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 است؟ نادرستها  م گزينه معني همة واژهدر كدا .1
  پيونــد،: وصــلت) 4شــادي، : طــرب) 3ســرخي غــروب، : فلــق) 2پــايين كــوه، : حضــيض) 1
خـوار،   غـم : تيمـار ) 9همتا، : نادره) 8بخشايش، : رحمت) 7سخن، : حديث) 6پست، : لئيمي) 5

 بوتة گل: گلبن) 10
 4و  3و  1 4  8و  5و  2 3  8و  7و  6 2  10و  9و  4 1

   3 صحيحگزينٔه 
  :ها معاني درست واژه

  سپيدة صبح، فجر: فلق
  پستي: لئيمي
  مهرباني، بخشش: رحمت
  همتا آور، بي شگفت: نادره
  غم: تيمار

  
 است؟ غلطدر كدام گزينه معني دو واژه  .2

 حرص: مولع/ تكيه دادن : يله/ جنگ : معركه 1
 غم: محنت/ فربه : تناور/ اصل  بي: محال 2
  آلوده: شوخ/ شناس  سخن: اديب/ شيدا : سودايي 3
  ستم: جفا/ اصيل : نجابت/ تلف : ضايع 4

   1 صحيحگزينٔه 
  :ها بررسي گزينه

  )دو غلط دارد(حريص، آزمند، بسيار مشتاق : مولع -ميدان جنگ: معركه): 1(گزينة 
  .غلط ندارد): 2(گزينة 
  )يك غلط دارد(آلودگي : شوخ): 3(گزينة 
  )يك غلط دارد(منشي  اصالت، بزرگواري، پاك: نجابت): 4(گزينة 
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 غلط اماليي است؟ فاقدكدام گزينه  .3

ــرديم  1 ــا طــي بســاط ملــك هســتي ك  م
  

 نغـــز خـــودي خداپرســـتي كـــرديم  بـــي
  

 در باغ چمن زامـن گـل گشـت ز بلبـل     2
  

 آن روز كــــه آوازه فكندنــــد خــــزان را
  

 ، شـده خيـره بـر سـپهر    كبـودچهر قوك  3
  

ــا   ــك دوزدش قب ــر، فل ــر ز مه ــد مگ  خواه
  

 همچو عزم سفر هند كه در هر دل هست 4
  

 رقص سوداي تو در هيچ سري نيست كه نيست
  

   4 صحيحگزينٔه 
  :ها بررسي ساير گزينه

  نقض ←نغز ): 1(گزينة 
  ضامن ←زامن ): 2(گزينة 
  غوك ←قوك ): 3(گزينة 

  
  شكستن، ردكردن: نقض/ دلكش، خوب، جالب : نغز
  

 وجود دارد؟ غلط امالييزير چند  هاي واژه گروهدر ميان  .4
 ،»علم كردن و سرشناس كردن«، »قبطه و رشك بردن«، »خزالن و پستي«، »صخره و ريشخند«
  »غرابت و خويشي«، »غياث و تخمين زدن«، »فرفت و جدايي«، »صبا و باد بهاري«

  پنج 4  چهار 3  سه 2  دو 1

   4 صحيحگزينٔه 

  سخره و ريشخند، خذالن و پستي، غبطه و رشك بردن، قياس و تخمين زدن، قرابت و خويشي

  
  درد و رنج: اَلَم) / مشهور كردن: علَم كردن(پرچم : علَم
  .نام سرزميني كه بلقيس ملكة آن بود: سبا/ باد بهاري : صبا

  پناه، كمك: غياث/ تخمين زدن : قياس
  شگفتي: غرابت/ خويشي : قرابت
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 ينه آمده است؟ترتيب در كدام گز نام پديدآورندگان آثار زير به .5
  »نامه سياست«، »گوشوارة عرش«، »ديوار داستان «، »نامه الهي«

 پرويزي، گرمارودي، خاقاني  عطار، رسول 1
 الملك توسي عطار، جمال ميرصادقي، موسوي گرمارودي، خواجه نظام 2
  الملك توسي سعدي، جمال ميرصادقي، خاقاني، خواجه نظام 3

 پرويزي، حميد سبزواري، خواجه نصيرالدين توسي  عطار، رسول 4
   2 صحيحگزينٔه 

  

 است؟ نرفتهكار  ، به»مجاز«كدام گزينه آراية  در .6
 مطلب طاعت و پيمان و صالح از من مسـت  1

  

 كشي شهره شـدم روز السـت   كه به پيمانه
  

 بر آن سرم كه هر اين جمله را فراخور كار 2
  

 كار شـد سـزا درخـور   سزا دهم كه به هر 
  

 بــا عــارض رخشــنده و بــاالي تنــاور     3
  

 با دسـت قـوي پنجـه و بـازوي تواناسـت     
  

ــاهي  4 ــرغ و مـ ــن مـ ــر دل مـ ــد بـ  بگريـ
  

ــياهي    ــاتم در سـ ــت آب حيـ ــه رفـ  كـ
  

   3 صحيحگزينٔه 
  :ها ررسي ساير گزينهب

  مجاز از شرابخواري ← كشي يمانهپ): 1(گزينة 
  از فكر مجاز ←سر ): 2(گزينة 
  مجاز از همة مخلوقات ←مرغ و ماهي ) 4(گزينة 
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ــه .7 ــاي  آراي ــام  حــس«ه ــبيه و ايه ــل، تش ــزي، حســن تعلي ــه» آمي ــه   ب ــدام گزين ــب در ك ترتي
 است؟ رفته كار به

 خاموش كه تا در دهن خلـق نيفتـي  ) الف
  

 در ملك فصاحت چو زبـان كـام نرانـي   
  

 لبت بديدم و لعلـم بيوفتـاد از چشـم   ) ب
  

ــؤ راســخن بگفتــي و قيمــت   برفــت لؤل
  

 ترسم كه شود آزرده ز تاب نگه گرم) ج
  

 رخسار تو كـز سـاية مژگـان گلـه دارد    
  

 از آن مژگان او دست دعا بر آسمان دارد) د
 

 كه دايم از خدا خواهد شفاي چشم بيمارش
 

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

   1 صحيحگزينٔه 
  تشبيه: فصاحتملك : الف

از چشم افتادن ) ب
   ايهام

چكيدن اشك
اعتبار بي شدن
   

  بينايي و المسه: آميزي حس ←گرم   نگه) ج
   .كند هاي يار به سمت باالست اين است كه دايم براي شفاي چشم بيمار دعا مي علت آن كه مژه) د

 صورت گرفته است؟ قرينة لفظي و معناييدر كدام گزينه حذف فعل به  .8
ــا  1 ــويش  تــ ــزارع خــ ــد در مــ  توانيــ

  

ــي   ــتي همـــ ــة دوســـ ــد دانـــ  كاريـــ
  

 دعاي دوستي از خون نويسند اهل درد و مـن  2
  

 ها به خون ديده دشنامي كه نشنيدم از آن لب
  

 غمـــي دارم كـــه بـــاد از دوســـتان دور 3
  

 بـــه حـــقّ دوســـتي كـــز دشـــمنان هـــم
  

 هر طبع كه پژمرده و پيرسـت ز هجـرش   4
  

 از دوســـتي خواجـــه شـــود تـــازه و برنـــا
  

   3 صحيحگزينٔه 

دهم مي(غمي دارم كه از دوستان دور باد به حقّ دوستي  قسم 
معنوي

دور باد(كه از دشمنان هم ) 
لفظي

( 
  :ها بررسي ساير گزينه

  .ندارد) 1(گزينة 
  )نويسم مي(من : حذف به قرينة لفظي )2(گزينة 
  و پيرست) است(پژمرده : به قرينة لفظي حذف) 4(گزينة 
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 است؟ نادرستشده  در كدام گزينه زمان فعل مشخص .9
 غم بـزي كـه شـادي و غـم     و بي دشا 1

  

 گذرنـــــد و زود مـــــي آينـــــدزود 
  

  

  )مضارع التزامي(

ــار دالرام  2  ســت  گرفتــهدل دوســتي ي
  

 دار گزيـده اسـت   جان بندگي شـاه جهـان  
  

  )ماضي نقلي(

 نيست مرا با تـو دوسـتي  : اند گر گفته 3
  

 هسـت مشنو ز بهر من سخن دشمنان، كه 
  

  )مضارع اخباري(

 نزديك بود كز غم مـن نالـه بركشـد    4
  

ــة زارم   ــه نال ــر ك ــود از دور ه ــنيده ب  ش
  

  )ماضي بعيد(

   1 صحيحگزينٔه 
 )آيند مي(مضارع اخباري  ←آيند 

  
  .آمده و مضارع اخباري است »باشد مي«هست به معني 

  

 است؟ نادرستنمودار كدام گروه اسمي  .10
↓مهر 1

هسته

↓مادر  
اليه مضاف

↓تو  
اليه مضاف

↓غبار 2  
هسته

↓راهگذار   
اليه مضاف

↓ت   
اليه مضاف

  

 
↓همة 3

صفت

↓تدبير   
اليه مضاف

↓برادران   
هسته

↓سرايندة 4  
هسته

↓قرن  
اليه مضاف

↓پنجم   
صفت

  

   3 صحيحگزينٔه 

↓همة
صفت

↓تدبير   
هسته

↓برادران   
اليه مضاف
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تناسـب  » بـرداري ز رخسـار   حقيقت پـرده / چو در وقت بهار آيي پديدار «همة ابيات با بيت  .11
 ...........گزينة  استثناي بهمعنايي دارند 

ــار  1 ــي حســن ي ــور تجلّ  بگشــا نظــر كــه ن
  

 سر گرفت تابنده گشت و كون و مكان سربه
  

ــان    2 ــه تاب ــون م ــو چ ــر رخ ت  ذرات ز مه
  

 عــالم همــه از نــور تجلّــي تــو روشــن     
  

 براي جلوة حسن و جمـال خـويش حبيـب    3
  

 اي نـام او جهـان كردنـد    چو سـاخت آينـه  
  

 دي شد و بهمن گذشت فصل بهاران رسيد 4
  

 جلوة گلشن بـه بـاغ همچـو نگـاران رسـيد     
  

   4 صحيحگزينٔه 
  فرارسيدن فصل بهار و توصيف آن): 4(گزينة 

   هاي آفرينش پديدهجلوة خداوند در : مفهوم مشترك ابيات ديگر
 باشد؟» ديوار«تواند دربردارندة پيام داستان  كدام بيت مي .12

 به رعنايي به از سروي، به زيبايي فزون از گل 1
  

 اهللا چه لطف است اين؟ به زيبايي و رعنايي تعالي
  

 مرا گويي كه جان بگداز و فرمايي كه دل خون كـن  2
  

 به جان و دل مطيعم، هر چه گويي، هر چه فرمايي
  

 مگر جاني كه هر جا آمدي ناگه برون رفتي 3
  

 آيي روي ديگر نمي مگر عمري، كه هر گه مي
  

 گويد كشد آهي و مي دل از درد جدايي مي 4
  

 !كه تنهايي عجب دردي است داد از دست تنهايي
  

   4 صحيحگزينٔه 
  نكوهش و بد دانستن جدايي: »ديوار«و پيام داستان ) 4(مفهوم بيت 

 

 ........... جز بههمة ابيات با بيت زير قرابت مفهومي دارند  .13
 دار چه گفـت   چو گفتمش كه دلم را نگاه«

  

 »ز دست بنده چه خيزد خـدا نگـه دارد  
  

 چه غم آن دلستان را از خم و پيچ جهان باشـد  1
  

 كه اندر تار گيسو پيچ و در ابرو خمـي دارد 
  

 به سعي بـازوي تسـليم در محـيط توكـل     2
  

ــه   ــد كران ــه امي ــناورم ب ــدارم  ش ــه ن  اي ك
  

 اي ناخــدا ز مصــلحت مــا بشــوي دســت 3
  

 ايـم  ما با خداي خويش بـه كشـتي نشسـته   
  

 ام پنــاه از دســت خويشــتن بــه تــو آورده 4
  

 يــارب ز لطــف جــاي در آن حضــرتم بــده
  

   1 صحيح گزينهٔ 
  .دغدغه هستند زيبارويان بي): 1(مفهوم گزينة 

  توكّل: مفهوم مشترك ابيات ديگر
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 كدام بيت با بيت زير تناسب معنايي دارد؟ .14
ــا خــار غــم عشــقت آويختــه در دامــن «  ت

  

 »هـا  نظري باشد رفتن بـه گلسـتان   كوته
  

 به طوف گلشن و گل رند عاشق را كجا جويي؟ 1
  

 گلگون نخواهد شد  ميكه جز با روي گلرنگ و 
  

 در كنار گل نخواهد مانـد شـبنم جـاودان    2
  

 شود غمگين مبـاش  آخر از پستي به باال مي
  

 دست با طلعت زيبا چه كند خلعـت ديبـا   3
  

 گل چنان سرخ و لطيف است كه گلگونه نبايد
  

 زد دل را كـه دم از گـل مـي    بلبل سـوخته  4
  

 آتش عشق بزد شعله و چون خار بسـوخت 
  

   1 صحيحگزينٔه 

هـا بـه هـيچ     مقصود و مقصد عاشقان فقط دوست است و آن: »1«بيت سؤال و گزينة مفهوم مشترك 
  .دهند چيز جز دوست اهميت نمي

  :مفهوم كلي ابيات ديگر
  فايدة فروتني/ توصيه به اميدواري ) 2
  زيبا دانستن يار) 3
   سوختن عاشق در آتش عشق يار) 4

 تناسب مفهومي دارند؟د بيت با بيت زير چن .15
ــش   « ــرازوي دان ــرد را ت ــخن م ــت س  هس

  

ــد دم   ــا نزن ــرد ت ــنجيده م ــت بس  »نيس
  

 مهر ياقوت از دهان برگير تا پيدا شود) الف
  

 ها كه لعلت راست پنهان در سـخن  اين حالوت
  

 در سخن گفتن خطاي جاهالن پيدا شـود ) ب
  

 تير كج چون از كمان بيرون رود رسوا شـود 
  

 شود گر جوهر تيغ زبـان از سخن ظاهر ) ج
  

 از خموشي لنگـر تيـغ زبـان پيـدا شـود     
  

ــخن     ) د ــد س ــا نگوي ــي ت ــل هم ــو عاق چ
  

 ازو هـــــيچ پيـــــدا نيايـــــد هنـــــر
  

 گـو ظـاهر   گردد ز سـخن نقـص سـخن   ) ه
  

ــدا  ــي پيـ ــود شكســـت چينـ  ز آواز شـ
  

  پنج 4  چهار 3  سه 2  دو 1
   4 صحيحگزينٔه 

  .گو است شخصيت و باطن سخنسخن معرّف و شناسانندة : مفهوم مشترك همة ابيات



 

 شماره
 حیطه زیرواحد یادگیری واحد یادگیری فصل سوال

 شناختی

 مقدماتی ترجمه و تعریب فی صالة الّتفتیش( / 2)الفعل الّثالثّی المزید / الّتعایش الّسلمّی  الدرس الرابع 61

 مقدماتی ترجمه و تعریب الّتعارف/ صیغ األفعال / ذاک هو اهلل  الدرس االول 61

 پیشرفته ترجمه و تعریب فی مطار الّنجف/ األعداد من واحد إلی مئة / إّنکم مسؤولون  الدرس الثانی 61

 پیشرفته ترجمه و تعریب فی قسم الجوازات( / 6)الفعل الّثالثّی المجرّد والمزید / مطر الّسمک  الدرس الثالث 61

 پیشرفته ترجمه و تعریب فی صالة الّتفتیش( / 2)الفعل الّثالثّی المزید / الّتعایش الّسلمّی  الدرس الرابع 22

 پیشرفته درک مطلب فی مطار الّنجف/ األعداد من واحد إلی مئة / إّنکم مسؤولون  الدرس الثانی 26

 پیشرفته درک مطلب مطار الّنجففی / األعداد من واحد إلی مئة / إّنکم مسؤولون  الدرس الثانی 22

 پیشرفته درک مطلب فی مطار الّنجف/ األعداد من واحد إلی مئة / إّنکم مسؤولون  الدرس الثانی 22

 پیشرفته درک مطلب فی مطار الّنجف/ األعداد من واحد إلی مئة / إّنکم مسؤولون  الدرس الثانی 22

 پیشرفته قواعد فی صالة الّتفتیش( / 2)الّثالثّی المزید الفعل / الّتعایش الّسلمّی  الدرس الرابع 22

 مقدماتی ترجمه و تعریب فی قسم الجوازات( / 6)الفعل الّثالثّی المجرّد والمزید / مطر الّسمک  الدرس الثالث 21

 مقدماتی قواعد فی مطار الّنجف/ األعداد من واحد إلی مئة / إّنکم مسؤولون  الدرس الثانی 21

 مقدماتی قواعد الّتعارف/ صیغ األفعال / ذاک هو اهلل  الدرس االول 21

 پیشرفته قواعد فی قسم الجوازات( / 6)الفعل الّثالثّی المجرّد والمزید / مطر الّسمک  الدرس الثالث 21

 پیشرفته قواعد فی صالة الّتفتیش( / 2)الفعل الّثالثّی المزید / الّتعایش الّسلمّی  الدرس الرابع 22
 

 

 ابوالفضل تاجيك یجناب آقا: عربی علوم انسانیسرگروه دپارتمان 
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  و األدقّ في التّرجم۟ه و التّعريب ن األصح20 -16: (عي( 
16. وابال تَس نالّ ودعونَ مي وا ذينبساهللاَ  دونِ اهللاِ فَي... 

