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عمومي هاي درس

  ارزشيابي پيشرفت تحصيلي
 2 ةمرحل

ـا توانیـد می شـام ، گرامـی آمـوز دانش  تصـویر اسـکن ب

   ، خــود تبلــت یــا و هوشــمند گوشــی ۀوســیل به رو روبــه

  منایید. مشاهده را  عمومی های درس ترشیحی پاسخ 

 گیرند. می قرار قانونی پیگرد تحت متخلفین و منبع) ذکر با (حتی است ممنوع حقوقی و حقیقی اشخاص متامی برای ، آزمون برگزاری از بعد یا و قبل ، ...) و (الکرتونیکی روش هر به سؤاالت انتشار و تکثیر ، چاپ حق

www.konkur.in
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  به ترتيب عبارتند از:» كوشك -حطام -عميد -توزي«هاي  معني واژه -۱

  كاخ -ريزه و شكسته -دبير -پارچۀ كتاني نازك) 2  قصر -مال دنيا -بزرگ -پارچۀ كتاني نازك) 1  
  خيمه -مال دنيا -بزرگ -اي يراهن خنك پنبهپ) 4  خيمه -ريزه و شكسته -سرور -اي پيراهن خنك پنبه) 3  
  است؟ نادرستشده در كدام گزينه  معني واژٔه مشخص -۲

  است اما باال و دستار او را دوست ندارم. (باكفايت) كافيسلطان گفت: مردي ) 1  
  ها كه دادني بود، بداد. (فرمان) مثالو بازگشت و آنچه فرمودني بود، بفرمود و ) 2  
  به حاصل آيد. (دليل) علّتاند كه گويند: فالن چيز نبايد خورد كه از آن چنين  بسيار طبيبان) 3  
  انديشه دارد. (خوب) نيكآباد را مثال داد كه  عامل تگين) 4  
  است؟ نادرستمعناي چند واژه  -۳

   -پيـراهن)مخنقـه ( -خيرخيـر (سـريع) -جيـب (يقـه) -برنشسـت (سـوار شـد) -نـديم (همـدم) -سرسام (شـلوغي) -افگار (مجروح)  
  دربايست (ضرورت) -نژند (خوار) -)چاشتگاه (صبح زود

  چهار) 4  سه) 3  دو) 2  يك) 1  
  شود؟ در كدام گزينه غلط اماليي ديده مي -۴

ــــوالد خاســــت1 ــــگ پ ــــدرون بان ــــر ان ــــه اب ) ب
  

ــــت   ــــاد خاس ــــدرون ب ــــهد ان ــــاي ش ــــه دري ب
  

) ز انديشــــــــــۀ ديــــــــــو باشــــــــــيد دور2
  

ـــــور   ـــــد س ـــــمن مجويي ـــــگ دش ـــــهِ جن گ
  

ــــــــــد) بســــــــــتانِ 3 ــــــــــو روزٔه خُل رخ ت
  

يــــــــاقوتِ لــــــــب تــــــــو كــــــــوثرِ دل  
  

) گفـــت اي نكـــرده يـــاد ز يـــاران و دوســـتان4
  

ــــود حــــقّ صــــحبت يــــاران حــــق   گزار؟ ايــــن ب
  

  شود؟ در كدام گزينه غلط اماليي يافت مي -۵
  هزار مثقال زر -خطوات متقارب -شبهت حالل بي) 2  همّت و پست دون -محراب عبادت -حميّت و مردانگي) 1  
  عارضه و بيماري -صلت و جايزه -فراق و آسودگي) 4  هزاهز و غريو -عقد و مخنقه -قيع نامهتو ) 3  
  جز: شود، به ها ديده مي بين واژه» تضمّن«در همۀ ابيات رابطۀ معنايي  -۶

ــت1 ــي اس ــزان يك ــيم خ ــيش نس ــد پ ــت و بلن ) پس
  

ـــده؟   ـــدن چـــه فاي ـــر درخـــت دوي ـــاك ب چـــون ت
  

) بفرمــــــود تــــــا از تــــــن گــــــاو و گــــــور2
  

ـــــه   ـــــتور ب ـــــمّ س ـــــد س ـــــدر آرن ـــــرم ان چ
  

ـــود3 ـــه مـــژده كـــاله از ســـرم رب ) دســـت قضـــا ب
  

نهــــاد بــــر ســــر مــــن افســــر بــــال چــــون مي  
  

ـــــــد درع و زره4 ـــــــر بن ـــــــزه ب ـــــــزد ني ) ب
  

ــــــــره   ــــــــد و گ ــــــــچ بن ــــــــد اي زره را نمان
  

  در كدام گزينه متفاوت است؟» گرفت«معني فعل  -۷
) بـــــــال بياراســـــــت، پريـــــــدن گرفـــــــت1

  

ـــــــت   ـــــــدن گرف ـــــــاوس، چمي ـــــــره ط هم
  

ــــــان گنج )2 ــــــت هم ــــــا را گشــــــادن گرف ه
  

نهــــــــــاده همــــــــــه رأي دادن گرفــــــــــت  
  

ــــــت3 ــــــار دامــــــانم گرف ــــــاز هجــــــر ي ) ب
  

ــــــت   ــــــانم گرف ــــــم گريب ــــــت غ ــــــاز دس ب
  

ـــــــت4 ـــــــاران گرف ـــــــامور تيرب ـــــــر آن ن ) ب
  

ـــــت   ـــــگ ســـــواران گرف چـــــپ و راســـــت جن
  

  جز: شود، به در همۀ عبارات فعل مجهول ديده مي -۸
  يش از اين در وصفش گفته آيد، همچنان كم به نظر رسد.اند و هرچه ب تماميش را از مرمر ساخته) 1  
  مرا از آن شادي، خنده آمد؛ گفتم: كدام گناه؟ و جان بداد.) 2  
  و فايدٔه كياست آن است كه عواقب كارها ديده آيد و غفلت ورزيده نشود.) 3  
  آن دو شيخ بدين ضعيف رسيدند و التماس اين دو غزل كردند، گفته آمد.) 4  
  شده تماماً صحيح است؟ هاي مشخص گزينه نقش دستوري واژه در كدام -۹

  قيد) -بتوانند زيست. (مفعول تر فراخرا ضيعتكي حالل خرند و  خويشتنتا ) 1  
  صفت) -ديدم. (مفعول نشستهطبيب آنجا زيرِ تخت  بوالعَاليو ) 2  
  قيد) -شود؟ (نهاد چونسخت متحيّر شد تا حال  ها دلو ) 3  
  اليه) مضاف -نتوانم داد. (مسند ايناست، حساب  ديكنز و قيامت سخت ) 4  
  در كدام بيت مجاز وجود دارد؟ -۱۰

ـــــد1 ـــــي گزي ـــــه فراغ ـــــا ك ـــــي از آنج ) زاغ
  

ــــه راغــــي كشــــيد   ــــت خــــود از بــــاغ ب رخ
  

) نـــــادره كبكـــــي بـــــه جمـــــال تمـــــام2
  

ــــــــــۀ فيروزه   ــــــــــاهد آن روض ــــــــــام ش ف
  

ـــــــدمي مي3 ـــــــدم او ق ـــــــر ق كشـــــــيد ) ب
  

ــــــــــي مي   ــــــــــم او رقم ــــــــــيد وز قل كش
  

ــــــوختهعاق) 4 ــــــود س ــــــامي خ ــــــت از خ ب
  

ـــــــــــه   ـــــــــــك نياموخت ـــــــــــروي كب ره
  

  ۲و  ۱های  ستایش و درس:  ۲ فارسی

18 ´: پيشنهادي زمان
www.konkur.in
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  ترتيب در كدام ابيات آمده است؟ به» كنايه، جناس، تشخيص، تضاد«هاي  آرايه -۱۱  22
الـــف) بـــه گـــوش ارغـــوان آهســـته گفـــتم

 

بهــــارت خــــوش كــــه فكــــر ديگرانــــي 
 

ب) بــــه ترتيبــــي نهــــاده وضــــع عــــالم
 

ــم  ــي ك ــيش و ن ــد ب ــوي باش ــك م ــي ي ــه ن ك
 

كشـــــيد و قـــــدمي ميج) بـــــر قـــــدم ا
 

ـــــــي مي  ـــــــم او رقم كشـــــــيد وز قل
 

ـــي از آن ـــد د) زاغ ـــي گزي ـــه فراغ ـــا ك ج
 

ـــيد  ـــي كش ـــه راغ ـــاغ ب ـــود از ب ـــت خ رخ
 

  الف -ب -ج -د) 4  د -الف -ب -ج) 3  ب -الف -ج -د) 2  الف -ب -د -ج) 1  
  روي كدام گزينه تماماً درست است؟ هاي روبه آرايه -۱۲

) نــــبض مــــرا بگيــــر و ببــــر نــــام خــــويش را1
 

تـــا خـــون بـــدل بـــه بـــاده شـــود در رگـــان مـــن 
 

 اغراق) -(تشخيص 
) گــه بــه مســجد دل مــا گــاه بــه ميخانــه رود2

 

ــه رود  ــه آن خان ــه ب ــن خان ــه از اي ــدايي ك ــون گ چ
 

 ايهام) -(تشبيه 
ــا3 ــده نشــد ام ــاره زن ــرده، دوب ــيچ گــل م ) اگرچــه ه

 

ــود  ــدن ب ــرم دمي ــدام گ ــيپوري، م ــل ش ــار در گ به
 

 تشخيص) -(تضاد 
ـــــا 4 ـــــه روز) م ـــــاطري هم ـــــه خ ـــــو ب را ت

 

يـــــك روز تـــــو نيـــــز يـــــاد مـــــا كـــــن 
 

 مجاز) -(جناس همسان 
  ترتيب چه كساني هستند؟ شده به هاي مشخص منظور از عبارت -۱۳

  ...» ام نبوده منبا اميرمحمود به غزوها بوده است و  خواجهروادارد ستدن ... و  مي اميرالمؤمنينو بتان شكسته و پاره كرده و آن را «  
  بوالحسن -بونصر -اميرمسعود) 4  بونصر -بوالحسن -خليفه) 3  بونصر -بوالحسن -اميرمسعود) 2  بوالحسن -بونصر -خليفه) 1  
  كدام عبارت درست معني شده است؟ -۱۴

  كند. گفت: خداوند اين سخت نيكو كرد: گفت: خداوند كارهاي خيلي خوبي مي) 1  
  واران را مرخّص كرده بود.خيلتاشان و سوار را گسيل كرده: نوكران و س) 2  
  انداخت. فرستاد فرود سراي به دست من: به دست من از خانه پايين مي مي) 3  
  »خدا خيرتان بدهد.«بونصر گفت: »: لِلّه دَرُّكُما«بونصر گفت: ) 4  
  جز: همۀ ابيات با بيت زير مفهوم يكسان دارند، به -۱۵

ـــــر نبخشـــــد روشـــــنايي خـــــرد را گ
 

رايــــــي بمانـــــد تـــــا ابـــــد در تيره 
 

  

ـــــــو1 ـــــــت از ت ـــــــرا كفاي ـــــــل م ) اي عق
 

ـــــــو  ـــــــدايت از ت ـــــــن و ه ـــــــتن ز م جس
 

ـــو ذات خـــرد را رهنمـــون2 ـــم ت ) گـــر نبـــودي عل
 

ترجمــــان ندانســــتي خــــرد يــــك پارســــي بي مي 
 

ـــــار او3 ـــــد ي ـــــك و ب ـــــاد در ني ـــــرد ب ) خ
 

خـــــــــدا بـــــــــاد ســـــــــازندٔه كـــــــــار او 
 

ـــــرده4 ـــــر ك ـــــن بص ـــــو روش ـــــرد را ت اي ) خ
 

ــــــرده  ــــــر ك ــــــو ب ــــــدايت ت ــــــراغ ه اي چ
 

  مفهوم كدام بيت از ساير ابيات دورتر است؟ -۱۶
) عـــّزت ز قناعـــت اســـت و خـــواري ز طلـــب1

 

ــــب  ــــواري مطل ــــاز و خ ــــود بس ــــّزت خ ــــا ع ب
 

) تـــــا بتـــــواني حـــــذر كـــــن از منّــــــت2
 

ــــان اســــت  ــــاهش ج ــــق ك ــــت خل ــــاين منّ ك
 

دانـــــد ) مــــريض، مصـــــلحت خــــويش را نمي3
 

ـــاش  ـــانع ب ـــه ق ـــب زمان ـــور طبي ـــخ و ش ـــه تل ب
 

نّــت ســاقي نكشــيم) بهــر يــك جرعــۀ مــي م4
 

ـــا  ـــۀ م ـــا شيش ـــدٔه م ـــا، دي ـــادٔه م ـــا ب ـــك م اش
 

  جز: مفهوم همۀ ابيات با بيت زير هماهنگي دارد، به -۱۷
ـــويش ـــازوي خ ـــه ب ـــواني ب ـــا ت ـــور ت بخ

 

ـــويش  ـــرازوي خ ـــود در ت ـــعيت ب ـــه س ك
 

  

ــويش1 ــازوي خ ــر ب ــه ب ــن تكي ــدگي ك ــار زن ــر ب ) زي
 

ــويش  ــوي خ ــر زان ــر س ــم ب ــر غ ــذاري س ــه نگ ــا ك ت
 

خسـته مبـاش يسـت ره، نوميـد و دل) گرچه پيـدا ن2
 

ـــر  ـــار دگ ـــو را ب ـــردد ت ـــا گ ـــي رهنم ـــت غيب دس
 

ـــــار خـــــود را3 ـــــه ب ـــــل من ـــــه دوش توكّ ) ب
 

ــــي  ــــود را ول ــــار خ ــــن ك ــــويش ك ــــت خ نعم
 

همّـت و انديشـه و سـعي ) غرض ايـن اسـت كـه بي4
 

ـــد  ـــر نكن ـــت مظفّ ـــك اي دوس ـــس را فل ـــيچ ك ه
 

  مفهوم كدام بيت از ساير ابيات دورتر است؟ -۱۸
ـــاي خـــود نظـــر پوشـــيده ز حســـاب كرده) ا 1 اي ه

 

ـــران  ـــارغ از حســـاب ديگ ـــك لحظـــه ف نيســـتي ي
 

ــرده2 ــر را ) ك ــود حش ــر خ ــد ب ــابي نق ايم از خودحس
 

ــــته  ــــارغ گش ــــار ف ــــم و دين ــــاب دره ايم از حس
 

ـــن، آســـوده ) حســـاب خـــود اين3 دل شـــو جـــا ك
 

مــــــيفكن بــــــه روز جــــــزا كــــــار خــــــود را 
 

ـــو را4 ـــه ت ـــود ك ـــاب خ ـــن حس ـــيش از آن ك ) پ
 

ديگـــــــري در حســـــــاب گيـــــــرد ســـــــخت 
 

  در عبارت زير، به كدام كنايۀ امروزي نزديك است؟» مرا چه افتاده است«مفهوم كنايي  -۱۹
  »و مرا چه افتاده است كه زر كسي ديگر برد و شمارِ آن به قيامت مرا بايد داد؟!«  
  مگر سرم روي تنم زيادي كرده است؟) 2    ام؟ مگر مغز خر خورده) 1  
  مگر از روي نعش من رد شوي.) 4    پدرم است؟ مگر مال) 3  
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  شود؟ عبارت زير در كدام بيت ديده مي مقابلمفهوم  -۲۰
  »و قيامت سخت نزديك است، حساب اين نتوانم داد.«  

ــود1 ــاب خ ــت حس ــت روز قيام ــي اس ــون دادن ) چ
 

امــــروز خودحســــاب نباشــــد كســــي چــــرا؟ 
 

ــــر2 ــــه روز حش ــــم ك ــــياه نترس ــــۀ س ) از نام
 

ــيض ل  ــا ف ــنمب ــي ك ــه ط ــن نام ــد از اي ــف او ص ط
 

) گمــان مبــر كــه خــرد را حســاب و ميــزان نيســت3
 

ــــت  ــــرد اس ــــت خ ــــؤمن قيام ــــدٔه م ــــاه بن نگ
 

ــــــد4 ــــــرخ زورمن ــــــت چ ــــــامي زور اس ) ح
 

ـــــــد  ـــــــم از گزن ـــــــن! نترس ـــــــدم م زورمن
 

  
  ۲۱-۳۰( املفهوم ِر أواملفرداِت أو الحوا أو األجوبِة لِلّرتجمةعّین األصّح و األدّق يف(:  

  : )أحسُن إنَّ ربَّک ُهو أعلُم مبن َضلَّ َعن َسبیلِهِ  يهِ  يو جاِدلُهم ِبالّت( -۲۱

  که از راهش گمراه شد داناتر است.  ها ستیز کرد به روشی که بهرت است، قطعاً پروردگارت به کسی ) و با آن۱  

  که او را از راهش گمراه کرده داناتر است. دگارت به کسیراستی که پرور  ) و با روشی بهرت با آنان جنگ کن، به۲  

  داند که چه کسی از راهش گمراه شد. ها ستیز کن، زیرا پروردگارت می تر است با آن ) و با روشی که نیک۳  

  که از راهش گمراه شد.  درستی که پروردگارت داناتر است به کسی ) و با آنان ستیز کن به روشی که بهرت است، به۴  

  »: ي ُحُقوِق اآلخرین!نکوَن ُمدافع التَّواصُل بیَن الزُّمالِء ِمْن أهمِّ أسباِب الّنجاحِ َو َعلینا أنْ « -۲۲

  ) ارتباط بین همکاران از دالیل مهم موفقیت است و ما باید مدافع حقوق دیگران باشیم!۱  

  دیگران باشیم! ترین علل موفقیت است و باید مدافع حقوق ) ارتباط میان همکاران از مهم۲  

  ترین سبب موفقیت است و الزم است که از حقوق دیگران دفاع کنیم! ها پراهمیت کالسی ) ارتباط میان هم۳  

  باشیم! های موفقیت است و ما مدافع حقوق دیگران می ترین علت ) ارتباط همکاران با هم از مهم۴  

  »:لعالَِم الَقدیِم! اَبِة خوزستان يفَقد یَأُخُذ املُرِشدوَن الّسائحیَن إلَی أکَربِ َمکتَ « -۲۳

  ) شاید راهنامیان، گردشگران را به کتابخانۀ بزرگ خوزستان در جهان قدیم بربند!۱  

  اند! ) گردشگران به همراه راهنامیان به کتابخانۀ بزرگ خوزستان در دنیای قدیم رفته۲  

  گیرد! ، گاهی توسط راهنامیان صورت میترین کتابخانۀ خوزستان در جهان قدیم ) بردن گردشگران به بزرگ۳  

  برند! ترین کتابخانۀ خوزستان در دنیای قدیم می ) راهنامیان گاهی گردشگران را به بزرگ۴  

حیَح يف -۲۴ جمِة:عیِِّن الصَّ    الرتَّ

  ) َعداوُة العاِقل َخیٌر ِمن َصداقِة الجاِهِل!: دشمن عاقل بهرت از دوست نادان است!۱  

خریِة ِمَن اآلخریَن!: گاهی دوستم را از مسخره کردن دیگران بازق) قَد أنهی َصدی۲     دارم! می ي َعِن السُّ

نوِب!: نامیدن دیگران به نام ) تَسمیُة اآلخریَن ِباألسامِء الَقبیحِة ِمنْ ۳     های زشت از گناهان بزرگ است! أعظِم الذُّ

روَس جیّداً!: دانش ي َمنْ ) أَحبُّ تالمیذ۴     گیرند دوست دارم! ها را به خوبی یاد می وزانم را که درسآم تَعلََّم الدُّ

  : الخطأعیِّن  -۲۵

!: عیب) ال تَذکُر ُعیوَب اآلخریَن بَکالٍم َخف۱     های دیگران را با سخنی پنهان یاد نکن! يٍّ

  کند! َمساکیَن!: بهرتیِن مردم کسی است که به بیچارگان کمک می) َخیُر الّناس َمن یُساِعد الْ ۲  

ب نَفَسه!: هرکس اخالقش بد شد، خودش را عذاب داد!) مَ ۳     ن ساَء ُخلقه عذَّ

  پوشد! تر را منی ي الّصغیر الیَلبُس الَقمیَص األسَود!: برادر کوچکم پیراهن سیاه) أخ۴  

  عِن املُفردات املعّینة: الَخطأعّین  -۲۶
  

؟هذا القمیص الرّجايل قیَمةَ ) کَم ۱
    ُمرتاِدف  

»ِسعر«
  

  

نوب يف کبائِر) ُمِنَعت ۲ ینیّة! التّعالیم الدّ الذُّ
    مفرد    

»کبیرَة«
  

  

 سورة الحجرات!اللّه اإلستهزاء يف َحرّم) ۳
    ُمتضاد   

»أَحلَّ «
  

  

ع املائیّة!لِتَخزیِن املَناب مهمٌّ ) َجبل َدماوند ۴
    جمع ُمکّرس  

»أَهمّ «

 

 

   ۱درس :  ۲ قرآن زبان ،یعرب

20 ´: پيشنهادي زمان
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 نتخٍب َصحیٌح لِلعباراِت الّتالیة؟يُّ مُ أ  -۲۷  44

 الف: تَسمیُة اآلخریَن باألسامِء الَقبیحِة!

  غیاِبِهم! ِبِه اآلخروَن يفب: ذکُر ما ال یَريض

!آخَر ِبدون دلیٍل َمنطقج: إتّهاُم َشخٍص لَِشخٍص   يٍّ

  ُمحاولٌة قبیحٌة لِکشِف أرساِر الّناِس! د:

  ) الف: التَّنابز باأللقاب/ ج: سوُء الظّن۲    ) ب: سوُء الظّن/ د: تجّسس۱   

  ) ج: تجّسس/ د: التَّنابز باأللقاب۴    ) ب: إغتیاب/ ج: تجّسس۳  

  »!هاطُ موِر أوسَ خیُر األ « املفهوم لهذا الحدیث: يف غیر املناسبعّین  -۲۸

ـــت۱ ـــدازه نکوس ـــه ان ـــه دار ک ـــدازه نگ  ) ان
  

    هــم الیــق دشــمن اســت و هــم الیــق دوســت  
ــاقی۲ ــن ای س ــاده در افک ــتی ب ــه کش ــرا ب  ) م

  

    انـــد نکـــویی کـــن و در آب انـــداز کـــه گفتـــه  
ـــــــزین ) زِ ۳ ـــــــه گ ـــــــه میان ـــــــار زمان  ک

  

ــــق آفــــرین   ــــابی ِز خل     چــــو خــــواهی کــــه ی
    پس باید از موال علی، خواهی دهـد دسـتت عصـا      را بـر زمـینزنـد، هـر آدمـی  ) تندی و کندی می۴

  َحسب الواقعِ: الخطأعّیِن  -۲۹

خریِة ِمَن اآلخریَن!) قد نُهِ ۱     ) ُحسُن الُخلِق یَقطُع التَّواصَل بیَن الّناِس!۲  َي الّناُس َعِن السُّ

  ِعنَد املعلِّم َمن ُهو ُمؤدٌَّب و ُمجتهٌد! ) خیر التَّالمیذِ ۴  ) لَِعدٍد ِمن آیاِت القرآِن موضوعاٌت أخالقیٌّة!۳  

   َجواِب هِذِه األسئلِة:يف الَخطأعیِّن  -۳۰

  کلُّ األلواِن َموجودٌة! -    لَوٍن عنَدکم؟ يُّ أ  -) ۱  

  إلی ذلَک املتجِر! -    أیَن ذهَب زمیلَُک؟  -) ۲  

یِف! -  إلی متی تخفیضاٌت لهذه الّرساویل؟  -) ۳     حتّی نهایِة الصَّ

  ي بعَد التَّخفیِض ِمرتیِن ِمن هِذه النَّوعیِّة!أعطین -    کم صاَر املبلُغ؟  -) ۴  

  ّ۳۱-۳۵( أِجب َعِن األسئلَِة مِبا یُناِسُب النَّّص  ثُمَّ  صَّ اِْقَرأ الن(: 

إلی شـکر أنفسـهم، و عـن  شوند) عن ُشکر الخالق گردان می (روی نرصفونفیَ ي تُصیب کثیراً من الّناس، إّن العجب من اآلفات الَخِطرة الّت«

الّتواِضع للخـالق إلـی الّتکـّرب، و عـن احـرتام الّنـاس و معرفـة منـازلهم إلـی تحقیـرهم و تضـییع الّثناء علی اللّه إلی الّثناء علی أنفسهم، و َعن 

إعجـاَب   الّشـِرک، لِذلَک یَُعدُّ الرَّسـول هم! الُعجب نَوٌع ِمنَ َمحاِسن يیُخفأنّه ال یََری أعامل الّناس الّصالحة و  املُعَجبحقوقهم! ِمن َمعایب 

ا أوصلت آفُة الُعجِب املرَء إلی حّد الکُفر و الخروج من دیِن اإلسالم و ِعصیان أمر الّر    »ّب تعالی!املرِء بنفسه أحداً ِمَن املُهلکات! ُرمبَّ

  َحَسَب الّنّص:  الَخطَأعّین  -۳۱

  عَجب یحتقُر الّناَس!) املُ ۲    ) الُعجب ِمَن األعامِل املکروهة!۱  

  ) یُوِصُل الُعجُب املرَء إلی حّد الُکفر!۴  ) قلیٌل ِمن الّناس ُمصاٌب ِبالُعجب!۳  

  عّین الّصحیح:  -۳۲

  ) املُعَجب یُبَیُِّن األعامَل الّصالَِحة!۲    ) التّواُضع للخالِق ِمن الُعجب!۱  

  ب یستطیُع أن یُوِصَل املَرء إلی ِعصیان أمِر اللّه!) الُعج۴  َن اللّه!ي صاحبَه إلی اإلطاَعة مِ ) الُعجب یَهد۳  

  : الخطأعّین  -۳۳

  ي َمحاِسَن الّناس!) املُعَجُب ِبَنفِسه ال یُخف۲    ) قد تغلب آفُة العجِب صاِحبه!۱  

ک يف۴  ) عسی الُعجب أن یُخِرج صاحبَه من الّدیِن!۳      اإلسالم!) إّن الُعجب نَوع من الرشِّ

   الّنّص: لامت املُعّینة يفعّین الّصحیح لِلک -۳۴

  للمفرد املذکّر -) املُعَجب: إسم الفاعل۲  دون حرٍف زائدٍ  -»انرصاف«) ینرصفون: مصدره ۱  

  الجمع املُکّرس للمذکّر -َمحاِسن: اإلسم الفاِعل) ۴  الفعل املعلوم -ي: الفعل املضارع) یُخفِ ۳  

  :علی الّرتتیب هذه العباَرة نة يف لِلکلامت املُعیّ َعن املحّل اإلعرايبّ  الَخطَأعّین  -۳۵

ا أوصلت آَفُة «     »الرّّب تعالی! أمراإلسالم و ِعصیان  دینإلی حّد الکُفر و الخروج من  املرءَ  الُعجبُرمبَّ

  إلیه ) أمر: املضاف۴  ) دین: املجرور بَحرف الجارّ ۳  ) املرء: الخرب۲  ) الُعجب: املضاف إلیه۱  

  ِ۳۶-۴۰األسئلِة الّتالیِة ( عیِّن املُناسَب لِلجواِب َعن(:  

  يِّ ِعبارٍة جاَء اسُم الّتفضیل؟  أ يف -۳۶

  ) أحِسن إلَی الُفقراء َو املَساکین!۲   الّصّف عند تدریس املُعلِّم!) أفَهُم الّدروَس يف۱  

  ي أهَدی إلینا ُعیوبنا إنساٌن َحَسٌن!) الّذ۴  ) أعلَم الّناس َمن جَمع ِعلم الّناس إلَی ِعلمه!۳  
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  ؟ معاً اسُم التَّفضیِل و اسُم املکاِن  ما جاءيِّ ِعبارٍة  أ يف -۳۷

  کنَت من أشهِر الّناِس! َعن َمجلِسَک ملعلِّمَک و إنْ  ) قُمْ ۲  ) أفضل املؤمنین من قرأ مفاتیح الجنان بإخالٍص!۱  

  ي یَذهُب إلی املدرسِة ُمتأّخراً ِمن ّرش التّالمیِذ!) التِّلمیُذ الّذ۴  َن اآلخریَن!ي کالُمه أقوی مِ ) رأیُت املعلَّم َجمیَل املنظِر الّذ۳  

  اسم الّتفضیل: لیَس » َخیر«عّین کلمة  -۳۸

  یَعرُِف الخیر من الّرش! عاِقَل َمنْ ) إّن الْ ۲  ) نَوٌم َعلَی ِعلٍم َخیر ِمن َصالٍة َعلَی َجهٍل!۱  

ر ۳     ) َخیر الّناِس َمن یَنفع اآلخریَن!۴  ِس!) أدُب الّنفِس َخیر ِمن أدب الدَّ

   العبارات: يف لیَس عّین ما  -۳۹

  ) نصح أکابر األمة بکلامٍت حکیمٍة! (إسم التفضیل)۲  َر َربّهم! (إسم املبالغة)) الُعبّاد ال یَعصوَن أمْ ۱  

  ! (إسم املکان) لزیارَة َمرقد اإلمام عيلّ  ) ذَهب الّسائحُ ۴  ) َمعلوماتَُک عن املَالِبس حَسب الّنوعیّات کثیرٌة! (إسم املفعول)۳  

  :علی الّرتتیب لِلکلامت املعّینة عّین الّصحیح َعِن املحّل اإلعرايبّ  -۴۰

  مفعول) -ِمه! (خربإلی ِعلْ  الّناِس َجمَع علَم  َمنْ ) أعلم الّناِس ۲  فاعل) -(مبتدا !األمانَةال یَعتقُد  الّناِس َمنْ  رشُّ ) ۱  

  مضاف إلیه) - قَبیح! (املجرور بحرف جارٍ  أمرٌ أرساِر اآلخریَن  ملعرفةي ) الّسع۴  صفت) - ِمن َخمسیَن ألف توماٍن! (فاعل الرِّجايلّ میِص الق أسعار) تَبدأ ۳  

  

  ۲۱-۳۰( املفهوم املفرداِت أو الحواِر أو أو األجوبِة لِلّرتجمةعّین األصّح و األدّق يف(:  

 ها به روشی ............... : با آن)أحَسُن إّن ربّک أعلَُم مبن ضّل عن سبیله يه يلهم بالّتجادِ ( -۲۱

  ترین است! ) بهرت استدالل کن که خداونِد تو نسبت به هرکس که دیگران را از راهش گمراه کند، آگاه۱  

  سی از راهش منحرف شده است!داند چه ک ) که آن بهرتین است ستیز کن؛ زیرا که خدای تو از هر کسی بهرت می۲  

  که از راه او گمراه شده، دانا است ! ) برتر به بحث و مجادله بپرداز؛ زیرا که پروردگار تو، به کسی۳  

  باشد! تر می که از راهش گمراه شده، آگاه ) که آن نیکوتر است ستیز منای؛ یقیناً پروردگارت به کسی۴  

یطاَن!حمَن و تُسْ ِض الرَّ ُمهاناً تُْر  شامِتَکَ  َدعْ « -۲۲   »:ِخِط الشَّ

  گوی خود را به حال خود بگذار تا خدای مهربان را خشنود سازی و اهریمن را شکست دهی! ) دشنام۱  

  گوی خود را مورد اهانت قرار بده که خدای مهربان را شاد کنی و شیطان را خشمگین کنی! ) دشنام۲  

  ده را خشنود و اهریمن را خشمگین کنی!گوی خود را خوار رها کن تا خدای بخشاین ) دشنام۳  

 گویت اهانت کن تا خداوند بخشاینده را راضی کنی و شیطان خشمگین شود! ) به دشنام۴  

 که ............... کسانی»: الّذین یَرَفعوَن أصواتَهم دوَن سبٍب ُشبِّهوا بالِحامر إَذن اُغُضُضوا من أصواتِکم کام اُریَد ِمنکم!« -۲۳

  اند، پس از صدایتان بکاهید، چنانکه از شام خواسته شده است! رود، به چارپا تشبیه شده بدون سبب باال می ) صدایشان۱  

