
 گويي پاسخ زمان  صفحهيشماره سؤاليشماره تعداد سؤال نام درس
دقيقه 15 3 1-10 10 )1فارسي و نگارش ( 4-5 11-20 10 »)گواه«(شاهد)1فارسي و نگارش (
دقيقه 15 6-7 21-30 10 )1عربي زبان قرآن (

دقيقه 20 8-10 31-50 20 )1دين و زندگي (
دقيقه 10 11 51-60 10 )1زبان انگليسي (
دقيقه 25 12-15 61-80 20 )1رياضي و آمار (

دقيقه 20 16-17 81-90 10 اقتصاد 18-19 91-100 10 »)گواه«اقتصاد (شاهد
دقيقه 15 20-21 101-110 10 )1علوم و فنون ادبي (

دقيقه 10 22-23 111-120 10 ) ايران و جهان باستان1تاريخ (
دقيقه 10 24-25 121-130 10 جغرافياي ايران

دقيقه 15 26-27 131-140 10 )1شناسي (جامعه 28-29 141-150 10 »)گواه«) (شاهد1شناسي (جامعه
دقيقه 10 30 151-160 10 منطق

  - 31 288-298 11 هاي نظرخواهيسؤال
 :طراحان 
 

 نام طراحان نام درس
آكيتا محمدزاده،پورخانهر حسنسپ،حميد اصفهاني،افسانه احمدي  )1فارسي و نگارش (
، سعيد جعفري، رضا معصومييپرور، درويشعلي ابراهيماكبر ايمانمريم آقاياري، علي  )1عربي زبان قرآن (

الدين سيفي، محمدعلي عبادتي پورسيدي، سيد كمالسادات خليلپور، فاطمهاميد اميدبيگي، محمد آقاصالح،  حميد حسين  )1دين و زندگي (
علي عاشوري،علي شكوهي،ميرحسين زاهدي  )1بان انگليسي (ز

كفش، امير زراندوز، هژبر رحيمي، مهدي مالرمضاني، امير محموديانمحمد بحيرايي، هادي پالور، فرداد روشني، حميدزرين  )1رياضي و آمار (
»گواه«هژبر رحيمي، عليرضا رضايي، مهدي كاردان، الهام ميرزايي، شاهد  اقتصاد 

نيا نژاد، اعظم نوريسادات طباطباييمحسن اصغري، سعيد جعفري، مهناز شريفي، شبنم رمضاني، عارفه  )1و فنون ادبي (  علوم
اردان، الهام ميرزائي، بهروز يحييصفا، مهدي كتوراني، معصومه حسينيكوثر دس  ) ايران و جهان باستان1تاريخ (

نژاد، مهدي كاردان، الهام ميرزائي سادات شاهمرادي، محمدابراهيم عليزاده، مائدهه حاجيصفا، منصورمعصومه حسيني  جغرافياي  ايران
»گواه«نژاد، الهام ميرزائي، شاهدمريم بوستان، عليرضا رضايي، محمدابراهيم علي  )1شناسي ( جامعه

 سادات شاهمرادي، كوثر دستوراني، فاطمه شهميريهژبر رحيمي، مائده  منطق
   
:گزينشگران و ويراستاران 

 ويراستار دانشجو  ويراستار استاد درسمسئول گزينشگر  نام درس
پور خانسپهر حسن حميد اصفهاني حميد اصفهاني  )1فارسي و نگارش (

ــــــــ
مؤمن  درويشعلي ابراهيمي، حسام حاج  مريم آقاياري  مريم آقاياري  )1عربي زبان قرآن (

سكينه گلشني محمدآقاصالح آقاصالحمحمد  ) 1دين و زندگي (
فريبا توكلي سپيده عرب سپيده عرب  ) 1زبان انگليسي (
پور خان محمد بحيرايي، سهيل حسن كفشحميد زرين كفشحميد زرين  )1رياضي و آمار (

هژبر رحيمي  سارا شريفي، الهام ميرزايي عليرضا رضايي عليرضا رضايي  اقتصاد
ــــــــالهام محمدي، حسن وسكري نيااعظم نوري نيااعظم نوري  )1علوم و فنون ادبي (

سادات شاهمراديمائده سادات شاهمراديمائده ) ايران و جهان باستان1تاريخ (
ــــــــ

صفا  معصومه حسيني
سادات شاهمرادي مائدهصفامعصومه حسينيصفامعصومه حسينيجغرافياي ايران