  .دهند ها خداوند را دشنام مي آندهيد كه  خوانند، دشنام نمي و كساني كه غير از خدا را فرامي 1

  .دهند زيرا كه خداوند را دشنام مي ،خوانند فرامي به جاي خداكساني كه به دشنام ندهيد  2

  .دهند زيرا كه خداوند را دشنام مي ،خوانند نبايد دشنام دهيد آنان كه غير پروردگار تو را فرامي 3

  .دهند مي زيرا كه پروردگار شما را دشنام ،انندخو فرامي به جاي خداونددشنام ندهيد كساني را كه  4

  2 يحصح ينهٔ گز
» 4«در گزينـة   و )پروردگار تو رانبايد دشنام دهيد، (» 3«در گزينة  ،)دهيد دشنام نمي(» 1«در گزينة 

  .موارد نادرست هستند) پروردگار شما(

  
  .است» دشنام ندهيد«فعل نهي و به معناي » ال تَسبوا«
  

 »!علينا منهمرَ۟هٌ ذيۭ أَنعمهالَّ ،ي الجو مثلَ الشَّرَر۟هِف الشَّمس جدأَو« .17
  !در فضا خورشيد را چون پارة آتش پديد آورد ،ما ريزان است هايش بر كسي كه نعمت 1

  !هايش فروزان است كسي كه نعمت ،خورشيد را در فضا چون پارة آتش پديد آورد 2

خورشيد را در فضا چـون پـارة آتـش پديـد     است، هاي خود را بر ما ريزان كرده  كسي كه نعمت 3
  !آورد

  !خورشيد را در آسمان چون پارة آتش كسي پديد آورد كه نعمت او بر ما ريزان است 4

  1 يحصح ينهٔ گز
» 4«در گزينـة   و )اسـت  ريزان كـرده (» 3«در گزينة  ،)فروزان، »علينا«ترجمه نشدن (» 2«گزينة در 

  .موارد نادرست هستند) »أنعم«مفرد ترجمه شدن (
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18. ن الصيحيحع: 
  :مغلق۟ه ۟هعاباع۟ه السقبل الس ۟هِجرات المدرسح تكانَ 1

  !مدرسه تا قبل از ساعت هفت بسته بود هاي كالس

  :حرّاً في الصف في الحص۟هِ األخير۟ه مارسنا نَشاطاًنحن  2
  !آزاد در كالسمان انجام داديم يما در زنگ آخر فعاليت

3 تطَلَب الالمدير۟ه م صابيحِنّي إطفاءمرِّ مفي الم:  
  !مدير از من خواست چراغ راهرو را خاموش كنم

  :صيفرّعلي ال شجارِالعام۟ه كاأل علي الْمرافقِ م الحفاظعليك 4
  !رو نگهداري كنيد شماست كه از تأسيسات عمومي مانند درختان در پياده بر

  4 يحصح ينهٔ گز
  :ها بررسي ساير گزينه

  ...)هاي مدرسه قبل از  كالس. (ترجمة درستي نيست» ...تا قبل از « :»1«گزينة 
  .است» در كالس» «في الصف«ترجمة : »2«گزينة 
  .ترجمه شود» ها چراغ«جمع است و بايد  »المصابيح«: »3«گزينة 
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19. حيحعن الصي: 
  :ري في يومٍ أَسماكاً تَتَساقَطُ من السماءأ أن دقصأُ ال أنا 1

  !، ببينمافتند هايي را كه از آسمان مي كنم در روزي بتوانم ماهي من باور نمي

  :دثُ مرَّتَينِ في السنَ۟هِ أَحياناًي حيرَت النّاس سنوات طَويلَ۟ه تَحتاهر۟ه الّهذه الظّ 2
  !افتد فاق ميدو بار در سال اتّ ،زده كرد هاي طوالني مردم را شگفت اي كه سال اين پديده

  :تي تَتَساقَطُ علَي األَرضِ بعد هٰذه األمطارِ الشَّديد۟هِالّعلَي األَسماك  لماء التَّعرُّفعحاولَ ال 3
درپـي   هـاي شـديد بـر روي زمـين پـي      هايي كه بعد از ايـن بـاران   ماهي دانشمندان تالش كردند

  !بشناسند ،دنافت مي

  :لي مكانٍ بعيدإماك إلَي السماء بِقو۟هٍ و يأخُذُها ساألَ يسحبهذا اإلعصار  4
  !برد ها را به مكان دورتري مي و آن كشد ميها را با نيرو به سوي آسمان  اين توفان ماهي

  3 يحصح ينهٔ گز
 ،بـرد  ميتوفان، (» 4«در گزينة  و) »گاهي: حياناًأ«ترجمه نشدن (» 2«در گزينة  ،)بتوانم(» 1«در گزينة 
  .موارد نادرست هستند) دورتري

 »چرا از دوستانت پوزش نخواستي؟« .20
  ن أصدقاءك؟ت ملماذا ما اعتَذَر 2 ن أصدقاءك؟ت ملماذا ما عذَر 1

  ن صديقاتك؟تَذَرت ملماذا ما اع 4 ن أصدقاءك؟م تَذرتَع لماذا ال 3

  2 يحصح ينهٔ گز
 :ها موارد نادرست در گزينه

 پوزش قبول كردي  عذَرت :»1«گزينة 
  خواهي پوزش نمي  ذرال تَعت :»3«گزينة 
  پوزش خواست عتَذَرت ا :»4«گزينة 
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   أَجب عن األسئل۟ه التّالي ثم قرأ النّصبما يناسب النّص) 24 -21(ا: 

هابع الهجريۭ في العام السـ إلي خ) ص( بيُّۭالنّ تَوج 1600ن يبر و معه أكثر م ـ قام و فـيۭ ظـالم   . لت
 تَسـقط باح بدأت المعارك و كانت القـالع  و فيۭ الص). جمع قلع۟ه(المسلمون قالعهم  رَصيل حااللّ

بعض أصـحابه لمحـاربتهم، فعـادوا    ) ص(سولُ بعث الرّ. قلعتان د۟ه بعد االُخري، و لم تَبقَ إلّاالواح
المسلمون ) قَضَي(بات ! عطين الرآي۟هَ غداً رجالً يحبه اهللاُ و رسولُهألُ): ص(سولُ فقال الرّ. مهزومين

و دعا له ) ع(إلي عليۭ  الرآي۟ه) ص(بيُّۭ م النّباح سلَّخص، فيۭ الصونَ عن هذا الشّو هم يتَسائَلليلتَهم 
   .بعد أَن فَتح القالع الباقي۟ه) ع(صر، عاد عليّۭ بالنّ

  »..........ن كان عدد المقاتلين المسلمين؟ كان عددهم أكثر م كم« .21
  لفاًأست۟ه عشر  4 ست۟ه آالف و مائ۟ه 3 ألفستمائ۟ه  2 لف و ستمائ۟هأ 1

  1 يحصح ينهٔ گز
 :متنترجمة 

جنگجـو   1600كـه بـيش از    در حـالي  ،بـه طـرف خيبـر روي كـرد    ) ص(در سال هفتم هجري پيامبر 
هاي آنان را محاصره كردنـد و هنگـام صـبح جنـگ      در تاريكي شب قلعه و مسلمانان ش بودندههمرا

تعـدادي  ) ص( پيامبر. ماندفقط دو قلعه باقي ها يكي بعد از ديگري سقوط كردند، و  شروع شد و قلعه
  .كه شكست خورده بودند پس برگشتند در حالي. از يارانش را براي جنگ با ايشان برانگيخت

. دوسـت دارنـد  او را دهم كه خـدا و رسـولش    پس به تحقيق فردا پرچم را به مردي مي: پيامبر گفت
در صـبح   .سـپري كردنـد   ،پرسـيدند  كه دربارة آن فرد از يكديگر مـي  مسلمانان شب خود را در حالي

ف بعـد از تصـرّ  ) ع(علـي  . سـپرد و بـراي او آرزوي پيـروزي كـرد    ) ع(پرچم را به علي ) ص(ر پيامب
  .مانده بازگشت هاي باقي قلعه

  ».بود.......... ها بيشتر از  تعداد آن جنگاوران مسلمان چند نفر بودند؟«
» 1«نـة  ص است، كه ترجمة عربي آن در گزيها مشخّ آن تعداد» مقاتل 1600كثر من أمعه «در جملة 
  .آمده است

  :ها ترجمة ساير گزينه
   نفر 16000) 4 نفر 6100) 3 نفر 600000) 2
  



 15

22. »نتصراً؟ممل الرآي۟ه و عاد من ح« 
  )ع(األمام علي  2  )ص(سول األكرم الرّ 1
  المقاتلون المسلمون 4  بعض األصحاب 3

    2 يحصح ينهٔ گز
  »چه كسي پرچم را برد و پيروز برگشت؟«

  .است) ع(متن آمده شخص مذكور حضرت علي طبق آنچه در 
  

 »..........؟ سلّمت إليه )ع(الرآي۟هُ إلي عليّۭ  متي سلّمت« .23
  مساء 4 ليالً 3 ظهراً 2 صباحاً 1

   1 يحصح ينهٔ گز
  »سپرده شد؟) ع(چه موقعي پرچم به علي «

  .صحيح است )صباحاً( »1«گزينة  »)ع(لي علي إ الرآي۟ه) ص(بي باح سلَّم النّفي الص«طبق جملة 
  

 »خص الموعود؟من يتسائَلونَ عن الشّ« .24
  المقاتلون المسلمون 2  المقاتلون األعداء 1
  بعض المحاربين 4  الصحاب۟هبعض  3

    2 يحصح ينهٔ گز
  »؟ندكرد دربارة شخص موعود سؤال مي كسانيچه «

» 2«كـه گزينـة    شود ميص مشخّ» خصعن هذا الشّلون ئساتَم و هم يبات المسلمونَ ليلتَه«طبق جملة 
  .استصحيح 

  
  :عين الصحيح في ضبط حركات الكلمات .25

1 ديرُ المكتب۟ه الكتابم عستَرْجصنَع 2 !يلَ في هذا المشتَغوالديۭ ا!  
  !تَكَلَّم مع صديقك في موضوع هذا الدرس 4 !نحن نَتَخَرِّج في هذه السن۟هِ 3

  4 يحصح ينهٔ گز
صـــورت صـــحيح  » 3«و در گزينـــة  » 2«، در گزينـــة » 1«در گزينـــة 

  .ها است گذاري واژه حركت
)نَتَخَرَّج( )اشتَغَلَ( )تَرْجِعسي(
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  ن المناسب للجواب عن األسئل۟ه التّالي۟ه30 -26: (عي(  
 :عين الصحيح .26

  !السحاب بخار متراكم في السماء ينزِلُ منه المطَرُ 1

  !الفساتين من المالبِسِ النِّسائي۟هِ ذات لون واحد 2

  !البطّاري۟ه آل۟ه لنَقلِ األصوات من مكانٍ إلي آخر 3

  !مكَيف الهواء جِهاز للخَالصِ من برود۟ه الشّتاء 4

  1 يحصح ينهٔ گز
  :ها موارد نادرست در ساير گزينه

  ذات األلوان المختلف۟ه ذات لون واحد : »2«گزينة 
  الهاتف البطّاري۟ه : »3«گزينة 
   من حرار۟ه الصيف من برود۟ه الشّتاء : »4«گزينة 

27. عالخطأن ي: 
 !شترك في الحفل۟هالباً اط س۟هخَمسونَ و خَم 1
  !حد عشَرَ طالباً في جلس۟ه اإلمتحانِأيت أر 2

3  فِّناربع۟ه طلّأجاءابٍ إلي ص! 
  !۟هالتّعليميقَرَأت كتاباً واحداً حولَ المسائل  4

  1 يحصح ينهٔ گز
  

  .آيد ان عربي يكان قبل از دهگان ميبدر ز
  

    .است» خمس۟هٌ و خمسون« »1«عدد در گزينة صورت درست  ،با توجه به نكتة باال
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28. ي۟ه عن عبارفيها ف ما جاءعلٌ للمخاطبين: 

1  ها الّأيانيذين آموا لتقولون ما ال تفعلون م 
2 و اعمبما تع نّيإلوا صالحاً ملونَ عليم  
3 ّلْنا مع القومِ الظعنا ال تَجبالمينر 
  !...لي كثر۟هِ صالتهم و صومهم إنظروا تَ ال 4

  3 يحصح ينهٔ گز
 :ها در گزينه )جمع مذكر مخاطب( هاي صيغة للمخاطبين فعل

  ال تفعلون -تقولون :»1«گزينة 
  تعملون -اعملوا :»2«گزينة 
  ال تنظروا  :»4«گزينة 

  
29. ن عبار۟ه عإلي مفعول اليحتاج فيها فعلي: 

 !النّاس نيام فَإذا ماتُوا انْتَبهوا 1
 !۟هإلي السماء بقو ماكب األَسحيس شَديد إعصار 2
 !األسماك علي األرض يفقد اإلعصار سرعته قبل تساقُط 3
4 لَماءلَ الععرِفَ۟ه حاورِّ  ملسترَ۟هِ ال ك۟هِالظّاهجيبع! 

  1 يحصح ينهٔ گز
  .الزم هستند و نيازي به مفعول ندارند» 1«گزينة ها در  فعل

  )آگاه شدند(انْتَبهوا  ،)مردند(ماتُوا 
  مفعول :األَسماك /كشد مي :حبسي :»2«گزينة 
 مفعول :سرع۟هَ /دهد از دست مي :يفْقد :»3«گزينة 
  مفعول :معرفَ۟ه /تالش كردند :حاولَ :»4«گزينة 

  
   .دارندولي در عربي مفعول  نيستند،به مفعول گذرا در فارسي ) تالش كرد(» حاولَ«ها مانند  برخي فعل



 18

 :فيها فعل له حرف زائد ما جاءعبار۟هً عين  .30
  !كينَ۟هَالس هعلْم و تَعلَّموا لَموا التَعلَّ 2 !لاكتُب دروسيا نأَجلس ه 1

3  المؤمنإنْ جالَست كنتَف 4 !نَفَعام ن هذه الفرص۟ه المفيد۟هع!  

  1 يحصح ينهٔ گز
 .ثالثي مجرد است، بنابراين حرف زائد ندارد» أكتب«فعل » 1«در گزينة 

  :ها بررسي ساير گزينه
 )دو حرف زائد( فعل باب تَفَعل  تَعلَّموا :»2«گزينة 
  )يك حرف زائد( فعل باب مفاعل۟ه  جالَست :»3«گزينة 
  )دو حرف زائد( فعل باب افتعال  عانْتَف :»4«گزينة 

  
ها فقط از سه حرف اصـلي   آن» ماضي مفرد مذكّر غايب«هايي هستند كه  فعل» ثالثي مجرّد«هاي  فعل

هـا   آن» ماضـي مفـرد مـذكّر غايـب    «هايي هستند كه  فعل» ثالثي مزيد«هاي  شود، اما فعل تشكيل مي
  .عالوه بر سه حرف اصلي، حروف زائد دارد



 

 شماره
 حیطه زیرواحد یادگیری واحد یادگیری فصل سوال

 شناختی

 مقدماتی متن هدف زندگی: 3درس  تفکر و اندیشه: 3بخش  13

 مقدماتی آیه هدف زندگی: 3درس  تفکر و اندیشه: 3بخش  13

 پیشرفته ترکیبی پر پرواز: 3درس  تفکر و اندیشه: 3بخش  11

 پیشرفته ترکیبی پر پرواز: 3درس  تفکر و اندیشه: 3بخش  13

 مقدماتی متن پر پرواز: 3درس  تفکر و اندیشه: 3بخش  13

 مقدماتی متن خود حقیقی: 1درس  تفکر و اندیشه: 3بخش  13

 مقدماتی متن خود حقیقی: 1درس  تفکر و اندیشه: 3بخش  13

 مقدماتی آیه ای به روشنایی پنجره: 3درس  تفکر و اندیشه: 3بخش  13

 مقدماتی متن ای به روشنایی پنجره: 3درس  تفکر و اندیشه: 3بخش  13

 مقدماتی آیه آینده روشن: 3درس  تفکر و اندیشه: 3بخش  34

 پیشرفته ترکیبی آینده روشن: 3درس  تفکر و اندیشه: 3بخش  33

 مقدماتی آیه آینده روشن: 3درس  اندیشهتفکر و : 3بخش  33

 پیشرفته ترکیبی منزلگاه بعد: 3درس  تفکر و اندیشه: 3بخش  31

 مقدماتی متن منزلگاه بعد: 3درس  تفکر و اندیشه: 3بخش  33

 مقدماتی متن منزلگاه بعد: 3درس  تفکر و اندیشه: 3بخش  33
 

 

 سيمين سلطانیسركار خانم : دين و زندگیسرگروه دپارتمان 
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توجه ما را بـه  » رود اص خود به سراغ هدفي ميهر كس با بينش و نگرش خ«: يميگو اينكه مي .31
 نمايد؟ چه موضوع مهمي جلب مي

  .طلب، در زندگي خود همواره در حال انتخاب هدف است نهايت انسان بي 1
  .گردد ها برمي ها به نوع نگاه و انديشة آن ها در انسان اختالف هدفخاستگاه  2
خداونـد معيـار و مـالك در اختيـار انسـان قـرار        ،هاي درسـت در زنـدگي   براي برگزيدن هدف 3

  .است ادهد
هـاي همسـو بـا     ها را نيازمند معيار و مالك تشخيص هـدف  ها، آن تفاوت در نگاه و انديشة انسان 4

  .وده استنيازهاي انسان نم
  2 يحصح ينهٔ گز

يعني هركس با بيـنش و نگـرش خـاص    . ها، ريشه در نوع نگاه و انديشة انسان دارد اختالف در هدف
 .رود خود به سراغ هدفي مي

  

ناپذير همان اهداف اخروي هستند، كدام آية شريفه مـا را بـه    شود اهداف پايان اينكه گفته مي .32
 سازد؟ اين موضوع رهنمون مي

  .الحساب است اي دارند؛ خداوند سريع از كار خود نصيب و بهرهاينان  1
  .اي ندارند نيكي عطا كن ولي در آخرت بهره خداوندا به ما در دنيا: گويند ميبعضي از مردم  2
  .دهيم طلبد، آن مقدار از آن را كه بخواهيم مي كس كه تنها زندگي زودگذر دنيا را مي آن 3
كاالي زنـدگي دنيـا و آرايـش آن اسـت و آنچـه نـزد خداسـت بهتـر و         آنچه به شما داده شده،  4

  .است پايدارتر
  4 يحصح ينهٔ گز

 ،آنچه به شما داده شـده «: فرمايد باشد كه مي سورة قصص مي 60پيام مذكور در سؤال، مربوط به آية 
ــا      ــت، آي ــدارتر اس ــر و پاي ــزد خداســت بهت ــه ن ــش آن اســت و آنچ ــا و آراي ــدگي دني ــاالي زن ك

 »كنيد؟ نمي انديشه
  



 21
بـا آن  .......... اسـت و بيـت   .......... چيز را وابسته به خالق يكتا ديدن الزمة برخـورداري از   مهه .33

 .دارد تناسب معنايي
    -ها ها و زيبايي گرايش به نيكي 1

ــه او   ــت ك ــوان گف ــه ت ــا ك ــنم ب ــه ك  چ
  

 مـــن و مـــن مهجـــورم   كنـــاردر 
  

  -سرشت خدا آشنا 2
ــار   ــا هــم ي  شــدچــون بلنــد و پســت ب

  

ــد   ــرار شـ ــة اسـ ــي اعجوبـ  آدمـ
  

   -ها ها و زيبايي گرايش به نيكي 3
ــار شــد  ــا هــم ي  چــون بلنــد و پســت ب

  

ــد   ــرار شـ ــة اسـ ــي اعجوبـ  آدمـ
  

   -سرشت خدا آشنا 4
ــه او   ــت ك ــوان گف ــه ت ــا ك ــنم ب ــه ك  چ

  

 مــن و مــن مهجــورم   كنــاردر 
  

   4 يحصح ينهٔ گز

  
لذا هـركس چـه در   . خداوند سرشت ما را با خود آشنا كرد و گرايش به خود را در وجود ما قرار داد

امـا گـاهي   . كنـد  يابد و محبتش را در دل احساس مي نگرد خدا را مي خود و چه در جهان آفرينش مي
گـرديم او را در كنـار    شود ولي وقتي به خود بـازمي  او مي دها سبب دوري ما از او و فراموشي يا غفلت

  .يابيم خود مي
 تـر از مـن بـه مـن اسـت      دوست نزديك

  

ــب  ــن عج ــن از وي دورم   وي ــه م ــر ك  ت
  

ــه او    ــت ك ــوان گف ــه ت ــا ك ــنم ب ــه ك  چ
  

ــورم   ــن مهجــ ــن و مــ ــار مــ  در كنــ
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وافـي بـه ايـن    يك  گر دروني را معرفي كنيم، كدام عامل طغيان  اگر بخواهيم به استناد روايات، .34
 باشد؟ يك مبين علت تفاوت هدف و مسير ما با حيوانات مي مقصود است و كدام