  طور که از شام خواسته، صداهای خود را پایین آورید! برند به خر شباهت دارند؛ بنابراین هامن دلیل، اصوات خویش را باال می ) بی۲  

  خواهند!  رود، پس اصوات خویش را کم کنید، آن گونه که از شام می سبب باال می ) به خر شباهت دارند، صدایشان بدون۳  

  گونه که از شام خواسته شده، صداهایتان را پایین آورید! اند بنابراین هامن برند، به خر تشبیه شده دلیل باال می ) صداهای خود را بی۴  

نْ « -۲۴   »:نِصَف دیِنَک! َت َفَقدْ أسأتَها  الِق َو إنْ َت مکارَم األخمْ أمْتَ  َقَک َفَقدْ َت ُخلإذا َحسَّ

  ) اگر اخالقت نیکو شد بنابراین مکارم اخالق را کامل کردی و چنانچه آن را بد جلوه منودی، نیمی از دین خود را تباه کردی!۱  

  ای! ن خود را از دست دادهای و اگر آن را ناپسند کردی پس نصف دی  ) اگر اخالقت را نیکو کردی پس مکارم اخالق را کامل منوده۲  

  ها را از خودت دور کردی، نصف دینت را گم کردی! طور کامل ادا کردی، مکارم اخالق را متام منودی و اگر آن ) اخالق نیکو را اگر به۳  

 د!) اگر اخالقت را نیکو کردی، مکارم اخالق را ادا منودی و اگر آن را زشت گردانی پس نصف دینت را از دست خواهی دا۴  

 عّین الّصحیح: -۲۵

مّ ) أکرب الحمق اإلغراق يف۱     روی در ستایش و رسزنش، نادانی بزرگی است! !: زیاده املَدِح و الذَّ

  کنند، دوست داریم! ) نحُن نُحّب َمن یُحاِفظُوَن علی الّصالة!: ما کسانی که مناز را مراقبت می۲  

  ها و هرنهای سودمند را یاد بدهیم! خواهیم که دانش !: می) نُریُد أن نتعلََّم العلوَم و الُفنوَن الّنافعة۳  

  گاه فرومایگان فرمانروا شدند، شایستگان را هالک کردند! ) إذا ملک األراذُل هلَک األفاضُل!: هر۴  
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  و املرتادف:   املتضادّ يف الخطأعّین  -۲۶  66

  متضاد )بَحاألقْ   ) (األنَْکر۱
  متضاد)تالاملُخْ   ) (املُْعَجُب ِبنَفِسهِ ۲    األجمل 

  املتواضع 
  

  متضاد یعفو) ) (یغفُر ۳
  متضاد َمَنَع)  ) (نَهیٰ ۴    یتوُب   

  أَمرَ   

 ح يف الّرتجمة:عّین الّصحی -۲۷

  ترین آگاه  تعلمونَ   ِمن هؤالء الّناِس ما ال لَمُ أعْ ) ۲  ترین گرامی ! رید أن تَکتَسَب محبَّتَناَمن يف بیِننا إذا تُ  أکرِم) ۱  

  هدیه کرد (هدیه کردند) ! ِمن الّذیَن آَمنوا أهَدیهؤالء ) ۴  بیناترین الّناِس َمن أبَرصَ عیوبَه!  أبَرصُ ) ۳  

َک للّناِس ( ؟املفهوم الّصحیح لهذه اآلیة الکریمة جاءَ  ماّي إجابٍة أ  يف -۲۸ ر َخدَّ   )و ال تَُصعِّ
 ) جمله خشم از کرب خیـزد از تکـرب پـاک شـو۱

  

ــی   ــرب را رو ب ــواهی ک ــر نخ ــو گ ــاک ش ــّرب خ  تک
   

ـو) ۲ ـین ش ـو و همچ ـودبین ش ـر، خ ـوام بنگ  در من که ت
  

ـــو و از رس    ـــای مگ ـــا از پ ـــا پ ـــور ِز رس ت  ای ن
   

ـــت۳ ـــاالتر اس ـــا ب ـــادگی از کیمی ـــۀ افت  ) رتب
  

ــــی   ــــزل م ــــوهر تن ــــاچیز را گ ــــرۀ ن ــــد قط  کن
   

ــی۴ ــت م ــه را ) دوس ــمن دیرین ــع دش ــازد تواض  س
   

ـــی   ـــاری م ـــه را خاکس ـــرد کین ـــاروب گ ـــد ج  کن
   

 عاّم بین الَقوسیِن: الخطأعّین  -۲۹

  (الحامر) ) حیواٌن یُستَخدُم للَحمل و الرّکوب و لیس له صوٌت جمیل و نأکُل من لحمه! ۱  

  (الخّد) ) ُعضٌو من الوجه تَنزِل قطراُت البکاء علیه و یصِبُح لونه بعض األحیان أحمر! ۲  

  (اإلعجاب بالّنفس) یفتخر بنفسه کثیراً و إمّنا یحّب نفَسه و ال یفّکر إّال مبصلحته!  ي) صفة لِلّذ۳  

  (جبّار) ّال به! ) إحدی من صفات اللّه الحسنی مبعنی قاهر و قادر و ال یختّص إ ۴  

 يف الحوار:عن جواب األسئلة  غیَراملناسِب عّین  -۳۰

  ب: ال بأس!  ) الف: أسعاُرکم غالیة! َهل تُعطوين التّخفیَض؟ ۱  

ُم لک ما تُرید!  ) الف: نوعیّة رساویلکم لیست جیّدة أرید أفضَل منها!۲     ب: َحَسناً، سأُقدِّ

  !يب: علی عین  ها البائُع! فَساتین من هذا الّنوع أیّ  ي) الف: أعِطن۳  

  ب: عندنا بسعِر ثالثین ألف تومان أیضاً!   ) الف: بَکم تومان هذا القمیص؟ ۴  

  ّ۳۱-۳۵أِجب َعِن األسئلَِة مِبا یُناِسُب النَّّص ( ثُمَّ  صَّ اِْقَرأ الن(: 

:  يُّ  الحیاِة کَام قـاَل الّنبـَقی وحیداً يفیَبْ   امئاً ِبالُخلُق الَحَسِن َحّتی الو املَشاِکِل َفَعلَی اإلنساِن أن یََتَزیََّن د املصاعب تَخلو ِمن  ال الّدنیاإنَّ 

َب نَفَسُه و اآلَخریَن َمَعهُ « ُر القلوَب! اإلنساُن ُجزٌء ِمن الطّبیعِة و کَـام نـری کُـلُّ » إّن َمن ساَء ُخلُُقه َعذَّ َة َو یُطَهِّ  و أّما أنَّ ُحسَن الُخلُِق یَُثبُِّت املََودَّ

َم و َحُسَن ُخلُُقه َحِفَظ دیَنُه و یُ  َتِسٌم کَالزّهرَةِ ما فیها ُمبْ  امِء و النُّجوم، َفَعلَیِه وجوُد اإلبتساَمِة علی وجِهِه أیضاً! ِألنَّ َمن تََبسَّ ُل أمَر و السَّ دنیاُه َسهِّ

 يف  لُِسوِء ُخلُِقِه و قـال رسـول اللّـه ِته ُمجالَسَ يف خیراً یََروَن   ِألَنَّ اآلخریَن اللَُه َحوْ  َو ُهناَک عکُس هذا أیضاً َفَمن ساَءت أخالُقُه َفَقَد َمنْ  آخرتِهُ و 

ت«و » ِخلُّ (رسکه) الَعَسَل ِسُد الِسُد الَعَمَل کَام یُفْ سوُء الُخلُِق یُفْ «هذا األمر:  قـاَل أیضـاً: » ي إلی الَجنَّة!إّن الّتقوی و ُحسَن الُخلق َسَبُب ذهاِب اُمَّ

  » املیزاِن ِمن الُخلُِق الَحَسن!يف ٌء أثَقَل َيش  لَیَس «

  علی َحَسِب الّنّص: الخطأعّین  -۳۱

   الَعَمِل یَُشبَُّه ِبالَعَسِل!) سوُء الُخلق يف۲  ُن الُخلُِق یَُسهُِّل األموَر کُلَّها!) ُحسْ ۱  

 لَه!الّسیّئَِة یَفُقُد َمن َحوْ صاحُب األخالِق ) ۴  تَِسُم الطّبیَعة!تَِسَم کاَم تَبْ یَبْ  ) علی اإلنساِن أنْ ۳  

  :ّي ي الّنبَحَسَب رأ  الخطأعّین  -۳۲

ُب نَفْ ي یَيسالّذ) ۲   الَعَمِل!) سوُء الُخلُق یَُسبُِّب الَفساَد يف۱     َسُه َو َمن َحولَُه!ُء ُخلُُقه یَُعذِّ

 َهُب باألُّمِة إلی الجّنة!یَذْ  ) ُحسُن الُخلِق لَِوحِده۴   میزاِن األعامِل الُخلُُق الَحَسُن!ٍء يف) أثقُل َيش ۳  

  عّین الّصحیح حسب الّنّص: -۳۳

  ِن الُخلُِق!) دیُن املؤمِن یُحَفُظ ِبُحسْ ۲  یُشاهد الّدنیا جمیلة! ) َمن َحُسَن ُخلُُقه ال۱  

ةِ ِق ِمن املُلزماِت ) سوُء الُخلْ ۳    ئَة!) یری الّناُس الخیراِت ِبَسبَِب األخالِق الّسیِّ ۴   الحیاة!يف املُِهمَّ
  عّین الّصحیح عن الکلامت املعّینة: -۳۴

 ) َخیراً: إسُم التَّفضیل۴  ) آِخرَة: إسُم املکان۳  ) املصاعب: إسم املکان۲  ) الّدنیا: إسم تفضیل۱  
  عن الکلامت املُعّینة علی الّرتتیب: عّین الّصحیح  -۳۵

  »ِه!ُخلُقِ  ُمجالََسِتِه لِسوِء يف خیراً وَن ُه َفَقَد َمن َحولَُه ِألَنَّ اآلَخریَن ال یَرَ أخالقُ  ساَءْت  من«  

  مضاف إلیه -مفعول -فاِعل -) مبتدأ۲  صفة -مفعول -فاِعل -) حرٌف جارٌّ ۱  

 صفة -مفعول -مضاف -) مبتدأ۴  مضاف إلیه -ِصَفة -مضاف -) حرٌف جارٌّ ۳  
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 ۳۶-۴۰( سب للجواب عن األسئلة الّتالیةعّین املنا(:  

  عن الکلامِت العبارة: الخطأما ُهَو  -۳۶

  )ِمن أنصارٍ  ظّالِمینَ ُه و ما للأخَزیتَ َفقد  الّنارِخِل إنََّک َمن تُدْ  ناَربَّ (  
  مفعول»: أخزیته«در » ه«ضمیر ) ۲    مضاف إلیه»: نا«) ضمیر ۱  

 ) الظّاملین: جارٌّ و مجرور۴  ) أخَزیَت: ِفعٌل ماٍض لَُه حرٌف زائدٍ ۳  

 :عّین إسم الّتفضیل فیام یيل -۳۷

  غیره عن إرتکاب الّذنوب! ) هو رجٌل أنَهیٰ ۲    ) من أنَکَر إهتاممنا ملساعدته!۱  

  ) ما رأیُت أصَربَ منه علی تحّمل مشاکل الّدهر!۴    مبا اُعطیَت ِمن قدرٍة!  ) أنِْفعْ ۳  

  عّین الّصحیح َحَسَب القواعد للکلامت املَُعّیَنة:  -۳۸

  ي یُبِغضونَها! (فعل الزم)باأللقاِب الّت تُلَقِّبونَهُم) ال ۲  )إلیکُم ُعیوبَکُم! (فعل مضارع متکلّم وحدة أهدی) َخیُر إخوانِکُم َمن ۱  

الِة! (مصدره  یُحاِفظُ ) إنَّ اللَّه یُِحبُّ َمن ۳     »)إفتعال«(مصدر باب تََحوُُّل أمٍر من حالٍَة إلی أُخری!:  اإلنقالُب ) ۴  »)املُحافَظَة«علی الصَّ

 :فیها اسم املکان تجد  ال يعّین العبارة الّت -۳۹

  نواجه فیها املشاکل نراجع إلی املعلّم! ياملسائل الّت ) يف۲  ) هل تَظُنُّ أّن مخازننا مملوءٌة بالرُّّز؟۱  

  لّصّف إن شاء اللّه!) موعُدنا جنب باب املدرسة عندما خرجنا من ا۴  ) جنَب الّصالة تَِجُد مواقف الّسیّارات!۳  

  :علی الّرتتیبي علی إسمي الّتفضیل و املکان ي یحتو مّیز الجواب الّذ -۴۰

  ي املَنازَل العالیََة ُمِجّداً!) کان العاِمُل یَبن۲   هو أفَضُل لُِسیّاِح املَدائِن!قََد سلامن الفاريسّ ) إّن َمْر ۱  

یِن! رُِف َخیرَ ِبأنَّ العاِقَل َمن یَعْ  لَمُ ) نَعْ ۴   ِبالِد الِهنِد!) زار الّسائُح أهمَّ املعاِبِد يف۳   َّ  الرشَّ

  

  شود؟ در كدام نياز برتر انسان منتهي به پاسخ مي» چرا زيستن«و » زاد سفر به جهان ديگر«چون  ترتيب موضوعاتي هم به -۴۱
  شناخت هدف زندگي -يش) درك آيندٔه خو 2  كشف راه درست زندگي -) شناخت هدف زندگي1  
  شناخت هدف زندگي -) كشف راه درست زندگي4  كشف راه درست زندگي -) درك آيندٔه خويش3  
  باشد؟ ها در چه امري مستوجب رغبت به هستي و گريز از فناست و كدام مفهوم، تعريف درستي از آن مي اشتراك انسان -۴۲

  راه و روش منتخب الهي -) دين4  راه و روش منتخب الهي -فطرت )3  نوع خاص آفرينش -) دين2  نوع خاص آفرينش -) فطرت1  
دوري «و » اعتقاد به فرستادگان الهي«، »عفيف بودن«بخشي از برنامۀ كلي اسالم در قالب ايمان و بخشي ديگر در قالب عمل است؛ بنابراين  -۴۳

  توان در كدام بخش قرار داد؟ ترتيب مي را به» از ريا
  عمل -ايمان -) عمل4  ايمان -ايمان -) عمل3  ايمان -عمل -) ايمان2  عمل -عمل -) ايمان1  
  باشد؟ هاي مكاتب بشري براي احياي زندگي انسان مي استناد به كدام عبارت شريفه مبين عدم كفايت برنامه -۴۴

  )د كه نوح را بدان سفارش نمود.خداوند از دين همان را برايتان بيان كر () 2  )وسيلۀ آن (آب) سرزمين مرده را. كنيم به و زنده مي() 1  
  )خواند. مييد، هرگاه كه شما را به چيزي فرادعوت خدا و پيامبرش را اجابت كن() 4  »اي.  خدايا ايام زندگاني مرا به آن چيزي اختصاص بده كه مرا براي آن آفريده) «3  
  هاي اساسي انسان بدهد؟ تواند پاسخي صحيح به سؤال ، چه كسي مي»جانبه بودن همه«و » قابل اعتماد بودن«با توجه به دو ويژگي  -۴۵

  ) آگاهي كامل از ابعاد دقيق انسان داشته باشد و بداند پس از مرگ چه عاقبتي دارد.1  
  طور كامل بشناسد. هاي خدادادي را به ) آگاهي كامل از ابعاد دقيق انسان داشته باشد و سرمايه2  
  و ظريف روحي و جسمي او آگاهي داشته باشد و بداند پس از مرگ چه عاقبتي دارد.) انسان را خلق كرده و از ابعاد دقيق 3  
  طور كامل بشناسد. هاي خدادادي را به ) انسان را خلق كرده و از ابعاد دقيق و ظريف روحي و جسمي او آگاهي داشته باشد و سرمايه4  
  باشد؟ ها رسيده، همان صراط مستقيم سعادت مي ه از طريق دين الهي به انسانتوان اثبات نمود كه رهنمودهاي خداوند ك با كدام ادلۀ عقلي مي -۴۶

  كنند. ترتيب تدريس مي هاي مختلف تحصيلي را به اند كه پايه ) پيامبران مانند معلمان يك مدرسه1  
  گويي به همۀ نيازهاي انسان را دارد. ) دين اسالم پويا و روزآمد است كه قابليت ماندگاري و پاسخ2  
  ها را تنها نگذاشت و هدايت ما را برعهده گرفت. ) خداوند با لطف و رحمت خود، ما انسان3  
  ) خداوند يك راه و يك روش براي انسان فرستاده و تكثر در اديان وجود ندارد.4  
  جو كرد؟ و يك از عوامل زير جست توان در كدام ريشۀ تحريف تعاليم پيامبران پيشين را مي -۴۷

  ) نبود تعاليم الهي در سبك زندگي و آداب و فرهنگ مردم2  اران ستمگر در تحريف تعليمات پيامبر پيشين) تالش زمامد1  
  ها ) عدم تداوم تبليغات پيامبران و مقطعي بودن آن4  ) ابتدايي بودن سطح فرهنگ و زندگي اجتماعي مردم3  

 
 

  ۲و  ۱های  ) و درس۹(صفحۀ  ۱دمۀ بخش مق:  ۲ زندگی و دین

17 ´: پيشنهادي زمان
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  توان دريافت كرد؟ اي را مي  چه نكته» بياء امرنا ان نكلّم النّاس علي قدر عقولهمانّا معاشر االن«از حديث نبوي  -۴۸  88
  ) رشد تدريجي سطح فكر مردم از علل فرستادن پيامبران متعدد بود.2  شد. علت توسعه نيافتن كتابت، تعليمات پيامبر قبلي تحريف مي ) به1  
  آموختند. ) پيامبران، تعليمات اصيل را براي اولين بار و با روشي جديد به مردم مي4  قي جاويدان شوند.كردند تا فضايل اخال  ها را تحمل مي ) پيامبران، سختي3  
  يك از عوامل ختم نبوت دانست؟ توان جزو كدام را مي» ماندگار بودن يك دين« -۴۹

  ) استمرار و پيوستگي در دعوت2  آمادگي جامعۀ بشري براي دريافت برنامۀ كامل زندگي )1  
  پس از پيامبر اكرم  ) وجود امام معصوم 4  ويايي و روزآمد بودن دين مبين اسالم) پ3  
، از »سـالم ال ضرر و ال ضرار فـي اال«تعيين مصاديق ويژه عبارت شريفۀ «و » ستد وضع قوانين و مقررات جديد براي داد و «در جامعۀ اسالمي  -۵۰

  عناصر روزآمدي دين مبين اسالم است؟ يك از ترتيب مبين كدام در هر زمان، به» رسول اكرم 
  توجه به نيازهاي متغير -كننده ) وجود قوانين تنظيم2  توجه به نيازهاي متغير -) توجه به نيازهاي متغير1  
  كننده  وجود قوانين تنظيم -كننده ) وجود قوانين تنظيم4  كننده وجود قوانين تنظيم -) توجه به نيازهاي متغير3  
  هاي اسالمي بود؟ ختم نبوت، آغاز نهضت علمي و فرهنگي عظيمي در سرزمين ثمرٔه كدام عامل -۵۱

  ) حفظ قرآن كريم از تحريف2  ) آمادگي جامعۀ بشري براي دريافت برنامۀ كامل زندگي1  
  ) پويايي و روزآمد بودن دين اسالم  4) وجود امام معصوم پس از پيامبر اكرم 3  
  دنبال دارد؟  اي را به   باشد و چه ثمره برآمده از كدام مورد مي مطابق انديشۀ اسالمي، نيازهاي برتر -۵۲

  آرامش و در نهايت سعادت -) امدادهاي الهي2  آرامش و در نهايت سعادت -هاي ويژه ) سرمايه1  
  مشغولي و دغدغه دل -) امدادهاي الهي4  و دغدغه  مشغولي دل -هاي ويژه ) سرمايه3  
  راهكار دستيابي به هدف برتري كه خداوند در آفرينش انسان قرار داده چيست و كدام عبارت شريفه مبين آن است؟با عنايت به معارف زالل وحي،  - ۵۳

  )... الّا الّذين آمنوا و عملوا الصّالحات و( -هايي كه عنايت الهي است مندي درست از همۀ سرمايه ) بهره1  
  »سالم ال ضرر و ال ضرار في اال« -تهايي كه عنايت الهي اس مندي درست از همۀ سرمايه ) بهره2  
  »سالم ال ضرر و ال ضرار في اال« -) توانايي تفكر و انجام كارها به مدد انديشه كه با قدرت اختيار انسان است3  
  )الّا الّذين آمنوا و عملوا الصّالحات و...( -) توانايي تفكر و انجام كارها به مدد انديشه كه با قدرت اختيار انسان است3  
  ها چيست و با توجه به ابعاد اين محصول، الزمۀ تالش در عرصۀ عمل كدام است؟ هاي فطري مشترك در انسان ثمرٔه وجود ويژگي -۵۴

  انديشه در خود و جهان هستي  -) ارزاني داشتن يك برنامۀ كلي2  انديشه در خود و جهان هستي  -) نزول كتاب آسماني از سوي خدا1  
  استفاده از ايماني كه كسب كرده است. -) ارزاني داشتن يك برنامۀ كلي4  استفاده از ايماني كه كسب كرده است. - سوي خدا نزول كتاب آسماني از )3  
دستي در آخـرت؛ از نگـاه معـارف  مصونيّت از تندباد ويرانگر تهي«و » علوّ مرتبۀ انسان در دنيا و عُقبي؛ از منظر امام هفتم شيعيان«تحقق  -۵۵

  يب در گرو چيست؟ترت به» اسالمي
  مندي از اختيار بهره -) عقل اكمل4  هدايت الهي -) عقل اكمل3  هدايت الهي -) عقل افضل2  مندي از اختيار بهره - عقل افضل) 1  
شري، ها در ادوار مختلف ب ها و فروريزي بساط شرك، ظلم و رذيلت طلبي و فضيلت پرستي، عدالت پايايي يكتا» پيامد«و » بسترساز«ترتيب  به -۵۶

  در كدام گزينه مشهود است؟
  مغلوبيت دشمنان در انهدام دين الهي -) رشد تدريجي سطح فكر مردم1  
  آگاهي مردم از قوانين و مقررات اسالمي -) رشد تدريجي سطح فكر مردم2  
  مغلوبيت دشمنان در انهدام دين الهي -) استمرار و پيوستگي پيامبران الهي در دعوت3  
  آگاهي مردم از قوانين و مقررات اسالمي -تگي پيامبران الهي در دعوت) استمرار و پيوس4  
  سازد؟ پژوه متبادر مي بيت زير مفهوم كدام آيۀ شريفه را به ذهن مؤمن قرآن -۵۷

انــــد در ايــــن ره انبيــــا چــــون ســــاربان
 

ـــــاروان  ـــــاي ك ـــــل و رهنم ـــــد دلي ان
 

  )واصوا بالصّبرو تواصوا بالحقّ و ت() 2    )والعصر، انّ االنسان لفي خسر() 1  
  )يا ايّها الّذين آمنوا استجيبوا هللا و للّرسول اذا دعاكم لما يحييكم() 4  )االسالم ديناً فلن يقبل منه و من يبتغ غير() 3  
  چيست؟ كنندٔه آن  شود و تكميل  در كدام بيان قرآني به روشني ديده مي )و من يبتغ غير االسالم ديناً(علت بيان خداوند از عبارت شريفۀ  -۵۸

  )بلكه يكتاپرست و مسلمان بود.( - )...  ابراهيم نه يهودي بود و نه مسيحي() 2  )بلكه يكتاپرست و مسلمان بود.( - )... قطعاً دين نزد خدا اسالم است() 1  
  )در آخرت از زيانكاران خواهد بود.( - )ي ...ابراهيم نه يهودي بود و نه مسيح() 4  )در آخرت از زيانكاران خواهد بود.( - )... قطعاً دين نزد خدا اسالم است() 3  
هـا، پـس از آنكـه بـه  اي از آن  گيري اهل كتاب دربارٔه اسالم چه بود و عـده سورٔه مباركۀ آل عمران، جهت ۱۹به فرمودٔه قرآن كريم در آيۀ  -۵۹

  حقانيت آن آگاه شدند، چه موضعي را اتخاذ كردند؟
  پيروي -) موافقت كردن4  پذيرش -) مخالفت نكردن3  مخالفت  -) مخالفت نكردن2  اثبات -) موافقت كردن1  
  توان ثمرٔه وجود اختيار انسان را برداشت كرد؟ از پيام كدام آيۀ شريفه، مي -۶۰

  )دعاكم لما يحييكميا ايّها الّذين آمنوا استجيبوا هللا و للّرسول اذا () 2  )الّا الّذين آمنوا و عملوا الصّالحات و تواصوا بالحقّ و تواصوا بالصّبر() 1  
  )و من يبتغ غير االسالم ديناً فلن يقبل منه() 4  )رسالً مبشّرين و منذرين لئلّا يكون للنّاس علي اهللا حجّةً بعد الرّسل() 3  
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  ؟را با كدام نياز برتر انسان بايد پاسخ گفت» چرا زيستن«و » زاد سفر به جهان ديگر«ترتيب  به -۴۱

  شناخت هدف زندگي -) درك آيندٔه خويش2  كشف راه درست زندگي -) شناخت هدف زندگي1  
  شناخت هدف زندگي -) كشف راه درست زندگي4  كشف راه درست زندگي -) درك آيندٔه خويش3  
  ها در چه امري مستوجب رغبت به هستي و گريز از فناست و مفهوم آن كدام است؟ اشتراك انسان -۴۲

  راه و روش منتخب الهي -) دين4  راه و روش منتخب الهي -) فطرت3  نوع خاص آفرينش -) دين2  خاص آفرينش نوع -) فطرت1  
  نماياند. ر دستگاه عظيم آفرينش ميعلت پوشاندن جامۀ خلقت براي هدايت مخلوقات عالم، كدام صفت خداوند است كه تصويري از ................ را د -۴۳

    هدايت مؤخر از خلقت - ) خالقيت4  هدايت مقدم بر خلقت - ) حكمت3  هدايت مقدم بر خلقت - ) خالقيت2  خلقتهدايت مؤخر از  - ) حكمت1  
  باشد؟ هاي مكاتب بشري براي احياي زندگي انسان مي استناد به كدام عبارت شريفه، مبين عدم كفايت برنامه -۴۴

  )وند از دين همان را برايتان بيان كرد كه نوح را بدان سفارش نمود.خدا() 2  )وسيلۀ آن (آب) سرزمين مرده را. كنيم به و زنده مي() 1  
  )خواند. دعوت خدا و پيامبرش را اجابت كنيد، هرگاه كه شما را به چيزي فرا مي() 4  »اي.  خدايا ايام زندگاني مرا به آن چيزي اختصاص بده كه مرا براي آن آفريده) «3  
  هاي اساسي انسان بدهد؟ تواند پاسخي صحيح به سؤال چه كسي مي» جانبه بودن همه«و » بودنقابل اعتماد «با توجه به دو ويژگي  -۴۵

  ) آگاهي كامل از ابعاد دقيق انسان داشته باشد و بداند پس از مرگ چه عاقبتي دارد.1  
  طور كامل بشناسد. هاي خدادادي را به ) آگاهي كامل از ابعاد دقيق انسان داشته باشد و سرمايه2  
  انسان را خلق كرده و از ابعاد دقيق و ظريف روحي و جسمي او آگاهي داشته باشد و بداند پس از مرگ چه عاقبتي دارد.) 3  
  طور كامل بشناسد. هاي خدادادي را به ) انسان را خلق كرده و از ابعاد دقيق و ظريف روحي و جسمي او آگاهي داشته باشد و سرمايه4  
  باشد؟ ها رسيده، همان صراط مستقيم سعادت مي ن اثبات نمود كه رهنمودهاي خداوند كه از طريق دين الهي به انسانتوا با كدام ادلۀ عقلي مي -۴۶

  كنند. ترتيب تدريس مي هاي مختلف تحصيلي را به اند كه پايه ) پيامبران مانند معلمان يك مدرسه1  
  به همۀ نيازهاي انسان را دارد. ) دين اسالم پويا و روزآمد است كه قابليت ماندگاري و پاسخگويي2  
  ها را تنها نگذاشت و هدايت ما را برعهده گرفت. ) خداوند با لطف و رحمت خود، ما انسان3  
  ) خداوند يك راه و يك روش براي انسان فرستاده و تكثر در اديان وجود ندارد.4  
  توان دريافت كرد؟ اي را مي  چه نكته» عقولهم انّا معاشر االنبياء امرنا ان نكلّم النّاس علي قدر«از حديث نبوي  -۴۷

  ) رشد تدريجي سطح فكر مردم از علل فرستادن پيامبران متعدد بود.2  شد. علت توسعه نيافتن كتابت، تعليمات پيامبر قبلي تحريف مي ) به1  
  آموختند. مات اصيل را براي اولين بار و با روشي جديد به مردم مي) پيامبران، تعلي4  كردند تا فضايل اخالقي جاويدان شوند. ها را تحمل مي ) پيامبران، سختي3  
  يك از عوامل ختم نبوت دانست؟ توان جزء كدام را مي» ماندگار بودن يك دين« -۴۸

  ) استمرار و پيوستگي در دعوت2  آمادگي جامعۀ بشري براي دريافت برنامۀ كامل زندگي )1  
  پس از پيامبر اكرم  ) وجود امام معصوم 4  ) پويايي و روزآمد بودن دين مبين اسالم3  
همانا ما اين كتاب را به حق براي مردم بر تو نازل كرديم پس هركه هدايت يافت، خودش سود كرده و (فرمايد:  مي قرآن خطاب به پيامبر  -۴۹

  خواني دارد؟ ا كدام بيت هماين آيه ب) ها نيستي. هركه گمراه شد، تنها به زيان خود عمل كرده است و تو وكيل و مدافع آن
) مــــــــــرد خردمنــــــــــد هنرپيشــــــــــه را1

 

ـــــــار  ـــــــن روزگ ـــــــت در اي ـــــــر دو بايس عم
 

ـــــد ) در ايـــــن ره انبيـــــا چـــــون ســـــاربان2 ان
 

ــــــــد دليــــــــل و رهنمــــــــاي كــــــــاروان  ان
 

كـــه فـــردا ايـــن كـــنم يـــا آن كـــنم ) ايـــن3
 

ـــــت   ـــــار اس ـــــل اختي ـــــود دلي ـــــنم خ اي ص
 

ــو در خــواب  ) 4 ــت و ت ــاروان رف ــيشو ك ــان در پ بياب
 

كــي روي، ره ز كــه پرســي، چــه كنــي، چــون باشــي؟ 
 

  مشابهي است؟  داراي پيام )و ما محمّدٌ الّا رسولٌ قد خلت من قبله الرّسل(كدام آيۀ شريفه با آيۀ  -۵۰
  )قال ربّنا الّذي اعطي كلّ شئ خلقه ثمّ هدي() 2  )انّ الخاسرين الّذين خسروا انفسهم() 1  
  )انّا اوحينا اليك كما اوحينا الي نوحٍ و النّبيّين من بعده() 4  )ئلّا يكون للّناس علي اهللا حجّةً بعد الرّسلرسالً مبشّرين و مندرين ل() 3  
  ها چيست و با توجه به ابعاد اين محصول، الزمۀ تالش در عرصۀ عمل كدام است؟ هاي فطري مشترك در انسان ثمرٔه وجود ويژگي -۵۱

  انديشه در خود و جهان هستي -) ارزاني داشتن يك برنامۀ كلي2  ديشه در خود و جهان هستي ان -) نزول كتاب آسماني از سوي خدا1  
  استفاده از ايماني كه كسب كرده  -) ارزاني داشتن يك برنامۀ كلي4  استفاده از ايماني كه كسب كرده -) نزول كتاب آسماني از سوي خدا3  
» دستي در آخرت؛ از نگاه معـارف اسـالمي مصونيّت از تندباد تهي«و » ظر امام هفتم شيعيانعلوّ مرتبۀ انسان در دنيا و عُقبي؛ از من«تحقق  -۵۲