الهام ميرزائي عليرضا رضايي رضاييعليرضا  )1شناسي ( جامعه
رحيمي هژبر

محمديفرحناز خان كوثر دستوراني كوثر دستوراني  منطق
  

 گروه فني و توليد
  (عمومي) سيدمحمدعلي مرتضويليال فيروزي (اختصاصي) مدير گروه:

  (عمومي) معصومه شاعريحبيبه محبي (اختصاصي) :مسئول دفترچه
  مهشيد ابوالحسني آرايي: نگاري و صفحه حروف

مريم صالحي مدير واحد مستندسازي و مطابقت با مصوبات:
  فريبا رئوفي ي مستندسازي: مسئول دفترچه

 سوران نعيمي نظارت چاپ:

شماره داوطلبي: نام و نام خانوادگي: 
دقيقه 165گويي:  مدت پاسخ160تعداد سؤال: 

صبح جمعه
19/11/97

سال دهم

ي مقطع خود مراجعه  آزمون به صفحهو اشتباه پرتكراردارهاي دامآموزان گرامي: براي ديدن سوالدانش*
بنويسيد.و اشتباه پرتكرارداركنيد و نظر خود را در مورد سؤاالت دام
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3ي:  صفحهساني)ي دهم ان (پايهي دوم  ي متوسطه دوره بهمن 19 آزمون -)5( ي پروژه

 كند؟ ابيات زير را كدام واژه كامل مي - 1
تر است   جوان يبخت بخت جوانش از همه/  شه كه وقت كار نيد ناصر ،تخت يدارا«
 »تر است جـمالش از همـه نوري عيان نوراز هـمـه قـصـري ..... /  شـاللـر جـصـق

) جنود2صداقت )1
) غبطه4تر ) رفيع3

 وجود دارد؟ شتباهاهاي زير، چند  در معنا كردنِ واژه - 2
خوان ـ استدعا: درخواست كردن خور: زمين پست ـ رعب: دلهره ـ نسيان: فراموشي ـ مقري: قرآن«

مشيت: كنه »ـ
) سه تا2چهار تا )1
) يكي4) دو تا3

اماليي هست؟ نادرستيدر متن زير چند  - 3
براي خود سنگري يك رزمندة روستايي فريماني در ميان خاك نشسته است و با يك بيل دستي«

اند و خاك، مظهر فقرِ مخلوق در برابر قنـاي خـالق اسـت. ها چه اُنسي با خاك گرفته سازد. آن مي
گزاري، همين است و تا با خاك اُنس نگيري، راهـي بـه معناي آن كه در نماز پيشاني بر خاك مي

هـا هنشان بوصـه بـزن. آن  ها سالم كن؛ دستشان را بفشار و بر شانة پ مراتبِ قرب نداري. برو به آن
»دهد. مجاحدان راه خدا و علمداران آن تحول عظيمي هستند كه انسان امروز را از بنيان تغيير مي

) يكي4  ) دو تا3  ) سه تا2  چهار تا )1
اماليي دارد؟ نادرستيكدام بيت  - 4

 دعاي پير مغان ورد صبحگاه من است/  من است حميخانه خانقا ةمنم كه گوش )1
 نواي من به سحر آه عذرخواه من است/  چنگ صبوح نيست چه باك ةترانگرم ) 2
جز اين خيال ندارم خدا گواه من است/  ام وصال شماست غرض ز مسجد و ميخانه) 3
گاه من است ) از آن زمان كه بر اين آستان نهادم روي / فراز مسند خورشيد تكيه4

هاي مضارع كدام بيت است؟ ترتيب نوع زمان فعل مشابه هاي مضارع بيت زير، دقيقاً  ترتيب نوع زمان فعل  - 5
»همه شب در اين اميدم كه نسيم صبحگاهي / به پيام آشنايي بنوازد آشنا را«
) به خاك حافظ اگر يار بگذرد چون باد / ز شوق در دل آن تنگنا كفن بدرم1
اقكران فر بسي نماند كه كشتي شوق غرقه شود / ز موج شوق تو در بحر بي )2
تو اي دوست نگسلم پيوند / ور به تيغم برند بند از بنداز  )3
گويد / نه عاقل است كه نسيه خريد و نقد بهشت چمن حكايت ارديبهشت مي )4

 ي گروه اسمي هستند و نه هسته؟ ي ابيات زير وابسته هاي قافيه چند تا از واژه - 6
شما نيز بگذرد الف) در مملكت چو غرّش شيران گذشت و رفت / اين عوعو سگان

ها بكشت / هم بر چراغدان شما نيز بگذرد ب) بادي كه در زمانه بسي شمع
ج) زين كاروانسراي بسي كاروان گذشت / ناچار، كاروان شما نيز بگذرد