  هاي عظيم و ارزشمند در انسان وجود سرمايه -كينه و عداوت 1

  وجود راهنمايان الهي -آرزوهاي طوالني 2

  هاي عظيم و ارزشمند در انسان وجود سرمايه -نفس اماره 3

  الهيوجود راهنمايان  -شيطان 4

   3 يحصح ينهٔ گز

  
دارد و او را بـه گنـاه    ميل سركشي كـه انسـان را از پيـروي عقـل و وجـدان بـازمي      ) ع(حضرت علي 

 ترين دشمن تـو، همـان   مندش«: نمايد اينگونه معرفي مي ،كند خواند و در درون انسان طغيان مي فرامي
  .استو منظور نفس اماره » .نفسي است كه در درون توست

  
دارد كـه حيوانـات و   ... همچون عقل، وجدان، راهنمايان الهي و هاي عظيم و ارزشمندي  سرمايه ،انسان

سرمايه و استعداد داريم قطعاً هدف  ،گياهان از آن برخوردار نيستند و از آنجا كه ما بيش از حيوانات
 .باشدها  و مسير ما نيز بايد متفاوت از آن
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چه پيامدي  ،راني در اين دنياي چند روزه بود اگر هدف از خلقت ما خوردن، خوابيدن و شهوت .35
 دهد؟ را در پي داشت و كدام عبارت وجود اختيار و اراده در انسان را نشان مي

اي دادم و  من به شـما وعـده   -هايي همچون عقل و وجدان و پيامبران نبود نيازي به وجود سرمايه 1
  .آن عمل كردم خالف

اي  مـن بـه شـما وعـده     -داد طلب به مرور زمان انگيزة فعاليت و كار را از دست مي انسان راحت 2
  .دادم و خالف آن عمل كردم

اين خودتان بوديد كه دعوت  -دان و پيامبران نبودهايي همچون عقل و وج وجود سرمايهنيازي به  3
  .امروز خودتان را سرزنش كنيد نه مرا ،مرا پذيرفتيد

 هاين خودتان بوديـد كـ   -داد طلب به مرور زمان انگيزة فعاليت و كار را از دست مي انسان راحت 4
  .امروز خودتان را سرزنش كنيد نه مرا ،دعوت مرا پذيرفتيد

  3 يحصح ينهٔ گز
هـايي   راني در اين دنياي چند روزه بـود، بـه سـرمايه    خوابيدن و شهوت اگر هدف از خلقت ما خوردن،

خوردن و خوابيدن باشد، حيوانـات از مـا    پيامبران نيازي نداشتيم و اگر بنابر همچون عقل و وجدان و
چون نه عقل دارند كه مانع آنان باشد و نه وجداني كه گاه و بيگـاه آنـان را   ! كنند تر زندگي مي خوش

  .سرزنش كند
من بر شما تسلطي ... «: گويد شيطان در روز قيامت كه فرصتي براي توبه باقي نمانده به اهل جهنم مي

امـروز خودتـان   . اين خودتان بوديد كه دعوت مرا پذيرفتيد .م؛ فقط شما را به گناه دعوت كردمنداشت
 .و اين نشان از قدرت اختيار انسان دارد »...را سرزنش كنيد 
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تـوان بـراي    ت و چه دليلي ميهاي او دانس اندامتوان ثبات هويت انسان را ناشي از ثبات  آيا مي .36

 آن ذكر نمود؟
پيدا كردن حاالت گوناگون در طول زندگي يـك   ا وجودبيابد كه  خوبي مي هركس اين را به -خير 1

  .محور ثابت دارد كه وابسته به جسم نيست
انسان در دوران عمر بارها عوض شده و كس ديگـري جـايگزين   » منِ«اگر اينگونه نبود بايد  -بله 2

  .او شده باشد
  .دارند و در اثبات آن به هيچ استداللي نياز ندارند» خود«ها درك روشني از  همة انسان -خير 3
شود، شخصيت يا منِ انسان نيـز   هاي بدن انسان هر هفت سال، عوض مي همانگونه كه سلول -بله 4

  .ير كندتواند تغي مي
  1 يحصح ينهٔ گز

كنـد امـا يـك     يابد كه گرچه در طول زندگي حاالت گوناگون پيدا مي هركس اين را در درون خود مي
گونـه هسـتم و اگـر     گونه بـودم و اكنـون ايـن    گذشته آن: گويد محور ثابت دارد كه به پشتوانة آن مي

بايد در دوران عمر بارها عوض شده و بـه شـخص    ،انسان وابسته به جسم او باشد» منِ«شخصيت يا 
 .در حالي كه چنين نيست ،ديگري تبديل شده باشد

  

 .آن را منشأ رؤياهاي صادقه بدانيم يمتوان نمي.......... بعد .......... ه علت ويژگي ب .37
  روحاني -مستقل بودن بعد مكان و زمانِ 2 جسماني -شدنِ پذيري و تجزيه يتالش 1
  روحاني -فرسودگي و مستهلك شدنِ 4 جسماني -مكان و زمانِمحدوديت  3

  3 يحصح ينهٔ گز
كنـد و يـا مكـاني را     انسان در رؤياهاي صادقه، خبر از حوادث گذشته يا رويدادهاي آينـده پيـدا مـي   

در واقـع انسـان در ايـن قبيـل     . رود بيند كه هرگز در بيداري آنجا را نديده و يا بعدها به آنجا مي مي
رود در حالي كـه   د و به زماني در گذشته يا آينده ميوش ها از ظرف زمان و مكان خود خارج مي خواب

عـد  تـوان ب  از ايـن رو نمـي   .شنود بيند و نمي جسم او در رختخواب است و چشم و گوش او چيزي نمي
 .ه دانستروياهاي صادق جسماني را منشأ
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دانـد و در   اندوه را در گرو چه چيـزي مـي   ر قرآن كريم، نداشتن اضطراب و ترس وخداوند د .38

 فرمايد؟ كند، چه مي گويند ما را فقط گذشت روزگار نابود مي پاسخ به كساني كه مي
ن علْـمٍ إِنْ هـم      -كم ارزش بودن زندگي دنيوي و حقيقي بودن سراي آخرت 1 مـ كم بِـذلما لَه و

  يظُنُّونَ إلَّا
  الحيوانُ لَهِيالدار اآلخرَ۟هَ  إِنَّ و -ايمان به خدا و روز آخرت 2
  الحيوانُ لَهِيالدار اآلخرَ۟هَ  و إِنَّ -كم ارزش بودن زندگي دنيوي و حقيقي بودن سراي آخرت 3
  و ما لَهم بِذلك من علْمٍ إِنْ هم إلَّا يظُنُّونَ -ايمان به خدا و روز آخرت 4

  4 يحصح ينهٔ گز
خَوف علَيهِم و ال هم  و عملَ صالحاً فَال الْيومِ الĤْخرِ و آمن بِاللَّه نم: فرمايد خداوند در قرآن كريم مي

روز آخرت ايمـان آورد و عمـل شايسـته انجـام دهـد نـه ترسـي بـر          وكسي كه به خدا «، يحزَنُون
زندگي و حياتي جـز همـين   : منكرين معاد كه گفتندو در پاسخ به » .شوند هاست و نه اندوهگين مي آن

شويم و ما را فقط گذشت روزگـار نـابود    ميريم و زنده مي زندگي و حيات دنيايي ما نيست، همواره مي
البته اين سخن را از روي علـم  «: يعني و ما لَهم بِذلك من علْمٍ إِنْ هم إلَّا يظُنُّونَ: فرمايد مي ،كند مي
 ».ند، بلكه فقط ظن و خيال استگوي نمي

  

 پيامد درستي از ديدگاه معتقدين به معاد را ارائه دهد؟ تواند نميكدام مورد  .39
  .دنشو تقدير و تشكر صورت نگيرد، نااميد و دلسرد نمي اناگر در برابر كارهايش 1
  .بينند ميدانند كه زندگي را محدود به دنيا  مرگ را براي كساني ناگوار و هولناك مي 2
  .باري از گناه است كه معتقدين به معاد مصون از آن هستند ناگواري مرگ به علت مواجه شدن با كوله 3
  .سپرند كنند؛ اما به آن دل نمي د و زيبا هم زندگي مينكن خداپرستان حقيقي گرچه در دنيا زندگي مي 4

  3 يحصح ينهٔ گز
داننـد كـه زنـدگي را محـدود بـه دنيـا        مرگ را براي كساني ناگوار و هولناك مـي  ،معتقدين به معاد

  .شوند ناه با آن مواجه ميگباري از  بينند يا با كوله مي

  
 .هاي مؤمن مصون بودن از گناه در مورد انبياء و اولياي الهي مصداق دارد نه همة انسان



 26
هـا در روز   خداوند متعال در قرآن كريم براي برطرف نمـودن ترديـد در جمـع كـردن انسـان      .40

 كند؟ قيامت از چه عبارتي استفاده مي
1 ََّنعمجإِلَلَي ىٰكُم اميمِ الْقو۟هِي بيلَا ر يهف  
2 ََّلُ العنَج أَمنُوا وآم ينذ اتحّاللُوا الصمضِ عي الْأَرف يندفْسكَالْم  
3 اللَّه نقُ مدأَص نم يثاً ودح  
4 َأَنََّأ تُمبسثاً مافَحبع خَلَقْناكُم  

  3 يحصح ينهٔ گز
كنـد، شـكي در    ها را روز قيامت جمع مي كند كه قطعاً همة انسان قرآن كريم با تأكيد فراوان اعالم مي

ديثاً  و من أَصدقُ من اللَّه: فرمايد آن نيست و اين گفته از جانب خداوند است چرا كه مي حـ :»  چـه
 .ضوع استو اين عبارت برطرف كنندة شك در اين مو» تر از خداست؟ كسي راستگو

  

 أَفَحسبتُمشريفة   كند و آية هاي انكار معاد را چه چيزي معرفي مي آن كريم، يكي از انگيزهرق .41
 با كدام عبارت شريفه قرابت معنايي دارد؟ إِلَينَا لَا تُرْجعونَ كُمأَنََّ ما خَلَقْنَاكُم عبثًا وأَنَّ

  بينَهما العبِين ما و الْأَرض و ماواتالس خَلَقْنَا ما و -غفلت از ياد خدا و آخرت 1
  بينَهما العبِين ما و الْأَرض و السّماوات خَلَقْنَا ما و -نشناختن قدرت خداوند 2
  ارِقين كَالْفُجأَم نَجعلُ الْمتََّ -غفلت از ياد خدا و آخرت 3
  ارِقين كَالْفُججعلُ الْمتََّنَأَم  -نشناختن قدرت خداوند 4

  2 يحصح ينهٔ گز
  .كند هاي انكار معاد را نشناختن قدرت خدا معرفي مي قرآن كريم يكي از انگيزه

كنيد كـه بيهـوده    آيا گمان مي«: يعني إِلَينَا لَا تُرْجعونَ كُمنَّأَ ما خَلَقْنَاكُم عبثًا وأَنََّ أَفَحسبتُم آية شريفة
ـ  خَلَقْنَـا  مـا  وكند و با آية  بر بيهوده و عبث نبودن خلقت اشاره مي» ...ايد و  آفريده شده السماوات و 

ضالْأَر ما و بِينما العنَهيب  را بيهـوده نيافريـديم  هاسـت  ها و زمين و آنچه بين آن آسمانو ما «يعني «
 .داردمطابقت معنايي 
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 ،پردازنـد  ر آيات سوم و چهارم سورة قيامت، خطاب به كساني كه به انكار معاد مـي خداوند د .42
 فرمايد؟ چه مي

هـا را   پوسيده را دوباره زنده كند؟ بگو همان خدايي كـه آن   هاي كيست كه اين استخوان: گفت...  1
  .د و او به هر خلقتي داناستيبراي نخستين بار آفر

انيم و آن زمين مرده را بدان وسيله پس از مـرگش  رابر را به سوي سرزميني مرده بس آن سپ...  2
  .گونه است زنده شدن قيامت نيز همين. يميدزندگي بخش

گونـه   ها را نيـز همـان   آوريم، بلكه سرانگشتان آن مي ها را به حالت اول در هاي آن نه تنها استخوان 3
  .كنيم كه بوده، مجدداً خلق مي

تنها كسـي آن را انكـار   . كنند ها كه روز جزا را انكار مي كنندگان، همان ن روز بر تكذيبواي در آ 4
  .كند كه متجاوز و گناهكار است مي

  3 يحصح ينهٔ گز
: گويـد  پردازند، مي خداوند در آيات سوم و چهارم سورة قيامت خطاب به كساني كه به انكار معاد مي

گونـه كـه    ها را نيز همان آوريم، بلكه سرانگشتان آن حالت اول درميها را به  آن هاي  نه تنها استخوان«
 ».كنيم بوده، مجدداً خلق مي

  

وا   نيام فَإِذَا النَّاس« :فرمايند كه مي) ص(اين سخن پيامبر اكرم  .43 هــاتُوا انْتَببـا كـدام عبـارت     »م
 ارتباط معنايي دارد؟ هشريف

1 اءتَّىٰ إِذَا جح  مهدبِّأَحقَالَ ر توونِ الْمجِعار  
2  وا نَفْسٍ وم واساه ا وهورا فُجهما فَأَلْهاهتَقْو  
3 قَالُوا و اتُنَا الديإِلَّا ح يا هامنْي و وتيٰينَح نَم  
4 ثَواب رِيدكانَ ي نم الداللَّه نْدنْيا فَع ثَواب الد رَنْيا وخĤْ۟هِال  

  1 يحصح ينهٔ گز
در ) در ايـن دنيـا  (مـردم  «يعنـي   »ماتُوا انْتَبهوا نيام فَإِذَا النَّاس«: فرمايند كه مي) ص(اين سخن پيامبر 

ها پس از مرگ است پس بـا   بيانگر آگاهي بيشتر انسان» .شوند اند، هنگامي كه بميرند، بيدار مي خواب
: گويـد  ها فرا رسد مي آنگاه كه مرگ يكي از آن«: ارجِعونِ أَحدهم الْموت قَالَ ربِّ حتَّىٰ إِذَا جاءآية 

 .باشد كه خود نشان از آگاهي روح پس از مرگ دارد، هم مفهوم مي» مرا بازگردانيد! پروردگارا
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الم دهند، در وضعيت آنان در كدام عـ  ي كه بازماندگان براي درگذشتگان انجام مياعمال خير .44
قسم به كسي كه جـانم در دسـت   «: در اين سخن كه فرمود) ص(مؤثر است و مخاطب پيامبر 

چـه   كشـته شـدگان   »توانند پاسخ دهند اوست، ايشان به اين كالم از شما شنواترند و فقط نمي
 هستند و اين بيان ايشان مبين كدام ويژگي عالم برزخ است؟ جنگي

  ميان عالم برزخ و دنيا وجود ارتباط -جنگ بدر -عالم قيامت 1
  وجود ارتباط ميان عالم برزخ و دنيا -جنگ خندق -عالم برزخ 2
  وجود شعور و آگاهي -جنگ خندق -عالم قيامت 3
  وجود شعور و آگاهي -جنگ بدر -عالم برزخ 4

  4 يحصح ينهٔ گز
از » و دنيـا  د ارتباط ميان عـالم بـرزخ  وجو«اعمال خير بازماندگان براي درگذشتگان مربوط به ويژگي 

شدگان لشكر كفار جنگ بدر است  هاي عالم برزخ است و سخن مذكور خطاب به بزرگان كشته ويژگي
 .در عالم برزخ است» وجود شعور و آگاهي«دهندة  و نشان

  

اش  آيا مؤمن پس از مرگ بـه ديـدار خـانواده   «: ر بخواهيم بر طبق روايات به اين سؤال كهاگ .45
 :گوييم ميپاسخ دهيم، » آيد؟ مي
  .جمعه ها هر براساس ميزان ايمان و تقوايش، برخي هر روز و برخي هر سه روز و كمترين آن -بله 1
شـود و فقـط آثـار ماتـأخر اعمـال در پرونـدة او        پس از مرگ ارتباط انسان با دنيا قطع مي -خير 2

  .گردد مي ثبت
ر دو روز و برخي هر سـه روز و  هايش، برخي از آنان هر روز، برخي ه برحسب مقدار فضيلت -بله 3

  .جمعه ها هر كمترين آن
در عـالم بـرزخ بـه     ،دهنـد  تنها اعمال خيري كه بازماندگان براي درگذشـتگان انجـام مـي    -خير 4

  .رسد مي ها آن
  3 يحصح ينهٔ گز

 .آري: كه از ايشـان سـؤال مـذكور پرسـيده شـد، در جـواب فرمودنـد       ) ع(طبق روايتي از امام كاظم 
هايش، برخي از آنان هـر روز و برخـي هـر دو روز و     برحسب مقدار فضيلت: چقدر؟ فرمود :پرسيدند

  .ها هر جمعه برخي هر سه روز و كمترين آن
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46. The young woman was walking in ………… park with her little 
…………  . 1 the- the child  2 the- childs 3 − - children  4 the- children 

   4 يحصح گزينهٔ 
  .زد كوچكش داشت در پارك قدم مي فرزندانزن جوان با 

  
اسم مفرد قابل شمارش است و قبـل از آن بـه حـرف     parkاست؛  child ،childrenجمع مكسر 

  .احتياج داريم) theيا  an /a(تعريف 
  

47. I hope you ………… notice of what your father ………… tell you. 
Surely, he spares no pains for you. 1 will take- won't  2 won't take- will 3 will take- is going to 4 are taking- will 

   3 يحصح گزينهٔ 

وي از هيچ تالشي بـراي تـو    قطعاً! كنيبگويد توجه به تو  قصد داردمن اميدوارم شما به آنچه پدرت 
  .ورزد دريغ نمي

  
  .كنيم استفاده مي be going toريزي قبلي از ساختار  براي بيان انجام كار با قصد و برنامه

  
48. Persepolis versus Sepahan; I think Azadi Stadium …………  . 1 is not going to be full on Friday 2 will be full on Friday 3 is going to be full on the Friday 4 will be full on the Friday 

   2 يحصح گزينهٔ 
  .روز جمعه پر خواهد بودكنم استاديوم آزادي  پرسپوليس در مقابلِ سپاهان؛ من فكر مي

  
و يـا حتّـي حـروف تعريـف نـامعين      ) the(حرف تعريف معين ) Fridayمثل (قبل از روزهاي هفته 

)an/a (آيد نمي.  
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49. The Mountain Warriors! Who remembers that Chinese serial 
…………  ? 1 nowadays 2 in this way 3 instead 4 wonderfully 

   1 يحصح گزينهٔ 

  آورد؟ به ياد مي اين روزهادر كسي آن سريال چيني را  چه! جنگجويان كوهستان
  در اين روش) 2    اين روزها، امروزه) 1
   انگيزي طور شگفت به) 4    در عوض) 3

50. Jack often makes a mistake when he solves a math problem. He 
has a short attention …………  . 1 idea 2 span 3 creation 4 danger 

   2 يحصح گزينهٔ 

توجـه   مـدت او . شـود  كنـد مرتكـب اشـتباه مـي     جك اغلب مواقع، وقتي يك مسألة رياضي حـل مـي  
  .دارد كوتاهي

