداي  ان آنان چه رابطهميان سبك دلبستگي مادران و بلوغ عاطفي فرزند 4

   1 صحيحگزينٔه 

  
  .شود قطعيت رد مي دليل به: »2«گزينة 
  .گردد دستوري مطرح شده كه رد مي صورت به: »3«گزينة 
  .شود رد ميمطرح شده كه ي سؤال صورت به: »4«گزينة 
  .هاي علمي است اي به مسئله خردمندانه و سنجيده پاسخ هفرضي

  
تجربـي   تأييدكه در صورت  دهد يك جملة خبري رابطة ميان دو پديده را نشان مي صورت بهفرضيه 

  .شود به قانون يا اصل تبديل مي
 ةدهد كه در دفعات متعدد اجرا به نمـر  مي پژوهشگراين امكان را به  اطالعاتآوري  كدام روش جمع .145

 يكسان يا تقريباً يكساني دست يابد؟

  مصاحبه 4 نامه پرسش 3 آزمون 2 مشاهده 1
   2 صحيحگزينٔه 

  
شناختي هستند و بايد داراي دو ويژگي  هاي روان يك روش و ابزاري براي كمي كردن ويژگي ها آزمون

  :مهم باشند
  .اند گيري كنند كه براي آن ساخته شده دقيقاً همان چيزي را اندازه -1
  .برسند يكسان يا تقريباً يكساني ةدر دفعات متعدد اجرا به نمر -2
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