اي مفتخر به طالع مسعود خويشتن / تأثير اختران شما نيز بگذرد  د)
مان شما نيز بگذرده) بر تير جورتان ز تحمل سپر كنيم / تا سختي ك

هر پنج تا )4  ) چهار تا3  ) سه تا2  ) دو تا1
است؟ كمترها از بن مضارع استفاده شده است  هايي كه در ساختمان آن در متنِ كدام گزينه تعداد واژه - 7

كند. ميبيان  ستيزي، ستمو  خواهي دادگري، عدالت ي هبخش يا انتقادي خويش را دربار گاهيها، تفكّر آ ) نويسنده در اين متن1
.خواند ميفرا ناپذيري در برابـر ظلم، سـازشي و را بـه ايسـتادگ گانخوانند و است خواهان زاديآفرياد مظلوميت  ها ) اين متن2
.خيزد يك ملّت يا جامعه به مبارزه با عوامل اسـتبداد و اسـتكبار داخلي يا تجاوز بيگانگان برمي است كه هنگامي) اين، مربوط به 3
ت.خواهـي و دعـوت به مبـارزه و پايـداري در برابر بيدادگران اس زاديآ ادي وآزستايش ، ها ها يا نوشته سرودهاين موضوع اصلي   )4

؟نداردي غيرساده  كدام بيت جمله - 8
بريد تيغ اجلش از تو تواننده كه ب/  مذهب عشق پيوند كسي باشد در سست) 1
ده روز كشيده ب ]نيز[رود و  ي ميا هفته/  ندارمبي تو يك لحظه كه بر من گذرد پ  )2
 كاعتراضي نكند بر سخن پير مريد/  جان حكم كند دوست خالفش نكنمه گر ب  )3
چنان شمع توان روي تو ديده چنين شب ب در/  بيا شمع وصالي بفروز شب هجر در) 4

9 - اليه داشته باشد؟ در ابيات زير چند گروه اسمي هست كه دو مضاف
ميِ حيات دو روزي نبود بيش / آن هم كليم، با تو بگويم چه سان گذشت:بدنا«

»روز صرف بستن دل شد به اين و آن / روز دگر به كندن دل زين و زان گذشتيك 
) چهار تا4  ) سه تا 3  ) دو تا2  ) يكي1

توان نسبت داد؟ به چند تا از ابيات زير هر دو نوع استعاره را مي -10
 ها رها االبلند / شد عنان طاقت از كفخرام آن بت باز الف) 

 ب) راه عشقش به پاي عقل سپر / جان شيرين به دست عقل سپار
 گهر كز ديده شد در دامنم / سنگ راهم كرد بخت رهزنمهر ج) 

 چه داري ز بهر كسان  د) خور و پوش و بخشاي و راحت رسان / نگه مي
در خواهدميسر شود به كوشش و رنج / كه قضا بخشد و قآن هـ) 

چهار تا  )4  سه تا  )3  دو تا )2  يكي  )1

)1فارسي (
ادبيات پايداري، ادبيات انقالب اسالمي

شكن) (دريادالن صف
83تا  60ي  صفحه

)1( نگارش
) 1ي ذهني ( گونه، نوشته هاي گزارش نوشته

جانشين سازي 
83تا  56ي   صفحه

رش وقت پيشنهادي فارسي )1( و ن
دقيقه 15 
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4ي:  صفحهساني)ي دهم ان (پايهي دوم  ي متوسطه دوره بهمن 19 آزمون -)5( ي پروژه

 

؟است نرفته به كار» تشبيه«در كدام گزينه  -11

.جاست نيهم عشق؟ ؟ييجو يم چه. است خيتار ي همه يتجلّ ي نهيآ نجايا و است نمانده حمله شروع به شيب يساعت )1

.دارد حكومت است، مانيا حاصل كه يآرامش خدا، مجاهدان قلوب ي معركه در كه آن حال )2

.بوديم دشمن آتش گرفتار باز، دشت كي انيم در. كند يم جا جابه را خاك ،جهاد يبلدوزرچ )3

.ختيفرور كسرهي دشمن يدفاع خطوط ديشب. دارد بيعج يدرخشش نيمؤمن ي نهيس آسمان در فتح آفتاب )4