  ترتيب در گرو چيست؟ به
  مندي از اختيار بهره -) عقل اكمل4  هدايت الهي -) عقل اكمل3  هدايت الهي -) عقل افضل2  مندي از اختيار بهره - عقل افضل) 1  
  مورد تأييد است؟»  ضرر و ال ضرار في االسالمال«صحت كدام گزاره دربارٔه حكم شرعي  -۵۳

  اي از قواعد و قوانين وجود دارد كه به مقررات اسالمي خاصيت انطباق و تحرك داده است.  ) در اسالم دسته1  
  كنند. مي  اي از احكام و مقررات اسالمي تسلط دارند و مانند بازرسان عالي عمل  كننده بر دسته ) قواعد  تنظيم2  
  زٔه ماه رمضان بر همۀ مسلمانان واجب است، اما اگر اين روزه براي شخصي ضرر داشته باشد بهتر است امتناع كند.) رو 3  
  توانند از ديدن آن، با توجه به نيازهاي ثابت قوانين را استخراج كنند. اي تنظيم شده كه متخصصان دين مي  گونه ) معارف اسالمي به4  

  ۳تا انتهای درس  ۱ ) و درس۲(صفحۀ  ۱مقدمۀ بخش :  ۲ زندگی و دین
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ترتيب  ها در ادوار مختلف بشري به ها و فروريزي بساط شرك، ظلم و رذيلت طلبي و فضيلت پرستي، عدالت پايايي يكتا» پيامد«و » بسترساز« -۵۴  1010
  در كدام گزينه مشهود است؟

  مغلوبيت دشمنان در انهدام دين الهي -) رشد تدريجي سطح فكر مردم1  
  دم از قوانين و مقررات اسالميآگاهي مر  -) رشد تدريجي سطح فكر مردم2  
  مغلوبيت دشمنان در انهدام دين الهي -) استمرار و پيوستگي پيامبران الهي در دعوت3  
  آگاهي مردم از قوانين و مقررات اسالمي -) استمرار و پيوستگي پيامبران الهي در دعوت4  
  سازد؟ ميپژوه متبادر  بيت زير، مفهوم كدام آيۀ شريفه را به ذهن مؤمن قرآن -۵۵

انــــد در ايــــن ره انبيــــا چــــون ســــاربان
 

ـــــاروان  ـــــاي ك ـــــل و رهنم ـــــد دلي ان
 

  )و تواصوا بالحقّ و تواصوا بالصّبر() 2    )والعصر، انّ االنسان لفي خسر() 1  
  )و هو في اآلخرة من الخاسرين و من يبتغ غيراالسالم دينا فلن يقبل منه() 4  )يا ايّها الّذين آمنوا استجيبوا هللا و للّرسول اذا دعاكم لما يحييكم() 3  
  توان فهميد كه تمام اديان الهي يك پيام دارند و مؤيّد يكديگر هستند؟ با تأمل در پيام كدام آيۀ كريمه به روشني مي -۵۶

  )رسالً مبشّرين و مندرين لئلّا يكون للّناس علي اهللا حجّةً بعد الّرسل() 1  
  )ق بين احدٍ منهم و نحن له مسلمونو ما اوتي النّبييّون من ربّهم ال نفّر() 2  
  )و من يبتغ غيراالسالم دينا فلن يقبل منه و هو في اآلخرة من الخاسرين() 3  
  )انّ االنسان لفي خسر الّا الّذين آمنوا و عملوا الصّالحات و تواصوا بالحقّ و تواصوا بالصّبر() 4  
گيري اهل كتاب دربارٔه اسالم چه بود و پس از آگـاهي بـه حقانيـت آن، چـه  جهت سورٔه مباركۀ آل عمران، ۱۹به فرمودٔه قرآن كريم در آيۀ  -۵۷

  موضعي را اتخاذ كردند؟
  پيروي -) موافقت نكردن4  پذيرش -) مخالفت نكردن3  مخالفت كردن -) مخالفت نكردن2  اثبات -) موافقت نكردن1  
  اشت كرد؟توان ثمرٔه وجود اختيار انسان را برد از پيام كدام آيۀ شريفه، مي -۵۸

  )الّا الّذين آمنوا و عملوا الصّالحات و تواصوا بالحقّ و تواصوا بالصّبر() 2  )رسالً مبشّرين و منذرين لئلّا يكون للنّاس علي اهللا حجّةً بعد الرّسل() 1  
  )ينا فلن يقبل منهاالسالم د  و من يبتغ غير() 4  )يا ايّها الّذين آمنوا استجيبوا هللا و للّرسول اذا دعاكم لما يحييكم() 3  
  كنندٔه آن چيست؟  شود و تكميل  در كدام عبارت قرآني به روشني ديده مي )االسالم ديناً و من يبتغ غير(علت بيان خداوند از عبارت شريفۀ  -۵۹

  )بلكه يكتاپرست و مسلمان بود.( -)قطعاً دين نزد خدا اسالم است...() 1  
  )بلكه يكتاپرست و مسلمان بود.( -).ابراهيم نه يهودي بود و نه مسيحي ..() 2  
  )در آخرت از زيانكاران خواهد بود.( -)ابراهيم نه يهودي بود و نه مسيحي ...() 3  
  )در آخرت از زيانكاران خواهد بود.( -)قطعاً دين نزد خدا اسالم است...() 4  
................ خنثـي  ،عنوان آخرين پيامبر الهي ............... از خود بهدر  و معرفي پيامبر  )و لكن رسول اهللا و خاتم النبييّن(نزول آيۀ شريفۀ  -۶۰

  باشد. شدن خدعۀ مدعيان دروغين نبوت مي
  تابع -) اجتماعات مختلف4  متبوع -) اجتماعات مختلف3  تابع -) مراسم پرفيض حج2  متبوع -) مراسم پرفيض حج1  

 
61- There is ............... butter left. We need to buy ............... . 
 1) few – any 2) little – some 3) much – many 4) few – some 
62- How ............... did your phones cost? 
 1) many 2) some 3) any 4) much 
63- There was a lot of ............... in the streets when I was going back home. 
 1) minibus 2) children 3) traffic 4) taxies 
64- After such a dry summer, it’s difficult to ............... what rain looks like. 
 1) experience 2) obligate 3) create 4) imagine 
65- Level of education is actually quite a poor sign of ............... to run a business. 
 1) variety 2) mean 3) ability 4) popularity 
66- In all ............... , the book was not as good as I thought. 
 1) tongues 2) regions 3) honesty 4) century 
67- All the synonym words fit the blank except ............... . 
 “The skin is covered with ............... hairs which we can’t see.” 
 1) tiny 2) teeny 3) obligatory 4) microscopic 
68- The closest meaning to the underlined word is: ............... . 
 “He was filled with absolute terror at the sight of blood.” 
 1) complete 2) imaginary 3) native 4) fluent 

 

  See alsoتا ابتدای  ۱درس :  ۲ انگلیسی زبان
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69- A: I Heard you have three houses. ...............  
B: Well, actually five. 
A: Really?! 

 1) How old is it? 2) Is that right? 3) Is that the fifth house? 4) Why do you have them? 
70- Find the correct spelling. 
 “A good ............... makes our social skills better.” 
 1) communication 2) commeunication 3) communiecation 4) communicasion 
  CClloozzee  TTeesstt  

Good writing is important to language learners, no ...(71)... what the language is. Writing well is 
always a difficulty but writing in a ...(72)... language you’re learning, the difficulty of fully 
understanding a new grammar, vocabulary, and punctuation, becomes stressful especially when you 
keep making ...(73)... . You don’t become ...(74)... in a language overnight, but you should practice to 
...(75)... your writing with helpful strategies. 

71- 1) fact 2) matter 3) way 4) idea 
72- 1) mother 2) foreign 3) useful 4) written 
73- 1) mentions 2) extras 3) labels 4) mistakes 
74- 1) fluent 2) interested 3) confident 4) afraid 
75- 1) decide 2) improve 3) pack 4) consider 
  RReeaaddiinngg  CCoommpprreehheennssiioonn  

When I first came to Spain, I didn’t speak a word of Spanish, I mean not one. Well, I guess that’s 
not completely true. I knew the basic greetings, but that was it. Whenever I went to a restaurant, I 
would always just use nouns, like “coca” and also my fingers to show the numbers and I followed 
every sentence with “gracias”, and that was all of my knowledge. When it was time to pay, I’d simply 
put a few euro coins on the table and hope that would be enough to cover the bill. And if not, it 
wasn’t difficult to translate the server’s questions for more money! Needless to say, I didn’t make 
many friends at first despite my sociable personality. I made a lot of friends with foreigners who 
spoke English natively or at least well enough to converse with. 

It was impossible to keep down a good job without knowing the language. So I moved from place 
to place, living off the kindness of strangers and sometimes I’m a little shy to believe, by stealing fruit 
from open-air markets. I say “a little” because it really was a matter of living longer. I didn’t feel 
happy from doing it, and I did it as little as possible. So you may well ask, why did I ever come to Spain 
in the first place if I had no future job and no money? Funny you should ask! 

  steal/stole = دزديدن   bill = حساب صورت  
76- In the restaurant ............... . 
 1) the writer asked for the bill to see how much he should pay 
 2) the writer used a phrase book to ask how much the bill was 
 3) the server used his fingers to show how much the writer should pay 
 4) the writer paid what he thought that was enough to pay for the bill 
77- The writer ............... . 
 1) became glad out of stealing 2) stole to be alive 
 3) was probably a happy person 4) had no problem with stealing 
78- Which sentence is true? 
 1) In the first sentence, the writer is making too much of something. 
 2) When he first came to Spain, he could say “coca por favor”.  
 3) When he didn’t pay enough, he probably ran out without paying. 
 4) He didn’t make friends at first because he was shy. 
79- The underlined phrasal verb “keep down” means: ............... . 
 1) get around  2) take care of 
 3) make something continue 4) get training 
80- The next paragraph in this story will probably be about ............... . 
 1) how the writer learned Spanish 2) how the writer found a job 
 3) why the writer came to Spain 4) why the writer left Spain 
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  وقت پيشنهادي  تا شماره  از شماره تعداد پرسش  مواد امتحاني

  دقيقه 30  95  81  15  اترياضي

  دقيقه 30  120  96  25  علوم و فنون ادبي

  دقيقه 12  135  121  15  تاريـخ

  دقيقه 13  150  136  15  جغرافيا

  دقيقه 20  165  151  15  شناسي جامعه

  دقيقه 20  180  166  15  فلسفه

  دقيقه 20  195  181  15  شناسي روان

  دقيقه 145گويي:  مدت پاسخ  115ها:  تعداد كل پرسش
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اختصاصي هاي درس

  ارزشيابي پيشرفت تحصيلي
 2 ةمرحل

 رو روبه تصویر اسکن با توانید می شام ، گرامی آموز دانش

ـــیل به ـــی ۀوس ـــمند گوش ـا و هوش ــ ـــت ی ـــود تبل    ، خ

  منایید. مشاهده را  اختصاصی های درس ترشیحی پاسخ 

 گیرند. می قرار قانونی پیگرد تحت متخلفین و منبع) ذکر با (حتی است ممنوع حقوقی و حقیقی اشخاص متامی برای ، آزمون برگزاری از بعد یا و قبل ، ...) و (الکرتونیکی روش هر به سؤاالت انتشار و تکثیر ، چاپ حق
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p)در يك گزارٔه شرطي، مقدم  -۸۱ q)  و تالي(p q) شود؟ صورت نوشته مي است. اين گزاره به كدام  

  1 ((p q) (p q)     2 ((p q) (p q)     3 (p q   4 (q p   
هـاي هميشـه نادرسـت  .... را گزارههـايي نظيـر ........... هاي هميشه درست و گزاره هايي نظير ............... را گزاره گزاره«جاهاي خالي عبارت  -۸۲

  شود؟ درستي پر مي با كدام گزينه بهترتيب  به» ناميم مي
  1 (p q- p q   2 (p p - p p   3 (~ p q -~ p q   4 (p ~ p - p ~ p   
  است؟ متفاوتها  هاي شرطي زير با بقيۀ گزينه يك از گزاره ارزش كدام -۸۳

12 :گاه عددي اول است، آن 31اگر ) 1   13    2 ( 2«اگر 13
9

 «30« :گاه ، آن 6«  

2«اگر ) 3   5
3 6
«مربع كامل است. 9گاه  است، آن 32مضرب  16اگر ) 4  زوج است. 17گاه  ، آن  

~«عكس نقيض گزارٔه  -۸۴ q p «كدام است؟  
  1 (q ~ p   2 (p ~ q   3 (q p   4 (~ p q   
~«نقيض گزارٔه  -۸۵ p ~ q «به كدام صورت است؟  

  1 (p q   2 (~ p ~ q   3 (p q   4 (p q   
  هاي زير نادرست است؟ يك از گزاره مارزش كدا -۸۶

  عددي صحيح است و برعكس. -3گاه  عددي گنگ است، آن 3اگر ) 1  

  2 (( ) ( )32 6 12 11       
  3 (»5 3 2 1   « عددي اول است. 109، اگر و تنها اگر  

  4 (»a2 0 « 3«الزم و كافي است براي شرط 2 0 «  
  كدام است؟» كيلومتر است يا كيلومترشمار ماشين خراب است ۱۲۰سرعت ماشين باالي «نقيض گزارٔه  -۸۷

  كيلومتر نيست يا كيلومترشمار ماشين خراب نيست. 120سرعت ماشين باالي ) 1  
  ترشمار ماشين خراب است.كيلومتر نيست و كيلوم 120سرعت ماشين باالي ) 2  
  كيلومتر است يا كيلومترشمار ماشين خراب نيست. 120سرعت ماشين باالي ) 3  
  كيلومتر نيست و كيلومترشمار ماشين خراب نيست. 120سرعت ماشين باالي ) 4  
p«اگر ارزش گزارٔه -۸۸ q «ت؟نادرست باشد، ارزش كدام گزينۀ زير همواره درست اس  

  1 (~ p q   2 (p q   3 (~ q p   4 (p ~ q   
~)ارزي  در جاي خاليِ هم -۸۹ p q) ، تواند قرار بگيرد؟ كدام گزينه مي  

  1 (~ q p   2 (q p   3 (q p   4 (~ q ~ p   
pگزارٔه  -۹۰ (q r)   است؟ نادرستدر كدام حالت  

  1 (p  وq  ،درستr 2  نادرست (p  ،درستq  وr 3  نادرست (p  ،نادرستq  وr 4  درست (p  وq  ،نادرستr درست  
p)سه گزارٔه دلخواه باشند، در كدام صورت ارزش گزارٔه  rو  p ،qگر ا -۹۱ r) (~ q p)   همواره درست است؟  

  1 (q .2  درست باشد (r .3  درست باشد (q .4  نادرست باشد (p .نادرست باشد  
  كدام گزاره به انتفاي مقدم درست است؟ -۹۲

  1 (2 3  5از 4 عددي فرد است. 6گاه  عددي فرد باشد، آن 3اگر ) 2  شود. نتيجه مي  

2اگر ) 4  عددي مربع كامل است. 3دهد  عددي صحيح است نتيجه مي 3) 3   3 5  2گاه  آن 22 3 25  .است  
  است؟ نادرستباشد، ارزش كدام گزاره » عددي گويا است 2«صورت  به qو گزارٔه » است -۶تر از  بزرگ -۸«صورت  به pاگر گزارٔه  -۹۳

  1 (q دهد  نتيجه ميp 2  را (p  ازq 3  شود نتيجه مي (p  اگر و تنها اگرq  4 ( اگرp گاه آن~ q و برعكس  
~)هـاي  اي دلخواه باشـد، ارزش گزاره گزاره rاي نادرست و  گزاره qاي درست و  زارهگ pاگر  -۹۴ p q) r   و(r q) p   بـه ترتيـب از

  راست به چپ كدام است؟
  نادرست -نادرست) r  4ارزش با  هم -نادرست) 3  نادرست -درست) r  2ارزش با نقيض  هم -درست) 1  
ها طوري استفاده كنند تا گـزارٔه حاصـل داراي ارزش  از نماد تركيب گزاره آموزان خواست كه در گزارٔه علم از دانشم -۹۵

  آموز از نمادهاي درست استفاده كرده است؟ همواره درست باشد. كدام دانش
   حسن: ) 4   رضا: ) 3   محمد: ) 2     علي:) 1        

(p ~ p) q

   ۱درس  ۱فصل :  ۲ آمار و ریاضی
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  گيرد؟ اين اثر مربوط به كدام قرن است؟ تاريخ پيامبران، خلفاي چهارگانه، خلفاي عباسي و تاريخ ايران را دربرمي ،كدام كتاب -۹۶

  قرن هشتم -) تاريخ گزيده4  قرن هشتم -گشا ) تاريخ جهان3  قرن هفتم -العباد ) مرصاد2  قرن هفتم -تواريخال ) جامع1  
  توضيح زير مربوط به كدام سلسلۀ تاريخي است؟ -۹۷

  »نويسي نيز به همان اسلوب ساده رواج يافت. در عهد آنان عالوه بر گسترش هنرهايي چون مينياتور، معماري و تذهيب، تاريخ«  
  ) خوارزمشاهيان4  ) تيموري3  ) مغوالن2  ) اسماعيليه1  
  توضيح زير مربوط به كدام كتاب است؟ -۹۸

  »در هر فصل اين مثنوي به يكي از مباحث عرفاني پرداخته و سخن را با تمثيل و حكايت به پايان رسانده است. ،شاعر قرن هفتم«  
  خورشيد ) جمشيد و4  ) لمعات3  نامه ) عشاق2  حراراال  ) تحفة1  
  توضيح زير مربوط به كدام نويسنده است؟ -۹۹

نويسان دورٔه سبك عراقي است. خاندان او از افراد بانفوذ حكومت مغوالن بود. وي از نوجواني به كارهاي ديواني پرداخت و در سفرهاي  از نثر«  
  »متعددي حضور داشت.

  ) حمداهللا مستوفي4  اهللا الدين فضل ) رشيد3  ملك جويني ) عطا2  الدين رازي ) نجم1  
  باشد؟ از اشعار كدام شاعر عصر سربداران مي ،دو بيت زير كه آغاز يك سروده است -۱۰۰

ــيد ــد رس ــو خواه ــد چ ــر ب ــك و گ ــر ني اگ
 

ــــب  ــــه ش ــــو روزي ب ــــر ت ــــام عُم ز ايّ
 

ـــت؟ ـــو چيس ـــالح ت ـــا ص ـــين روز را ت بب
  

ــرب؟  ــا ط ــب ي ــه ش ــه آري ب ــه ك ــم ب ــه غ ب
  

  ) خواجوي كرماني4  نيمي ) ابن3  ) حافظ2  ) عبيد زاكاني1  
  در بيت زير نام اثر كدام شاعر ذكر شده است؟ -۱۰۱

ـــنج ـــر گ ـــك ه ـــنم از كل ـــي بي ـــنج ول س
 

ـــپنج  ـــراي س ـــن س ـــنج اي ـــنج گ ـــر از پ پ
 

  ) نظامي4  ) عراقي3  ) جامي2  ) مولوي1  
  اند؟ يك از شاعران زير پيروي كرده سلمان ساوجي، خواجوي كرماني و عبدالرحمن جامي از كدام -۱۰۲
  ) فخرالدين عراقي4  ) عطار3  ) حافظ2  نظامي) 1  
  متن زير به معرفي كدام قرن از سبك عراقي پرداخته است؟ -۱۰۳
يكسره نابود شد؛ اما پس از مدتي هنر و ادبيات رونقي تازه گرفت و آثار ارزشـمندي نيـز  ،در اين قرن بنيۀ فرهنگي، ادبي و اجتماعي كشور«  

  »هاي تحقيقي اين دوره عمدتاً سطحي و ادبيات دوره نيز تقليدي و فاقد نوآوري بود. نبود و كتاب نوشته شد. هر چند اين رونق، بنيادي
  ) نهم4  ) هشتم3  ) هفتم2  ) ششم1  
  هاي كدام گزينه مربوط به يك قرن هستند؟ چهره -۱۰۴
  سلمان ساوجي -خواجو -) عبيد2    خواجو -حافظ -) سعدي1  
  سعدي -عطاملك جويني - مستوفي) حمداهللا4    جامي -خواجو -يمين ) ابن3  
  كند؟ درستي كامل مي كدام گزينه جاهاي خالي عبارت زير را به -۱۰۵
  »دولتشاه سمرقندي از نويسندگان قرن ................ است كه تذكرٔه دولتشاه را به تشويق ................ نوشته است.«  
  شير نوايي اميرعلي -) نهم4  سلطان حسين بايقرا -) هشتم3  راسلطان حسين بايق -) نهم2  شير نوايي اميرعلي -) هشتم1  
  ترتيب ذكر شده است؟ در كدام گزينه نام اثر ديگري از نويسندگان آثار زير به -۱۰۶
  »االنس نفحات -نامه عشاق -االشراف اخالق«  
  االحرار تحفة -لمعات -) رسالۀ دلگشا2  االوليا تذكرة -لمعات -العباد  د) مرصا1  
  االحرار تحفة -العباد  مرصاد -) موش و گربه4    بهارستان -العباد مرصاد -پند ) صد3  
  آمده است؟ نادرستنوع نثر كدام گزينه  -۱۰۷
  ) گلستان: مسجع4  ) بهارستان: مسجع3  ) طبقات ناصري: ساده2  گشا: ساده ) تاريخ جهان1  
  متن زير معرف كدام شخصيت است و اثر معروف او چه نام دارد؟ -۱۰۸
  »هاي فرهنگي و عمراني بسياري برداشت. وي در زمان وزارت و اقتدار خود در عصر اولجايتو قدم«  
  تاريخ گزيده -) خواجه رشيدالدين2    تاريخ گزيده -) عطاملك جويني1  
  گشا تاريخ جهان -) عطاملك جويني4    التواريخ جامع -) خواجه رشيدالدين3  
  است؟ نادرستكدام توضيح درمورد ادبيات قرن هشتم  -۱۰۹
  ) ادبيات فارسي از آسياي صغير تا هندوستان پهنۀ وسيعي يافت.1  
  هاي شاعران بزرگي مانند خواجو و حافظ. ) زبان شعر به سستي گراييد مگر در سروده2  
  دوست، قالب قصيده از رونق افتاد. دليل از بين رفتن دربارهاي ادب ) به3  
  ن رسمي و رايج عربي از رواج افتاد.) با توجه به پايان يافتن خالفت، زبا 4  

  ۲و  ۱های  : درس ۲ ادبی فنون و علوم
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  با توجه به سبك و موضوع، شعر زير به كدام اثر جامي تعلق دارد؟ -۱۱۰
عشــــق كجــــا، راحــــت و آســــودگي؟

 

ـــــودگي؟  ـــــن آل ـــــا، دام ـــــق كج عش
 

اي گــــر تــــو در ايــــن سلســــله آســــوده
  

ـــــوده  ـــــود ب ـــــايش خ ـــــق آس اي عاش
  

  ) بهارستان4  راالحرا  ) تحفة3  ) ليلي و مجنون2  االنس ) نفحات1  
  چند پايۀ آوايي دارد؟» جهد دود وز ابرم آتش مي باران اشكم مي«مصراع  -۱۱۱

  1 (5  2 (2  3 (3  4 (4  
  هر مصراع از بيت زير شامل چند پايۀ آوايي است؟ -۱۱۲

مــــا ز يــــاران چشــــم يــــاري داشــــتيم
 

ـــي  ـــود آنچـــه م ـــط ب پنداشـــتيم خـــود غل
 

  ) چهار4  ) سه3  ) دو2  ) شش1  
  افتد؟ درنگ اول در پايان كدام ركن اتفاق مي» فام را برخيز تا يك سو نهيم اين دلق ازرق«ع در مصرا -۱۱۳
  ) بر4  ) بر خي3  ) برخي ز2  ) بر خي ز تا1  
  برابر است؟» آيد چون گل ز خنديدن لبت با هم نميتو هم«كدام گزينه با پايۀ آوايي دوم مصراع  -۱۱۴
  جا در اين) 4  ) چو درگاهي3  ) برادر2  دار ) دين1  
  تعداد هجاهاي هر پايۀ آوايي در كدام گزينه متفاوت است؟ -۱۱۵
  ) ندارد با تو بازاري مگر شوريده اسراري2  ) چنين دور از خويش و بيگانه گشتم1  
  دارد ) گدايي پادشاهي را به شوخي دوست مي4  رود اي ساربان آهسته رو كĤرام جانم مي ) 3  
  است؟ نادرستهاي آوايي در كدام مصراع  نوع خوانش و جداسازي پايه -۱۱۶
  قن د تُ يي/ زه ر تُ يي/ بي ش م يا/ زا ر مَ را ) قند تويي زهر تويي بيش ميازار مرا 1  
  بَ ها را مَد/ كِ هَر سا عَت/ رَ َود خا طِر/ بِـ بُس تا ني ) بهار آمد كه هر ساعت رود خاطر به بستاني 2  
  تين/ پي رِ بي تد/ بي ر راوا ني/ سَر خُ شَس  با جَ تدبير را  يخوش است اين پير ب ) با جواني سر3  
  خان/ را بِـ شا رت/ باد كِ َان دَر/ را ه عشقمر غ خُش  خوان را بشارت باد كاندر راه عشق  ) مرغ خوش4  
  كدام گزينه از نظر آهنگ با سومين پايۀ آوايي بيت زير يكسان است؟ -۱۱۷

ـــرفتم ب ـــحرا برگ ـــان راه ص ـــا جوان ـــدادب ام
 

كــودكي گفتــا تــو پيــري بــا خردمنــدان نشــين 
 

  ) با وقار4  ) آستين بر3  ) چندين وقار2  ) در آستين1  
  ها متفاوت است؟ هاي آوايي كدام مصراع با ساير گزينه تعداد پايه -۱۱۸
  ) صد نكته دراندازد، صد دام و دغل سازد2  گير) بلبالن را مست گردان مطربان را شير 1  
  ) كفر و دين هر دو در رهش پويان4  ز مرده كه از خدا طلبد جان ) عجب مدار3  
  پايۀ آوايي است؟ ۴داراي  بياتاهر دو مصراع كدام  -۱۱۹

ــت ــوبيش هس ــه محب ــامران آن دل ك ــف) ك ال
 

ــك  ــت ني ــامانيش نيس ــه س ــر ك ــت آن س بخ
 

ــف ــوز آن حري ــت هن ــم اس ــر خش ــر س ب) ب
 

ــــي  ــــخني م ــــا س ــــا ي ــــدر رض رود ان
 

ســپرد و جــان مــي گفــت ج) يكــي تشــنه مــي
 

بختـــي كـــه در آب مـــرد خنـــك نيـــك 
 

ـــك ـــن راه، لي ـــت از اي ـــس رف ـــه ب د) قافل
 

كـــس نشـــد آگـــاه كـــه مقصـــد كجاســـت 
 

ـــرده)  ـــش بگي ـــار دان ـــر ب ـــو گ ـــت ت درخ
  

بـــــه زيـــــر آوري چـــــرخ نيلـــــوفري را 
  

  د  -) الف4  د -ه) 3  ب -) ج2  ه -) ج1  
  قبلِ آن يكسان است؟در كدام گزينه تعداد هجاهاي ركن پاياني با ركن ما -۱۲۰

ــــد1 ــــحرا رون ــــه ص ــــان ب ــــه خوب ــــايد ك ) نش
 

ـــــه  ـــــند و هر  هم ـــــس شناس ـــــدك ـــــا رون ج
 

) مرنجـــان دلـــم را كـــه ايـــن مـــرغ وحشـــي2
 

ز بــــامي كــــه برخاســــت، مشــــكل نشــــيند 
 

ـــــن آري چـــــو كـــــوه3 ـــــاي در دام ) اگـــــر پ
 

ســـــــرت ز آســـــــمان بگـــــــذرد از شـــــــكوه 
 

مطربــان گــويي در آوازنــد و مســتان در ســماع ) 4
 

ــاه  ــويش ــاي و ه ــوريدگان در ه ــت و ش دان در حال
 

  

  گرفت؟ انجام سلسله كدام عهد حكومت بلعمي، در تاريخ عنوان با طبري تلخيص تاريخ و ترجمه -۱۲۱
  ) ايلخانان4  ) صفويان3  ) سلجوقيان2  ) سامانيان1  

 
 

  ۲و  ۱های  درس:  ۲ تاریخ
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  اي در تاريخ غزنويان است؟هاي سلسلهكدام گزينه از مشهورترين تاريخ -۱۲۲
  ) تاريخ بيهقي4  ) تاريخ گرديزي3  ) تاريخ گزيده2  ) تاريخ بلعمي1  
  رود؟ شمار مي هاي زير جزو كتب تاريخ عمومي بهيك از كتاب كدام -۱۲۳
  الديلميۀ صابي ولةدال اخبار في التاجي) 4  نامۀ گنابادياسماعيل ) شاه3  بلخي) فارسنامۀ ابن2  التواريخ همداني) جامع1  
  زند؟نگاري، مورخ دست به نقد و تفسير پيامدهاي واقعه ميهاي تاريخيك از روش در كدام -۱۲۴
  ) تحليلي4  ) موضوعي3  ) روايي2  ) تركيبي1  
  اند؟ به نگارش درآمده تاريخي دورٔه ترتيب در كدام به دالواله، پيترو و شاردن ژان هاي سفرنامه -۱۲۵
  صفوي -صفوي) 4  قاجار -تيموري) 3  صفوي -يموريت) 2  قاجار -صفوي) 1  
  دارد؟ ناشناخته مؤلفي زير، تاريخي منابع از يك كدام -۱۲۶
  االرض صورة) 4  المقدور عجائب) 3  سيستان تاريخ) 2  رويان تاريخ) 1  
  روند؟ مي شمار به تاريخي ازمنابع دسته كدام جزو ترتيب به فردوسي، ابوالقاسم حكيم و بيهقي ابوالفضل صابي، ابواسحاق آثار -۱۲۷
  ادبي متون -اي سلسله تاريخ -طبقات كتب) 2  ادبي متون -عمومي تاريخ -طبقات كتب) 1  
  منظوم تاريخ -اي سلسله تاريخ -اي سلسله تاريخ) 4  منظوم تاريخ -عمومي تاريخ -عمومي تاريخ) 3  
  نگاري روايي است؟كدام گزينه از معايب تاريخ -۱۲۸
 ) پرهيز مورخ از بيان نقد و انتقاد2  نگارو سردرگمي تاريخ) تعدد روايات 1  
 منابع شفاهي بر اساس) نگارش تاريخ 4    ) دخل و تصرف مورخ در روايات3  
  نگاري نوشته شده است؟هاي تاريخيك از روش كدام بر اساسمروج الذهب مسعودي  -۱۲۹
  شماري ) سال4  ) تحليلي3  ) روايي2  ) تركيبي1  
  شد؟ ري روايي در آغاز براي چه موضوعاتي به كار گرفته مينگا تاريخ -۱۳۰
  هاي تاريخ محلي و جغرافيايي تأليف كتاب) 2  و اصحاب ايشان ثبت و ضبط سخنان و سيرٔه پيامبر ) 1  
  ها و اساطير ايران و ساير ملل روايت افسانه) 4  ها بوده رخدادهايي كه مورخ خود شاهد وقوع آن) 3  
  اند؟ يك از منابع تاريخي ود در مقبرٔه تيمور كه حاوي اشعاري دربارٔه فتوحات تيمور هستند، جزو كدامظروف برنجي موج -۱۳۱
  ) تاريخ منظوم4  هاي انسانساخته) دست3  هاي تاريخي) مكان2  ها نامه سياست) 1  
  كردند؟ ياي ختم م اي آغاز و به چه دوره مؤلفان تاريخ عمومي، تاريخ اساطيري ايران را از چه دوره -۱۳۲
  كردند. پايان دورٔه ساسانيان ختم مي هباز كيومرث آغاز و ) 2  كردند. از پادشاهي جمشيد شروع و به پادشاهي كوروش ختم مي) 1  
  شروع آن پيروزي فريدون بر ضحاك و پايان آن حكومت اردشير بود.) 4  آغاز آن ظهور زردشت و خاتمۀ آن حملۀ اعراب به ايران بود.) 3  
  ؟نيست تركيبي نگاري تاريخ هاي ويژگي از مورد، كدام -۱۳۳
  .پردازد مي ها آن مطالعۀ و بررسي به موضوع، يك درباره روايات همۀ ذكر با مورخ روش اين در) 1  
  .هستند نويسي تاريخ از سبك اين هاي چهره و آثارترين  برجسته از ترتيب به »بالذري« و »الطوال اخبار) «2  
    .شد متداول هجري سوم قرن اواخر از ينويس تاريخ نوع اين) 3  
  .كند ها تنظيم مي ها، يك گزارش از آن همۀ روايت قتبجاي ذكر همۀ روايات دربارٔه يك موضوع، با مطالعه و مطا مورخ در اين روش به) 4  
  اند؟ درآمده ارشنگ به نگاري تاريخ سبك كدام در ترتيب به »االمم تجارب« و »البلدان فتوح« ،»بيهقي تاريخ« هاي كتاب -۱۳۴
  تركيبي -روايي -تحليلي) 4  تركيبي -تحليلي -روايي) 3  تحليلي -تركيبي -تحليلي) 2  تحليلي -تركيبي -روايي) 1  
نگـاري،  هـاي هـر سـبك تاريخ اند. با توجه بـه ويژگي نويسي انتخاب شده هاي گوناگون تاريخ نگاران مختلف با سبك عبارات زير، از تاريخ -۱۳۵

