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 ترتيب كدام است؟ هاي زير به هر يك از واژه معني .1
 »سرير، دمساز، منّت، قدوم«

  تخت، انس، سرزنش، قدم نهادن 2  ، دردآشنا، نيكويي، فرارسيدناورنگ 1

 پادشاهي، همراز، شكر، آمدن 4  ها اورند، همراز، سپاس، قدم 3
  1 صحيحگزينٔه 

 :ها معناي درست واژه
 تخت پادشاهي، اورنگ: سرير
  سپاس، شكر، نيكويي: منّت

  دردآشنا، مونس، همراز: دمساز
 آمدن، قدم نهادن، فرارسيدن: قدوم

  

 هاي زير باشد؟ تواند معاني مناسبي براي تعداد بيشتري از واژه كدام گزينه مي .2
  »افكند، سامان، صباح، مطاع پستاب، «

 ميراث، توان، امكان، كاال 2  كننده جا ماندن، پگاه، اطاعت پرتو، به 1
  شده فروغ، درخور، ميراث، اطاعت 4  دم مانده، اطاعت كردن، سپيده جا نور، به 3

  4 صحيحگزينٔه 
 :ها معناي درست واژه

  فروغ، پرتو: تاب
  افكنده پسميراث، : افكند پس

   درخور، ميسر، امكان: سامان
  دم پگاه، بامداد، سپيده: صباح
 .برَد فرمانروا، كسي كه ديگري فرمان او را ميشده،  اطاعت: مطاع
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 ها درست آمده است؟ در كدام گزينه معني همة واژه .3

 )فرياد: فغان) (پادزهر: ترياق) (بخت خوش: سعد( 1
 )خشمگين: گرزه) (دان سخن: اديب) (جمال صاحب: قسيم( 2
  )ارمغان: تحفه) (زيادي: مزيد) (وابسته: بازبسته( 3

  )ها خانة غم: الحزن بيت) (برگ: ورق) (رز: تاك( 4

  3 صحيحگزينٔه 
  :ها معناي درست واژه در ساير گزينه

  ، متضاد نحسبختي خوش: سعد: »1«گزينة 
  نوعي مار سمي و خطرناك ويژگي: گرزه: »2«گزينة 
 خانة غم، ماتمكده: الحزن بيت: »4«گزينة 

  

 شود؟ اماليي يافت مي غلطدر كدام بيت  .4
ــي انــدر قضــا     1 ــون درآمــد علّت  چ

  

ــزا   ــردن سـ ــان كـ ــدم نهـ ــغ را ديـ  تيـ
  

 ســپاه و دل و گــنج و دســتور هســت 2
  

 همــان رزم و بــزم و مــي و ســور هســت
  

 صبح نهد طرف زر بر كمـر آسـمان   3
  

 دانــه هضــم در جگــر آســياب آب كنــد
  

 دلبرم عزم سفر كـرد خـدا را يـاران    4
  

 چه كنم با دل مجروح كه مرهم با اوست
  

  1 صحيحگزينٔه 
  غزا قضا  :امالي درست واژه

  
 سرنوشت: قضا/ جنگ : غزا
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 غلط اماليي است؟ فاقدكدام گزينه  .5

 چون بقاي هر دو را علت نيامد جز غذا 1
  

 نيست باقي بر حقيقـت نـه سـطور و گيـا    
  

 شمع اگر زان لب خندان به زبان الفي زد 2
  

 ها به غرامت برخاسـت  پيش عشّاق تو شب
  

 در اين مدت ايام فـراغ  درشگفتم كه 3
  

 دادت برگرفتــي ز حريفــان دل و دل مــي
  

 تو رو نمودي و مشغول شد به غم عاشـق  4
  

 بال بيامد و منصوب شد بـه صـبر ايـوب   
  

  2 صحيحگزينٔه 
 :ها امالي درست واژه در ساير گزينه

  ستور سطور : »1«گزينة 

  
  چهارپا: ستور/ سطرها: سطور
  فراق فراغ : »3«گزينة 

  
  جدايي: فراق/ آسودگي: فراغ

  منسوب منصوب : »4«گزينة 

  
 شده داده نسبت: منسوب/ شده گماشته: منصوب
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 در كدام گزينه همة آثار منثور هستند؟ .6

  مافيه، مثل درخت در شب باران العشق، فيه في حقيق۟ه 1

  مافيه، قصة شيرين فرهاد، تمهيدات فيه 2

  العشق، مثل درخت در شب باران، از پاريز تا پاريس في حقيق۟ه 3

  تمهيدات، كليله و دمنه، مثنوي 4

  2 صحيحگزينٔه 
  

   سهروردي: العشق في حقيق۟ه
  مولوي: مافيه فيه

  شفيعي كدكني: مثل درخت در شب باران
  احمد عربلو: قصة شيرين فرهاد

  القضات همداني عين: تمهيدات
  باستاني پاريزي: از پاريز تا پاريس

  نصراهللا منشي: كليله و دمنه
 مولوي: مثنوي

  
  

 :ها گزينهبررسي ساير 
  منظوم مثل درخت در شب باران : »3«و » 1«هاي  گزينه
 منظوم مثنوي : »4«گزينة 
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 اند؟ هاي بيت زير كدام آرايه .7

ــدة صــاحب « ــردم دي ــود  م ــو ب ــاي ت ــران ج  نظ
  

 »اينك اي جان نگران باش كه جاي تو كجاسـت؟ 
  

  ايهام، اغراق، مجاز، تضاد 2    ايهام، ايهام تناسب، جناس، كنايه 1
  اسلوب معادله، جناس، حسن تعليل، مجاز 4  تعليل، تشبيه، كنايه ايهام تناسب، حسن 3

  1 صحيحگزينٔه 
  :ها در بيت سؤال بررسي آرايه

  

  
  جان -جاي جناس 
 در ديده جاي داشتن كنايه از عزيز بودن: كنايه

  
 ؟ندارد» اسلوب معادله«م گزينه آراية كدا .8

 شود ظاهر عيار فقر بعـد از سـلطنت   مي 1
  

 ديــده را توتيــاي چشــم باشــد خــاك توفــان
  

 ساحل درياي پرشور عدم ترك خودي است 2
  

 مهـــد آســـايش بـــود دار فنـــا منصـــور را
  

 هاي حق نيازي پرده تا برداشت از رخ بي 3
  

 زير پا افكند هر كس هر چه دستاويز داشـت 
  

 گشـته اسـت   پردة پندار سد راه وحدت 4
  

 چون حباب از خود كند قالب تهي، دريا شود
  

  3 صحيحگزينٔه 
  .هاي اول است مصراع دوم مصداق و مثالي براي مصراع» 4«و » 2«، »1«هاي  در گزينه

كه در اسلوب معادله مفهوم و معني هر دو  حالي مصراع دوم ادامة مصراع اول است؛ در» 3«در گزينة 
  .مصراع كامل است

  
درواقع، شاعر بر پاية تشبيه بـين  . در اسلوب معادله مصراع دوم در حكم مصداقي براي مصراع است

  .دو مصراع ارتباط معنايي برقرار كرده است
اي كه يكـي از طـرفين    گونه بهدر اسلوب معادله، هريك از دو مصراع، استقالل نحوي و معنايي دارند؛ 

جـا كـرد و خوانـد،     به توان دو مصراع را جا معادل و مصداقي براي تأييد مفهوم طرف ديگر است و مي
 .بدون اينكه به معنا و مفهوم بيت آسيبي برسد

  )كننده نگاه(نگرنده ايهام نگران 
دلواپس و مضطرب

  انديشهنظر ايهام تناسب 
.نگاه با ديده تناسب دارد
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 است؟ نرفتهكار  به» فعل+ مسند+ مفعول+ نهاد«در كدام گزينه اجزاي جملة  .9

ـان سـازد   چو جان عاشقان آن ماه را  1 ـلطان و خ  س
  

 جهاني پيشِ او خـود را غـالم رايگـان سـازد    
  

 رود آن شوخ و در وي عـالمي حيـران   خرامان مي 2
  

 بزرگ آن صانعي كز آب آن سـرو روان سـازد  
  

 سر آن چشم گردم، چون به ناز و شـيوه و شـوخي   3
  

 گهي مستي نمايد، گاه خـود را نـاتوان سـازد   
  

 جانم فداي اودارد آن بت و   بر ابرو خال 4
  

 در آن دم كو بسي دل طعمة زاغ و كمان سازد
  

  2 صحيحگزينٔه 
است و اجزاي جملـه از  » گرداند«معادل » سازد«هاي دوم فعل  مصراع» 4«و » 3«، »1«هاي  در گزينه

به معنـاي ايجـاد كـردن    » سازد«فعل » 2«نهاد، مفعول، مسند و فعل تشكيل شده است؛ اما در گزينة 
 .تشكيل شده است» فعل+ مفعول + نهاد «اجزاي جمله از است و 

  

 است؟ نادرستهاي ذكرشده  در كدام گزينه يكي از آرايه .10
 پيش رويت دگران صورت بـر ديوارنـد   1

  

 نه چنين صورت و معني كه تو داري، دارنـد 
  

)تشبيه -تضاد(  

ــرد   2 ــرواز پژم ــس، پ ــف قف ــس از كش  پ
  

ــورد   ســـرودن بـــر لـــب بلبـــل گـــره خـ
  

  

)جناس -تشخيص(  

 پاك كن چهرة حافظ به سر زلف ز اشك 3
  

 ورنــه ايــن ســيل دمــادم ببــرد بنيــادم     
  

)استعاره -اغراق(  

 ها بر شـمع دارد ديـدة گريـان مـا     خنده 4
  

ــا  مــو نمــي  گنجــد ميــان گريــه و مژگــان م
  

)تضاد -نغمة حروف(  

  2 صحيحگزينٔه 
 :ها بررسي گزينه

  تضاد صورت و معني / تشبيه ديگران همچون نقش بر ديوار هستند : »1«گزينة 
  .جناس ندارد/ تشخيص و استعاره لب بلبل : »2«گزينة 
  اغراق در مقدار اشك/ استعاره از اشك سيل : »3«گزينة 
 »گ«آرايي  واج/ تضاد خنده و گريه : »4«گزينة 
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 ير كدام است؟يت زشده در ب هاي مشخص نقش دستوري واژه .11

 كه اين مشت شرار غافلاز فناي ما مشو «
  

»در عالم ايجـاد داشـت   نيستي زخم چشم
  

  قيد، مفعول، صفت 2  اليه مسند، مفعول، مضاف 1
  قيد، نهاد، صفت 4   اليه مسند، نهاد، مضاف 3

  1 صحيحگزينٔه 
غافلاز فناي ما 

مسند

زخم چشممشو كه اين مشت شرار در عالم ايجاد  
مفعول

نيستي 
 .داشت م. اليه

 
 است؟ نرفتهكار  به» مميز«در كدام گزينه  .12

 هر شب از حسرت ماهي من و يك دامن اشك 1
  

ــي   ــر از پروين ــاب پ ــن مهت ــم اي دام ــو ه  ت
  

 چشـم مـا شـود؟    چشم يار شـوخ  كيست تا هم 2
  

 زنـد  هر نگاهش بر صف صد دشت آهو مـي 
  

 به مقصد برد شور يك جرس صد كاروان محمل 3
  

 درد برخيـزد  از ناله غافل گر همه بـي مباش 
  

 تو اي صنم كه مرا در دلـي چـه سـود از آن    4
  

 كه در ميان من و دل هـزار فرسـنگ اسـت   
  

  4 صحيحگزينٔه 
 :ها بررسي گزينه

  اشك دامنيك : »1«گزينة 
  آهو دشتصد : »2«گزينة 
  محمل كاروانصد : »3«گزينة 

 .نيست؛ بلكه هستة گروه نهاد استقبل از اسم نيامده است و مميز » فرسنگ» «4«در گزينة 
  

 كار رفته است؟ ترتيب چند تركيب وصفي و اضافي به در ابيات زير به .13
 وقت طرب خوش يافتم آن دلبر طنـاز را «

  

 ساقي بيار آن جام مي مطرب بزن آن ساز را
  

 ام بنشستهام زان در قفس  من مرغكي پربسته
  

 »پرواز را گر زان كه بشكستي قفس بنمودمي 
  

  سه -سه 4 دو -سه 3 سه -چهار 2 دو -پنج 1
  1 صحيحگزينٔه 

  آن جام، آن ساز، مرغك پربسته، دلبر طناز،رآن دلب: وصفي تركيب
 وقت طرب، جام مي: تركيب اضافي
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 است؟ نگرفتهدر كدام گزينه حذف فعل به قرينة معنوي صورت  .14

 سان سبحه بوسيدم چه سود؟ هر كس را به دست 1
  

ــرا  ــدة كــار م  هــيچ كــس نگشــود آخــر عق
  

 غير از آن كه بشد دين و دانش از دستم به 2
  

 بربسـتم  فطَـرْ بيا بگـو كـه ز عشـقت چـه     
  

 به وفاي تو كه خـاك ره آن يـار عزيـز    3
  

ــي ــار   ب ــار بي ــد از اغي ــد آي ــه پدي ــاري ك  غب
  

 فقير و خسته به درگاهت آمـدم رحمـي   4
  

 كــه جــز والي تــوام نيســت هــيچ دســتاويز
  

  2 صحيحگزينٔه 
 :ها بررسي ساير گزينه

  )داشت(چه سود : »1«گزينة 
  )خورم قسم مي(به وفاي تو : »3«گزينة 
 )كن(رحمي : »4«گزينة 

  

از كـدام گزينـه   » بـه درآيـد   كـز عهـدة شـكرش   / از دست و زبان كـه برآيـد   «مفهوم بيت  .15
 ؟شود مي دريافت

 خوش بود شكر اندر دهان خلقگفتم كه  1
  

 تـر از شـكر   گفتا كـه شـكر نعمـت او خـوش    
  

 گر بر سـر مـن زبـان شـود هـر مـويي       2
  

 يـــك شـــكر تـــو از هـــزار نتـــوانم كـــرد
  

 افـزاي او  وه كه گر من باز بينم چهر مهر 3
  

ــروز را     ــالع پي ــويم ط ــكر گ ــت ش ــا قيام  ت
  

 شكر احسان تـو از بنـده فـرامش نشـود     4
  

 كه خامش نشـود  شمع فضل تو چراغي است
  

  2 صحيحگزينٔه 
  ناتواني از شكرگزاري خداوند: »2«مفهوم مشترك بيت سؤال و گزينة 

  :ها بررسي ساير گزينه
  .بخش است شكر نعمت خداوند لذت: »1«گزينة 
  .كند ديدن چهرة يار تا قيامت شكرگزاري را بر من واجب مي: »3«گزينة 
 .ناپذير است شود و لطف تو پايان فراموش نميهاي تو  شكرگزاري نعمت: »4«گزينة 
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در حق ما هرچه گويد جاي هيچ اكـراه  / زاهد ظاهرپرست از حال ما آگاه نيست «مفهوم بيت  .16

 با كدام گزينه قرابت مفهومي دارد؟» نيست
 گشـتة زاهـد   مشو ايمن ز تزوير قد خـم  1

  

 بيـنم كمـانش را   كه پيش از تير در پرواز مي
  

 د از دنيا كند پهلـو تهـي  گر به ظاهر زاه 2
  

 كشـد  از فريب او مشو غافل كه ميـدان مـي  
  

 راز برون پـرده ز رنـدان مسـت پـرس     3
  

ــالي    ــد ع ــت زاه ــال نيس ــاين ح ــام را ك  مق
  

ــدم  4 ــاره ق ــد بيچ ــه زاه  در ره عشــق من
  

 گر ز بيگانه و خويشت غم و پروايـي هسـت  
  

  3 صحيحگزينٔه 
  .كند ظاهرپرست عشق را درك نميزاهد : »3«مفهوم مشترك بيت سؤال و گزينة 

  :ها بررسي ساير گزينه
  نكوهش تزوير و رياكاري: »2«و  »1« هاي مفهوم گزينه
 .تواند وارد عالم عشق شود كسي كه ترس از مردم دارد نمي: »4«ة مفهوم گزين

  

 است؟ متفاوتها  وم كدام بيت با ساير گزينهمفه .17
 تو را كه ديده ز خواب و خمار باز نباشد 1

  

 رياضت من شب تا سحر نشسته، چه دانـي؟ 
  

 گردد كه زاهد را كه كشت هر كه معلومش نمي 2
  

 گو سرانگشتان شـاهد بـين و رنـگ نـاخنش    
  

 شب تاريك و بيم موج و گردابي چنين هايـل  3
  

 هــا كجــا داننــد حــال مــا ســبكباران ســاحل
  

 پيش زاهد از رندي دم مزن كه نتوان گفـت  4
  

 پنهـــانيبـــا طبيـــب نـــامحرم حـــال درد 
  

  2 صحيحگزينٔه 
  .كند هر كسي عشق را درك نمي: »4«و » 3«، »1«هاي  مفهوم مشترك گزينه

 .كند شاهد زيبارو زاهد را نيز شيفته و مفتون مي: »2«مفهوم گزينة 
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در كـدام گزينـه   » .چون باليي پديد آيـد بـر مركـب صـبر نشـينم     «عبارت  مقابلمفهوم كلي  .18

 است؟ نيامده
 بازنيــايم كــه زور پنجــة عشــقبــه پنــد  1

  

 عنان صـبر و سـالمت ز دسـت مـن بربـود     
  

 ريـزد  اين همه شهد و شكر كز سخنم مي 2
  

 اجر صبري است كز آن شـاخ نبـاتم دادنـد   
  

 بسيار شدم عاشق و ديوانه از اين پـيش  3
  

 آن صــبر كــه هــر بــار بــد ايــن بــار نــدارم
  

 صبر تا با كار گردش از بالي ما گريخت 4
  

 ايـم  صـبري و محنـت جملـه يـك جـا مانـده       بيما و 
  

  2 صحيحگزينٔه 
، »1«هـاي   صبري اسـت كـه در گزينـه    مفهوم عبارت سؤال تأكيد بر صبر است و مفهوم مقابل آن بي

 .آمده است» 4«و » 3«
 تأكيد بر صبر و نتايج مفيد آن: »2«مفهوم گزينة 

  

 است؟ نادرستشده در مقابل كدام گزينه  مفهوم ذكر .19
 كــه جــز مــاهي ز آبــش ســير شــد هــر 1

  

ــي ــر شــد  روزي هــر كــه ب  اســت روزش دي
  

)ناپذير معشوق اشتياق پايان(  

 كنـــد نـــي حـــديث راه پرخـــون مـــي 2
  

 كنـــد هـــاي عشـــق مجنـــون مـــي  قصـــه
  

)هاي راه عشق سختي(  
 همچــو نــي زهــري و تريــاقي كــه ديــد 3

  

ــد    ــه دي ــتاقي ك ــاز و مش ــي دمس ــو ن  همچ
  

)ظرفيت وجودي افراد(  
 نالـــة مـــن دور نيســـت ســـرّ مـــن از 4

  

ــت    ــور نيس ــوش را آن ن ــم و گ ــك چش  لي
  

)دهد ظاهر از باطن خبر مي(  
  1 صحيحگزينٔه 

 ناپذير عاشق اشتياق پايان
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كـم   و آري نداشـت غـم كـه غـم بـيش     / هرگز دلم براي كم و بيش غم نداشـت «فهوم بيت م .20

 با مفهوم كدام بيت متناسب است؟» نداشت
 خوب نيسـت  تأمل گرچه صائب هيچ كاري بي 1

  

 تأمل آستين افشاندن از دنيا خـوش اسـت   بي
  

 چه دلبندي در اين دنيا ايا خاقاني خاكي 2
  

 كه تا بر هم نهي ديده نه اين بيني نه آن بيني
  

 خوش باش و جهان تنگ مكن بر دل خويش 3
  

 كــز خــوردن غــم قضــا نگــردد كــم و بــيش
  

 ساز مـن آزادگـي آهنـگ مـن آوارگـي      4
  

 نتــوان بســت قــانون مــرا   از تعلــق تــار  
  

  4 صحيحگزينٔه 
  .وارستگي است» 4«مفهوم بيت سؤال و گزينة 

 :ها بررسي ساير گزينه
  ضرورت ترك تعلقات: »1«مفهوم گزينة 
  ناپايداري دنيا: »2«مفهوم گزينة 
  غنيمت شمردن فرصت: »3«مفهوم گزينة 

 



 

 شماره
 حیطه زیرواحد یادگیری واحد یادگیری فصل درس سوال

  شناختی

 مقدماتی ترجمه و تعریب (از ابتدای إعلموا تا پایان درس)الدرس االول  الدرس االول (3)، زبان قرآن یعرب 12
 

 پیشرفته ترجمه و تعریب (تا ابتدای إعلموا)الدرس الثانی  الدرس الثانی (3)، زبان قرآن یعرب 11
 

  مقدماتی ترجمه و تعریب (از ابتدای إعلموا تا پایان درس)الدرس الثانی  الدرس الثانی (3)، زبان قرآن یعرب 13

  پیشرفته ترجمه و تعریب (تا ابتدای إعلموا)الدرس الثالث  الدرس الثالث (3)، زبان قرآن یعرب 12

  پیشرفته ترجمه و تعریب (از ابتدای إعلموا تا پایان درس)الدرس االول  الدرس االول (3)، زبان قرآن یعرب 12

  پیشرفته ترجمه و تعریب (تا ابتدای إعلموا)الدرس الثالث  الدرس الثالث (3)، زبان قرآن یعرب 12

  پیشرفته درک مطلب (ابتدای إعلموا تا پایان درساز )الدرس الثانی  الدرس الثانی (3)، زبان قرآن یعرب 12

  پیشرفته درک مطلب (از ابتدای إعلموا تا پایان درس)الدرس الثانی  الدرس الثانی (3)، زبان قرآن یعرب 12

  پیشرفته درک مطلب (از ابتدای إعلموا تا پایان درس)الدرس الثانی  الدرس الثانی (3)، زبان قرآن یعرب 12

  پیشرفته درک مطلب (از ابتدای إعلموا تا پایان درس)الدرس الثانی  الدرس الثانی (3)زبان قرآن ، یعرب 33

  پیشرفته اعراب و تحلیل صرفی (از ابتدای إعلموا تا پایان درس)الدرس الثانی  الدرس الثانی (3)، زبان قرآن یعرب 32

  پیشرفته اعراب و تحلیل صرفی (ابتدای إعلموا تا پایان درساز )الدرس الثانی  الدرس الثانی (3)، زبان قرآن یعرب 31

  پیشرفته اعراب و تحلیل صرفی (از ابتدای إعلموا تا پایان درس)الدرس الثانی  الدرس الثانی (3)، زبان قرآن یعرب 33

  مقدماتی ترجمه و تعریب (تا ابتدای إعلموا)الدرس الثانی  الدرس الثانی (3)، زبان قرآن یعرب 32

  پیشرفته قواعد (تا ابتدای إعلموا)الدرس الثالث  الدرس الثالث (3)، زبان قرآن یعرب 32

 پیشرفته قواعد (از ابتدای إعلموا تا پایان درس)الدرس االول  الدرس االول (3)، زبان قرآن یعرب 32
 

  مقدماتی قواعد (از ابتدای إعلموا تا پایان درس)الدرس االول  الدرس االول (3)، زبان قرآن یعرب 32

  پیشرفته قواعد (از ابتدای إعلموا تا پایان درس)الدرس الثانی  الدرس الثانی (3)، زبان قرآن یعرب 32

  پیشرفته قواعد (از ابتدای إعلموا تا پایان درس)الدرس الثانی  الدرس الثانی (3)، زبان قرآن یعرب 32

  پیشرفته قواعد (از ابتدای إعلموا تا پایان درس)الدرس الثانی  الدرس الثانی (3)، زبان قرآن یعرب 23

  .را لمس نمایید برای مشاهده فیلم روش حل، 

 

 

 ابوالفضل تاجيك یجناب آقا: عربی عمومیسرگروه دپارتمان 
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  ۟هو األدقّ في الجواب للترجم۟ه او المفهوم من او إلي العربي ن األصح26 -21: (عي( 
21.  ...م ولْهإنَّ يۭلَّتبا جاد نسأَح ۭهي بكر  هبيلس نضَلَّ ع نبِم لَمأَع هو... 

كسي كه از راهش گـم  ] حال[كه نيكوتر است بحث كن كه پروردگارت به ] اي شيوه[و با آنان با  1
  !شد دانا است

سي كـه گـم شـده    ك] حال[شك پروردگارت به  كه نيكوتر است بحث كن بي] روشي[و با آنان با  2
  !تر است آگاه

كسـي كـه از راهـش گـم      ]حال[به  يكو است با آنان بحث كن، قطعاً پروردگار توكه ن] روشي[با  3
  !شده آگاه است

سـي كـه از راهـش    ك] حال[ت به كه نيكوتر است بحث كن قطعاً پروردگار] اي شيوه[و با آنان با  4
 !گم شده داناتر است

   4 صحيح هٔ گزين

) آگـاه اسـت  .... نيكـو اسـت   ( 3در گزينـة   )ترجمه نشدن از راهش( 2در گزينة ...) دانا ( 1در گزينة 
  .موارد نادرست هستند

  
 .باشد مي) داناتر(معناي  اسم تفضيل و به» أعلم«
 .باشد مي) نيكوتر(اسم تفضيل و به معناي » حسنأ«

   

https://aparat.com/v/ADt5s
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 : عين الصحيح .22
هـاي   تا آزمايش ساختآلفرد يك آزمايشگاه كوچكي : اربهتَج فيه يۭليجر صغيراً مخْتَبراً ألفرد بنيٰ 1

 در آن اجرا كند، خود را
2 عم فرَانْفَ األَسرُالم جخْتَب و دليٰانهع أسِ أخ مرمتأسفانه آن آزمايشگاه منفجر شد و بـر  : الْأَصغَرِ يه

 ،ترش ويران شد روي سر برادر كوچك
3 هث۟هُ الح هٰذلماد فتُضْع فقََد ،هزْملَ عواص لَهمكـرد بلكـه   را تضعيف نمي او ةاين حادثه اراد: وباًدؤ ع 

  داد، كارش را با پشتكار ادامه مي
تا توانسـت ديناميـت را   : الْإنسانِ بِإراد۟هِ إلّا رتَنفج ال يۭالّت» الديناميت«۟ه ماد خترعي أنْ اعاستط حتّي 4

  !شد ة انسان منفجر نمياختراع كند كه جز به اراد
   2 صحيح هٔ گزين

  ) داد ادامه مي... كرد  ضعيف نميت( 3گزينة در ) هاي آزمايش( 1در گزينة 
  .موارد نادرست هستند) شد منفجر نمي، »ماد۟ه« نترجمه نشد( 4در گزينة 

  
توان الـف و   تكرار شود، مي» ال«معموالً هرگاه اسمي به صورت نكره بيايد و همان اسم دوباره همراه با 

 .ترجمه كرد» آن«يا » اين«المش را 
  

23. حيحعين الص: 
 »!فيۭ فَمِ جراد۟هٍ تَقْضَمها لَأَهونُ من ورقَ۟هٍ دنْياكُم عنْديۭ إنَّ«

 !جود اي كه آن را مي ر دهان مورچهاست د برگيتر از  شك دنياي شما نزد من پست بي 1
 !تر است نزد من پستشما  دنيايشود قطعاً از  برگي كه در دهان ملخي جويده مي 2
  !جود را مي  تر از برگي است در دهان ملخ كه آن گمان دنياي شما نزد من پست بي 3
  !تر است جود، پست لخي كه آن را ميدر دهان مدنياي شما قطعاً نزد من از برگي  4

   4 صحيح هٔ گزين
  )شود جويده مي( 2در گزينة ) اي مورچه( 1در گزينة 
 .موارد نادرست هستند) در دهان ملخ( 3در گزينة 

https://aparat.com/v/KenlB
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24. ن الصيحيحع: 
دار تـا او را   ، محمد را براي ما نگـه ما اي پروردگار: حتّي أَراه يافعاً و أمرَدا/ يا ربنا أبقِ لَنا محمدا  1

 !است ببينم سال و جواني كمدر حالي كه نوجواني كم سن 
2  ص(كانَ النَّبي ( ِلُّقالتَّع يۭ الطُّفولَ۟هِ بالشيماءشَديدپيـامبر  : ف)ش بسـيار بـه شـيما    ا در كـودكي ) ص

 !بودوابسته 
وقتي كه شيما را نزد : فَعرفَها و أَكْرَمها و بسطَ لها رِداءه) ص(عندما أخذوا الشيماء عند رسول اهللا  3

خـود را   يبراي شيما عبـا و ها احترام گذاشت  ها را شناخت و به آن آناو  بردند) ص(رسول خدا 
  !پهن كرد

به او اختيـار داد   )ص( پيامبر: عود۟هِ إلي قَومها سالم۟هًمعه معزَّز۟هً أَوِ الْقام۟ه بين اإل) ص( النّبيخَيرَها  4
  !عزت با او يا بازگشتن نزد قوم سالمشبين ماندن در حالت 

   1 صحيح هٔ گزين
  ...)ها را شناخت  او آن( 3در گزينة ) شا كودكي( 2در گزينة 
  .موارد نادرست هستند )بازگشتن نزد قوم سالمش( 4در گزينة 

  
 )تا او را ببينم(أراه  حتّي =ه + حتّي أري 

  
25. ن الصيحيح في التّعريبع: 

 !جر۟هيت صديقي جالساً تحت الشّأر: دوستم را ديدم كه زير درختي نشسته است 1
 !جالس طفلك هنا: را اينجا بنشانكودك خود  2
  !شياء مفيد۟هًألَن يعلِّمنا  هو: نخواهد داداو به ما چيزهاي مفيد ياد  3
  !األشجارهذه  تأُنْقُطع: اند اين درختان بريده شده 4

   3 صحيح هٔ گزين
  .موارد نادرست هستند) تعنْقُطأُ( 4در گزينة ) جالس( 2نة در گزي) جر۟هالشّ( 1در گزينة 

  
 .تواند مجهول شود الزم است پس نمي ،معناي بريده شد به» انقطع«فعل 
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 »!او را آزاد كرد و نزد قومش او را فرستاد) ص(رسول خدا « .26
 !و أرسلَها إلي قومها) ص(أَعتَقَها رسول اهللا  1
2 تَنَقَها رسولُ اهللا الها إلي ) ص(عصقومهاو أو! 
  !يرْسلُها إلي قومها و) ص(أعتَقَها رسولُ اهللا  3

  !أعتَقها و أرسلَه إلي القومِ )ص( اهللارسول  4

   1 صحيح هٔ گزين
  )، أوصلَعتَنَقَا( 2در گزينة 
  )يرسلُ( 3در گزينة 
  .هستند موارد نادرست) القومأرسلَه، ( 4در گزينة 

  
  آزاد كرد: أعتق

پذيرفت : عتنقا  
 رسانيد: أوصل
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   أجب عن األسئل۟ه التّالي بدقّ۟ه ثم 33 -27(اقرأ النّص (بما يناسب النّص: 
 لم يكن أحـد منّـا يظـن أنّ   ! ا نتصوره أبداًالعالم مع مرور كلّ دقيق۟ه اختراعاً جديداً ما كُنّ يشهد

  !ل۟ه تشعر بالعواطفآإلي  جهاز الكامبيوتر سيتحول من وسيل۟ه لجمع المعلومات
فنحن حين غضبنا أو شعرنا بالقلق و االضطراب، هذا الجهاز يقدر أن ينشـر لنـا مـا نحبـه إلزالـ۟ه      

  !المالئم۟ه المواقفباتّخاذ  ضاًغضبنا أو قلقنا و ينصحنا أي
له إمكانيات نستطيع أن نستفيد منها في بعض المجاالت و من المحاسن األخري لهذا الجهاز أنّ 

س عن طريق هذا الجهاز، و التّالميـذ فـي   المثال المعلّم يدر سبيل يعليم، فعلخاص۟ه في مجال التّ
  !۟ه عملهمعلي كيفي يشرفو يتلقّون الواجبات، و المعلّم يقدر أن  يتابعونهبيوتهم 

27. ن الصحيحعي: 
 !عليمالتّ بمهم۟هأن يقوم  رالكامبيوتال يقدر  1
 !كان الكامبيوتر في البداي۟ه وسيل۟ه لجمع المعلومات 2
  !جاب۟ه الكامبيوتر بأحاسيس مستخدميهتال إمكاني۟ه الس 3
  !مون أنّه سيصبح كصديق لهمالكامبيوتر كان النّاس يعلّ خترعأُحين  4

  2 صحيح هٔ گزين
  !كرديم ر آن را نميشاهد اختراع جديدي است كه هرگز تصو دقيقهجهان با گذشت هر 
اي بـراي گـردآوري اطالعـات تبـديل بـه       كرد كه دسـتگاه كـامپيوتر از وسـيله    كسي از ما گمان نمي

  !كند دستگاهي شود كه عواطف را حس مي
د آنچه را توان كه احساس نگراني و پريشاني كرديم، اين دستگاه مي گاه كه ما خشمگين شديم يا اين آن

چنين ما را به اتّخـاذ   و هم! كه براي برطرف كردن خشم و نگراني ما دوست داريم برايمان پخش كند
تـوانيم   و از محاسن ديگر اين دستگاه اين است كه امكاناتي دارد كه مي! مواضع مناسب، رهنمود سازد

عنوان مثـال، معلـم از طريـق     به ،در عرصة آموزش بهره ببريم مخصوصاًها  مينهزها در بعضي از  از آن
كننـد و تكـاليف درسـي     مـي هايشان او را همراهي  آموزان در خانه كند و دانش اين دستگاه تدريس مي

  .تواند بر چگونگي كارشان اشراف داشته باشد كنند و معلم نيز مي ميخود را دريافت 
  : ها نهكامپيوتر در ابتدا ابزاري براي گردآوري اطّالعات بود، ترجمة ساير گزي

  !كامپيوتر قادر به انجام دادن وظيفة آموزش نيست) 1
   !براي كامپيوتر امكان ندارد كه به احساسات كاربران خود پاسخ دهد) 3
 !شدها خواهد  دانستند كه كامپيوتر همانند دوستي براي آن هنگامي كه كامپيوتر اختراع شد، مردم مي) 4
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 ..........المستقبل نشاهد ربما في : غعين المناسب للفرا .28
 !المدرس۟ه يتغير شكلها و تعريفها أنّ 1
 !نّ المدارس تتعطّل و الكامبيوتر يأتي بدلهاأ 2
  !الكامبيوترات تدرس بدل المعلّم، فال نحتاج إليه 3

  !لميذ، فنري تبديالً في مكانتهماتغييراً في منزل۟ه المعلّم و التّ 4

  1 صحيح هٔ گزين
  :ها ترجمة گزينه.... آينده مشاهده كنيم شايد در 

  !كه شكل و تعريف مدرسه دگرگون شود) 1
  !ل شود و كامپيوتر جايگزين آن شودكه مدارس تعطي) 2
  !دهند و ما به معلم احتياج نداريم جاي معلم درس مي كامپيوترها به) 3
 !بينيم ميدو   آموز، پس تحولي در جايگاه آن معلم و دانشتغييري در منزلت ) 4
  

 :الخطأعين  .29
 !الكامبيوتر صديقاً بدل إنسان آخر ،نسان فيما بعدمن المحتمل أن يختار اإل 1
 !تخيالت اإلنسان ربما تتحقّق، فهذه الرؤيا يمكن أن تصبح اليوم أمراً واقعياً 2
3 ۟هما يستخدم الكامبيوتر في المستقبل كقلم ال يرتكب األخطاء رباإلمالئي!  