   خطر) 4  خلقت) 3  مدت، فاصلة معين) 2  ايده) 1
51. Some parents complained that there wasn't ………… contact 

between teachers and parents at school. 1 voluntary 2 protective 3 irregular 4 enough 
   4 يحصح گزينهٔ 

  .ها و والدين در مدرسه وجود ندارد بين معلّم كافيبرخي والدين شكايت داشتند كه ارتباط 
  كافي) 4  قاعده نامنظم، بي) 3  محافظ) 2  داوطلبانه) 1

   

https://aparat.com/v/q0zGV
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52. It took the firefighters more than five hours to extinguish the 
burning hospital. The underlined word 'extinguish' is closest in 
meaning to …………  . 1 put out  2 cut down 3 help out  4 defend against 

   1 يحصح گزينهٔ 

واژة . خـاموش كردنـد  نشـانان، بيمارسـتان در حـال سـوختن را      ساعت طول كشيد تا آتش 5بيش از 
  .قرابت معنايي دارد) خاموش كردن( put outبا فعل  extinguishدار  زيرخط

  كاستن، قطع كردن و انداختن) 2    خاموش كردن) 1
   دفاع كردن در مقابلِ) 4    كمك كردن) 3

53. Jane was a proud student in our class. She never ………… anyone 
but herself. 1 located  2 endangered 3 considered  4 changed into 

   3 يحصح گزينهٔ 

  .آورد حساب نمي بهغير خودش  او هرگز كسي را به. آموز مغروري بود جين در كالس ما دانش
  موقعيت كردن /تعيين محل) 1
  خطر انداختن به) 2
  حساب آوردن در نظر گرفتن، به) 3
  تبديل شدن به) 4
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54. Cloze 
What do you know about giant pandas? Unlike other bear species, 
giant pandas are herbivorous spending up to 12 hours a day eating 
bamboo roots. As their…54…  are being lost, they are in danger of 
…55…  . Giant pandas have lived in the bamboo forests of China for 
millions of years. As people …56… more and more farms and cities 
on the lands, the giant pandas moved to the mountainous …57…  . 1 living things  2 amazing lives   3 natural homes  4 recent homes 

   3 يحصح گزينهٔ 
الجثـه   هـاي خـرس، پانـداهاي عظـيم     دانيد؟ برخالف ديگـر گونـه   الجثه چه مي در مورد پانداهاي عظيم

از . كننـد  بـامبو مـي  ) درخـت (هاي  رف خوردن ريشهصساعت در روز را  12گياهخوار هستند و بيش از 
. هسـتند  انقـراض هـا در معـرض خطـر     رود، آن ها دارد از بين مـي  آن طبيعي هاي گاه زيستآنجايي كه 

چون مردم، مزارع . اند ها سال زندگي كرده هاي بامبو در چين براي ميليون الجثه در جنگل پانداهاي عظيم
 .كوهستاني نقل مكان كردند مناطقالجثه به  ، پانداهاي عظيمساختندها  و شهرهاي بيشتري در زمين

  انگيز هاي شگفت زندگي) 2    ودات زندهموج) 1
   منازل اخيرشان) 4  هاي طبيعي گاه زيست) 3

55.   1 dying out 2 losing 3 dividing 4 following 
   1 يحصح گزينهٔ 

   پيروي) 4  بندي تقسيم) 3  از دست دادن) 2  انقراض) 1
56.   1 destroyed 2 built 3 kept 4 collected 

   2 يحصح گزينهٔ 
   آوري كردن جمع) 4  حفظ كردن) 3  ساختن) 2  كردنويران ) 1

57.   1 areas 2 wonders 3 drops 4 orbits 
    1 يحصح گزينهٔ 

  مدار، ذره) 4  قطره) 3  شگفتي) 2  منطقه) 1
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58. Reading 
The solar system is the Sun and the objects that travel around it. 
The Earth is a part of the solar system. The Sun is a star similar to 
the other stars in the sky but it is much closer to the Earth. The 
Sun is mostly a big ball of gases composed mainly of hydrogen and 
helium. There are seven other planets that travel around the Sun, 
too. These planets, in order, include Mercury, Venus, Mars, Jupiter, 
Saturn, Uranus, and Neptune. Earth is located between Venus and 
Mars. The path the planets use when traveling around the Sun is 
oval-shaped and is called its orbit. Each of the planets in the solar 
system takes a different amount of time to orbit or travel around 
the Sun. The planet Earth takes 365 days or one year to orbit the 
Sun. The other planets take more or less time to orbit the Sun. It 
takes Mercury less than three months or 88 days to travel around 
the Sun. It is the shortest time compared to the other planets. The 
planet taking the longest time to go around the Sun is Neptune 
which takes almost 165 years to travel around the Sun. The planets 
of the solar system are also a variety of sizes and are made up of 
different substances. The largest planet in the solar system is 
Jupiter. Over 1000 Earths could fill the size of Jupiter. The smallest 
planet is Mercury, which is also the closest planet to the Sun. Earth 
and Venus are similar in size to each other. The four inner planets, 
Mercury, Venus, Earth, and Mars are made of rock containing 
many different minerals. The four outer planets, Jupiter, Saturn, 
Uranus, and Neptune are mostly made up of different gases. 
 
The Sun and the objects that travel around it is called …………  . 1 planets 2 the solar system 3 moons 4 orbits 

   2 يحصح گزينهٔ 
زمـين بخشـي از منظومـة    . چرخنـد  خورشيد و اجسامي است كه دور آن مـي ) شاملِ(منظومة شمسي 

كـرة زمـين    به) خورشيد(ها در آسمان است ولي  اي شبيه به ديگر ستاره خورشيد ستاره. شمسي است
خورشيد اساساً يك گوي بزرگ گاز است كه عمدتاً از هيدروژن و هليم تشكيل شـده  . تر است نزديك
: ترتيـب شـاملِ   هـا بـه   ايـن سـياره  . گردند هفت سيارة ديگر نيز وجود دارد كه دور خورشيد مي. است

. مريخ واقع شده است زمين بين ناهيد و. شود عطارد، ناهيد، مريخ، مشتري، زحل، اورانوس و نپتون مي
شـكل اسـت و مـدار آن     كننـد بيضـي   ها هنگام گشتن دور خورشيد استفاده مـي  مسيري كه اين سياره

كشـد تـا دور    ها در منظومة شمسي، زمان متفـاوتي طـول مـي    هريك از سياره. شود ناميده مي) هسيار(
  . رشـيد بچرخـد  كشـد تـا دور خو   روز يـا يـك سـال طـول مـي      365سيارة زمـين  . خورشيد بچرخند
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روز  88ماه يـا   سهكمتر از  عطارد. كشد تا دور خورشيد بچرخند ها بيشتر يا كمتر طول مي ديگر سياره
چرخش دور (ها كمترين زمان  در مقايسه با ديگر سياره) عطارد. (كشد تا دور خورشيد بگردد طول مي
را دارد نپتون است كه تقريباً  اي كه بيشترين زمان چرخيدن دور خورشيد سياره. را داراست) خورشيد

هاي متنوعي نيـز دارنـد و از مـواد مختلفـي      هاي منظومة شمسي اندازه سياره. كشد سال طول مي 165
بالغ بر هـزار سـيارة زمـين    . بزرگترين سياره در منظومة شمسي، سيارة مشتري است. اند شدهتشكيل 

عطارد است كه نزديكترين سياره بـه خورشـيد   كوچكترين سياره، . تواند معادل سيارة مشتري باشد مي
عطـارد،  : چهار سـيارة داخلـي شـامل   . سيارة زمين و ناهيد به لحاظ اندازه، شبيه هم هستند. نيز هست

چهـار سـيارة   . اند و حاوي مواد معدني بسيار متفاوتي هستند ناهيد، زمين و مريخ از صخره ساخته شده
  .اند و نپتون عمدتاً از گازهاي مختلف ساخته شدهمشتري، زحل، اورانوس ) يعني(بيروني، 

  .شود چرخند، منظومة شمسي ناميده مي خورشيد و ديگر اجسامي كه دور آن مي
  

59. What is the difference between the Sun and the other stars of the 
universe? 1 The Sun is much farther away. 2 The Sun shines brighter. 3 The Sun is closer to the Earth. 4 The Sun is much larger. 

    3 يحصح گزينهٔ 

  ».خورشيد به كرة زمين نزديكتر است«هاي عالم در چيست؟  تفاوت بين خورشيد و ديگر ستاره
  

60. Which of the following shows the correct order of the inner planets? 1 Mercury, Earth, Venus, Mars 2 Mars, Mercury, Venus, Earth 3 Venus, Mars, Earth, Mercury 4 Mercury, Venus, Earth, Mars 
   4 يحصح گزينهٔ 

  »عطارد، ناهيد، زمين، مريخ« دهد؟ هاي داخلي را نشان مي يك از موارد زير ترتيب درست سياره كدام



 

 شماره
 حیطه زیرواحد یادگیری واحد یادگیری فصل سوال

 شناختی

 مقدماتی با روش تجزیه 2حل معادله درجه  و کاربردها 2حل معادله درجه : 2درس  معادله درجه دوم: 6فصل  16

 مقدماتی با روش مربع کامل 2حل معادله درجه  و کاربردها 2حل معادله درجه  :2درس  معادله درجه دوم: 6فصل  12

 مقدماتی (r)با روش کلی  2حل معادله درجه  و کاربردها 2حل معادله درجه : 2درس  معادله درجه دوم: 6فصل  16

 پیشرفته ها و ضرایب و روابط بین ریشه 2کاربرد معادله درجه  و کاربردها 2حل معادله درجه : 2درس  معادله درجه دوم: 6فصل  16

 مقدماتی حل معادالت گویا های گویا های شامل عبارت معادله: 6درس  معادله درجه دوم: 6فصل  16 

 مقدماتی معرفی تابع با زوج مرتب مفهوم تابع: 6درس  تابع: 2فصل  11

 مقدماتی معرفی تابع با نمودار ون مفهوم تابع: 6درس  تابع: 2فصل  16

 مقدماتی و برعکس( y)از روی خروجی ( x)محاسبه ورودی  ضابطه جبری تابع: 2درس  تابع: 2فصل  16

 مقدماتی تعیین مقدار تابع ضابطه جبری تابع: 2درس  تابع: 2فصل  16

 مقدماتی معرفی تابع با زوج مرتب مفهوم تابع: 6درس  تابع: 2فصل  67 

 

 

 مؤيد سركار خانم الله رامين: رياضی و آمارسرگروه دپارتمان 
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𝟔𝐱𝟐در حــل معادلــة  .61 − 𝐱 − 𝟐 = 𝐱)بــه رابطــة  ،بــه روش تجزيــه 𝟎 − 𝐚)(𝐱 − 𝐛) = 𝟎 
𝐚حاصل . مرسيدي × 𝐛 كدام گزينه است؟ برابر با 

1 −  1  3   2  1  3   3 2 4 −2  
   1 يحصح ينهٔ گز

6x − x − 2 = 0  ⇒ 6(6x − x − 2) = 0  ⇒ 36x − 6x − 12 = 0  (6x − 4)(6x + 3) = 0 ⇒ (x −  4  6 )(x +  3  6 ) = 0  ⇒  a =  4  6    , b =  −3  6   a × b =  4  6 ×  −3   6 = −  1  3   
 

𝟐𝐱𝟐در حــل معادلــة  .62 + 𝟑𝐱 − 𝟓 = 𝐱)معادلــة بــه بــه روش مربــع كامــل،  𝟎 + 𝐤)𝟐 = 𝐡 
 برابر با كدام گزينه است؟ hمقدار  .رسيديم

1  7  4   2 −  7  4   3 −  49  16   4  49  16   
   4 يحصح ينهٔ گز

2x + 3x − 5 = 0  ⇒ x +  3  2 x −  5  2 = 0  ⇒ x +  3  2 x +  9  16 −  9  16 −  5  2 = 0  ⇒ (x +  3  4 ) =  49  16    

و 
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كـدام  برابـر بـا   آن عـدد  . شـود  مـي  5 برابر ك عدد حقيقي مثبت با همان عددمجموع مربع ي .63
 است؟ گزينه

1 √19+1 2   2 √19−1 2   3 √21+1 2   4 √21−1 2    
   4 يحصح ينهٔ گز

  
axهاي معادلة  ريشه + bx + c = x  :آيد به صورت زير به دست مي 0 , x = −b±√∆ 2a   , ∆= b − 4ac  

  
  

= عدد موردنظر x  x + x = 5 ⇒ x + x − 5 = 0  x  , x = −1± 1−4(1)(−5) 2 = x     مثبت    2 21√1±− = −1+√21 2    
𝐚𝐱𝟐ضرايب معادلـة  اگر بين  .64 − 𝐛𝐱 − 𝟏 = 𝟒𝐚رابطـة   𝟎 − 𝟐𝐛 = برقـرار باشـد، كـدام     𝟏

 هاي اين معادله باشد؟ تواند يكي از ريشه گزينه مي
1 a2 2 −2a  3  1  2a   4 −  1  2a   

   4 يحصح ينهٔ گز

4a − 2b = 1 ⇒ b = 4a−1 2 4a = 1 + 2b  
∆= b − 4ac ⇒ ∆= b − (1 + 2b)(−1)⇒ ∆= b + 1 + 2b = (b + 1)   
x  , x = −b±√∆  2a = b+(b+1) 2a =  2b+1  2a = 4a−1+1 2a = 2b−(b+1) 2a = −1  2a   
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𝐱−𝟐𝐱+𝟐معادلة  هاي تعداد جواب .65 +  𝐱 𝐱−𝟐 =  𝟖 𝐱𝟐−𝟒 كدام است؟ 
  3 4 4 3 1 2 صفر 1

   2 يحصح ينهٔ گز

x−2x+2 +  x x−2 =  8 x2−4  ⇒ (x−2)(x−2)+x(x+2)−8(x−2)(x+2) = 0  ⇒ x − 4x + 4 + x + 2x − 8 = 0  ⇒ 2x − 2x − 4 = 0  ⇒ x − x − 2 = 0  
⇒ (x − 2)(x + 1) = 0 ⇒ x = xغ ق ق  2 = ق ق 1−   
 

𝐑 رابطـة  mه ازاي كدام مقـدار  ب .66 = {(𝟐, 𝟏), (−𝟐, 𝐦), (𝟑, 𝐦 + 𝟐) , (𝐦, 𝟒), (𝟑, 𝐦𝟐)} 
 يك تابع است؟

  مقدار هيچ 4  1− 3 2 2  2− 1

   3 يحصح ينهٔ گز

m + 2 = m ⇒ m − m − 2 = 0  ⇒ (m − 2)(m + 1) = 0 ⇒ m = 2m = −1  (1) m = 2 ⇒ {(2,1) , (−2,2) , (3,4) , (2,4) ,(3,4)}  
,2)هاي  به دليل وجود زوج مرتب ,2)و  (1 m (2) .تابع نيست (4 = −1 ⇒ {(2,1) , (−2, −1) , (3,1) , (−1,4) , (3,1)}  

mبنابراين به ازاي  =   .تابع است اين رابطه 1−
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 ؟نيستهاي زير تابع  يك از گزينه امكد .67
1 f = {(3,5), (2,1) , (√16, 4) , (4,4)}  
 .دهد او نسبت مياي كه هر فرد را به كد ملي  رابطه 2
3  

4   

  3 يحصح ينهٔ گز
آغاز نمـودار ون   ةچون در مجموع ؛وجود داشته باشد yبايد  ،دامنهاز  xازاي هر  طبق تعريف تابع، به

 .بنابراين تابع نيست نسبت داده نشده است،به هيچ عددي  2عدد » 3«در گزينة 
  

𝟐𝐚حاصل . اند تعريف شده aو  bمقادير  ،ر جدول زيرد .68 − 𝟑𝐛 برابر با كدام گزينه است؟ 
b3  x  

23  a𝐲 = 𝟐𝐱 − 𝟏  
1 26 2 12 3 −12  4 −26  

   4 يحصح ينهٔ گز

a = 2(3) − 1 = 5 ⇒ a = 5  2b − 1 = 23 ⇒ 2b = 24 ⇒ b = 12  2a − 3b = 10 − 36 = −26   

y
x

2
3

6 4 2 
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𝐟(𝐱)اگر  .69 =  𝟑  𝟐 𝐱 − 𝐟(𝟒)ريف شود، حاصل تع 𝟏 − 𝟑𝐟(𝟐)  است؟برابر با كدام گزينه 
1 1 2 2 3 −1  4 −2  

   3 يحصح ينهٔ گز

f(x) =  3  2 x − 1  f(4) =  3  2 (4) − 1 = 5  f(2) =  3  2 (2) − 1 = 2  f(4) − 3f(2) = 5 − 6 = −1   
𝐟صورت  را به f تابع اگر .70 = {(𝟏, 𝟐) , (𝟐, 𝟑) , (𝟑, −𝟏) , (𝟒, تعريف كرده باشيم، حاصل  {(𝟓 𝟑𝐟(𝟏)+𝟑𝐟(𝟑)−𝟑𝐟(𝟒) چه عددي خواهد بود؟ 

1  1  4   2  1  5   3 −  1  4   4 −  1  5   
   4 يحصح ينهٔ گز

f(1) = 2  f(3) = −1  f(4) = 5  3f(1)+3f(3)−3f(4) = 3(2)+3(−1)−3(5) = 6−3 −15 =  3 −15 = −  1  5   



 

 شماره
 حیطه زیرواحد یادگیری واحد یادگیری فصل سوال

 شناختی

 مقدماتی شراکت: نوع دوم انتخاب نوع کسب و کار: 2درس  اصول انتخاب در کسب و کار: 7فصل  17

 پیشرفته های تولید، درآمد و سود هزینه و کار و کارآفرینی کسب: 7درس  اصول انتخاب در کسب و کار: 7فصل  12

 اصول انتخاب درست: 7درس  اصول انتخاب در کسب و کار: 7فصل  17
ها و منافع  بین هزینه: اصل پنجم

 !خود مقایسه کنید
 پیشرفته

 پیشرفته بازار بررسی کند؟ بازار چیست و چگونه عمل می: 5درس  بازیگران اصلی در میدان اقتصاد: 2فصل  17

 پیشرفته کارایی و ناکارایی مرز امکانات تولید: 7درس  اصول انتخاب در کسب و کار: 7فصل  15 

 مقدماتی بررسی بازار کند؟ بازار چیست و چگونه عمل می: 5درس  بازیگران اصلی در میدان اقتصاد: 2فصل  17

 پیشرفته فعالیت، تفکر و تمرین، تحلیل کند؟ چیست و چگونه عمل میبازار : 5درس  بازیگران اصلی در میدان اقتصاد: 2فصل  11

 مقدماتی ابزارها و منابع تأمین مالی دولت نقش دولت در اقتصاد: 7درس  بازیگران اصلی در میدان اقتصاد: 2فصل  17

 پیشرفته مالی دولت ابزارها و منابع تأمین نقش دولت در اقتصاد: 7درس  بازیگران اصلی در میدان اقتصاد: 2فصل  17