  انتخاب شده است؟» تاريخ طبري«كدام عبارات از كتاب تشخيص دهيد 
سان  ما نيز آن را همان ايم، بلكه از طريق ناقالن به ما رسيده است. اين اخبار را ما برنساخته ... نگرد، بايد بداند كه آنكه در اين كتاب مي«الف) 

  ».اند، در كتاب آورديم كه به ما رسانده
 پـس حـوادث، چگـونگي معرفت و شناخت و ها آن دقيق يابي ريشه و حوادث تحليل و تعليل و است حقيقو ت نظر خود، باطن در تاريخ«ب) 

  »دارد. انساني درحكمت ريشه تاريخ
هركه در تاريخ تأمل كند و در هر واقعه كه او را پيش آيد، نتيجۀ عقل جمله عقالي عالم به وي رسيده باشد، دست غوغا و لشكر وقايع و «ج) 

  »اراج ذخاير فكرت او بسته باشد.حوادث از ت
 نقـل و مخبران دادن خبر طريق از مگر آيد نمي دست به شود، مي جاري زمان بستر در كه اخبار از آنچه و گذشتگان حوادث از شدن آگاه« د)

  ».گرفت كمك ذهني استنباط و عقل از نبايد راه اين در و ناقالن،
  ب -) الف4  د -) الف3  ج -) ب2  د -) ج1  
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  ع پوشش گياهي مراتع مداري چيست؟نو -۱۳۶
  دار هاي خزان جنگل) 4  برگ هاي سوزني جنگل) 3  برگ هاي پهن جنگل) 2  قد علفزارهاي كوتاه) 1  
  پايتخت تايلند، در كدام جهت آسيا قرار دارد؟ »بانكوك«شهر  -۱۳۷
  غرب  جنوب) 4  شرق  جنوب) 3  جنوب) 2  شرق) 1  
  شوند. ل اينكه ............... ، نواحيِ ............... محسوب ميدلي ها و كشورها به استان ،شهرها -۱۳۸
  انساني -داراي دين مشابه هستند) 2    طبيعي -وهواي يكسان دارند آب )1  
  فرهنگي -اند از يك قوم تشكيل شده) 4  سياسي -كند ها را اداره مي يك نهاد آن) 3  
  ها آسيب رسانده است؟ ط دولت امارات متحدٔه عربي به كدام بخشفارس توس هاي خليج اي مصنوعي در آب ساختن جزيره -۱۳۹
  هاي دريايي هاي سنگي دريا و طاق ستون) 2  هاي مرجاني  سنگ اكوسيستم دريايي و آب) 1  
  هاي دريايي و اكوسيستم دريايي طاق) 4  هاي مرجاني سنگ اي و آب زبانۀ ماسه) 3  
  گالدش چه بوده است؟علت مهاجرت مردم ميانمار به مرزهاي بن -۱۴۰
  فرهنگي و سياسي) 4  طبيعي و انساني ) 3  اقتصادي و اجتماعي) 2  سياسي و اقتصادي) 1  
  كند؟ درستي بيان مي كدام گزينه دو ناحيۀ انتقاليِ انساني را به  -۱۴۱
  هند و بنگالدش -كرمان و خراسان جنوبي) 2  افغانستان و پاكستان -اياالت متحدٔه امريكا و مكزيك) 1  
  امارات متحدٔه عربي و قطر -ميانمار و بنگالدش) 4  اياالت متحدٔه امريكا و كانادا -ساوان متراكم و ساوان پراكنده) 3  
  دهد، كدام قسمت داراي نواحي صنعتي فراوان است؟ شكل زير كه قارٔه اروپا را نشان مي  با توجه به -۱۴۲

  الف) 1  

  ب) 2  

  ج) 3  

  د) 4  

  سه استان خراسان جنوبي، سيستان و بلوچستان و كرمان وجود دارد؟ كدام ناحيۀ طبيعي بين -۱۴۳
  بيابان لوت) 4  آباد دشت ابراهيم) 3  دشت كوير) 2  چالۀ جازموريان) 1  
  درستي بيان شده است؟ به ،يك از موارد زير ارتباط بين جمالت سمت راست و چپ در كدام -۱۴۴
هـاي انسـان  نواحي به فعاليت زند  كند و انسان در چارچوب آن شرايط دست به عمل مي هر ناحيه شرايط خاصي را به انسان ارائه مي) الف  

  دهند. شكل مي
  آورند. وجود مي ها نواحي را به انسان باشند  تأثير يكديگر مي ويژه از نظر اقتصادي تحت ها به ترين آن افتادهامروزه همۀ نواحي و نيز حتي دور) ب  
 اسـت.  ها در امتداد محورهاي ارتباطي شهر تهران، نواحي صنعتي پيرامون اين شهر شـكل گرفتـه اد كارخانهدر چهل سال اخير با ايج) ج  

  نواحي با يكديگر رابطه و كنش متقابل دارند.
تـأثير  نـواحي تحـت هـاي ملـي يـا صـنعتي و توسـعۀ كشـاورزي در يـك ناحيـه  گردشگري و پارك گيري براي ايجاد ناحيۀ تصميم) د  

  ها هستند. هاي سياسي حكومت يريگ تصميم
  »د«و  »الف) «4  »د«و  »ج) «3  »ج«و  »ب) «2  »ب«و  »الف) «1  
  تأثير كدام كشور همسايه است؟ رسمي مردم سوئيس بيشتر تحت زبان -۱۴۵
  آلمان) 1  

  فرانسه) 2  

  ايتاليا) 3  

   اتريش) 4  

  ۲و  ۱های  درس:  ۲ ایجغراف
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  ها بيشتر است؟ دت و همگوني نسبي در كدام قسمتشكل زير كه بيانگر يك ناحيه است، وح  با توجه به -۱۴۶
  »د«و  »ب) «1  

   »ه«و  »ب) «2  

  »ه«و  »ج) «3  

  »د«و  »الف) «4  

  درست است؟ »ب«و  »الف«كدام گزينه در رابطه با نقشۀ نواحي بارشي ايران در مورد نواحي  -۱۴۷

  است. »ب« بيشتر از  »الف«بارش ساليانه در ) 1  

  است. »الف«بيشتر از  »ب« بارش ساليانه در) 2  

  مساوي است. »ب«و  »الف«بارش ساليانه در ) 3  

  از ساير نواحي كمتر است. »ب«و  »الف«بارش ساليانه در ) 4  

  است؟ »بندي ناحيه«در رابطه با  »نادرست«و  »درست«ترتيب بيانگر جمالت  كدام گزينه به -۱۴۸
  كنند. هاي بزرگتر تقسيم مي بندي بر اساس معيارهايي آن را به واحد در ناحيه - و هماهنگي وجود دارد هاي هر مكان نوعي پيوستگي ميان اجزا و پديده) 1  
  گيرند. كار مي دانان براي تعيين حدود يك ناحيه، يك يا چند معيار را به جغرافي - ها است هاي مكان دانان مطالعۀ تفاوت و شباهت يكي از كارهاي جغرافي) 2  
  ها جزء نواحي طبيعي هستند كه پوشش گياهي جانوري خاصي دارند. بوم زيست - هاي جغرافيايي ناهمگوني دارد سطح زمين است كه ويژگيبخشي از  ،هناحي) 3  
  بندي ممكن است عوامل طبيعي و يا عوامل انساني باشد. معيارهاي ناحيه - اند ناحيۀ بارشي تقسيم كرده 6دانان بر اساس معيارهايي، ايران را به  جغرافي) 4  
  توان يك ناحيه محسوب كرد؟ با توجه به كدام معيار، قارٔه آفريقا را مي -۱۴۹
  ديني) 4  طبيعي) 3  اقتصادي ) 2  پوشش گياهي) 1  
  اگر جمعيت هند را يك ميليارد نفر در نظر بگيريم، تعداد تقريبي مسلمانانِ هند چند ميليون است؟ -۱۵۰
  1 (25  2 (500  3 (800  4 (140  

  
  شود؟ كه فرد از جهان فردي به جهان فرهنگي وارد مي نيستكدام گزينه از مواردي  -۱۵۱
  ورزد. فردي كه به ديگري مهر مي) 2    نويسد. فردي كه كتاب مي) 1  
  اي براي خودش مشغول تفكر است. فردي دربارٔه ساختن مجسمه) 4    سازد. اي مي فردي مجسمه) 3  
  ؟آيد نميحساب  هاي بنيادي بشر به ها و پاسخ كدام گزينه از موارد پرسش -۱۵۲
  هاي علم نوين است. ترين شاخصه پذير بودن يكي از مهم تكرار) 1  
  پذير در نظر گرفت. عنوان موجودي تربيت سان را بايد بهان) 2  
  طور مطلق، محصول محيط اجتماعي انسان نيست. رفتارهاي انساني به) 3  
  بررسي تاريخ زندگي انسان در اين عالم، از موضوعات اساسي در شناخت فرهنگ است.) 4  
  كدام گزينه با عبارت زير در ارتباط است؟ -۱۵۳
  »پذيرند. هاي اروپايي، دانشجويان محجبه را نمي هتعدادي از دانشگا«  
  دهد. نوعي از عقايد و خصوصيات ذهني اجازٔه بروز مي هر فرهنگي به) 1  
  شود. جهان انساني به دو بخش جهان فردي يا ذهني و جهان اجتماعي يا فرهنگي، تقسيم مي) 2  
  هاست. عمل مشترك انسان بخش اجتماعي جهان انساني هويت فرهنگي دارد و محصول آگاهي و) 3  
  كند. وجو مي هر نوع عقيده و اخالقي، فرهنگي متناسب با خود را جست) 4  

 

 

  ۲و  ۱های  درس:  ۲ یشناس جامعه

20 ´: پيشنهادي انزم
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  كدام گزينه با عبارت زير از لحاظ مفهومي ارتباط دارد؟ -۱۵۴
  »شكند. اي را مي زند مانند كسي است كه بال فرشته كه به برگ درختي كه سبز است صدمه مي كسي«  
  تر از جهان ذهني افراد است. جهان فرهنگي مهم) 2  تر از جهان ذهني است. مهمجهان طبيعت ) 1    
  هاست. جهان ذهني و فردي افراد تابع فرهنگ آن) 4  جهان تكويني محدود به جهان طبيعت نيست.) 3  
  د؟نگرد ميها باز ها دربارٔه تعامل جهان گاهترتيب اين عبارات به كدام ديد به -۱۵۵
    ذهني و تكويني در برابر جهان فرهنگياهميت نداشتن جهان  
   عنوان مادٔه خام دخل و تصرف جوامع مختلف در جهان تكويني به  
  دوم -دوم) 4  اول -اول) 3  سوم -دوم) 2  دوم -) اول1 
  ترتيب، در ارتباط با عبارات داده شده درست است؟ با توجه به نگاه قرآني، كدام گزينه به -۱۵۶
   جهان تكويني  
   آگاهي ادراك و  
   مبنا و اساس رفتار جهان تكويني  
  ها تابع فرهنگ امت -مسئوليت فرد در قبال فرهنگ -در تعامل با جهان انساني) 1  
  حكمت و خواست خداوند -منحصر نشدن به انسان -محدود نبودن به طبيعت) 2  
  فرهنگ قائل شدن به جايگاه ويژٔه جامعه و -منحصر نشدن به انسان -طبيعت و فوق طبيعت) 3  
  قائل شدن به جايگاه ويژٔه جامعه و فرهنگ -مسئوليت فرد در قبال فرهنگ -طبيعت و فوق طبيعت) 4  
  است؟ نادرستهاي مختلف  كدام گزينه دربارٔه فرهنگ -۱۵۷
  تداوم تاريخي و گسترٔه جغرافيايي بيشتري دارند و برخي اين گونه نيستند. ،برخي عناصر فرهنگي) 1  
  كنند ولي برخي ديگر گسترش بسياري دارند. آيند و از مرزهاي جغرافيايي خود عبور نمي وجود مي مناطق محدود به ها در برخي فرهنگ) 2  
  ها كوتاه و برخي طوالني است. عمر برخي از فرهنگ ،گسترٔه جغرافيايي و تداوم تاريخي يكساني ندارند ،هاي مختلف فرهنگ) 3  
  آيند. هاي يكسان پديد مي گيرند و در طول زمان، در سرزميني واحد فرهنگ هاي گوناگون شكل مي نگهاي متعدد، فره در زماني واحد در سرزمين) 4  
  اند، درست است؟ سوي جهاني شدن گام برداشته هايي كه به عبارات كدام گزينه در ارتباط با گونۀ نخست فرهنگ -۱۵۸
  فرهنگ صهيونيسم -و پيراموني بندي جهان به منطقۀ مركزي تقسيم -عدم تعلق عقايد به گروهي خاص) 1  
  سخن از عقايد مشترك انساني -خدمت گرفتن منطقۀ پيراموني توسط منطقۀ مركزي به -عبور از مرزهاي جغرافيايي خود) 2  
  داري فرهنگ سرمايه -خدمت گرفتن منطقۀ پيراموني توسط منطقۀ مركزي به -جويانه نگاه سلطه) 3  
  جويانه نگاه سلطه -عدم تعلق به گروهي خاص -عبور از مرزهاي جغرافيايي خود) 4  
  ترتيب هر عبارت توضيح چه مفهومي است؟ به -۱۵۹
   گيرد. كار مي كه با رويكرد دنيوي خود، ديگران را در خدمت نژاد خاصي به فرهنگي  
   كشاند. ها را به ضعف و ناتواني مي گروه دنبال دارد و ديگر اقوام، جوامع و  فرهنگي كه تسلط يك قوم، جامعه يا گروهي خاص را بر ديگران به  
   هاي آن حق باشد اما هنجارها و رفتارهاي آن موافق و همسو با حق نباشد. اي كه عقايد و ارزش جامعه  
  مدينۀ فاسقه -فرهنگ استكبار -فرهنگ صهيونيسم) 2  فرهنگ حق -داري فرهنگ سرمايه -) فرهنگ صهيونيسم1 
  فرهنگ حق -فرهنگ صهيونيسم -فرهنگ جهاني) 4  مدينۀ فاسقه -جهاني فرهنگ -داري فرهنگ سرمايه) 3  
   ؟ها است عبارت ترتيب) به(دام گزينه بيانگر درستي يا نادرستي ك -۱۶۰
   يابد، فرهنگ جهاني است. كند و در جهان گسترش مي فرهنگي كه از مرزهاي جغرافيايي و قومي عبور مي  
   گيرد. كار مي دهد و كشورهاي ديگر را در خدمت يك نژاد خاص به يداري كانون ثروت و قدرت را مورد توجه قرار م فرهنگ سرمايه  
   باشد، فرهنگ حق است. ها، هنجارها و رفتارهاي آن مطابق نيازهاي فطري  فرهنگي كه عقايد، ارزش  
  نادرست -نادرست -نادرست) 4  نادرست -درست -نادرست) 3  درست -درست -درست) 2  درست -نادرست -درست) 1  
  كند؟ ينه روند درست ويژگي حقيقت، در فرهنگ جهاني مطلوب را ترسيم ميكدام گز -۱۶۱
  هاي روحي و رواني گرفتاري به بحران قائل نبودن به حقيقت  ها  نداشتن معيار و ميزان براي سنجش عقايد و ارزش) 1  
  هاي روحي و رواني گرفتاري به بحران ها  و ارزشنداشتن معيار و ميزان براي سنجش عقايد  ها  عدم توانمندي در دفاع از حقانيت ارزش) 2  
  ها  عدم توانمندي در دفاع از حقانيت ارزش قائل نبودن به حقيقت  ها  وجود معيار و ميزان براي سنجش عقايد و ارزش قائل نبودن به) 3  
  ها مندي در دفاع از حقانيت ارزشعدم توان ها  نداشتن معيار و ميزان براي سنجش عقايد و ارزش قائل نبودن به حقيقت ) 4  
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  رهنگ جهاني مطلوب اشاره دارد؟هاي ف يك از ويژگي هركدام از عبارات زير به كدام -۱۶۲
   طور كه انسان براي رفع نياز تشنگي و گرسنگي پاسخي دارد، بايد براي رفع نيازهاي فطريِ رسيدن به كمال نيز پاسخي داشته باشد. همان  
   اي بازدارند. ه انرژي هستهاي محدود از كشورها، حق ندارند كشوري ديگر را از دسترسي طبيعي و بشردوستانه نسبت ب هيچ كشور يا مجموعه  
   تفاوتي نسبت به وضع موجود و پذيرش آن است. هاي ديگر بر فرهنگ ما، بي بهترين راه براي مسلط شدن فرهنگ  
  تعهد و مسئوليت -عدالت -معنويت) 2   تعهد و مسئوليت -آزادي -) حقيقت1 
  عقالنيت -آزادي -معنويت) 4    آزادي -عقالنيت -حقيقت) 3  
آزادي همواره دو پرسش همراه دارد: آزادي از چه و آزادي براي چه؟ زيرا آزادي همواره رهايي از يك امر براي رسـيدن بـه امـري ديگـر « -۱۶۳

  شود؟ ها پاسخ داده مي ها بر اساس كدام ارزش ، به اين پرسش»است.
  معنويت -عقالنيت سطح اول -مسئوليت) 2    عدالت -معنويت -حقيقت) 1  
  مسئوليت -عقالنيت سطح اول -عدالت) 4  عقالنيت سطح دوم -سئوليتم -حقيقت) 3  
شـمول  هاي عام و جهان عنوان عقايد و ارزش اها ب د كه از آننهاي مشترك انساني باش هاي فرهنگ جهاني بايد عقايد و ارزش عقايد و ارزش -۱۶۴

  ؟نداردها اشاره  شود. كدام نمونه به كليت اين ارزش ياد مي
ها را كشته و هركسي انسان را از  آنكه مرتكب قتل يا فساد در زمين شده باشد بكشد، چنان است كه گويي همۀ انسان كس فردي را بيده: هرسورٔه مائ) 1  

  مرگ رهايي بخشد، چنان است كه گويي همۀ مردم را زنده كرده است.
) صائب تبريزي: تار و پود عالم امكـان بـه هـم پيوسـته اسـت2

  

آن كـس كـه يـك دل شـاد كـرد عالمي را شـاد كـرد  
  

ــــم3 ــــوي: ه ــــدي اســــت ) مول ــــاني خويشــــي و پيون زب
ـــــــم     ـــــــرك ه ـــــــدو و ت ـــــــان اي بســـــــا هن زب

  

  
  

ــــت ــــدي اس ــــون بن ــــان چ ــــا نامحرم ــــرد ب م
اي بســــــا دو تــــــرك چــــــون بيگانگــــــان

  

  شود. ميها تصور  تأثير موقعيت اجرام آسماني و زمان تولد آن  بيني، خصوصيات خلقي و رفتاري افراد، تحت در طالع) 4  
  كند؟ درستي كامل مي كدام گزينه عبارت زير را به -۱۶۵
ها جنايتكـاراني كـه  گونه فرهنگ ها پاسخ معقول و مناسبي براي عاقبت و سرنوشت انسان ندارند و مشخص نيست در اين بعضي از فرهنگ«  

  »هايي ............... توان گفت در چنين فرهنگ جه ميرسند، در نتي اند چگونه به سزاي اعمالشان مي هايي از بشريت را از پا درآورده نسل
  توانايي دفاع از هويت خود وجود ندارد.) 2  زمينۀ گسترش و تحقق عقايد انساني وجود ندارد.) 1  
  توانايي پاسخ به پرسش نيازهاي تاريخي متفاوت وجود ندارد.) 4  زمينۀ مقابله با ظلم و گسترش آن وجود ندارد.) 3  

  
  است؟» سؤال فلسفي«كدام گزينه  -۱۶۶
  را واجب كرده است؟ روز از سال چند ) دين روزٔه2  ؟ماست ذهن ۀدارد يا ساخت واقعيت ،آيا زيبايي) 1  
  ؟تاس درجه چند داخلي مربع زوايايمجموع ) 4  در اروپا چه بود؟ تحوالت عصر رنسانسل يدال ) 3  
  اين درخت باشد؟» شاخۀ«منزلۀ  تواند به باشد، كدام گزينه مي» درخت«يك اگر دانش فلسفه همانند  -۱۶۷
  ) فلسفۀ هنر4  ) هنر3  ) مابعدالطبيعه2  ) فلسفۀ اولي1  
  تر است؟ بنيادي» مثلث«كدام گزينه دربارٔه  -۱۶۸
  الزاويه، وتر است. ) بزرگترين ضلع مثلث قائم2    ) مثلث يكي از اشكال هندسي است.1  
  ) مثلث در تابلوهاي راهنمايي و رانندگي پركاربرد است.4  درجه است. 180ي داخلي هر مثلثي ) مجموع زوايا3  
  توان گفت .............. مي» هاي فلسفي پرسش«دربارٔه  -۱۶۹
  ها، زندگي عادي ممكن نخواهد بود. ) بدون پاسخ دادن به آن2  ها مستلزم يك ذهن آزموده و دقيق است. ) طرح كردن آن1  
  گيرد. ها شكل مي ) نحؤه رفتار و گفتار ما بر اساس طرح آن4  شان ساده نيست. ها به اندازٔه طرح كردن دادن به آن ) پاسخ3  
  چه كسي است؟» واقف«از نظر مالصدرا،  -۱۷۰
 ) فيلسوفي كه در پيِ حقيقت است.2   ) آنكه به امور، آگاه و مسلط است.1  
  سلوفي كه بر قلۀ تفكر ايستاده است.) في4  ) آنكه از سؤاالت بنيادي گريزان است.3  
  متعلق است؟» فلسفۀ مضاف«هاي زير به حوزٔه  يك از پرسش كدام -۱۷۱
  ) آيا دروغ گفتن براي آشتي دادنِ ديگران، مصداقي از كار خوب است؟1  
  ها، سرشت بد دارند؟ ) آيا همۀ موجودات، سرشت خوب دارند يا برخي از آن2  
  شود؟ خاطر منافعي كه دارد، خوب مي وب است يا به) آيا يك كار خوب، ذاتاً خ3  
  تواند مؤثر باشد؟ كار خوب تشويق كنيم، چه اقداماتي مي ) براي اينكه كودكي را به4  

 

 

  ۲و  ۱های  درس : فلسفه

20 ´: پيشنهادي زمان
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 عبارت است از اينكه ...............» كر فلسفيتف«نخستين گام براي قرار گرفتن در مسير درست  -۱۷۲
  دانيم. دانيم و چه چيزي را نمي ) بدانيم كه چه چيزي را مي2  ) مسائل مهم و اصلي را از مسائل فرعي تشخيص دهيم.1  
  درستي استفاده كنيم. ها به ) انواع استدالل را بشناسيم و بتوانيم از آن4  هاي مختلف، مالك مشخصي داشته باشيم. ) براي رد يا قبول پاسخ3  
  هاي فلسفي زير با بقيه متفاوت است؟ يك از پرسش كدام -۱۷۳
  ) چه حاالت مختلفي از بودن و تحقق اشيا وجود دارد؟2  ) آيا زماني بوده كه در آن هنگام هيچ چيز نبوده است؟1  
 شود؟ ها وجود چيزي اثبات مي هها و شنيد  ) آيا با ديده4  ) آيا ممكن است شيئي خود به خود هستي پيدا كند؟3  
  به كدام نمودار شبيه است؟» فلسفۀ اولي«و » فلسفه«نسبت  -۱۷۴

  1 (

 

    2( 

  

  3 (

 

    4 (

 

  

 

  در يك موضوع خاص و مهم است؟ كدام گزينه سؤالي بنيادي-۱۷۵
  وجوش است؟ سوي كدام هدف و مقصد غايي در تكاپو و جنب ) جهان به1  
  ها هستند؟ گيري ) در جامعۀ ايران چه قشري تأثيرگذارترين طبقه در تصميم2  
  هاي جديد، انسان را به موجودي ديگر مبّدل خواهند كرد؟ ) آيا تكنولوژي3  
  كند چه احساسي دارد؟ وان پناهنده زندگي ميعن كه در يك كشور به ) كسي4  
شناس براي بررسي وجودِ روح (بخشي از موجود زنده كه عامل حيات بدن است ولي عضو بدن نيست)، موجودات زندٔه مختلف را  يك زيست -۱۷۶

نتيجه رسيد كه روح وجود ندارد. دربارٔه در آزمايشگاه بررسي كرد و در نهايت چيزي كه بتوان آن را روح ناميد، مشاهده نكرد؛ بنابراين به اين 
  توان گفت؟ پژوهش اين دانشمند چه مي

  شناس حق نداشته است به يك سؤال بنيادي پاسخ دهد؛ زيرا اين كار بر عهدٔه فيلسوفان است. ) اين زيست1  
  ست.شناس براي بررسي يك موضوع از روشي نامتناسب با آن موضوع استفاده كرده ا ) اين دانشمندِ زيست2  
  تأثير است. شناختي بي هاي زيست شناسي است؛ لذا بر پژوهش گيري خارج از حوزٔه علم زيست ) اين نتيجه3  
  شناختي پرداخته است. ) اين دانشمند ديدگاهي خاص در فلسفۀ اولي دارد و بر اساس آن به تحقيق زيست4  
كه  با توجه به اين». اي است بر فلسفۀ افالطون م تاريخ فلسفه، تنها حاشيهتما«يكي از انديشمندان معاصر آشنا با تاريخ فلسفه معتقد است  -۱۷۷

  را نيز قبول دارد، از نظر او احتماالً كار همۀ فيلسوفان پس از افالطون در طول تاريخ چه بوده است؟» فلسفه«اين انديشمند تعريف درست 
  ها. گويي دقيق به آن هاي بنيادين افالطون و پاسخ ) تالش براي بررسي قانونمند سؤال1  
  هاي مختلف. هاي آن با دانش هاي فلسفي افالطون و ذكر تفاوت ) ارزيابي منطقي ديدگاه2  
  عنوان فلسفۀ راستين و حقيقي. ) شرح و تبيين دقيق فلسفۀ افالطون و معرفي آن به3  
  لي.) گذر از زندگي روزمره براي درك مسائل بنيادي فلسفۀ افالطون از طريق تأمالت عق4  
  پاسخ دهيد. ۱۸۰تا  ۱۷۸به سؤاالت ه) هاي زير (الف تا  با توجه به پرسش ■■

  بيني انسان دارد؟ الف) هنر چه تأثيري بر جهان  
  دهند؟ ب) كدام دسته از حيوانات به فرزندان خود شير مي  
  توانند قوانين طبيعت را نقض كنند؟ ج) چه چيزهايي در عالَم مي  
  اسالم و مسيحيت مشترك است؟ د) كدام اعتقادات در دين  
  گيري جامعه چيست؟ ترين علت شكل اصليه)   
  شود؟ پاسخ داده مي» مابعدالطبيعه«در ميان سؤاالت، چند مورد در  -۱۷۸
 ) صفر4  ) سه3  ) دو2  ) يك1  
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  پرسيده شده است؟» فلسفي«در ميان سؤاالت، در حوزٔه كدام علم، سؤال  -۱۷۹
 ) علوم اجتماعي4  ) دين3  ) فيزيك2  شناسي ) زيست1  
  در ميان سؤاالت قرار دارد؟» غير فلسفي«چند پرسش  -۱۸۰
 ) صفر4  ) سه3  ) دو2  ) يك1  

  
  ها باشد؟ آوري اطالعات و اجرا و تفسير آن بايد همراه با ساير روش استفاده از كدام روش جمع -۱۸۱
  ده) مشاه4  ) آزمون3  ) مصاحبه2  نامه ) پرسش1  
  تفاوت انديشمندان با مردم عادي در عبور از كدام مرحلۀ شناخت است؟ -۱۸۲
  ) احساس4  ) حافظه3  ) ادراك2  ) توجه1  
  است؟ نشدهدرست بيان » متغير«يك از عبارات زير در ارتباط با  كدام -۱۸۳
  شود. گيري مي ) باعث سهولت اندازه2   شود. ) مقادير مختلفي را شامل مي1  
  ) وزن انسان يك متغير است.4  تر است. گيري دقيق تر تعريف شود، اندازه ه دقيق) هرچ3  
تأثير سـبك » شناسي كه پس از ارائۀ فرضيه و مشاهده و بررسي بيمارانش روان«و » هاي استادش دانشجويي كه با تكيه بر گفته«ترتيب  به -۱۸۴

  اند؟ هاي كسب شناخت استفاده كرده روشيك از  كنند، از كدام تربيتي والدين بر اضطراب را تأييد مي
  علمي -) خردگرايانه2  علمي -نظران ) استناد به نظر صاحب1  
  شهودي -) خردگرايانه4  شهودي -نظران ) استناد به نظر صاحب3  
داشـته باشـند بـه هاي مختلـف دسترسـي  هاي مشترك محرك كنند به ويژگي كه سعي مي به معناي ................ است و كساني» پردازش« -۱۸۵

  رسند. ................ مي
  مفهوم -) دريافت و فهم بيشتر4  مفهوم -گيري شناخت ) شكل3  ادراك -گيري شناخت ) شكل2  ادراك -) دريافت و فهم بيشتر1  
  است؟ نادرستشناختي دانشمندان اسالمي  هاي روان كدام گزينه دربارٔه پژوهش -۱۸۶
  پردازي بوده است. ي نظريهها جنبۀ صور  ) بيشتر مطالعات آن1  
  اند. ها در بعد تجربي آغازگران خوبي بوده ) آن2  
  خوبي تداوم يافت. ها در بُعد تجربي به ) فعاليت آن3  
  شناختي صورت گرفته است. گيري در حوزه روان هاي چشم ) در عصر جديد در دنياي اسالم پژوهش4  
  شود. ها در صورت تأييد به ................ تبديل مي كنند و فرضيه ها را تدوين مي هدانشمندان با توجه به ................ فرضي -۱۸۷
  نظريه -) دانش و تجربۀ خود و پيشينيان2  اصل -) دانش و تجربۀ خود و پيشينيان1  
  نظريه -) سودمندي و كاربردي بودن4    اصل -) سودمندي و كاربردي بودن3  
  ترين علت آن چيست؟ رو است و مهم هاي بيشتري روبه يك از اهداف با دشواري اير علوم تجربي در كدامشناسي در مقايسه با س علم روان -۱۸۸
  پذير نيست. شناختي امكان هاي روان بيان دقيق پديده -) توصيف و تبيين1  
  ت.پذير نيس شناختي امكان هاي روان دليل مسائل اخالقي، كنترل بسياري از پديده به -بيني و كنترل ) پيش2  
  هاي زيادي هستند. تأثير علت هاي روان شناختي تحت پديده -) توصيف و تبيين3  
  هاي شخصي قرار نگيرند و اين كار اغلب ممكن نيست. داوري تأثير پيش شناسان بايد سعي كنند تحت روان -بيني و كنترل ) پيش4  
  ك لباس، نشانگر كدام نوع پردازش است؟در هنگام خريد ي» تناسب قيمت«و » دوام«، »رنگ«ترتيب توجه به  به -۱۸۹
  ادراكي -ادراكي -) مفهومي4  مفهومي -مفهومي -) ادراكي3  ادراكي -مفهومي -) مفهومي2  مفهومي -ادراكي -) ادراكي1  
آن از تعدادي گردان بر حافظه است. بدين منظور تحقيقي را طراحي كرده است كه در  هاي روان دنبال بررسي اثر قرص شناس محققي به روان -۱۹۰