  !در المعلّم أن يشرف علي عمل المستخدم عن طريق الكامبيوترال يق 4

  4 صحيح هٔ گزين
  !طريق كامپيوتر اشراف داشته باشد تواند بر كارِ كاربر از معلم نمي

  :ها ترجمة گزينه
  !جاي انساني ديگر انتخاب كند ي بهكامپيوتر را دوست ،ممكن است انسان بعداً) 1
  !مكن است كه امروز امري واقعي شودشود، پس اين رويا م ممكن است تخيالت انسان محقّق) 2
 !كار گرفته شود كند، به ماليي نميممكن كامپيوتر در آينده همانند قلمي كه اشتباهات ا) 3
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 :للجواب الخطأكيف تَرَون مستقبل العالم؟ عين  .30
  !االرتباطات بين النّاس تقلّ 1

 !نسان يصبح وحيداً و يشعر بالغرب۟هاإل 2
  !االختراعات يتوقّف رقطا 3

  !في بعض المجاالت يشعر اإلنسان براح۟ه 4

  3 صحيح هٔ گزين
  بينيد؟  آيندة جهان را چگونه مي

  !شود قطار اختراعات متوقف مي) 3
  :ها ترجمة گزينه

  !شود روابط بين مردم كم مي) 1
  !كند شود و احساس غربت مي تنها ميانسان ) 2
  !كند راحتي مي ها، انسان احساس نهدر بعضي زمي) 4

  رفيحيح في االعراب و التّحليل الصن الص33 -31: (عي( 
 :»يشهد« .31

 »العالم«فعل و فاعله / معلوم -معرب -متعد -مزيد ثالثي -للغائب -فعل مضارع 1
 »جديداً«فعلٌ و مفعوله / يحتاج إلي مفعول -ليس له حرف زائد -رفعل للمفرد المذكّ 2
  »العالم«فعلٌ و فاعله / يحتاج إلي مفعول -معلوم -د ثالثيمجرّ -للغائب -فعل مضارع 3

4 فعل مزيد ثالثي كلّ دقيق۟ه«فعلٌ و فاعله / معرب -معلوم -بحرف واحد «  

  3 صحيح هٔ گزين
فاعلـه  بحرف واحد،  مزيد ثالثي( 4در گزينة ) »جديداً«مفعوله ( 2در گزينة ) مزيد ثالثي( 1در گزينة 

 .موارد نادرست هستند) »دقيق۟هكلّ «
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 :»المواقف« .32
 مفعول و منصوب/ اسم مكان» موقف«مفردها  -معرف۟ه -اسم جمع سالم 1
 ليه و مجرورإ مضاف/ معرف۟ه -)هو اسم مكان» موقف«مفردها (جمع غيرسالم  -اسم 2
  » اتخاذ« لـ إليه مضاف/ مبني -معرف۟ه -»موقف«مفردها و » مفاعل«اسم علي وزن  3

  ليه و مجرورإ مضاف/ نكر۟ه -اسم مكان» مفاعل«علي وزن  -جمع -اسم 4

  2 صحيح هٔ گزين
 .از موارد نادرست هستند) نكر۟ه( 4در گزينة ) مبني( 3در گزينة ) مفعول و منصوب - جمع سالم( 1در گزينة 

  

 :»يتابعون« .33
 ۟هفعلي ل۟هفاعله جمفعل مع / معرب -متعد -معلوم -مزيد بحرف واحد -للغائبين -فعل مضارع 1
 ۟هفعلي فعل مع فاعله جمل۟ه/ معرب -الزم -»مفاعل۟ه«من باب  ثالثيمزيد  -رفعل للجمع المذكّ 2
  خبرٌ/ معلوم -»تفاعل«مصدره علي وزن  مزيد ثالثي -فعل للغائبينِ 3

  »بيوت«خبر لـِ / يحتاج إلي مفعول -معرب -معلوم -بحرفين مزيد ثالثي -فعل 4

  1 صحيح هٔ گزين
مزيـد ثالثـي   ( 4در گزينـة  ) »تفاعـل «مصـدره علـي وزن    -للغـائبينِ ( 3در گزينة ) الزم( 2ة ندر گزي
 .موارد نادرست هستند )»بيوت«خبر لـِ  -بحرفين

  

  ن المناسب للجواب عن األسئل۟ه التّالي۟ه40 -34: (عي( 
 »!النّحاس و نحوها في األرض۟ه و مكان الذّهب و الفضّ«: ه العبار۟هعين المناسب لهذ .34

  القَنوات 4  المناجم 3  لالتَّال 2  األنفاق  1

   3 صحيح هٔ گزين

 .است) معادن(به معناي » مناجم«جواب صحيح ) ها در زمين مكان طال و نقره و مس و مانند آن(
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 :عين الصحيح في ضبط حركات الكلمات .35
 ،عشْرِ سنواتعاد۟ه إالّ بعد أ التَعلَم أنّها ال تَثمرُ  1
2 رونُ أشجاراًاآلخَ غَرَس: قال العجوز، 
  ،فَنَحن أكَلَنا من ثَمارِها 3
  !رونن ثمارِها اآلخَغرس أشْجاراً لكَيۭ يأْكُلَ مو نحن نَ 4

   4 صحيح هٔ گزين
  )تُثْمرُ ،تَعلم( 1در گزينة 
  )رونَاآلخَ( 2در گزينة 
 .ضبط حركات است صورت صحيح) ثمار -نالْأَك( 3در گزينة 

  
 :التّقليلتي فيها مفهوم عين العبار۟ه الّ .36

1 من الذَّنقد غَفَرَ ليۭ رب بِيۭ ما ارتكبت! 
 !۟ه الغاي۟ه في الحيا۟هف حول أهميمنا في الصينصحنا معلِّقد  2
  !بعضاً في نهاي۟ه السن۟ه الطّالبتكاتَب بعض  3
  !ب۟هرِشاهدنا بيوتاً خَياح سرعتها دت هذه الرّبعدما فَق 4

   2 صحيح هٔ گزين

 .است) گاهي(معناي   را دارد و به تقليلمضارع مفهوم فعل  رس بر »قد« آمدنتوجه داشته باشيد 
  

 »!كثيراً ينزلالمطر: ........ تَمنّي المزارع« :غانتخب المناسب للفرا .37
  ليت 4  لكن 3  ألنّ 2  لعلّ 1

   4 صحيح هٔ گزين
  »ليت« ةبا توجه به ساختار اين فعل كلم) داشتآرزو : تمني(

  .را دارد) آرزو و تمني(مناسب جاي خالي است كه مفهوم 

  
  .باشد مي) اميد است(و ) شايد(معناي   به: لعلّ
  .است) كه زيرا، براي اين(معناي   به: ألنّ
رود به كار ميو براي كامل كردن پيام و برطرف كردن ابهام جملة قبل از خود ) ولي(معناي   به: لكن. 

https://aparat.com/v/7oKcr
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 »! ........اب يرجعون من المدرس۟هِ شاهدت أنّ الطلّ«: للفراغِ الخطأعين  .38
1 كونَ 4  مسروراً 3  مسرورنَو هم  2  رينِمسروضْحو هم ي  

   1 صحيح هٔ گزين

باشـد و لـذا   ) مـن (يـا  ) آمـوزان  دانش(تواند براي  در اين عبارت جاي خالي نقش حال را دارد كه مي
 .نادرست است) ينِمسرور(ي نكاربرد اسم مث

  

  :الحفيه ال ليستعين ما  .39
 !اش بوجهين أصبح خاسراً بعد موتهمن ع 1
 !مقتدراًعدوه اس من عفا أقوي النّ 2
  !يبقي المحسن حياً و إن نُقل إلي منازل األموات 3
  !اب فرحينلّ۟هً بعدما نظّفها الطصارت المدرس۟هُ نظيف 4

   1 صحيح هٔ گزين
  .است »أصبح«خبر براي  »خاسراً« ةدر اين عبارت كلم

  .حال هستند »فرحين« 4در گزينة  »حياً« 3در گزينة  »مقتدراً« 2 ةدر گزين

  
دهـد و معمـوالً در انتهـاي     اي است كه حالت يك اسم را هنگـام وقـوع فعـل نشـان مـي      كلمه) حال(

 .آيد مي جمله
  

 ) !دوستانم را خوشحال ديدم.......... (يت أر :للفراغ غيرالمناسبعين  .40
 صديقي، فَرِحينِ 2    ي، مسرورينئأصدقا 1
  صديقاتيۭ، مسرورين 4    رحتينِصديقَتي، فَ 3

   4 صحيح هٔ گزين
  .صورت مذكر نادرست است به »مسرورين«كاربرد  »صديقات«مونث بودن با توجه به 

  
صديقين (صديقتين)  .شود مثني و جمع هنگامي كه اضافه شود، حذف مي» نون«يادمان باشد كه 

مضاف

      ي        + 
اليه مضاف

 =  صديقي)صديقتي( 



 

 شماره
 حیطه زیرواحد یادگیری واحد یادگیری فصل درس سوال

 شناختی

 مقدماتی آیه بخش هستی: 4درس  تفکر و اندیشه: 4بخش  (3)دین و زندگی  14

 پیشرفته ترکیبی بخش هستی: 4درس  تفکر و اندیشه: 4بخش  (3)دین و زندگی  14

 پیشرفته ترکیبی بخش هستی: 4درس  تفکر و اندیشه: 4بخش  (3)دین و زندگی  13

 پیشرفته ترکیبی همتا یگانه بی: 4درس  تفکر و اندیشه: 4بخش  (3)دین و زندگی  11

 پیشرفته ترکیبی همتا یگانه بی: 4درس  تفکر و اندیشه: 4بخش  (3)دین و زندگی  14

 مقدماتی شعر توحید و سبک زندگی: 3درس  تفکر و اندیشه: 4بخش  (3) دین و زندگی 14
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 پیشرفته ترکیبی توحید و سبک زندگی: 3درس  تفکر و اندیشه: 4بخش  (3)دین و زندگی  14

 پیشرفته ترکیبی فقط برای تو: 1درس  و اندیشه تفکر: 4بخش  (3)دین و زندگی  14

 مقدماتی متن فقط برای تو: 1درس  تفکر و اندیشه: 4بخش  (3)دین و زندگی  45

 پیشرفته ترکیبی فقط برای تو: 1درس  تفکر و اندیشه: 4بخش  (3)دین و زندگی  44

 پیشرفته ترکیبی قدرت پرواز: 4درس  تفکر و اندیشه: 4بخش  (3)دین و زندگی  44
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 مقدماتی آیه های خداوند در زندگی سنت: 4درس  تفکر و اندیشه: 4بخش  (3)دین و زندگی  44

 پیشرفته ترکیبی های خداوند در زندگی سنت: 4درس  تفکر و اندیشه: 4بخش  (3)دین و زندگی  44

 مقدماتی متن های خداوند در زندگی سنت: 4درس  تفکر و اندیشه: 4بخش  (3)دین و زندگی  44

 پیشرفته ترکیبی در گرو کار خویش: 4درس  در مسیر: 4بخش  (3)دین و زندگی  44
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 ن سلطانییمیسركار خانم س: ن و زندگییدسرگروه دپارتمان 
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 م؟براي افزايش و تقويت عبوديت و بندگي در پيشگاه الهي به درك مفهوم كدام عبارت شريفه نيازمندي .41
1 الس االَاَهللاُ نور و رضِماوات  2 ٍفي شأن وومٍ هكُلَّ ي 
3 َقُ كُلِّ شاَهللاُ خاليء    4 ّا النهلَييا اَيا الفُقَراء اَنتُم اهللاِ اس  

   4 ٔه صحيحگزين

  
افزايش خودشناسي 

سبب
درك بيشتر فقر و نياز  

  .شود افزايش بندگي مي ⎯⎯منجر به
  

  .لذا با توجه به عبارت فوق، جهت افزايش بندگي و عبوديت نيازمند فهم بيشتر فقر و نياز هستيم
  .حاكي از مفهوم فوق است» مردم شما نيازمندان به خدا هستيد اي« :يا اَيها النّاس اَنتُم الفُقَراء الَي اهللاِآية 

  

طلبـيم و   از كدام عبارت قرآني استمداد مي» عرض نياز دائمي به پيشگاه خداوند«جهت تفهيم  .42
 كدام بيت با آن قرابت معنايي دارد؟

1 سألُهۥي ن فماالَي الس و رضِماوات  
 ، بخــش ذات نايافتــه از هســتي 

  

 بخــش توانــد كــه بــود هســتيچــون 
  

2 لّهل و ي السما فماوات  ي ورضِاالَما ف  
 ، بخــش ذات نايافتــه از هســتي 

  

 بخــش چــون توانــد كــه بــود هســتي
  

3 سأَلُهۥي ي السن فاالَم و رضِماوات  
 ما همـه شـيران ولـي شـير علَـم     

  

ــه ــه دم  حمل ــد دم ب ــاد باش ــان از ب  م
  

4 ّلل ي وما ف هالس و ي ماواتاالَرضِما ف   
 ما همـه شـيران ولـي شـير علَـم     

  

ــه ــه دم  حمل ــد دم ب ــاد باش ــان از ب  م
  

   3 صحيح هٔ گزين
هـا و زمـين اسـت     چـه در آسـمان   هر آن« :رضِلُهۥ من في السماوات و األَيسأ: با توجه به آية شريفة

پيدايش نيز همچنان، مانند لحظة نخست خلـق  يعني موجودات پس از » .كند پيوسته از او درخواست مي
  :و بيت .كنند از اين رو دائماً با زبان حال در پيشگاه الهي عرض نياز مي. شدن، به خداوند نيازمند هستند

ــم   ــي شــير علَ ــه شــيران ول ــا هم  م
  

 مــان از بــاد باشــد دم بــه دم حملــه
  

  .بيان زبان حال موجودات است
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راه فهـم كـدام آيـه را بـر مـا همـوار       » و ال تَفَكَّروا في ذات اهللاِ«: فرمايد اين كالم نبوي كه مي .43

سازد و علت اينكه هر موجودي در حد خودش تجلي بخش صفات الهـي اسـت را در كجـا     مي
 بايد جستجو نمود؟

1 َاال درِكي وه وبصار- الس االَرضِاَهللاُ نور و ماوات 
2 االَبصار ال تُدرِكُه-  ُاهللا وميدالح يالغَن وه  
3  الاالَ تُدرِكُهبصار- الس االَرضِاهللاُ نور و ماوات 
4 االَبصار درِكي وه و- ميدالح يالغَن واهللاُ ه و   

   3 صحيح هٔ گزين
تواند به حقيقت او احاطه پيدا كند و ذاتـش   درنتيجه، ذهن ما نمي ؛ي نامحدود داردتچون خداوند حقيق

و » ال تَفَكَّروا في ذات اهللاِ يء وروا في كُلِّ شَتَفَكَّ«: فرموده است) ص(را شناسايي نمايد، لذا پيامبر اكرم 
قابـل  تواند از اشياء داراي طيـف نـوري    عالوه بر آن رؤيت خداوند با ساختار مادي چشم كه تنها مي

   تو قـادر بـه ديـدن خداونـد چـه در دنيـا و چـه در آخـر         ، غيرممكن استعكسبرداري كند ،درك
  :نخواهد بود

االَبصار ال تُدرِكُه :»ص(و در واقع اين آيه تأكيدي بر حديث پيامبر اكـرم  » يابند ها او را درنمي چشم (
  .باشد مي
خود را از او » وجود«و تمام موجودات،  السماوات و االَرضِاهللاُ نور  :چون خداوند نور هستي است -

گيرند لذا هر موجودي در حد خودش تجلّي بخش خداوند و نشانگر حكمت، قدرت، رحمت و ساير  مي
  .صفات الهي است
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كـه   ياءولاتَّخَذتُم من دونه اَفَ قُل اَ است و آية شريفة.......... توحيد در واليت معلول پذيرش  .44

 .باشد در تقابل مي.......... است با مفهوم آية .......... مبين مفهوم 
 ال يشرِك في حكمه اَحداً و -شرك در واليت -توحيد در مالكيت 1
 ين ولما لَهم من دونه م -شرك در واليت -توحيد در ربوبيت 2
 من دونه من وليما لَهم  -توحيد در واليت -توحيد در مالكيت 3
  و ال يشرِك في حكمه اَحداً -توحيد در واليت -توحيد در ربوبيت 4

   1 صحيح هٔ گزين

  
هر كس كه مالك چيزي باشد حق تصرف و تغيير در آن چيز را دارد و از آنجا كه خداوند تنها مالك 

تواننـد در جهـان    جهان است تنها ولي و سرپرست جهان نيز هست و مخلوقات، جز به اجـازة او نمـي  
  .تصرف كنند

  
  

اتَّخَذتُم من دونه قُل اَ فَاست و آية شريفة » توحيد در مالكيت«پس توحيد در واليت معلول پذيرش 
ياءاَول  اشـاره دارد كـه نقطـة مقابـل آن توحيـد در واليـت يعنـي آيـة          شرك در واليـت به مفهوم  
يلن وم هن دونم مداً ما لَهاَح هكمفي ح شرِكال ي و است.  

  )دام آموزشي. (ها صحيح است قسمت سوم همة گزينه
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 )ص(اعتقاد به توانايي پيامبر اكرم «اي خواهيم بود و  شاهد چه نتيجه» ال اله اال اهللا«با گفتن جملة  .45

از پيـام كـدام    نادرسـت ، فهم »در برآوردن حاجات انسان مستقل از خداوند) ع(و اولياي دين 
 عبارت شريفه است؟

ن رب  -گيرد اعمال فردي و اجتماعي مؤمنان بر مدار توحيد قرار مي ةاحكام و هماخالق،  1 قُل مـ 
االَرضِ قُلِ اهللاُالس و ماوات 

 قُل من رب السماوات و االَرضِ قُلِ اهللاُ - شود تمام احكام و حقوق اسالمي فرد به رسميت شناخته مي 2
ـ  -گيرد اجتماعي مؤمنان بر مدار توحيد قرار مي اعمال فردي و ةاخالق، احكام و هم 3 ه اَم جعلوا للّ

 شُرَكاء خَلَقُوا
  اَم جعلوا للّه شُرَكاء خَلَقُوا -شود تمام احكام و حقوق اسالمي فرد به رسميت شناخته مي 4

   2 صحيح هٔ گزين
شـود و دفـاع از    به رسميت شناخته ميتمام احكام و حقوق اسالمي فرد » ا اهللالّا لهال ا«با گفتن عبارت 

  .گردد حقوق او بر ديگر مسلمانان واجب مي
هـا و   كه اين توانايي را از خود آن در برآوردن حاجات انسان، در صورتي )ع( عقيده به توانايي اولياي دين

يـا   است كه نقطة مقابل توحيد در ربوبيـت و » شرك در ربوبيت«گرفتار شدن در  ،مستقل از خدا بدانيم
  رضِ قُلِ اهللاُماوات و األَقُل من رب الس :است» توحيد در ربوبيت«برداشت و فهم نادرست از مفهوم 

  

چـه  » هـا در مقابـل رخ دوسـت    نهادم آينـه / اگر چه از مه و مهر ،نظير دوست نديدم«از بيت  .46
 گردد؟ مفهومي مستنبط مي

 .هاي اوست چون زندگي خود را براساس رضايت خداوند مهربان تنظيم كرده پيرو فرمان ،انسان موحد 1
بلكه بسـتري بـراي    ،مهري خداوند نيست هاي زندگي نشانة بي انسان موحد باور دارد كه دشواري 2

 .رشد و شكوفايي اوست
فرمـان خـدا   اگر كسي دل به هواي نفس سپرده و او را معبود خود قـرار دهـد و اوامـرش را بـه      3

 .ترجيح دهد دچار شرك عملي شده است
انسان موحد رفتاري متناسب با اعتقاد به خداوند و رضايت او دارد و اهل ايثـار و تعـاون و خيـر     4

  .رساندن به ديگران است

   2 صحيح هٔ گزين
مهري خداوند نيست بلكـه بسـتري بـراي رشـد و      هاي زندگي نشانة بي از نظر انسان موحد، دشواري

ها را زمينـة موفقيـت در    ها و مشكالت، صبور و استوار است و آن او در مقابل سختي. شكوفايي اوست
  .دهد اش قرار مي آينده
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ديني، رابطة ميان بعد فردي و اجتماعي توحيد عملي چگونه است و ميـزان   هاي براساس آموزه .47

 به چه عاملي بستگي دارد؟ دوهاعبم فَربكُ انَّ اهللاَ ربي و ةتأثيرگذاري اعتقاد به عبارت شريف
 ميزان عبوديت و بندگي در مقابل خداوند -تناسب 1
 درجة ايمان افراد به توحيد و يكتاپرستي -تقابل 2
 درجة ايمان افراد به توحيد و يكتاپرستي -متقابل 3
  ميزان عبوديت و بندگي در مقابل خداوند -دوسويه 4

   3 صحيح هٔ گزين
ميان بعد فردي و اجتماعي توحيد عملي رابطة دوسويه يـا متقابـل وجـود دارد و ميـزان تأثيرگـذاري      

بـه درجـة ايمـان افـراد بـه توحيـد و       بسـتگي   انَّ اهللاَ ربي و ربكُم فَاعبدوهاعتقاد به عبارت شريفة 
  .يكتاپرستي دارد

  

است و علت منع .......... مرهون عبوديت و پرستش خداوند در بعد  ،دستيابي به ثبات شخصيت .48
 .نهفته است......... جامعة توحيدي از دوستي با دشمنان خدا در عبارت شريفة 

 كونُ عليه وكيالًنت تَاَفَأَ -فردي توحيد عملي 1
 و قَد كَفَروا بِما جاءكُم من الحقِّ -اجتماعي توحيد عملي 2
 و قَد كَفَروا بِما جاءكُم من الحقِّ -فردي توحيد عملي 3
  اَفَأَنت تَكونُ عليه وكيالً -عمليتوحيد  اجتماعي 4

   3 صحيح هٔ گزين
هـاي اوسـت،    انسان موحد، چون زندگي خود را براساس رضايت خداوند تنظيم كـرده و پيـرو فرمـان   

آرامش روحي است و اين از نتايج و ثمـرات بعـد فـردي    شخصيتي ثابت و پايدار دارد و برخوردار از 
ايـد،   اي كسـاني كـه ايمـان آورده   «: فرمايـد  مـي  1نه آية حتوحيد عملي است و خداوند در سورة ممت

حال آنكـه آنـان بـه    . با آنان مهرباني كنيد) اي كه گونه به(دشمنان من و خودتان را به دوستي نگيريد 
  و قَد كَفَروا بِما جاءكُم من الحقِّ :».اند كفر ورزيده دين حقي كه براي شما آمده است،
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و طبـق كـالم   .......... تر است كـه   هاي ديني، عملي داراي ارزش بيشتر و مقدس براساس آموزه .49

مقـدم   ،لمـ باشد و شـرط درسـتي و صـحت ع    مي..........  ،شر بدتر استعلوي آنچه كه از كار 
 .است.......... بر حسن .......... داشتن حسن 

 فاعلي -فعلي -قُبح و زشتي آن عمل -براساس آگاهي و معرفت صورت گيرد 1
 فاعلي -فعلي -دهندة آن  انجام -همسو با توحيد عملي انجام شود 2
 فعلي -فاعلي -دهندة آن انجام -براساس آگاهي و معرفت صورت گيرد 3
  فعلي -فاعلي -قُبح و زشتي آن عمل -ملي انجام شودهمسو با توحيد ع 4

   3 صحيح هٔ گزين
تر از عملي است كه در آن معرفت نيسـت   عمل براساس معرفت و آگاهي بسيار ارزشمندتر و مقدس

  . گيرد و يا با معرفت اندكي صورت مي
دهندة كار شر و بـد از   بهتر است و انجام ،دهندة كار نيك از آن كار انجام«): ع(طبق فرمودة امام علي 

  ».بدتر است ،آن شر
شرط اول تحقق عمل خالصانه، داشتن قصد و نيت الهي يعني رعايت حسـن فـاعلي و شـرط دوم آن،    

  .انجام كار مطابق با دستورات الهي يعني داشتن حسن فعلي است
  

كدام است و چـه   ،شود انسان مي هاي ها و تباهي مطابق با تعاليم اسالمي، عاملي كه مانع لغزش .50
 آورد؟ اي براي او به ارمغان مي اثرات ارزنده

 كم شدن غفلت از خداوند و تقويت محبت او در قلب -علم محكم و استوار 1
 بيني و تشخيص حق از باطل رسيدن به درجاتي از بصيرت و روشن -توجه دائم به ذكر و ياد خدا 2
 شدن غفلت از خداوند و تقويت محبت او در قلب كم -توجه دائم به ذكر و ياد خدا 3
  بيني و تشخيص حق از باطل رسيدن به درجاتي از بصرت و روشن -حكم و استوارم علم 4

   4 صحيح هٔ گزين
به درجاتي از حكمت كه بـه معنـاي علـم محكـم و اسـتوار      هاي درخت اخالص دستيابي  يكي از ميوه
هـا   هـا و تبـاهي   دهـد و مـانع لغـزش    آن را نشان مـي  باشد و هدف درست و راه رسيدن به است، مي

توانـد در شـرايط سـخت و     رسد كه مـي  بيني مي به درجاتي از بصيرت و روشن ،انسان حكيم. شود مي
  .حق را از باطل تشخيص دهد و گرفتار باطل نشود ،پيچيده
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يسـت و  هـاي خـود بـراي انسـان امـروزي چ      قصد شيطان از گستراندن دام«: اگر از ما بپرسند .51

ـ    ) ع(حضرت يوسف  ،مطابق با نظر قرآن در » ؟دچگونه توانسـت خـود را از دام شـيطان برهان
 :گوييم پاسخ مي

 -از دست دادن زندگي پاك و بـا نشـاط دنيـا و همچنـين حيـات سرشـار از شـادكامي آخـرت         1
 درخواست از خدا و پناه بردن به او

 -محـروم سـاختن از بهشـت جاويـدان     ها و كشاندن به گنـاه و  تحريك كردن هوس زودگذر آن 2
 افزايش معرفت به خداوند و ايمان به او

افـزايش   -از دست دادن زندگي پاك و با نشاط دنيا و همچنين حيات سرشار از شادكامي آخرت 3
 معرفت به خداوند و ايمان به او

 -ها و كشاندن به گنـاه و محـروم سـاختن از بهشـت جاويـدان      تحريك كردن هوس زودگذر آن 4
  درخواست از خدا و پناه بردن به او

   4 صحيح هٔ گزين
به گناه و فساد گسـترده بـود،   ) ع(شيطان امروزه نيز، از همان دامي كه براي كشاندن حضرت يوسف 

ها را تحريك كند و بـه گنـاه    هاي گوناگون براي انسان پهن كرده است تا هوس زودگذر آن به صورت
  .جاويدان محروم سازدبكشاند و آنان را از بهشت 

به دليل داشتن اخالص و رسيدن به مقام مخلَصين زماني كه در دام هوس زليخـا  ) ع(حضرت يوسف 
توجـه و درخواسـت ايشـان از    «: سـورة يوسـف   33و  32طبق فرمايش قـرآن در آيـات    ،گرفتار شد

  ».كند ن مياز اين توطئه بيا) ع(خداوند و پناه بردن به سوي او را عامل نجات حضرت يوسف 
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ـ و اَنَّ اهللاَ لَـيس بِظَ توان دريافت كه عبارت شريفة  با مراجعه به قرآن كريم مي .52 در  امٍ للعبيـد لّ

 يك از شواهد وجود اختيار در انسان اشاره دارد؟ پي انجام چه كاري بيان شده است و به كدام
 تفكر و تصميم -ارسال داليل روشن از جانب پروردگار 1
 پذيري مسئوليت -كه انسان از پيش فرستاده استآنچه  2
 پذيري مسئوليت -ارسال داليل روشن از جانب پروردگار 3
  تفكر و تصميم -آنچه كه انسان از پيش فرستاده است 4

   2 صحيح هٔ گزين
  .داند ميدر آتش دوزخ او علت گرفتار شدن را گناهان اختياري انسان  ،سورة آل عمران 182خداوند در آية 

مبِما قَد كيديكُمت اَذل :» به خاطر كـردار پيشـين شماسـت   ) عقوبت(اين« َا بِظَ و لّـامٍ  نَّ اهللاَ لَـيس
بيدلعل: »]كند خداوند هرگز به بندگان ستم نمي ]و نيز به خاطر آن است كه.«   

اينكه هر كدام از ما مسئول كارهاي خـود هسـتيم و بـه     .در انسان است» پذيري مسئوليت«اين بيانگر 
  .پذيريم همين جهت آثار و عواقب عمل خود را مي

  
باشد و آبي  مي.......... است كه برخاسته از .......... ها همان  ها و نقشة پديده بيين اندازه، ويژگيت .53

 ..........آن، اين است كه و معناي .......... نوشيم به سبب اعتماد به  كه براي رفع تشنگي مي
 .در اجرا و پياده كردن نقشة جهان نقصي وجود ندارد - ارادة الهي است - حكمت خداوند - تقدير الهي 1
هـا آفريـده كـه     دانيم خداوند آب را با اين ويژگي مي -ارادة الهي است -علم خداوند -قضاي الهي 2

 .سبب رفع تشنگي شود
 .در اجرا و پياده كردن نقشة جهان نقصي وجود ندارد - و قضاست تقدير - حكمت خداوند - قضاي الهي 3
ها آفريـده كـه    دانيم خداوند آب را با اين ويژگي مي -تقدير و قضاست -علم خداوند -تقدير الهي 4

  .سبب رفع تشنگي شود

   4 صحيح هٔ گزين
خود، اندازه، حدود، ويژگـي، موقعيـت مكـاني و     علممخلوقات جهان از آن جهت كه خداوند متعال با 

  .وابسته هستند تقدير الهيكند، به  ها را تعيين مي زماني آن
دانـيم كـه    يعنـي مـي   قضاسـت و  تقـدير نوشيم به سبب اعتماد به همين  آبي كه براي رفع تشنگي مي
  .شود ها آفريده كه سبب رفع تشنگي مي خداوند آب را با اين ويژگي
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چـه بـود و   » برم از قضاي الهي به قدر الهي پناه مي«: از اينكه فرمودند) ع(علي منظور حضرت  .54

 چه ديدگاهي را مردود شمرد؟
حركـت و تغييـر مكـان و     -ساز تحرك و عمـل انسـان اسـت    عامل و زمينه ،اعتقاد به قضا و قدر 1

 .فايده است گيري براساس دستور عقل بي تصميم
انسـان در تعيـين سرنوشـت     -ساز تحرك و عمل انسان است ينهعامل و زم ،اعتقاد به قضا و قدر 2

 .خود دخالت دارد
انسـان در تعيـين    -ارادة انسان در كنار ارادة الهي و وابسته به آن است و بـا آن منافـات نـدارد    3

  .سرنوشت خود دخالت دارد
كت و تغيير مكـان  حر -ارادة انسان در كنار ارادة الهي و وابسته به آن است و با آن منافات ندارد 4