 پیشرفته ابزارها و منابع تأمین مالی دولت نقش دولت در اقتصاد: 7درس  بازیگران اصلی در میدان اقتصاد: 2فصل  78

 

 

 زاده سركار خانم منصوره حاجی: اقتصادسرگروه دپارتمان 
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 ةكننـد  جدول زير مربوط به مزايا و معايب كسب و كار شراكتي اسـت؛ كـدام گزينـه تكميـل     .71
 باشد؟ جدول زير مي

  معايب كسب و كار شراكتي  مزاياي كسب و كار شراكتي

  اندازي نسبتاً آسان راه
تنظيم قرارداد و  جهت ها افزايش برخي هزينه

  حقوقي با وكيل ةمشاور

  ها ها و دعاوي مسئوليت نامحدود در مقابل بدهي  )الف(

  )ب(  ها افزايي توانايي مسئوليت و هم رتقسيم با

 گيري تأخير در تصميم) تر ب گرايي بيش تخصص) الف 1
آزادي عمـل محـدودتر افـراد و    ) تـر ب  هـاي مـالي بـزرگ    دسترسـي بـه منـابع و سـرمايه    ) الف 2

 توافق شركا لزوم تر به دليل گيري سخت تصميم
 تر گرايي بيش تخصص) گيري ب تأخير در تصميم) الف 3
دسترسـي بـه   ) دليل توافق شـركا ب  تر به گيري سخت آزادي عمل محدودتر افراد و تصميم) الف 4

  تر هاي مالي بزرگ و سرمايهمنابع 
  2 صحيحينٔه گز

 تر  هاي مالي بزرگ دسترسي به منابع و سرمايه: كسب و كار شراكتي يمزايااز ) الف
تر به دليل لزوم  گيري سخت آزادي عمل محدودتر افراد و تصميم: از معايب كسب و كار شراكتي) ب

 .باشد توافق شركا مي
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. كاهش يافتـه اسـت  % 20كرونا؛  ةريلي كشور ژاپن در دورموع درآمد شركت حمل و نقل مج .72
 .ميليارد ين ژاپن در ماه بوده است 800قبل كرونا درآمد شركت  ةدر حالي كه در دور

  .درآمد فعلي شركت حمل و نقل ريلي ژاپن را محاسبه كنيد) الف
شـركت   ميليارد ين در مـاه باشـد؛ محاسـبه كنيـد     20هاي شركت در اين ايام  اگر هزينه) ب

 ده بوده است يا زيان ده؟ سود
 سودده -ميليارد ين 640) ميليارد ين ب 160) الف 1
 ده زيان -ميليارد ين 160) ميليارد ين ب 640) الف 2
 سودده -ميليارد ين 620) ميليارد ين ب 640) الف 3
  ده زيان -ميليارد ين 640) ميليارد ين ب 620) الف 4

   3 صحيحينٔه گز

ونقل حمل ريلي ژاپن ميزان كاهش درآمد شركت  ⇒ 800 ×  20  100   ⇒ )كاهش داشته(ميليارد ين  160  

درآمد فعلي (الف =  800 − 160 ⇒   ميليارد ين 640
سود حسابداري (ب = − درآمد ها هزينه    640 − 20 ⇒   ميليارد ين (سود كرده است) 620
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 زير است؟ يها كدام گزينه پاسخ صحيح پرسش .73
  چيست؟ »قيد بودجه«منظور از ) الف
از بين سه يخچال در جدول زير يكـي را بـراي خريـد    ، خواهيد براي منزل فرض كنيد مي) ب

يـك منفعـت خـالص     كـدام (يك ارزش خريـد بـاالتري دارد؟    نظر شما كدام انتخاب كنيد؛ به
  )تري دارد؟ بيش

  منافع يخچال  گذاري ذهني ارزش  يخچال
  )به ميليون تومان(

  يخچال ةهزين
  )ميليون تومان به (

  50  70  متناسب  الف
  100  94  عالي  ب
  20  50  خوب  پ

 انسـاني دارد   ةمان، هر كشور مقـدار معينـي نيـروي كـار، زمـين و سـرماي      زدر هر نقطه از ) الف 1
 ميليون تومان 30 ،)ب( يخچال) ب

 ميليون تومان 20 ،)الف( يخچال) داشتن مقدار معين و مشخص براي سود كردن ب) الف 2
 ميليون تومان 30، )پ( يخچال) ب مشخص و محدودي پول براي خرج كردنداشتن مقدار ) الف 3
، )پ(و ) الـف ( يخچال) انساني و فيزيكي ب ةداشتن مقدار معيني نيروي كار، زمين و سرماي) الف 4

  ميليون تومان 20

  3 صحيحينٔه گز
م شـما  يگـوي  داريد، در اين حالت ميوقتي شما مقدار مشخص و محدودي پول براي خرج كردن ) الف

 -بـده هاي خود  تان محدود است، شما مجبوريد بين گزينه به دليل اينكه بودجه. يك قيد بودجه داريد
  .بستان كنيد

  )ب

= منفعت خالص − منفعت    هزينه 
70 (الف − 50 ⇒ 20  
94 (ب − 100 ⇒ −6  
50 (پ − 20 ⇒ 30 ⇐ تري بيش دارد     منفعت خالص 
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 سواالت زير است؟خ كدام گزينه پاس .74
  در اقتصاد منظور از بنگاه چيست؟) الف
  به چه معناست؟» صورت مثبت با درآمد ارتباط دارد تقاضا براي يك كاال به«: عبارت) ب

 شناسـند   عنـوان يـك كسـب و كـار مـي      همان چيزي كـه توليدكننـدگان معمـوالً آن را بـه    ) الف 1
 .شود ا در قيمت باال ميافزايش درآمد فروش، سبب كاهش در مقدار تقاض) ب

افـزايش در  ) شناسـند ب  عنوان يك كسب و كار مـي  همان چيزي كه مردم معموالً آن را به) الف 2
 .شود درآمد سبب افزايش در مقدار تقاضا در هر قيمت مي

كـاهش درآمـد سـبب كـاهش در     ) مجموعه محل ارتباط ميان خريداران و فروشندگان ب) الف 3
 .شود ت ميمقدار تقاضا در هر قيم

كـاهش درآمـد سـبب كـاهش در     ) مجموعه محل ارتباط ميان خريداران و فروشندگان ب) الف 4
  .شود مقدار تقاضا در قيمت باال مي

  2 صحيحينٔه گز
شناسـند   عنوان يك كسب و كار مـي  منظور از بنگاه، همان چيزي است كه مردم معموالً آن را به) الف
 .شود در مقدار تقاضا در هر قيمت ميافزايش در درآمد سبب افزايش ) ب
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اين دو خط توليـد   ،توليدي ةباشد كه يك كارخان مي» پنبه و توپ«ار زير مربوط به توليد دنمو .75

صورت جداگانه در دو قسمت كارخانه احداث كرده است؛ با توجه به نمودار بـه سـواالت    را به
 :زير پاسخ دهيد

«ه»چند واحد پنيـر در نقطـة) الف
شده است و چه تعـداد تـوپ   توليد 

  در اين نقطه توليد شده است؟
» الـف «چند واحد پنير در نقطة ) ب

توليد شده است و چه تعـداد تـوپ   
  در اين نقطه توليد شده است؟

» ز«چـــرا توليـــد در نقطـــة   ) پ
  ناكاراست؟

ــة  ) ت ــه نقط ــتيابي ب ــرا دس » ح«چ
 غيرممكن است؟

 
ـ ز) پ ، امكان توليد پنير وجود نداردعدد 1000توپ ) ب عدد 300توپ  واحد، 400پنير ) الف 1 را ي

 .غيرقابل دستيابي و منابع كافي براي توليد وجود ندارد) كانات توليد قرار دارد تمدر زير مرز ا
تر از مرز  زيرا پايين) پ عدد 500توپ  ،واحد 1000پنير ) ب عدد 400توپ  ،واحد 300پنير ) الف 2

 .غيرقابل دستيابي و منابع كافي براي توليد وجود ندارد) امكانات توليد قرار دارد ت
ر دزيـرا  ) امكان توليد تـوپ نيسـت پ   ،واحد 100پنير ) بعدد  500واحد، توپ  500پنير ) الف 3

 .ل دستيابي اما منابع كافي براي توليد وجود داردغيرقاب) دارد ت مرز امكانات توليد قرار
زيـرا در زيـر مـرز    ) پعدد  1000توپ  ،واحد 500پنير ) بعدد  300توپ  ،واحد 400پنير ) الف 4

  .قابل دستيابي است اما منابع كافي براي توليد وجود ندارد) امكانات توليد قرار دارد ت
  1 صحيحينٔه گز

 عدد 300، توپ واحد 400مقدار پنير ) ه( ةدر نقط) الف
  .امكان توليد پنير نيست و عدد توپ توليد شده است 1000) الف( ةدر نقط) ب
  .دارد در زير مرز امكانات توليد قرارچون توليد ناكاراست ) ز( ةدر نقط) پ
 .ندارد غيرقابل دستيابي و منابع كافي براي توليد وجود) ح( ةزيرا نقط) ت
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 ؟نيستكدام عامل از عوامل تأثيرگذار بر مقدار تقاضا  .76
  سليقه 4 قيمت كاال 3 درآمد 2 توليد كاالهاي جايگزين 1

  1 صحيحينٔه گز
 : عوامل تأثيرگذار بر مقدار تقاضا عبارتند از

  

كودهـاي   ،شـود  توليد مـي ) شركت ايران سبز(يكي از محصوالت كه در كارگاه آقاي محمدي  .77
قيمت و مقدار تعادلي اين محصول در نمودار زيـر نشـان   . زميني براي گياهان آپارتماني است

 :داده شده است
هـاي توليـد افـزايش يافتـه و      اخيراً هزينـه 

انـد قيمـت    كارگـاه مجبـور شـده    مسئوالن
. تومان تعيين كنند 40,000محصول خود را 

تومان تحليـل كنيـد چـه     40,000در قيمت 
 آيد؟ شرايطي پيش مي

  
 .گردند گيرد و گروهي از تقاضاكنندگان موفق به خريد محصوالت نمي كمبود عرضه صورت مي ،در بازار 1
 .گردند و گروهي از توليدكنندگان موفق به فروش محصوالت نمي گيرد ميمازاد تقاضا صورت  ،در بازار 2
 .كنند براي محصوالت خود خريدار پيدا نمي گاند و توليدكنندگير مازاد عرضه صورت مي ،در بازار 3
  .تري از كاال هستند مايل به خريد تعداد واحد بيش گانكنند گيرد و مصرف كمبود تقاضا صورت مي ،در بازار 4

  3 صحيحينٔه گز
واحـد  كنندگان به دليل قيمت باال مايل به خريد تعداد  در سطح قيمت باالتر از قيمت تعادلي، مصرف

زيـرا   ؛در اين حالت در بازار اين كاال، مازاد عرضه يا كمبود تقاضـا وجـود دارد   .تري از كاال هستند كم
ايـن حالـت بـه دليـل گـران      در  .كنند صوالت خود خريدار پيدا نميحگروهي از توليدكنندگان براي م

در  ،پردازنـد  تـر مـي   به توليد بيش تري هستند، به دنبال كسب سود بيش توليدكنندگان كه بودن كاال،
 .دهند نمي اين كاالي گران تمايل نشان  كنندگان به خريد و مصرف حالي كه مصرف
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 هاي زير است؟ كدام گزينه پاسخ دقيق پرسش .78
  ترين هدف ماليات چيست؟ اولين و مهم) الف
 است؟» كاالي عمومي ةارائ«كدام گزينه پاسخ دقيق تعريف ) ب

شود و افراد زيادي از  به كاال و خدماتي كه توسط دولت توليد مي) درآمد دولت بافزايش ) الف 1
 .كنند آن استفاده مي

به كاال و خدماتي كه توسـط  ) هاي مطلوب ب هاي نامناسب و تشويق فعاليت كاهش فعاليت) الف 2
 .شود و دولت بر آن نظارت دارد افراد زيادي در يك زمان توليد مي

به كاالهاي توليد شده توسـط  ) هاي مطلوب ب هاي نامناسب و تشويق فعاليت تكاهش فعالي) الف 3
 .شود گيرد، گفته مي افراد جامعه صورت مي ةداري همردولت كه براي رفاه حال جامعه و برخو

توانـد   كه توسط افراد زيـادي مـي   شود گفته مي به كاال و خدماتي) افزايش درآمد دولت ب) الف 4
  .آن محروم كنيد ةتوانيد مردم را از استفاد و شما نمي زمان استفاده شود هم

  4 صحيحينٔه گز
به كـاال و خـدماتي كـه توسـط     ) ب .افزايش درآمد دولت است ،ترين هدف ماليات اولين و مهم) الف

آن محـروم كنيـد،    ةتوانيـد مـردم را از اسـتفاد    زمان استفاده شود و شما نمي تواند هم مي يافراد زياد
 .شود كاالي عمومي گفته مي
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 هاي زير است؟ كدام گزينه پاسخ پرسش .79
  اساس و مبناي ماليات بر درآمد چيست؟) الف
ها از  هاي غذاخوري در چين، سبب شد مردم به جاي چوبك افزايش قيمت چوبك«عبارت ) ب

  ها است؟ اهداف گرفتن ماليات از يك كدام مربوط به » .قاشق استفاده كنند
  هستند؟» معاف از ماليات«درآمد،  بر  مالياتاقسام كدام دسته از ) پ
 شوند؟ ها براساس قيمت و ارزش كاالها تعيين و دريافت مي كدام دسته از ماليات) ت

 هـاي مطلـوب    هاي نامناسب و تشـويق فعاليـت   كاهش فعاليت) ها ب درآمد افراد و شركت) الف 1
 عوارض گمركي و خدماتي) دامپروري ت و يات بر درآمد كشاورزيمال) پ

ماليات بـر درآمـد   ) مطلوب و افزايش درآمد دولت پ يها تشويق فعاليت) درآمد افراد ب) الف 2
 افزوده ماليات بر ارزش) اتفاقي ت

ماليات بر درآمد ) هاي نامناسب و افزايش درآمد دولت پ كاهش فعاليت) ثروت مؤدي ب) الف 3
 مصرفبر ماليات ) شخاص حقوقي تا
ماليـات بـر   ) هاي مطلوب و افزايش درآمـدهاي دولـت پ   تشويق فعاليت) ثروت مؤدي ب) الف 4

  عوارض نوسازي و پسماند) درآمد اشخاص حقيقي ت

  1 صحيحينٔه گز
اين عبـارت مربـوط بـه    ) ب. باشد ها مي درآمد افراد و شركت ،اساس و مبناي ماليات بر درآمد) الف

ماليات بـر درآمـد كشـاورزي و    ) پ. هاي مطلوب است هاي نامناسب و تشويق فعاليت كاهش فعاليت
عوارض گمركـي و خـدماتي براسـاس قيمـت و ارزش كاالهـا،      ) ت .دامپروري معاف از ماليات است

 .شوند تعيين و دريافت مي
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در  .فروشد باف مي تومان به پارچه 3000قيمت به روياند و  اول، پنبه را مي ةرحلكشاورزي در م .80
 .فروشد تومان به خياط مي 8000باف پس از بافتن پارچه، پارچه را به قيمت  دوم پارچه ةمرحل

فروشد  ار ميد تومان به مغازه 15000سوم خياط پس از دوختن لباس آن را به قيمت  ةدر مرحل
 :فروشد تومان به مشتري مي 25000دار لباس را به قيمت  چهارم مغازه ةو در مرحل

تومـان باشـد، ماليـات بـر      8500دوم  ةمرحل ةافزود اگر قيمت فروش با ماليات بر ارزش) الف
  آوري شده توسط فروشنده به چه ميزان است؟ جمع ةافزود ارزش

بـا  (چه ميزان خواهد بـود؟  دوم  ةآوري شده در مرحل خالص جمع ةافزود ماليات بر ارزش) ب
ـ  ،فروشـنده آوري شده توسـط   جمع ةافزود توجه به اين كه ماليات بر ارزش  100اول  ةدر مرحل

 ).تومان باشد
 تومان  500 )تومان ب 400) الف 1
 تومان 15000) تومان ب 700) الف 2
 تومان 400) تومان ب 500) الف 3
  تومان 700) تومان ب 15000) الف 4

   3 صحيحينٔه گز

افزوده ارزش (الف قيمت فروش با ماليات بر  = 8500  
آوري جمع شده توسط فروشنده افزودة ارزش  ⇒  ماليات بر  8500 −    8000   

قيمت پارچه
= 500   تومان 

 500 − 100 ⇒ 400   تومان 
ب(افزودة  ماليات بر ارزش

آوري شده توسط فروشنده جمع
− هايي كه افزوده اعتبار ماليات بر ارزش

500↓پرداخت شده استدر مرحلة قبل  ـ100↓



 

 شماره
 حیطه زیرواحد یادگیری واحد یادگیری فصل سوال

 شناختی

 پیشرفته تحلیل متون نظم مبانی تحلیل متن: 8درس  8فصل  18

 پیشرفته فضا و لحن متن ها و عوامل تأثیرگذار در شعر فارسی سازه: 8درس  8فصل  18 

 مقدماتی شناسی تاریخ ادبیات و سبک های اولیه هجری تاریخ ادبیات پیش از اسالم و قرن: 4درس  8فصل  18 

 مقدماتی شناسی تاریخ ادبیات و سبک های اولیه هجری تاریخ ادبیات پیش از اسالم و قرن: 4درس  8فصل  14

 مقدماتی شناسی تاریخ ادبیات و سبک هجریهای اولیه  تاریخ ادبیات پیش از اسالم و قرن: 4درس  8فصل  18

 مقدماتی مبانی موسیقی شعر ها و عوامل تأثیرگذار در شعر فارسی سازه: 8درس  8فصل  18

 مقدماتی وزن و قافیه های کالم هماهنگی پاره: 8درس  8فصل  18 

 پیشرفته وزن و قافیه های کالم هماهنگی پاره: 8درس  8فصل  11

 مقدماتی های ادبی آرایه آرایی آرایی، واژه واج: 8درس  8فصل  18

 پیشرفته های ادبی آرایه آرایی آرایی، واژه واج: 8درس  8فصل  89 

 

 

 سركار خانم نگار داودی: علوم و فنون ادبیسرگروه دپارتمان 



 53
 

 تر است؟ ينه به بيت زير نزديكمفهوم كدام گز .81
 صبر بر جور فلك كن تا برآيي روسـفيد «

  

 »دانه چون در آسيا افتـد تحمـل بايـدش   
  

 گر صـبر دل از تـو هسـت وگـر نيسـت      1
  

ــت    ــر نيسـ ــارة دگـ ــه چـ ــبر كـ ــم صـ  هـ
  

 بايـد  آيد وليكن صبر مي ميفراقم سخت  2
  

 پيمـانم  كه گر بگريزم از سختي رفيق سسـت 
  

 قطرة آبي كه دارد در نظر گـوهر شـدن   3
  

ــا تنـــزّل بايـــدش  ــا دريـ  از كنـــار ابـــر تـ
  

 دارم كه گر روزي فراق افتد چنانت دوست مي 4
  

 تو صبر از من تواني كرد و من صبر از تو نتـوانم 
  

  2 يحصح ينهٔ گز
ها براي رسيدن بـه مقصـود    ل دشواريبه لزوم صبر و شكيبايي و تحم سؤالمانند بيت  »2«گزينة در 