دهد و مجـدداً  ها مي شكل محلول در آب به آن گردان را به گيرد. سپس بدون اطالع خودشان يك عدد قرص روان از نوجوانان تست حافظه مي
ال تـرين اشـك كند. به نظر شما مهم ها مقايسه مي گيرد. در نهايت تفاوت نمرٔه حافظه را قبل از مصرف و بعد از مصرف محلول تست حافظه مي

  اين طرح تحقيقي چيست؟
  ) عدم رعايت مسائل اخالقي و مالحظات انساني2  ها آن گيري دقيق عدم امكان اندازهو  عيني نبودن متغيرها) 1  
  ) توصيف و تبيين ناصحيح پديدٔه موردنظر يعني حافظه4  ها ) عدم تعريف عملياتي و آگاهي نداشتن آزمودني3  
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  نماييد.را در عبارات زير مشخص   نوع مصاحبه -۱۹۱
  دهد. ها به سؤال پاسخ مي دهنده با بلي يا خير و يا انتخاب يكي از گزينه الف) پاسخ  
  شود. هاي موردنظر هدايت مي سمت پاسخ شونده به ب) در اين شيوه با پيروي از برخي اصول و طرح كلي، فرد مصاحبه  
  ج) اين نوع مصاحبه شبيه پرسشنامه است ولي بر آن ترجيح دارد.  
  بدون ساختار -بدون ساختار -) ساختاريافته2  بدون ساختار -ساختاريافته -دون ساختار) ب1  
  ساختاريافته -ساختاريافته -) بدون ساختار4  ساختاريافته -بدون ساختار -) ساختاريافته3  
  ؟نيستپذير  هاي زير تكرار يك از فرضيه بررسي كدام -۱۹۲
  ترند. سالم تر و  اني قوي) افرادي كه هوش باالتري دارند از نظر جسم1  
  دانند، پيشرفت تحصيلي بيشتري دارند. هاي بهبود حافظه را مي آموزاني كه روش ) دانش2  
  كنند، احساس امنيت بيشتري دارند. ) كودكاني كه از شير مادر تغذيه مي3  
  شوند. مياند، زودتر به مواد مخدر وابسته  ) افرادي كه در زلزلۀ بم عزيزانشان را از دست داده4  
  تر است؟ يك از فرايندهاي زير پيچيده عمل پردازش در كدام -۱۹۳
  هاي احساس شده ) انتخاب محرك2  ) تعبير و تفسير محرك انتخاب شده1  
  هاي انتخابي ) نگهداري تفسير محرك4    ) بازنمايي اطالعات نگهداري شده3  
تـر از  شت زمان و پيشرفت دانش است و اين هر دو خود ............... به وجـود آمـدن فهـم دقيـقها ............... گذ تغيير اطالعات ما از پديده -۱۹۴

  ها هستند. پديده
  معلول -) علت4  علت -) معلول3  معلول -) معلول2  علت -) علت1  
  يك از عبارات زير با هدفي كه در مقابل آن نوشته شده است، مطابقت دارد؟ كدام -۱۹۵
  بيني پيش هاي فرد در تفكر عاقالنه، رفتار منطقي و سودمند و اقدام مؤثر در سازش با محيط  ز مجموعۀ شايستگي) هوش عبارت است ا 1  
  توصيف شود  ) تغذيۀ مناسب در دوران بارداري موجب افزايش سالمت جسماني و توان ذهني نوزادان مي2  
  كنترل تري به دنيا آورد  توان نوزادان سالم باردار، ميهاي مناسب تغذيه در دوران بارداري به مادران  ) با آموزش روش3  
  تبيين شوند  تر مي كنند، باهوش اي رشد   هاي محيطي و امكانات تغذيه ) اگر نوزادان در يك محيط غني از نظر محرك4  
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 اسکن با توانید می شام گرامی، آموز دانش

  هوشمند گوشی ۀوسیل به باال تصویر
ـاگرام  صفحۀ به خود، تبلت یا و اینست

  شوید. وارد دو گزینه مؤسسه

 gozine2.ir 

 

  
  

  

    
  
  
  
  

  ۹۷ - ۹۸ تحصیلی سال
  متوسطه دوم ورۀد میازده پایۀ آموزان دانش
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 عمومی های درس ترشیحی پاسخ
اختصاصی های درس ترشیحی پاسخ

  

۲  
۶  

  تذکرات مهم 

  

گـردد. برگزار می ۹۷ آذر ۲ه دو روز جمع  گزینه ۳ ۀمرحل ارزشیابی پیشـرفت تحصیلی -۱
نام ثبت از این مرحله به بعدکه  آموزانی دانشبرای   این آزمون ۀکارت ورود به جلس

  توزیع خواهد شد. رذآ  ۱شنبه  اند، در روز پنج کرده

دو گزینـه ۱۰تـا  ۳های  نام در ارزشیابی پیشـرفت تحصیلی مرحلـه آخرین مهلت ثبت -۲
انـد و نـام نکرده ثبت هـا باشد. افرادی که در این آزمون می ۹۷ آبان ۱۷شنبه  روز پنج

در پایگـاه اینرتنتـی» ها معرفی آزمون«توانند به بخش  نام منایند می عالقه دارند ثبت
  مؤسسه مراجعه منایند.

دو حوزه های مختلف توزیع کارنامه و برگزاری آزمون از طریق منایندگی های گزینـه -۳
  رسد. کنندگان می کتدر رسارس کشور به اطالع رش 

نامه و کارنامـه درج شـده داوطلبی شام که بر روی کارت ورود به جلسه، پاسخ ۀشامر  -۴
جـایی باشد. این شامره را حتامً در است، بهرتین راه شناسایی شام و پیگیری کارها می

  یادداشت منایید و به خاطر بسپارید تا در مواقع لزوم بدان دسرتسی داشته باشید.

تـدریج، از بعـدازظهر به ۲مرحلـۀ های مقدماتی ارزشیابی پیرشفت تحصـیلی  رنامهکا -۵
ــــه  ــــان ۱۱روز جمع ــــه ۹۷ آب ــــی گزین ــــاه اینرتنت ــــر روی پایگ ــــه آدرس ب دو ب

www.gozine2.ir ۲مرحلـۀ های نهایی آزمون  گیرد. برای مشاهدۀ کارنامه قرار می
، بـه پایگـاه اینرتنتـی مؤسسـه مراجعـهآبـان ۱۱روز جمعـه  ۱۹اعت توانید از سـ می

منایید. در صورت بروز اشکال در دریافت کارنامه، موضوع را از طریق منایندگی شهر
  خود پیگیری منایید.

اول ۀبرای متامی مراحل صادر گردیده و در مرحلـ آموزان دانش ۀکارت ورود به جلس -۶
  ه تا آخرین مرحله آزمون آن را حفظ منایید.توزیع شده است. دقت منایید ک

 خود یاختصاص خدمات از استفاده جهت گرامی! آموز دانش

 ال،ؤ س بانک ها، آزمون هوشمند یها مشاوره ا،ه کارنامه مانند
 ی(دارا دو نهیگز یاختصاص ونیزیتلو شده، یبند طبقه یها تست

  از استفاده با ... و )یا مشاوره و یآموزش یها لمیف
 عنوان (به خود یمل کد و )یکاربر  نام عنوان (به یداوطلب ۀشامر 

  .دیشو gozine2.ir آدرس به دو نهیگز تیسا وب وارد عبور) زرم
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  ۲ارسي ف ۲۰و  ۱۸، ۱۷هاي  صفحه*  دانش: حيطه*  متوسط▲   ۱ گزينۀ: پاسخ -۱
  توزي: پارچۀ كتاني نازك  
  عميد: سرور، بزرگ  
  حطام: ريزه و شكسته، مال دنيا  
  كوشك: قصر، كاخ  

  ۲ارسي ف ۲۰و  ۱۸، ۱۷هاي  صفحه*  كاربرد: حيطه*  متوسط▲   ۳ گزينۀ: پاسخ -۲
  علّت به معني بيماري است. (علّت و تب تمامي زايل شد.)  

 ۲فارسي  ۲۰و  ۱۸، ۱۷، ۱۲، ۱۰هاي  متوسط * حيطه: دانش * صفحه▲   ۳پاسخ: گزينۀ  -۳
  معني درست واژگان:  
  سرسام: ورم مغز، هذيان  
  بند مخنقه: گردن  
  چاشتگاه: نزديك ظهر  

 ۲فارسي  ۲۴و  ۲۰، ۱۷هاي  متوسط * حيطه: كاربرد * صفحه▲   ۳پاسخ: گزينۀ  -۴
  است به معني باغِ بهشت جاويدان.» روضۀ خُلد«امالي درست واژه   

 ۲فارسي  ۲۴و  ۲۰، ۱۸، ۱۷، ۱۵، ۱۳، ۱۲هاي  متوسط * حيطه: دانش * صفحه▲   ۴پاسخ: گزينۀ  -۵

  درست است.» فراغ و آسودگي«  
 ۲فارسي  ۱۴متوسط * حيطه: كاربرد * صفحۀ ▲   ۴پاسخ: گزينۀ  -۶

نيزه، درع، «و بين مجموعه واژگان » ترادف«هاي درع و زره،  رابطۀ معنايي بين واژه  
  است.» تناسب«، »زره، بند، گره

  ها: هاي ساير گزينه رابطۀ تضمّن در واژه  
  : تاك و درخت۱  
  : گاو [و گور] و ستور۲  
  : كاله و افسر۳  

 ۲فارسي  ۱۷متوسط * حيطه: كاربرد * صفحۀ ▲   ۳پاسخ: گزينۀ  -۷
كردن اسـت و  معناي آغازكردن و شروع به كـاري به ۴و  ۲، ۱هاي  در گزينه» گرفت«  

كشـتي «، ۱۷به معني اخذ كردن و ستاندن، رجـوع كنيـد بـه صـفحۀ  ۳در گزينۀ 
  »پرشده، نشستن و دريدن گرفت.

 ۲فارسي  ۲۱متوسط * حيطه: استدالل * صفحۀ ▲   ۲پاسخ: گزينۀ  -۸
  مجهول نيست.» خنده آمد«ناگذر است، بنابراين فعل » خنديدن«چون فعل   

  ها: افعال مجهول در ساير گزينه   
  : گفته آيد۱  
  :  ديده آيد، ورزيده نشود۳  
  : گفته آمد۴  

 ۲فارسي  ۲۰و  ۱۸، ۱۷هاي  دشوار * حيطه: استدالل * صفحه▲   ۴پاسخ: گزينۀ  -۹
  ها: ژگان در ساير گزينهنقش دستوري وا  
  : خويشتن:  متمم۱  
  : نشسته: قيد۲  
  : چون: مسند۳  

 ۲فارسي  ۲۴و  ۲۲هاي  حيطه: استدالل * صفحهمتوسط * ▲   ۳پاسخ: گزينۀ  -۱۰
  مجاز از نوشته است. ۳قلم در بيت   

 ۲فارسي  ۲۴و  ۱۵، ۱۰هاي  ساده * حيطه: كاربرد * صفحه▲   ۲پاسخ: گزينۀ  -۱۱
  ز: نقل مكان كردن/ رخت كشيدن به: ساكن و مقيم شدن (د)كنايه: رخت كشيدن ا  
  جناس: قدم، قلم (ج)  
  تشخيص: به گوش ارغوان گفتن (الف)  
  تضاد: بيش و كم (ب)  
  شود: زاغي، راغي هم جناس ديده مي» د«در بيت   

  
  

 ۲فارسي  ۲۵تا  ۱۰هاي  متوسط * حيطه: كاربرد * صفحه▲   ۳پاسخ: گزينۀ  -۱۲
  تشخيص: دميدنِ بهار در گل شيپوري تضاد: زنده و مرده،  
  ها: در ساير گزينه  
  : اغراق: تبديل خون به باده، تشخيص ندارد.۱  
  : تشبيه: چون گدايي، ايهام ندارد.۲  
  : روز مجاز از وقت، جناس همسان ندارد.۴  
 ۲فارسي  ۲۰متوسط * حيطه: دانش * صفحۀ ▲   ۱پاسخ: گزينۀ  -۱۳

اد، منظور از خواجه، بونصر مشكان، رئيس ديوان منظور از اميرالمؤمنين، خليفۀ بغد  
  باشد. ها) و مرجع ضمير من، بوالحسن بوالني (قاضي بست) مي رسائل (نامه

 ۲فارسي  ۲۰و  ۱۸هاي  ساده * حيطه: كاربرد * صفحه▲   ۴پاسخ: گزينۀ  -۱۴
  ها: معني درست ساير گزينه  
  : پادشاه كار بسيار نيكي كرد.۱  
  رستاده بود.: نوكران و سواران را ف۲  
  فرستاد. : به دست من به اندروني مي۳  
 ۲فارسي  ۱۰متوسط * حيطه: استدالل * صفحۀ ▲   ۳پاسخ: گزينۀ  -۱۵

اين است كه بينايي و كارداني را خداونـد  ۴و  ۲، ۱مفهوم بيت صورت سؤال و ابيات   
  شود. ديده نمي ۳به عقل و خرد عطا كرده است و اين مفهوم در بيت 

 ۲فارسي  ۲۰متوسط * حيطه: استدالل * صفحۀ ▲   ۳پاسخ: گزينۀ  -۱۶
سـختي و  -كند بـا بـد و خـوب رضايت از زندگي است و توصيه مي ۳مفهوم بيت   

  زمانه خود را هماهنگ كنيم. -آسايش
  پذيري و عدم احتياج به خلق است. مفهوم ساير ابيات، عدم منّت  
 ۲فارسي  ۱۲متوسط * حيطه: استدالل * صفحۀ ▲   ۲پاسخ: گزينۀ  -۱۷

كه ساير ابيات  كند. در حالي به نااميد نشدن و داشتن صبر و پايداري توصيه مي ۲بيت   
  توان به مقصد و مقصود رسيد. به سعي و كوشش اشاره دارند كه در سايۀ آن مي

 ۲فارسي  ۲۳حيطه: استدالل * صفحۀ  متوسط *▲   ۱پاسخ: گزينۀ  -۱۸
كنـد.  يگـران را نكـوهش مي، غفلت از حساب خود و پرداختن به حساب د۱گزينۀ   

ها به مفهوم خودحسابي پيش از قيامت اشاره دارند كه صفت بارز قاضي  ساير گزينه
  بست است.

 ۲فارسي  ۲۰متوسط * حيطه: استدالل * صفحۀ ▲   ۱پاسخ: گزينۀ  -۱۹
ام كه چنـين  گويد: مگر عقلم كم شده است يا ديوانه شده قاضي بست به كنايه مي  

(مغـز خـر خـوردن: نـاداني و  ۱اين مفهوم به كنايـۀ گزينـۀ كاري را انجام دهم و 
  حماقت) نزديك است.

 ۲فارسي  ۲۰متوسط * حيطه: استدالل * صفحۀ ▲   ۲پاسخ: گزينۀ  -۲۰
است، در حالي كه شـاعر در » ترس از حساب قيامت«مفهوم كلي عبارت صورت سؤال   

  ند ايمان دارم.ترسم، چون به لطف خداو گويد: من از حساب روز جزا نمي مي ۲بيت 

  
  ۲عربی، زبان قرآن  ۹ۀ * صفح دانش* حيطه:  متوسط ▲  ۴پاسخ: گزينۀ  -۲۱

  )۳و  ۱های  هی أحسن: آن بهرت است، آن بهرتین است (رد گزینه  

  )۳و  ۲های  تر است به کسی که (رد گزینه أعلَم مبن: آگاه  

  )۱(رد گزینۀ ضّل عن سبیله: از راهش گمراه شده   

  ۲عربی، زبان قرآن  ۱۱ۀ * صفح دانش* حيطه:  متوسط▲   ۳پاسخ: گزينۀ  -۲۲

  )۴و  ۲های  : ترک کن، رها کن، واگذار (رد گزینهَدعْ   

  ها) ُمهاناً: خوار رها کن (رد سایر گزینه َدعْ   

 )۴و  ۱های  ِخط: خشمگین کنی (رد گزینهتُسْ   

  
  عمومـی های درس یـترشیح اسخـپ

  ٢ ۀمرحل تحصیلی پیرشفت ارزشیابی
ـوم و ادبیات رشتۀ( ی عل   )انساـن

www.konkur.in
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  ۲عربی، زبان قرآن  ۲ۀ * صفح بردکار * حيطه:  متوسط▲   ۴پاسخ: گزينۀ  -۲۳

  )۳و  ۱های  برند (رد گزینه یرفعون: باال می  

  )۳و  ۲های  اند، فعل ماضی مجهول است (رد گزینه ُشّبهوا: تشبیه شده  

 )۳و  ۲های  گونه که خواسته شده (رد گزینه کام اُریَد: هامن  

  ۲ان قرآن عربی، زب ۱۲ۀ * صفح کاربرد* حيطه:  دشوار▲   ۲پاسخ: گزينۀ  -۲۴

نْ      )۳و  ۱های  َت: اگر نیکو کردی (رد گزینهإذا َحسَّ

  )۳َک: اخالقت (رد گزینۀ ُخلُقَ   

  )۴و  ۳های  َت: کامل کردی، متام کردی (رد گزینهمْ أمْتَ   

  )۳و  ۱های  تَها: بد کردی، ناپسند منودی (رد گزینهإن أَسأْ   

 )۴و  ۱های  َت: از دست دادی (رد گزینهَفَقدْ   

  ۲عربی، زبان قرآن  ۸ۀ * صفح دانش* حيطه:  متوسط▲   ۲: گزينۀ پاسخ -۲۵

  ها:  بررسی سایر گزینه  

  ترین نادانی ) أکرب الُحمق: بزرگ۱  

  ) أن نتعلَّم: که بیاموزیم۳  

 ) َهلََک: هالک شدند۴  

  ۲عربی، زبان قرآن املعجم *  کاربرد* حيطه:  متوسط▲   ۳پاسخ: گزينۀ  -۲۶

» یتـوُب «هسـتند و فعـل » کنـد آمرزد، عفو می می«معنی  دو به هر» یغِفرُ «و » یَعفو«  

 ندارد.» یعفو«و » یغفرُ «است و این فعل تضادی با دو فعل » کند توبه می«معنی  به

  ۲عربی، زبان قرآن  ۱درس *  کاربرد* حيطه:  متوسط▲   ۳پاسخ: گزينۀ  -۲۷

 ها:  ترجمۀ عبارت  

خـواهی محّبـت مـا را بـه دسـت  اگر مـی) گرامی بدار کسی را که در میان ما است، ۱  

  است.)» إفعال«فعل امر باب » أکرِم(«آوری! 

  دانید! دانم که شام منی ) از این مردم چیزهایی می۲  

  های خود را دیده است! ) بیناترین مردم کسی است که عیب۳  

  اند! تر از کسانی هستند که، ایامن آورده یافته ) اینان هدایت۴  

  ۲عربی، زبان قرآن  ۸ۀ * صفح کاربرد* حيطه:  متوسط▲   ۲پاسخ: گزينۀ  -۲۸

به ایـن  ۲که در گزینۀ  آیۀ رشیفه به دوری کردن از کرب و غرور اشاره دارد. در صورتی  

 موضوع اشاره نشده است.

  ۲عربی، زبان قرآن  ۱درس *  کاربرد* حيطه:  متوسط▲   ۱پاسخ: گزينۀ  -۲۹

شود، صـدای زیبـایی نـدارد و از  ر گرفته میحیوانی که برای حمل و سوار شدن به کا«  

  قسمت آخر جمله نادرست است.» خوریم! گوشت آن می

  ۲عربی، زبان قرآن  ۱۰ۀ * صفح کاربرد* حيطه:  ساده▲   ۴پاسخ: گزينۀ  -۳۰

  دهید؟  های شام گران است، آیا به من تخفیف می ) قیمت۱  

  مشکلی نیست!      

  خواهم!  ها را می  از آن) جنس شلوارهای شام خوب نیست، بهرت۲  

  خواهید خواهم داد! بسیار خوب، به شام آنچه می    

  های زنانه از این نوع به من بدهید!  ) آقای فروشنده، پیراهن۳  

  به روی چشم!      

  ) این پیراهن چند تومان است؟ ۴  

  هزار تومانی هم داریم! ۳۰ما به قیمت       

 ترجمۀ منت: 

شـود، پـس انسـان بایـد همیشـه بـه  ها و مشکالت منی یقطعاً دنیا خالی از سخت

انـد:  فرمـوده گونه که پیامرب  اخالق نیکو مزیّن شود تا در زندگی تنها مناند! هامن

و اما » دهد همراه خود عذاب می که اخالقش بد شود خود و دیگران را به هامنا کسی«

گردانـد!  ها را پاک مـی سازد و دل اخالقی دوستی و موّدت را محکم و استوار می خوش

طور که در آن همه چیز را از جمله گل و آسامن   انسان جزئی از طبیعت است و هامن

بینیم پس (انسان) باید خنده را نیز بر چهرۀ خود داشـته باشـد؛  و ستارگان، خندان می

که لبخند بزند و اخالقش نیکو گردد، دین خود را حفظ منـوده و کـار دنیـا و  زیرا کسی

کند! عکس (خالف) آن نیز وجود دارد، پس هرکس اخالقش بد شد،  را آسان می آخرتش

خاطر بدی  دهد؛ زیرا دیگران خیری در همنشینی با او به اطرافیان خود را از دست می

بداخالقی کارها «اند:  در رابطه با این امر فرموده بینند و پیامرب خدا  اخالقش، منی

قطعاً تقوی و خـوش «و » گرداند که عسل را فاسد میگونه که رس  کند هامن را فاسد می

چیزی در میزان «اند:  و همچنین فرموده» اخالقی سبب رفنت اّمت من به بهشت است

  »!تر از اخالق نیکو نیست اعامل سنگین

  

  کاربرد* حيطه:  متوسط▲   ۲پاسخ: گزينۀ  -۳۱

کـه در مـنت  حـالیدر » شـود! در عمل، بداخالقی به عسل تشبیه می: «۲ترجمۀ گزینۀ   

  تشبیه شده است.» رسکه در عسل«بداخالقی به 

  ها:  ترجمۀ سایر گزینه  

  کند! ) اخالق نیکو متام کارها را آسان می۱  

  زند انسان نیز باید لبخند بزند! گونه که طبیعت لبخند می ) هامن۳  

 دهد! ) صاحب اخالق ناپسند اطرافیانش را از دست می۴  

  استدالل* حيطه:  واردش▲   ۴پاسخ: گزينۀ  -۳۲

  »برد! اخالقی به تنهایی اّمت را به بهشت می خوش«  

  اخالقی و تقوی عامل رفنت به بهشت هستند. بر اساس منت، خوش  

  ها:  ترجمۀ سایر گزینه  

  ) بداخالقی، علت فاسد شدن عمل است!۱  

  دهد! شود، خودش و اطرافیانش را عذاب می که اخالقش بد می ) کسی۲  

 ترین شیء در ترازوی اعامل اخالق پسندیده است! ) سنگین۳  

  استدالل* حيطه:  ساده▲   ۲پاسخ: گزينۀ  -۳۳

  »شود! اخالقی حفظ می دین مؤمن با خوش«  

  ها:  ترجمۀ سایر گزینه  

  بیند! کس اخالقش نیکو شود دنیا را زیبا منی ) هر۱  

  ) بداخالقی از امور الزم مهم در زندگی است!۳  

 بینند! به سبب اخالق بد می ) مردم خیرها را۴  

  ۲عربی، زبان قرآن  ۶و  ۵های  کاربرد * صفحه* حيطه:  دشوار▲   ۱پاسخ: گزينۀ  -۳۴

  اسم تفضیل است.» تر تر، پست پایین«معنی  و به» ُفعلیٰ «بر وزن » الّدنیا«  

  ها:  سایر گزینه  

  ) املصاعب: اسم مکان نیست.۱  

  است. اسم فاِعل»: فاِعل«) آِخرة: علی وزن ۲  

 اسم تفضیل نیست.» خیراً: خیر و نیکی) «۴  

  ترکیبی*  کاربرد* حيطه:  متوسط▲   ۲پاسخ: گزينۀ  -۳۵

هرکس اخالقش ناپسند شد، اطرافیان خود را از دست داد؛ زیرا که دیگران خیـری در «  

  »بینند! اش منی خاطر بداخالقی همنشینی او به

  أخالق: فاِعل    َمن: ُمبتدأ  

 خلق: مضاف إلیه    خیراً: مفعول  

  ترکیبی*  کاربرد* حيطه:  متوسط▲   ۴پاسخ: گزينۀ  -۳۶

الظّاملین: مجرور بحرف الجاّر (توجه کنید که جار و مجرور دو کلمه است ولی مجرور   

 آید.) به حرف جر اسمی است که بعد از حرف جر می

  ۲عربی، زبان قرآن  ۸ۀ * صفح دانش* حيطه:  متوسط▲   ۴پاسخ: گزينۀ  -۳۷

  » های روزگار ندیدم! صبورتر از او بر تحّمل سختی«  

 فعل امر است.» أنِفع: سود رسان«فعل ماضی و » أنهی: نهی کرد«و » أنکر: انکار کرد«  

  ۲عربی، زبان قرآن ترکیبی *  کاربرد* حيطه:  متوسط▲   ۳پاسخ: گزينۀ  -۳۸

  ) أهدی: فعل ماضی است.۱  

  ) تُلَّقبون: فعل متعدی است.۲  

  است.» إنفعال«الب: مصدر باب ) إنق۴  

  ۲عربی، زبان قرآن  ۶و  ۵های  ه* صفح کاربرد* حيطه:  دشوار▲   ۲پاسخ: گزينۀ  -۳۹

» کنـیم! شـویم بـه دبیـر مراجعـه مـی ها با مشکالت مواجه مـی در مسائلی که در آن«  

  ها اسم مکان نیستند.) جمع مکسـر هستند و مفرد آن »مشاکل«و » مسائل(«

 همگی اسم مکان هستند. » موعد: محل دیدار«و » ها مواقف: ایستگاه«، »هامخازن: انبار «  

  ۲عربی، زبان قرآن  ۶و  ۵های  ه* صفح کاربرد* حيطه:  متوسط▲   ۳پاسخ: گزينۀ  -۴۰

  اسم مکان است.» املَعابد«اسم تفضیل و » أهمّ « ۳در گزینۀ   

  ها:  بررسی سایر گزینه  

  .اند ترتیب نیامده به» فضلأ «و اسم تفضیل » مرقد«) اسم مکان ۱  

  اسم مکان (اسم تفضیل ندارد.)» املنازل) «۲  

 اسم تفضیل (اسم مکان ندارد.)» خیر) «۴  

  
  ۲دين و زندگي  ۷* حيطه: كاربرد * صفحۀ ساده ▲   ۲پاسخ: گزينۀ  -۴۱

   اند از: برخي از نيازهاي برتر عبارت  
  »  كند؟ براي چه زندگي مي«خواهد بداند  انسان مي ) شناخت هدف زندگي:۱  
زاد و توشۀ سفر به «روست كه  ) درك آيندٔه خويش: انسان با اين سؤال مهم روبه۲  

  »جهان آخرت چيست؟
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  ۲دين و زندگي  ۱۸* حيطه: كاربرد * صفحۀ ساده ▲   ۱پاسخ: گزينۀ  -۴۲
بـه معنـاي نـوع خـاص هاي فطري مشترك كه  ها از ويژگي سبب برخورداري انسان به  

  جوي زندگي جاودان هستند. و آفرينش است همگي از فنا و نابودي گريزان و در جست
  ۲دين و زندگي  ۱۰* حيطه: كاربرد * صفحۀ متوسط ▲   ۱پاسخ: گزينۀ  -۴۳

    خداي جهان آفريدگاري حكيم است؛ يعني هر مخلوقي را براي هدف معين خلق
فرمايـد؛ پـس  كند و براي رسيدن به آن هدف، او را هدايت و راهنمـايي مـي مي

  هدايت، يك اصل عام و همگاني در نظام خلقت است. 
   )در اين آيه نمايان است كه خلقت)قال ربّنا الّذي اعطي كل شئ خلقه ثمّ هدي : 

  باشد. مقدم بر هدايت مي
  ۲دين و زندگي  ۹و  ۲هاي  * حيطه: كاربرد * صفحهمتوسط ▲   ۴پاسخ: گزينۀ  -۴۴

 )يا ايّها الّذين آمنوا استجيبوا هللا و للرّسول اذا دعاكم لما يحيـيكم(در آيۀ شريفۀ   
برنامۀ احياي زندگي انسان از سوي خداوند مشخص شده كه با اجابت دعوت خدا و 

تواننـد حيـات واقعـي را بـه  يعني دين الهي است و مكاتب بشري نمي رسول 
  انسان ببخشند.

  ۲دين و زندگي  ۹* حيطه: كاربرد * صفحۀ متوسط ▲   ۱پاسخ: گزينۀ  -۴۵
  تواند به نيازهاي برتر پاسخ دهد كه: كسي مي  
) آگاهي كامل از خلقت انسان، جايگاه او در نظام هسـتي، ابعـاد دقيـق و ظريـف ۱  

  و جسمي و نيز فردي و اجتماعي او داشته باشد. روحي
ها، پس از مرگ چه سرنوشتي دارند و چـه عـاقبتي در  ) همچنين بداند كه انسان۲  

  هاست. انتظار آن
  ۲دين و زندگي  ۱۶* حيطه: دانش * صفحۀ متوسط ▲   ۳پاسخ: گزينۀ  -۴۶

مـا را برعهـده ها را تنها نگذاشت و هدايت  خداوند با لطف و رحمت خود ما انسان  
  گرفت و راهي را در اختيارمان قرار داد كه همان راه مستقيم خوشبختي است.