  .فايده است گيري براساس دستور عقل بي و تصميم
   1 صحيح هٔ گزين

بـه   ،يعني از نوعي قضا و قـدر الهـي   ».برم اي الهي به قدر الهي پناه مياز قض«: اينكه حضرت فرمودند
برم و اين سخن بدين معناست كه اعتقاد به قدر و قضاي الهـي،   نوع ديگري از قضا و قدر الهي پناه مي

  .نه تنها مانع تحرك و عمل انسان نيست، بلكه عامل و زمينه ساز آن است
گفت، هيچ اختياري در تعيـين سرنوشـت    جاي آن شخص را كه مي اين فرمايش حضرت برداشت نابه

  .كند فايده است را رد مي گيري براساس دستور عقل بي حركت و تغيير مكان و تصميمخود نداريم و 
  

خواند و آنچه را كـه انجـام    خداوند در قرآن كريم، اعمال دنيايي چه كساني را بر باد رفته مي .55
 رساند؟ ه ظهور ميداند و كدام سنت الهي را به منص دهند باطل مي مي
 امداد عام الهي -گناهشدگان در  معاندان و غرق 1
 امداد عام الهي -كساني كه زندگي دنيا و تجمالت آن را بخواهند 2
 و استدراج ءامال -شدگان در گناه معاندان و غرق 3
  و استدراج ءامال -كساني كه زندگي دنيا و تجمالت آن را بخواهند 4

   2 صحيح هٔ گزين
 :شـوند  دعوت پيامبران به دين الهي دو دسته مـي  ندر سنت امداد عام الهي، مردم در برابر فراخواند

، خداونـد  16و  15در سورة هود آيات . ايستند مي حقاي در مقابل  پذيرند و عده اي دعوت را مي عده
د، حاصل كارهايشان را در همـين دنيـا بـه    نكساني كه زندگي دنيا و تجمالت آن را بخواه: فرمايد مي

ديد؛ اما اينان در آخرت جز آتش دوزخ ندارنـد و هـر چـه در     دهيم و كم و كاستي نخواهند آنان مي
  .دهند، باطل است اند بر باد رفته و آنچه را كه انجام مي دنيا كرده



 35
شود و پيام كـدام   ها مي كدام سنت الهي، سبب شناخته و ساخته شدن هويت و شخصيت انسان .56

 شريفه دال بر اين موضوع است؟ عبارت
 زيد في بالئه ما زيد في ايمانهفَّ۟هِ الميزانِ كُلَّلَ۟هِ كَن بِمنزِما المؤمانَّ -ابتال 1
 انَّما المؤمن بِمنزِلَ۟هِ كَفَّ۟هِ الميزانِ كُلَّما زيد في ايمانه زيد في بالئه -تأثير اعمال انسان در زندگي او 2
 تنَ۟هًيرِ فالخَ و رِّبِالشَّبلوكُم وت و نَالم قَ۟هُفسٍ ذائكُلُّ نَ -ابتال 3
  كُلُّ نَفسٍ ذائقَ۟هُ الموت و نَبلوكُم بِالشَّرِّ و الخَيرِ فتنَ۟هً -تأثير اعمال انسان در زندگي او 4

   3 صحيح هٔ گزين
گـردد و آيـة    ها با ابتالئات ساخته و شناخته مي ، هويت و شخصيت انسانابتال و امتحان الهيدر سنت 

  .آن است ةكنند ترسيم نَفسٍ ذائقَ۟هُ الموت و نَبلوكُم بِالشَّرِّ و الخَيرِ فتنَ۟هًكُلُّ شريفة 
  

سيراب كـردن  «كند و  خداوند در قرآن كريم، چه چيزي را سبب نزول بركات الهي معرفي مي .57
 چه ثمراتي را به دنبال دارد؟ترتيب  به »افزايش گناه«و  »حيوانات

 .شود باعث نزول بال مي -دهد را افزايش ميعمر  -تقوا و ايمان الهي 1
 .شود باعث نزول بال مي -بخشد زندگي را بهبود مي -ايمان به خدا و روز قيامت 2
 .عدم استجابت دعا را به دنبال دارد -بخشد زندگي را بهبود مي -تقوا و ايمان الهي 3
  .شود مي باعث نزول بال -دهد عمر را افزايش مي -ايمان به خدا و روز قيامت 4

   3 صحيح هٔ گزين
  .گردد تقوا و ايمان واقعي به خداوند سبب نزول بركات الهي مي

  .بخشد سيراب كردن حيوانات زندگي را بهبود مي
  .شود باعث نزول بال و عدم استجابت دعا مي) فردي يا اجتماعي(افزايش گناه 
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چـه   ،او تمسـك جسـتند  مطابق با نص صريح قرآن كريم كساني كـه بـه خـدا گرويـده و بـه       .58

سرانجام نيكويي در انتظار آنان است و ظـالمين و متجـاوزان بـه حقـوق مـردم در جهـان چـه        
 هستند؟ كساني

1 هديهِم ايص لَيهقيماًستَراطاً م - اند كساني كه از قوة غضب سوء استفاده كرده و مرتكب گناه شده. 
2 يلَنالَنَهدبم سنَّه-  اند غضب سوء استفاده كرده و مرتكب گناه شدهكساني كه از قوة.  
3 ًستَقيماراطاً مص لَيههديهِم اي- كساني كه از بت درون و بيرون پيروي كردند. 
4 لَنابم سنَّهيلَنَهد- كساني كه از بت درون و بيرون پيروي كردند.  

   1 صحيح هٔ گزين
كساني كه به خـدا گرويدنـد و   «: ذين آمنوا بِاهللاِ و اعتَصموا بِها الَّفَاَم: سورة نساء 175مطابق با آية 

بـه زودي  «: قيماًسـتَ راطاً مص يهم الَهِيهدي فَضلٍ و منه وفَسيدخلُهم في رحم۟هٍ ، »به او تمسك جستند
بـه راهـي    و ايشان را به سوي خـود،  ،آنان را در جوار رحمت و فضلي از جانب خويش درآورد ]خدا[

  ».راست، هدايت كند
ظالمين و متجاوزين به حقوق مردم در جهان، كساني هستند كه از قوة غضب اسـتفادة نادرسـت و يـا    

  .اند سوء استفاده كرده
  

و » بگوييم اينكه چيزي نيسـت  نكنيم و براي راحتي وجدا آلود به نامحرم مي وقتي نگاه هوس« .59
و .......... بـه ترتيـب بـر    » گيـرم  م، باز هم رشوه ميخوب كردم كه رشوه گرفت«: اينكه بگوييم

 .ايم صحه گذاشته.......... 
 شادماني كردن بر گناه -افتخار كردن به گناه 1
 اصرار ورزيدن بر گناه -كوچك شمردن گناه 2
 كوچك شمردن گناه -افتخار كردن به گناه 3
  افتخار كردن بر گناه -كوچك شمردن گناه 4

   2 صحيح هٔ گزين
  :چهار رفتار نسبت به گناه از خود گناه بدتر است) ص(اكرم  مطابق با سخن نبي

تر  آلود به نامحرم و براي راحتي وجدان بگوييم اين كه چيزي نيست، ديگران گناهان بزرگ نگاه هوس
  .است »كوچك شمردن گناه«مربوط به  ،دهند از اين را انجام مي

  .اشاره دارد» بر گناهورزيدن اصرار «گيريم، به  گوييم خوب كردم رشوه گرفتم، باز هم رشوه مي اينكه مي
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استمرار داشتن بر گناه، چه اثر سوئي را به دنبال دارد و توجـه انسـان مـؤمن بـه      ،طبق روايات .60

 شود؟ اينكه خداوند انسان را بيهوده نيافريده، منجر به چه چيزي مي
 .با اعتماد و اطمينان به دستورات الهي عمل كند -طوالني به دنبال دارداندوه  1
 .فرد مؤمن سعي در دوري از گناه داشته باشد - كند شود و آن را زير و رو مي گناه بر قلب چيره مي 2
 .فرد مؤمن سعي در دوري از گناه داشته باشد -اندوه طوالني به دنبال دارد 3
  .با اعتماد و اطمينان به دستورات الهي عمل كند - كند و آن را زير و رو ميشود  گناه بر قلب چيره مي 4

   2 صحيح هٔ گزين
بـه گنـاه    هآلـود  ، همانـا قلـب  . كنـد  چيز مانند گناه دل را فاسد نمـي   هيچ« :)ع(امام باقر  ةطبق فرمود

  ».كند شود و آن را زير و رو مي شود تا جايي كه بر اثر استمرار، گناه بر آن چيره مي مي
تفـاوت نيسـت؛    توجه انسان مؤمن به اينكه خداوند انسان را بيهوده نيافريده و نسبت به اعمال وي بي

  .شود فرد مؤمن سعي در دوري از گناه داشته باشد باعث مي



 

 شماره
 حیطه زیرواحد یادگیری واحد یادگیری فصل درس سوال

 شناختی

 مقدماتی Lesson 6 :Sense of Appreciation Grammar  /Listening and Speaking Grammar (3) یسیانگل 16

 پیشرفته Lesson 6 :Sense of Appreciation Grammar  /Listening and Speaking Grammar (3) یسیانگل 16

 پیشرفته Lesson 6 :Sense of Appreciation Writing Grammar (3) یسیانگل 13

 پیشرفته Lesson 6 :Look it Up! Reading  /Vocabulary Development Vocabulary (3) یسیانگل 16

 پیشرفته Lesson 6 :Look it Up! Reading  /Vocabulary Development Vocabulary (3) یسیانگل 16 

 پیشرفته Lesson 6 :Look it Up! Reading  /Vocabulary Development Vocabulary (3) یسیانگل 11

 پیشرفته Lesson 6 :Look it Up! Reading  /Vocabulary Development Vocabulary (3) یسیانگل 16

 پیشرفته Lesson 6 :Look it Up! Reading  /Vocabulary Development Vocabulary (3) یسیانگل 16

 پیشرفته Lesson 6 :Sense of Appreciation Writing Vocabulary (3) یسیانگل 16

 پیشرفته Lesson 6 :Sense of Appreciation Reading  /Vocabulary Development Vocabulary (3) یسیانگل 67 

 پیشرفته Lesson 6 :Sense of Appreciation Grammar  /Listening and Speaking Vocabulary (3) یسیانگل 66

 پیشرفته Lesson 6 :Look it Up! Reading  /Vocabulary Development cloze (3) یسیانگل 66

 پیشرفته Lesson 6 :Look it Up! Reading  /Vocabulary Development cloze (3) یسیانگل 63

 مقدماتی Lesson 6 :Look it Up! Reading  /Vocabulary Development cloze (3) یسیانگل 66

 مقدماتی Lesson 6 :Look it Up! Reading  /Vocabulary Development cloze (3) یسیانگل 66 

 پیشرفته Lesson 6 :Look it Up! Reading  /Vocabulary Development cloze (3) یسیانگل 61

 پیشرفته Lesson 6 :Look it Up! Reading  /Vocabulary Development Reading (3) یسیانگل 66

 پیشرفته Lesson 6 :Look it Up! Reading  /Vocabulary Development Reading (3) یسیانگل 66

 پیشرفته Lesson 6 :Look it Up! Reading  /Vocabulary Development Reading (3) یسیانگل 66

 پیشرفته Lesson 6 :Look it Up! Reading  /Vocabulary Development Reading (3) یسیانگل 67
 

 

 مهدی احمدی یجناب آقا: سییانگلسرگروه دپارتمان 
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61. Many apartments ………… for the poor people during the last three years. 1 have built  2 were built 3 have been built  4 were building 
  3 صحيحگزينٔه 

  .است ساخته شدهبضاعت  سال گذشته براي افراد كم سههاي بسياري طي  آپارتمان

  
به زمان حال كامل اشاره دارد؛ در ضمن به دنبال جاي خـالي، خبـري    years the last three قيد

  .شود نيز رد مي» 1«لذا گزينة  ؛از مفعول جمله نيست

  
قرار بگيرد و به نـوعي   theحرف تعريف ...) و  last week ،last yearمثل (ن اگر قبل از قيد زما

  .مشخص كند كه كدام تاريخ مد نظرش بوده، به عنوان قيد حال كامل استفاده خواهد شد
  

62. Choose the sentence «1», «2», «3» or «4» that is grammatically WRONG. 1 Taking photos is forbidden in the museum. 2 The article describes how the experiment has been done. 3 Mary was only 22 when her first novel published.  4 Mike was invited to take part in a poetry workshop. 
  3 صحيحگزينٔه 

  .است نادرستي ركه از لحاظ گرام را انتخاب كنيد) 4(و ) 3(، )2(، )1(يكي از جمالت 

  
نيـز سـاختار   » 2«در گزينـة  . كار رفته است درستي به به is forbiddenفعل مجهول » 1«در گزينة 

مايك براي شـركت در  » 4«در گزينة . آورده شده است درستشكل  به has been doneمجهول 
در ولـي  . ندارد گرامريز مشكل و اين جمله ني) was invitedفعل مجهول (كارگاه شعر دعوت شد 

شكل معلوم آورده شده، در حالي كه مفعول آن در ادامـة    به اشتباه به publishedفعل » 3«گزينة 
  .باشد مي published wasاين فعل  درستجمله نيامده است؛ شكل 
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63. Choose the underlined word or group of words that is NOT correct! My favorite film will be 𝐛𝐫𝐨𝐚𝐝𝐜𝐚𝐬𝐭(1)  at 10, 𝐬𝐨(2) unfortunately I'm not at home that 𝐭𝐢𝐦𝐞(3) , 𝐚𝐦 𝐈(4)  ? 1 broadcast  2 so 3 time 4 am I  
  2 صحيحگزينٔه 

  !باشد نمي درستداري را انتخاب كنيد كه  خط واژه يا عبارت زير
آن ساعت من منـزل  متأسفانه ) but / اما(بنابراين پخش خواهد شد،  10ام ساعت  فيلم مورد عالقه«

  »نيستم، هستم؟

  
  .آن بشودجايگزين ) تضاد( butكار رفته و بايد  به اشتباه به جملهدر اين ) بيان نتيجه( soدهندة  ربط

  
64. The famous poet has written over three thousand poems, so it will take a while for the publisher to ………… his poetry into one volume. 1 compile 2 advance 3 expand 4 abbreviate 

  1 صحيحگزينٔه 
نوشته است، بنابراين براي ناشر مدتي زمان خواهد برد تا اشـعار   شعر هزار سهشاعر معروف بيش از 

  .كند گردآوريوي را در قالب يك جلد 
  پيشروي كردن، ترقي كردن) 2  گردآوري كردن) 1
  مختصر كردن) 4  توسعه دادن) 3
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65. A group of the most experienced editors has updated a lot of the ………… in the most recent edition of the Oxford Encyclopedic Dictionary. 1 signals 2 claims 3 apps 4 entries 
  4 صحيحگزينٔه 

را در آخرين ويرايش فرهنگ لغت ) ها سرواژه( ها مدخلستاران، بسياري از ترين ويرا گروهي از مجرّب
  .اند كرده  ۟المعارف آكسفورد به روز رهيدا
 درخواست، مطالبه، ادعا) 2  عالمت، نشان) 1
  سرواژه، مدخل) 4 افزار كاربردي نرم) 3
  

66. The Assembly deputies didn't have time to finish their discussion on the ………… , so the spokesman arranged an additional meeting tomorrow morning. 1 section 2 issue 3 purpose 4 lap 
  2 صحيحگزينٔه 

را نداشـتند،   موضـوع شـان در مـورد آن    مجلس وقت كافي براي اتمـام بحـث  ) يا وكالي(نمايندگان 
  .براي فردا صبح ترتيب داد يك جلسة اضافي )مجلس رئيس(بنابراين سخنگو 

 مسئله، موضوع) 2  بخش، قسمت) 1
 آغوش) 4  هدف) 3
  

67. Professor Barbara Harlow died unexpectedly of a heart attack at the age of 64. The underlined adverb 'unexpectedly' means …………  . 1 effectively  2 unsystematically 3 suddenly  4 calmly 
  3 صحيحگزينٔه 

 فـوت كـرد   اي غيرمنتظـره / طور ناگهاني به سالگي 64پروفسور باربارا هارلو بر اثر سكتة قلبي در سن. 
  .دهد معني مي) طور تصادفي به( unexpectedly ،suddenlyدار  قيد زيرخط

  شكل غيرسيستمي به) 2  طور مؤثر به) 1
 طور آرام آرام، به) 4  طور ناگهاني به) 3
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68. I like my classmate- Tom- but he isn't very ………… and keeps things to himself. On the other hand, he's not willing to talk at all. 1 recognizable 2 republic 3 communicative 4 confusing 
  3 صحيحگزينٔه 

هـا را   نيست و حرف )يا اهل حرف زدن( معاشرتي خيليرا دوست دارم، ولي او  -تام -ام من همكالسي
  .باشد به صحبت كردن نمي لبه عبارت ديگر، اصالً ماي. دارد پيش خودش نگه مي

  كننده گيج) 4 معاشرتي) 3 جمهوري) 2 قابل تشخيص) 1
  

69. The physician said to the embarrassed patient, ''You are healthy, but you must do some tests to ………… my diagnosis.'' 1 confirm 2 replace 3 bring up 4 inspire 
  1 صحيحگزينٔه 

شما سالم هستي، ولي بايد يكسري آزمايش انجام بدهي تا تشـخيص  «: پزشك به بيمار دستپاچه گفت
  »!تصديق كني/ تأييدمرا 

  جايگزين كردن) 2  تأييد كردن) 1
  الهام بخشيدن) 4 كردن، بزرگ كردن تربيت) 3
  

70. We've promised to complete the project ahead of schedule. It must be completed at the end of the year, three months ………… . 1 later 2 hence 3 before 4 former 
  2 صحيحگزينٔه 

از تا سه مـاه  ) يعني(آن بايد در انتهاي سال، . ايم اين پروژه را زودتر از موعد تكميل كنيم ما قول داده
  .تكميل شود االن

  ديگر از االن) سه ماه) (2  بعداً) 1
  قبلي، پيشين) 4  قبالً )3
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71. The profession of teaching ………… special appreciation and respect. This is the reason why we hold Teacher's Day annually. 1 elicits 2 founds 3 shares 4 deserves 
  4 صحيحگزينٔه 

به همين دليل است كه ما هر ساله روز معلم را برپـا   .استتقدير و احترام ويژه  شايستةحرفة معلمي 
  .داريم مي
  تأسيس كردن، بنيانگذاري كردن) 2 بيرون كشيدن، استخراج كردن) 1
  سزاوار بودن، شايسته بودن) 4 به اشتراك گذاشتن) 3
  

72. Cloze Can we see …..72..... the earth is a globe? Yes, we can, when we watch a ship that sails out to the sea. If we watch closely, we see that the ship begins …..73..... . The bottom of the ship disappears first, and then the ship seems to sink …..74..... until we can only see the top of the ship, and then we see nothing at all. What is hiding the ship from us? It is the earth. Stick a pin into an orange, …..75...... . You will see the pin disappears, just as a ship …..76..... on the earth. 1 if 2 where 3 how 4 why 
  1 صحيحگزينٔه 

 يـك  وقتـي ) درست مثـل (توانيم،  گرد است؟ بله، مي ةكرة زمين يك كر )آيا(كه توانيم ببينيم  آيا مي
بينيم كه كشـتي شـروع بـه     اگر از نزديك تماشا كنيم، مي. رود كنيم كه به دريا مي كشتي را تماشا مي

پـايين و  رسـد كـه كشـتي     شود و سپس به نظر مـي  پايين كشتي ابتدا ناپديد مي. كند مي ناپديد شدن
تـوانيم ببينـيم و بعـد اصـالً چيـزي       رود، تا جايي كه فقط قسمت باالي كشـتي را مـي   فرو مي تر پايين
يـك سـنجاق را بـه يـك پرتقـال       .كند؟ اين زمين است چه چيزي كشتي را از ما پنهان مي. بينيم نمي

 شود، درست شما خواهيد ديد كه سنجاق ناپديد مي .به سرعت پرتقال را از خود دور كنيدو بچسبانيد 
  .شود ناپديد ميطور كه يك كشتي روي زمين  همان

  .يكبار استفاده شده است whetherمعادل » كه آيا«به معناي  ifدر كتاب پاية يازدهم درس دوم 
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73.  1 being disappeared 2 to have disappeared 3 to be disappeared 4 to disappear 
    4 صحيحگزينٔه 

 دليـل رد (شـود   گـاه مجهـول نمـي    فعل الزم اسـت و اصـوالً هـيچ   ) ناپديد شدن( disappearفعل 
  .باشد مي نادرستنيز به لحاظ گرامري » 2«و ساختار گزينة ) »3«و » 1«هاي  گزينه

  
74.   1 as low as  2 so lower 3 lower and lower  4 but lower 

    3 صحيحگزينٔه 
گزينـة  » تـر  تر و پـايين  پايين« lower and lowerبا توجه به ناپديد شدن تدريجي كشتي، عبارت 

  .است درست
  

75.   1 and quickly turn the orange away from you 2 and turn quickly the orange away from you 3 to turn the orange away from you quickly 4 to turn quickly the orange away from you 
    1 صحيحگزينٔه 

؛ در )»4«و » 3«هـاي   گزينه دليل رد(مورد نياز است  and ةبا در نظر گرفتن معناي جمله، ربط دهند
  .)»2«گزينة  رددليل (تواند قرار بگيرد  گاه قيد بين فعل و مفعول نمي خاطر داشته باشيد هيچ ضمن به

  

76.   1 did 2 doing 3 does 4 to do 
    3 صحيحگزينٔه 

  .است) شود ناپديد مي( disappearsشكل حذف به قرينة  doesدر اين جمله فعل 
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77. Reading When another old cave is discovered in the south of France, it is not usually new news. Rather, it is an ordinary event. Such discoveries are so frequent these days that hardly anybody notices them. However, when the Lascaux cave complex was discovered in 1940, the world was amazed. Painted directly on its walls were hundreds of scenes showing how people lived thousands of years ago. The scenes show people hunting animals. Other images depict birds and, most noticeably, horses, which appear in more than 300 wall images, by far outnumbering all other animals.  Early artists drawing these animals accomplished a monumental and difficult task. They did not limit themselves to the easily accessible walls, but carried their painting materials to spaces that required climbing steep walls or crawling into narrow passages in the Lascaux complex. Unfortunately, the paintings have been exposed to the destructive action of water and temperature changes, which easily wear the images away. Because the Lascaux caves have many entrances, air movement has also damaged the images inside. Although they are not out in the open air, where natural light would have destroyed them long ago, many of the images have deteriorated and are barely recognizable. To prevent further damage, the site was closed to tourists in 1963, 23 years after it was discovered.  Which title best summarizes the main idea of the passage? 1 Wild Animals in Art 2 Hidden Prehistoric Paintings 3 Exploring Caves Respectfully 4 Determining the Age of French Caves 
  2 صحيحگزينٔه 

. شـود  محسـوب نمـي   جديـدي شود، معموالً خبر  وقتي غار قديمي ديگري در جنوب فرانسه كشف مي
ندرت كسي  كه بهاند  تكراري شدهچنين كشفياتي آنقدر در اين روزها . بلكه، اين يك اتفاق عادي است

كشـف شـد، جهـان     1940در سـال  » الكـو «غـار   هبا اين وجود وقتي مجموعـ . كند توجه مي ها به آن
 نـد داد كـه نشـان مـي    نـد بر روي ديوارهاي آن نقاشي شده بودمستقيماً صحنه  صدها .زده شد شگفت

ـ ده اين مناظر نشان مـي . كردند هزاران سال پيش، مردم چگونه زندگي مي د كـه مـردم حيوانـات را    ن
در  كـه  دهنـد  نشان مـي ها را  اي اسب قابل مالحظهطور  پرندگان و به ،ديگر تصاوير .اند كرده شكار مي

   .اند تصوير روي ديوار ظاهر شده 300در بيش از  تر از ديگر حيوانات، تعدادي به مراتب بيش
مشـكل را  ) البته(و  بزرگ و مهماند يك كار  هنرمندان دوران باستان كه اين حيوانات را طراحي كرده

شان محدود نكردنـد و لـوازم    ديوارهاي در دسترس) نقاشي روي(ها خودشان را به  آن .دادند ميانجام 
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در مسـيرهاي  ) حتـي (دار بـاال برونـد يـا     ديوارهاي شيببه فضاهايي كه الزم بوده تا از  را شان نقاشي
هـا در   متأسفانه اين نقاشـي . حمل كردند )تا نقاشي بكشند( بروندخيز  الكو سينه )غار(باريك مجموعه 

. برنـد  اين تصاوير را از بين مـي  آساني به )طوري كه به(اند  معرض تخريب آب و تغيير دما قرار گرفته
آسـيب  ) غـار (هاي متعددي دارند، جريان هوا نيز به تصاوير داخل  و ورودياز آنجايي كه غارهاي الك

در فضاي باز قرار ندارند، يعني جايي كه نور طبيعـي بسـياري از   بيرون ) تصاوير( ها اگرچه آن. اند زده
  انـد و بـه   ، بسياري از اين تصاوير در معرض تخريب قرار گرفتهكرد ميپيش تخريب  ها را مدتها  آن

 23) يعنـي (، 1963اين مكان در سال براي جلوگيري از خسارت بيشتر، . هستندقابل تشخيص  سختي
  .بسته شد ، به روي گردشگرانسال بعد از اين كه غار كشف شد

  كند؟ كدام عنوان به بهترين نحو، ايدة اصلي اين متن را خالصه مي
  »هاي ماقبل تاريخي پنهان نقاشي«
  

78. Based on the passage, what is probably true about the south of France? 1 It is home to rare animals.  2 It has a large number of caves. 3 It is known for horse-racing events. 4 It has attracted many famous artists. 
    2 صحيحگزينٔه 

  است؟ درستدربارة جنوب فرانسه ) از موارد زير(يك  طبق متن، احتماالً كدام
  ».جا تعداد زيادي غار دارد نآ«
  

79. The underlined word 'depict' is closest in meaning to …………  . 1 show 2 hunt 3 skim 4 count 
    1 صحيحگزينٔه 

  .قرابت معنايي دارد) نشان دادن( showبا  depictدار  واژه زيرخط
  

80. According to the passage, all of the following have caused damage to the paintings EXCEPT …………  . 1 temperature changes 2 air movement 3 water  4 light 
    4 صحيحگزينٔه 

 .»نور« جز بهاند  ها شده باعث خسارت زدن به نقاشي طبق متن، همة موارد زير



 

 شماره
 حیطه زیرواحد یادگیری واحد یادگیری فصل درس سوال

 شناختی

 مقدماتی جایگشت ساده و با تکرار شمارش: 8درس  آمار و احتمال: 8فصل  (3)و آمار  یاضیر  18

 پیشرفته ترکیب شمارش: 8درس  آمار و احتمال: 8فصل  (3)و آمار  یاضیر  18 

 مقدماتی تبدیل شمارش: 8درس  آمار و احتمال: 8فصل  (3)و آمار  یاضیر  13 

 مقدماتی ترکیب شمارش: 8درس  آمار و احتمال: 8فصل  (3)و آمار  یاضیر  18

 مقدماتی احتمال احتمال: 8درس  آمار و احتمال: 8فصل  (3)و آمار  یاضیر  18

 مقدماتی احتمال احتمال: 8درس  آمار و احتمال: 8فصل  (3)و آمار  یاضیر  18

 مقدماتی احتمال احتمال: 8درس  آمار و احتمال: 8فصل  (3)و آمار  یاضیر  18 

 مقدماتی احتمال احتمال: 8درس  آمار و احتمال: 8فصل  (3)و آمار  یاضیر  11

 مقدماتی مسائل ترکیبی حل مسائلچرخه آمار در : 3درس  آمار و احتمال: 8فصل  (3)و آمار  یاضیر  18

 مقدماتی گام چهارم چرخه آمار در حل مسائل: 3درس  آمار و احتمال: 8فصل  (3)و آمار  یاضیر  89 

 پیشرفته مسائل ترکیبی چرخه آمار در حل مسائل: 3درس  آمار و احتمال: 8فصل  (3)و آمار  یاضیر  88

 مقدماتی دنباله بازگشتی و مسائل آن و نمودارش سازی و دنباله مدل: 8درس  الگوهای خطی: 8فصل  (3)و آمار  یاضیر  88

 پیشرفته ای و نمودار آن دنباله چندضابطه سازی و دنباله مدل: 8درس  الگوهای خطی: 8فصل  (3)و آمار  یاضیر  83

 مقدماتی مسائل کاربردی سازی و دنباله مدل: 8درس  الگوهای خطی: 8فصل  (3)و آمار  یاضیر  88

 پیشرفته ای و نمودار آن دنباله چندضابطه سازی و دنباله مدل: 8درس  الگوهای خطی: 8فصل  (3)و آمار  یاضیر  88 

 

 

 دیمؤ نیسركار خانم الله رام: اضی و آماریر سرگروه دپارتمان 
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تـوان   به چند طريق مـي  .گيرندبعكس يادگاري  خواهند شان مي معلم 2آموز به همراه  دانش 6 .81
 در ابتدا و انتهاي صف باشند؟ ها كه معلمطوري  بهعكس گرفت 

1 6!   2 6! × 2!   3 8!   4 4! × 2!  
   2 صحيح هٔ گزين

−معلم×  −  −  −  −  −   معلم×
 

 

صندلي نصب شده  5كه در هر رديف صندلي وجود دارد رديف  4 ، تعداددر يك سالن نمايش .82
 ؟نباشندرديف  صندلي هم 2صندلي انتخاب كرد كه هيچ  3توان  به چند طريق مي. است

1 1000  2 500  3 2500  4 5000 
   2 صحيح هٔ گزين

 
 

,𝐌با حروف  .83 𝐎, 𝐀, 𝐘, 𝐃, 𝐄  تـوان   مـي  )نظـر از معنـي   صـرف (بدون تكرار  حرفي 4چند كلمة
 شروع شود؟ Mساخت كه با حرف 

1 40  2 60  3 120  4 100 
   2 صحيح هٔ گزين

M          5      4      3              5   :حل اول راه × 4 × 3 = 60  
P(5,3)  :حل دوم راه =  5!  2! = 5×4×3×2! 2! = 60  

انتخاب رديف

43  51  51  51 = 4 × 5 × 5 × 5 = 500
انتخاب صندلي

آموزان جايي دانش جابه
6! × 2!  