؟كدام بيت حسن تعليل عاشورايي دارد -12

رد است روشن اسـت / كـو را حـرارت از جـگـر مـاتـم شماستكه ز دليل قنديل از اين )1

آتش، عجب، كه در دل گردون نيوفـتاد! / در ساعتي كه آن جگر تشنه آب خواست )2

ي ما ز دست حادثه پامال شد به صد خـواري / هـر آن سـري كه نشد خاك آستانه )3

اني بهتر از خورشيـد نيستتر / هيچ يار مهرب تر شدم گرديد با من گرم هرچه عريان )4

كند. ي ... نيز همان را بيان مي كند كه بيت گزينه اي در روز عاشورا اشاره مي ي زير به نكته بخش نخست قطعه -13

»اي/ به پاسداري از حقيقت/ و صداقت ي روشن وجدان تاريخ ايستاده تو تنهاتر از شجاعت/ در گوشه«

يـــي / كـشـتـه بـه تيغ قهر تو را لشكر جفاتـــونسب شـاه امـام نـسـل پـيـمـبر  )1

خـويش و تبار او شده از پيش او شهيد / فـرد وحـيـد مـانـده در آن موضع بال )2

دل / گويان كه چيست درد حسين مرا دوا در پيـش مصطفي شده زهراي تنگ )3

د پـادشاي پـيـمـبـر و فـرزنـ اند / پـرورده دل در جـهان مبند كز او جان نبرده )4

؟ارتباط معنايي داردي زير  بيت كدام گزينه با قطعه -14

»ي شهادت است آشاماني/ هركس را كه تشنه اي/ با جامي از فرهنگ/ و بشريت راهگذار را مي بر تاالبي از خون خويش/ در گذرگاه تاريخ ايستاده«

ود هـباهرگه كه يادم آيد از آن سـيـد شـهـيـد / عيشم شود منقص و عـمـرم ش )1

وفـا نــفرين بـي در آرزوي آب، چــون اويــي بــداد جــــان / لعنت بر اين جــهان به

هــا انــدوخـــتـم / ز آتـش او شـعـلـه رمــز قــرآن از حـسـيـن آمــوخـــتم )2

اش لــرزان هــنـــوز/ تـازه از تـــكـبـيـر او ايـمــان هـنـوز تــار مــا از زخـمــه

آفرين رسيد كان غبار / تـــا دامـن جـالل جـهان، رد اين خيال وهم غلط كارك )3

مالل هـسـت از مــالل گــرچـه بري ذات ذوالجالل / او در دل است و هيچ دلي نيست بي

بـيـنـم دوا كو / دل خــوبــان عــالــم را وفـــا كــو جــهـان پــردرد مــي )4

ـهـيـد است / شـهـيـدي چـون حـسـيـن كربال كو؟سـراســر جــمـله عـالـم پـرش

در كدام بيت آمده است؟» خدا قسم، خدا را دل اگر خداشناسي همه در رخ علي بين / به علي شناختم من به«مفهوم بيت  -15

ز از آفتشـيـرهـپـو روي ازو بتاب و بـت/  شــود در دلـي بــلـالف عـت خــآف هركـه) 1

شـتـقـقيــن و حـقيـق يـم به حـتـخـاشنـب/  قــام حـود امــه جــب هـداي را كــت خـنّـم) 2

 جز جهل و نحس نيست نشان سالمتش/  گمان ت بيـول اسـج رسـنـدوي گـاو عـر كـه) 3

شـــتـر واليـنبـم ز مــدير خـــروز غ/ ه پيمبر كه را سپرد ـر كـگـاي م هـه نـآگ) 4

پاسخ دادن به اين سؤاالت اجباري است و در تراز كل شما تأثير دارد.آزمون شاهد (گواه)
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5ي:  صفحهساني)ي دهم ان (پايهي دوم  ي متوسطه دوره بهمن 19 آزمون -)5( ي پروژه

با كدام گزينه قرابت معنايي دارد؟» تأثير اختران شما نيز بگذرد اي مفتخر به طالع مسعود خويشتن/«بيت  -16

ي زشت از او بــماند / عادل برفت و نام نكو يادگــــار كــــــرد ) ظالم بمرد و قاعده1

) زين گلستان كه به رنگيني آن مغروري / مشت خاكي به تو اي باد سحر خواهد ماند2

ــمـت / يــــــار درآمــــد ز در بــه طالع مسعودي همت برآمد آيت رحــــ ) قرعه3

) اختراني كه به شب در نظر ما آيــــند / پيش خورشيد محال است كه پيدا آينـــد4

؟ارتباط معنايي دارد» جز شرمندگي حاصلي نبود به بيد مجنون در تمام عمر سر باال نكرد/ حاصل بي«بيت كدام گزينه با بيت  -17