  ۲دين و زندگي  ۱۹* حيطه: كاربرد * صفحۀ متوسط ▲   ۲پاسخ: گزينۀ  -۴۷
از علل فرستادن پيامبران متعدد، رشد تدريجي سطح فكر مردم است كـه حـديث   

» انـدازٔه عقلشـان سـخن بگـوييم م بهايم كه با مرد ما پيامبران مأمور شده«نبوي 
  باشد. مربوط به اين علت مي

  ۲دين و زندگي  ۲۹* حيطه: كاربرد * صفحۀ متوسط ▲   ۳پاسخ: گزينۀ  -۴۸
تواند  است؛ ديني مي» پويايي و روزآمد بودن دين اسالم«يكي از عوامل ختم نبوت   

هـا در همـۀ  انسـانها و نيازهاي  براي هميشه ماندگار باشد كه بتواند به همۀ سؤال
  ها پاسخ دهد. ها و مكان زمان

  ۲دين و زندگي  ۱۲* حيطه: استدالل * صفحۀ متوسط ▲   ۳پاسخ: گزينۀ  -۴۹
كند  دارد كه خدا برنامۀ هدايت انسان را توسط پيامبران ارسال مي اين آيه بيان مي   

م به اين نكتـه تا انسان با تفكر در اين برنامه و با اختيار خود آن را انتخاب كند و ه
كند  گزيند، ضرر مي اي غير از برنامۀ خدا را برمي  دهد كه انساني كه برنامه توجه مي

  باشد. هم بيانگر اختيار انسان در قبول يا رد چيزي مي ۳كه بيت گزينۀ 
  ۲دين و زندگي  ۲۲* حيطه: كاربرد * صفحۀ متوسط ▲   ۴پاسخ: گزينۀ  -۵۰

ا قرار داشت، خود را ادامه دهنـدٔه راه پيـامبران كه در سلسلۀ انبي پيامبر اكرم   
چه در اين آيات شريفه به اين مطلب اشاره شـده  كند. چنان قبل از خود معرفي مي

انّا اوحينا اليك كما اوحينا (، )و ما محّمدٌ اال رسولٌ قد خلت من قبله الرّسل(است: 
  )الي نوحٍ و النّبييّن من بعده

  ۲دين و زندگي  ۱۹و  ۱۸هاي  حيطه: كاربرد * صفحه *متوسط ▲   ۴پاسخ: گزينۀ  -۵۱
   هـا ارزانـي  هاي فطري مشترك، خداوند يك برنامۀ كلي به انسان سبب ويژگي به

  داشته است تا آنان را به هدف مشتركي كه در خلقتشان قرار داده است، برساند.
   كسـب كـرده خواهند با ايماني كـه  در برنامۀ اسالم: در حيطۀ عمل، از انسان مي

  است، تالش نمايد.
  ۲دين و زندگي  ۱۱و  ۱۰هاي  * حيطه: كاربرد * صفحهمتوسط ▲   ۳پاسخ: گزينۀ  -۵۲

    امام كاظماش در دنيا و آخرت باالتر است. تر است، رتبه كس كه عقلش كامل : آن  
   اسي تواند پاسخ درستي به نيازهاي اس چون هر برنامۀ ديگري غير از برنامۀ خداوند نمي

  انسان بدهد، انسان زيان خواهد كرد و با دست خالي به ديار آخرت خواهد شتافت.
  ۲دين و زندگي  ۳۱* حيطه: كاربرد * صفحۀ متوسط ▲   ۱پاسخ: گزينۀ  -۵۳

   اي از قواعد و قوانين وجود دارد كه به   كننده: در اسالم دسته وجود قوانين تنظيم
داده است. اين قواعد بر همۀ احكـام و مقررات اسالمي خاصيت انطباق و تحرك 
) و ماننـد بازرسـان عـالي، احكـام و ۲مقررات اسالمي تسلط دارند (رد گزينـۀ 

 طور مثال پيـامبر اكـرم  كنند. به دهند و كنترل مي مقررات را تحت نظر قرار مي
سالم؛ اسالم با ضرر ديدن و ضرر رساندن االال ضرر و ال ضرار في «فرموده است: 

مثاًل روزٔه ماه رمضان بر هر فرد مکلفی واجب است، اما اگـر ایـن    »ت.مخالف اس
  )۳شود. (رد گزینٔه  روزه برای شخصی ضرر داشته باشد، بر او حرام می

  ۲دين و زندگي  ۱۹* حيطه: كاربرد * صفحۀ متوسط ▲   ۳پاسخ: گزينۀ  -۵۴
   ماننـد،  ش بـياستمرار و پيوستگي در دعوت: پيامبران الهي با ايمان استوار و تال

ها را تحمـل  كردند. آنان سختي هاي مختلف دين الهي را تبليغ مي در طول زمان
ها جاودان  هاي اخالقي ميان انسان طلبي و كرامت كردند تا خداپرستي، عدالت مي

  بماند و گسترش يابد و شرك و ظلم و رذايل اخالقي از بين برود.
   بك زندگي و آداب و فرهنـگ مـردم اين تداوم سبب شد تا تعاليم الهي، جزء س

  راحتي كنار بگذارند. شود و دشمنان دين نتوانند آن را به
  ۲دين و زندگي  ۳۱و  ۲هاي  * حيطه: كاربرد * صفحهمتوسط ▲   ۳پاسخ: گزينۀ  -۵۵

  ها توسط پيامبران الهي اسـت كـه آيـۀ شـريفۀ بيت زير مبين هدايت ويژٔه انسان  
  باشد. نيز دربردارندٔه همين مفهوم مي )ا هللا و...يا ايّها الّذين آمنوا استجيبو(

انـــــد در ايـــــن ره انبيـــــا چـــــون ســـــاربان
 

انـــــــد دليـــــــل و رهنمـــــــاي كـــــــاروان
  

  ۲دين و زندگي  ۳۴* حيطه: كاربرد * صفحۀ متوسط ▲   ۲پاسخ: گزينۀ  -۵۶
بگوييد: ما به خدا، و به آنچه بر مـا نـازل (خداوند به مسلمانان دستور داده است:   

و  و اسـحاق  و اسـماعيل  مان آورديم و به آنچه بـر ابـراهيم شده، اي
و  و پيامبراني (از نسل يعقوب) نازل شده، و به آنچـه بـه موسـي  يعقوب 
پروردگارش داده شـده،  و به آنچه به همۀ پيامبران از سويداده شده،  عيسي 

بر اين اساس  ).گذاريم و در برابر او تسليم هستيم يك از ايشان فرق نمي ميان هيچ
  اند. اند و همه يكديگر را تأييد كرده تمامي پيامبران يك راه و يك سخن داشته

  ۲دين و زندگي  ۱۷* حيطه: دانش * صفحۀ دشوار ▲   ۲پاسخ: گزينۀ  -۵۷
قطعاً دين نزد خداوند، اسالم است و اهل كتاب (فرمايد:  عمران مي سورٔه آل ۱۹آيۀ   

كه به حقانيت آن آگاه شـدند، آن هـم  گر پس از آندر آن، راه مخالفت نپيمودند م
  )حسدي كه ميان آنان وجود داشت. دليل رشك و به

  ۲دين و زندگي  ۱۱* حيطه: استدالل * صفحۀ دشوار ▲   ۱پاسخ: گزينۀ  -۵۸
كند، انسـان  كه تبشير و انذار را بيان مي )مبشّرين و منذرين(هاي  با توجه به كلمه  

لئلّـا يكـون (انبيا قرار گيرد و از عبـارت  انذاريا  تبشيرب تواند مخاط با اختيار مي
توان  كه سخن از اتمام حجت بر مردم دارد نيز مي )للنّاس علي اهللا حجةً بعد الرّسل

  چرا كه اگر اختيار نبود، اتمام حجّت هم مفهومي نداشت.اختيار را برداشت كرد؛ 
  ۲دين و زندگي  ۳۳و  ۱۷هاي  * حيطه: كاربرد * صفحهدشوار ▲   ۴پاسخ: گزينۀ  -۵۹

هركس كه ديني جز اسـالم (فرمايد:  چون دين در نزد خدا اسالم است، خداوند مي  
  )را اختيار كند از او پذيرفته نخواهد شد و در آخرت از زيانكاران خواهد بود.

  ۲دين و زندگي  ۲۸* حيطه: كاربرد * صفحۀ دشوار  ▲  ۳پاسخ: گزينۀ  -۶۰
   يم، پيامبر اكرم خداوند در قرآن كر  و (كنـد.  معرفـي مـي» النبييّن خاتم«را

  )لكن رسول اهللا و خاتم النبييّن
    پيامبر اكرم عنوان آخرين پيـامبر الهـي  نيز در اجتماعات مختلف، خود را به

كرد تا پس از ايشان، كسي ادعاي پيامبري نكند. يا اگـر ادعـا كـرد،  معرفي مي
  .انند كه او پيامبر واقعي نيستمردم فريب او را نخورند و بد

 
  ۲زبان انگليسي  ۲۹ ۀصفح*  دانش: طهيح*  متوسط ▲  ۲ ۀنيگز: پاسخ -۶۱

(شمارنده) مناسـب  quantifierشمارش است و  يك اسم غيرقابل butterتوضيح:   
  هستند. someو  littleآن 

  ۲زبان انگليسي  ۲۹ ۀصفح*  دانش: طهيح*  متوسط ▲  ۴ ۀنيگز: پاسخ -۶۲
شـمارش  (محذوف) كه يك اسـم غيرقابـل» money«توضيح: در اين جمله، كلمۀ   

  است. much(شمارنده) مناسب آن،  quantifierبوده، بنابراين  سؤالاست، مورد 
  ۲زبان انگليسي  ۲۹ ۀصفح*  كاربرد: طهيح*  متوسط ▲  ۳ ۀنيگز: پاسخ -۶۳

اسـم  كـه traffic، تنهـا گزينـۀ wasبـه مفـرد بـودن فعـل  توجـهتوضيح: بـا   
  تواند درست باشد. شمارش است، مي غيرقابل

  ۲زبان انگليسي  ۲۲ ۀصفح*  دانش: طهيح*  متوسط ▲  ۴ ۀنيگز: پاسخ -۶۴
بـاران چـه شـكلي  تصور كنيمدشوار است  ترجمه: پس از چنين تابستان خشكي،  

  است.
  ) متعهد كردن/ مجبور كردن۲    ) تجربه كردن۱  
  ) تصور كردن۴    ) خلق كردن۳  
  ۲زبان انگليسي  ۲۳ ۀصفح*  دانش: طهيح*  دشوار ▲  ۳ ۀنيگز: پاسخ -۶۵

اندازي يـك  براي راه تواناييترجمه: در حقيقت سطح سواد، نشانۀ نسبتاً ضعيفي از   
  .استتجارت 

  ) ميانگين۲    ) تنوع۱  
  ) شهرت/ محبوبيت۴    ) توانايي۳  
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  ۲زبان انگليسي  ۱۹ ۀصفح*  دانش: طهيح*  دشوار ▲  ۳ ۀنيگز: پاسخ -۶۶
  كردم نبود. خوبي كه فكر مي آن  به ۲زبان انگليسي ، صداقتترجمه: در كمال   
  ) مناطق۲    ها ) زبان۱  
  ) قرن۴    ) صداقت۳  
  ۲زبان انگليسي  ۲۷ ۀصفح*  دانش: طهيح*  متوسط ▲  ۳ ۀنيگز: پاسخ -۶۷

  شده نيست. كنندٔه جملۀ داده كامل obligatoryتوضيح: كلمۀ   
  ۲زبان انگليسي  ۲۷ و ۱۹هاي  صفحه*  دانش: طهيح*  متوسط ▲  ۱ ۀنيگز: پاسخ -۶۸

 completeاي كه زير آن خـط كشـيده شـده،   ترين معني به كلمه ديكترجمه: نز  
  است.

  »او را فراگرفت. مطلقبا ديدن خون، ترس «  
  ) خيالي۲    ) كامل/ مطلق۱  
  ) روان۴    ) بومي۳  
  ۲زبان انگليسي  ۱۹ ۀصفح*  كاربرد: طهيح*  متوسط ▲  ۲ ۀنيگز: پاسخ -۶۹

  ترجمه:   
  :A ؟درست استام كه شما سه خانه داريد.  شنيده  
  :B .خب، در واقع پنج تا  
  :A !واقعاً؟  
  ) درست است؟۲  ) آن چند سال دارد؟۱  
  ها را داريد؟ ) چرا آن۴  ) آيا آن پنجمين خانه است؟۳  
  ۲زبان انگليسي  ۲۴ ۀصفح*  دانش: طهيح*  متوسط ▲  ۱ ۀنيگز: پاسخ -۷۰

  است. communicationامالي درست كلمه   

   ترجمۀ ترجمۀCClloozzee  TTeesstt  
آموز چـه  ندارد زبان اهميتيزان مهم است، (هيچ) آمو خوب نوشتن براي زبان

 خارجيگيرد. خوب نوشتن هميشه سخت است اما نوشتن به يك زبان  زباني ياد مي
گـذاري  كه در حال يادگيري هستيد، دشواري فهم كامل قواعـد، لغـات و عالمـت

داريد. شما يك شبه  هايي اشتباهشود مخصوصاً وقتي كه پياپي  مي زا جديد، استرس
كنيد، بلكه بايد تمرين كنيد تا نوشتن خود را با فنون  صحبت نمي روانبه يك زبان 

  .بهبود ببخشيدكارآمد (مفيد) 
  ۲ ۀنيگز: پاسخ -۷۱

  اهميت) ۲    حقيقت) ۱  
  نظر/ ايده) ۴    راه) ۳  
  ۲ ۀنيگز: پاسخ -۷۲

  بيگانه/ خارجي) ۲    مادري) ۱  
  نوشتاري/ مكتوب) ۴    مفيد/ كارآمد) ۳  
  ۴ ۀنيگز: پاسخ -۷۳

  ها اضافه) ۲  ها اشارات/ يادآوري) ۱  
  ها اشتباه) ۴    ها برچسب) ۳  
  ۱ ۀنيگز: پاسخ -۷۴

  مند عالقه) ۲  روان (صحبت كردن)) ۱  
  ترسيدن/ ترسيده) ۴    مطمئن) ۳  
  ۲ ۀنيگز: پاسخ -۷۵

  بخشيدن بهبود) ۲    تصميم گرفتن) ۱  
  در نظر گرفتن) ۴  بندي كردن بستن/ بسته) ۳  

   مطلبمطلبدرك درك ترجمۀ ترجمۀ  
كه در ابتدا به اسپانيا آمدم، (حتي) يك كلمه هم اسپانيايي صحبت  وقتي

درست  كامالًزنم كه اين  كردم، (البته) منظورم يك كلمه نيست. خب، حدس مي نمي
دانستم اما فقط همين بود. هر وقت به يك  اوليه را مي هاي پرسي واحوال نباشد. حال

و نيز از » coca«بردم، مانند  كار مي ا بهها ر رفتم، هميشه فقط اسم رستوران مي
» gracias« جملهدنبال هر  كردم و به انگشتانم براي نشان دادن تعداد استفاده مي

سادگي چند  رسيد، به گفتم و اين كل دانشم بود. وقتي كه موقع پرداخت مي مي
 حساب را پوشش دهد. اگر گذاشتم و اميدوار بودم كه صورت سكه يورو روي ميز مي

خدمتكاران براي پول بيشتر، مشكل نبود. نيازي به گفتن  سؤاالتداد، ترجمۀ  نمي
ام، دوستان خيلي زيادي نداشتم. با  رغم شخصيت اجتماعي نيست كه در ابتدا علي

شان بود يا حداقل  ؛ افرادي كه انگليسي، زبان مادريمشد ها زياد دوست مي خارجي
  بودند.  اندازٔه كافي براي مكالمه بلد آن را به

يك شغل خوب غيرممكن بود، بنابراين از جايي  نگهداريبدون دانستن زبان، 
ها با كمي شرمساري از طريق  ها و بعضي وقت رفتم و به لطف غريبه جاي ديگر مي به

برم  كار مي را به» كمي«كردم.  ام را سپري مي دزديدن ميوه از بازارهاي سرباز، زندگي
خوشي نداشتم و  احساسدگي بود. از دزدي، هيچ چون واقعاً، مسأله ادامۀ زن

دادم. بنابراين شما ممكن است بپرسيد اگر هيچ آيندٔه  االمكان آن را كم انجام مي حتي
  شغلي و پولي نداشتم، چرا اصالً من به اسپانيا آمدم. جالب است كه بايد بپرسيد!

  ۴ ۀنيگز: پاسخ -۷۶
  ................  ترجمه: در رستوران  
  كرد تا ببيند چقدر بايد پرداخت كند حساب را مي ويسنده تقاضاي صورتن) ۱  
  حساب چقدر بود نويسنده از يك لغتنامۀ سفري استفاده كرد تا بپرسد صورت) ۲  
  از انگشتانش استفاده كرد تا نشان دهد نويسنده چقدر بايد پرداخت نمايد گارسون) ۳  
  حساب كافي بود رد براي صورتك نويسنده مبلغي را پرداخت كرد كه فكر مي) ۴  
  ۲ ۀنيگز: پاسخ -۷۷

  ................  ترجمه: نويسنده  
  دزدي كرد تا زنده بماند )۲  شد خوشحالدليل دزدي  به) ۱  
  هيچ مشكلي با دزدي نداشت) ۴  فردي شاد بود احتماالً) ۳  
  ۱ ۀنيگز: پاسخ -۷۸

  درست است؟ جملهترجمه: كدام   
  كند) دهد. (اغراق مي دارد بيش از حد واقع، چيزي را شرح ميدر جملۀ اول، نويسنده ) ۱  
  ».يك كوكا، لطفاً«توانست بگويد  ، ميآمد) وقتي كه او ابتدا به اسپانيا ۲  
آنكه بقيه را پرداخت نمايـد،  بي احتماالًكرد،  نمي پرداختاندازٔه كافي  به او) وقتي ۳  

  كرد. آنجا را ترك مي
  ت چون خجالتي بود.) در ابتدا هيچ دوستي نداش۴  
  ۳ ۀنيگز: پاسخ -۷۹

  دهد. معني مي...............  شده، اي مشخص  كلمه ترجمه: فعل دو  
  كردن از مراقبت) ۲    ) به اطراف رفتن۱  
  ) كسب آموزش۴  ) چيزي را ادامه دادن۳  
  ۳ ۀنيگز: پاسخ -۸۰

  . ...............كه  اين خواهد بود دربارٔه احتماالً، پاراگراف بعدي داستانترجمه: در اين   
  ) چطور نويسنده شغلي پيدا كرد۲  ) چگونه نويسندٔه اسپانيايي ياد گرفت۱  
  ) چرا نويسنده اسپانيا را ترك كرد۴  ) چرا نويسنده به اسپانيا آمد۳  
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  ۲آمار و ضي اير ۶ صفحۀ * كاربرد :حيطه * ساده ▲  ۱ گزينۀ :پاسخ -۸۱
p« شرطي گزارٔه در نكته:   q«، p و مقدم را q ناميم. مي تالي را  
p) چون فوق، نكتۀ به توجه با   q) و مقدم (p q) گـزاره اين پس است، تالي 

p) صورت به q) (p q)   باشد. مي  
  ۲آمار و ضي اير ۱۰ صفحۀ * دانش :حيطه * ساده ▲  ۴ گزينۀ :پاسخ -۸۲

p) نظيـر هايي گزاره كه دانيم مي نكته:   ~ p) و درسـت هميشـه هـايي گزاره را 
p) نظير هايي گزاره ~ p) دانيم. مي نادرست هميشه هايي گزاره را  

  است. ۴ گزينۀ پاسخ كه شود مي مالحظه فوق نكتۀ طبق  
  ۲آمار و ضي اير ۷ و ۶ هاي صفحه * كاربرد :حيطه * ساده ▲  ۲ گزينۀ :پاسخ -۸۳

 است: زير صورت به گزاره دو شرطي تركيب ارزش جدول نكته:  
p q q p 

 د د د
 د ن ن
 ن د د
 ن ن د

  كنيم: مي بررسي را ها گزينه تك تك ارزش  
12  گاه آن ، است اول عددي ۳۱ اگر )۱ 13  .  ارزش p q است. درست  

          

  p (درست)    q (درست)    
  

2« اگر )۲ 13 9
 «  ، 30«  گاه آن 6.«  ارزش p q است. نادرست 

        

 

  p (درست)    q (نادرست)   
  

2« اگر )۳ 5
3 6«   ، است. زوج ۱۷  گاه آن    ارزش p q است. درست  

          

  p (نادرست)    q (نادرست)    
    

pارزش است. كامل مربع ۹ گاه آن ، است ۳۲ مضرب ۱۶ اگر )۴ qاست درست 
          

  p (نادرست)    q (درست)    
  ۲آمار و ضي اير ۱۰ صفحۀ * كاربرد :حيطه * ساده ▲  ۴ گزينۀ :پاسخ -۸۴

~) گزارٔه نكته:   q ~ p) ٔهگزار نقيض عكس را »p q« ناميم. مي  
~« نقيض عكس آوردن دست به براي پس   q p«، جاي ~ q و p كرده عوض را 
~ و p گزارٔه دو هر و q كنيم: مي نقيض را  

  

~ p qنقيض عكس  
  

~ q p

  ۲آمار و ضي اير ۱۰ صفحۀ * دانش :حيطه * ساده ▲  ۳ گزينۀ :پاسخ -۸۵
  هستند: زير صورت به دمورگان قوانين نكته:  

~ (p q) ~ p ~ q      و    ~ (p q) ~ p ~ q     
~                              نوشت: توان مي باال، نكتۀ به توجه با   (~ p ~ q) p q     
  ۲آمار و ضي اير ۸ صفحۀ * كاربرد :حيطه * متوسط ▲  ۴ گزينۀ :پاسخ -۸۶

  است: زير صورت به گزاره دو دوشرطي تركيب ارزش جدول نكته:  
p q  q p  

  د  د  د
  د  ن  ن
  ن  د  ن
  ن  ن  د

  
q (p و p گزارٔه دو دوشرطي تركيب نكته:   q) خوانيم: مي زير هاي صورت به را  
  )p دهد مي نتيجه q و را q دهد مي نتيجه p ،(اگر را) p گـاه آن q اگـر و q گـاه آن p،( 

  )q اگر تنها و اگر p( و )q براي است كافي و الزم شرط p( برعكس)، و q گاه آن p (اگر
 بـا اي گـزاره دنبـال چـون هستند. دوشرطي زارٔهگ يك دهندٔه نشان ها گزينه تمام  

 يكسـاني ارزش آن در q و p كه كنيم پيدا را اي گزينه بايد هستيم، نادرست ارزش
    باشند. نداشته

  كنيم: مي بررسي را ها گزينه تك تك  
   است. صحيح عددي -۳ گاه آن ،  است گنگ عددي 3 اگر  )۱

        

  p (درست)    q (درست)  
  

۲(  12 11( )     32 6( )   
        

  p (نادرست)    q (نادرست)  
  

۳(  »5 3 2 1   «، است اول عدد ۱۰۹ اگر تنها و اگر  
           

  p (درست)    q (درست)  
    

۴( »2 0a « ، 3 براي است كافي و الزم شرط 2 0    
        

  p (درست)    q (نادرست)  

 گـزاره ايـن ارزش بنابراين نيست. يكسان q و p هاي گزاره ارزش ،۴ گزينۀ در فقط  
  است. نادرست

  ۲آمار و ضي اير ۱۰ و ۳ هاي صفحه * كاربرد :حيطه * متوسط ▲  ۴ گزينۀ :پاسخ -۸۷
p نقيض نكته:   q ارز هم ~ p ~ q .است  
 و كـرده نقـيض را دوم و اول گـزارٔه شده، داده گزارٔه در است كافي نكته به توجه با  

 زيـر صورت به شده داده گزارٔه نقيض كنيم. تبديل عطفي تركيب به را فصلي تركيب
  است:

  »نيست. خراب ماشين كيلومترشمار و نيست كيلومتر ۱۲۰ باالي ماشين سرعت«  
  ۲آمار و ضي اير ۸ تا ۳ هاي صفحه * كاربرد :حيطه * متوسط ▲  ۳ گزينۀ :پاسخ -۸۸

  است: زير صورت به گزاره دو دوشرطي و شرطي تركيب ارزش جدول نكته:  
p q  p q  q p  

  د  د  د  د
  د  ن  ن  ن
  ن  د  د  ن
  ن  ن  د  د

pنكته، به توجه با   q ارزش كه است نادرست زماني p و q نباشد. يكسان  
 »نادرست q و درست p« حالت دو در گزينه ۴ هر براي را ها گزاره ارزش جدول پس  
  نويسيم: مي »درست q و نادرست p« و

          ۱ گزينۀ  ۲ گزينۀ  ۳ گزينۀ  ۴ گزينۀ
p ~ q  ~ q p p q  ~ p q ~ q ~ p q p 

  د  ن  ن  د  ن  ن  د  د
  ن  د  د  ن  د  د  د  ن

  است. درست حالت دو هر در ۳ گزينۀ گزارٔه ارزش فقط  
  
  

  
  اختصاصی های درس ترشیحی پاسخ
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  ۲آمار و ضي اير ۹ صفحۀ * كاربرد :حيطه * متوسط ▲  ۲ گزينۀ :پاسخ -۸۹
  است: زير صورت به گزاره دو شرطي و فصلي عطفي، تركيب ارزش جدول نكته:  

p q  p q   p q  q  p  
  د  د  د  د  د
  د  ن  ن  د  ن
  ن  د  ن  د  د
  ن  ن  ن  ن  د

~گزارٔه ارزش ها، ارزش جدول از استفاده با   p q كنيم: مي بررسي را ها گزينه ساير و  

            ۱ گزينۀ ۲ گزينۀ  ۳ گزينۀ  ۴ گزينۀ
~ q ~ p q p q p ~ q p ~ p q~ q ~ p q p 

  د  د  ن  ن  د  د  د  د  ن
  د ن  ن  د  د  د  د  د  د
 ن  د  د  ن  د  ن  د  ن  د
 ن ن  د  د  ن  د  ن  د  د

  است. يكسان شده داده گزارٔه ارزش با ۲ گزينۀ رٔهگزا ارزش پس  
  ۲آمار و ضي اير ۷ و ۶ هاي صفحه * كاربرد :حيطه * متوسط ▲  ۱ گزينۀ :پاسخ -۹۰

 نادرسـت تالي و درست مقدم كه است نادرست زماني شرطي گزارٔه دانيم مي نكته:  
p گزارٔه در يعني باشد، q كه زماني فقط p و درست q ارزش باشـد، تنادرسـ 
  بود. خواهد نادرست شرطي گزارٔه

q) و درسـت بايد p لذا خواهيم مي را نادرست حالت چون فوق نكتۀ طبق   r) 
q اگر باشد. نادرست r بايد باشد، نادرست بخواهد q و درسـت ارزش r ارزش 
  است. ۱  زينۀگ پاسخ بنابراين باشد، داشته نادرست

  ۲آمار و ضي اير ۶ صفحۀ * كاربرد :حيطه * متوسط ▲  ۴ گزينۀ :پاسخ -۹۱
  است: زير صورت به گزاره دو شرطي و عطفي تركيب ارزش جدول نكته:  

p q  p q  q  p  
  د  د  د  د
  د  ن  ن  ن
  ن  د  ن  د
  ن  ن  ن  د

 ارزش داراي مقدم كه صورتي در گزاره دو شرطي تركيب در فوق جدول به توجه با  
 مقـدم اسـت. درسـت ارزش داراي مقـدم انتفاي به شرطي تركيب باشد، نادرست
p گزارٔه شده داده شرطي تركيب r است كافي فقط بودن نادرست براي كه است 
  است. پاسخ ۴ گزينۀ بنابراين باشند. نادرست q و p گزارٔه دو از يكي

  ۲آمار و ضي اير ۶ صفحۀ * كاربرد :حيطه * دشوار ▲  ۳ گزينۀ :پاسخ -۹۲
 هاي صـورت به و دهيم مـي نشـان »« نماد با را q و p گزارٔه دو شرطي تركيب نكته:  

  شود.) مي نتيجه p از q( و را) q دهد مي نتيجه q،( )p گاه آن p (اگر خوانيم، مي مقابل
 انتفـاي بـه شرطي گزارٔه باشد، نادرست مقدم كه حالتي در شرطي گزارٔه در نكته:  

  است. درست ارزش داراي مقدم
 مقـدم داراي ۳ گزينـۀ تنهـا شـده داده شرطي هاي گزاره در فوق، نكتۀ به توجه با  

  است. نادرست
  ۲آمار و ضي اير ۸ و ۶ هاي صفحه * كاربرد :حيطه * دشوار ▲  ۴ گزينۀ :پاسخ -۹۳

 هاي صـورت به و دهيم مـي نشـان »« نماد با را q و p گزارٔه دو شرطي تركيب نكته:  
  شود.) مي نتيجه p از q( و را) q دهد مي نتيجه q،( )p گاه آن p (اگر خوانيم، مي مقابل

 و دهيم مــي نشــان »« نمــاد بــا را q و p گــزارٔه دو شــرطي دو تركيــب نكتــه:  
  خوانيم: مي زير هاي صورت به

  )p دهد مي نتيجه q و را q دهد مي نتيجه p ،(اگر را) p گاه آن q اگر و q گـاه آن p،( 
  )q اگر تنها و اگر p( و )q براي كافي و الزم شرط p( برعكس)، و q گاه آن p (اگر

 به توجه با است. نادرست q ارزش و نادرست p گزارٔه ارزش سؤال صورت به توجه با  
q ٔهگزار ۲و ۱ هاي گزينه نكته، p درسـت ارزش داراي كـه دهنـد مي نشان را 
p گزارٔه ۳ گزينۀ است. q و اسـت درسـت ارزش داراي كـه دهد مي نشان را 
p گزارٔه ۴ گزينۀ ~ q است. نادرست ارزش داراي كه دهد مي نشان را  

  ۲آمار و ضي اير ۷ صفحۀ * كاربرد :حيطه * شوارد ▲  ۱ گزينۀ :پاسخ -۹۴
 ارزش چـون فقـط كنيم. مي استفاده جدول از تركيبي گزارٔه دو هر ارزش تعيين براي  

  بگيريم: نظر در »نادرست« و »درست« حالت دو در را r بايد است، نامشخص r گزارٔه

~) گزارٔه اول *   p q) r  كنيم: مي بررسي را  

(~ p q) r    ~ p q  ~ p  r q  p  
  د  ن  د  ن  د  د
  د  ن  ن  ن  د  د

  است. درست گزاره اين ارزش پس  
r) گزارٔه ارزش حاال   q) p  كنيم: مي بررسي را  

(r q) p    r q  r q  p  
  د  ن  د  ن  ن
  د  ن  ن  د  د

~ارزش هم گزاره اين پس   r .است. پاسخ ۱ گزينۀ بنابراين است  
  ۲آمار و ضي اير ۸ تا ۴ هاي صفحه * لاستدال :حيطه * دشوار ▲  ۲ گزينۀ :پاسخ -۹۵

 زير صورت به گزاره دو دوشرطي و شرطي فصلي، عطفي، تركيب ارزش جدول نكته:  
  است:

p q  p q  p q   p q  q  p  
  د  د  د  د  د  د
  د  ن  ن  د  ن  ن
  ن  د  ن  د  د  ن
  ن  ن  ن  ن  د  د

  كنيم: مي بررسي را ها گزينه تك تك  
          ۱ گزينۀ    ۲ گزينۀ

(p ~ p) q p ~ p(p ~ p) q p ~ pq~ pp

 د  ن د  د  د  ن  د
 د  ن ن  د  ن  ن  د
 ن  د د  د  د  ن  د
 ن  د ن  د  ن  ن  د

  

    ۳ گزينۀ    ۴ گزينۀ
(p ~ p) q   p ~ p  (p ~ p) q   p ~ p   

  ن  ن  ن  ن
  ن  ن  ن  د
  د  د  ن  ن
  د  ن  ن  د

 را حاصـل گـزارٔه محمد توسط شده داده قرار نمادهاي تنها فوق، جدول به توجه با  
  است. پاسخ ۲ گزينۀ بنابراين كند. مي درست همواره گزارٔه به تبديل

  
  ۲لوم و فنون ادبي ع ۱۷ صفحۀ * دانش حيطه: * ساده ▲  ۴ گزينۀ پاسخ: -۹۶

  است. هفتم قرن و دارد پخته و عالمانه نثري :۱ گزينۀ  
  است. شده نگاشته هفتم قرن و است دين سلوك بيان در :۲ گزينۀ  
  است. شده نوشته هفتم قرن اسماعيليه، و خوارزمشاهيان مغول، تاريخ :۳ گزينۀ  
  ۲لوم و فنون ادبي ع ۱۸ صفحۀ * دانش حيطه: * ساده ▲  ۳ گزينۀ پاسخ: -۹۷

 دولتشـاه و جـامي ماننـد كسـاني و گرفت تازه رونقي نيز دبياتا تيموري، عهد در  
 تحقيقي هاي كتاب و نبود بنيادي رونق، اين چند هر نوشتند، ارزشمندي هاي كتاب
  بود. نوآوري فاقد و تقليدي نيز دوره اين ادبيات و سطحي عمدتاً دوره اين

  ۲لوم و فنون ادبي ع ۱۵ صفحۀ * دانش حيطه: * ساده ▲  ۲ گزينۀ پاسخ: -۹۸
  است. هفتم) (قرن عراقي فخرالدين سرودٔه »نامه عشاق« مثنوي  
  ۲لوم و فنون ادبي ع ۱۵ صفحۀ * دانش حيطه: * ساده ▲  ۲ گزينۀ پاسخ: -۹۹

 تاريخ كتاب تأليف نجر بهم كه كرد كسب مغوالن تاريخ دربارٔه فراواني اطالعات وي  
  شد. گشا جهان

  ۲لوم و فنون ادبي ع ۱۷ و ۱۶ هاي صفحه * كاربرد حيطه: * ساده ▲  ۳ گزينۀ پاسخ: -۱۰۰
 در را خود شاعري قدرت كه بود پيشه دهقان مردي سربداران، عصر شاعر يمين بنا  