 .تأكيد شده است
  

 ؟كند مينكدام گزينه به ناپايداري دنيا اشاره  .82
 خيمة انس مزن بر در ايـن كهنـه ربـاط    1

  

 بنيـاد اسـت   موقـع بـي   كه اساسش همـه بـي  
  

 گـر دهـر مبنـد    دل در اين پيرزن عشـوه  2
  

 داماد است است كه در عقد بسي  كاين عروسي
  

 نهـاد  مجو درستي عهد از جهـان سسـت   3
  

 كـه ايـن عجـوز عـروس هـزار دامـاد اسـت       
  

 گريـد  خاك بغـداد بـه مـرگ خلفـا مـي      4
  

 ور نه اين شط روان چيست كه در بغداد است
  

  4 يحصح ينهٔ گز
  ناپايداري قدرت: »4«مفهوم بيت گزينة 
 دنيا و توصيه به عدم تعلّق و وابستگي به آنناپايداري : مفهوم ساير ابيات

   

و 
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 در كدام گزينه ذكر شده است؟قرن چهارم اوايل در  نوشتن آثار به عربيدليل  .83
 شده  ار آثار ترجمهمافزايش ش 2 تون دينيمرواج و نفوذ معارف اسالمي و  1
 ار خوانندگان در سرتاسر دنياي اسالممافزايش ش 4  ترويج فرهنگ اسالمي 3

   4 يحصح ينهٔ گز

  
در قرن چهارم و اوايل قرن پنجم بسياري از اصطالحات علمي، ادبي، ديني و سياسي جديد از راه ترجمـة  

در آغاز اين دوره، هنوز بيشتر دانشـمندان ايرانـي بـه ضـرورت،     . شود متون عربي، وارد فارسي دري مي
 .كنند ند در سرتاسر دنياي اسالم خوانندگان بيشتري پيدانويسند تا بتوان آثار خود را به عربي مي

  
 اي بود؟ رو چه كسي و در چه شيوه ناصرخسرو از شاعران معروف سبك خراساني دنباله .84

 شعر حماسي -شهيد بلخي 2  سرايي قصيده -رودكي 1
 زيندراو شعر حكمي  -كسايي مروزي 4 سرايي قصيده -شهيد بلخي 3

   4 يحصح ينهٔ گز

  
در دوران سلجوقيان به  ليو ،دوم قرم پنجم به وجود آمد ةدر قرن چهارم و نيمشعر حكمي و اندرزي 

تمـام و   اي هاي كوتاه آغاز شد و كسي كـه قصـيده   ي با قطعهسارپاين نوع ادبي در شعر . رسيد پختگي
 .كسايي مروزي است كه ناصرخسرو روش او را ادامه داد ،كمال در اين زمينه سرود

  
 ؟كند مي را بيانكر و رواني كالم اشعار فارسي در قرن چهارم فكدام گزينه دليل سادگي عبارت  .85

 سرايي به پيروي از اشعار عربي رواج مديحه 1
 يانتخاب مفاهيم ذهني و اخالقي با اصول كلّ 2
 رسيد مي عرشا همان گونه كه به خاطربيان افكار و خياالت شاعران  3
 هاي دلپذير هاي تازه و استعاره استفاده از تركيب 4

   3 يحصح ينهٔ گز

  
ي در قرن چهارم و نيمة اول قرن پنجم، سادگي فكـر و روانـي كـالم آن    سهاي شعر فار يكي از ويژگي

  .رسد، بيان كند گونه كه به خاطرش مي كوشد تا فكر و خيال خود را همان شاعر مي. است
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 است؟ فاوتمتها  كدام گزينه از نظر آهنگ و موسيقي با ساير گزينه .86
 امروز ديدم يار را آن رونـق هـر كـار را    1

  

 شد روان بر آسمان همچون روان مصطفي مي
  

 منتهـا  اي رستخيز ناگهان وي رحمت بـي  2
  

ــه   ــة انديش ــه در بيش ــي افروخت ــا اي آتش  ه
  

 خبر گيـرد تـو را   آلود اشكم بي سيل خون 3
  

 خــون مــردم آخــر اي بيــدادگر گيــرد تــو را
  

 بر شود زر شود با دلبران همتا كار جان چون  4
  

 پا بود اكنون سر شود كَه بـود اكنـون كهربـا   
  

  3 يحصح ينهٔ گز
  

 راع تعداد هجاهاي كوتاه بيشتر از هجاهاي بلند است؟در كدام مص .87
 اول دفتر به نام ايزد دانا 2  اي نفس خرّم باد صبا 1
 جانماي مرهم ريش و مونس  4 ي باشددر پاي تو افتادن شايسته دم 3

   1 يحصح ينهٔ گز
  هجاي بلند 4 -هجاي كوتاه 7: »1«گزينة 

  :ها بررسي ساير گزينه
  هجاي بلند 7 -هجاي كوتاه 6: »2«گزينة 
  هجاي بلند 10 -هجاي كوتاه 4: »3«گزينة 
  هجاي بلند 6 -هجاي كوتاه 5: »4«گزينة 

  
 .كند ار آوايي است كه دهان با يك بار باز شدن آن را ادا ميهجا يا بخش، مقد
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 دارد؟ تفاوتتقطيع هجايي كدام گزينه با بقيه  .88
 كــه مــن فــرّ فرمانــدهي داشــتم     1

  

ــتم   ــي داشـ ــاله مهـ ــر كـ ــر بـ ــه سـ  بـ
  

ــيكن   2 ــودم ول ــرده ب ــان ب ــدايي گم  ج
  

 نهــي آشــنايي نــه چنــدان كــه يــك ســو
  

ــك   3 ــي ني ــد از يك ــت كنن ــرد حكاي  م
  

ــرد   ــف نكـ ــاج يوسـ ــرام حجـ ــه اكـ  كـ
  

 حالل است رفـتن بـه صـحرا وليـك     4
  

ــي    ــه ب ــد ك ــاف باش ــه انص ــد  ن ــا رون  م
  

   2 يحصح ينهٔ گز
  :»2«گزينة 

ر  نما  گُـ  يي  دا جب  بو  د  مد  كن  لي  و  

  -  -  U-  -  U  -  -  U  -  -  U  يي  نا  ش  آ  هي  نَ  سو  يك  ك  ندا  نچ نَ

 .هستند )فعولن فعولن فعولن فعل( »-  U  -  - U  -  - U  -  - U «ها به شكل  تقطيع هجايي ساير مصراع
  

 تر است؟ محسوس »ـُـ«و  »آ«، »ــِـ « هاي مصوت آرايي كدام گزينه به ترتيب واجابيات در  .89
 اي بدرخشيد و ماه مجلس شد ستاره) الف

  

ــد   ــونس ش ــيس و م ــا را ان ــدة م  دل رمي
  

 نمكدان لب شيرين شورانگيز تـو  زان) ب
  

 انـد  دامن خال سيه بر قرص سيمين بسـته 
  

 بر او راست خم كرد و چپ كرد راست) ج
  

ــاچي بخاســت  ــرخ چ ــم چ  خــروش از خ
  

 اي گيسوان رهاي تو از آبشاران رهـاتر ) د
  

 ساران صاف سحر باصفاتر چشمانت از چشمه
  

 بختسال و فال و مال و حال و اصل و نسل و تخت و ) ه
  

 بادت اندر شـهرياري بـر قـرار و بـر دوام    
  

 ج، ب، د 4 جب، الف،  3 ه، دب،  2 ه، الف، د 1
  2 يحصح ينهٔ گز
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 شود؟ آرايي ديده مي آرايي و واژه در كدام بيت هر دو آراية واج .90
 نــي حريــف هــر كــه از يــاري بريــد 1

  

 هـــاي مـــا دريـــد هـــايش پـــرده پـــرده
  

ــاد    2 ــا نه ــاد م ــوري در نه ــق ش  عش
  

 جـــان مـــا در بوتـــة ســـودا نهـــاد    
  

 پـــدر بـــا پســـر يكـــدگر را كنـــار  3
  

ــار    ــم از دل كنـ ــرده غـ ــد و كـ  گرفتنـ
  

 من نخواهم شـادي و عـيش و طـرب    4
  

ــب   ــواهم روز و ش ــق خ ــوز عش  درد و س
  

  2 يحصح ينهٔ گز
واج آرايـي   /.اند مصراع دوم رديف هستند و تكرار شده »نهاد«ل و نهاد دوم در مصراع او: »2«گزينة 

  » ن«و صامت » آ«مصوت بلند 

  
  ).در اين بيت جناس تام نيز وجود دارد. (ل در مصراع اول به معني سرشت استاو »نهاد«
  
  

  :ها بررسي ساير گزينه
  .)آرايي ندارد واژه( .جناس تام است »پرده« -»ر«آرايي  واج: »1«گزينة 
  .)آرايي ندارد ژهوا( .جناس تام است »كنار« -»ر«ارايي  واج: »3«گزينة 
  .تكرار واژه ندارد -»ـُ«و  »ش«آرايي  واج: »4«گزينة 



 

 شماره
 حیطه زیرواحد یادگیری واحد یادگیری فصل سوال

 شناختی

 پیشرفته مراحل پژوهش در تاریخ نگاری تاریخ و تاریخ: 9درس  شناسی؛ کاوش در گذشته تاریخ: 9فصل  19

 تاریخ؛ زمان و مکان: 9درس  شناسی؛ کاوش در گذشته تاریخ: 9فصل  19
تاریخ و مکان؛ تأثیر جغرافیا بر 

 رویدادهای تاریخی
 پیشرفته

 پیشرفته شماری تاریخ؛ زمان و گاه تاریخ؛ زمان و مکان: 9درس  شناسی؛ کاوش در گذشته تاریخ: 9فصل  19

 شناسی؛ کاوش در گذشته تاریخ: 9فصل  19
 شناسی؛  باستان: 9درس 
 فرهنگیجوی میراث  و در جست

شناسان و  مراحل کار باستان
 تعیین سن آثار باستانی

 پیشرفته

 مقدماتی سیر پیدایش تمدن النهرین و مصر پیدایش تمّدن؛ بین: 9درس  جهان در عصر باستان؛ میراث بشری: 9فصل  19 

 پیشرفته چین باستان هند و چین: 9درس  جهان در عصر باستان؛ میراث بشری: 9فصل  19

 پیشرفته یونان باستان یونان و روم: 9درس  جهان در عصر باستان؛ میراث بشری :9فصل  19

 پیشرفته روم یونان و روم: 9درس  جهان در عصر باستان؛ میراث بشری: 9فصل  19

 های دور مطالعه و کاوش در گذشته: 9درس  ایران در عصر باستان؛ سرآغاز هویت ایرانی: 9فصل  11
ایران در منابع تحقیق تاریخ 

 دوران باستان
 پیشرفته

 های دور مطالعه و کاوش در گذشته: 9درس  ایران در عصر باستان؛ سرآغاز هویت ایرانی: 9فصل  911
منابع تحقیق تاریخ ایران در 

 دوران باستان
 پیشرفته

 

 

 سركار خانم سكينه سادات سعيديان: تاريخسرگروه دپارتمان 
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استخراج نتـايج   شود و ، هدف پژوهش مشخص ميدر كدام مرحله از مراحل پژوهش در تاريخ .91
 شود؟ وهش انجام ميتحقيق در كدام مرحله از پژ

 گردآوري و تنظيم اطالعات -انتخاب موضوع 1
 هاي پژوهش گزارش يافته -هاي تحقيق تدوين پرسش 2
 هاي پژوهش گزارش يافته -انتخاب موضوع 3
 گردآوري و تنظيم اطالعات -هاي تحقيق تدوين پرسش 4

  2 يحصح ينهٔ گز
شـود و مـانع از بـه بيراهـه رفـتن       هاي تحقيق مشـخص مـي   هدف پژوهش در مرحلة تدوين پرسش

  .گردد پژوهشگر مي
در قالـب   هـاي تحقيـق را اسـتخراج و    پژوهشگر نتـايج و يافتـه  هاي پژوهش،  در مرحلة گزارش يافته
 .دكن گزارش علمي ارائه مي

  
باز مـورد توجـه   رويدادها و تحوالت تاريخي از ديرامل در شكل دادن به وكدام عش و تأثير نق .92

 دنبال دارد؟ ارتباط جغرافيا و تاريخ چه پيامدي به مورخان بوده است و
 ها گيري و توسعة تمدن هاي جغرافيايي در شكل تأثير پديده -هاي طبيعي و اقليمي پديده 1
 اهميت يافتن نقشه در مطالعة تاريخ -ها شرايط زندگي و اخالق و رفتار انسان 2
 اهميت يافتن نقشه در مطالعة تاريخ -هاي طبيعي و اقليمي پديده 3
 ها گيري و توسعة تمدن هاي جغرافيايي در شكل تأثير پديده - ها گي و اخالق و رفتار انساندشرايط زن 4

  3 يحصح ينهٔ گز
در شكل دادن بـه رويـدادها و تحـوالت    ) آب و هوا( و اقليمي هاي طبيعي نقش و تأثير عوامل و پديده

  .تاريخي از ديرباز مورد توجه مورخان بوده است

  
  .اخالق و رفتار آدميان تأثير بسيار دارد ،جغرافيا و اقليم بر تاريخ

 .اهميت يافتن نقشه در مطالعة تاريخ است يكي از پيامدهاي ارتباط جغرافيا و تاريخ 
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شـماري هجـري قمـري رايـج در بيشـتر كشـورهاي        گاه«هاي  پاسخ عبارتترتيب  بهكدام گزينه  .93
مبـدأ  «و » شماري بودنـد  ن تنظيم و تدوين گاهاز پيشگاما«، »تنظيم شده استاسالمي بر اين پايه 

 باشد؟ مي» است هاي جهان شماري ترين گاه از دقيقيكي «و » آيد شمار مي شماري اوستايي به گاه
 شماري جاللي گاه -به تخت نشستن هر پادشاه -مصريان -گردش ماه به دور زمين 1
 شماري ميالدي گاه -پيدايش و آفرينش انسان -مصريان -گردش خورشيد به دور زمين 2
 شماري جاللي گاه -پيدايش و آفرينش انسان -روميان -گردش ماه به دور زمين 3
 شماري ميالدي گاه -به تخت نشستن هر پادشاه -روميان -گردش خورشيد به دور زمين 4

  1 يحصح ينهٔ گز
 بر پاية گردش ماه به دور زمين تنظيم شده است و مبدأ آن اول محـرم   قمري -شماري هجري گاه

  .از مكه به مدينه هجرت كرد) ص(سالي است كه پيامبر 
  النهرين مصريان و مردمان بين شماري  از پيشگامان تنظيم و تدوين گاه

  به تخت نشستن هر پادشاه  شماري اوستايي  مبدأ گاه

  
  .شماري يهوديان است مبدأ گاه ،پيدايش و آفرينش انسان

 شماري جاللي گاه جهان  هاي شماري ترين گاه يكي از دقيق
  

كار رفتـه در بناهـاي باسـتاني     به بررسي مواد و مصالح به ،شناسان باستان كارِ ةم مرحلدر كدا .94
تـر   پيشـرفته  ،گـذاري و تعيـين سـن آثـار باسـتاني      كدام شيوه براي تاريخ و شود پرداخته مي
 شود؟ محسوب مي

 و كربنيدرا -استخراج و تنظيم اطالعات 2  راديو كربن -حفاري 1
 آرگون ،پتاسيم -تنظيم اطالعاتاستخراج و  4 آرگون ،پتاسيم -حفاري 3

  4 يحصح ينهٔ گز
، مـواد و  شناسان آثار و بناهاي باستاني را از لحاظ قدمت در مرحلة استخراج و تنظيم اطالعات، باستان

  .دهند مي قرارمورد بررسي و مقايسه  ،هاي ديگر در زمان ا ديگر آثار و بناهابكار گرفته شده،  مصالح به
كـار   گـذاري و تعيـين سـن آثـار باسـتاني بـه       شناسان براي تاريخ امروزه باستانتري كه  شيوة پيشرفته

 .است» آرگون -پتاسيم«گيرند،  مي
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 كدام اتفاق تأثير بسزايي بر زندگي انسان و ارتباط او با محيط گذاشت؟ .95

 اختراع خط و گسترش تمدن 1
 كار گرفتن آن افروختن آتش و به 2
 آغاز اهلي كردن حيوانات  3
 تراشيدن سنگ و ساخت ابزارهاي سادة سنگي 4

  2 يحصح ينهٔ گز
ايـن اتفـاق تـأثير    . كـار گـرفتن آن بـود    يكي از اتفاقات مهم دوران پيش از تاريخ، افروختن آتش و به

 .بسزايي بر زندگي انسان و ارتباط او با محيط گذاشت
  

يكـي از اقـدامات مهـم     و هاي حكومتي در سـرزمين چـين چـه بـود     گيري سلسله ش شكلنق .96
 ؟كدام استتي  هوانگ شي
طور كامل متحد و يكپارچه  ها نتوانستند چين را از نظر سياسي و جغرافيايي به ها تا قرن اين سلسله 1

 گشايش جادة ابريشم -كنند
ها مانع از نفوذ خارجي به سرزمين چين شدند و زمينة پيـدايش نخسـتين شـهرها را فـراهم      قرن 2

 ش جادة ابريشمگشاي -ساختند
طور كامل متحد و يكپارچه  ها نتوانستند چين را از نظر سياسي و جغرافيايي به ها تا قرن اين سلسله 3

 تكميل ديوار بزرگ چين -كنند
يش نخسـتين شـهرها را فـراهم    ها مانع از نفوذ خارجي به سرزمين چين شدند و زمينة پيـدا  قرن 4

 تكميل ديوار بزرگ چين -ساختند
  3 يحصح ينهٔ گز

ها بـا   و يكپارچگي اين سرزمين ناتوان بودند و چين قرن اتحادهاي حكومتي در اين سرزمين در  سلسله
  .رو بود و در مرزهاي شمالي روبههاي پياپي اقوام كوچر اسي و يورشتفرقة سي
  . تكميل ديوار بزرگ چين بود تي  هوانگ هاي مهم شي امديكي از اق

  
 .اتفاق افتاد هانگشايش جادة ابريشم در زمان سلسلة 
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 كند؟ هاي زير را كامل مي عبارت ترتيب به كدام گزينه .97
  .بيشتر شد......... ها و فتوحات اسكندر،  نتيجة لشكركشي در -
......... گـرا،   و جامعة نظامي........ نري و زادگاه دمكراسي، هاي فلسفي، علمي و ه مركز فعاليت -

  .رفتند شمار مي در يونان به
 .بود......... در زندگي يونانيان داشت،  يعاملي كه تأثير بسزاي -

رقابـت   -آتـن  اسـپارت،  -رمـان او قلمرو تحت فمردمان ها و  ارتباط و تعامل فرهنگي ميان تمدن 1
  داخلي هاي  شهرها و جنگ تدول

وضــعيت  -آتــن اســپارت، -آســياي صــغير پيــروزي بــر ســپاه هخامنشــيان و متصــرفات او در  2
  يونان جغرافيايي

وضـعيت   -اسـپارت  آتن، -قلمرو تحت فرمان او مردمان ها و ارتباط و تعامل فرهنگي ميان تمدن 3
  جغرافيايي يونان