يِ خـود گـداخـتـم بـيـدل / دلـي نـدارم و سـودايــــي وصـال تــوامدلـ ز شـرم بـي )1

تري تا كه سرو از شرم قدت قد خود پنهان كند / تا زبان اندركشد سوسن كه تو سوسن )2

ثمر خود داريم كام / خـجـلت از نـخل دل بـي خشك گرديد و نشد طفلي از او شيرين )3

ي آن سـرو قباپوشش باد عريان به چمن / شـرمي از جـلوهسـرو اگـر جـلوه كند با تن  )4

؟نداردبا كدام بيت قرابت » اال بذكر اللّه تطمئن القلوب«ي  مفهوم آيه -18

وستا از عالم شد مطمئن ــينفس وــــــچ/  دوست بود المــــــع ينــــدشم اشدـــنب )1

ميديگز يجا يو ي هيسا فــــكن در پس/  ودــــب داــــخ ادي با نه چه هر دل ز ميراند )2

بس و است دالرام از آرام دل در را عاشقان/  رارـق مردن از رديگ بسمل مرغ چون دلم يك )3

نزنم دم خدا به توكل ز زـــــج نيا از بعد/  داـخ اديــــ از دل البتّه شود ــيم طمئنـم )4

مفهوم كدام بيت با ساير ابيات متفاوت است؟ -19

هست و باد زانيگر من از يآسودگ و طاقت/  را آرام احلـــس ديــــنجو ا،يدر نيا موج )1

ما يمو به مو تپش است خفته موج چوني / دنيآرم ما قسمت ستـــــين و ميرـــبح )2

انداخته نهان و دايپ به ايدر نيا وجــــــم/  سـنف هر صورت و يعنـم گوهر صدهزاران )3

ميگذاشت ايدر به شيخو كار و مــــيموج/  ميكن يمـن ندورا اكشـــــكش از شكوه ما )4

تناسب دارد؟» جا كه هست، يك گام فراتر آيد. معرّف بر پاي خاست و گفت: خدايش بيامرزاد كه هر كسي از آن«مفهوم كدام بيت با عبارت  - 20

خاك مركز از افتهي سكون تو يكو به تا/  فلك پرگار وــچ كرد حركت دل ها سال )1

فراتر ننهد خود رزـــــــــم از پا هـــك/  تر و تازه دـــــــباش روـــــس رو نآ از )2

ييسرانداز سر قــــعش افتي حركت كز/  نفسرد روان آب كه آن از باش حركت در )3

ندارد امــب بـــل يپروا كه است يمست/  فراتر يپا نهد كه هر خود ي هياــــــپ از )4
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 و األدقّعي 14 - 11: (للعبارات التّاليةأو المفهوم  في الجواب للتّرجمة ن األصح(

…ما»: نحن سنستَطيع أن نَستفيد من ضوء األسماك المضيئة إلنارة المدن و القُري في السنوات القادمة.« - 21

هاي آينده استفاده خواهيم كرد. هاي نوراني براي روشنايي شهرها و روستاها در سال از نور ماهي) 1

يم.ئجوبهاي بعد ياري  هاي نوراني براي روشن كردن روستاها و شهرهايمان در سال توانيم از نور ماهي مي) 2

هاي آينده بهره ببريم. هاي نوراني براي روشن كردن شهرها و روستاها در سال توانيم از نورهاي ماهي مي) 3

هاي آينده استفاده كنيم. ا و روستاها در سالهاي نوراني براي روشن كردن شهره خواهيم توانست از نور ماهي) 4

:الخطأعين  -22

پذيرد. تنبلي هرگز عذر نمي ايمعلم ما بر»: عذر مدرستنا علي الكسالة أبداً.ال تَ«) 1

هنگام سفر، دفتر خاطرات را در كيفم گذاشتم.»: في حقيبتي عند السفر. يتجعلت دفتر ذكريا«) 2

اين كارگران در كارخانه، نياز به آرامش دارند.»: إلي الهدوء في المصنع.هؤالء العمال بحاجةٍ «) 3

كنندگان است. صبر كن تا خداوند حكم كند و او بهترين حكم»: اصِبر حتّي يحكُم اهللا و هو خَير الحاكمين.«) 4

عين الصحيح: -23

دهند. دهيد وگرنه شما را دشنام مي دان، ملل ديگر را دشنام نمي: اي شهرون».خري فيسبوكمتسبوا الشعوب االُ أيها المواطنون، ال«) 1

؟استفاده كنيم: آيا براي ما ممكن است كه روزي از انرژي بادها »؟من طاقة الرّياح هل يمكن لنا أن نستفيد يوماً«) 2