ها جايي معلم جابه

و 
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𝐏(𝟔,𝐧)𝐂(𝐧,𝟐)اگر  .84 =  كدام گزينه است؟ nباشد، مقدار  𝟒𝟎
1 1  2 2  3 3  4 4 

   3 صحيح هٔ گزين

P(6, n) =  6! (6−n)!C(n, 2) =  n! 2!(n−2)! ⇒ 6!×2!(n−2)!n!↓ ×(6−n)!(n)(n−1)(n−2)! = 40  
⇒ n(n − 1)(6 − n)! × 40 = 6 × 120 × 2  

 
 

كنـيم و   كارت به تصادف خارج مـي  يك. نويسيم را روي ده كارت مختلف مي 9تا  صفرام ارق .85
كنيم تا  باره تكرار ميو اين كار را دو سپس كارت را برگردانده. كنيم داشت ميرا يادآن رقم 
 ارقام يكسان دارد؟ ،عدد منتخب ،با كدام احتمال. رقمي حاصل شود 2عدد 

1 6/0  2 9/0  3 1/0  4 5/0 
   3 صحيح هٔ گزين

     9      10                 n(S) = 9 × 10 = 90  
تـا  9هـا   هاي يكسان هستند كـه تعـداد آن   داراي، رقم 99و ... ، 22، 11دقت كنيم كه اعداد دو رقمي 

P(A)  .باشد مي = n(A)n(S) =  9  90 =  1  10   
  

⇒n(n − 1)(6 − n)! = 6 × 2 × 3 ⇒ n = 3
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از  ،تاس قرمز روشده در با چه احتمالي عدد. كنيم ميپرتاب را دو تاس با دو رنگ سبز و قرمز  .86
 تاس سبز بزرگتر است؟روشده در  عدد
1  2  3    2  1  2    3  7  12    4  5  12   

   4 صحيح هٔ گزين

n(S) = 6 = ,   قرمز)  36 P(A)  (6,5)(6,4)(6,3)(6,2)(6,1)  (5,4)(5,3)(5,2)(5,1)  (4,3)(4,2)(4,1)  (3,2)(3,1)  (2,1)  (سبز    =  15  36 =  5  12    
از مزرعـه   اسـب  2 تعـداد اگر  .شود اسب سياه نگهداري مي 3د و اسب سفي 5در يك مزرعه  .87

 ؟هستند همرنگ ،با كدام احتمال هر دو اسب ،كنند فرار 
1  1  2    2  11  28    3  3  7    4  13  28   

   4 صحيح هٔ گزين
n(S)  :برابر است با اسب، 8اسب از بين  2انتخاب  = 82 =  8! 6! 2! =  8 4 ×7 2 1 = 28  
52  :برابر است با ،اسب سفيد 5اسب سفيد از بين  2انتخاب  =  5! 3!2! = 5×4 2 = 10  
32  :برابر است با سياه،اسب  3اسب سياه از بين  2انتخاب  =  3!  2! = 3  
  :همرنگ باشند، برابر است با بكه دو اس احتمال اينبنابراين 

P(A) = n(A)n(S) = 52 + 3282 =  13  28   
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بـه تصـادف    را عدد يك. ايم ساخته) بدون تكرار( يرقم 3اعداد  9و  7، 4، 3، 1صفر، با ارقام  .88
 زوج باشد؟ انتخاب شدهچقدر احتمال دارد عدد  .كنيم انتخاب مي

1  16  25   2  9  25    3  17  25    4  20  25   
  2 صحيح هٔ گزين

   5    5    4             n(S) = 5 × 5 × n(A)          4  4      4         يا        0  4      5       4 = 20 + 16 = 36  
 

P(A) =  36 5×5×4 =  9  25    
 اي، جعبـه  بـا كمـك نمـودار    .مقايسه شده است »ب«و  »الف«بازار  2وضعيت  ،در نمودار زير .89

  است؟ نادرستكدام گزينه 
  .قيمت است گرانترين كاال در هر دو بازار هم 1

  .تر است صرفه به» ب«خريد كردن از بازار  2

  .تر است ارزان» ب«از بازار » الف«نيمي از كاالي بازار  3

  .است تر ارزان» الف«از بازار » ب«درصد كاالي بازار  75تقريباً  4

   4 صحيح هٔ گزين

بـه كمـك   . تري براي خريد است هر بازاري كه پراكندگي درآن كمتر باشد، بازار مناسب: »2«گزينة 
  .است نادرست» 4« گزينة فقط ،اي هاي نمودار جعبه ويژگي

  

»الف«
20

»ب«

303540 60 70 80
:قيمت

20 16 
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آوري شـده در   و ويرايش اطالعات جمع......... ها در گام  اسبة ميانگين و انحراف معيار دادهمح .90
 )به ترتيب از راست به چپ( .گردد چرخة آمار محاسبه مي........  گام
  چهارم، سوم 4  دوم، چهارم 3  چهارم، دوم 2  سوم، چهارم 1

   4 صحيح هٔ گزين

  
  

, 𝟏𝟎دادة  سه. دادة آماري صفر است 10واريانس  .91 𝟒𝟎 , و ميانگين  كنيم ميبه آنها اضافه را  𝟐𝟓
 ؟برابر با كدام گزينه استدادة جديد تقريباً  13واريانس . ندك نمي يآنها تغيير

1 25  2 28  3 30  4 34 
  4 صحيح هٔ گزين

  
  .برابرندبا هم ها  داده آنگاه ،باشدصفر ها  دادهواريانس  اگر
  x1 = x2 =. . . = x10 = x  

x قديم = x1+x2+⋯+x10 10 
x جديد = x1+x2+⋯+x10+25+40+10 13 ⇒ 10x+75 13 = x ⇒ 3x = 75 ⇒ x = 25  
σ2 = (x1−x)2+(x2−x)2+...+(x10−x)2+(25−x)2+(40−x)2+(10−x)2 13   ⇒ σ = 0+225+225 13 ≃ 34/6   

گيري بحث و نتيجه
  تفسير نتايج

  گيري نتيجه
  نقد و بررسي

 هاي جديد ايده
  ها تحليل داده

ها كردن داده  مرتب
  معيارها

ها نمودارها و جدول

 هاداده
گردآوري
سازماندهي

سازيپاك

ريزيطرح و برنامه
  گيري شيوة اندازه
 گيري روش نمونه

روش كار

 بيان مسئله
  فهم مسئله

تعريف دقيق مسئله
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𝐚𝐧+𝟏گشتي با ضابطة در دنبالة باز .92 = 𝟐𝐚𝐧 − برابـر  جملـة اول   ،باشد 33اگر جملة چهارم  𝟏
 است؟گزينه كدام با 

1 4  2 5  3 6  4 7 
   2 صحيح هٔ گزين

a4 = 33  a4 = 2a3 − 1 = 33 ⇒ a3 = 17  a3 = 2a2 − 1 = 17 ⇒ a2 = 9  a2 = 2a1 − 1 = 9 ⇒ a1 = 5   
𝐚𝐧با ضابطة  اي در دنباله .93 = 𝟑𝐧𝟐+𝟒 𝟐 (−𝟏)𝐧  ؟باشد مي 218جملة چندم دنباله 

1 12  2 11  3 10  4 13  

   1 صحيح هٔ گزين
  .است nدهندة زوج بودن  نشان ،مثبت بودن مقدار

(3n2+4) 2 (−1)n = 218  
⇒ 3n2+4 2 = 218  ⇒ 3n + 4 = 436  ⇒ 3n = 432  ⇒ n2 = 144 ⇒ n = ±12  

nقابل قبول است، زيرا  12+فقط  ∈ ℕ   
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𝐚𝐧اگر  .94 = (−𝟏)𝟐𝐧−𝟏  𝐧  𝟒   و𝐛𝐧 = ( 𝟏  𝟐 )𝐧  ،حاصل باشد𝐚𝟏𝟎 − 𝐛𝟑 ؟برابر با كدام گزينه است 
1  21  8    2  −5  2    3 −21 8    4  5  2   

   3 صحيح هٔ گزين

a10 = (−1)19 ×  10  4 = −  5  2   b3 = ( 1  2 )3 =  1  8   a10 − b3 = −  5  2 −  1  8 = −20−1 8 = −21 8    
𝐚𝐧+𝟏اي بــا ضــابطة  ر دنبالــهد .95 = 𝟐𝐧 + 𝟑 𝐧( 𝐧  𝟐 )𝟐 فرد − 𝟏 𝐚𝟓حاصــل  𝐧 زوج + 𝐚𝟒  برابــر بــا كــدام 

 ؟گزينه است
1 9  2 8  3 12  4 1 

   3 صحيح هٔ گزين

n + 1 = 5 ⇒ n = 4 ⇒ a = ( 4  2 ) − 1 = 3  n + 1 = 4 ⇒ n = 3 ⇒ a = 2(3) + 3 = 9  a5 + a4 = 3 + 9 = 12  



 

 شماره
 شناختی حیطه واحد یادگیری فصل درس سوال
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 هاي زير است؟ پرسشكدام گزينه پاسخ درست  .96
  .دارد........... شيب منحني تقاضا نشان از تأثير ) الف
  جزء كدام دسته از بازارهاست؟» سهراب سپهري«خريد تابلوي نقاشي ) ب
  .زند رفاه جامعه ضرر مي وبه مشتريان ........... انحصارگر غيرقانوني با ) پ
كننـدگان و نيـز واكـنش     گيري و اقدام هريك از توليدكنندگان و مصرف چگونگي تصميم) ت
 شود؟ ها نسبت به تغييرات وضعيت اقتصادي با چه عنواني شناخته مي آن
  فاه اقتصادير) افزايش فروش ت) مزايده پ) سليقه ب) الف 1
  رفتار اقتصادي) افزايش قيمت ت) مزايده پ) قيمت ب) الف 2
  بازار) كاهش قيمت ت) مناقصه پ) قيمت ب) الف 3
 بازار) كاهش فروش ت) مناقصه پ) سليقه ب) الف 4

   2 صحيح هٔ گزين

بازار خريد تابلوي نقاشي سهراب سپهري جزء ) ب. شيب منحني تقاضا نشان از تأثير قيمت دارد) الف
) ت. زند انحصارگر غيرقانوني با افزايش قيمت به مشتريان و رفاه جامعه ضرر مي) پ. باشد مزايده مي

ها نسبت بـه   كنندگان و نيز واكنش آن گيري و اقدام هريك از توليدكنندگان و مصرف چگونگي تصميم
  .تغييرات وضعيت اقتصادي رفتار اقتصادي نام دارد

  

 .كاالها را مشخص كنيدبه ترتيب نوع اين  .97
 )المپ اتاق -يخچال در منزل -نمك -ابزار توليدي(

  اي واسطه -اي سرمايه -مصرفي -مصرفي 1
  دوام بي -بادوام -ضروري -سرمايه اي 2
  بادوام -ضروري -اي واسطه -مصرفي 3
 اي سرمايه -ضروري -اي واسطه -بادوام 4

   2 صحيح هٔ گزين

  /كـاالي بـادوام    در منـزل  يخچـال  /كـاالي ضـروري    نمـك  /اي كـاالي سـرمايه    ابزار توليدي
  دوام  كاالي بي المپ اتاق 
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  :ول زير مبين اقالم مختلف درآمدي است كه در طول يكسال نصيب اعضاي يك جامعة فرضي شده استجد .98

  ارزش اقالم درآمدي  رديف
 ها و مؤسساتسود شركت  4  1   بگيران درآمد حقوق  1
 درآمد صاحبان سرمايه  5  2   امالك و مستغالت درآمد صاحبان  2
  ريال 200,396,429 درآمد صاحبان مشاغل آزاد  3
 درآمد صاحبان امالك و مستغالت 2 1   دستمزدها  4
 ريال 000,250,865 درآمد صاحبان سرمايه  5
  ريال 000,500,859 هاسود شركت  6

  :صورت در اين. باشد ميليون نفر مي 85جمعيت كل اين كشور 
بهـا يـا وجـوه     اجـاره  ،قيمت خدمات سرمايه و كدام رديف ،جدول كدام رديفترتيب  به) الف

آن  سرانةدرآمد ) پ/  ميزان درآمد ملي اين جامعه كدام است؟) ب/  مربوط به اجاره است؟
  معنا و مفهوم سرانه چيست؟) ت/  چقدر است؟

جامعـه در   فردسهم متوسط هر ) ت 97/33) ب 200,171,888,2) ب 2و رديف  5رديف ) الف 1
  توليد آن جامعه ميزان درآمد يا

سهم متوسط هر فرد جامعـه در  ) ت 97/33) پ 200,171,888,2) ب 5و رديف  2رديف ) الف 2
  ميزان توليد آن جامعه

سط هر فرد جامعـه در  سهم متو) ت 79/33) ب 200,172,239,2) ب 2و رديف  5رديف ) الف 3
  درآمد آن جامعه يد ياميزان تول

سهم متوسط هر فرد جامعـه در  ) ت 79/33) پ 200,172,239,2) ب 5 رديف و 2رديف ) الف 4
 ميزان درآمد آن جامعه

   1 صحيح هٔ گزين
  .بها يا وجوه مربوط به اجاره است مربوط به اجاره 2قيمت خدمات سرمايه و رديف  ،جدول 5رديف ) الف

ب( اقالم مختلف  درآمد  = بگيران حقوق درآمد  + درآمد صاحبان مشاغل آزاد+ درآمد صاحبان امالك و مستغالت + دستمزدها  + درآمد صاحبان سرمايه  + ها شركت   سود 
x = ( 1  4 × 859,500,000, , ) + ( 2  5 × 865,250,000, , ) + 429,396,200 + ( 1  2 × 346,100,000, , )  +865,250,000 + 859,500,000  
درآمد ملي = 2,888,171,200  

پ( درآمد سرانه  = درآمد ملي
جمعيت

= 2,888,171,200 85,000,000 ⇒ 33/97   
  .سهم متوسط هر فرد جامعه در ميزان توليد يا درآمد آن جامعه است ،سرانه) ت
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 هاي زير است؟ كدام گزينه پاسخ پرسش .99
هر كسي كه بخواهـد   تواند به نفع مشتري به محض مطالبه مي» سپردة بانكي«از چه نوع ) الف

  برداشت نمايد؟
  تعهد بين مالك و طرف ديگر قرارداد چيست؟» مساقات«در ) ب
هـاي عمرانـي در    هاي خصوصي به منظور تأمين اعتبـار طـرح   ها و شركت دولت، شهرداري) پ

  شوند؟ كشور متوسل به چه اقدامي مي
 .اجاره بگيرد.... ......تواند همانند سرماية  نمي.......... در اسالم سرماية ) ت

  فيزيكي -مالي) انتشار اوراق مشاركت ت) نگهداري از باغ و برداشت آن پ) ديداري ب) الف 1

  مالي -اجتماعي) انتشار اسناد خزانه ت) برداشت محصوالت كشاورزي پ) غيرديداري ب) الف 2

  مالي -فيزيكي) ت قرضهانتشار اوراق ) نگهداري از باغ پ) انداز ب پس) الف 3

ــف 4 ــدت) ال ــاورزي پ   ) دار ب م ــوالت كش ــت محص ــت و برداش ــهام  ) كاش ــار اوراق س   انتش
 اجتماعي -مالي) ت

   1 صحيح هٔ گزين

توانـد بـه نفـع     هاي بانكي است كه مشتري به محض مطالبه مـي  سپرده ديداري، نوعي از سپرده) الف
  . هركسي كه بخواهد برداشت نمايد

طرف ديگر قرارداد است كه به ازاي دريافـت مقـداري از   تعهد بين مالك و  ،مساقات ةدر معامل) ب
   .دهد محصول، كار نگهداري از باغ و برداشت را انجام مي

هـاي عمرانـي در    هاي دولتي و خصوصي به منظور تأمين اعتبار طرح ها و شركت دولت، شهرداري) پ
  . شوند كشور متوسل به انتشار اوراق مشاركت مي

  .تواند همانند سرماية فيزيكي اجاره بگيرد ميدر اسالم سرماية مالي ن) ت
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و  4550، سـال دوم  3000ميزان توليد كل كشوري در طي سه سال پياپي به ترتيـب سـال اول    .100
با انتخاب سال اول به عنوان سال پايـه، ميـزان   . هزار ميليارد ريال شده است 6840سال سوم 

و  3860، 3000هـاي سـال پايـه بـه      قيمـت توليد در اين جامعه در سه سال موردنظر برحسب 
 :براساس اين محاسبات به ترتيب از راست به چپ. تغيير يافته است 6420
  افزايش مقدار توليد در سال دوم و سال سوم چيست؟) الف
  ها در سال دوم و سال سوم چيست؟ افزايش قيمت) ب
  معه است؟كدام اعداد مربوط به پديدة تورم در سال دوم و سال سوم اين جا) پ

  690 -420) پ 420 -690) ب 860 -3420) الف 1

  420 -690) پ 690 -420) ب 3420 -860) الف 2

  420 -690) پ 420 -690) ب 3420 -860) الف 3

 690 -420) پ 690 -420) ب 860 -3420) الف 4
   3 صحيح هٔ گزين

الف( ⇒ افزايش توليد سال دوم نسبت به سال پايه  3860 − 3000 ⇒ 860  
افزايش توليد سال سوم نسبت به سال پايه ⇒ 6420 − 3000 ⇒ 3420  
افزايش قيمت (تورم) در سال دوم = توليد در سال دوم به قيمت جاري −   توليد در سال دوم به قيمت پايه
افزايش قيمت(تورم) در سال دوم = 4550 − 3860 = 690  
افزايش قيمت (تورم) در سال سوم = توليد در سال سوم به قيمت جاري −   توليد در سال سوم به قيمت پايه
افزايش قيمت(تورم) در سال سوم = 6840 − 6420 = 420  
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 هاي زير است؟ دام گزينه پاسخ درست و مناسب پرسشك .101
  ترتيب كدام است؟ كننده به كننده و مصرف هدف توليد) الف
  ..........در منحني تقاضا با حركت از راست به چپ ) ب
  .آيد وجود مي به..........  ،تر رود سطح قيمت تعادلي پايين وقتي كه در بازار قيمت از) پ
 .هستند.......... است و خريداران در بازار انحصاري .......... انحصارگر ) ت

خريداران قدرت انتخاب خود را براي تهيـة كاالهـايي بـا قيمـت     ) رفع نياز ب -كسب سود) الف 1
  پذير قيمت -گذار قيمت) كمبود تقاضا ت) دهند پ تر از دست مي مناسب

 يابـد   ميـزان عرضـة آن كـاهش مـي     و قيمـت كاالهـا افـزايش   ) رفـع نيـاز ب   -رفـع نيـاز  ) الف 2
  پذير قيمت -گذار قيمت) افزايش تقاضا ت) پ

  همــازاد عرضــ) يابــد پ ميــزان مصــرف كــاال افــزايش مــي) رفــع نيــاز ب -رفــع نيــاز) الــف 3
  پذير قيمت -پذير قيمت) ت

 يابد كنندگان براي مصرف كاالهاي مشابه افزايش مي انگيزة مصرف) رفع نياز ب - كسب سود) الف 4
 پذير قيمت -گذار قيمت) كمبود عرضه ت) پ

   4 صحيح هٔ گزين

در منحنـي تقاضـا بـا    ) ب. رفع نيـاز اسـت   كننده، هدف مصرفكسب سود و  ،هدف توليدكننده) الف
 . يابـد  كننـدگان بـراي مصـرف كـاالي مشـابه افـزايش مـي        انگيزة مصـرف : حركت از راست به چپ

  آيد وجود مي به) مازاد تقاضا(تر رود، كمبود عرضه  وقتي كه در بازار قيمت از سطح قيمت تعادلي پايين) پ
  .پذيرند بازار انحصاري قيمتگذار است و خريداران در  انحصارگر قيمت) ت

  

ايـن دسـتگاه    چنانچـه اسـتهالك سـاليانة   . ريال استميليون  60شدة يك دستگاه  قيمت تمام .102
 ريال باشد، چند سال عمر مفيد دارد؟ 000,000,3
1 30  2 10  3 20  4 40 

   3 صحيح هٔ گزين

هزينة استهالك دستگاه (ساالنه) = قيمت خريد دستگاه
عمر مفيد   3,000,000 = 60,000,000 x   ⇒ 3,000,000x = 60,000,000 ⇒ x = 60,000,0003,000,000 = 20  
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ريسي توليد كرده است و هر دستگاه  عدد دستگاه نخ 14000اي در يك سال كاري  كننده توليد .103

سود   𝟓  𝟏 كننده  در صورتي كه هزينة فرصت اين توليد. ريال فروخته است 000,000,9را به قيمت 
هاي مسـتقيم   ريال باشد، هزينه 000,000,15و ميزان سود اقتصادي برابر با اقتصادي توليد باشد 

 اين توليدكننده چند ريال بوده است؟
    ريال ميليون 997,152 1

  ريالميليون  982,521 2

    ريالميليون  982,125 3

  ريالميليون  997,251 4

   3 صحيح هٔ گزين

سود ويژه = درآمد − هاي هزينه مستقيم) + هاي هزينه غيرمستقيم )  15,000,000 = (14000 × 9,000,000) − هاي هزينه مستقيم) + ( 1  5 × 15,000,000)  15,000,000 = 126,000,000,000 − هاي هزينه مستقيم − 3,000,000  
هاي هزينه مستقيم = 126,000,000,000 − 18,000,000  
هاي هزينه مستقيم = 125,982,000,000 =   ميليون ريال 125,982
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 هاي زير است؟ كدام گزينه پاسخ درست پرسش .104
ترين عامل محدود كننده بر سر راه گسترش مبادالت در زمان استفاده از پول فلـزي   مهم) الف

  كدام بود؟
يم خانـه بخـريم و اكنـون    سـت توان ميليون تومـان مـي   100اي با  در دوره«  :اين مطلب كه از )ب

  شود؟ گيري مي يك از مفاهيم زير نتيجه كدام» آن خريدتوان با  ماشيني معمولي مي
) چه ربوي و چه غيـر ربـوي  (هاي امروزي  كدام گزينه در ارتباط با فعاليت و وظايف بانك) پ

  درست است؟
 هاي بورس بر اقتصاد جامعه است؟ كدام مورد از آثار و نتايج مفيد فعاليت) ت

كنـد   حجم پول نسبت به توليد جامعه تغيير مي) بنامناسب بودن در مبادالت با حجم زياد ) الف 1
جـذب و بـه كـار انـداختن     ) اعطاي وام، نقل و انتقاالت و محافظت از پول، تـأمين اعتبـار ت  ) پ
  »هاي راكد سرمايه«

ها بسـتگي دارد   قدرت خريد پول به سطح عمومي قيمت) محدود بودن ميزان طال و نقره ب) الف 2
هـاي بـزرگ    هاي الزم براي اجراي پروژه تهية سرمايه) ل ركود تاعطاي وام، خلق پول، كنتر) پ

  دولتي و خصوصي
قدرت خريد پول فقط وابسته به ميـزان حجـم   ) بنامناسب بودن در مبادالت با حجم زياد ) الف 3

كنندگان و  ايجاد ارتباط بين عرضه) خلق پول، خلق شبه پول، كنترل تورم ت) پول جامعه است پ
  سرمايهتقاضاكنندگان 

  يابـد   حجم پـول نسـبت بـه توليـد جامعـه كـاهش مـي       ) محدود بودن ميزان طال و نقره ب) الف 4
انداز و  تشويق مردم به پس) خلق شبه پول، كنترل تورم، نقل و انتقاالت و محافظت از پول ت) پ
 اندازها كارگيري پس به

   2 صحيح هٔ گزين

مل محدودكننده بـر سـر راه گسـترش مبـادالت در     ترين عا محدود بودن ميزان طال و نقره مهم) الف
) پ .هـا بسـتگي دارد   قدرت خريد پول به سـطح عمـومي قيمـت   ) ب .زمان استفاده از پول فلزي بود

) ت .هاي امروزي چه ربوي و چه غيرربوي اسـت  كنترل ركود مربوط به بانك و اعطاي وام، خلق پول
  .هاي خصوصي و دولتي است براي اجراي طرح هاي الزم تهية سرمايه از نتايج مفيد آثار بورس 
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 :است يعات ارائه شده در جدول زير، مربوط به يك جامعة فرضاطال .105
  واحد 2000  انداز خانگي پس  1
 واحد 800  هاي ثبتي مجموع پول  2
 واحد 4000  ميزان نقدينگي در شرايط امروزي  3

  :با توجه به اين مندرجات
  ميزان نقدينگي در گذشته) الف
 چقدر است؟ ها و مسكوكات در دست مردم ميزان مجموع اسكناس )ب

  3000 )ب 5200) الف 2    3000 )ب 4800) الف 1
 3200 )ب 5200) الف 4    3200 )ب 4800) الف 3

   4 صحيح هٔ گزين
  :كنيم ميزان نقدينگي در گذشته را با استفاده از فرمول زير محاسبه مي

ب(  حجم نقدينگي ⇒ هاي اسكناس  مجموع 
در دست مردم + مسكوكات موجود 

در دست مردم
x + 800شبه پول   

4000 = x + 800 ⇒ x = 3200  
الف(  ميزان نقدينگي
⇒ در گذشته هاي اسكناس  مجموع 

در گردش + مجموع مسكوكات 
موجود در گردش

3200 هاي اسكناس +  مجموع 
خارج از گردش + مجموع مسكوكات

خارج از گردش
انداز پس خانگي   

z = 3200 + 2000 ⇒ 5200  
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 است؟درستي اشاره شده  عصر مشروطه به رويكرد تاريخي نويسندگانعلّت در كدام گزينه به  .106
 هاي غربي رمان ةآشنايي با ترجم 1
 ه به آننويسي و توج رواج نمايشنامه 2
 ف و دشوارپرتكلّ نثررواج و گسترش  3
  شتهكاوشگرانه در شناخت هويت گذ ةگرايي و روحي حاكم بودن نوعي باستان 4

  4 صحيح هٔ گزين
  

هاي تاريخي و اجتماعي رواج  نگارش رمان ،در عصر مشروطه به دليل شرايط خاص سياسي و اجتماعي
كاوشگرانه در شـناخت   ةگرايي و روحي نوعي باستانحاكم بودن توان به  يافت كه از داليل مهم آن مي

ها  نوشتن اين قبيل رمان ،هاي رايج در جامعه استاز سوي ديگر به دليل سي .اشاره كردهويت گذشته 
  . رمان ديگري نوشته نشد ،جز چند رمان تاريخي و بر اين اساسداشت  يتر دردسر كم

  
 فارسي درست است؟ ةنگارش اولين نمايشنام ةكدام گزينه دربار .107

 .شاه وارد ايران شدرفت و توسط ناصرالدين  شمار نمي نويسي نوع ادبي جديدي در ايران به نمايشنامه 1
 .رود شمار مي به عصر مشروطههاي  هاز اولين نمايشنام »سرگذشت حاجي باباي اصفهاني« 2
و زبـان   بودنـد كوتـاه   ةفارسي را ميرزا آقا تبريزي نوشت كه چند نمايشـنام  هاي اولين نمايشنامه 3

 .فهم است ف و عوامتكلّ بي ،روان ،ساده ها آن
  .است مشروطه هاي عصر نمايشنامه ناز جمله اولي قر ميرزا خسرويمحمدبااثر  »شمس و طغرا« 4

   3 صحيح هٔ گزين
  :هاي ديگر بررسي گزينه

كه بـا ايـن    رود شمار مي بهادبي جديدي در ايران  نوع نويسي  در عصر مشروطه نمايشنامه: »1«گزينة 
  .اي ندارد اش در ادب كهن سابقه شكل غربي

شده در دورة مشروطه است و قالـب آن   از آثار ترجمه» اصفهاني سرگذشت حاجي باباي«: »2«گزينة 
  .نمايشنامه نيست

  .هاي عصر مشروطه است اثر محمدباقر ميرزا خسروي و از رمان» شمس و طغرا«: »4«گزينة 

و 



 66
 كدام است؟ نادرست هاي عبارتتعداد  .108

تاريخي مشروطه به علـت اشـتغال نويسـندگان بـه      ةتحقيقات ادبي و تاريخي در محدود) الف
  .زيادي داشت ةنويسي و موضوعات ديگر جاذب روزنامه

از  »تاريخ بيـداري ايرانيـان  «ه تاريخي و حقيقي در عصر مشروطه كتاب اثر قابل توجتنها ) ب
  .االسالم كرماني است و موضوع آن تاريخ مشروطه است ناظم
وي عالوه بـر خـدمات    .است دورة مشروطهسياستمدار بزرگ  قائم مقام فراهاني نويسنده و) ج

  .ع همراه بودف و تصنّسبك نگارش او با تكلّو بزرگ سياسي در ادبيات نيز تأثيرگذار بود 
صور اسرافيل  ةبا روزنام وي. سرود شعر نيز مي ،از پيشگامان نثر جديد فارسي است دهخدا) د

ـ چر«با عنـوان   اواجتماعي  -سياسيهاي طنزآميز  نوشته ةمجموع و همكاري داشت  »و پرنـد  دن
  .شد منتشر مي

هـاي قبـل از    ايرانيـان در سـال   ةثر در رشد آگاهي و تحـول انديشـ  ؤامل مؤفن ترجمه از ع) ه
سـيس چاپخانـه در زمـان ناصـرالدين شـاه      أآثار اروپايي در ايـران بـا ت   ةترجم .مشروطه بود

  .شد آغاز
  چهار 4  سه 3  دو 2  يك 1

   3 صحيح هٔ گزين
  .شده منظور شده است داده هاي عبارتمورد اشتباه در  سه

  :بررسي موارد نادرست
  .نداشتاي  جاذبه پاسخ درست  )الف
ف هايش تكلّ در نوشتهف را از بين برد؛ بنابراين اينكه تكلّبا تغيير سبك نگارشي فراهاني   مقام  قائم )ج

  .نادرست است ،برد كار مي ع بهو تصنّ
  .فن ترجمه آغاز شد ،سيس چاپخانهأتبا  شاه فتحعليدر زمان  )ه
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 شد؟ ترتيب با مديريت چه كسي و با چه موضوعاتي ارائه مي زير به هاي يا مجله ها هر يك از روزنامه .109

 ،الشـعراي بهـار   ملـك   نسيم شـمال / سياسي  -اجتماعي ،ميرزا جهانگيرخان اسرافيل  صور 1
 ادبي ،بهار  الشعراي ملك  بهار مجلة/  اجتماعي -سياسي

الـدين   سيد اشرف نسيم شمال /  اجتماعي - ميرزا جهانگيرخان صور اسرافيل، سياسي صور اسرافيل  2
 ادبي ،خان اعتصامي ميرزا يوسف بهار  مجلة/ مسائل اجتماعي و سياسي و طنزآميز  ،گيالني

ميـرزا    نسيم شمال/  سياسي و طنزآميز -اجتماعي ،الدين گيالني سيد اشرف اسرافيل  صور 3
  ادبي ،الشعراي بهار ملك  بهار ةمجل/  ادبي ،خان اعتصامي يوسف

سـيد   نسـيم شـمال    / سياسـي  -ادبـي  ،ميرزا جهانگيرخـان صـور اسـرافيل    صور اسرافيل  4
  ، ادبيالشعراي بهار ملك  بهار ةمجل/  سياسي -اجتماعي ،الدين گيالني اشراف

   2 صحيح هٔ گزين
  .درستي ذكر شده است تمام موارد به »2«در گزينة 

  
مسائل سياسي، اجتماعي بـا لحنـي   : ميرزا جهانگيرخان صور اسرافيل، موضوع: مدير صور اسرافيل 

  انتقادي و طنزآميز
  مسائل سياسي، اجتماعي؛ لحني انتقادي و طنزآميز: الدين گيالني، موضوع اشرفسيد : مدير نسيم شمال 
   خان اعتصامي آشتياني  اي ادبي با مديريت ميرزا يوسف نشريه مجلة بهار 

 ......... جز به ؛مربوط است يبيدار ةروماية نثر د ها به درون گزينه ةهم .110
 اجتماعي و دشمني با استبداد و استعمار -افزايش طنز و نقد سياسي 1
2 هاي محرومان جامعه هاي مردم و نياز و كاستي عاليق تودهه به توج  
 انعكاس بيزاري از خرافات در داستان 3
4 ه به حقوق مدني زنان در كنار تعليم و تربيت نوينتوج  

   2 صحيح هٔ گزين

ه به نكـات جزئـي   اما توج ؛بيداري تا حدود زيادي شبيه به هم هستند ةهاي شعر و نثر دور مايه درون
  .هاي شعر عصر بيداري است مايه ندرواز  »2«گزينة  .تر خواهد كرد آسانرا تشخيص اين موارد 
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 .است......... هاي ارزندة نثر عصر بيداري  از شاخه .111

 ها حضور راوي سوم شخص در داستان 2    تنفّر از خرافات 1
  سياسي -طنز اجتماعي 4    فنّي و مصنوع نثر 3

   4 صحيح هٔ گزين
  :ها بررسي ساير گزينه

  .هاي نثر داستاني است تنفّر از خرافات از ويژگي :»1«گزينة 
  .هاي تكنيكي در نثر داستاني آن دوره است حضور راوي سوم شخص در داستان از جمله ضعف:»2«گزينة 
  .افتاده و نثر ساده و گزارشي جاي آن را گرفته استنثر فنّي و مصنوع از رونق : »3«گزينة 

  
   .اجتماعي است -نواز است، طنز سياسي اي كه در نثر عصر بيداري چشم هاي ارزنده از شاخه

 ؟كند نميهاي زباني شعر دوره بيداري اشاره  ها به ويژگي كدام عبارت .112
  .هاي زبان شعر عصر بيداري است سادگي و رواني از بارزترين شاخصه) الف
  .اين دوره به دليل اجتماعي و انقالبي بودن آن، براي عوام قابل فهم استشعر ) ب
  .شود هايي مثل مستزاد و چهارپاره و نيز سرودن تصنيف رايج مي قالب) ج
شاعران دورة بيداري تخيالت سـرايندگان پيشـين را در نظـر داشـته و بـا تاثيرپـذيري از       ) د

  .يد آوردندهايي در عرصة تخيل پد نوآوري ،اوضاع اجتماعي
هـا و اصـطالحات    گروهي از شاعران اين دوره به زبان كوچه و بـازار روي آوردنـد و از واژه  ) ه

  .هاي فرنگي بهره بردند موسيقي عاميانه و حتي واژه
دايرة واژگاني شعر با توجه به ارتباط با اروپا و ظهور علوم و فنون جديد، گسـترش يافـت و   ) و

 .انگليسي، روسي، فرانسوي و تركي وارد شعر شد حتي واژگان فرنگي، اصطالحات
  ب -د 4  و -ه 3  د -ج 2  ب -الف 1

   2 صحيح هٔ گزين

و » ج«هاي زباني شعر دورة بيداري اشاره دارنـد؛ امـا مـوارد     به ويژگي» و«و «ه» ، »ب«، »الف«موارد 
  .كنند شعر دورة بيداري را مطرح مي ادبيهاي  ويژگي» د«
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 بيت تماماً درست است؟ هاي مقابل كدام آرايه .113

 اي نور چشـم مسـتان در عـين انتظـارم     1
  

ــردان   ــا بگ ــواز ي ــامي بن ــزين و ج ــي ح  چنگ
  

  

  )تضاد - لف و نشر(

 گفتار من باد آيدش خون ريختن داد آيدش 2
  

 گر رنج من ياد آيدش عهد من آسان نشكند
  

  ) آرايي واج -نما متناقض(

 باري رواست آدمي گر خون بگريد از گران 3
  

 كانچه نتوانست بردن آسمان بر دوش اوست
  

  ) تلميح - لف و نشر(

ــاله 4 ــي   ك ــت ب ــال ماس ــة اقب ــي گوش  كله
  

 گذشـــتگي ز دو عـــالم بـــود جنيبـــت مـــا
  

    )تلميح -پارادوكس(

   2 صحيح هٔ گزين
  :بررسي ابيات

 .تضاد ندارد/ ، جامي بگردانبنوازچنگي  لف و نشر : »1«گزينة 
 »د«تكرار صامت : آرايي واج/ باشد عدل و انصافخون ريختن  تناقض : »2«گزينة 
 .لف و نشر ندارد...)/ إنّا عرضنا األمان۟ه (اشاره به آية امانت  تلميح : »3«گزينة 
  .تلميح ندارد/ گوشة اقبال است كلهي كاله بي پارادوكس : »4«گزينة 
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 كار رفته است؟ به» و تضادتناقض، تضمين، تلميح «هاي  ترتيب در كدام ابيات آرايه به .114