شـهرها   رقابت دولت -اسپارت ن،تآ -پيروزي بر سپاه هخامنشيان و متصرفات او در آسياي صغير 4
  هاي داخلي و جنگ

  3 يحصح ينهٔ گز
هـا و مردمـان قلمـرو     ل فرهنگي ميـان تمـدن  ا و فتوحات اسكندر، ارتباط و تعامه كشي در نتيجة لشكر

  .تر شد تحت فرمان او بيش
رفت و  ميبه شمار ) كراسيدم(ساالري  ري و نيز زادگاه مردمهاي فلسفي، علمي و هن آتن مركز فعاليت
  .گرا و جنگاور بود اي نظامي اسپارت، جامعه

 .وضعيت جغرافيايي يونان تأثير بسزايي در زندگي يونانيان داشت
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در نظـام   تغييراتـي  چـه كسـي توانسـت    و روميان باستان چه بود رد هنريترين دستاو  تهبرجس .98
 وجود آورد؟ حكومتي جمهوري رم به

 پريكلس -نويسي نمايشنامه پيشگام در تفكر فلسفي و ادبيات و 1
 پريكلس -سازي در معماري و مجسمه 2
 اكتاويان -نويسي پيشگام در تفكر فلسفي و ادبيات و نمايشنامه 3
 اكتاويان -سازي در معماري و مجسمه 4

  4 يحصح ينهٔ گز
يونان زادگاه فلسفه و پيشگام . (سازي تبلور يافت در معماري و مجسمه روميان  هنري ترين دستاورد  برجسته

  ).نويسي پررونق بود نمايشنامه بيات و هنرهاي تجسمي مخصوصاً شعر ودر تفكر فلسفي بود و همچنين اد
طلب دچـار جنـگ داخلـي و آشـفتگي      در قرن اول قبل از ميالد، جمهوري رم بر اثر رقابت سرداران جاه

 .وجود آورد كتاويان بر رقيبانش غلبه كرد و تغييراتي در نظام حكومت جمهوري رم بهاشد كه سرانجام 
  

 هاي زير است؟ پاسخ پرسشترتيب  بهگزينه كدام  .99
  چه كسي ترجمه شد؟ نوشتة داريوش هخامنشي توسط سنگ -
  نگاري در عصر ايران باستان چه بود؟ يكي از داليل ضعف تاريخ -
 در كدام كتاب مطالبي دربارة هخامنشيان به ويژه كورش بزرگ وجود دارد؟ -

 در كتاب تورات -ثبت و ضبط وقايع از سوي پادشاهان لعدم تماي -وننسسرهنري راولي 1
 تدهرودر كتاب تاريخ  -مقبوليت سنت شفاهي بر سنت كتابت -آرتوريوپ آمريكايي 2
 در كتاب تورات -مقبوليت سنت شفاهي بر سنت كتابت -سرهنري راولينسون 3
 تدر كتاب تاريخ هرود -ي پادشاهانوعدم تمايل ثبت و ضبط وقايع از س -آرتوريوپ آمريكايي 4

  3 يحصح ينهٔ گز
به نام سرهنري راولينسون موفق به خوانـدن خـط ميخـي     در زمان محمدشاه قاجار يك افسر انگليسي

  .نوشتة داريوش هخامنشي را در بيستون ترجمه كرد شد و سنگ
عالقه و عادت به حفظ سـينه بـه سـينة     ،نگاري در عصر ايران باستان شايد يكي از داليل ضعف تاريخ

  .بوده است تر بودن سنت شفاهي بر سنت كتابت ها و مقبوليت و پسنديده مطالب در قرن
كـه در صـدر    توان نام برد هاي مورخان يوناني و رومي مي از عمدة منابع نوشتاري غير ايراني از كتاب

كتاب ديني يهوديان نيز مطالبي دربـارة هخامنشـيان و    ،در تورات. ت قرار داردآنها كتاب تاريخ هرود
 .ويژه كورش بزرگ وجود دارد به
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ي جديـد در دورة ايـران باسـتان    هـا  شناسي و پژوهش تانهاي باس كدام گزينه از نتايج كاوش .100
 هاي شاپور يكم با روميان بازگو شده است؟ نوشته شرح جنگ در كدام سنگ است و

 بيستون نوشتة پنج ستون از سنگ - ان براي مسافرت به ايرانييدوچندان شدن عالقه و تمايل اروپا 1
 نوشته در كعبة زرتشت سنگ -باستانبندي جديد مورخان از تاريخ ايران در دورة  تقسيم 2
 ته در كعبة زرتشتشون سنگ -يان براي مسافرت به ايراندوچندان شدن عالقه و تمايل اروپاي 3
 نوشتة بيستون پنج ستون از سنگ -بندي جديد مورخان از تاريخ ايران در دورة باستان تقسيم 4

  2 يحصح ينهٔ گز
نشـانگر ايـن اسـت كـه     ي جديد در دورة ايـران باسـتان   ها پژوهش و شناسي هاي باستان نتايج كاوش

جانشـيني و كشـاورزي    چندين هزار سال پيش از مهاجرت اقوام آريايي، ساكنان فالت ايران بـه يـك  
كه مورخـان از تـاريخ ايـران در     بود بندي جديدي تقسيميكي ديگر از نتايج تحقيقات،  .اند روي آورده

  .دورة باستان ارائه كردند
هـاي ايـن پادشـاه بـا      شاپور يكم در كعبـة زرتشـت در نقـش رسـتم بازگوكننـدة جنـگ       نوشتة سنگ
  . است روميان

  
  .نوشتة بيستون شرح وقايع دوران آغازين فرمانروايي داريوش بزرگ است سنگاز پنج ستون 



 

 شماره
 حیطه زیرواحد یادگیری واحد یادگیری فصل سوال

 شناختی

 موقعیت جغرافیایی ایران: 3درس  جغرافیای طبیعی ایران: 2فصل  101
 موقعیت جغرافیایی 

 (موقعیت نسبی -موقعیت ریاضی یا مطلق )
 پیشرفته

 پیشرفته موقعیت نسبی ایران موقعیت جغرافیایی ایران: 3درس  جغرافیای طبیعی ایران: 2فصل  102

 مقدماتی های ایران اهمیت و پیدایش ناهمواری های ایران ناهمواری: 4درس  جغرافیای طبیعی ایران: 2فصل  103

 پیشرفته کوهستانی شمال کشورمنطقه  های ایران ناهمواری: 4درس  جغرافیای طبیعی ایران: 2فصل  104

 مقدماتی (زاگرس)منطقه کوهستانی غربی  های ایران ناهمواری: 4درس  جغرافیای طبیعی ایران: 2فصل  101

 پیشرفته ها دشت های ایران ناهمواری: 4درس  جغرافیای طبیعی ایران: 2فصل  101

 پیشرفته بینی وضع هوا هواشناسی و پیش آب و هوای ایران: 1درس  جغرافیای طبیعی ایران: 2فصل  101

 پیشرفته عوامل مؤثر بر آب و هوای ایران آب و هوای ایران: 1درس  جغرافیای طبیعی ایران: 2فصل  101

 پیشرفته عوامل مؤثر بر آب و هوای ایران آب و هوای ایران: 1درس  جغرافیای طبیعی ایران: 2فصل  101

 پیشرفته تأثیر آب و هوا بر زندگی ما آب و هوای ایران: 1درس  جغرافیای طبیعی ایران: 2فصل  110

 

 

 سركار خانم آذر نوری بروجردی: جغرافياسرگروه دپارتمان 
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 باشد؟ درست مي »موقعيت نسبي ايران«هاي زير در مورد  از گزينه يك كدام .101
 .السرطان و جنوب نقطة معتدلة نيمكرة شمالي قرار دارد ايران در شمال مدار رأس 1
 .السرطان قرار دارد در جنوب مدار رأس ايران در نيمكرة شمالي و شمال منطقة معتدله 2
جنوب شرق قـارة آسـيا بـا همسـايگي آبـي دريـاي خـزر در شـمال و          و ايران در نيمكرة شمالي 3

 .فارس و درياي عمان در جنوب قرار دارد خليج
تركيـه و تركمنسـتان    بـا  غرب خـود  در ايران در شرق خود با كشورهاي افغانستان و پاكستان و 4

 .همسايه است
  1 يحصح ينهٔ زگ

  .السرطان قرار دارد رأس رايران در جنوب منطقة معتدله و شمال مدا: »2«در گزينة 
  .ايران در جنوب غربي قارة آسيا واقع شده است: »3«در گزينة 
 .باشد در شمال غرب با تركيه و در غرب با عراق همسايه مي: »4«در گزينة 

  
 هاي كشور ايران است؟ يك از آب مربوط به كدامترتيب  هاي ذكر شده به هريك از ويژگي .102

هـاي آزاد   آب ارتباط با -ليت دفاعي در سواحل آنداشتن قاب -درصد خاويار جهان 90تأمين «
 »كانون توجه صادركنندگان كاالهاي صنعتي و غيرصنعتي -داشتن شرايط استراتژيك -جهان

 هرمز تنگة -خليج فارس -درياي عمان -فارس خليج  -درياي عمان 1
 درياي خزر -خليج فارس -درياي خزر -تنگة هرمز -خليج فارس 2
 خليج فارس -تنگة هرمز -درياي عمان -درياي عمان -درياي خزر 3
 درياي عمان -تنگة هرمز -درياي خزر -خليج فارس -درياي عمان 4

  3 يحصح ينهٔ گز
  .كند درصد خاويار جهان را تأمين مي 90درياي خزر 

بخشـد و   نظر نظـامي و اقتصـادي مـي   وجود دارد كه به آن قابليت دفاعي از  سواحليدر درياي عمان 
 . كند هاي آزاد جهان ارتباط پيدا مي آب اقيانوس هند با اهمچنين با ارتباط ب

  .هاي تجاري مهم جهان است و يكي از گذرگاه) استراتژيك(راهبردي  ترين آبراهة تنگة هرمز مهم
مصـرف بـزرگ كـه بـه خـود اختصـاص داده اسـت بـه كـانون توجـه            بـازار خليج فارس با داشتن 

 .صادركنندگان كاالهاي صنعتي و غيرصنعتي تبديل شده است
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 ن در كــدام منــاطق اســت و كــدام ويژگــي جغرافيــايي ايشــترين تمركــز ســكونتگاه در ايــرب .103
 باعث موفقيت عمليات مرصاد در اين منطقه شد؟ »كرِند غرب«

 هوايي مناسبشرايط آب و  -ها دشت 1
 هاي كم ارتفاع همجواري با جلگه -نواحي ساحلي 2
 ت كوهستاني و عوارض طبيعييموقع -پايكوهي 3
 منطقه پست و هموارهاي  سرزمين -حاشية رودها 4

  3 يحصح ينهٔ گز
رزمنـدگان  . تر اسـت  ها متراكم ها در ايران در مناطق پايكوهي بيشتر و جمعيت در آن تعداد سكونتگاه

 ،استفاده از موقعيت كوهستاني و عـوارض طبيعـي منطقـه    ادر كرِند غرب در استان كرمانشاه باسالم 
 .يت اجرا كردندقعمليات مرصاد را با موف

  

هاي البرز معموال داراي چه جهتي است و شيب عمومي منطقة كوهستاني تالش به  هاي كوه دامنه .104
 كدام سمت بيشتر است؟

 .آذربايجان بيشتر از خزر است به سمت -به سمت شمال به جنوب 1
 .به سمت خزر بيش از آذربايجان است -به سمت شمال يا جنوب 2
 .به سمت خزر و آذربايجان هر دو داراي شرايط يكساني است -به جهت شرق به غرب 3
 .به سمت منطقة كوهستاني البرز بيش از سمت خزر شيب دارد -به جهت شرق يا غرب 4

  2 يحصح ينهٔ گز
هـاي تـالش بـه     هاي البرز معموالً به سمت شمال و يا جنوب است و شيب عمومي كـوه  هاي كوه دامنه

 .آذربايجان است منطقة سمت درياي خزر بيش از
  

دام گزينه منطقة انتهـايي كوهسـتاني غربـي اسـت و شـهر نيشـابور در اطـراف كـدام كـوه          ك .105
 دارد؟ قرار
 آالداغ -گنبدهاي نمكي 2 هزار مسجد -شهر مريوان 1
 داغ قره -هاي فرسايش يافته خوردگي چين 4  بينالود -تنگة هرمز 3

  3 يحصح ينهٔ گز
مريوان در كردستان شروع و تا تنگة هرمز كشيده شـده اسـت و    از) زاگرس(منطقة كوهستاني غربي 

 .شهر نيشابور در اطراف كوه بينالود قرار دارد
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 كدام گزينه درست است؟ .106
 ؛شـوند  در ميان آنها ايجاد مي يا ها در حد فاصل تاقديس ها خوردگي هنگام چينها در  برخي دشت 1

 .دشت كاكان در فارس :مانند
شناسـي بسـيار قـديم     ي كـه از دوران زمـين  يهـا  دشت لوت بر اثر فرسايش بادي بر روي دشـت  2

 .وجود آمده است به ،مانده است باقي
دشـت ارژن در   :مانند ؛ها هستند هموار شدن زمينها حاصل انحالل مواد آهكي و  اي از دشت پاره 3

 .استان همدان
 .به وجود آمده است پستدشت بر اثر انباشت مواد حاصل از فرسايش در نواحي  ماهي 4

  2 يحصح ينهٔ گز
  .آيند وجود مي ها به ها و هم در ميان ناوديس ها گاهي در حد فاصل تاقديس دشت: »1«در گزينة 
  .ارژن در استان فارس قرار دارددشت : »3«در گزينة 
 .هموار شده است ،دشت در كرمانشاه است و بر اثر انحالل مواد آهكي  ماهي: »4«در گزينة 

  

 ،هـاي هواشناسـي   آورد و در نقشـه  فشار معموالً چه نوع هوايي را بـه همـراه مـي    كز كمعبور مرا .107
 شود؟ مراكز پرفشار با چه عالئمي نمايش داده مي

 Lعالمت اختصاري  -هواي گرم و مرطوب 1
  Lعالمت اختصاري  -هواي سرد و خشك 2

 Hعالمت اختصاري  -هواي آرام و پايدار 3
  Hعالمت اختصاري  -هواي ابري و باراني 4

  4 يحصح ينهٔ گز
عالمـت   هاي هواشناسي در نقشه. آورد فشار معموالً هواي ابري و باراني را به همراه مي عبور مراكز كم

 .دهندة مراكز پرفشار است نشان Hاختصاري 
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تر  ي گرميهنگام ظهر هوا ،يك ساعت از همان روزو چرا استان هرمزگان در يك روز مشخص  .108
 از استان آذربايجان غربي دارد؟

 .هاي پايين جغرافيايي قرار دارد زيرا اين استان در عرض 1
يا و همچنين تابش خورشيد دچار تبخير فـراوان و  اين استان در هنگام ظهر به علت نزديكي به در 2

 .شود گرماي بيش از حد مي
 .رسد زياد بوده و در ظهر به حداكثر گرماي خود مي يزيرا اين استان داراي اختالف دما 3
اين استان در منطقة گرم و مرطوب واقع شده اسـت و اسـتان آذربايجـان در منطقـة كوهسـتاني       4

 .دارد قرار
  1 يحصح ينهٔ گز

تـري قـرار    هـاي پـايين   مناطق جنوبي ايران كه در فاصلة نزديكتري به خط استوا هستند و در عـرض 
هنگام ظهر دچار زاوية تابش نزديك به عمـود شـده و ميـزان بيشـتري انـرژي دريافـت و        ،اند گرفته

 .شوند تر مي گرم ،هاي شمالي كشور نسبت به استان
  

 2000محاسبه نماييـد دمـاي هـوا در دامنـة     . ي دماي هوا صفر استهمتري كو 4500در ارتفاع  .109
 متري آن به چه ميزاني است؟

 درجه 3− 4 درجه 12− 3 درجه 15 2 درجه 6− 1
  2 يحصح ينهٔ گز

4500m  .درجه كاهش دما داريم و بالعكس 6متر  1000ازاي هر  به → 0°  3500m → 6 + 0 = 6°  2500m → 6 + 6 = 12°  2000 → 12 + 3 = 15°   
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ها و تجهيزات نظامي اثرگذار است و علـل   ايي زير بر روي تاكتيكاز عوامل آب و هويك  كدام .110
 گيري بحران ريزگردها در كدام گزينه به درستي بيان شده است؟ شكل

 هاي جوي تبخير باال، افزايش دما، كاهش ريزش -زياد ياختالف دما 1
 سدسازي خشك شدن رودها، عدم مديريت صحيح منابع آب، -خشك يآب و هوا 2
 هاي جوي سدسازي، عدم مديريت صحيح منابع آب، كاهش ريزش -افزايش دما 3
 ها منابع آب، خشك شدن باتالق فهاي جوي، مديريت ضعي كاهش ريزش -باال ترطوب 4

  4 يحصح ينهٔ گز
هـا و تجهيـزات نظـامي،     هاي نظامي، تاكتيـك  طرح هآب و هواي داراي رطوبت باال از عواملي است ك

  .دهد از نيروها را تحت تأثير قرار مي پشتيباني ه والبس
از علـل   ها و مـديريت ضـعيف منـابع آب    هاي جوي، خشك شدن باتالق عواملي چون كاهش ريزش

  .گيري بحران ريزگردها است شكل



 

 شماره
 حیطه زیرواحد یادگیری واحد یادگیری فصل سوال

 شناختی

 مقدماتی کنش ما چه آثار و پیامدهایی دارد؟ های ما کنش: 1درس  زندگی اجتماعی: 1فصل  111

 مقدماتی گیرند؟ اند و چگونه شکل می های اجتماعی کدام پدیده اجتماعیهای  پدیده: 1درس  زندگی اجتماعی: 1فصل  111

 پیشرفته چه تصوری از جهان اجتماعی دارید؟ جهان اجتماعی: 1درس  زندگی اجتماعی: 1فصل  111

 پیشرفته چه تصوری از جهان اجتماعی دارید؟ جهان اجتماعی: 1درس  زندگی اجتماعی: 1فصل  111

 پیشرفته جهان اجتماعی از چه اجزایی تشکیل شده است؟ های جهان اجتماعی اجزا و الیه: 1درس  اجتماعیزندگی : 1فصل  111

 مقدماتی جهان اجتماعی از چه اجزایی تشکیل شده است؟ های جهان اجتماعی اجزا و الیه: 1درس  زندگی اجتماعی: 1فصل  111

 پیشرفته های اجتماعی؟ جهان اجتماعی یا جهان های اجتماعی جهان: 1درس  زندگی اجتماعی: 1فصل  111

 مقدماتی های اجتماعی؟ جهان اجتماعی یا جهان های اجتماعی جهان: 1درس  زندگی اجتماعی: 1فصل  111

 پیشرفته آیا جهان اجتماعی صرفًا تابع خواست و اراده افراد است؟ پیامدهای جهان اجتماعی: 1درس  زندگی اجتماعی: 1فصل  111

 پیشرفته اند یا محدودیت؟ پیامدهای جهان اجتماعی فرصت پیامدهای جهان اجتماعی: 1درس  زندگی اجتماعی: 1فصل  111
 

 