زنند. ن شياطين چنگ ميهمگي به ريسما ،: همانا مزدوران دشمن».إنّ عمالء العدو يعتصمون بحبال الشياطين جميعاً«) 3

قصيده كوتاهي سرود. (ع) جواني هنگام ديدن آستان رضا شاعر :»(ع). ضاقصيدة قصيرة عند مشاهدة مرقد الرّ شاعر شاب دقد أنشَ«) 4

:في المفهوم الخطأعين  -24

1 (»كالد والكالمنْفَعي قاتلٌ اء قليُله دبه كو/ ت بود را ز پر گفتن آفسخن  =» و كثيرُهوتاه گفتن لطافت ب

2 (» رَ الذّنوبغْفن يلّا اهللاَإم«رب از هرچه خطا رفت هزار استغفار نااميد از در رحمت به كجا شايد رفت / يا

3 (».دجو دشيئاً و ج ن طَلَبم«د!عاقبت جوينده، يابنده بو

»مةً واحدةًاُهذه اُمتكم  إنَّ«»حزبٍ بما لَديهم فَرِحونكلّ ) «4

25- حيح في التّوضيحات لل نعيات التّالية:كلمالص

التَّعارف: هو معرفة بعضٍ بعضاً آخَر.) 2            .اني من السنةالرَّصيف: هو الفصلُ الثّ )1

.يد و بعده ينزِلُ الثّاإلعصار: هو مطَرٌ شد) 3   العميلُ: هو الّذي يعملُ في المصنَعِ مع زمالئه.) 4  لج حتماً

 2الثالثي المزيد ، التعايش السلمي 
هذا خلق  ،تمارين ،التفتيش صالة في 

مع سائق،  الجملة الفعلية و اإلسمية ،اهللا

ةاألجر ةسيار
53تا  35ي   صفحه

دقيقه 15وقت پيشنهادي: 

 )1عربي زبان قرآن (

شان نيز دقّت داشته باشيد كه درست ترجمه شده باشند. ها به زمان در ترجمه افعال عالوه بر شخص آن
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26- الفعل الّذي ن عي زائدةٌ أكثرلَه حروف:

1( .تَنَعنِ العملِ، فامع ريضالم الطبيب نَع2  م (.بالطّفلَ، فتَأد دالوال بأد  

!هوا و ال تموتوا جعلِّموا و تَفَقَّ) 4نُوبِهم.استغفَروا اهللا من ذُ )3 هاالً

للفراغ: الخطأعين  -27

(العلمية). تاذنا في بحوثه ... سزمالئي و أنا ساعدنا اُ) 2  الجارانِ ... بما حدث في شوارع المدينة اليوم. (أخبرانا)) 1

) ... عينُ البومة دون أن ...) 3 تحرَّكـ ي ها. (تحرِّكفن ... الكبيرة من البحار إلي مصانع األغذية. (األسماك)) 4  جسمتنقل الس

28- ن الصلما تحته خطٌّ عن المحلّ حيحعي الترتيب  علي اإلعرابي:

»مضيئة. فنادقمن  اــه ضوؤتي ينبعث الّ يةئالكهرباالمصابيح  مئات تشاهد«

إليه مضاف / فاعل / ةف) مفعول / ص2إليه / مفعول / فاعل / مضاف أ) مبتد1

إليه / مضاف مفعول/  ة) مفعول / صف4إليه / مفعول / مضاف ة/ صف ة) صف3

»… ـ؟! فارسيالهل تعرفينَ سلمان «انتخب الجواب الصحيح للحوار التّالي:  -29

.ال نعرفه) 2ال، هو من أصحاب النّبي (ص)!) 1

.نعم، أعرفه) 4نعم، هو من الشّعراء الكبار!) 3

»:التّفاعل«سمية فيها فعلٌ من باب إ عين جملة -30

المستخدمات يتَعارفنَ مع زميالتهنّ بعد يومين! )2  جار األجانب لرفع حوائجنا الضّرورية!تعاملنا مع التّ) 1

! ةال تَتَواضعوا أمام المتكبرين في الحياة الدنيوي) 4  هنَّ يحاولنَ للنّجاح في االمتحانات!الصديقات كلُّ )3 أبداً
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افتد؟ وقايع مرحلة دوم قيامت به چه منظوري اتفاق مي -31
) تا اسرار و حقايق عالم آشكار شود.2  ها آغاز شود. ) تا حيات مجدد انسان1
) تا گناهكاران به دنبال راه فرار باشند.4  ها آمادة دريافت پاداش و كيفر شوند. ) تا انسان3