 سـروده قطعه قالب در كه نيز سؤال صورت شعر است. كرده آشكار اخالقي قطعات
  است. آمده شاعر اين از شده
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  ۲لوم و فنون ادبي ع ۱۶ صفحۀ * كاربرد حيطه: * ساده ▲  ۴ گزينۀ پاسخ: -۱۰۱
  وي معـروف اثـر اسـت. هجـري ششـم رنقـ شاعران بزرگترين از گنجوي نظامي  

  است. مثنوي پنج شامل كه است گنج پنج
  ۲لوم و فنون ادبي ع ۱ درس * دانش حيطه: * ساده ▲  ۱ گزينۀ پاسخ: -۱۰۲

 خواجـوي ،نظامي هاي داستان شيؤه به را خورشيد و جمشيد مثنوي ساوجي سلمان  
 نيـز جـامي عبـدالرحمن و نظـامي گـنج پـنج از پيـروي بـه مثنوي چند كرماني
  است. سروده نظامي از پيروي به را االحرار تحفة چون هايي مثنوي

  ۲لوم و فنون ادبي ع ۱۸ صفحۀ * دانش حيطه: * ساده ▲  ۴ گزينۀ پاسخ: -۱۰۳
 بـا را آن و نگاشـته خـوش خـط بـه را شـاهنامه و قرآن ،هنرمندان ،نهم قرن در  

  كردند. عرضه اسالمي هنر از ماندگار آثاري و آراستند زيبا تصاويري
  ۲لوم و فنون ادبي ع ۱ درس * دانش حيطه: * متوسط ▲  ۲ گزينۀ پاسخ: -۱۰۴

  هشتم هشتم، هفتم، قرن ترتيب به :۱ گزينۀ  
  هشتم هشتم، هشتم، قرن ترتيب به :۲ گزينۀ  
    نهم هشتم، هشتم، قرن ترتيب به :۳ گزينۀ  
  هفتم هفتم، هشتم، قرن ترتيب به :۴ گزينۀ  
  ۲لوم و فنون ادبي ع ۱۹ صفحۀ * دانش حيطه: * ساده ▲  ۴ گزينۀ پاسخ: -۱۰۵

  است. مؤلّف زمان تا آغاز از ايراني شاعران از تن صد از بيش احوال شرح تابك اين  
  ۲لوم و فنون ادبي ع ۱ درس * دانش حيطه: * متوسط ▲  ۲ گزينۀ پاسخ: -۱۰۶

  موش و گربه -دلگشا رسالۀ -پند صد -االشراف اخالق زاكاني: عبيد  
  لمعات -نامه عشاق عراقي: فخرالدين  
  االحرار تحفة -بهارستان -االنس نفحات جامي:  
  است. درست ۲ گزينۀ فوق موارد به جهتو با  
  ۲لوم و فنون ادبي ع ۱۵ و ۱۴ هاي صفحه * دانش حيطه: * ساده ▲  ۱ گزينۀ پاسخ: -۱۰۷

  دارد. پيچيده و دشوار نثري گشا جهان تاريخ  
  ۲لوم و فنون ادبي ع ۱۶ صفحۀ * دانش حيطه: * ساده ▲  ۳ گزينۀ پاسخ: -۱۰۸

 بـود ريزتب در رشيدي ربع عمارت تأسيس رشيدالدّين، خواجه فرهنگي مهم اقدام  
  بود. زمان آن دانشگاه حكم در كه

  ۲لوم و فنون ادبي ع ۱ درس * دانش حيطه: * متوسط ▲  ۴ گزينۀ پاسخ: -۱۰۹
  است. هفتم قرن به مربوط اتفاقات جمله از ۴ گزينۀ  
  ۲لوم و فنون ادبي ع ۱۹ صفحۀ * استدالل حيطه: * دشوار ▲  ۳ گزينۀ پاسخ: -۱۱۰

  است. آمده مثنوي قالب در مذكور شعر بيت دو  
  هاست. آن از يكي االحرار تحفة كه سرود نظامي از پيروي به هايي مثنوي نيز جامي  
  ۲لوم و فنون ادبي ع ۲ درس * دانش حيطه: * ساده ▲  ۴ گزينۀ پاسخ: -۱۱۱

 هَد  جَ مي تَش  ما  رَ اب وز وَد  دَ مي كم اش نِ را  با
  ۴ پايۀ  ۳ پايۀ  ۲ پايۀ  ۱ پايۀ

  ۲لوم و فنون ادبي ع ۲ درس * كاربرد حيطه: * ساده ▲  ۳ گزينۀ پاسخ: -۱۱۲
  تيم  ش  دا  ري  يا  مِ  چش ران  يا  زِ  ما

  ۳ پايه  ۲ پايه  ۱ پايه
  ۲لوم و فنون ادبي ع ۲ درس * كاربرد حيطه: * ساده ▲  ۱ گزينۀ پاسخ: -۱۱۳

  را  م  فا رق  از  ق دَل مين هي  نَ سو يك تا ز خي  بر
 چهارم (ركن) پايۀ  سوم (ركن) پايۀ  دوم (ركن) پايۀ  اوّل (ركن) پايۀ

  ۲لوم و فنون ادبي ع ۲ درس * كاربرد حيطه: * متوسط ▲  ۳ گزينۀ پاسخ: -۱۱۴
  سؤال: صورت مصراع آوايي هاي پايه و هجاها بررسي  

 يَد  آ مي  نِ هم  با بَت  لَ دَن دي خَن  ز گل چُن هم  ُت
                

  ها: گزينه بررسي  
    ر  دا   دين  دار: دين  )۱

            
  دَر را بَ  بَرادر: )۲

      
 

 هي گا دَر چُچو درگاهي: )۳
      
    جا    رين  دَ  جا: اين در  )۴

            
  است. وزن هم سؤال، صورت مصراع دوم  ركن با ۳ گزينۀ فوق، توضيحات به توجه با  
  ۲لوم و فنون ادبي ع ۲ درس * كاربرد حيطه: * دشوار ▲  ۱ گزينۀ پاسخ: -۱۱۵

  تَم گش  نِ  گا  بي  شُ خي  اَز  ر  دو   نين چ :۱ گزينۀ
               

  

  ها: گزينه ساير بررسي  
  ري  زا  با  تُ   با  رَد  دا  ن :۲ گزينۀ

دارد. هجا ۴ پايه هر

                  
  ري  را  اس  دِ  ري  شو  گَر  م  
                  
  رو  تِ  هِس  نا  با  رِ  سا  اي  :۳ گزينۀ

دارد. هجا ۴ پايه هر

                  
  وَد  رَ  مي  نَم  جا  مِ  را  كا  
                  
  را  هي  شا  د  پا  يي  دا  گ :۴ گزينۀ

دارد. هجا ۴ پايه هر

                  
  رَد  دا  مي ست  دو خي  شو  بِ   
                  

  ۲لوم و فنون ادبي ع ۲ درس * كاربرد حيطه: * ساده ▲  ۴ گزينۀ پاسخ: -۱۱۶
  دَر كَن/  »كاندر« واژٔه صحيح خواندن طريقۀ  
  ۲لوم و فنون ادبي ع ۲ درس * كاربرد حيطه: * متوسط ▲  ۳ گزينۀ پاسخ: -۱۱۷

)۱(  )۲(  )۳(  )۴(  
  داد م  با تَم رِف گِ بر  را صح  هِ   را  نان  وا  جَ  با
 دان من  رد  خ  با ري پي تُ   تا گف كي  دَ كو

  شين ن

)۵(  )۶(  )۷(  )۸(  
                 

    

 آوايي: پايۀ سومين
  بَر  تين  س  آ    تم  رف  گِ  بر
                  

  ها: گزينه ساير  
   تين  س  را  دَ  :۱ گزينۀ
          
  قار  وَ   دين   چَن  :۲ گزينۀ
          
    قار  وَ  با  :۴ گزينۀ
          

  ۲لوم و فنون ادبي ع ۲ درس * كاربرد حيطه: * متوسط ▲  ۴ گزينۀ پاسخ: -۱۱۸
   يان  پو هَش  رَ  در  دُ  هر دين  رُ كُف :۴ گزينۀ
                )۳ آوايي) پايۀ  

  ها: گزينه ساير بررسي اما  

نۀ
گزي

 ۱:  

 دان  گر  ت  مَس  را الن  بُ  بُل

آوايي) پايۀ ۴(

                
    گير  ر  شي  را   بان  رِ  مط
                

نۀ
گزي

 ۲:  

    دز  دا  رن  دَ  تِ   نُك  صَد 

آوايي) پايۀ ۴(

              
    زَد  سا  غَل  دَ  مُ  دا  صد
                

نۀ
گزي

 ۳:  

  دِ  مُر  زِ  ر  دا  مَ  جَب  ع

آوايي) پايۀ ۴(

                
 جان  بَد  لَ  ط  دا  خُ  از  كِ 
                

  ۲لوم و فنون ادبي ع ۲ درس * كاربرد حيطه: * دشوار ▲  ۱ گزينۀ پاسخ: -۱۱۹

 الف:
 هست  ش  بي  بو  مح  كِ   دِل   نان  را  م  كا
 نيست  ش  ني  ما  سا  كِ   سَر   تان  بخ  ك  نی
                      

  مصراع) هر در آوايي پايۀ ۳(

  ب:
  ريف  ح زان  نو  ◌َه  ت مس خَش  رِ  سَ  بر
  ضا  رِ  دَر  دَن  وَ  ر مي  ني  خَ  سُ  يا
                     

  مصراع) هر در آوايي پايۀ ۳(
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  ج:
  پُرد  سِ  مي  جان  تُ   گف مي  نِ  تِش  كي  يِ
  مُرد  ب  آ  در  كه  تي  بخ  ك  ني نك  خُ
                   

  مصراع) هر در آوايي پايۀ ۴(  

  د:
  ليك  ه  را  زين  اَ  ت رف  بس  لِ  ف  قا
 جاست  كُ   صَد  مق  كِ   ه  گا  دا  ش  ن كس
                     

  مصراع) هر در آوايي پايۀ ۳(  

  : ه
  رَد  گي  ب نش  دا  رِ  با گر  تُ   تِ  رَخ  دِ
  را  ري  فَـ  لو  ني  خِ  چر ري  وَ  را زي  بِ 
                 

  مصراع) هر در آوايي پايۀ ۴(
  ۲لوم و فنون ادبي ع ۲ درس * كاربرد حيطه: * دشوار ▲  ۲ گزينۀ پاسخ: -۱۲۰

 گزينۀ
۲:  

 شي  وَح  غِ  مُر  اين  كِ   را  لَم  دِ  جان  رن  مَ
  نَد شي  نِ كِل مش ست  خا  بر  كِ   مي  با  زِ
                

  دارد.) هجا ۳ تبي اين آوايي پايۀ ۴ (هر  
  است. ديگر هاي پايه از كمتر آخر آوايي پايۀ ها گزينه ساير در اما  

ينة
گز

 1  

  وَند  رَ  را  صح  بِ    بان  خو  كِ   يَد  شا  ن
  وَند  رَ  جا  هر  دُ  سَن  نا  شِ كس  مِ  ◌َه
                      

  

نۀ
گزي

 ۳  

  كوه  چُ  ري  نا  مَ  دا  در  ي  اپ  گر   اَ
  كوه  شُ  از  رد  ذَ  بگ  مان  سِ  زا  رت  سَ

                      
  

ينة
گز

 4  

 ماع سَ در  تان مَس  دُ زن  وا  را  دَ يي گو بان  رِ مط
 هوي  يُ  ها در  گان  دِ ري شو تُ   لَ حا در دان  ه شا
                

  
  ۲ تاريخ ۵ صفحۀ * دانش :حيطه * ساده ▲  ۱ گزينۀ :پاسخ -۱۲۱

 توسـط بلعمـي تاريخ عنوان با طبري تاريخ از تلخيصي و ترجمه سامانيان عهد در  
  گرفت. انجام بلعمي ابوعلي

  ۲ تاريخ ۷ و ۶ هاي صفحه * دانش :حيطه * متوسط ▲  ۴ گزينۀ :پاسخ -۱۲۲
 هاي  تاريخ مشهورترين از غزنويان ختاري در بيهقي لفضلاابو اثر بيهقي تاريخ كتاب  

  است. اي  سلسله
  ۲ تاريخ ۵ صفحۀ * دانش :حيطه * متوسط ▲  ۱ گزينۀ :پاسخ -۱۲۳

 خواجـه تـأليف التـواريخ  جـامع كتـاب بـه تـوان  مي مشهور عمومي هاي  تاريخ از  
  كرد. اشاره همداني اهللا  فضل رشيدالدين

  ۲ تاريخ ۱۸ صفحۀ * كاربرد :حيطه * متوسط ▲  ۴ گزينۀ :پاسخ -۱۲۴
 هـاي  روايت و اخبار تمام موشكافانۀ بررسي با مورخ تحليلي، نگاري  تاريخ روش در   

 پيامـدهاي و آثـار علل، تفسير و تحليل به اقدام ها،  آن نقد و رويداد يك به مربوط
  نمايد.  مي واقعه آن

  ۲ تاريخ ۸ صفحۀ * دانش :حيطه * ساده ▲  ۴ گزينۀ :پاسخ -۱۲۵
 اطالعـات حـاوي صفوي عصر در دالواله پيترو و شاردن مانند افرادي هاي مهسفرنا  

  .هستند ايران تاريخ درباره مفيدي بسيار
  ۲ تاريخ ۶ صفحۀ * دانش :حيطه * متوسط ▲  ۲ گزينۀ :پاسخ -۱۲۶

 ناشـناخته مـؤلفي از سيسـتان تـاريخ به توان مي محلي تاريخ آثار ترين معروف از  
  .كرد اشاره

  ۲ تاريخ ۸ تا ۶ هاي صفحه * كاربرد :حيطه * متوسط ▲  ۴ گزينۀ :پاسخ -۱۲۷
 تـاريخ در ق) ۳۷۲- ۳۱۳( صـابي ابواسـحاق از الديلميـه الدولة اخبار في التاجي كتاب  

 مشـهورترين از غزنويـان تـاريخ در بيهقـي ابوالفضـل اثر بيهقي تاريخ كتاب و بويه آل
 هاي (تاريخ تاريخي و حماسي هاي همنظوم ترين برجسته از .هستند اي سلسله هاي تاريخ

  .است فردوسي ابوالقاسم حكيم شاهنامۀ ،بلندآوازه و سنگ گران اثر منظوم)،
  كتاب ۱۷ صفحۀ * كاربرد :حيطه * متوسط ▲  ۲ گزينۀ :پاسخ -۱۲۸

 هرگونـه از دور به نويسندگان كه است اين روايي نگاري تاريخ سبك معايب از يكي  
  دهند.  نمي ارائه خبر نادرستي و درستي بارٔهدر نظري هيچ انتقاد، و نقد

  كتاب ۱۸ صفحۀ * دانش :حيطه * متوسط ▲  ۳ گزينۀ :پاسخ -۱۲۹
 به توان  مي است، شده تأليف تحليلي نگاري  تاريخ شيؤه به كه آثاري ترين  برجسته از  

  كرد. اشاره مسعودي الذهب  مروج
  كتاب ۱۷ صفحۀ * كاربرد :حيطه * متوسط ▲  ۱ گزينۀ :پاسخ -۱۳۰

 صـحابۀ و  پيامبر سيرٔه و سخنان ضبط و ثبت براي آغاز در روايي نگاري تاريخ  
  شد. مي گرفته كار به ايشان

  كتاب ۳ و ۲ هاي صفحه * استدالل :حيطه * دشوار ▲  ۳ گزينۀ :پاسخ -۱۳۱
 انسان: ساختۀ دست وسايل و ابزارها غيرنوشتاري، منابع ذيل توضيحات به توجه با  

 انـواع شـوند.  مي محسوب موثق بسيار منابع از مورخان براي نيز آثار از دسته اين
ــاك، ــواهرات، پوش ــاي ج ــاورزي، ابزاره ــروف كش ــوع در و ... و ظ ــام مجم  تم

  گيرند. مي قرار دسته اين در گذشته، از بازمانده انساني هاي  ساخته  دست
  كتاب ۵ صفحۀ * كاربرد :حيطه * دشوار ▲  ۲ گزينۀ :پاسخ -۱۳۲

 دورٔه پايـان تـا و آغـاز كيومرث از را ايران اساطيري تاريخ عمومي، تاريخ فانمؤل  
  كردند. مي ختم ساسانيان

  ۲ تاريخ ۱۸ صفحۀ * استدالل :حيطه * دشوار ▲  ۱ گزينۀ :پاسخ -۱۳۳
جاي ذكـر همـۀ روايـات  مورخ در اين روش بـه تركيبي نگاري تاريخ( روش اين در  

ها تنظـيم  ها، يك گزارش از آن دربارٔه يك موضوع، با مطالعه و مطابقت همۀ روايت
  .است نادرست ۱ گزينۀ پس  كند. مي

  كتاب ۱۸ و ۱۷ هاي صفحه * كاربرد :حيطه * دشوار ▲  ۲ گزينۀ :پاسخ -۱۳۴
 تـاريخ و انـد تركيبي نگـاري تاريخ هاي نمونـه از البلدان فتوح جمله از بالذري آثار  

 سـبك برجسـتۀ هاي نمونـه از )مسـكويه ابـوعلي نوشـته( االمم تجارب و بيهقي
  .هستند تحليلي نويسي تاريخ

  ۲ تاريخ ۱۷ صفحۀ * استدالل :حيطه * دشوار ▲  ۳ گزينۀ :پاسخ -۱۳۵
ــته از   ــاي چهره ترين برجس ــاري تاريخ ه ــي، نگ ــورخ رواي ــر و م ــهور مفس   مش

  .است طبري جرير بن محمد
 و دخل گونه هيچ نگاران تاريخ كه بود اين روايي نگاري يختار هاي ويژگي ترين مهم از  

  الف) عبارت با (مطابق. كردند مي ذكر را ها آن عيناً و كردند نمي ها روايت در تصرفي
 كـه باشـد ايـن روايـي) (سـبك نگـاري تاريخ از سـبك اين معايب از يكي شايد  

 نادرسـتي و درسـتي دربـارٔه نظري هيچ انتقاد، و نقد هرگونه از دور به نويسندگان
 د) عبارت با (مطابق. دهند نمي ارائه خبر

  
  ۲غرافيا ج ۱۵ صفحۀ * دانش :حيطه * ساده ▲  ۱ گزينۀ :پاسخ -۱۳۶
  ۲غرافيا ج ۱۱ صفحۀ * دانش :حيطه * ساده ▲  ۳ گزينۀ :پاسخ -۱۳۷
  ۲غرافيا ج ۱۸ صفحۀ * دانش :حيطه * ساده ▲  ۳ گزينۀ :پاسخ -۱۳۸
  ۲غرافيا ج ۱۴ صفحۀ * دانش :حيطه * ساده ▲  ۱ گزينۀ :پاسخ -۱۳۹
  ۲غرافيا ج ۱۴ صفحۀ * دانش :حيطه * متوسط ▲  ۴ گزينۀ :پاسخ -۱۴۰

   بودايي فرقۀ توسط ميانمار مردم كشتار  فرهنگي   
   سـازي  پـاك و حكومت و دولت توسط ميانمار مسلمانان براي مسجد ساخت منع 

  سياسي  ميانمار دولت توسط قومي
  ۲غرافيا ج ۱۷ و ۱۶ هاي صفحه * دانش :حيطه * متوسط ▲  ۱ گزينۀ :سخپا -۱۴۱

   همچون طبيعي پديدٔه مانند باشد؛ پديده يك مرز طرف دو انتقالي: ناحيۀ تعريف 
   قوم يا و زبان مثل انساني پديده يا بيابان

 انتقالي ناحيۀ مكزيك و آمريكا متحدٔه اياالت  
  اسپانيايي و سيانگلي زبان 

 پشتون قوم  انتقالي ناحيۀپاكستان و افغانستان  
  )۷ نقشۀ( ۲غرافيا ج ۹ صفحۀ * دانش :حيطه * متوسط ▲  ۴ گزينۀ :پاسخ -۱۴۲
  )فعاليت( ۲غرافيا ج ۱۷ صفحۀ * دانش :حيطه * متوسط ▲  ۴ گزينۀ :پاسخ -۱۴۳
  ۲غرافيا ج ۱۳تا  ۱۱ هاي صفحه * نشدا :حيطه * متوسط ▲  ۴ گزينۀ :پاسخ -۱۴۴

  :نادرست موارد بررسي  
  دارند. متقابل كنش و رابطه يكديگر با نواحي :به است مربوط ب)  
  آورند. مي وجود به را نواحي ها انسان :به است مربوط ج)  
  )۵ (نقشۀ ۲غرافيا ج ۸ صفحۀ * كاربرد :حيطه * متوسط ▲  ۱ گزينۀ :پاسخ -۱۴۵

 ايـن رسـمي زبان نتيجه در و كنند مي صحبت نيآلما زبان به سوئيس مردم بيشتر  
  باشد. مي ،آلمان ،همسايه كشور تأثير  تحت كشور

  ۲غرافيا ج ۱۵ صفحۀ * كاربرد :حيطه * متوسط ▲  ۴ گزينۀ :پاسخ -۱۴۶
 و وحـدت عوامـل بيشـترين كـه اسـت مركز يا كانون داراي جغرافيايي ناحيۀ هر  

  دارد. وجود آن در همگوني
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  )۱ نقشۀ( ۲غرافيا ج ۵ صفحۀ * كاربرد :حيطه * وسطمت ▲  ۲ گزينۀ :پاسخ -۱۴۷

متر ميلي به بارش ساالنۀ ميانگين  ناحيه  
  ۳۱۳شمالي خراسانالف
  ۵۳۹  كردستان ب

  ۲غرافيا ج ۶ تا ۴ هاي صفحه * دانش :حيطه * متوسط ▲  ۱ گزينۀ :پاسخ -۱۴۸
  ها: گزينه بررسي  
 هـاي واحـد بـه را آن معيارهـايي اساس بر بندي ناحيه در  ادرستن -رستد )۱  

  كنند. مي تقسيم تر كوچك
    رستد - رستد )۲  
 جغرافيـايي هـاي ويژگـي كـه اسـت زمين سطح از بخشي ،هناحي  ادرستن )۳  

  رستد -دارد همگوني
  رستد - رستد )۴  
  )فعاليت( ۲غرافيا ج ۱۸ صفحۀ * دانش :حيطه * متوسط ▲  ۲ گزينۀ :پاسخ -۱۴۹

   هـا قـاره شـوند. نمـي محسوب ناحيه ها قاره كنيم، انتخاب طبيعي معيارهاي اگر 
 و وحـدت داراي انسـاني هـاي ويژگـي و خاك و اقليم نظر از و نيستند يكپارچه
 تـوان مـي اقتصادي معيارهاي از بعضي اساس بر ولي باشند. نمي نسبي همگوني

 در كه اقتصادي ماندگي عقب دليل به را آفريقا مثالً آورد. حساب به ناحيه را ها آن
  آورد. حساب به مانده عقب ناحيۀ يك توان مي شود، مي مشاهده تقريباً قاره همۀ

   آن در انسـاني و طبيعي عناصر نسبي همگوني و وحدت ناحيه، هر اصلي ويژگي 
  )يابي وحدت( است.

  )۶ (نقشۀ ۲غرافيا ج ۸ صفحۀ * كاربرد :حيطه * دشوار ▲  ۴ گزينۀ :پاسخ -۱۵۰
   14% حدود  جمعيـت پس هند.د مي تشكيل مسلمانان را هند كشور جمعيت /2

  با: است برابر تقريباً ها آن
1 000 000 000 %14 2 140 000 000, , , / , ,   

   كـه دانيـدب اسـت كـافي فقـط نيست؛ اعداد حفظ به نياز كه است ذكر به الزم 
 ۲ هـاي گزينه اعداد و هستند دارا را هند كشور جمعيت درصد دومين مسلمانان،

  دهد. مي نشان را نيپايي بسيار درصد ،۱ گزينۀ و باال بسيار ،۳ و

  
  ۲ شناسي جامعه ۵ و ۴ هاي صفحه * دانش :حيطه * ساده ▲  ۴ گزينۀ :پاسخ -۱۵۱

 پيدا راه فرهنگي جهان به فردي بعد از كه هستند هايي فعاليت ،۳ و ۲ ،۱ هاي گزينه  
  است. اليتفع فرهنگي نمود ،همجسم ساخت و ديگري به مهرورزي كتاب، اند؛ كرده

 ذهنـي و فـردي جهـان به مربوط ،همجسم يك ساختن با رابطه در تفكر ،۴ گزينۀ  
  است.

  ۲ شناسي جامعه ۴ و ۳ هاي صفحه * كاربرد :حيطه * دشوار ▲  ۴ گزينۀ :پاسخ -۱۵۲
  ها: گزينه برسي  
 رسيدن هاي راه و شناخت و معرفت با ارتباط در كه ييها پاسخ و ها پرسش :۱ گزينۀ  

 يكي به ،۱ گزينۀ كه شود مي محسوب شناسانه معرفت هاي پرسش موارد از باشد آن به
 و اسـت نـوين علم هاي شاخصه از بودن پذير تكرار زيرا دارد؛ اشاره مصاديق اين از

  دارد. شناخت كسب نحؤه به اشاره
 انسـان ماهيـت و تعريـف با ارتباط در كه ييها پاسخ و ها پرسش :۳ و ۲ هاي گزينه  

 از مصداق دو به ۳ و ۲ هاي گزينه كه شود مي محسوب شناسانه انسان موارد از باشد
 مجبـور بـه ،۳ گزينـۀ و انسان بودن پذير تربيت به ،۲ گزينۀ دارد. اشاره موارد اين

  دارد. اشاره او ماهيت و تعريف در انسان نبودن
 شناسـي انسـان يا شناسي معرفت شناسي، هستي موارد از يك هيچ به ،۴ گزينۀ اما  

  ندارد. اشاره
 را عبــارت تــوان نمــي شــناخت، كلمــۀ از اســتفاده دليل بــه ،۴ گزينــۀ در نكتــه:  

  است. فرهنگ با ارتباط در شناخت اين زيرا گرفت نظر در شناسانه معرفت
  ۲ شناسي جامعه ۵ صفحۀ * كاربرد :حيطه * دشوار ▲  ۱ گزينۀ :پاسخ -۱۵۳

 از بعضـي در دانشـجويان، پذيرش در حجاب ممنوعيت قانون به شده، داده عبارت  
 عقايـد از خاصي نوع آوردن وجود به آن معناي كه دارد؛ اشاره اروپايي هاي دانشگاه

 در خصوصـيات و عقايـد از نـوع همـان بروز اجازٔه و افراد در ذهني خصوصيات و
   شود. مي ذهني خصوصيات و عقايد ديگر بروز مانع نتيجه، در است؛ فرهنگ

 جـوي و جست در عقيده كه است زماني و است عبارت اين برعكس ،۴ گزينۀ نكته:  
  باشد. خود خاص فرهنگ

  

  ۲ شناسي جامعه ۷ و ۶ هاي صفحه * كاربرد :حيطه * متوسط ▲  ۳ گزينۀ :پاسخ -۱۵۴
 ؛نيسـت محدود طبيعت جهان به تكويني جهان كه دارد اين به اشاره سؤال، عبارت  

 بخـش دو بـه تكـويني جهان كه است تكويني جهان از بخشي طبيعت جهان بلكه
  مسلمان متفكران ديدگاه  شود. مي تقسيم طبيعت فوق و طبيعت

  ها: گزينه ساير رد  
  است. اول ديدگاه با رابطه در :۱ گزينۀ  
  .ستنده دوم ديدگاه با رابطه در :۴ و ۲ هاي هگزين  
  ۲ شناسي جامعه ۸ صفحۀ * دانش :حيطه * ساده ▲  ۴ گزينۀ :پاسخ -۱۵۵

  :دوم ديدگاه ايه ويژگي  
  تكويني و ذهني جهان از تر مهم فرهنگي جهان )۱  
  فرهنگ تابع افراد فردي و ذهني جهان )۲  
    ها فرهنگ تصرف و دخل براي خامي مادٔه تكويني جهان )۳  
  ۲ شناسي جامعه ۸ صفحۀ * دانش :حيطه * دشوار ▲  ۲ گزينۀ :پاسخ -۱۵۶

 به نيز آگاهي و ادراك نيست. يعتطب جهان به محدود تكويني جهان قرآن، نگاه از  
 خداونـد خواسـت و حكمـت اسـاس بـر تكويني جهان و شود نمي منحصر انسان

  دارد. حكيمانه رفتاري انساني جوامع و افراد با سبحان،
  ۲ شناسي جامعه ۱۱ صفحۀ * دانش :حيطه * متوسط ▲  ۴ گزينۀ :پاسخ -۱۵۷

 طـول در ندارنـد. يكساني يتاريخ تداوم و جغرافيايي گسترٔه مختلف، هاي فرهنگ  
 در واحـد زماني در و آيند مي پديد ،متفاوتي هاي فرهنگ واحد، سرزميني در زمان

  گيرند. مي شكل گوناگوني هاي فرهنگ ،متعدد هاي سرزمين
  ۲ شناسي جامعه ۱۲ صفحۀ * دانش :حيطه * متوسط ▲  ۳ گزينۀ :پاسخ -۱۵۸

  برداشتند: گام شدن انيجه سوي به كه هايي فرهنگ نخست گونۀ هاي ويژگي  
  است. خاصي گروه يا منطقه قوم، به متعلق آن هنجارهاي و ها ارزش عقايد، )۱  
  دارد. جويانه سلطه نگاه )۲  
  جغرافيايي مرزهاي از عبور )۳  
  پيراموني و مركزي منطقۀ دو به جهان تقسيم )۴  
  مركزي منطقۀ توسط پيراموني منطقۀ گرفتن خدمت به )۵  
  اند. گونه اين از نمونه دو داري سرمايه و ونيسمصهي فرهنگ )۶  
  ۲ شناسي جامعه ۱۳ و ۱۲ هاي صفحه * دانش :حيطه * متوسط ▲  ۲ گزينۀ :پاسخ -۱۵۹

   بـا و داند مي خاصي نژاد متوجه را خود هاي ارزش و ها آرمان :صهيونيسم فرهنگ 
  گيرد. مي كار به نژاد آن خدمت در را ديگران خود، دنيوي رويكرد

   را خاص گروهي يا جامعه قوم، يك تسلط كه فرهنگي :استكبار يا سلطه فرهنگ 
 نـاتواني و ضـعف به را ها گروه و جوامع اقوام، ديگر و آورد مي دنبال به ديگران بر
  كشاند. مي

   و هنجارهـا امـا باشـد حـق آن هـاي ارزش و عقايد كه اي جامعه :فاسقه مدينۀ 
  نباشد. حق با همسو و موافق آن رفتارهاي

  ۲ شناسي جامعه ۱۳ و ۱۲ هاي صفحه * دانش :حيطه * متوسط ▲  ۱ گزينۀ :پاسخ -۱۶۰
  است. درست سوم و اول عبارت  
 فرهنـگ  باشـد مـي درسـت ترتيـب ايـن بـه و اسـت نادرسـت دوم عبارت  

 را ديگـر كشورهاي و دهد مي قرار توجه مورد را قدرت و ثروت كانون داري، سرمايه
  گيرد. مي خدمت به آن پيرامون در

 فرهنـگ هـاي ويژگـي از خـاص نـژاد يـك بـراي ديگران گرفتن خدمت هب نكته:  
  است. صهيونيسم

  ۲ شناسي جامعه ۱۴ صفحۀ * دانش :حيطه * متوسط ▲  ۴ گزينۀ :پاسخ -۱۶۱
 سـنجش بـراي ميزاني و معيار توانند نمي نباشند قائل يتحقيق به كه هايي فرهنگ  

 حقانيـت از تواننـد نمـي نتيجـه در و باشـند هداشـت مختلـف هاي ارزش و عقايد
  .كنند دفاع خود هاي ارزش

  ۲ شناسي جامعه ۱۶ و ۱۵ هاي صفحه * كاربرد :حيطه * دشوار ▲  ۲ گزينۀ :پاسخ -۱۶۲
   دنيـوي، و مادي نيازهاي بر عالوه انسان كه دارد مطلب اين به اشاره اول عبارت 