 غير عرياني لباسي نيست تا پوشد كسي) الف
 

 از خجالت چون صدا در خويش پنهانيم ما
  

 حافظ از جور تو حاشا كه بگرداند روي)ب
  

ــوام آزادم   ــد ت ــه در بن ــن از آن روز ك  م
  

 اين سستي عهدت كه مرا سخت افكند)ج
  

 عهـد سـخت اسـت مـرا     از بهر تو سسـت 
  

 اين چاه تيره سنگ چنين سختاز سر )د
  

ــتن  ــوان تهمـ ــر تـ ــرد مگـ  سســـت نگيـ
  

  ب -الف -ج -د 4  ج -د -ب -الف 3  ج -الف -ب -د 2  الف -ب -د -ج 1
   3 صحيح هٔ گزين

  :هاي ابيات بررسي آرايه
  تناقض عرياني لباس باشد ) الف
  .مصراع دوم از بيتي از سعدي تضمين شده است) ب
  .وجود داردتضاد » سست«و » سخت«بين ) ج
   تلميح .) هاي رستم است تهمتن از صفت. (به داستان رستم اشاره شده است) د

 است؟ نادرستلف و نشر در كدام گزينه  نوع .115
 به لباس مرغ و ماهي روم ار به كوه و دريـا  1

  

 تو درآوري به دامم تـو درافكنـي بـه شسـتم    
  

)مرتب(  
 سزد ار كبوتر دل پي خال و زلفـت افتـد   2

  

 هـاي دلكـش بـه كنـار دام داري     دانهكه چه
  

)مشوش(  
 خيال تيغ تو با ما حديث تشنه و آب اسـت  3

  

 اسير خويش گرفتي بكش چنان كه تـو دانـي  
  

)نامرتب(  
نكنم ميل بدان كس كه مرا ديـده و دل   4

  

 از ســر جهــل پــر از آب و پــر از آتــش بــاد
  

)مرتب(  

   2 صحيح هٔ گزين
  :بررسي ابيات

  مرتب ) 2نشر (، شست )2نشر (، دريا )2لف (ماهي )/ 1نشر (، دام )1نشر (، كوه )1لف (مرغ : »1«گزينة 
  مرتب ) 2نشر (، دام )2لف (زلف )/ 1نشر (، دانه )1لف (خال : »2«گزينة 
  نامرتب ) 2نشر (، تشنه )2لف (ما )/ 1نشر (، آب )1لف (خيال تيغ تو : »3«گزينة 
  مرتب ) 2نشر (آتش پر ، )2لف (دل )/ 1نشر (آب پر ، )1لف (ديده : »4«گزينة 
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 شود؟ ديده مي» تلميح«و » نما متناقض«هاي  در كدام گزينه آرايه .116

 فرمـود  آب حيوان كه سكندر طلبش مي 1
  

 روزي جان خضر گشت و خضر شد خشـنود 
  

ــان را   2 ــق درفشـ ــادي عقيـ ــو بگشـ  چـ
  

 بــــه آب خضــــر كشــــتي سركشــــان را
  

ــور؟  3 ــد كـ ــه بينـ ــور موســـي چگونـ  نـ
  

 نطــــق عيســــي چگونــــه دانــــد كــــر؟
  

ــق از آن    4 ــا الح ــرّ ان ــت س ــب نيس  عج
  

 كــــه ماننــــد منصــــور بــــر دار شــــد 
  

   2 صحيح هٔ گزين

. آب خضر ماية جاودانگي است اما در مصراع دوم باعث كشته شدن سركشان شده است: »2«گزينة 
  تلميح به داستان خضر و آب حيات / تناقض  

  :ها بررسي ساير گزينه
  .تناقض ندارد/ اشاره به داستان خضر نبي، اسكندر و آب حيات: تلميح: »1«گزينة 
  .تناقض ندارد/ وسياشاره به يد بيضاي م: تلميح: »3«گزينة 
   .تناقض ندارد/ بر دار شدن اواشاره به داستان منصور حالج و : تلميح: »4«گزينة 

 است؟» نما متناقض«آراية  فاقدكدام بيت  .117
 گداي كوي تو از هشت خلد مستغني است 1

  

 اســير بنــد تــو از هــر دو عــالم آزاد اســت
  

 كفر و ايمان را به هم صلح است خيز از زلف و رخ 2
  

 اي ساز و ميـان كفـر و ايمـان درفكـن     فتنه
  

 هـا مگـر   پرواست در جمعيت دل  غمزه بي 3
  

 زلف اين جمع پريشـان را كنـد گـردآوري   
  

 دانسـتم  عهد تـو سـخت سسـت مـي     من 4
  

 دانســـتم بشكســـتن آن درســـت مـــي  
  

   4 صحيح هٔ گزين

  
  .در تشخيص آرايه، خوانش ابيات اهميت بسيار دارد

  

  .مكث كنيم» سست«و » سخت«بايد بين واژة » 4«در گزينة 
  .دانستم من عهد و پيمان تو را بسيار سست مي: استو قيد » بسيار«در اين بيت به معني » سخت«
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كوتـاه مصـراع دوم بايـد بـه هجـاي بلنـد        هـاي هجا كدام در بيت زير ،شاعري اتطبق اختيار .118

 كند؟ تغيير
ــر اســتخوان « ــام حــق ب  خوانــد عيســي ن

  

 »از بــــــراي التمــــــاس آن جــــــوان
  

  هشتم -چهارم 2    نهم -سوم 1

  نهم -پنجم 4    نهم -چهارم 3

   2 صحيح هٔ گزين
  :بررسي بيت

  خان  تُـ  اُس  بر  حق  مِ  نا  سا  عي  ند  خا
-  U-  -  -  U  -  -  -  U  -  
  وان  ج  آن  سِ  ما  ت  ال  يِ  رابـ  اَز
-  U-  U−-  U  -  U−  -  U  -  

  فاعلن  فاعالتن  فاعالتن

) تبديل مصوت كوتاه بـه بلنـد  (ها  در هجاهاي چهارم و هشتم مصراع دوم اختيار تغيير كميت مصوت
  .صورت گرفته است
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 تري اختيار زباني به كار رفته است؟ در كدام گزينه تعداد كم .119

 وليـك بختـان را   شادي از دينار باشد نيك 1
  

 كاش بودي شادي ار دينار نبود گو مبـاش 
  

 اگــر مــردي از مــردي خــود مگــوي      2
  

ــوي    ــرد گ ــه در ب ــواري ب ــر شهس ــه ه  ن
  

ــرد      3 ــت نب ــرد وق ــن م ــردي و م ــو م  ت
  

 بــه مــردي پديــد آيــد از مــرد مــرد     
  

 هميشــــــه خردمنــــــد و اميــــــدوار 4
  

 نبينـــــد جـــــز از شـــــادي روزگـــــار
  

   3 صحيح هٔ گزين
  :ها بررسي گزينه

  :»1«گزينة 
  د شا  

 U 
 ليك و را تان بخ نيك شد  با  ر نا دي  يز

                     حذف همزه )اختيار 4(

  باد م گو ود نَبـ  نار دي  ير  د شا دي  بو ش كا  

              U حذف همزه             
  

 :»2«گزينة 
  U   د  مر  گر  اَ  

 گوي  م  خُد  يِ  د  مر  يز

  )اختيار 4(
         −U U حذف همزه    

 گوي  د  بر  در  بِ  ري  وا  س شهـ  هر  نَ

  :»3« گزينة
  ر تدي  م ن  ير  مم  وق  د  رد  نَ  تب 

      −U              )اختيار 3(
 مرد  د  مر  دز  ي  دا  دي پ دي  مر بِ  
      حذف همزه         حذف همزه             

  :»4«گزينة 

  )اختيار 4(

  وار  ميد  اُم  د  من  رد  خِ  شِ  مي  هـ
  U−               
  گار  روز  يِ  د  شا  زز  ج  نَد  بي  نَ

  U   حذف همزه        
U−       

https://aparat.com/v/5pqaC
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 .وجود دارد ها تاختيار زباني تغيير كميت مصو........... گزينة  جز بهها  همة گزينهدر  .120

 من دوش ديدم سرّ دل اندر جمال دلبـري  1
  

 فزايـي كـافري   لبـي ايمـان   دلـي لعلـين   سنگين
  

 اي از جان و دل گويد كسي پيش چنان جانانه 2
  

 بـري  سيم و زر گويد كسـي پـيش چنـان سـيمين    از 
  

 لقمه شدي جمله جهان گر عشق را بودي دهان 3
  

 دربان شدي جان شهان گر عشق را بـودي دري 
  

 نك نوبهار آمد كزو سرسبز گردد عالمي 4
  

 دمي چون لعل او حلـواگري  چون يار من شيرين
  

   4 صحيح هٔ گزين
  :ها بررسي گزينه

  :»1«گزينة 
U -  U  جمال
  U  -  -  

  :»2«گزينة 
U-پيش   U -  پيش
  -  -    -  -  

  :»3«گزينة 
 U-جانUِ-جمله   U -  لقمه
  -  -    -  -    -  -  

  .ها رخ نداده است در اين گزينه تغيير كميت مصوت: »4«گزينة 

  
  .حذف همزه وجود دارد كه جزء اختيارات زباني است» 4«در گزينة 
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 ......... جز به ؛ت كوتاه به بلند و بلند به كوتاه وجود داردها دو اختيار تغيير مصو بيت ةدر هم .121

 فرســتاده گفــت اي خداونــد رخــش    1
  

ــبخش   ــه مـ ــوي ناگرفتـ ــت آهـ ــه دشـ  بـ
  

 شد صفت مردمي از خلق كه ميآن روز  2
  

ــيش  ــه ب ــا ز هم ــت   گوي ــا رف ــين وف ــر آي  ت
  

 نكنم كĤهوي مشـكين تتـار   هيچ شك مي 3
  

ــو مشــكين  گــردن خــط آهــو شــرم دارد ز ت
  

 فروز جان و دل داغ محبت است و بس خانه 4
  

 نيست ز روزن دگـر روشـني ايـن سـراي را    
  

   3 صحيح هٔ گزين
  :ها بررسي گزينه

  :»1«گزينة 
  هو  آ

  U 
  ترِفگنا  يِ

-  U−   -  U  -  U−   

  :»2«گزينة 
  مي د  مر

  U 
تفصِ

-  U U  U  U−   

  :»3«گزينة 
فقط اختيار تغيير مصوت بلند به كوتاه وجود دارد  هو  آ
-    U  

 

  :»4«گزينة 
  نيشرو  نِ ز  رو

  U -  U U−   -  U  
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؛ شـود  در مصراع اول، بيت به دو صورت تقطيع مي زبانيها عالوه بر وجود اختيار  گزينه ةدر هم .122

 ........... جز به
 مرغي كه با غم دل شد الفتـيش حاصـل   1

  

 بر شاخسار عمـرش بـرگ طـرب نباشـد    
  

 نفرسـتاد ديري است كـه دلـدار پيـامي     2
  

 ننوشـــت ســـالمي و كالمـــي نفرســـتاد 
  

 سـپارمت  اي غايب از نظر بـه خـدا مـي    3
  

 جانم بسـوختي و بـه دل دوسـت دارمـت    
  

 گر آمدم به كوي تو چندان غريب نيست 4
  

 چون من در آن ديار هزاران غريب هست
  

   4 صحيح هٔ گزين
  :ها بررسي گزينه

   - UU  U: غَمِ: »1«گزينة 

  فعولن  مستفعلن  فعولن  مستفعلن :وزن 

  فاعالتن  مفعول  فاعالتن  مفعول  

  )حذف همزه(ديريست  ديري است : »2«گزينة 

  فعولن  مفاعيل  مفاعيل  مفعول :وزن

  مستف  مستفعل  مستفعل  مستفعل  

  )حذف همزه(ايِبز غ اي اي غايب از : »3«گزينة 

  فاعلن  مفاعيل  فاعالت  مفعول  :وزن

  فعل  مستفعلن  مفاعل  مستفعلن  

 . اختيار زباني ندارد: »4«گزينة 
  فعل  مستفعلن  مفاعل  مستفعلن  :وزن

  فاعلن  مفاعيل  فاعالت  مفعول  
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 كرد؟ هجايي بندي صورت تقسيم دو  توان به كدام ابيات را مي .123

 ماهم آمد به در خانه و در خانه نبودم) الف
  

 خانه گويي به سرم ريخت چو اين قصه شنودم
  

 كز ياد رفته باشـداي واي بر اسيري)ب
  

 در دام مانــده باشــد صــياد رفتــه باشــد
  

 بر عاشقان مكـنپشتراست بگو نهان مكن)ج
  

 تا كه من آب كشم سـبو سـبو   كجاستچشمه
  

 كارواني شكر از مصر بـه شـيراز آيـد)د
  

ــد   ــاز آي ــا ب ــفركردة م ــار س ــر آن ي  اگ
  

 شـــــكرانة زورآوري روز جـــــواني)ه
  

ــداني   ــر ب ــدر پي ــدر پ ــه ق  آن اســت ك
  

  ه -ب 4  د -ب 3  ه -الف 2  ج -الف 1

   4 صحيح هٔ گزين
  :وزن ابيات

  فعالتن فعالتن فعالتنفاعالتن ) الف
  مستفعلن فعولن مستفعلن فعولن/ مفعول فاعالتن مفعول فاعالتن ) ب
  مفتعلن مفاعلن مفتعلن مفاعلن) ج
  فاعالتن فعالتن فعالتن فعلن) د
  فعولنمفعول مفاعيل مفاعيل / لن  مستفعل مستفعل مستفعل فع) ه
  

 وزن قابليت دو گونه برش هجايي دارند؟ هم هر دو بيت گزينهكدام در  .124
 آن را كه چنين دردي از پاي دراندازد) الف

  

 هـا  بايد كه فرو شويد دست از همـه درمـان  
  

 من خمشم خسته گلو عارف گوينده بگـو)ب
  

 دمي من چو كهم رفته ز جا زان كه تو داوود
  

 مــن همچــو گلبنــانم او همچــو باغبــانم)ج
  

 از وي شكفت جانم بـر وي بـود نثـارش   
  

ــي)د ــي را جحيمـ ــي يكـ ــي را نعيمـ  يكـ
  

ــرازي    ــي را فـ ــيبي يكـ ــي را نشـ  يكـ
  

 روان عاشـق از تيـره شـب ننالـد روشن)ه
  

 داند كه روز گردد روزي شـب شـبانان  
  

  ه -الف 4  د -الف 3  ه -ج 2  د -ب 1
   2 صحيح هٔ گزين

  :اند و قابليت دو گونه برش هجايي دارند وزن هم«ه» و » ج«هاي  بيت
  مستفعلن فعولن مستفعلن فعولن/ مفعول فاعالتن مفعول فاعالتن 

  :بررسي ساير ابيات
  مفعولنمستفعل مفعولن مستفعل / مفعول مفاعيلن مفعول مفاعيلن ) الف
  مفتعلن مفتعلن مفتعلن مفتعلن ) ب
  فعولن فعولن فعولن فعولن) د
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 ؟نداردوزن بيت كدام گزينه قابليت دو گونه برش هجايي  .125

 بــازت نــدانم از ســر پيمــان مــا كــه بــرد 1
  

 باز از نگـين عهـد تـو نقـش وفـا كـه بـرد       
  

ــرم  2  گـــــر مـــــن ز محبتـــــت بميـــ
  

ــرم    ــت بگيـــ ــه قيامتـــ ــن بـــ  دامـــ
  

 ســاقي بــده آن كــوزة يــاقوت روان را    3
  

ــوت    ــده آن ق ــه ارزد ب ــاقوت چ  روان راي
  

 اي؟ اي يار ناسامان من از من چرا رنجيده 4
  

 اي؟ وي درد و اي درمان من از من چرا رنجيـده 
  

   4 صحيح هٔ گزين
  :وزن ابيات

  مستفعلن مفاعل مستفعلن فعل/ مفعول فاعالت مفاعيل فاعلن : »1«گزينة 
  )مستف(لن  مستفعل فاعالت فع) / مفاعي(مفعول مفاعلن فعولن : »2«گزينة 
  مستفعل مستفعل مستفعل مستف/ مفعول مفاعيل مفاعيل فعولن : »3«گزينة 
  مستفعلن مستفعلن مستفعلن مستفعلن : »4«گزينة 

  

 :وزن كدام گزينه با بيت .126
 دل نـدانم كيسـت   در اندرون من خسته«

  

 »كه من خموشم و او در فغان و در غوغاسـت 
  

 ؟نيستيكسان 
ــا مــن   1 خــداي را مــددي اي رفيــق ره ت

  

ــه ــرازم   ب ــم براف ــر عل ــده ديگ ــوي ميك  ك
  

 به سحر غمـزة فتّـان هـيچ غـرّه مبـاش      2
  

 كــه آزمــودم و ســودي نداشــت مغــروري
  

از ديده خون دل همـه بـر روي مـا رود     3
  

 هـا رود  بر روي ما ز ديـده چـه گـويم چـه    
  

ــع ديرينــه بهــر آن دارم   4 مــن ايــن مرقّ
  

 كه زير خرقه كشم مي كس اين گمان نبرد
  

   3 صحيح هٔ گزين
  :»4«و » 2«، » 1«هاي  وزن بيت سوال و گزينه

  مفاعلن فعالتن مفاعلن فعلن 
  مستفعلن مفاعل مستفعلن فعل / مفعول فاعالت مفاعيل فاعلن : »3«وزن بيت گزينة 
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شود و در مصراع اول اختيـار زبـاني    وزن بيت به دو صورت همسان تقطيع مي ،كدام گزينهدر  .127

 دارد؟وجود 
 غايــب دانــي چــه ذوق داردديــدار يــار  1

  

ــنه   ــر تش ــان ب ــه در بياب ــري ك ــارد اب  اي بب
  

 خود كرده بود غارت عشقش حـوالي دل  2
  

 بازم به يك شـبيخون بـر ملـك انـدرون زد    
  

 مانـد  دايم گل اين بسـتان شـاداب نمـي    3
  

ــايي   ــت توانـ ــعيفان را در وقـ ــاب ضـ  دريـ
  

 گر زلف پريشانت در دسـت صـبا افتـد    4
  

ــي باشــد در   ــدهــر جــا كــه دل ــال افت  دام ب
  

   2 صحيح هٔ گزين
  :»2«بررسي گزينة 

  لِ  وا حقَشعشرتغاد  بود كر خُد
  U  

 دل  يِ

-  -  U  -  U  -  -  -  -  U  -  U−  -  

 زدرون د  اَنك مل  برخون بيش يِكبِ زم  با
  مستفعلن فعولن مستفعلن فعولن/ مفعول فاعالتن مفعول فاعالتن 

  
 شود؟ تر برداشت مي از كدام گزينه بيش» اندوه شاعر از دوري ياران«مفهوم  .128

ــاني    1 ــرازان مع ــه ط ــه گنجين ــاد ك  فري
  

ــد    ــه رفتن ــاران، هم ــه م ــد ب ــه نهادن  گنجين
  

 گر نادره معدوم شود هيچ عجب نيسـت  2
  

ــادره  ــر ن ــاخ هن ــز ك ــد  ك ــه رفتن ــاران هم  ك
  

 يك مرغ گرفتار در ايـن گلشـن ويـران    3
  

 تنهــا بــه قفــس مانــد، هــزاران همــه رفتنــد
  

 آن گرد شتابنده كه در دامن صحراست 4
  

 نشـيني كـه سـواران همـه رفتنـد     گويد چـه  
  

   3 صحيح هٔ گزين

مرغ گرفتـار اسـتعاره از خـود    . (كند به تنهايي و اندوه شاعر از دوري ياران اشاره مي: »3«بيت گزينة 
  .)شاعر و هزاران استعاره از ياران و دوستان شاعر است

  :ها بررسي مفهوم ساير گزينه
  ذوق بزرگ و ارزشمند و خوش هاي اظهار تأسف از نابودي انسان: »1«گزينة 
  هاي شگرف و كمياب روزگار نابودي انسان: »2«گزينة 
  آميز از مرگ بزرگان ابراز شگفتي با توصيف اغراق: »4«گزينة 
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 ......... جز  بهكند؛  اشاره مي» جان باختن در راه آزادي و وطن«ها به مفهوم  ة گزينههم .129

 ايـم  در ره عشق وطن از سر جان خاسته 1
  

 در ايــن ره چــه كنــد همــت مردانــة مــاتــا 
  

 اي كو نشود غرقه به خون بهر وطن جامه 2
  

 بدر آن جامه كه ننگ تن و كم از كفن است
  

 كند در اين محفل فرخي ز جان و دل مي 3
  

ــداي آزادي   ــان فـ ــتقالل جـ ــار اسـ  دل نثـ
  

 داغ است دل الله و نيلي است بـر سـرو   4
  

ــه ــاغ جهــان الل  عــذاران همــه رفتنــد كــز ب
  

   4 صحيح هٔ گزين
 :»4«مفهوم بيت گزينة 

  هاي بزرگ اشاره به سوگواري و اندوه همگان از مرگ انسان
  :بررسي ساير ابيات

  جان باختن در راه وطن و آزادي از سرِ جان خاستن در راه وطن : »1«گزينة 
  جان باختن در راه وطن و آزادي غرق شدن جامه به خون براي وطن : »2«گزينة 
   جان باختن در راه وطن و آزادي جان فداي آزادي كردن : »3«گزينة 

 :ترين مفهوم به مصراع دوم بيت نزديك .130
ــالم  « ــون ننـ ــريم ز درد و چـ ــون نگـ  چـ

  

 »دزد را چــو محــرم بــه خانــه كــردم؟
  

 كدام گزينه است؟
 آن كسي را كه در اين ملك سليمان كـرديم  1

  

 ملّت امروز يقين كرد كـه او اهـرمن اسـت   
  

 نالة مرغ اسير اين همه بهـر وطـن اسـت    2
  

 مسلك مرغ گرفتار قفس همچو مـن اسـت  
  

 طلــبم گــر ببــرد همــت از بــاد ســحر مــي 3
  

 خبر از من به رفيقي كه به طرف چمن است
  

 وطنان در ره آزادي خـويش  فكري اي هم 4
  

 بنماييد كه هر كس نكند مثـل مـن اسـت   
  

   1 صحيح هٔ گزين

  .دو به مفهوم اعتماد كردن به انسان ناشايست و بيگانه اشاره دارندهر » 1«بيت سؤال و گزينة 
  :ها مفهوم ساير گزينه

  ابراز تأسف و اندوه شاعر از گرفتاري و اوضاع وطن: »2«گزينة 
  .رساني به ياران و دوستان آزاد از طرف شاعري كه در زندان است پيام: »3«گزينة 
  توصيه به تالش براي آزادي: »4«گزينة 



 

 شماره
 حیطه زیرواحد یادگیری واحد یادگیری فصل درس سوال

 شناختی

 مقدماتی ترجمه و تعریب (تا ابتدای إعلموا)الدرس الثالث  الدرس الثالث (3)، زبان قرآن یعرب 131

 مقدماتی ترجمه و تعریب (تا ابتدای إعلموا)الدرس الثانی  الدرس الثانی (3)، زبان قرآن یعرب 131

 پیشرفته ترجمه و تعریب (تا ابتدای إعلموا)الدرس الثالث  الدرس الثالث (3)، زبان قرآن یعرب 133

 پیشرفته ترجمه و تعریب (تا ابتدای إعلموا)الدرس االول  الدرس االول (3)، زبان قرآن یعرب 131

 پیشرفته ترجمه و تعریب (تا ابتدای إعلموا)الدرس الثانی  الدرس الثانی (3)قرآن ، زبان یعرب 131

 پیشرفته ترجمه و تعریب (از ابتدای إعلموا تا پایان درس)الدرس االول  الدرس االول (3)، زبان قرآن یعرب 131

 مقدماتی قواعد (تا ابتدای إعلموا)الدرس الثالث  الدرس الثالث (3)، زبان قرآن یعرب 131

 پیشرفته قواعد (تا ابتدای إعلموا)الدرس الثالث  الدرس الثالث (3)، زبان قرآن یعرب 131

 پیشرفته قواعد (از ابتدای إعلموا تا پایان درس)الدرس االول  الدرس االول (3)، زبان قرآن یعرب 131

 پیشرفته قواعد (پایان درس از ابتدای إعلموا تا)الدرس االول  الدرس االول (3)، زبان قرآن یعرب 111

 پیشرفته قواعد (از ابتدای إعلموا تا پایان درس)الدرس االول  الدرس االول (3)، زبان قرآن یعرب 111

 پیشرفته قواعد (از ابتدای إعلموا تا پایان درس)الدرس الثانی  الدرس الثانی (3)، زبان قرآن یعرب 111

 پیشرفته اعراب و تحلیل صرفی (از ابتدای إعلموا تا پایان درس)الدرس االول  الدرس االول (3)، زبان قرآن یعرب 113

 پیشرفته اعراب و تحلیل صرفی (از ابتدای إعلموا تا پایان درس)الدرس االول  الدرس االول (3)، زبان قرآن یعرب 111

 پیشرفته اعراب و تحلیل صرفی (درس از ابتدای إعلموا تا پایان)الدرس الثانی  الدرس الثانی (3)، زبان قرآن یعرب 111

 

 

 ابوالفضل تاجيك یجناب آقا: عربی اختصاصیسرگروه دپارتمان 
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   و األدقّ في ن األصحالجوابعي 136 -131( :۟هللترجم۟ه أو المفهوم من أو إلي العربي( 
131. و لَو لَانْفَضّوا الْقَلْبِ فَظّاً غَليظَ كُنْت نم كلوح 

  !شدند نميها از اطراف تو پراكنده  شك آن بي بوديدل  سنگاگر تو تندخوي و  1
  !شدند اطراف تو پراكنده مياز گمان  يها ب دل بودي آن اگر تندخوي و سنگ 2
  !شوند عاً از اطراف تو پراكنده ميها قط دل باشي آن اگر تندخوي و سنگ 3
 !كردي يرا از اطراف خود پراكنده مها  دل و تندخوي بودي قطعاً آن اگر سنگ 4

   2 صحيح هٔ گزين
  شدند ميپراكنده : النْفَضّوادل،  سنگ: بِلْقَالْ ليظَتندخوي، غَ: اًفَظّ

  )شدند پراكنده نمي( »1«در گزينة 
  ...)باشي (...  »3«در گزينة 
  .موارد نادرست هستند) كردي پراكنده مي... آنها را دل و تندخوي،  سنگ( »4«  در گزينة

  
  .شود صورت ماضي ترجمه مي  شرطيه به» لو«فعل بعد از 

  
 »!االنفجار السريع ماد۟هِ لصناعه۟ اًمصنَع أقام رِد قدألْف والد كانَ« .132

 !شود، نموده بود سريع منفجر مياي كه  لفرد اقدام به ساختن كارگاهي براي ساختن مادهآپدرش با  1
 !شود، كارگاه بر پا كرده بود اي كه سريع منجر مي لفرد براي ساختن مادهآپدر  2
  !شود اي كه سريع منجر مي لفرد كارگاهي بر پا كرده بود براي ساختن مادهپدر آ 3
  !رداي با سرعت انفجار باال، بر پا ك لفرد بود كه يك كارگاه براي ساختن مادهآپدر  4

   3 صحيح هٔ گزين
  ...) لفردپدرش با آ( »1«در گزينة 
  )كارگاه( »2«در گزينة 
  .موارد نادرست هستند...) لفرد بود آپدر ( »4«در گزينة 

  
   ماضي بعيد: فعل ماضي +قد  +كان 
   بود بر پا كرده: قد أقام... كان 
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133. ن الصيحيحع:  
پسر آمد سپس به سمت پدر خـود رفـت،   : عنده سهأجل و األب هفَقبلَ ه،والد وحنَ راح بن ثمالجاء ا 1

  !نشاندا بوسيد و او را كنار خودش سپس پدر ر
 !نشاند د و او را كنار خودش نمييوسب اين دختر را پدرش نمي: عنْده يجلسها لَمو  الْوالد نت لم يقَبلْهابهذه ال 2
3 ضُحتَ كانت الشيماءالنّ نغيراً )ص( بيص تُال وهبگرفـت   غوش ميشيما در كودكي پيامبر را در آ: ع

  !كرد و با او بازي مي
بـرادرش از او   وشيما اسالم آورد : سالمإلي اإل عن أخيها و دعت قَومهات و دافعلمت الشيماء سأ 4

  !كرد و قومش را به اسالم دعوت كرددفاع 
   3 صحيح هٔ گزين

  ...)بوسيد  نمي( »2«در گزينة ) سپس پدر را بوسيد( »1«  در گزينة
  .هستند موارد نادرست) برادرش از او دفاع كرد(» 4«در گزينة 

  
  منفي يا نقليمنفي ماضي ساده = فعل مضارع + لم 

  او را نبوسيد: لم يقَبلْها
  

كبـر  أن اَعلَم أنَّ في اإلنسـان عالمـاً   ، فعلي أ صغير جِرْمي نّأ حياناألبعض أزعم «: عين الصحيح .134
 ...ها  برخي زمان »!انطوي

  !چيده شديپهم  به انسان تري در  بزرگ جهانكوچكي هستم، پس بايد بدانم كه  پيكرنم كه من ك گمان مي 1
 !پيچيده شدبه هم جهان بزرگي در آن گمانم بر اين است كه جسم كوچكي دارم، پس بايد بدانم كه  2
  !استانسان جهان بزرگي پيچيده كه در  دانستم ميكوچكي هستم، ولي بايد  پيكركنم كه من يك  گمان مي 3
  !پيچيده شدبه هم تري در انسان  ان بزرگكردم كه من جسم كوچكي دارم پس بايد بدانم كه جه گمان مي 4

   1 صحيح هٔ گزين
  )... جهان بزرگي ... دارم... گمانم بر اين ( »2«در گزينة 
  ...) جهان بزرگي ... دانستم  مي( »3«در گزينة 
  .موارد نادرست هستند) دارم... كردم  ميگمان ( »4«در گزينة 

  
  .كند بر سر فعل مضارع بيايد معناي آن را تبديل به مضارع التزامي مي» أن«هرگاه حرف 
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 »!ها نبود ت زياد شدن جنگهدف نوبل از اختراع دينامي« .135
 !ربحاختراع الديناميت زياد۟ه الما كان هدف نوبل من  1
 !زدياد الحروب بعد اختراع الديناميتما كانت غاي۟ه نوبل ا 2
3 نوبل من اختراع الديناميت ا بشاع۟ه الحرال يكون هدف!  
  !ختراع الديناميت اشاع۟هَ الحروبنوبل من ا غرضلم يكُن  4

   4 صحيح هٔ گزين
  ...)بعد ( »2«در گزينة ) زياد۟ه الحرب( »1«در گزينة 
  .موارد نادرست هستند...) يكون  ال( »3«در گزينة 

  
   .نبود ←» لم يكُن«منفي  ماضي ←مضارع + لم 

 »!اي، هيچ دانشي نداريم ه ما آموختهز آنچه بج« .136
 !ليس لنا علم االّ ما تَعلَّمنا 2    !ال علْم لَنا االّ ما تَعلَّمتَنا 1
  !االّ ما علَّمتنا م لَناال عل 4  !ليس لنا علم االّ ما علَّمنا 3

   4 صحيح هٔ گزين
  ...)ليس لنا علم ( »2«در گزينة ) تَعلَّمتَنا( »1«در گزينة 

  .موارد نادرست هستند) علّمنا... ليس لنا ( »3«و در گزينة 

  
  ياد داد: علّم
  ياد گرفت: تَعلّم

  
   ن142 -137(: التّالي۟ه المناسب للجواب عن األسئل۟هعي(  

 :الخطأعين  .137
  العجوز/ العجائز  4  العظم/ العظام  3  الجِرم/ الجرائم  2  نا۟هقال/ القنوات  1

   2 صحيح هٔ گزين
  .است» جرم«، »الجرائم«مفرد كلمة 

  
  .است» أجرام«، »جِرم«جمع كلمة 
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138. ن الصيحركات الكلماتحيح في ضبط ع: 
 !تهما الجديد۟ههما يغْرِسانِ فَسائلُ في بداي۟هِ حيا 1
 !من ثمرها؟ لَش حتي تَأكُنَّ تَعيأ أ تَأملُ 2
  !رِس فَسيلَ۟هَ جوزٍ في مزرعتهاحاً يغشاهدت فلّ 3
  !هاأكلنا من ثمارِ حنفنَأشجاراً  غَرَس اآلخرون 4

   3 صحيح هٔ گزين
  .مفعول است) (» 1«در گزينة 
  .عامل نصب فعل است) أَنْ(» 2«در گزينة 
  .دارد) ـَـ(است و حرف آخر آن فتحه فعل ماضي ) غَرَس(» 4«در گزينة 

  
  :لقعين عبار۟هً جاء المبتدأ فيها أ .139

 أبوهم آدم و األُم حواء/ أكفاء باء اس من جه۟ه اآلالنّ 1
 دبٍأو  و عفاف و حياء/ لعقل ثابت  رُخفَانّما ال 2
  علي األفعالِ أسماء للرّجال و/و قدر كُلّ امرٔي ما كان يحسنُه  3
  هل العلم أحياءأوتي و اس مفالنّ/  بدالًفَفُز بعلم و ال تَطْلُب به  4

   2 صحيح هٔ گزين
  )األُم -أبو -اسالنّ( »1«در گزينة 
  )رُالفَخ( »2«در گزينة 
  )أسماء -قدر( »3«در گزينة 
  .مبتدا هستند) هلأ -اسالنّ( »4«در گزينة 

  
 : في هذه العبار۟ه عين الموكَّد .140

حبنّ اهللا يالّ ااًصفّ قاتلون في سبيلهذين ي 
  ...ذين اهللا يحب الّ 4  ذين يقاتلونالّ 3  يحب 2  اهللا 1

   4 صحيح هٔ گزين

آنچه در اينجـا مـورد    بنابراينرود،  كار مي ساختار جمله به كلبراي تاكيد  »إنَّ«بايد توجه داشت كه 
  .تاكيد قرار گرفته است كل جمله است

فسائلَ
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 :مطلقفي التفيد مفهوم النّ» ال«عين  .141
1 ذلك الكتاب الريب للمتّقين فيه هدي! 
 !يا زميليۭ ك أعمال بعض التّالميذ في الصفحزنْتَرجاء ال  2
3 إلي بيتي كلّ أرجع ها امن۟هاع۟ه الثّيوم قبل السعدال ب!  