اره دارد و مطابق با قرآن كريم كدام اتفاق نشان ازكدام گزينه به ديدگاه مردم در مورد وقوع قيامت اش -32
هيبت روز قيامت دارد؟

مردم از شدت عذاب الهي مست هستند.ـ پندارند  ) وقوع آن را دور مي1
كند. هر مادر شيردهي، طفل خود را فراموش ميـ پندارند  ) وقوع آن را دور مي2
كند. ر شيردهي، طفل خود را فراموش ميدهر ماـ دانند  ها مي ) آن را پاياني بر حيات ابدي انسان3
مردم از شدت عذاب الهي مست هستند.ـ دانند  ها مي ) آن را پاياني بر حيات ابدي انسان4

كنند كه جزء كـدام گـروه نتيجة انتخاب فرد نامناسب براي دوستي چيست و بدكاران در روز قيامت، آرزو مي ،مطابق با آيات قرآن كريم -33
 بودند؟ مي

معتقدين به معادـ ) بازداري از ياد خدا 2    مؤمنانـ بازداري از ياد خدا  )1
مؤمنانـ ) تكذيب آيات پروردگار 4  معتقدين به معادـ ) تكذيب آيات پروردگار 3

»هـا  مانتغييـر در سـاختار زمـين و آسـ    «و » ها و زمين رگ اهل آسمانم«ميان و شود  كدام مرحله از قيامت با پايان يافتن دنيا آغاز مي -34
 يك مؤخر از ديگري است؟ كدام

ها آسمان  تغيير در ساختار زمين وـ ) اول 2    ها و زمين مرگ اهل آسمانـ ) اول 1
ها و زمين مرگ اهل آسمانـ ) دوم 4  ها تغيير در ساختار زمين و آسمانـ ) دوم 3

ها چگونه است؟ ان پس از حيات مجدد انسانوضعيت نيكوكاران در روز قيامت و گناهكار ترتيب بهمطابق با آيات قرآن كريم  -35
هاي آنان هراسان است. دلـ ميرند  ها و زمين به جز آنان مي ) همة اهل آسمان1
ند.دش كنند كه اي كاش دوباره زنده نمي آرزو ميـ ميرند  ها و زمين به جز آنان مي ) همة اهل آسمان2
ند.دش نند كه اي كاش دوباره زنده نميك آرزو ميـ اند  ها از وحشت روز قيامت در امان ) آن3
هاي آنان هراسان است. دلـ اند  ها از وحشت روز قيامت در امان ) آن4

يك از مراحل قيامت و حوادث مربوط به آن دارد؟ اشاره به كدام ترتيب به» و كانَت الجبالُ كَثيبا مهيالً«عبارت قرآني:  -36

كنار رفتن پرده از حقايق عالم ـ) دوم 2    شنيده شدن صدايي مهيبـ ) اول 1
برپا شدن دادگاه عدل الهيـ ) دوم 4  ها تغيير در ساختار زمين و آسمانـ ) اول 3

گويند؟ ها به اعضاي بدن خود چه مي واكنش بدكاران در روز قيامت پس از مشاهدة گواهي اعضاي خويش چيست و آن -37
آورد؟ چه كسي شما را به سخن درـ ب و سرزنش ) تعج2  دهيد؟ چرا عليه ما شهادت ميـ ) تعجب و سرزنش 1
چه كسي شما را به سخن درآورد؟ـ ) انكار مجدد و سوگند دروغ 4  دهيد؟ چرا عليه ما شهادت ميـ ) انكار مجدد و سوگند دروغ 3

تري خواهد داشت؟ در چه صورتي اعمال انسان ارزش افزون -38
تر باشد. اعمال به خدا نزديك ة) عمل و حقيقت نام2  تر باشد. ) عمل انسان به راه و روش پيامبران و امامان نزديك1
) عمل انسان همراه با ايمان به خدا و اطاعت از پيامبران الهي باشد.4  اعمال مطابق دستورات الهي باشد. حقيقت و باطن )3

باشند؟ يك از حوادث قيامت مرتبط مي مبه كدا ترتيب به» ها سنجيده شدن افكار و نيت انسان«و » ها آشكار شدن واقعيت اعمال انسان« -39
برپا شدن دادگاه عدل الهيـ ) كنار رفتن پرده از حقايق عالم 2  دادن نامة اعمالـ عالم  حقايق) كنار رفتن پرده از 1
دادن نامة اعمالـ ) برپا شدن دادگاه عدل الهي 4  برپا شدن دادگاه عدل الهيـ ) دادن نامة اعمال 3