  گردد. برمي معنويت ويژگي به نكته اين كه دارد نيز معنوي و ابدي نيازهاي
   حقـوق شـدن پايمـال همچنـين و جهان شدن قطبي عدم به اشاره دوم عبارت 

  است. مرتبط عدالت ويژگي به كه دارد جوامع و ها انسان
   زمينـۀ شدن فراهم كه آن، پيامدهاي و جوامع و افراد بودن منفعل به نيز سوم عبارت 

  شود. مي مربوط مسئوليت و تعهد ويژگي هب و دارد اشاره است گران سلطه نفوذ
  ۲ شناسي جامعه ۱۵ صفحۀ * دانش :حيطه * ساده ▲  ۱ گزينۀ :پاسخ -۱۶۳

 و معنويـت ،حقيقـت مانند ديگر شمول جهان هاي ارزش اساس بر ها پرسش اين به  
 داده سـؤال در مـذكور پرسـش دو بـه كـه پاسخي با شود. مي داده پاسخ عدالت

  گردد. مي مشخص آزادي معناي شود، مي
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  ۲ شناسي جامعه ۱۵ و ۱۴ ،۱۳ هاي صفحه * كاربرد :حيطه * دشوار ▲  ۴ گزينۀ :پاسخ -۱۶۴
 كه باشد انساني مشترك هاي ارزش و عقايد بايد جهاني فرهنگ هاي ارزش و عقايد  

  شود. مي ياد شمول جهان و عام هاي ارزش و عقايد عنوان به ها آن از
 و جبرگـرا هـاي فرهنـگ بـه مربـوط كـه اسـت بينـي طالع با ارتباط در ،۴ گزينۀ  

 و كننـد مي انكـار سرنوشـت تعيـين در را انسان قدرت نقش كه است غيرمسئول
  گيرند. مي آدميان از را مقاومت قدرت

 فرهنـگ هاي ويژگي با ارتباط در مفاهيمي )اشعار و عبارت در( ۳ و ۲ ،۱ هاي گزينه  
  گويند. مي سخن انساني مشترك هاي ارزش از و دارند جهاني مطلوب

  ۲ شناسي جامعه ۱۶ صفحۀ * استدالل :حيطه * دشوار ▲  ۲ گزينۀ :پاسخ -۱۶۵
 پاسـخ جهـان و انسان دربارٔه بشر بنيادين هايي پرسش به بايد عقالنيت اول سطح  

 از را خود هويت از دفاع توان دهد، پاسخ ها پرسش اين به نتواند فرهنگي اگر دهد.
  .دهد مي دست

 را جهـان و انسان با رابطه در بنيادين پرسش يك به پاسخ در توانينا سؤال عبارت  
 نبودن بر استدالل سؤال صورت پس است؛ خواسته را آن نتيجۀ و است كرده مطرح

 دفـاع توان دادن دست از عقالنيت اول سطح نبود نتيجۀ و دارد اول سطح عقالنيت
  است. فرهنگي هويت از

  
  فلسفه ۸ و ۷ هاي صفحه * دانش :حيطه * ساده ▲  ۱ گزينۀ :پاسخ -۱۶۶

 هـا پرسـش تـرين نهايي ؛است خاصي هاي پرسش دنبال به موضوعي هر در فلسفه،  
 داده پاسخ و پرسيده هنر در زيبايي حقيقت از سؤال .رامو چرايي و چيستي ٔهدربار
 بررسـي آن نيـاديب غيـر هاي ويژگي و شود مي آفريده هنري اثر هنر در شود. نمي
 فلسـفي سـؤالي واقع در كنيم، مي پرسش زيبايي عقلي بنياد از وقتي اما شود. مي

  ايم. پرسيده
 و تـاريخ« ،»فقه« ترتيب: به شوند؛ مي داده پاسخ ديگر هاي دانش در ها: گزينه ساير  

  ».هندسه« و »شناسي جامعه
  فلسفه ۱۳ صفحۀ * دانش :حيطه * ساده ▲  ۴ گزينۀ :پاسخ -۱۶۷

 درخـت ايـن ريشـۀ مانند اولي فلسفۀ باشد، درخت يك همانند فلسفه دانش اگر  
 اولي فلسفۀ رابط كه هستند درخت اين هاي شاخه همانند فلسفه هاي شاخه و است

 دانـش يك بنيادي مسائل به پرداختن با فلسفه هستند. دانش مختلف هاي رشته با
 از يكـي »هنـر فلسـفۀ« پـس آورد. مـي وجـود به را دانش آن فلسفۀ هنر)، (مثالً
  است. فلسفه درخت هاي شاخه

  فلسفه ۱۲ صفحۀ * كاربرد :حيطه * ساده ▲  ۱ گزينۀ :پاسخ -۱۶۸
 هـا پرسش اين از برخي پرسيد. ها آن از توان مي كه است هايي ويژگي داراي شيء هر  

 »چيسـت؟ مثلـث« بپرسند: اگر مثالً گردند. ميبر شيء در تري بنيادي هاي ويژگي به
 بـراي بنيادي ويژگي يك »بودن شكل« است. »ضلعي سه شكل« گوييم: مي پاسخ در

 داراي« از ويژگـي ايـن داشت. مثلث از دركي هيچ توان نمي آن بدون كه است مثلث
 داراي مثلثـي هر گرچه زيرا است؛ تر بنيادي »بودن درجه ۱۸۰ داخلي زواياي مجموع

  فهميد. را مثلث مفهوم توان مي هم ژگيوي اين تصور بدون اما است، زوايا مجموع اين
 يـك صـرفاً ثانياً است؛ الزاويه) (قائم مثلث از خاص نوع يك به مربوط اوالً :۲ گزينۀ  

  نيست. بنيادي پس است؛ نكرده مطرح را خاصي ويژگي و است گذاري نام
 آن براي بنيادي ويژگي يك نيست، هم آن به مختص كه مثلث كاربردهاي :۴ گزينۀ  

  شود. نمي محسوب
  فلسفه ۶ و ۵ هاي صفحه * استدالل :حيطه * متوسط ▲  ۳ گزينۀ :پاسخ -۱۶۹

 اسـت ممكن كه هستند انسان و جهان دربارٔه بنيادي سؤاالتي فلسفي هاي پرسش  
 (رد آيـد پديـد دانش سطح يا شغل و زندگي نوع هر با و جا هر در انساني هر براي
 بـا ديگر برخي اما گذرند؛ مي سادگي به اه پرسش اين كنار از افراد برخي ).۱ گزينۀ
 اين كه آيد نظر به شايد ).۲ گزينۀ (رد پردازند مي ها آن دربارٔه انديشيدن به جديت
 ها پرسش اين به كه پاسخي اما ندارند؛ ما روزمرٔه و عادي زندگي به ربطي ها پرسش

 بـا و نـدك مي مشخص را ما گفتار و رفتار و زندگي سبك ها)، آن طرح (نه دهيم مي
 جـديت با برخي دليل همين به ).۴ گزينۀ (رد كند مي متفاوت ديگر هاي آدم زندگي

 نشـينند. نمـي پـاي از مناسـب پاسـخ به رسيدن تا و پردازند مي ها پرسش اين به
 و پيوسـته فكـري تـالش و دقـت نيازمند سؤاالت، اين به پاسخ صحنۀ در كاميابي
  شود. نمي ميسر كسي هر يبرا ها آن كردن طرح مانند و است دائمي

  فلسفه ۶ صفحۀ * دانش :حيطه * متوسط ▲  ۳ گزينۀ :پاسخ -۱۷۰
 و ظـاهري دانـش بـه و ايستاده جا يك در كه است كسي »واقف« مالصدرا، نظر از  

 بـه رسيدن مسير رهروي و حقيقت جويندٔه نيست حاضر و كرده خوش دل تجربي،
 باشد. بنيادي هاي پرسش پاسخ

  فلسفه ۱۴ و ۱۳ هاي صفحه * استدالل :حيطه * متوسط ▲  ۳ ۀگزين :پاسخ -۱۷۱
 بـا مـثالً شود؛ مي ساخته موضوع آن فلسفۀ موضوعي هر دربارٔه فيلسوفانه تأمل با  

  شود. مي ساخته »اخالق فلسفۀ« ،»اخالق« دربارٔه فلسفي تأمل
 دانـش« به بنابراين است؛ خوب فعل مصاديق وجوي جست در پرسش اين :۱ گزينۀ  

  دارد. تعلق »اخالق
 نشـده معين خاصي موجود و شده پرسيده موجودات عموم دربارٔه سؤالي :۲ گزينۀ  

  دارد. تعلق »اولي فلسفۀ« به بنابراين است؛
 شان منافع علت به يا است خوب افعال ذاتي اينكه و خوبي حقيقت دربارٔه :۳ گزينۀ  

 بـه كه است اخالق مباني از مسئله اين است. پرسيده شود، مي داده نسبت ها آن به
 فلسفي و عقلي تأمالت با فقط ولي دهد مي جهت اخالق متخصص يك اخالقي آراي
  دارد. تعلق »اخالق فلسفۀ« به بنابراين است؛ گويي پاسخ قابل

 دانـش« بـه بنـابراين اسـت، شده پرسيده اخالق حوزٔه در دستورالعملي :۴ گزينۀ  
  است. مربوط »اخالق

  فلسفه ۱۰ صفحۀ * دانش :حيطه * طمتوس ▲  ۲ گزينۀ :پاسخ -۱۷۲
 كـه بـدانيم بايد همه از اول بگيريم، قرار فلسفي تفكر درست مسير در اينكه براي  

 هايمان ندانسـته و ها دانسته به نسبت يعني كجاست؛ تا ما آگاهي و اطالعات ميزان
  باشيم. آگاه

 ترتيـب بـه فلسـفي، تفكـر درسـت مسـير در گرفتن قرار براي نياز مورد هاي گام  
   از: اند عبارت

   خود هاي ندانسته و مجهوالت از آگاهي )۱  
   غيرمهم و فرعي مسائل از مؤثر و مهم مسائل تشخيص )۲  
    پاسخ پذيرش براي معيار داشتن )۳  
  سؤاالت براي پاسخ جوي و جست )۴  
  صحيح استدالل ارائۀ )۵  
 فلسفه ۱۲ صفحۀ * كاربرد :حيطه * دشوار ▲  ۴ گزينۀ :پاسخ -۱۷۳

  بود. خواهد »شناخت فلسفۀ« به متعلق لذا و است شناخت دربارٔه بنيادي سؤالي  
 »اولي فلسفۀ« به پس اند؛ پرسيده آن قواعد و احكام و هستي دربارٔه ها: گزينه ساير  

  دارند. تعلق
  فلسفه ۱۲ صفحۀ * استدالل :حيطه * دشوار ▲  ۴ گزينۀ :پاسخ -۱۷۴

 درسـتي بـه ۴ نمـودار در تنها واقعيت اين است. »فلسفه« از بخشي »اولي فلسفۀ«  
  است. شده داده نشان

  است. داده نشان خارج »فلسفه« از را »اولي فلسفۀ« از بخشي اشتباه به :۱ گزينۀ  
 اسـت (كل) شامل و (جزء) مشمول رابطۀ »فلسفه« و »اولي فلسفۀ« رابطۀ :۲ گزينۀ  

 كـه اسـت شـده داده اننش »تأخري و تقدم« و »ترتيبي« رابطۀ نمودار اين در ولي
  است. ربط بي

 و انـد شده داده نشان هم از جدا »اولي فلسفۀ« و »فلسفه« نمودار اين در :۳ گزينۀ  
 »فلسـفه« را بـزرگ مثلـث كل اگر كه است حالي در اين كنند. مي تكميل را مثلث
 مضـاف) هاي فلسفه از (يكي »فيزيك فلسفۀ« مثالً را آن باالي بخش يا ناميديم مي
  شد. مي درست نمودار اميديم،ن مي

  فلسفه ۱۴ و ۱۳ هاي صفحه * كاربرد :حيطه * دشوار ▲  ۳ گزينۀ :پاسخ -۱۷۵
 زيـرا اسـت؛ »مضـاف هاي فلسـفه« به متعلق خاص، موضوع يك در بنيادي سؤال  

 شود مي سبب »بودن خاص« و باشد »فلسفي« سؤال شود مي سبب »بودن بنيادي«
 يافته توسعه بسيار مضاف هاي فلسفه دامنۀ امروزه نباشد. »اولي فلسفۀ« به متعلق

 كـرده، جلـب خود به را انديشمندان و فيلسوفان توجه كه اهميتي با موضوع هر و
 فلسـفۀ و فرهنـگ فلسـفۀ تكنولـوژي، فلسـفۀ مانند: است؛ كرده پيدا اي فلسفه
 فلسفۀ« حوزٔه در هم سؤال اين شوند. مي تدريس جهان هاي دانشگاه در كه پزشكي

  است. تكنولوژي تأثيرات دربارٔه بنيادي سؤالي زيرا است؛ شده پرسيده »كنولوژيت
  اولي فلسفۀ :۱ گزينۀ  
  اجتماعي علوم :۲ گزينۀ  
  شناسي روان علم :۴ گزينۀ  
  فلسفه ۱۴ و ۱۳ هاي صفحه * كاربرد :حيطه * دشوار ▲  ۲ گزينۀ :پاسخ -۱۷۶

 فلسـفي پرسـش كيـ اسـت، آن به دادن پاسخ درصدد شناس زيست كه پرسشي  
 بـا كه شود مي مربوط حيات عامل و زنده موجود دربارٔه بنيادي مسائل به زيرا است.
 نيسـت، شـناختي زيست او تحقيق پس داد؛ پاسخ آن به توان نمي غيرعقلي روش
 اينكـه بـا طرفـي از ).۴ گزينـۀ (رد اسـت »شناسي زيست فلسفۀ« به متعلق بلكه
 شـناختي زيست هاي پژوهش بر ولي ،نيست شناسي زيست حوزٔه در او گيري نتيجه

 هـاي ديـدگاه قطعاً است، معتقد روح وجود به كه شناسي زيست زيرا گذارد؛ مي اثر
 چنـين البتـه ).۳ گزينـۀ (رد داشت خواهد آن هاي ويژگي و حيات دربارٔه متفاوتي
 بنيـادي سـؤال ايـن پاسخ يافتن پي در باشد نداشته حق دانشمند اين كه نيست
 اختصاص و است آنان همۀ وظيفۀ بلكه و ها انسان همۀ حق فلسفي تفكر ازير باشد؛
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 آنچـه ).۱ گزينۀ (رد ندارد امر اين در متخصص و متبحر افراد عنوان به فيلسوفان به
 هر در تحقيق روش و ابزار كه است اين كرده، غفلت آن از دانشمند اين و است مهم

 كـه »روح« وجـود دربارٔه توان نمي مثالً باشد؛ موضوع آن با متناسب بايد موضوعي
 مشـاهدٔه زيـرا كـرد؛ تحقيـق آزمايشـگاهي مشاهدٔه روش به است، بدن از مجرد

  را. بدن از مجرّد امور نه دهد، مي نشان را بدن اعضاي تنها آزمايشگاهي
 »روح« از مقصـود اينجا در است، شده تصريح سؤال صورت در كه طور همان تذكر:  

 بدن عضو ولي است بدن حيات عامل كه است زنده وجودم از ساحتي و بخش همان
 فلسـفۀ بـه متعلق سؤال و است مطرح خاص موجود يك وجود از بحث لذا نيست؛
 موجـودي ،»نفس« يا »روح« از مقصود فلسفي، متون از بسياري در اما نيست. اولي
 مسـئلۀ يـك اين صورت اين در است. ماده به وابسته فعاليتش كه مجرد ذاتاً است
 ابتدا زيرا گيرد؛ مي قرار اولي فلسفۀ حوزٔه در و است طبيعي زندٔه موجودات از فراتر
 جهـت از را مجردهـا همۀ سپس و كرده تقسيم مادي و مجرد به را موجودات همۀ
 گفـت تـوان مـي بنابراين است. كرده تقسيم مادي و مجرد به دوباره فعاليت، نحؤه

 شناسـي، زيست فلسفۀ سؤال يك نوانع به شده، مطرح سؤال اين در كه اي مسئله
  است. اولي فلسفۀ حوزٔه در تر كلي سؤال يك از خاصي حالت خود

  فلسفه ۱۳ و ۹ تا ۶ هاي صفحه * استدالل :حيطه * دشوار ▲  ۱ گزينۀ :پاسخ -۱۷۷
 زندگي بنيادين هاي سؤال كه است كسي »فيلسوف« ،»فلسفه« درست تعريف بر بنا  

 بـه دقيـق پاسـخ و كند مي بررسي استداللي و عقلي روش به قانونمند صورت به را
 فيلسوفان و است داشته اي ويژگي چه افالطون فلسفۀ ديد بايد حال دهد. مي ها آن

 تنهـا هـا آن كارهـاي همـۀ انديشـمند، اين نظر از كه اند كرده ورزي فلسفه چگونه
  است. گرفته لقب افالطون فلسفۀ بر نويسي حاشيه

 است. فيلسوفان اصلي كار سنخ از قطعاً فلسفه، تعريف طبق تالشي چنين :۱ گزينۀ  
 در ولـي ديگـران. نـه پرداختنـد؛ مي خود بنيادي سؤاالت به معموالً فيلسوفان اما

 باشـد، كرده مطرح را فلسفه تاريخ بنياديِ سؤاالت همۀ افالطون فلسفۀ كه صورتي
 فلسـفۀ بر نويسي هحاشي مشغول ناآگاهانه يا آگاهانه فيلسوفان، همۀ گفت توان مي

 (توجـه: اسـت. بـوده معاصر انديشمند اين نظر مورد معنا همين و اند بوده افالطون
 معموالً ها آن سؤاالت ولي دادند؛ مي سؤاالت به مختلفي هاي پاسخ فيلسوفان گرچه

 تـوان مـي افالطـون، فلسـفۀ العادٔه فوق گستردگي به توجه با و است بوده يكسان
  است.) بوده شامل را تاريخ طول در مطرح فلسفيِ االتِسؤ همۀ كه داد احتمال

 بلكـه انـد؛ نپرداخته خاص فلسفۀ يك ارزيابي به تنها فيلسوفان همۀ اوالً :۲ گزينۀ  
 ذكـر به تنها آنان ثانياً اند. كرده بررسي را بنيادين هاي پرسش به مختلف هاي پاسخ
 آنان كارهاي از يكي اين، لكهب اند؛ نكرده اكتفا ديگر هاي دانش با فلسفه هاي تفاوت
  است. نبوده افالطون از پس فيلسوفان همۀ كار كار، اين بنابراين است. بوده

 قطعـاً راسـتين فلسـفۀ عنوان به آن معرفي و ديگر شخصي نظر دادن شرح :۳ گزينۀ  
 از بسـياري زيـرا انـد؛ داده انجـام تـاريخ طـول در فيلسـوفان همۀ كه نيست كاري

 اخـتالف يكـديگر با و اند داده سؤاالت به متفاوت هاي پاسخ تاريخ طول در فيلسوفان
 پاسـخ منطق، و استدالل و عقل كمك با است كرده سعي فيلسوفي هر و اند داشته نظر

  بگذارد. ميان در ديگران با را پاسخ آن منطق، و استدالل همان با و بيابد را درست
 بلكـه اسـت؛ نبـوده يلسوفانف اصلي كار ديگر، فلسفۀ يك مسائل درك :۴ گزينۀ  

 درك و دانسـت فيلسـوف يك اصلي كار توان مي را فلسفي سؤاالت به دادن پاسخ
  است. اصلي كار اين مقدمۀ تنها هم ديگر هاي فلسفه

  فلسفه۱۳ و ۱۲ هاي صفحه * استدالل :حيطه * دشوار ▲  ۱ گزينۀ :پاسخ -۱۷۸
 در كـه اسـت فلسـفه اصلي و اي ريشه بخش آن »مابعدالطبيعه« يا »اُولي فلسفۀ«  

 خصوصـيات نه است؛ وجود و هستي اصل دربارٔه يهاي سؤال به پاسخ وجوي جست
 دربارٔه كه است فلسفه از بخش آن »اُولي فلسفۀ« ديگر: عبارت به خاص. وجود يك

 آورد مـي دسـت به را قواعدي و احكام و كند مي تحقيق وجود به مربوط هاي مسئله
  خاص. وجود يك نه است، دوجو و هستي خود به مربوط كه

 اسـت؛ كرده پرسش موجودي هر از »ج« مورد تنها شده، مطرح هاي سؤال ميان در  
 قـوانين نقض بر توانا دستۀ دو به را عالم موجودات همۀ حقيقت در پرسش اين زيرا

 در سـؤال ايـن لـذا اسـت. كـرده تقسـيم طبيعت قوانين نقض از ناتوان و طبيعت
 اسـت آن سؤال اين بخش يك ديگر: عبارت به شود. مي دهدا پاسخ »مابعدالطبيعه«
 در سـؤالي چنين و »كند؟ نقض را طبيعت قوانين بتواند كه هست موجودي آيا« كه

  گيرد. مي قرار »اولي فلسفۀ« يا »شناسي هستي« حيطۀ
  ها: پرسش بقيۀ حيطۀ  
  شناسي زيست علم ب:  هنر فلسفۀ الف:  
  تماعياج علوم فلسفۀ :ه  اديان مطالعات د:  

  

 فلسفه۱۴ و ۱۳ هاي صفحه * استدالل :حيطه * متوسط ▲  ۴ گزينۀ :پاسخ -۱۷۹
 مضـاف هاي فلسفه به و هستند علوم حوزٔه در فلسفي سؤاالتي »ه« و »الف« سؤال دو  

 خـود در كـه اند كرده مطرح علوم دربارٔه بنياديني هاي پرسش دو، هر زيرا دارند؛ تعلق
 داد. پاسـخ هـا آن بـه توان نمي عقلي روش به جز و نيستند گويي پاسخ قابل علوم آن

  شود. مي مربوط اجتماعي علوم فلسفۀ به »ه« سؤال و هنر فلسفۀ به »الف« سؤال
  فلسفه ۹ تا ۷ هاي صفحه * استدالل :حيطه * متوسط ▲  ۲ گزينۀ :پاسخ -۱۸۰

 شـان دادن پاسخ كه بنيادين سؤاالتي كه چرا اند؛ غيرفلسفي »د« و »ب« پرسش دو  
 سـؤال ويژگـي دو از كـدام هـيچ يعنـي نيستند. باشد، ممكن عقلي روش به فقط

 ندارند. را فلسفي

  
  شناسي روان ۲۹ صفحۀ * دانش حيطه: * ساده ▲  ۳ گزينۀ پاسخ: -۱۸۱

  باشد. ها روش ساير همراه به بايد آن تفسير و اجرا چگونگي ها، آزمون از استفاده  
  شناسي روان ۲۱ صفحۀ * دانش حيطه: * ساده ▲  ۳ ينۀگز پاسخ: -۱۸۲

 بلكـه باشـند، خـام اطالعات حاوي فشرده، لوح همانند ندارند تمايل انديشمندان  
 باشـند. داشـته زيـادي هـاي استنباط حافظه در موجود اطالعات از كنند مي سعي

 ترباال مراتب به حافظه در موجود اطالعات بازنمايي با كنند مي سعي ديگر عبارت به
  يابند. دست »تفكر« يعني شناخت

 به شدن وارد و حافظه مرحلۀ از عبور در عادي مردم با انديشمندان تفاوت واقع در  
  است. تفكر حيطۀ

  شناسي روان ۱۸ صفحۀ * دانش حيطه: * ساده ▲  ۲ گزينۀ پاسخ: -۱۸۳
 درس يـك نمرٔه است. ثابت برابر در متغير كند. مي تغيير كه چيزي هر يعني متغير  

 هرچـه اسـت. متغيـر يـك پس شود، مي شامل را بيست تا يك از مختلفي رمقادي
  است. تر دقيق گيري اندازه شود، تعريف تر دقيق متغير

 باعـث ايـن و شـوند مي تعريف دقيق و عيني صورت به متغيرها عملياتي تعريف در  
  شود. مي گيري اندازه سهولت

  شناسي روان ۱۶ و ۱۲ هاي صفحه * كاربرد حيطه: * متوسط ▲  ۱ گزينۀ پاسخ: -۱۸۴
 نظـر بـر تكيـه با رفاًص »دار صالحيت مقام و نظران صاحب نظر به استناد« روش در  

  شود. مي داده پاسخ موردنظر مسئلۀ به ،باتجربه و متخصص افراد
 را اي   فرضيه آن به پاسخ براي كه دارد ذهن در سؤالي محقق ابتدا »علمي روش« در  

 قـرار بررسـي مـورد تجربي هاي روش طريق از را خود فرضيۀ سپس دهد، مي ارائه
  پذيرد. مي را آن شود، تأييد اگر و دهد مي

  شناسي روان ۲۲ صفحۀ * دانش حيطه: * متوسط ▲  ۴ گزينۀ پاسخ: -۱۸۵
  است. بيشتر فهم و دريافت معناي به پردازش  
 بـر صـرفاً پردازشـگران از برخي كنند. نمي عمل شيوه يك به پردازش در ها انسان  

 در پردازش نوع دارند. تكيه محرك ظاهري شكل و اندازه همانند حسي هاي ويژگي
  است. »ادراكي پردازش« حالت اين

 دسترسـي مختلـف هـاي محرك مشترك هاي ويژگي به كنند مي سعي ديگر برخي  
 افـراد قبيـل ايـن پـردازش نوع رسند. مي مفهوم به ديگر عبارت به باشند، داشته

  است. »مفهومي پردازش«
  شناسي روان ۲۴ صفحۀ * دانش حيطه: * متوسط ▲  ۳ گزينۀ خ:پاس -۱۸۶

 تجربي بعد در است. بوده پردازي نظريه صوريِ جنبۀ اسالمي انديشمندان مطالعات بيشتر  
  نيافت. تداوم موضوع اين ولي اند، بوده خوبي آغازگران اسالمي دانشمندان اينكه با
  شناسي روان ۱۲ صفحۀ * دانش حيطه: * متوسط ▲  ۱ گزينۀ پاسخ: -۱۸۷

 و دانـش بـه توجـه با ها آن شود. مي شروع مسئله طرح با دانشمندان هاي پژوهش  
 بـه اي  سـنجيده و خردمندانه هاي پاسخ كنند مي سعي پيشينيان و خودشان تجربۀ
 صـورت در هـا فرضيه گويند. فرضيه ها پاسخ قبيل اين به بدهند، علمي هاي مسئله
  ند.شو مي تبديل اصل يا قانون به تجربي تأييد

 هـا آن بـودن كـاربردي و سـودمندي اسـاس بـر را تجربي علوم هاي نظريه توجه:  
  )۴ و ۳ هاي گزينه (رد سنجند. مي

  شناسي روان ۱۴ صفحۀ * دانش حيطه: * متوسط ▲  ۳ گزينۀ پاسخ: -۱۸۸
 بـا هـا پديـده تبيـين و توصـيف در تجربي علوم ساير با مقايسه در شناسي روان  

  است. رو روبه زيادي هاي دشواري
 هـاي علت تأثير تحت شناختي روان هاي پديده كه است اين دشواري دليل ترين مهم  

  نيست. گونه اين ديگر علوم در كه حالي در هستند، زيادي
  شناسي روان ۲۲ صفحۀ * كاربرد حيطه: * متوسط ▲  ۳ گزينۀ پاسخ: -۱۸۹

 رنـگ و شـكل انـدازه، مانند حسي هاي ويژگي بر صرفاً افراد »ادراكي« پردازش در  
  دارند. تأكيد محرك

 هـاي محـرك مشـترك هـاي ويژگي به كنند مي سعي افراد »مفهومي« پردازش در  
  رسند. مي مفهوم به ديگر عبارت به باشند؛ داشته دسترسي مختلف
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  شناسي روان ۱۹ صفحۀ * كاربرد حيطه: * متوسط ▲  ۲ گزينۀ پاسخ: -۱۹۰
 كننـد. عمـل دانان زيكفي همانند احتير به توانند نمي شناسان روان موارد برخي در  

 انسـان، بـه مربـوط هاي پژوهش هاي پيچيدگي نيز و اخالقي مسائل رعايت دليل به
  است. مواجه هايي محدوديت با همواره علمي روش

 منجر كه موادي از استفاده و تحقيق شرايط از ها آزمودني آگاهي عدم مثال اين در  
  است. قياخال مسائل رعايت عدم دهندٔه نشان شود، مي آسيب به

  شناسي روان ۲۹ صفحۀ * دانش حيطه: * متوسط ▲  ۳ گزينۀ پاسخ: -۱۹۱
 از يكـي انتخـاب يا و خير يا بلي با ساختاريافته كامالً هاي مصاحبه در دهنده پاسخ  

 بـر ولي است پرسشنامه شبيه ها مصاحبه نوع اين دهد. مي پاسخ سؤال به ها گزينه
  كند. مي فراهم را بيشتري اتاطالع اخذ امكان زيرا دارد، ترجيح پرسشنامه

 بـدون مصـاحبه از بپرسـيم فـردي از مستقيم صورت به را موضوعي نتوانيم وقتي  
 فـرد كلـي، طرح و اصول برخي از پيروي با شيوه اين در .نيمك مي استفاده ساختار
  كنند. مي هدايت موردنظر هاي پاسخ سمت به را شونده مصاحبه

  شناسي روان ۱۹ صفحۀ * كاربرد :حيطه * متوسط ▲  ۴ گزينۀ پاسخ: -۱۹۲
 هـاي يافتـه تواند مي علمي ضوابط رعايت صورت در فردي هر يعني »پذيري تكرار«  

 در امـا اسـت، تكـرار قابـل ها فرضيه ۳ و ۲ ،۱ هاي گزينه در كند. تكرار را ديگران
 پـذير امكان ديگران براي آن تكرار كند، بررسي را فرضيه اين محققي اگر ۴ گزينۀ
 وجـود آن در ديـده آسـيب افـراد بررسـي و بم زلزله تكرار امكان ون(چ باشد نمي

  ندارد.)
  شناسي روان ۲۱ و ۲۰ هاي صفحه * دانش حيطه: * دشوار ▲  ۳ گزينۀ پاسخ: -۱۹۳

  »ادراك« يعني شده انتخاب محرك تفسير و تعبير :۱ گزينۀ  
  »توجه« يعني شده احساس هاي محرك انتخاب :۲ گزينۀ  
  »تفكر« يعني حافظه در موجود اتاطالع بازنمايي  :۳ گزينۀ  
  »حافظه« يعني شده انتخاب هاي محرك تفسير نگهداري :۴ گزينۀ  
 تـر پيچيـده پـردازش عمـل رويـم مي عالي شناخت سوي به پايه شناخت از هرچه  

  شود. مي
 پـس اسـت، »عالي شناخت« تفكر و هستند »پايه شناخت« حافظه و ادراك توجه،  

 عمـل »تفكـر« همـان يـا »شده نگهداري اطالعات ييبازنما« در يعني ۳ گزينۀ در
  است. تر پيچيده پردازش

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  شناسي روان ۱۹ صفحۀ * استدالل حيطه: * دشوار ▲  ۳ گزينۀ پاسخ: -۱۹۴
  شود. گذشت زمان و پيشرفت دانش باعث تغيير اطالعات ما مي

                                                                                          

    معلول                              علت    
  

  علت
  تري خواهيم داشت. ها فهم دقيق در نتيجه از پديده

  

  معلول
  است. شناسي روان در مختلف تعاريف وجود داليل از يكي موضوع اين  
  شناسي روان ۱۴ صفحۀ * كاربرد حيطه: * دشوار ▲  ۳ گزينۀ پاسخ: -۱۹۵

  است. پرداخته آن چيستي به و كرده تعريف را هوش چون است توصيف :۱ گزينۀ  
 و جسـماني سالمت افزايش هاي علت ترين مهم از يكي چون است تبيين :۲ گزينۀ  

  است. كرده بيان را نوزادان ذهني توان
 نـوزادان، سـالمتي در مـؤثر عوامل از يكي به توجه با چون است كنترل :۳ گزينۀ  

  است. كرده مطرح موضوع اين درآوردن كنترل تحت براي را راهكاري
 تـر بـاهوش هوش، بر مؤثر عوامل از يكي به توجه با چون است بيني پيش :۴ گزينۀ  

  است. كرده بيني پيش را شدن
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