  !شيئاً بدالً له بأبداً و ال أطْل العزيزحب تراب وطنيۭ أُ 4

   1 صحيح هٔ گزين

ور ظـ كار رفته باشد و من خواهد كه بدون هيچ شرطي براي نفي كامل به ي را ميي »ال«در صورت سوال 
  .چنين مفهومي با خود دارد هم »1«گزينة ي نفي جنس است كه  »ال«از آن 

  
   .رود كار مي قيد زمان براي تأكيد فعل چه مثبت باشد و چه منفي به» أبداً«

  .آيد يك اسم مياز الي نفي جنس هميشه بعد 
  

 :في الحال خطأعين  .142
 !البنت إلي الحديق۟ه فَرِح۟هًذَهبت  2  !مسروراًفي الحديق۟ه  دأيت هذا الولر 1
   !تغل المزارع في مزرعته نشيطاًشا 4  !اعب اإليراني رجع من المسابق۟هِ المبتسماللّ 3

   3 صحيح هٔ گزين

. بيايـد صـورت نكـره     كه نقش حال را در مفهوم عبارت دارد بايد بـه  »المبتسم« ةدر اين عبارت كلم
  )مبتَسماً(

  
دهـد و معمـوالً در انتهـاي جملـه      اي است كه حالت يك اسم را هنگام وقوع فعل نشان مي حال، كلمه

  .آمده و نكره و منصوب است
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  رفيحيح في االعراب و التّحليل الصن الص145 -143(: عي( 
143. ُا ال تأكلونَال تمموا المساكين مطْع 

هـي مـع   فعل للنّ/ معرب  -متعد -»فعالإ«من باب  مزيد ثالثي -للغائبين -فعل مضارع: تُطْعمواال  1
 ۟هفعلي فاعله جمل۟ه

 »الياء«مفعول و منصوب بـ / معرب  -معرف۟ه -)المسكين(مفرده  -اسم جمع تكسير: المساكين 2
3 نمبني  -حرف عامل جر: م) / نخبر و رمجرو و جار) ما+ م  
  ۟هفعلي جمل۟ه هفاعل مع فعل/ معلوم  -متعد -معرب -مجرد ثالثي -فيفعل مضارع للنّ: كلونَأتَ ال 4

   4 صحيح هٔ گزين
  )»الياء«منصوب بـ ( »2«در گزينة ) للغائبين( »1«در گزينة 
  .موارد نادرست هستند) خبر( »3«در گزينة 

  
144. هم مايلَميس في قلوبهم لَ قولون بافواهو اهللا اَع ونَبما يكْتُم 

 ۟هفعلي فعل مع فاعله جمل۟ه/ معلوم  -معرب -متعد -مزيد ثالثي -للغائبين -فعل مضارع: يقُولون 1
 »الباء« مجرور بحرف جرّ/ معرب  -»مفَ«مفردها  -جمع سالم -اسم: أفواه 2
  اسم ليس » في قلوب« بحرف جرّمجرور / معرب  -»قلب«مفردها  -جمع تكسير -اسم: قلوب 3
  خبر و مرفوع/ معرب  -نكر۟ه -ضيلفتّالاسم  -رمفرد مذكّ -اسم: أعلم 4

   4 صحيح هٔ گزين
  )مزيد ثالثي( »1«در گزينة 
  )جمع سالم( »2«در گزينة 
  .موارد نادرست هستند) اسم ليس( »3«در گزينة 

  
145. ال عشَجتَفرِّجون فَيريقهم الفائز فَمرحين 

1 عشَجفعل مضارع للغائب: ي- بحرفين مزيد ثالثي- فعل مع فاعله جمل۟ه/ معلوم  -متعد ۟هفعلي 
 فاعل و مرفوع/ معرب  - معرف۟ه - »تفعيل« اسم الفاعل من باب - رجمع سالم للمذكّ - اسم: جونرّفالمت 2
  منصوب و صف۟ه/  معرف۟ه -اسم الفاعل من فعل ليس له حرف زائد -رمفرد مذكّ -اسم: الفائز 3
  »جونالمتفرّ« لـحال و منصوب / معرب  -معرف۟ه -رجمع سالم للمذكّ -اسم: فرحين 4

   3 صحيح هٔ گزين
  .موارد نادرست هستند) معرف۟ه( »4«در گزينة ) تفعيل( »2«در گزينة ) بحرفين( »1«در گزينة 



 

 شماره
 حیطه زیرواحد یادگیری واحد یادگیری فصل درس سوال

 شناختی

 مقدماتی نگاری دوره معاصر تحوالت تاریخ نگاری و منابع دوره معاصر تاریخ 6درس  ایران و جهان معاصر( 3)تاریخ  641

 ایران و جهان در استانه دوره معاصر 2درس  و جهان معاصر ایران( 3)تاریخ  641
ایران از نادرشاه افشار تا 

 آقامحمدخان قاجار
 پیشرفته

 پیشرفته جهان در آستانه دوره معاصر ایران و جهان در استانه دوره معاصر 2درس  ایران و جهان معاصر( 3)تاریخ  641

 مقدماتی جهان در آستانه دوره معاصر ایران و جهان در استانه دوره معاصر 2درس  ایران و جهان معاصر( 3)تاریخ  641

 3درس  ایران و جهان معاصر( 3)تاریخ  651
 سیاست و حکومت در عصر قاجار 

 (شاه از آغاز تا پایان سلطنت ناصرالدین)
 پیشرفته روابط خارجی

 و فرهنگی عصر قاجار اوضاع اجتماعی، اقتصادی 4درس  ایران و جهان معاصر( 3)تاریخ  656
نگاهی به اوضاع علمی و فرهنگی 

 ایران در عصر قاجار
 پیشرفته

 نهضت مشروطه ایران 5درس  ایران و جهان معاصر( 3)تاریخ  652
آغاز حرکت مردم علیه استبداد و 

 پیروزی نهضت مشروطه
 مقدماتی

 نهضت مشروطه ایران 5درس  ایران و جهان معاصر( 3)تاریخ  653
حرکت مردم علیه استبداد و آغاز 

 پیروزی نهضت مشروطه
 پیشرفته

 پیشرفته جنگ جهانی اول جنگ جهانی اول و ایران 1درس  ایران و جهان معاصر( 3)تاریخ  654

 مقدماتی ایران در جنگ جهانی اول جنگ جهانی اول و ایران 1درس  ایران و جهان معاصر( 3)تاریخ  655

 

 

 انیدینه سادات سعیسركار خانم سك: خیتار سرگروه دپارتمان 
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خـان   نگاري سنتي ايران فراهم شد و محمدحسن چگونه زمينة تحولي عميق و اساسي در تاريخ .146
 كند؟ السلطنه در كدام اثر خود اميركبير را ستايش مي اعتماد

 تاريخ ذوالقرنين -شناسي گسترش كشفيات باستان 1
 صدرالتواريخ -ترجمة آثار اروپايي به زبان فارسي 2
  صدرالتواريخ -شناسي گسترش كشفيات باستان 3
  تاريخ ذوالقرنين -ترجمة آثار اروپايي به زبان فارسي 4

   3 صحيح هٔ گزين
بستان رمزگشايي شد و اطالعات دقيـق   بيستون و طاق يها شناسان، كتيبه با گسترش فعاليت علمي شرق

را  نـويني شناسـي در ايـران منـابع     گسترش كشفيات باستان. دست آمد دربارة تاريخ ايران به يو جديد
  .نگاري سنتي ايران فراهم آورد پيش روي مورخان قرار داد و زمينة تحولي عميق و اساسي را در تاريخ

  .كند خان اعتمادالسلطنه در يكي از آثارش به نام صدرالتواريخ، اميركبير را ستايش مي محمدحسن
  

سپاه تحت فرمان او در چندين جنگ بر ارتش قدرتمند عثمـاني پيـروز   «هاي  هريك از عبارت .147
توان نظامي او، پيش  ةها نيز با مشاهد هاي اشغال شدة ايران را آزاد كرد و روس شد و سرزمين

او بـا وجـود شـجاعت و لياقـت     «، »نيروهاي خود را از ايـران بيـرون بردنـد    ،د نظاميراز برخو
گردانـي بزرگـاني    نتوانست حكومت خود را حفظ كند و به دليل غرور، اشتباهات نظامي و روي

بـا پرهيـز از   «و » .از دربارش، از آقامحمدخان قاجار شكسـت خـورد   ،خان كالنتر چون ابراهيم
قلمرو خـود را فـراهم   آباداني  ت آرامش، آسايش، رونق و، موجباسياست جنگ و كشورگشايي

 به ترتيب مربوط به چه كساني است؟» .آورد
 شاه قاجار عليفتح -نادرشاه -خان زند عليلطف 2  نادرشاه -شاه قاجار فتحعلي -خان كريم 1
  خان كريم -خان زند لطفعلي -قاجار شاه فتحعلي 4  خان كريم -زند خان لطفعلي -نادرشاه 3

   3 صحيح هٔ گزين
  .قدرتمند عثماني پيروز شدنادرشاه افشار در چندين جنگ بر ارتش  -
خان زند با وجود شجاعت و لياقت نتوانست حكومت خود را حفظ كنـد و از آقـا محمـدخان      لطفعلي -

  .قاجار شكست خورد
خـود را  ش و آبـاداني قلمـرو   مموجبات آرا ،زند با سياست پرهيز از جنگ و كشورگشايي كريم خان -

  .فراهم آورد
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 كدام گزينه درست است؟ .148

امپراتوري عثماني در مسير اصلي تجارت زميني و دريايي بين شرق و غـرب قـرار داشـت و پـل      1
هاي  با روي كار آمدن صفويه و شرايط داخلي، نفوذ و مداخلة قدرت. ارتباطي بين آسيا و اروپا بود

 .استعماري موجب ضعف و زوال عثماني شد
دولـت  در پـي آن  ها نخستين استعمارگران بودندكه بـه هنـد وارد شـدند و     ها و اسپانيايي نديله 2

  .توجهي داد گوركاني به اروپاييان امتيازات تجاري و گمركي قابل
هـا در   ويژه انگلستان، روسيه، فرانسه و اتريش به بهانة دفاع از حقوق اقليـت  كشورهاي اروپايي به 3

كردند و به دنبال گسترش مستعمرات و تأمين منـافع اقتصـادي و    له ميامور داخلي عثماني مداخ
  .پاشيدگي اين امپراتوري در شروع جنگ جهاني اول شد  سياسي خود بودند همين امر باعث ازهم

و انگلسـتان نيـز وارد هندوسـتان شـدند و بـا تأسـيس        نسـه، هلنـد  هاي فرا م دولت 18در سدة  4
  .هاي استعماري خود را گسترش دادند پاني هند شرقي فعاليتهاي بزرگ تجاري به نام كم شركت

   4 صحيح هٔ گزين
  .قدرت تركان عثماني تا زمان روي كارآمدن افشاريه ادامه داشت نه صفويه: »1«گزينة 
  .ها نخستين استعمارگراني بودند كه وارد هند شدند ها و اسپانيايي پرتغالي: »2«گزينة 
  .تا پايان جنگ جهاني اول به حيات خود ادامه داد امپراتوري عثماني: »3«گزينة 

  
رو شـد   م با ورشكستگي اقتصادي و ضعف سياسي و نظامي روبه 18چرا كشور فرانسه در قرن  .149

 به شدت از طبقة ممتاز ناراضي بود؟ نسهو كدام طبقه از فرا
 متوسططبقة  -صرف منابع مالي هنگفت در سرزمين آمريكا و شكست نظامي از انگلستان 1
 طبقة فقير -شكست نظامي از انگلستان و تحوالت فكري جامعة فرانسه 2
  طبقة فقير -هاي لويي شانزدهم و درباريان تحوالت فكري جامعة فرانسه و تجمالت و ولخرجي 3

صـرف منـابع مـالي هنگفـت در سـرزمين       و هاي لويي شانزدهم و درباريـان  تجمالت و ولخرجي 4
  طبقة متوسط -آمريكا

   1 صحيح هٔ گزين
م به سبب شكست نظامي از انگلسـتان و صـرف منـابع مـالي هنگفـت در       18كشور فرانسه در قرن 

  .رو شد ورشكستگي اقتصادي و ضعف سياسي و نظامي روبه سرزمين آمريكا با
نگاري و  همچون وكالت، نويسندگي، طبابت، روزنامه يكرده بودند و مشاغل طبقة متوسط اغلب تحصيل

  .شدت ناراضي بودند برايشان امتياز قائل نبود، به ممتازها از اين كه طبقة  آن. تجارت داشتند
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 كدام گزينه دربارة معاهدات بين ايران، روسيه و انگلستان درست است؟ .150

با بسـتن   -مت به دولت روسيه بپردازدميليون تومان غرا 5ايران بايد مبلغ  ،طبق قرارداد گلستان 1
 .سال به انگليس واگذار كرد 5ايران انحصار خريد توتون و تنباكو را به مدت  ،داد مفصلرقرا

بـا   -را از دست داد كاسپيخيز در غرب درياي  هاي حاصل ايران سرزمين ،قرارداد آخالبا بستن  2
  .ما گسترش يافت نفوذ سياسي و اقتصادي انگليس در كشور ،قرارداد پاريس

بـا قـرارداد    -از ايران گرفته شد كاسپيحق داشتن كشتي جنگي در درياي  ،طبق قرارداد گلستان 3
  .مناطقي از سيستان و بلوچستان از ايران جدا و ضميمة خاك هندوستان شد ،گلداسميت

به اتبـاع روسـيه در ايـران واگـذار     ) كاپيتوالسيون(حق مصونيت قضايي  تركمانچايطبق قرارداد  4
  .افغانستان و هرات از ايران جدا شد ،با بستن قرارداد مجمل -شد

   3 صحيح هٔ گزين
  . محروم شد )خزر(كاسپي ايران از داشتن كشتي جنگي در درياي : معاهدة گلستان

. ميليون تومان غرامت به دولـت روسـيه بپـردازد    5ايران متعهد گرديد كه مبلغ : تركمانچايمعاهدة 
  .به اتباع روسيه داده شد) كاپيتوالسيون(حق مصونيت قضايي 

خـوارزم و  ( كاسـپي هـاي ايرانـي در شـرق دريـاي      ها مناطق وسيعي از سـرزمين  روس: آخالمعاهدة 
  .ددنرا تسخير كر) النهرءماورا

  .نفوذ سياسي و اقتصادي انگلستان در ايران گسترش يافت ،با امضاي آن: معاهدة مجمل و مفصل
  .ايران را مجبور به واگذاري افغانستان و هرات كرد ،طبق آن انگلستان: معاهدة پاريس

  .مناطقي از سيستان و بلوچستان را از ايران جدا و ضميمة خاك هندوستان كرد: معاهدة گلداسميت
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 ؟به ترتيب در كدام گزينه ذكر شده استهاي زير  عبارتدرستي يا نادرستي  .151

  .جنگ داخلي آمريكا موجب افزايش توليد و صادرات پنبه از ايران به روسيه شد -
هـاي كوچـك و    كارگاه ،گذاران خارجي در شهرهاي كاشان و اصفهان تجار داخلي و سرمايه -

  .بزرگ فرش داير كرده بودند
تأسـيس كردنـد و    را مسيونرهاي اروپـايي و آمريكـايي  هاي جديد  در اروپا نخستين مدرسه -

  .هاي جديد بسيار تالش كرد ميرزا حسن رشديه براي تأسيس مدرسه ،بعدها در دورة قاجار
هـا را بـه كشـيدن     آورد و آن ترين هنرمندان نقاش را در تهران گرد ناصرالدين شاه برجسته -

 .ها تشويق كرد اي بزرگ براي نصب در كاخ پرده
 درست -درست -نادرست -نادرست 2  نادرست -درست -نادرست -تدرس 1
  نادرست -نادرست -درست -درست 4  درست -نادرست -درست -نادرست 3

   1 صحيح هٔ گزين
هاي كوچك و بـزرگ فـرش    كارگاهخارجي در شهرهاي تبريز و اراك  گذاران و سرمايهداخلي  تجار -

  .داير كرده بودند
  .را در تهران گرد آوردشاه هنرمندان نقاش  فتحعلي -
  

 كند؟ هاي زير را كامل مي كدام گزينه عبارت .152
  .بود.......... يكي از عواملي كه در دورة قاجار سبب ايجاد تحولي بزرگ در مردم شد،  -الف
  .شود عهد قاجار مشاهده مي.......... هاي نوين در  هاي انديشه اولين نشانه -ب
  .بود.......... عليه حكومت قاجار عمومي  آخرين نمونة نارضايتي -پ
  .بود..........  ،دهندة جنبش مشروطيت يكي از حوادث شتاب -ت

 ماجراي نوز بلژيكي - )ع(مراسم عزاداري حضرت اباعبداهللا الحسين برگزاري  - يها سفرنامه - نهضت تنباكو 1
 يماجراي نوز بلژيك -ترور ناصرالدين شاه -يها سفرنامه -ها انتشار روزنامه 2
  اهللا سيد عبداهللا بهبهاني رهبري نهضت توسط آيت -ترور ناصرالدين شاه -يها روزنامه -نهضت تنباكو 3
رهبري  -)ع(مراسم عزاداري حضرت اباعبداهللا الحسين برگزاري  -يها روزنامه -ها انتشار روزنامه 4

  اهللا سيد عبداهللا بهبهاني نهضت توسط آيت
   2 صحيح هٔ گزين

  ها سفرنامه ب   ها روزنامهانتشار  الف 
  ماجراي نوز بلژيكي ت   شاه ترور ناصرالدين پ 
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 هاي مهاجرين صغري درست است؟ كدام گزينه دربارة خواسته .153

 هاي شخصي طور دقيق و به دور از مالحظه عمل به قانون اسالمي به 1
 بازگشت مهاجران به تهران ه برايفراهم كردن زمين 2
  )مجلس نمايندگان(تشكيل دارالشورا  3
  خانه و ايجاد عدالت صدارتالدوله از  بركناري عين 4

   1 صحيح هٔ گزين
هـاي معترضـين در    هـاي ديگـر خواسـته    هاي مهاجرين صـغري اسـت، گزينـه    از خواسته: »1«گزينة 

  .باشد مهاجرت كبري مي
  

 درست است؟» هاي آن جنگ جهاني اول و زمينه«دربارة  عبارتچند  .154
تـأثر از تـأثيرات و پيامـدهاي    مم  19ويژه اروپا، در قـرن   تحوالت تاريخ جهان، به ةعمد -الف

  .فرانسه و انقالب كبير روسيه بود اكتبرانقالب 
سـپس بـا ايتاليـا، اتحـاد     مجارستان و  -آلمان نخست با بستن پيمان با امپراتوري اتريش -ب
  .را تشكيل داد) متفقين(گانه  سه
گـرا، اتـريش بـه حكومـت      ملي صربش و همسرش به دست يك در پي قتل وليعهد اتري -پ

  .صربستان مستقل اعالن جنگ كرد
هاي مهم، بارهـا   م با هدف رسيدن به درياهاي گرم و آبراه 19ارتش روسيه در طول قرن  -ت

هاي ايراني  به قلمرو امپراتوري عثماني در شبه جزيرة بالكان و حوزة درياي سياه و نيز سرزمين
  .يورش آورد و مناطق وسيعي را تسخير و تصرف كرد خزردرياي در دو سوي 

هـاي پيـروز و    پس از پايان جنـگ، نماينـدگاني از كشـورهاي مختلـف، از جملـه دولـت       -ث
 .خورده، با هدف عقد قرارداد صلح در كاخ ورساي پاريس گردهم آمدند شكست

1 4  2 2  3 5  4 3  
   4 صحيح هٔ گزين

 . نادرست و ساير موارد درست است »ب«و  »الف«موارد 
  .متأثر از پيامدهاي انقالب كبير فرانسه و انقالب صنعتي بود جهان عمدة تحوالت تاريخ ) الف

  
  .جنگ جهاني اول رخ داد يپايانهاي  سالانقالب اكتبر روسيه در 

گانـه   مجارستان و سپس با ايتاليـا، اتحـاد سـه    -آلمان نخست با بستن پيمان با امپراتوري اتريش) ب
  .را تشكيل داد) مثلث(
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اي بـه ايـران لشكركشـي كردنـد و      روسيه و انگلستان با چه بهانه ،در جريان جنگ جهاني اول .155

 يران را به دو قسمت تقسيم كردند؟ا ،انگليسدو دولت اشغالگر روس و  ،طبق كدام قرارداد
   -هـاي اتفـاق مثلـث    از سـوي دولـت ايـران در جنـگ و عـدم حمايـت از دولـت        يطرف اعالم بي 1

 1915قرارداد 
 1915قرارداد  -حضور مأموران و جاسوسان آلماني در ايران 2
   -ق مثلـث هـاي اتفـا   از سـوي دولـت ايـران در جنـگ و عـدم حمايـت از دولـت        يطرف اعالم بي 3

  1907قرارداد 
  1907قرارداد  -حضور مأموران و جاسوسان آلماني در ايران 4

   2 صحيح هٔ گزين
بـر ضـد    يدر اوايل جنگ جهاني اول، مأموران و جاسوسان آلماني در مناطق مختلف ايران به اقـدامات 

ـ  . هاي اتفاق مثلث دست زدند  دولت   لشكركشـي بـه ايـران     ةانگلستان و روسيه همين موضـوع را بهان
  .قرار دادند

شـمالي   ةنيمـ . ايران را به دو قسـمت تقسـيم كردنـد    1915دولت اشغالگر سپس در قرارداد دو اين 
  .جنوبي سهم انگلستان شد ةمتعلق به روسيه و نيم



 

 شماره
 هحیط زیرواحد یادگیری واحد یادگیری فصل درس سوال

 شناختی

 پیشرفته مقر و موقعیت شهرها و روستاها: 6درس  ها جغرافیای سکونتگاه: فصل اول (3)جغرافیا  651

 شهرها و روستاها: 6درس  ها سکونتگاهجغرافیای : فصل اول (3)جغرافیا  651
به سوی جهانی شدن در حال شهری 

 شدن و افزایش شهرهای میلیونی
 پیشرفته

 شهرها و روستاها: 6درس  ها جغرافیای سکونتگاه: فصل اول (3)جغرافیا  651
تغییر در روستانشینی و 

 های روستایی سکونتگاه
 مقدماتی

 ها سکونتگاهجغرافیای : فصل اول (3)جغرافیا  651
 / مدیریت شهر و روستا : 2درس 

 (6)های جغرافیایی  فنون و مهارت
 مقدماتی مدیریت شهرها

 ها جغرافیای سکونتگاه: فصل اول (3)جغرافیا  611
 / مدیریت شهر و روستا : 2درس 

 (6)های جغرافیایی  فنون و مهارت
 مقدماتی برنامه توسعه روستایی

 ها جغرافیای سکونتگاه: فصل اول (3)جغرافیا  616
 / مدیریت شهر و روستا : 2درس 

 (6)های جغرافیایی  فنون و مهارت
 پیشرفته آمایش سرزمین

 ها جغرافیای سکونتگاه: فصل اول (3)جغرافیا  612
 / مدیریت شهر و روستا : 2درس 

 (6)های جغرافیایی  فنون و مهارت
 پیشرفته 6های جغرافیایی  فنون و مهارت

 جغرافیای حمل و نقل: فصل دوم (3)جغرافیا  613
های  ها و انواع شیوه ویژگی: 3درس 

 حمل و نقل
گسترش حمل و نقل از گذشته تا 

 امروز
 مقدماتی

 جغرافیای حمل و نقل: فصل دوم (3)جغرافیا  611
های  ها و انواع شیوه ویژگی: 3درس 

 حمل و نقل
 مقدماتی حمل و نقل آبی

 جغرافیای حمل و نقل: دومفصل  (3)جغرافیا  615
های  ها و انواع شیوه ویژگی: 3درس 

 حمل و نقل
 پیشرفته حمل و نقل از طریق خطوط لوله

 

 

 سركار خانم آذر نوری بروجردی: جغرافياسرگروه دپارتمان 
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 يك سكونتگاه اشاره دارد؟» هستة اوليه«كدام گزينه به  .156
آهـن قـرار گرفتـه     اي و راه هاي آبـي، جـاده   شهر اهواز در كنار رودخانة كارون در محل تقاطع راه 1

  .اي داشته است گستردهاست كه به علت شرايط قرارگيري آن حوزة نفوذ 
ملـة احتمـالي   حاي تاريخي جهت دفاع از  مجارستان قلعه يدر روستاي هولوكو 13در اواسط قرن  2

  .مغول ساخته شده كه در طي دو قرن بعد به منطقة مسكوني تبديل شده است
  .شهر قاهره به علت وجود رودخانة نيل در امتداد اين رود دچار كشيدگي و گسترش شده است 3
هاي دور از شهرهاي بـزرگ ايـران    شهر ري به علت قرارگيري در مسير جادة ابريشم در گذشته 4

  .بوده است
   2 صحيح هٔ گزين

منظور از هستة اوليه مكاني اسـت كـه   . به هستة اولية روستاي هولوكو اشاره شده است» 2«در گزينة 
  .اند آن را براي زندگي انتخاب كرده و به اشغال درآورده ،مردم برحسب نياز

  .به موقعيت شهرهاي ذكر شده، پرداخته شده است» 4«و » 3«، »1«هاي  در گزينه
  

 كدام گزينه صحيح است؟ .157
  .منظور از اصطالح شهرنشيني افزايش نسبت شهرهاي يك كشور يا ناحيه به روستاهاي آن است 1
  .كردند در روستاها زندگي مي جمعيت جهاندرصد  70ميالدي تقريباً  1950در سال  2
  .سطوح شهرنشيني و افزايش آن در نواحي مختلف جهان تقريباً يكسان است 3
  .هاي اروپا و استراليا بيشتر از ساير نواحي جهان است سرعت گسترش شهرنشيني در قاره 4

   2 صحيح هٔ گزين
شهرهاي يك كشور نسـبت بـه جمعيـت روسـتاها      جمعيتيني افزايش نسبت شهرنشدر : »1«گزينة 

  .هاي شهري و روستايي مدنظر است نه خود سكونتگاه
  .است متفاوتسطوح شهرنشيني و افزايش آن در نواحي مختلف جهان، : »3«گزينة 
  .بيشتر از ساير نواحي جهان است آسيا و آفريقاسرعت گسترش شهرنشيني در : »4«گزينة 
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يان به شهرها در كشورهاي اروپايي و يقرون نوزدهم و نيمة اول بيستم علت مهاجرت روستا در .158
 اي صورت گرفته است؟ لهئامريكاي شمالي چه بود و اين مهاجرت همگام با چه مس

  تحوالت صنعتي شدن -اي توسعة صنايع كارخانه 1

  روستاهاتحول در كشت تجاري در  -هاي كشاورزي گذاري و خريد زمين سرمايه 2

  ياناز دست دادن مشاغل روستاي -وستاهاايجاد كشت تجاري در ر 3

  )مدرنيزاسيون(عصر نوسازي  -مشكالت اقتصادي 4

   1 صحيح هٔ گزين
بـه   ،يافته و صنعتي اروپا و امريكاي شمالي بيستم در كشورهاي توسعهدر قرن نوزدهم و نيمة اول قرن 

اي مهاجرت از روستاها به شهرها رخ داد كـه ايـن مهـاجرت تـدريجي و      دنبال توسعة صنايع كارخانه
  .ها سال و همگام با تحوالت صنعتي شدن صورت گرفته است طوالني و طي ده

  

كدام مشكل » ونداليسم شهري«است و  يريزي شهر هاي مهم برنامه كدام گزينه يكي از بخش .159
 آورد؟ اجتماعي را با خود به همراه مي

  زيست شهري آلودگي محيط -اديه  طرح 1

  فقر شهري -اصالحات ارضي 2

  خيزي و عدم امنيت جرم -سرانه 3

  خسارت وارد كردن به اموال عمومي -كاربري اراضي 4

   4 صحيح هٔ گزين
ونداليسـم  « .اسـت  يريزي شـهر  هاي مهم برنامه يكي از بخش مطالعة كاربري زمين يا كاربري اراضي

  .خسارت وارد كردن به اموال عمومي، بناها و آثار فرهنگي است» شهري
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روستايي بر چه اساسي طراحي شده است و تحقق روستاي پايـدار داراي   توسعة اهداف برنامة .160
 اني است؟كچه ار

بهبـود زنـدگي    -زيسـت  رهنگـي و حفـظ محـيط   فعال كردن اقتصاد روستا، خدمات اجتمـاعي و ف  1
  اجتماعي و اقتصادي

فعال كردن اقتصاد روسـتا، خـدمات اجتمـاعي و     -روستانشينان بهبود زندگي اقتصادي و اجتماعي 2
  زيست فرهنگي و حفظ محيط

  دسترسـي بـه خـدمات و امكانـات، زدودن      -رفـع نيازهـاي فرهنگـي    و بهبود زنـدگي اجتمـاعي   3
  فقر روستايي

هـاي   تعـاوني تشـكيل   -يان و ساماندهي كـاربري اراضـي در روسـتا   ن مسكن روستاييهدف تأمبا  4
  فراغتي  و توسعة صنايع كوچك روستايي، توسعة خدمات گردشگري ،روستايي توليدي

   2 صحيح هٔ گزين
 نشـينان زنـدگي اقتصـادي و اجتمـاعي روستا    بهبودبا هدف  كه اي است برنامة توسعة روستايي برنامه

خـدمات   -2روسـتا،   اقتصـاد  فعال كـردن  -1 :شود و تحقق روستاي پايدار داراي سه ركن طراحي مي
  .باشد حفظ محيط زيست مي -3اجتماعي و فرهنگي و 

  

 شود؟ طور صحيح كامل مي در ارتباط با آمايش سرزمين سه رأس اين مثلث با كدام گزينه به .161

 
  روابط بين انسان و محيط -محيط انساني -محيط طبيعي 1
  ها توزيع متوازن فعاليت -فضاي جغرافيايي -مكان 2
  فضاي جغرافيايي -فعاليت -انسان 3
  تجهيزات و امكانات در سطح سرزمين -ها فعاليت -جمعيت 4

   3 صحيح هٔ گزين
  .رابطة انسان، فضاي جغرافيايي و فعاليت استآمايش سرزمين تنظيم 
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ها بايد قرار گيرد كه روند كـار در   عبارت كدام جدول زير» پ«و » ب«، »الف«هاي  در بخش .162
 درستي بيان نمايد؟ سيستم اطالعات جغرافيايي را به

  وروديپردازش خروجي 
  الف  ب  پ

  سازي مدل) پگزارش ) بندي شدن ب كد) الف 1
  نقشه و نمودار) پتحليل فضايي ) ي كردن برقوم) الف 2
  كردني رقوم) پسازي  مدل) فضايي ب لتحلي) الف 3
  كدبندي كردن) پنمودار و متن ) سازي ب مدل) الف 4

   2 صحيح هٔ گزين
  .شود ذخيره ميو ي، كدبندي مورودي است كه اطالعات جمع آوري شده به صورت رقو) الف
ــرداز) ب ــرم  پ ــه ن ــات داده شــده ب ــه اطالع ــز ش اســت ك ــه ،G.I.Sر ااف ــل فضــايي و  تجزي   و تحلي

  .شود سازي مي مدل
  گـزارش بـه كـاربر    و مـتن  جـدول،   ،نمـودار  ،نقشـه  اشكال، هاي اطالعات به صورت ،در خروجي) پ

  .شود ارائه مي
  

 اي بوده است؟ هريك از موارد ذكرشده به ترتيب مربوط به چه دوره .163
 »حركت قطارهاي بين شهري - مانلساخت هواپيماي جت در آ - راهدارياحداث مراكز خدمات «