 سركار خانم فروغ تيموريان: شناسی جامعهسرگروه دپارتمان 
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ايـن پيامـدها    ةدرسـت اسـت و نتيجـ   » پيامـدهاي طبيعـي كـنش انسـاني    « ةبـار يك در كدام .111
 است؟ كدام

  .احتمالي است -فرد انساني وابستگي ندارد ةبه اراد 1
  .قطعي است -افراد ديگر وابسته است ةبه اراد 2
  .قطعي است -فرد انساني وابستگي ندارد ةبه اراد 3
 .احتمالي است -افراد ديگر وابسته است ةبه اراد 4

  3 صحيحينٔه گز
انسـاني  افـراد   ةپس الزاماً اين نوع پيامـدها بـه اراد   ؛پيامدهاي طبيعي همان پيامدهاي غيرارادي است

 .خواهد بود »قطعي و حتمي«آن  ةپس نتيج ؛بستگي ندارد و زماني كه اين پيامدها غيرارادي است
  

 .ترتيب مشخص كنيد كار رفته را به ي بهسشنا در متن زير مفاهيم جامعه .112
هجـوم  «اي از مسافران بدون رعايت حق تقدم بـه سـمت درهـا     ه اتوبوس، عدهدر يك ايستگا

جواني كه شاهد ايـن صـحنه    ،»جا ماندند«خانمي سالخورده از سوارشدن به اتوبوس  ،»آوردند
و به مأمور ايستگاه اعتراض كرد كـه در مـورد رعايـت نوبـت بـه مسـافران        »أثر شدهمت«بود 

 ».تذكر دهد«
 كنترل اجتماعي -ارزش اجتماعي -پيامد غيرارادي كنش اجتماعي -كنش اجتماعي 1
 پذيري جامعه -هنجار اجتماعي -پيامد ارادي كنش اجتماعي -كنش اجتماعي 2
  پذيري جامعه -كنش انساني -اجتماعيپيامد غيرطبيعي كنش  -كنش اجتماعي 3
  كنترل اجتماعي -هنجار اجتماعي -كنش اجتماعي -پديدة اجتماعي 4

  1 يحصح ينهٔ گز
پـس  ) اجتماعي پيامـد كـنش اجتمـاعي اسـت      ةپديد(است نه پيامد كنش  »يك كنش«هجوم آوردن 

كـنش   »غيـرارادي «پيامـد   ،اينكه در آن شلوغي خانم سالمند از اتوبوس جا بماند. غلط است 4گزينة 
اسـت و تـذكر بـه مسـافران      »ارزش اجتمـاعي «فردي كه قصد كمك بـه او را دارد   است و اجتماعي

 .است »كنترل اجتماعي«
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 ميان موجودات زنده با جهان اجتماعي در كدام گزينه بيان شده است؟ترين تفاوت  مهم .113
 .ميان اعضا در موجودات زنده استوابستگي اعضا در جهان اجتماعي بسيار بيش از وابستگي  1
 .صورت ارادي و غيرتكويني است در جهان اجتماعي نظم و چينش اعضا به 2
  .گردد ها در جهان اجتماعي متناسب با نيازهاي اعضا ايجاد مي هدف 3

  .ماند رود ولي در جهان اجتماعي باقي مي آنچه در موجودات زنده نقش نداشته باشد از بين مي 4

  2 يحصح ينهٔ گز
ترين تفاوت جهان اجتماعي با موجود زنده، نظـم و چيـنش ارادي و غيرتكـويني اعضـا در جهـان       مهم

 .اجتماعي است
  

افتتـاح حسـاب بـانكي و امكـان     «، »عضويت اعضا در جهان اجتماعي ةنحو«، »ن اجتماعيجها« .114
 درستي آمده است؟ ترتيب در كدام گزينه به به ،»ذخاير آب زيرزميني«و » انتقال پول

 تكويني ةپديد -تكويني ةپديد -تكويني و قراردادي -هاي اجتماعي مجموعه پديده 1
 طبيعي ةپديد -تكويني ةپديد -تكويني و قراردادي -هاي فردي و اجتماعي مجموعه پديده 2
 -اي قـراردادي   پديـده  -يقـرارداد اراده و آگـاهي و  بـا   -هاي فـردي و اجتمـاعي   مجموعه پديده 3

  تكويني ةپديد
  تكويني  ةپديد -اي قراردادي پديده -اراده و آگاهي و قرارداديبا  -هاي اجتماعي مجموعه پديده 4

  4 يحصح ينهٔ گز
  .گيرد هاي اجتماعي قرار مي درون مجموعه پديده: جهان اجتماعي

  .و قراردادي و اعتباري است با اراده و آگاهي: نحوه عضويت اعضا در جهان اجتماعي
وجـود   اي اعتباري و قراردادي است كه ما خودمـان بـه   پديده: افتتاح حساب بانكي و امكان انتقال پول

  . آوريم و اراده و آگاهي ما در آن نقش دارد مي
 .تكويني و طبيعي است: ذخاير آب زيرزميني
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 ؟نيست درست در ارتباط با اجزاي جهان اجتماعييك از موارد زير  كدام .115
هـاي اجتمـاعي،    پديـده  ةيك از اجزاي جهان اجتماعي بدون معنا نيست و به همين دليل همـ  هيچ 1

 .هويتي ذهني دارند
هـاي اجتمـاعي،    پديـده  ةيك از اجزاي جهان اجتماعي بدون معنا نيست و به همين دليل همـ  هيچ 2

 .هويتي معنايي دارند
هـاي اجتمـاعي،    معنا است و به همين دليل، برخي از پديـده برخي از اجزاي جهان اجتماعي داراي  3

  .هويتي ذهني و معنايي دارند
عـد محسـوس و   ب ،هاي اجتماعي يك از اجزاي جهان اجتماعي بدون معنا نيست اما همة پديده هيج 4

  .ندارندعيني 
  3 يحصح ينهٔ گز

هـويتي   ،هـاي اجتمـاعي   ها و همة پديـده  نه برخي از آن ،اجزاي جهان اجتماعي داراي معنا هستند ةهم
 .ذهني و معنايي دارند نه برخي

  

اجتماعي است كه مبنـاي  ...........  ةمجريه يك پديد ةاجتماعي و قو...........  ةيك پديد ،دهخانوا .116
 .است........... بندي  اين تقسيم

  هاي فردي و اجتماعي كنش -نظام -كالن 1
 اندازه و دامنه -كالن -خرد 2
  ذهني و عيني بودن -خرد -خرد 3

  محسوس و غيرمحسوس بودن -كالن -كالن 4

  2 يحصح ينهٔ گز
 ها آن بندي تقسيمو مبناي  است »كالن« ةمجريه پديد ةاست و قو »خرد اجتماعي« ةيك پديد ،خانواده

 .است »اندازه و دامنه«براساس 
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العملـي   شـود، عكـس   آموزش و تربيت به او منتقل مـي هر انساني در قبال فرهنگي كه از طريق  .117
هـاي مختلـف    هـا سـبب پيـدايش جهـان     انسـان  در العمل چيست و عاملي كه ن عكسآ ؛دارد
 گردد، كدام است؟ مي
 ها يكساني معرفت فطري در انسان -فعال و تأثيرگذار 1
 ها يكساني معرفت فطري در انسان -منفعل و پذيرنده 2
  ها تنوع آگاهي و اختيار انسان -فعال و تأثيرگذار 3

  ها تنوع آگاهي و اختيار انسان -منفعل و پذيرنده 4

  3 يحصح ينهٔ گز
ها در قبال فرهنگ، موجودي فعال و تأثيرگذار هسـتند و تنـوع معرفـت و تنـوع اراده و اختيـار       انسان
 .شود هاي مختلف مي ها موجب پيدايش جهان انسان

  

هـا   از نوع كدام تفاوت ،ها و اعتقادات اصلي بازگردد كالن، آرمانهاي  هايي كه به ارزش تفاوت .118
 شناسان در غرب چيست؟ باشد و وظيفة جامعه مي
 جوامع ابتدايي ةمطالع -تفاوت ميان هنجارها و نمادها 1
 جوامع صنعتي ةمطالع -هاي بنيادين تفاوت ميان عقايد و ارزش 2
  جوامع صنعتي و شهري پيشرفته ةمطالع -هاي اجتماعي تفاوت درون جهان 3

  پيشرفته شهريصنعتي و جوامع  ةمطالع -هاي اجتماعي مختلف تفاوت ميان جهان 4

  4 يحصح ينهٔ گز
هـاي ميـان    تفاوت«گردد، از نوع  ها و اعتقادات اصلي باز مي هاي كالن، آرمان هايي كه به ارزش تفاوت
جوامع صـنعتي و شـهري پيشـرفته     ةمطالع ،شناسان جامعه ةوظيف است و» هاي اجتماعي مختلف جهان

 .بود )جوامع غربي(
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پيامدهاي ضروري و الزامي جهان اجتماعي تا چه زمـاني بـاقي اسـت و پـس از تغييـر جهـان        .119
 چه اتفاقي رخ خواهد داد؟، هاي آن اجتماعي موجود و برداشته شدن الزام

جهـان اجتمـاعي بسـط و     -برجاسـت يك جهان اجتماعي از طريق مشـاركت اجتمـاعي افـراد پـا      1
 .گسترش پيدا خواهد كرد

 .جهان اجتماعي بسط و گسترش پيدا خواهد كرد - گذارد ها بر فعاليت اجتماعي افراد تأثير مي الزام 2
جهان اجتماعي جديـدي شـكل    -يك جهان اجتماعي از طريق مشاركت اجتماعي افراد پابرجاست 3

  .خواهد گرفت
  .جهان اجتماعي جديدي شكل خواهد گرفت -گذارد عي افراد تأثير ميالزام بر فعاليت اجتما 4

  3 يحصح ينهٔ گز
مانند كه آن جهان اجتماعي از طريق  پيامدهاي ضروري و الزامي يك جهان اجتماعي تا زماني باقي مي

 ،هـاي آن  با تغيير جهان اجتماعي موجود و برداشـته شـدن الـزام   . پابرجاست ،مشاركت اجتماعي افراد
 .گيرد جديدي شكل مي جهان اجتماعيِ

  

هاي اجتماعي  برخي از جهان«له بر اساس كدام معيار، مورد ارزيابي قرار گرفته است؟ اين جم .120
هـاي اجتمـاعي رويكـرد دنيـا      گيرند و برخي از جهـان  استعدادهاي معنوي افراد را در نظر نمي

 »گريز دارند
 ها و هنجارها و پيامدهاي آن ارزش 1
 ها و پيامدهاي آن ها و آرمان ارزش 2
  ها و پيامدهاي هنجاري و نمادي آن ها و آرمان ارزش 3

  هنجارها و نمادها و پيامدهاي ارزشي و آرماني آن 4

  2 يحصح ينهٔ گز
  .پذيرد ها صورت مي ها و پيامدهاي آن ها، آرمان ارزيابي جملة مطرح شده براساس ارزش



 

 شماره
 حیطه زیرواحد یادگیری واحد یادگیری فصل سوال

 شناختی

 پیشرفته تعریف و استدالل: دو بخش اصلی منطق منطق، ترازوی اندیشه: 1درس  منطق و مباحث آن: 1بخش  121

 پیشرفته ابهام در مرجع ضمیر لفظ و معنا: 2درس  خارج روابط میان ذهن، زبان و: 2بخش  122

 مقدماتی نحوه داللت لفظ بر معنا لفظ و معنا: 2درس  روابط میان ذهن، زبان و خارج: 2بخش  121

 پیشرفته مفهوم جزئی و مفهوم کلی مفهوم و مصداق: 1درس  روابط میان ذهن، زبان و خارج: 2بخش  121

 پیشرفته رابطه میان مصادیق دو مفهوم کلی مفهوم و مصداق: 1درس  میان ذهن، زبان و خارجروابط : 2بخش  121

 پیشرفته شرایط تعریف صحیح اقسام و شرایط تعریف: 1درس  تعریف: 1بخش  121

 مقدماتی شرایط تعریف صحیح اقسام و شرایط تعریف: 1درس  تعریف: 1بخش  121

 پیشرفته استقرای تعمیمی اقسام استدالل استقرایی: 1درس  استدالل استقرایی: 1بخش  121

 مقدماتی استقرای تعمیمی اقسام استدالل استقرایی: 1درس  استدالل استقرایی: 1بخش  121

 مقدماتی استنتاج بهترین تبیین اقسام استدالل استقرایی: 1درس  استدالل استقرایی: 1بخش  111

 

 

 جناب آقای رضا آقاجانی: فلسفه و منطقسرگروه دپارتمان 
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 ؟باشد نميم گزينه تصور كدا .121
 .آن روز كه به مسجد نرفتم 2 .دانشجويي كه به دنبال دانش است 1
  .هنوز هم تنبل هستي 4  نيلي بودن آسمان 3

   4 يحصح ينهٔ گز

  
اين عبارت يك تصديق است، زيرا در آن حكمي مبني بر تنبل بودن مخاطب از گذشته تا به حاال بـه  

 .او نسبت داده شده است
  

 است؟ نشدهام گزينه مغالطه به درستي بيان در كد .122
 )ابهام در مرجع ضمير. (سالة من است 15حسن رفيق  1
 )نگارش كلمات. (شده توسط مأمورين شهرداري خراب شدند اي ساختهه خانه 2
 )اشتراك لفظ. (او گفت اين پول سهم من است 3
  )مرجع ضمير درهام با. (ويلچرش را به جلو راند و مراقب پيرزن، لباسش را مرتب كرد 4

   3 يحصح ينهٔ گز

  
به او (يكي منظور پول سهم خودش است . مرجع ضمير روي داده است درابهام  ةمغالط» 3«در گزينة 

 .گردد و ديگري به گوينده برمي) گردد برمي
  

 درست ذكر شده است؟ ،گزينهع داللت الفاظ زير، به ترتيب در كدام نو .123
 ».ويالي ما را دزد برد -ام را فروختم كتابخانهميز  -م را رنگ زدما خانه«

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

   1 يحصح ينهٔ گز

  
 است قسمتي از خانه رنگ شده.  تضمني  
 مطابق با معناي اصلي است ،لفظ ميز كتابخانه . مطابقي  
 فقط بر وسايل خانه داللت دارد ،لفظ ويال . التزامي 
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 كار رفته است؟ ر بهها مفاهيم جزئي بيشت يك از گزينه  در كدام .124
 شيركوه -نارگيل -حافظ -مفهوم 2 زبان -آن ميز -مدرسه -انسان 1
  پرتغال -كارون -ديوار -بهروز 4 اين كتاب -سيمرغ -اصفهان -مادر 3

   4 يحصح ينهٔ گز

  
  .بهروز اسم خاص، پرتغال نام كشور و كارون نام يك رود است و همه جزئي هستند و ديوار كلي است

  
  :ها ساير گزينه

  جزئي  ميزآن  / كلي انسان، مدرسه و زبان  :1گزينة 
  جزئي حافظ و شيركوه  /كلي  مفهوم و نارگيل : 2گزينة 
 جزئي اصفهان و اين كتاب  / كلي مادر و سيمرغ  :3گزينة 

  
بـا   چهارگانه، اشكال زير به ترتيب از چپ به راست كدام گزينـه  هاي نسبتتوجه به مبحث  با .125

 ؟نداردمطابقت  ها ساير گزينه
 الزاويه مثلث و مثلث قائم -كتاب و كتاب درسي -گياهسنگ و  1
 خرگوشحيوان و  -لباس و سياه -انسان و خرگوش 2
 حيوان و گربه -انسان و شيعه -ضلعي سهدايره و شكل  3
  حيوان و حيوان ناطق -مربع و چهارضلعي -فارس تهران و خليج 4

   2 يحصح ينهٔ گز

  
  .پس تباين است بين انسان و خرگوش هيچ مصداق مشتركي وجود ندارد 

  عموم و خصوص من وجه و از جهتي اخص هستند  اعماز جهتي  لباس و سياه 
  عموم و خصوص مطلق حيوان و خرگوش 

  
  :ها داليل رد گزينه

  مطلق -مطلق -تباين: »1«گزينة 
  مطلق -مطلق -تباين: »3«گزينة 
 مطلق -مطلق -تباين: »4«گزينة 
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، »حيـوان سـخنگو  «بـه  » طـوطي «و تعريـف  » عشق حقيقي حياتم«به » كودك من«تعريف  در .126
 است؟ نشدهيك از شرايط صحيح تعريف صحيح رعايت  كدام ترتيب به

 واضح بودن -مانع بودن 2 مانع بودن -واضح بودن 1
  بودن دوري -واضح بودن 4 واضح بودن -جامع بودن 3

   1 يحصح ينهٔ گز

  
استفاده شده و اين امر موجـب   »استعاره و كنايه«از  »عشق حقيقي حياتم«به  »كودك من«در تعريف 

عالوه بـر طـوطي سـاير     ، چوناما در تعريف طوطي به حيوان سخنگو. شود تعريف مي »واضح نبودن«
 .بنابراين مانع نيست ،گيرد نميدر بر نيز حيوانات مثل انسان كه سخنگو است را 

  

 نه به درستي تعريف شده است؟كدام گزي .127
 .آورد هايي از درخت كه روح را به پرواز در مي بخش: كتاب 1
 خروج تدريجي شيء از قوه به فعل: حركت 2
 .حيوان نامتفكر است: انسان 3
  .ويندگ به انتقال شما از مكاني به مكان ديگر مي: حركت مكاني 4

  2 يحصح ينهٔ گز
  .همة شرايط تعريف صحيح رعايت شده است ،»ء از قوه به فعل خروج تدريجي شي«در تعريف حركت به 

  :ها  ساير گزينه
  .تعريف واضح نيست: »1«گزينة 
  .تعريف جامع و مانع نيست: »3«گزينة 
  .تعريف دوري است: »4«گزينة 
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 شود؟ به ترتيب مربوط به كدام قسم از استدالل مي جزئي،كلي از جزئي و حكم جزئي از  حكم .128
 استقرا -قياس 2  تمثيل -استقرا 1
  قياس -تمثيل 4  تمثيل -قياس 3

   1 يحصح ينهٔ گز

  
  .رسيم از جزئي به كلي مي استقرا 
  .رسيم از جزئي به جزئي مي تمثيل 
 .رسيم از كلي به جزئي مي قياس 

  

 ؟نيستيك از موارد زير از شرايط استقراي تعميمي قوي  دامك .129
 متفاوت بودن 2  تصادفي بودن 1
  ها بودن بيانگر بعضي طيف 4 تعداد آمار نسبت مناسب داشتن 3

   4 يحصح ينهٔ گز

  
ها  بيانگر همة طيف» 4«باشد اما گزينة  از شرايط استقراي تعميمي قوي مي» 3«و » 2«، »1«هاي  گزينه

 .براي جامعة آماري بايد لحاظ شود كه اشتباهاً بعضي قيد شده است
  

 ................استنتاج بهترين تبيين  .130
 .ترين استدالل استقرايي است قوي 2  .صورتي قياسي دارد 1
  .نوعي استقرا است 4 .از اقسام استدالل قياسي است 3

   4 يحصح ينهٔ گز

  
  .كنيم گاه عمل ميآكه اين روش نوعي استدالل استقرايي است و دقيقاً همانند يك كار
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