  بيستم اوايل قرن -جنگ جهاني دومقبل از  -پيش از انقالب صنعتي 1
  اوايل قرن نوزدهم -ميالدي 1945تا  1939 -اوايل قرن بيستم 2
  ميالدي 1945تا  1939 -نيم قرن اخير -اوايل قرن نوزدهم 3
  اوايل قرن نوزدهم -بعد از جنگ جهاني دوم -ميالدي 1870تا  1800هاي  بين سال 4

   2 صحيح هٔ گزين
ي جـت در آلمـان طـي    اولين هواپيمـا . رن بيستم ايجاد شدراهداري در اوايل قاحداث مراكز خدمات 

 .ميالدي ساخته شد 1945تا  1939هاي  جنگ جهاني دوم در بين سال
قطارهـا در بـين    ،در اوايل قرن نوزدهم با ساخت لوكوموتيوهاي مجهز بـه موتـور بخـار در انگلسـتان    

  .شهرها به حركت درآمدند
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هاي باربري كدامند و تنهـا خـط برقـي كشـور حـدوداً چنـد كيلـومتر را         يترين انواع كشت مهم .164
 كند؟ مي طي
1 VLCC  وRO-RO- 160 كيلومتر  
  كيلومتر 148 -رينبر وكانتي فله 2
3 RO-RO كيلومتر 1000 -بر و فله  
4 TEU  وVLCC- 410 كيلومتر  

   2 صحيح هٔ گزين
  .باربري هستند هاي ترين انواع كشتي ري مهمنكانتي بر و هاي فله كشتي

  .كند كيلومتر را طي مي 148 است كه تبريز تنها خط برقي كشور -لفاج سيرم
  

 هاي زير در كدام گزينه آمده است؟ پاسخ پرسش .165
  ترين خطوط لولة نفت وگـاز در ميـان كشـورهاي عضـو اوپـك متعلـق بـه كـدام           طوالني) الف

  كشور است؟
هاي نفتي است كه براي ايران بدون صدور نفت و   فراوردهكدام مسير خطوط لولة ترانزيت ) ب

  شود؟ گاز منبع درآمد محسوب مي
 شود؟ نفت خام از چه طريقي به پااليشگاه منتقل مي) پ

  اي حمل و نقل جاده) پآذربايجان به تركيه از ) عربستان سعودي ب) الف 1
  حمل و نقل آبي) پاز تركيه به آذربايجان ) عراق ب) الف 2
  حمل و نقل ريلي) پاز افغانستان به تركمنستان ) كويت ب) الف 3
  اي حمل و نقل لوله) پاز تركمنستان به افغانستان ) ايران ب) الف 4

   4 صحيح هٔ گزين
  .ترين خطوط لولة نفت و گاز را در ميان كشورهاي عضو اوپك دارد ايران طوالني) الف
منبـع   ،گـذرد  تركمنستان به افغانستان كه از ايـران مـي  هاي نفتي از  انزيت فراوردهرخطوط لولة ت) ب

  .شود درآمدي براي كشور ايران محسوب مي
  .شود نفت خام از طريق لوله به پااليشگاه منتقل مي) پ



 

 شماره
 حیطه زیرواحد یادگیری واحد یادگیری فصل درس سوال

 شناختی

 مقدماتی دانش علمی ذخیره دانشی 6درس  (3)شناسی  جامعه 611

 مقدماتی تعارض دانش علمی و دانش عمومی ذخیره دانشی 6درس  (3)شناسی  جامعه 611

 پیشرفته تعارض دانش علمی و دانش عمومی ذخیره دانشی 6درس  (3)شناسی  جامعه 611

 پیشرفته علوم انسانی و علوم اجتماعی علوم اجتماعی 2درس  (3)شناسی  جامعه 611

 مقدماتی فواید علوم اجتماعی علوم اجتماعی 2درس  (3)شناسی  جامعه 611

 مقدماتی های علوم اجتماعی شاخه علوم اجتماعی 2درس  (3)شناسی  جامعه 616

 پیشرفته قواعد اجتماعی و نظام اجتماعی نظم اجتماعی 3درس  (3)شناسی  جامعه 612

 مقدماتی شناسی تبیینی جامعه نظم اجتماعی 3درس  (3)شناسی  جامعه 613

 پیشرفته شناسی تبیینی جامعه نظم اجتماعی 3درس  (3)شناسی  جامعه 611

 پیشرفته پیامدهای نادیده گرفتن کنش اجتماعی کنش اجتماعی 1درس  (3)شناسی  جامعه 611

 پیشرفته پیامدهای نادیده گرفتن کنش اجتماعی کنش اجتماعی 1درس  (3)شناسی  جامعه 611

 مقدماتی پیامدهای نادیده گرفتن کنش اجتماعی کنش اجتماعی 1درس  (3)شناسی  جامعه 611

 پیشرفته های انسانی و اجتماعی پیچیدگی پدیده معنای زندگی 1درس  (3)شناسی  جامعه 611

 مقدماتی شناسی تفسیری جامعه معنای زندگی 1درس  (3)شناسی  جامعه 611

 مقدماتی شناسی تفسیری جامعه معنای زندگی 1درس  (3)شناسی  جامعه 611

 

 

 انیمور یسركار خانم فروغ ت: شناسی جامعهسرگروه دپارتمان 
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، اما در رابطه با شـناخت علمـي   نيستعمومي درست  شناختترتيب، كدام عبارت در مورد  به .166
 درست است؟

مـل و  أدانش علمي با ت -دهد دانشي ما را تشكيل مي ةترين بخش از ذخير دانش عمومي، گسترده 1
 .آيد دست مي ي بهومدانش عمانديشه در 

كسـي كـه    -كنـيم  تر از آن استفاده مي انديشيم و هم بيش تر مي دانش عمومي، هم بيش ةما دربار 2
 .كند را شناسايي مي ،عمومي راه پيدا كرده باشند شناختداراي دانش علمي است، اشكاالتي كه به 

دانـش علمـي    -گيـرد  يدانش عمومي با تالش براي حـل مسـائل و مشـكالت زنـدگي شـكل مـ       3
 .دهد دانشي ما را تشكيل مي ةترين بخشي از ذخير گسترده

مـا در   -دهـد  كنيم، دانش عمومي را در اختيار ما قرار مـي  جامعه و فرهنگي كه در آن زندگي مي 4
  .بريم تعامل با يكديگر، دانش علمي را به كار مي

   2 صحيح هٔ گزين
  .كنيم تر از آن استفاده مي انديشيم و بيش مي) تر نه بيش(تر  دانش عمومي كم ةما دربار

  : ها بررسي ساير گزينه
  درست -درست :»1«گزينة 
با تالش براي حل مسائل و مشكالت زندگي ) نه عمومي(نادرست، دانش علمي  -نادرست: »3«گزينة 

  .دهد ما را تشكيل مي يدانش ةذخيرترين بخش از  گسترده) نه علمي(دانش عمومي  و گيرد شكل مي
   .بريم كار مي را به) نه علمي(نادرست، ما در تعامل با يكديگر، دانش عمومي  -درست: »4«گزينة 
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كردنـد،   كيد مـي أعلوم ت» روش«بر » موضوع«در اوايل قرن بيستم ميالدي، كساني كه به جاي  .167

 دانستند؟ ميها را علمي  ها را غيرعلمي و كدام دانش كدام دانش
هايي ماننـد فلسـفه، اخـالق و علـوم      هايي را كه با تجربه قابل اثبات نبود، غيرعلمي و دانش دانش 1

 .دانستند ديني را علمي مي
هايي را كـه از   آمدند، غيرعلمي و دانش دست مي هايي را كه فقط با روش حسي و تجربي به دانش 2

 .دانستند ميعلمي  ،ي قابل اثبات بودنوحيا عقالني وطريق 
هايي را كه با تجربـه   ناميدند و فقط دانش علومي مانند فلسفه، اخالق و علوم ديني را غيرعلمي مي 3

 .دانستند علمي مي ،قابل اثبات باشد
هايي مانند رياضي و علوم طبيعي را غيرعلمي و علومي مانند فلسفه، اخالق و علوم دينـي را   دانش 4

  .دانستند علمي مي

   3 صحيح هٔ گزين
كيـد  أاي در جهان غرب پيدا شدند كه به جـاي موضـوع بـر روش علـوم ت     عده ،در اوايل قرن بيستم

علـوم بايـد از يـك     گفتنـد همـة   ميدانستند و  ها روش تجربي را تنها روش كسب علم مي آن .كردند
رعلمـي  روش يعني روش تجربي استفاده كنند و ساير علوم مانند فلسـفه، اخـالق و علـوم دينـي را غي    

ـ اسـتفاده كن  تجربـي دانستند و علوم انساني و اجتماعي را فقـط در صـورتي كـه از روش     مي   علـم   ،دن
  .تلقي كردند
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هـر  ترتيـب   نسبت ميان دانش عمومي و دانش علمي، بـه  ةگانه دربار هاي سه با توجه به ديدگاه .168

 يك از موارد زير با چه موضوعي مرتبط است؟
  دانش عموميتفكيك ميان دانش علمي و  -
  ي از دانش عموميئدانش علمي جز -
 مرز مشترك ميان دانش علمي و دانش عمومي -

بازسـازي   -امكـان اعتباريـابي دانـش علمـي     -ها از طريق دانش علمـي  كشف و بازخواني واقعيت 1
 هاي مختلف ها از طريق دانش واقعيت

 -امكان نقد دانش عمومي توسط دانش علمي -ها دانش ةهم ةتوجه به دانش عمومي به عنوان پاي 2
 ثير متقابل دانش عمومي و دانش علمي بر يكديگرأت
 ةهمـ  -متقابل دانش عمـومي و دانـش علمـي    ةرابط -تناسب هر دانش علمي با هر دانش عمومي 3

 ها را دانش حاصل از زندگي دانستن دانش
 -تن برتري دانـش تجربـي بـر دانـش عمـومي     اعتبار دانس بي -محدود كردن علم به علوم تجربي 4

  معتبر دانستن دانش عمومي

   4 صحيح هٔ گزين
 . تفكيك ميان دانش علمي و دانش عمومي اشاره به محدود كردن علم به علوم تجربي است

   .دانند اعتبار مي ي از دانش عمومي است را بيئدر ديدگاه دوم اين امر كه دانش علمي جز
  .علمي و دانش عمومي اشاره به معتبر دانستن دانش عمومي استمرز مشترك ميان دانش 

  
 ترين است و چرا؟ كلي زيريك از علوم  موضوع كدام .169

 » فلسفه -علوم طبيعي -علوم انساني«
 .دهند هاي آدميان را مورد بررسي قرار مي كنش ةچون هم -علوم انساني 1
 .پردازند ها و موجودات طبيعي مي پديده ةهم ةچون به مطالع -علوم طبيعي 2
 .دهند چون تمام ابعاد وجود آدمي را مورد بررسي قرار مي -علوم انساني 3
  .كند موجودات را شناسايي مي ةچون قوانين كلي هم -فلسفه 4

   4 صحيح هٔ گزين
كند ولي علوم انساني و علـوم طبيعـي بـه موجـودي      موجودات را شناسايي مي ةفلسفه قوانين كلي هم

  .پردازند خاص مي
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اما از فوايد علوم طبيعي  ،ترتيب مربوط به فوايد علوم اجتماعي است هاي كدام گزينه، به عبارت .170

 ؟شود نميمحسوب 
 ها بيني حوادث طبيعي براي پيشگيري از آن پيش - ها از يكديگر فهم متقابل انسان ةفراهم ساختن زمين 1
 كمك به انسان در استفاده از طبيعت - هاي فناوري ها و محدوديت فرصت ةدادن آگاهي به انسان دربار 2
هــا و  فرصــت ةدادن آگــاهي بــه انســان دربــار -هــاي طبيعــت رهاســازي انســان از محــدوديت 3

 اوريهاي فن محدوديت
علوم طبيعـي و فنـاوري    ةداوري دربار -صحيح استفاده از طبيعت و علوم طبيعي ةنشان دادن شيو 4

  حاصل از آن 

   4 صحيح هٔ گزين
  .علوم طبيعي و فناوري حاصل از آن از فوايد علوم اجتماعي است نه علوم طبيعي ةداوري دربار

دادن آگاهي به انسان دربـارة   و طبيعي استهاي طبيعت از فوايد علوم  رهاسازي انسان از محدوديت
  .هاي فناوري از فوايد علوم اجتماعي است ها و محدوديت فرصت

  :ها بررسي ساير گزينه
  درست -درست: »1«گزينة 
  درست -درست: »2«گزينة 
  نادرست -نادرست: »3«گزينة 

  
آن را علـم   شناسـان،  برخـي از جامعـه   هاي علوم اجتماعي اسـت و  كي از شاخهشناسي ي جامعه .171

............ شناسي  گروه اول، جامعهاند كه  دانسته......... علم شناخت  و بعضي ديگر.......... شناخت 
 .اند را شكل داده........... شناسي  و گروه دوم، جامعه

 كالن -خرد -هاي اجتماعي نظام -هاي بشري ها و ارزش آرمان 1
 انتقادي -تبييني -نظام اجتماعي -ها معناي كنش انسان 2
 انتقادي -تفسيري -هاي اجتماعي آسيب -جوامع مدرن 3
  كالن -خرد -ساختار اجتماعي -كنش اجتماعي 4

   4 صحيح هٔ گزين
شناسـان آن را علـم شـناخت     برخـي از جامعـه   و هاي علوم اجتماعي است شناسي يكي از رشته جامعه

شناسي  گروه اول، جامعهاند كه  دانسته» ساختار اجتماعي«و بعضي ديگر علم شناخت  »كنش اجتماعي«
  .اند را شكل داده »كالن«شناسي  و گروه دوم جامعه »خرد«
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» قواعـد اجتمـاعي  «و » ساختار اجتماعي«، »نظم اجتماعي«ترتيب، عبارت درست در رابطه با  به .172

 كدام است؟
ونگي رابطه و پيوند چگ - ايم ها براي با هم زندگي كردن پذيرفته محصول قواعدي است كه ما انسان 1

 .دهد ها با يكديگر را سامان مي ارتباط انسان - دهد هاي اجتماعي مختلف را نشان مي ميان پديده
شود تـا مـا توقعـات و     باعث مي -كند پذير مي ها را امكان بيني رفتار ديگران و همكاري با آن پيش 2

 .دهد گر را سامان ميها با يكدي ارتباط انسان -انتظارات خود را از ديگران بشناسيم
هـاي   به ارتباط ميـان پديـده   -شود تا ما توقعات و انتظارات خود را از ديگران بشناسيم باعث مي 3

 .توان ديد هاي غيررسمي بهتر مي ها را در گروه آن -گويند اجتماعي مي
 -وينـد گ هـاي اجتمـاعي مـي    به ارتباط ميـان پديـده   -دهد ها با يكديگر را سامان مي ارتباط انسان 4

  .كند بيني مي هاي ما را براي يكديگر قابل پيش كنش

   1 صحيح هٔ گزين
 .ايم كردن پذيرفته ها براي با هم زندگي محصول قواعدي است كه ما انسان ،اجتماعي نظم

  .دهد هاي اجتماعي مختلف را نشان مي چگونگي رابطه و پيوند ميان پديده ،ساختار اجتماعي
بينـي   پـيش  قابل هاي ما را براي يكديگر دهند، كنش با يكديگر را سامان مي قواعد اجتماعي، ارتباط ما

  .كنند فراهم مي را سازند و امكان مشاركت ما را در زندگي اجتماعي مي
  :ها بررسي ساير گزينه

  قواعد اجتماعي -نظم اجتماعي -نظم اجتماعي: »2«گزينة 
  اجتماعيساختار  -ساختار اجتماعي -نظم اجتماعي: »3«گزينة 
  قواعد اجتماعي -ساختار اجتماعي -قواعد اجتماعي: »4«گزينة 
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 هاي زير بيانگر كدام مفاهيم هستند؟ ترتيب عبارت به .173

مطرح شد و براي فرق گذاشتن ميـان زبـان عـادي و زبـان      ادبيات ةاين مفهوم ابتدا در حوز -
  .كار رفت شاعرانه به

  .گيرند ارتباط با يكديگر قرار مي در ،رسيدند ر ميهايي كه قبالً مستقل از هم به نظ پديده -
 .هاي علمي، روش مطالعه يكسان است و آن روش تجربي است دانش ةدر هم -

 تبيين تجربي -تغييري هم -زدايي آشنايي 1
 وحدت روش علوم -تبيين -زدايي آشنايي 2
 ن تجربييتبي -تبيين -ساختار 3
  وحدت روش علوم -تغييري هم -ساختار 4

   2 صحيح هٔ گزين
ادبيات مطرح شد و براي فرق گذاشتن ميان زبـان عـادي و زبـان     ةابتدا در حوز ،زدايي مفهوم آشنايي

  .كار رفت شاعرانه به
  .گيرند رسيدند در ارتباط با يكديگر قرار مي هايي كه قبالً مستقل از هم به نظر مي در تبيين، پديده

هاي علمي، روش مطالعه يكسان اسـت و   دانش ةدر هم به اين معناست كه ،مفهوم وحدت روش علوم
  .آن روش تجربي است
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 شود؟ چه شرايطي موجب پيدايش نتايج زير مي .174

  .دهد وجه اين قوانين را تغيير نمي تالش ما براي شناخت قوانين طبيعت به هيچ -
  مختل شدن زندگي اجتماعي و فروپاشي جهان اجتماعي -
  هاي احتمالي زندگي در اجتماعات مختلف آسيبدر امان ماندن انسان از  -

طبيعت انگـاري   -هاي خود قوانين طبيعي را كنترل كند تواند متناسب با نيازها و خواسته انسان مي 1
 زدايي از امور مأنوس آشنايي -جامعه

 -فقدان دانـش حاصـل از زنـدگي    -ايم طبيعت بيرون و مستقل از ماست و ما آن را پديد نياورده 2
 ن قواعد زندگي اجتماعيشناخت

به ما وابسـته   ،هاست و بود و نبود آن هاي انسان جامعه برخالف طبيعت، محصول و مخلوق كنش 3
 علوم اجتماعي ةرشد و توسع -فقدان دانش علمي در جامعه -است

شـناختن   -وقوع تعارض ميان دانش علمي و عمومي جامعه -طبيعت قبل از ما وجود داشته است 4
  ينظام اجتماع

   2 صحيح هٔ گزين
همـين   بـه . ايم، قبل از ما وجود داشـته اسـت   طبيعت بيرون و مستقل از ماست، ما آن را پديد نياورده

 . دهد وجه اين قوانين را تغيير نمي دليل تالش ما براي شناخت قوانين طبيعت به هيچ
  شـود و جهـان اجتمـاعي     زنـدگي اجتمـاعي مـا مختـل مـي      نباشـد، اگر دانش حاصل از زنـدگي عمـومي   

  .پاشد فرو مي
تـوانيم از   و ديگـر اجتماعـات مـي    همحل ،كالس، شهر ،ما با شناخت قواعد زندگي اجتماعي در خانواده

  .هاي احتمالي در زندگي اجتماعي در امان بمانيم هاي آن برخوردار شويم و از آسيب فرصت
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 دهند؟ هاي زير پاسخ درست مي الؤبه س ترتيب ، بهها كدام عبارت .175

  سازد؟ چه عاملي ساختارهاي اجتماعي را به وجود آورده و برقرار مي -
  ثيري بر وضع موجود يا ساختارهاي اجتماعي جامعه دارند؟أهاي ما چه ت كنش -
تر شدن  تر و عميق صنعت و فضا به گسترده ةهاي چشمگير جهان غرب در حوز چرا پيشرفت -

 نساني و زيست محيطي منجر شده است؟فجايع ا
ـ   بـه  -توانند آن را تغييـر دهنـد   كنند، اما نمي وضع موجود را حفظ مي -نظام اجتماعي 1  ةدليـل غلب

 رويكرد تبييني در جوامع مدرن
گريـزي   دليل اخالق به -حفظ يا در آن تغيير ايجاد كنند را توانند وضع موجود مي -اجتماعي  كنش 2

  در جوامع مدرن
 هاي آدميان دليل معنازدايي از كنش به -توانند وضع موجود را حفظ كنند فقط مي -كنش اجتماعي 3
بـه دليـل انكـار     -توانند وضع موجود را حفـظ يـا در آن تغييـر ايجـاد كننـد      مي -نظام اجتماعي 4

  هاي عاطفي و اخالقي در جوامع مدرن ارزش

   2 صحيح هٔ گزين
وجـود   هـاي افـراد بـه    كنش ةجا افتاده و باسابقه باشند، به واسطساختارهاي اجتماعي، هر چه قدر هم 

 . اند و برقرارند آمده
هاي اجتماعي خود در حفظ وضع موجود يا تغيير  ما از آن جا كه عضوي از جامعه هستيم با كنش ةهم

  .آن اثر گذاريم
اخالقـي و مـذهبي    ،هاي عـاطفي  هنري با انكار ارزش ،هاي عاطفي قابل توضيح نبودن بسياري از كنش

  .شوند ميگريزي  دچار اخالق
تـر   تـر و عميـق   صنعت و فضا به گسترده ةغرب در حوز جهان هاي چشمگير اين كه پيشرفت ةاز جمل

  .شدن فجايع انساني و زيست محيطي منجر شده است
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 .بودن مشخص كنيد  ترتيب از جهت صحيح يا غلط عبارت هاي زير را به .176

تواننـد   هايي هسـتند كـه ديگـران نمـي     هايشان به دنبال تحقق ارزش نشها اغلب در ك انسان -
  .ها را مشاهده كنند آن
تر مطالعـات تبيينـي بـه توصـيف خصوصـيات و       ناديده گرفتن معناي كنش سبب شده بيش -

  .ما محدود شوند ةرفتارهاي قابل مشاهد
د، كـنش انسـان را   با توجه به اين كه حس و تجربه از ابزارهاي مهم شـناخت علمـي نيسـتن    -

  .توان با روش تجربي، تحليل نمود نمي
هاي عاطفي، هنري، اخالقي و مذهبي با رويكـرد تبيينـي،    قابل توضيح نبودن بسياري از كنش -

هـاي عـاطفي،    داننـد بـا انكـار ارزش    هاي تجربي را معتبر مـي  سبب شده كساني كه فقط روش
 .دچار معنازدايي شوند... اخالقي، مذهبي و 

  ص -غ -غ -ص 2    غ -غ -ص -ص 1

  ص -ص -ص -غ 4    غ -ص -غ -غ 3

   1 صحيح هٔ گزين
امـا   ،اگرچه حس و تجربه از ابزارهاي مهـم شـناخت علمـي هسـتند     ؛ زيراعبارت سوم نادرست است

توان تنها با روش تجربي تحليل نمود، زيرا روش تجربي تـوان فهـم معـاني كـنش      كنش انسان را نمي
  .ها را ندارد انسان

هنري و مذهبي با  ،هاي عاطفي قابل توضيح نبودن بسياري از كنش ؛ زيراعبارت چهارم نادرست است
هـاي عـاطفي    كـار ارزش ندانند، با ا هاي تجربي را معتبر مي رويكرد تبييني باعث شده كساني كه روش

  .شوند مي يدچار اخالق گريز... مذهبي و  ،اخالقي
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 زير كدام است؟ ترتيب، مصاديق هر يك از موارد به .177

  خشت بناي جامعه -
  قفس آهنين وبر -
  از پيامدهاي ناديده گرفتن كنش اجتماعي -

افـول اهـداف    -گيـرد  ها را ناديـده مـي   نظم اجتماعي كه آگاهي و خالقيت انسان -كنش اجتماعي 1
 )زدايي هدف(

ـ   -ساختار اجتماعي 2 ـ   خـالق انسـان   ةنظم اجتماعي كه باعث سـركوب روحي  فنـاوري  ةهـا در زمين
  )زدايي ارزش( ها سقوط ارزش -شود مي

افـول   -شـود  هاي اجتماعي و شاهكارهاي هنـري نمـي   نظمي كه منجر به انقالب -ساختار اجتماعي 3
 )معنازدايي(معنا 

ها  ركود اراده -ها دارد ها و نيازهاي واقعي آن نظمي كه ظاهراً هدفي جدا از انسان -كنش اجتماعي 4
  )زدايي خالقيت(

   4 صحيح هٔ گزين
هـاي   هاي اجتماعي خـرد و كـالن بـا كـنش     تمامي پديده خشت بناي جامعه است و »كنش اجتماعي«

  .آيند اجتماعي پديد مي
شود افراد بدون آنكه بدانند اين نظـم بـراي    اجتماعي به تدريج سبب مي ساختارهايكيد افراطي بر أت

چنين نظمـي كـه گويـا     ةوبر از سلط ماكس .آن را رعايت كنند ،هايي است ها و آرمان تحقق چه ارزش
  . كند به قفس آهنين تعبير مي ،ها دارد ها و نيازهاي واقعي آن هدفي جدا از انسان

هـا   سـقوط ارزش ، )زدايـي  خالقيـت ( ها ركود اراده :اند از گرفتن كنش اجتماعي عبارت سه پيامد ناديده
  )معنازدايي(افول معنا و  )زدايي ارزش(
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چـه چيـزي    و هاي مهم و كليدي انديشمندان علوم اجتماعي چيسـت  از پرسش يكيرتيب، ت به .178

فـدا  «و » طلبـي  شـهادت «، »خودكشـي «هاي  هاي متفاوت براي پديده گيري هويت باعث شكل
 شود؟ مي» كردن جان براي وطن

 معاني متفاوت فرهنگي -ها است؟  هاي افراد بيانگر معناي زندگي آن آيا كنش 1
  تفاوت و تنوع معاني -هاي ديگر را فهميد؟  ناي زندگي و معناي كنش انسانتوان مع چگونه مي 2
 كنشگران مشتركهاي  انگيزه -هاي اجتماعي چه پيامدهايي دارند؟  كنش 3
هـاي متفـاوت    انگيـزه  -هاي اجتماعي اجتناب كـرد؟   توان از پيامدهاي غيرارادي كنش چگونه مي 4

  كنشگران

   2 صحيح هٔ گزين
هـاي ديگـر را فهميـد يكـي از      توان معناي زنـدگي و معنـاي كـنش انسـان     چگونه مياين پرسش كه 

  .هاي مهم و كليدي براي انديشمندان علوم اجتماعي بوده است پرسش
طلبي، فدا كردن جان و خودكشي، دست شستن از جان و زندگي در دنيا و اسـتقبال از   شباهت شهادت

هـا را   هويـت آن  ،هاست و دقيقاً همين معناي متفاوت آن  ها در معناي متفاوت فاوت آنو تمرگ است 
  .سازد متفاوت مي ةها سه پديد كنند و از آن تعيين مي

  

هاي كـنش   ترتيب براي پي بردن به هدف كنش و فهميدن داللت شناسي تفسيري، به در جامعه .179
 چه بايد كرد؟

 .ذهن كنشگر راه پيدا كنيمبه  -كند، رجوع كنيم آن عمل ميدر كه كنشگر  اي فرهنگي ةبه زمين 1
  .بيني كنيم پيامدهاي ارادي و غيرارادي كنش را پيش -هاي كنش توجه كنيم به نمادها و نشانه 2
 .كند، رجوع كنيم اي كه كنشگر در آن عمل مي  فرهنگي ةبه زمين -به ذهن كنشگر راه پيدا كنيم 3
  .هاي كنش توجه كنيم به نمادها و نشانه -بيني كنيم پيامدهاي ارادي كنش را پيش 4

   3 صحيح هٔ گزين
 ،هـاي كـنش   بايد به ذهن كنشگر راه پيدا كنيم و براي فهميدن داللـت  ،براي پي بردن به هدف كنش

  .رجوع كنيم ،كند اي كه كنشگر در آن عمل مي فرهنگي ةبايد به زمين
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 ةقرار گرفت و زميندر قرن بيستم نتايج كدام باور توسط انديشمندان علوم انساني مورد ترديد  .180

 غلبه كدام رويكرد فراهم شد؟
 رويكرد تبييني -محدود دانستن دانش علمي به دانش تجربي 1
  رويكرد تفسيري -هاي طبيعي هاي اجتماعي و پديده كيد بر تفاوت ميان پديدهأت 2

 رويكرد تفسيري -كند ن تجربي تعيين مييمرز علم و غيرعلم را تجربه و تبي 3
  رويكرد تبييني -شناسان هاي اجتماعي توسط جامعه معناي پديدهضرورت فهم  4

   3 صحيح هٔ گزين
كنـد، مـورد    نتايج اين باور كه مرز علم و غيرعلم را تجربه و تبيين تجربي تعيـين مـي   ،در قرن بيستم

  .فراهم شد »رويكرد تفسيري«و  »تفسير« ة رونق و غلبةترديد قرار گرفت و زمين



 

 شماره
 حیطه زیرواحد یادگیری واحد یادگیری فصل درس سوال

 شناختی
 

  مقدماتی تعریف منطق و حیطه کاربردی منطق منطق، ترازوی اندیشه: 1درس  منطق و مباحث آن: 1بخش  منطق 181

  مقدماتی تعریف و استدالل: دو بخش اصلی منطق منطق، ترازوی اندیشه: 1درس  مباحث آنمنطق و : 1بخش  منطق 181

 منطق 181
روابط میان ذهن، : 1بخش 

 زبان و خارج
  مقدماتی نحوه داللت لفظ بر معنا لفظ و معنا: 1درس 

 منطق 181
روابط میان ذهن، : 1بخش 

 زبان و خارج
 پیشرفته مفهوم کلیمفهوم جزئی و  مفهوم و مصداق: 1درس 

 

 منطق 181
روابط میان ذهن، : 1بخش 

 زبان و خارج
 مفهوم و مصداق: 1درس 

های چهارگانه در  استفاده از نسبت
 بندی مفاهیم طبقه

 پیشرفته
 

 پیشرفته تعریف و اقسام تعریف اقسام و شرایط تعریف: 1درس  تعریف: 1بخش  منطق 181
 

 پیشرفته شرایط تعریف صحیح اقسام و شرایط تعریف: 1درس  تعریف: 1بخش  منطق 181
 

  مقدماتی اقسام استدالل و استقرای تمثیلی اقسام استدالل استقرایی: 1درس  استدالل استقرایی: 1بخش  منطق 188

 (1)فلسفه  181
مسائل پیرامون : 1بخش 

 واقعیت و هستی
  مقدماتی گذری تاریخی هستی و چیستی: 1درس 

 (1)فلسفه  111
مسائل پیرامون : 1بخش 

 واقعیت و هستی
  مقدماتی گذری تاریخی هستی و چیستی: 1درس 

 (1)فلسفه  111
مسائل پیرامون : 1بخش 

 واقعیت و هستی
  مقدماتی تحلیل و تبیین جهان ممکنات: 1درس 

 (1)فلسفه  111
مسائل پیرامون : 1بخش 

 واقعیت و هستی
  مقدماتی و منشأ پذیرش درک آنرابطه علّیت  جهان عّلی و معلولی: 1درس 

 (1)فلسفه  111
مسائل پیرامون : 1بخش 

 واقعیت و هستی
 جهان عّلی و معلولی: 1درس 

دیدگاه برخی فیلسوفان اروپایی و 
 فالسفه مسلمان

  مقدماتی

 (1)فلسفه  111
مسائل پیرامون : 1بخش 

 واقعیت و هستی
  مقدماتی سنخیت علت و معلول جهان عّلی و معلولی: 1درس 

 (1)فلسفه  111
مسائل پیرامون : 1بخش 

 واقعیت و هستی
  مقدماتی معانی اتفاق و بررسی معانی مختلف آن کدام تصویر از جهان؟: 1درس 

 (1)فلسفه  111
مسائل پیرامون : 1بخش 

 واقعیت و هستی
  پیشرفته معانی اتفاق و بررسی معانی مختلف آن کدام تصویر از جهان؟: 1درس 

  مقدماتی دوره یونان باستان (1)خدا در فلسفه : 1درس  پیرامون خدا و عقل: 1بخش  (1)فلسفه  111

  مقدماتی خدا و معناداری زندگی (1)خدا در فلسفه : 1درس  پیرامون خدا و عقل: 1بخش  (1)فلسفه  118

  مقدماتی بیان مالصدرا (1)خدا در فلسفه : 1درس  پیرامون خدا و عقل: 1بخش  (1)فلسفه  111

  مقدماتی فالسفه مسلمان و معناداری حیات (1)خدا در فلسفه : 1درس  پیرامون خدا و عقل: 1بخش  (1)فلسفه  111

  .را لمس نمایید برای مشاهده فیلم روش حل، 
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 كدام گزينه صحيح است؟ .181
 .كنند اقناعخواهند مخاطب را  هاي تجاري نوعي مغالطه هستند كه مي اغلب آگهي 1
 .دهند دانان قوانين انديشيدن را ابداع كرده و به صورت علم منطق در اختيار ما قرار مي منطق 2
 .مطالعة نظري است نيازمندسواري  منطق علمي كاربردي است و آموختن آن مانند دوچرخه 3
 .با وجود استفادة طبيعي ذهن انسان از قواعد منطقي، اين ذهن همواره در معرض لغزش قرار دارد 4

   4 صحيح هٔ گزين
  :ها بررسي ساير گزينه

  .هاي تجاري نوعي استدالل هستند اغلب آگهي: »1«گزينة 
  .كنند دانان قوانين انديشيدن را كشف مي منطق: »2«گزينة 
  .دارد نه صرفاً مطالعة نظري  آموختن منطق، نياز به تمرين و ممارست: »3«گزينة 

  

كتـاب منطـق، خوانـدني    «اسـت و جملـة   .......... يـك  » آن كتابي را كه ديروز خريدم«عبارت  .182
 .باشد مي.......... شامل » است

 سه تصور -تصور 2    تصديقدو  -تصديق 1
 چهار تصور -تصور 4    پنج تصور -تصديق 3

   2 صحيح هٔ گزين

بنابراين تصور محسـوب   ؛حكم و قضاوتي وجود ندارد» آن كتابي راكه ديروز خريدم«چون در عبارت 
  تشـكيل   هاز سـه تصـور موضـوع، محمـول و رابطـ      »كتاب منطـق، خوانـدني اسـت   « جملة شود و مي

  .شده است
   

و 
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 است؟ نادرستكدام گزينه  .183
 .واژة مشترك لفظي بر معناي متفاوت خودش داللت مطابقي دارد 1
 .آيند ها براساس اشتراك لفظ پديد مي بسياري از لطيفه 2
 .، واژة كفش داللت مطابقي دارد»كفشم را واكس زدم«در عبارت  3
 .شود  يتواند منجر به مغالطة توسل به معناي ظاهر وجود آراية مجاز مي 4

   3 صحيح هٔ گزين

  .از سطح آن است و داراي داللت تضمني است يمنظور از كفش، بخش» كفشم را واكس زدم«در عبارت 

  
در آراية مجاز، معناي مجازي واژه داراي داللت غيرمطابقي است و به كار بـردن معنـاي حقيقـي بـه     

  .تواند منشأ مغالطة توسل به معناي ظاهري باشد مي ،جاي مجازي
  

چـه نـوع    ،مفهومي كه هيچ مصداقي در جهان ندارد، در صورت امكانِ فرض مصاديق براي آن .184
كدام گزينه  ،مفهومي است و اگر برخي از مصاديق مفهومي در مفهوم ديگر وجود نداشته باشد

 دربارة روابط ميان مصاديق اين دو مفهوم صحيح است؟
 .وجه باشد ممكن است رابطة عموم و خصوص من -جزئي 1
 .قطعاً رابطة عموم و خصوص مطلق است -كلي 2
 .باشدممكن است رابطة تباين  -جزئي 3
 .قطعاً رابطة تباين نيست -كلي 4

   4 صحيح هٔ گزين

  
  .هاي مفهوم كلي است امكان فرض مصاديق، از ويژگي -1
  .مفاهيم فرضي و وهمي، مفاهيم كلي هستند -2
  
  

  :در بخش دوم سؤال، بين مصاديق اين دو مفهوم، امكان فرض دو رابطه وجود دارد
  وجه عموم و خصوص من) 1
  )ودن يكي از مفاهيمدر صورت عام ب(عموم و خصوص مطلق ) 2

https://aparat.com/v/5cUxs
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بنـدي صـحيح،    و در يك دسته.......... فقط يك مصداق داشته باشد اگر مفهومي در عالم خارج  .185
 .داشته باشند.......... اقسام مختلف يك مفهوم بايد نسبت به يكديگر رابطة 

 تباين -حتماً جزئي است 1
 و خصوص مطلق عموم -تواند جزئي يا كلي باشد مي 2
 عموم و خصوص مطلق -استحتماً كلي  3
 تباين -تواند جزئي يا كلي باشد مي 4

   4 صحيح هٔ گزين

قابليت فرض موارد مختلف وجود داشـته   ،اگر براي مفهومي كه در عالم خارج فقط يك مصداق دارد
  .مفهومي كلي و در غيراينصورت مفهومي جزئي است ،باشد

  .باشد» تباين«رابطة بين مفاهيم مختلف در يك طبقه نيز بايد 
  

نحـوة   بيـان نسب اربعه است و  رابطةكدام نوع از  ،مفهوميرابطة اوصاف با يكديگر در تعريف  .186
 گيري مفهوم مربوط به كدام نوع تعريف است؟ شكل

 ذكر مصاديقتعريف از طريق  -عموم و خصوص مطلق 1
 تعريف لغوي -وجه عموم و خصوص من 2
 مصاديقذكر  تعريف از طريق -وجه عموم و خصوص من 3
 تعريف لغوي -عموم و خصوص مطلق 4

   2 صحيح هٔ گزين
  :مثالً ؛وجه برقرار است بين اوصاف در تعريف مفهومي، رابطة عموم و خصوص من

  

  
  .گيري مفهوم مربوط به تعريف لغوي يا لفظي است بيان نحوة شكل

رنگ بي

شفاف

بوبي

آب

https://aparat.com/v/ihdz2
https://aparat.com/v/BI8sj
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 ........... وجه باشد، آن تعريف  اگر نسبت تعريف با مصاديق آن، عموم و خصوص من .187
 جامع و مانع نيست 2  مانع نيستجامع است ولي  1
 دوري است 4  مانع است ولي جامع نيست 3

   2 صحيح هٔ گزين

  :وجه باشد به اين معنا است كه كه رابطة ميان تعريف و مصاديق آن، عموم و خصوص من در صورتي
  )جامع نيست(شود  تعريف شامل همة مصاديق نمي) 1
  )مانع نيست(بعضي از موارد تعريف جزء مصاديق آن نيستند ) 2
  

 است؟ نادرستكدام گزينه  .188
 .آيد دست مي به كلي مييمي با مشاهدة چند مورد جزئي، حكدر استقراي تعم 1
 .ناميم مي استقرايي را استدالل ،برسيم هكه از مقدمات كلي به نحو ضروري به نتيج در صورتي 2
 .نوعي استقراست و نتيجة قطعي ندارد ،استنتاج بهترين تبيين 3
 .استدالل استقرايي تمثيلي است نقدهاي  ه به وجوه اختالف، يكي از روشتوج 4

   2 صحيح هٔ گزين
  .شود گرفته مي ز مقدمات كلي به نحو ضروري، نتيجهدر استدالل قياسي، ا

  

كـه تومـاس   اي  حمل چيستي و ذات يك چيز بـه خـود آن، چـه نـوع حملـي اسـت و فلسـفه        .189
 بيشتر متكي به ديدگاه چه كساني بود؟ ،كردگذاري  آكوئيناس در اروپا پايه

 رشد ابن و سينا ابن -ضروري 2  سينا ابن و فارابي -نيازمند دليل 1
 رشد ابن و سينا ابن -نيازمند دليل 4  سينا ابن و فارابي -ضروري 3

   2 صحيح هٔ گزين

 ؛مانند حمل حيوان ناطق به انسـان، حملـي ضـروري اسـت     ،حمل چيستي و ذات يك چيز به خود آن
  .يعني نيازمند دليل نيست

  سـينا و   بيشـتر متكـي بـه ديـدگاه ابـن      ،گـذاري كـرد   اي كه توماس آكوئينـاس در اروپـا پايـه    فلسفه
  .رشد بود ابن

https://aparat.com/v/qpzM4
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 است؟ نادرستكدام گزينه  .190
 .حمل وجود بر چيستي، حملي ضروري نيست و نيازمند دليل است 1
 .ها دو جزء از يك چيزند معنا نيست كه آنگوييم چيستي و هستي دو جنبة يك چيزند بدين  وقتي مي 2
 .سينا و ابن رشد براي اولين بار با فلسفة ارسطوئي آشنا شدند فالسفة غرب، از طريق ابن 3
 .سينا اثبات وجود خداست ابن هاي برهانمغايرت وجود و ماهيت، پاية يكي از  4

   3 صحيح هٔ گزين

  .با فلسفة ارسطوئي آشنا شدند نه براي اولين بار»مجدداً«رشد،  سينا و ابن آثار ابنفالسفة غرب از طريق 
  

 چند مورد از موارد زير صحيح است؟ .191
  .همة موضوعات، با وجود رابطة امكاني دارند) الف
  .تواند باشد يا نباشد اي است كه مي الوجود به گونه ذات ممكن) ب
بـه وجـود و عـدم،     نسـبت هـا   هستند و ذات آن» الوجود ممكن«همة اشيائي كه موجودند، ) پ

  .تساوي دارد
 .امكان ندارد كه به وجود نيامده باشد ،اش با وجود ضروري باشد حقيقتي كه رابطه) ت

1 1  2 2  3 3  4 4 
   2 صحيح هٔ گزين

برخي موضوعات با وجود رابطة امكاني دارند و برخي ديگر اصالً امكان وجود ندارند و برخي نيز مانند 
  .دارندوجود رابطة ضروري  خدا با

ها قـرار   هايي كه خارج از ماهيت آن اما به واسطة علت ،الوجود هستند همة اشيايي كه موجودند، واجب
  .خدا: د يا به واسطة ذات خود؛ مانندندار
  

192. است؟ نادرستت و دوستي كدام گزينه در مورد تفاوت رابطة علي 
1 بر وجود طرفين رابطه است فرعدوستي،  2  .اي وجودي است ت، رابطهرابطة علي. 
 .افتد در رابطة دوستي، وجودبخشي اتفاق نمي 4  .ت ضرورتاً وابسته به معلول استوجود عل 3

   3 صحيح هٔ گزين
ت، وجود معلول وابسته به علت است نه بالعكسدر رابطة علي.  

رابطـه، رابطـة دوسـتي    رابطة دوستي از نوع روابط وجوددهنده، نيست بلكه صرفاً بعد از وجود طرفين 
  .ت بايد معلول تحقق پيدا كندكه در رابطة عليت به محض وجود عل گيرد در حالي شكل مي
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 هيوماز نظر دكارت، يافتن مصاديق علت و معلول نيازمند چه چيزي است و نقطة اشتراك نظر  .193
 ت چيست؟سينا دربارة علي و ابن

 .ها نيست پديده تواليي از ناش امر روانيت چيزي جز علي -تجربه و آموزش 1
 .پذير نيست ت از طريق تجربه امكانفهم علي -استدالل عقلي 2
 .نيست ها پديده تواليناشي از  امر روانيت چيزي جز علي -استدالل عقلي 3
 .پذير نيست ت از طريق تجربه امكانفهم علي -تجربه و آموزش 4

   4 صحيح هٔ گزين
  .عليت نيازمند تجربه و آموزش استاز نظر دكارت، يافتن مصاديق 

  .پذير نيست ت، از طريق حس و تجربه امكانيسينا اعتقاد داشتند كه شناخت عل و ابن هيوم
  

بـه سـراغ عـواملي     بيابنـد خواهند علت يـك پديـده را    بر مبناي چه اصلي وقتي دانشمندان مي .194
توجه مآن پديده دارد و از نظر فيلسوفان مسلمان، انسان چگونه  باروند كه تناسب بيشتري  مي

 شود؟ مي نقيضيناصل امتناع اجتماع 
 آموزش صحيح -وجوب علّي 1
 گيري قوة تشخيص ذهن با شكل -ت و معلولسنخيت عل 2
 فطري و مادرزادي -وجوب علّي 3
 با استفاده از حس و تجربه -ت و معلولسنخيت عل 4

   2 صحيح هٔ گزين

خواهنـد علـت يـك پديـده را      ت و معلول است كه وقتي دانشمندان مـي بر مبناي اصل سنخيت عل -
  : مـثالً ورزش كـردن   ؛رونـد كـه تناسـب بيشـتري بـا آن پديـده دارد       بيابند بـه سـراغ عـواملي مـي    

  عامل سالمتي
  .شود مي نقيضينتوجه اصل امتناع اجتماع مانسان  ،كه ذهن انسان شكل گرفت همين -
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 است؟ نادرسترد از موارد زير چند مو .195
  .است و معلولي در نظام هستي از نتايج اصل وجوب علّي حتميتناپذيري و  تخلف) 1
  .ت و معلول استت و اصل سنخيت علبه معناي انكار اصل علي ،قبول اتفاق در معناي اول) 2
  اقي اتفــ را امــري تكــامليفيلســوفاني كــه بــه خداونــد معتقــد نيســتند وجــود فراينــدهاي ) 3

  .كنند محسوب مي
 .داردت وجوددهنده جهان، صرفاً به دليل وجود يك عل بانگ اشاره به پيدايش مه ةنظري) 4

1 1  2 2  3 3  4 4 
   2 صحيح هٔ گزين

ـ   (اتفاق در معناي اول به معناي وجود معلول بـدون علـت    و وجـود علـت بـدون    ) تانكـار اصـل علي 
  .معلول است
امـري اتفـاقي و بـدون    رخي تصور كنند پيدايش جهان، شده است كه ب اي بيان بانگ به گونه نظرية مه
  .استبوده ت وجوددهنده يك عل

  

كننـدة اتفـاق در كـدام معنـاي آن اسـت و       نظرية دموكريتوس در مورد تشكيل جهان، تداعي .196
ميان علت و  ةكنند كدام رابط ت گمان ميدليل عدم آگاهي از تمام اجزاي علبرخي از مردم به 

 ؟نيسترقرار معلول ب
 تياصل عل -دوم 2    اصل وجوب علّي -اول 1
 معلولعلت و سنخيت  -اول 4    اصل وجوب علّي -سوم 3

   3 صحيح هٔ گزين

داند  كند و آن را اتفاقي مي دموكريتوس، فيلسوف يوناني در نظرية خود، غايتمندي حوادث را انكار مي
  .مندي و غايتمندي دنياست هدف و نفيكه مترادف با معناي سوم اتفاق 

ت بـين     برخي از مردم كه از تمام اجزاي علت يك پديده، آگاهي ندارند، فكر مي كنند كه رابطـة عليـ
  .ها وجود ندارد پديده
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 است؟ نادرستكدام مورد پيرامون خداشناسي افالطون و ارسطو  .197
زيرا تصميم گرفت با دقتي فلسفي و استداللي دربارة خـدا   ،افالطون مبدع خداشناسي فلسفي است 1

 .صحبت كند
 .هاي اوليه بودند ولي از استحكام خاصي برخوردار بودند هاي ارسطو گرچه قدم استدالل 2
 .خدايي است بي كفر واز نظر افالطون چند خدايي شكل ديگري از همان  3
 .ت در عالم نيازمند محرك متحرك استارسطو در برهان حركت خود معتقد است كه وجود حرك 4

   4 صحيح هٔ گزين
متحـرك باشـد   زيرا اگر خدا  ؛از نظر ارسطو وجود حركت در عالم، نيازمند محرك غيرمتحرك است

  .عقالً محال است ،يسلنيازمند محرك ديگري است و چنين تسل
  

 كدام گزينه دربارة نظرات خداشناسي صحيح است؟ .198
 .طريق اخالق و وظايف الهي اثبات كردكانت وجود خدا را از  1
 .از نظر دكارت، تصور او از خداي نامتناهي ناشي از وجود متناهي اوست 2
 .مدبر را هم ندارد و برهان نظم حتي توانايي اثبات يك ناظم هيوم،از نظر  3
 .كند اي الهي است كه خداوند به انسان عطا مي معتقد است ايمان هديه كركگور 4

   4 صحيح هٔ گزين
  :ها بررسي گزينه

  .كند اثبات ميو وظايف اخالقي كانت، ضرورت وجود خدا را از طريق اخالق : »1«گزينة 
  .تواند از وجود خود او كه متناهي است باشد نمي نامتناهياز نظر دكارت، تصور : »2«گزينة 
  مـدبر ايـن جهـان را    و تواند اثبات كنـد كـه يـك نـاظم     برهان نظم فقط مي هيوم،از نظر : »3«گزينة 

  .كند اداره مي
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 ؟نداردديدگاه و نام فيلسوف در اثبات وجود خدا با يكديگر مطابقت در كدام گزينه  .199
غـاز و  آنهايت به عقب برگـردد،   زيرا اگر تسلسل بخواهد تا بي ،تسلسل علل نامتناهي محال است 1

 فارابي ابتدايي در كار نيست 
ها را از حالت امكـاني خـارج كـرده     اند كه آن لوجود بالذاتي وابستها موجودات اين جهان به واجب 2

 سينا ابن است 
 سينا ابن واقعيت نگاه كرد و وجود خود به بايد براي اثبات وجود خدا از همان ابتدا  3
 مالصدرا جهان، يكپارچه نياز و تعلق به ذات الهي است و از خود هيچ استقاللي ندارد  4

   3 صحيح هٔ گزين

  اعتقاد دارد كه براي اثبات وجود خدا از همـان ابتـدا بـه وجـود و واقعيـت       )صدرالمتألهين(مالصدرا 
  .كنيم نگاه مي

  

سينا، هر يك از ممكنات به واسطة چه چيزي هميشه مشتاق بـه كمـاالت و خيـرات     از نظر ابن .200
  را از چـه طريقـي   او هستند و از نظر فالسفة مسلمان بـراي برقـراري ارتبـاط معنـوي بـا خـدا،       

 بايد پذيرفت؟
 تجربه -ماهيت 2  عقل و انديشه -حقيقت وجود 1
 تجربه -حقيقت وجود 4    عقل و انديشه -ماهيت 3

   1 صحيح هٔ گزين

  سينا، هر يك از ممكنات به واسـطة حقيقـت وجـود خـود، هميشـه مشـتاق بـه كمـاالت و          از نظر ابن
  .خيرات هستند

  .از طريق عقل و انديشه پذيرفت بايدبا خدا، او را  معنوياز نظر فالسفة مسلمان براي برقراري ارتباط 



 

 شماره
 شناختی حیطه واحد یادگیری فصل درس سوال

 پیشرفته تعریف و روش مورد مطالعه: شناسی روان 2درس  شناسی روان 102

 پیشرفته تعریف و روش مورد مطالعه: شناسی روان 2درس  شناسی روان 101

 پیشرفته شناسی رشد روان 1درس  شناسی روان 102

 پیشرفته شناسی رشد روان 1درس  شناسی روان 102

 مقدماتی احساس، توجه، ادراک 2درس  شناسی روان 102

 مقدماتی احساس، توجه، ادراک 2درس  شناسی روان 102

 مقدماتی حافظه و علل فراموشی 2درس  شناسی روان 102

 مقدماتی حافظه و علل فراموشی 2درس  شناسی روان 102

 مقدماتی حل مسئله( 2)تفکر  2درس  شناسی روان 102

 مقدماتی حل مسئله( 2)تفکر  2درس  شناسی روان 120

 مقدماتی حل مسئله( 2)تفکر  2درس  شناسی روان 122

 مقدماتی حل مسئله( 2)تفکر  2درس  شناسی روان 121

 پیشرفته مسئلهحل ( 2)تفکر  2درس  شناسی روان 122

 مقدماتی حل مسئله( 2)تفکر  2درس  شناسی روان 122

 مقدماتی حل مسئله( 2)تفکر  2درس  شناسی روان 122

 

 

 ای سركار خانم گلبرگ كمره: شناسی روانسرگروه دپارتمان 



 125
  

  ..........عبارت  جز بهاند،  هاي مورد بررسي در تمام عبارات، تبيين شده پديده .201
 .در رفتار است رايجاد تغيير نسبتاً پايدا ،يادگيري 1
  .دهد گرسنگي عملكرد يادگيري كودكان را كاهش مي 2

  .دهد مدت رويا را در خواب بصري افزايش ميخوابي  بي 3

 .دهد هاي خشن، پرخاشگري در كودكان را افزايش مي تماشاي برنامه 4
   1 صحيح هٔ گزين

  
  به علت كاهش عملكرد يادگيري كودكان: »2«در گزينة 
  به علت افزايش مدت رويا در خواب بصري: »3«در گزينة 
  .به علت بروز رفتار پرخاشگرانة كودكان اشاره شده است: »4«در گزينة 

  .به توصيف يادگيري پرداخته شده است: »1«اما در گزينة 

  
  .ها اشار دارد به بيان چرايي پديده  واژة تبيين

  .ها است ترين علل بروز پديده شناسايي مهم ها  منظور از تبيين پديده
 توصـيف بـه   ،هوم مورد مطالعه اسـت بـه عبـارت ديگـر    فم نبيان دقيق و روش منظور از توصيف 

  .ها اشاره دارد ان ماهيت پديدهيچيستي يا ب
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 ؟نداردآموزان اشاره  زير، به تعريف عملياتي از پيشرفت تحصيلي دانش كدام گزينة .202

 آموزان نسبت به عملكرد خود ميزان رضايت دانش 1
  دست آمده از اجراي آزمون معتبر تحصيلي هاي به نمره 2
  آموزان در پايان سال تحصيلي معدل دانش 3
 آموزان هاي كالسي دانش مجموع نمره 4

   1 صحيح هٔ گزين

  
اي باشد كه همة افراد با مطالعـة   گونه هاي روش علمي بايد به تعريف عملياتي به عنوان يكي از ويژگي

  .آن به برداشت يكسان يا تقريباً يكساني برسند

  
هـا اشـاره شـده     بـه آن » 4«و » 3«، »2«هاي  آموزان كه در گزينه جموع نمرات دانشنمره، معدل و م

توانـد   آمـوزان نمـي   گيرند، اما ميزان رضايت دانش آموزان را اندازه مي است، پيشرفت تحصيلي دانش
ها را اندازه بگيرد و خودش نياز به يك تعريف عمليـاتي دارد چـون بسـتگي بـه      پيشرفت تحصيلي آن

  .هاي متفاوت از پيشرفت تحصيلي دارد افراد با ديدگاه نظر شخصي
  

 ها است؟ محيط در كدام مورد كمتر از ساير گزينه نقش .203
 تقليد ترس مادر از سوسك 1
  جهت دادن به هيجانات و عواطف خود 2
  پرتي كنترل اضطراب و حواس 3
 ترسيدن در روزهاي اولية تولد و هايي مانند گريه كردن بروز لبخند و بازتاب 4

   4 صحيح هٔ گزين

  
تقليد كردن، جهت دادن به هيجانات و كنترل ترس و اضطراب مواردي هستند كه از طريق يادگيري 

ها نقش بيشتري دارد، اما لبخنـد نـوزادان در روزهـاي اوليـة      افتند پس عامل محيطي در آن اتفاق مي
شتان شما يك واكنش غيرارادي هستند كه كودكـان  هايي مانند گريه كردن، گرفتن انگ تولد يا بازتاب

  .اند و محيط در آن نقشي ندارد ياد نگرفته
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 در كدام مورد به تغيير شناختيِ مربوط به دورة قبل از نوجواني اشاره شده است؟ .204

 افزايش ظرفيت حافظه 1
  هاي عيني استدالل كردن براساس واقعيت 2
  لحظه به لحظه تغيير جهت تفكرِ 3
 آميز منحصر به فرد بودن اغراق احساس 4

   2 صحيح هٔ گزين

  
هـاي عينـي    كودكان در اين دوره براساس واقعيت. منظور از دورة پيش از نوجواني، دورة كودكي است

  .كنند يا ملموس استدالل مي
ها  ترين آن رشد شناختي در دورة نوجواني تغييرات زيادي نسبت به دورة كودكي دارد كه يكي از مهم

بينـي يـك موقعيـت از     سـازي در دورة نوجـواني اسـت يعنـي نوجوانـان در پـيش       ايجاد تفكر فرضيه
 ،هـاي ملمـوس   برند در حالي كه مبناي استدالل در دورة كودكي واقعيـت  هاي مختلف بهره مي احتمال

  .باشد بيروني و عيني مي
  

 تفكيك صداي آژير آمبوالنس از آژير خودروي پليس، نتيجة كدام فرايند زير است؟ .205
  اطالعات تفسير 2    فت اطالعاتدريا 1
 انتخاب اطالعات 4    تحريك حواس 3

   2 صحيح هٔ گزين

  
شـده ادراك نـام دارد كـه     هاي توجه تعبير و تفسير كردن و معني و مفهوم و سازمان دادن به محرك

  .شود باعث تفكيك ميان اطالعات دريافت شده مي
دار  و براي مـا معنـي   تفسيربراي تشخيص صداي آژير آمبوالنس از خودروي پليس، اين دو صدا بايد 

  .شده باشد
  .گيرد دار شدن اطالعات در مرحلة ادراك صورت مي دانيم، تفسير و معني طور كه مي همان
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 كدام گزينه است؟» هشدار كاذب«عامل مؤثر در بروز خطاي  .206

  از دست دادن هدف 2    انگيختگي ذهني 1

 تغييرات دروني 4    اهميت تكليف 3
   3 صحيح هٔ گزين

  
  .عامل مؤثر در بروز خطاي هشدار كاذب، اهميت تكاليف است

  .باشد هشدار كاذب مي ،اين حالت ،ايد كه غايب بوده است در صورتي كه محركي را رديابي كرده
از دست دادن را فداي هشدار كـاذب  در هر موقعيت رديابي هر دو خطا ممكن است رخ بدهد، اينكه 

  .بكنيم و يا برعكس بستگي به اهميت تكاليف دارد
  .تر با هشدار كاذب همراه است تكاليف مهم

  

زمان با راه رفتن در يك مسير ثابت رفت و برگشـت، بيـانگر بـه كـارگيري      مطالعة درس، هم .207
 يك از فنون بهسازي حافظه است؟ كدام

  رمزگرداني معنادار 2    ساماندهي مطالب 1

 زماني چند فعاليت پرهيز از هم 4  استفاده از چند روش حركتي 3
   3 صحيح هٔ گزين

  
  چند روش حركتي استفاده از زمان با راه رفتن در يك مسير ثابت رفت و برگشت  مطالعة درس، هم

  
 از اين قبيـل مودار و حركاتي رسم ن ،نويسي برجسته كردن مفاهيم، خالصه ،برداري يادداشت ،راه رفتن

  .كند به يادگيري و ثبت اطالعات در حافظه كمك مي
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ت يادآوري كلمة عسل به هنگام شنيدن كلمة نان، اين باشـد كـه مـا ايـن دو كلمـه را      اگر عل .208

 شود؟ ايم، تأثير كدام عامل در بازيابي اطالعات آشكار مي زمان با هم شنيده هم
  رمزگرداني معنايي 2    هاي بيروني نشانه 1

 بيان اهميت مطالب 4    تصويرسازي ذهني 3
   1 صحيح هٔ گزين

  
كنـد، يعنـي وقتـي     زمان اطالعات، نشانة بيروني براي بازيابي آن اطالعـات را فـراهم مـي    دريافت هم

شنويم و بعد از مدتي، با شنيدن كلمة نان، كلمة عسل را بـه   زمان با هم مي هاي عسل و نان را هم واژه
  .راي يادآوري كلمة عسل استآوريم، كلمة نان، نشانة بيروني ب ياد مي

  
هاي بيروني يعنـي حسـي    داراي نشانه) زمستان -برف(، )فرنگي توت -مربا(، )عسل -نان(دو واژه مثل 

  .شوند با هم تداعي مي ،يا غيرمعنايي هستند و با هم ارتباط دارند و در ذهن
  

كند رشـتة مناسـبي را بـراي     ها و همة امكاناتي كه دارد سعي مي امين با در نظر گرفتن توانايي .209
 تحصيلي، به كدام فرايند اشاره دارد؟ ةتالش او براي انتخاب رشت. ادامة تحصيل انتخاب كند

 تفكر 4  حافظه 3  توجه 2  ادراك 1
   4 صحيح هٔ گزين

  
  .انتخاب رشتة تحصيلي، تالشي است براي حل مسئله كه مربوط به فرايند تفكر است

كننـد، مسـئله حـل     كنند، قضاوت مي دهند، تفسير مي كه افراد اطالعات حافظه را كنار هم قرار مي اين
  .شود تفكر گفته مي ،ها به مجموعة اين فعاليت ؛گيرند كنند و در نهايت تصميم مي مي
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 خيز، نشانگر چيست؟ ها در كشورهاي زلزله ترين بناها و ساختمان محكمساخت  .210
  تبديل مسئله به تهديدي براي حفظ بشر 2  تبديل مسئله به فرصتي براي پيشرفت 1
 نقش يادگيري در يادآوري موضوعات ديگر 4  تبعيت حل مسئله از فرايندهاي ناآگاه 3

   1 صحيح هٔ گزين

  
هاي درست، مسـائل خـود و جامعـه را حـل كننـد كـه در        كنند با استفاده از روش ها تالش مي انسان

  .شود جاي تهديد به يك موضوع خوشايند و فرصت پيشرفت تبديل مي نتيجه، مسئله به

  
تري در مقابل  تر و مقاوم شود و وقتي براي حل اين مسئله بناهاي محكم زلزله موجب تخريب بناها مي

تخريب بناها در اثر زلزله به فرصـتي بـراي پيشـرفت     نشانگر تبديل مسئله  ،شود زلزله ساخته مي
 سازي است پيشرفت در صنعت ساختمان.  
  

شـود و بـه    هر فرد به هنگام حل مسئله، كامالً با موضوع درگير مـي «رتي كه گفته شود، در صو .211
 به كدام ويژگي مسئله اشاره شده است؟» .آگاهي كامل دارد ،دهد آنچه انجام مي

 .يندي هدفمند استاحل مسئله فر 1
  .يند تحت كنترل استاحل مسئله يك فر 2
  .امكانات ما محدود است ،در جريان حل مسئله 3
 .در جريان حل مسئله، موقعيت فعلي كامالً مشخص است 4

   2 صحيح هٔ گزين

  
جملة مذكور بيانگر كنترل داشتن نسبت به جريان حل مسئله است، اين بدين معنـي اسـت كـه حـل     

  .يند تحت كنترل استامسئله يك فر

  
  :هاي مسئله ويژگي

  .است هدفمند -1
  .يند و جريان تحت كنترل استامسئله يك فر -2
  .هاي ما محدود است توانمندي ،در مسئله -3
  .در مسئله موقعيت فعلي يا مبدأ بايد مشخص باشد -4
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 علت دشوار بودن حل مسائل خوب تعريف نشده چيست؟ .212
  وجود هدف مشخصعدم  2  ها شناسايي توانمنديعدم  1
 به هدف يا عدم دستيابي امكان تضمين دستيابي 4  ها وجود علل متعدد براي آن 3

   3 صحيح هٔ گزين

  
  .مسائل خوب تعريف نشده، علل متعددي دارند و به همين دليل پيچيده هستند و به راحتي قابل تعريف نيستند

  
  :شوند ه خوب تعريف شده و خوب تعريف نشده تقسيم ميها به دو گرو هاي زير مسئله با توجه به شاخص

  شناسايي موقعيت اوليه -1
  يا راهبردهاي در دسترس فهرست اقدامات -2
  تعريف دقيق هدف -3
  امكان تضمين دستيابي يا عدم دستيابي به هدف -4
  

از مقايسة نمرات درسي، بعد و قبل «و » استفاده از شيوة تمرين مكرر براي رفع مشكل درسي« .213
 يك از مراحل حل مسئله است؟ ، به ترتيب مربوط به كدام»كارگيري روش تمرين مكرر به

 حل ارزيابي راه -هاي جايگزين حل انتخاب راه 1
  حل ارزيابي راه -كارگيري روش مناسب حل مسئله به 2
  حل بازبيني و اصالح راه -هاي جايگزين حل انتخاب راه 3
 حل بازبيني و اصالح راه -كارگيري روش مناسب حل مسئله به 4

   2 صحيح هٔ گزين

  
مسئله  مناسب براي حل كارگيري راه حل استفاده از شيوة تمرين مكرر براي رفع مشكل درسي بيانگر به

  .حل اشاره دارد حل به مرحلة ارزيابي راه كارگيري يك راه است، مقايسة نمرات درسي قبل و بعد از به

  
  :حل مسئله داراي پنج مرحله است

  مناسب حل كارگيري راه به -2    تشخيص مسئله -1
  حل بازبيني و اصالح راه -4    حل ارزيابي راه -3
  هاي جايگزين حل انتخاب راه -5
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كـارگيري انبردسـت در كارهـاي     تأثير به در صورتي كه ناتواني در حل مسئلة دو طناب، تحت .214

 فني باشد، عامل مؤثر بر عدم موفقيت در حل آن چه خواهد بود؟
 نهفتگي 4  تداخل 3  تغيير بازنمايي 2  انتقال 1

   1 صحيح هٔ گزين

  
كارگيري آن به شيوة معمول پيشين است و تـأثير آن   كارگيري انبردست در كارهاي فني، بيانگر به به

  .بر توانايي حل مسئله، به معني تأثير تجربة گذشته بر توانايي حل مسئله يا انتقال است
  

هاي مختلف  حل فروش توليدات خود، راهدر صورتي كه مديران يك كارخانه به منظور افزايش  .215
از  ،كننـد  و بهترين را انتخاب مـي  حل را بسط داده را حذف و چند راه ها را بررسي، برخي از آن

 اند؟ كدام روش حل مسئله استفاده كرده
 بارش مغزي 4  مهندسي معكوس 3  شروع از آخر 2  كردنخرد 1

   4 صحيح هٔ گزين

  
هـاي روش بـارش مغـزي     ها از ويژگـي  حل از بين آن هاي مختلف و انتخاب بهترين راه حل بررسي راه

  .است

  
  :روش بارش مغزي داراي مراحل زير است

  تعريف مسئله -1
  هاي مختلف حل ارائة راه -2
  .شود ها ارائه مي حل معيارهايي براي داوري دربارة هريك از راه -3
  .شود حل ارائه مي در نهايت با استفاده از اين معيارها بهترين راه -4
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