دارد؟ بيان مي انباشد و چه ويژگي براي آن مؤيد كدام دسته از گواهان روز قيامت مي» …يكُم لَحافظينَ انّ علَ«آية شريفة  -40

ها در دنيا ديدن ظاهر و باطن اعمال انسانـ ) فرشتگان الهي 2  ها علم به اعمال انسانـ ) پيامبران و امامان 1
ها در دنيا ديدن ظاهر و باطن اعمال انسانـ مامان ) پيامبران و ا4  ها به اعمال انسانعلم ـ ) فرشتگان الهي 3

تفكر و انديشه
فرجام كار ،بزرگ ةقعوا

)8) و (7درس (
92تا  72ي   صفحه

دقيقه 20وقت پيشنهادي: 

 )1(دين و زندگي 
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دهد؟ باشد و اين اتفاق چگونه رخ مي مي» نفخ صور«يك از حوادث قيامت،  تعبير قرآن كريم از كدام -41

شود. ها برچيده مي دهد كه بساط حيات انسان چنان ناگهاني رخ ميـ ) شنيده شدن صدايي مهيب 1

شود. ها برچيده مي دهد كه بساط حيات انسان ن ناگهاني رخ ميچناـ ها  ) زنده شدن همة انسان2

كند. دهد كه همه را غافلگير مي چنان ناگهاني رخ ميـ ها  ) زنده شدن همة انسان3

كند. دهد كه همه را غافلگير مي چنان ناگهاني رخ ميـ ) شنيده شدن صدايي مهيب 4

يابند و حاضر بودن تمام اعمال انسان در قيامـت، مـرتبط بـا كـدام از يكديگر تمايز مي نيكوكاران و بدكاران ،قيامتواقعه از كدام طي در  -42

حادثه از مرحلة دوم قيامت است؟

دادن نامة اعمالـ ) دادن نامة اعمال 2  دادن نامة اعمالـ دادگاه عدل الهي  شدن ) برپا1

دادگاه عدل الهي شدن برپاـ ة اعمال ) دادن نام4  برپايي دادگاه عدل الهيـ دادگاه عدل الهي ) برپا شدن 3

باشد؟ معلول چيست؟ و محل تحقق آن كجا مي» يأكلون في بطونهم نارا«عبارت قرآني  -43

دوزخـ  »الذين يأكلون اموال اليتامي ظلما«) 2  برزخـ  »الذين يأكلون اموال اليتامي في ظلما«) 1

دوزخـ  »سيصلون سعيرا«) 4برزخـ»سيصلون سعيرا«) 3

باشد؟ و تعبير قرآن كريم از وسعت بهشت چه مي كند يك را بيان مي كريم در مورد پاداش راستگويان، كدام قرآن -44

نشدني است. انتها و تمام وسعت آن، بيـ هايي از بهشت است  ها، باغ ) براي آن1

نشدني است. انتها و تمام وسعت آن بيـ شوند  هاي بهشتي گرامي داشته مي ) آنان در باغ2

ها و زمين است. وسعت آن آسمانـ هايي از بهشت است  ) براي آنان، باغ3

است.ها و زمين  آسمانوسعت آن ـ شوند  هاي بهشتي گرامي داشته مي ) آنان در باغ4

گويند؟ آيات شريفة قرآن كريم، چرا بهشتيان خداي را سپاس ميبا مطابق  -45

يناني خوب عطا كرد.) رنج و درماندگي را از ما دور كرد و به ما همنش1

.ي خاص در بهشت قرار دادا جهدر براي هر يك از ما) 2

سوي آن رهنمون شد. هب) درهاي بهشت را به روي ما گشود و ما را 3

) به وعدة خود وفا كرد و اين جايگاه زيبا را به ما عطا كرد.4
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بكشاند در كدام گزينه به درستي آورده شده است؟تواند ما را به سوي جهنم  هايي كه مي با توجه به آيات كتاب وحي، زمينه -46

تكذيب روز رستاخيزـ عدم تكرار توبه ـ اصرار بر گناهان بزرگ و كوچك ـ ) عدم انجام فريضة نماز 1

نعمت فراوانـ انجام معصيت ـ اصرار بر گناهان بزرگ و كوچك ـ ) تكذيب روز رستاخيز 2

نعمت فراوانـ عدم تكرار توبه ـ ومان عدم دستگيري از محرـ ) تكذيب روز رستاخيز 3

تكذيب روز رستاخيزـ انجام معصيت ـ عدم دستگيري از محرومان ـ ) عدم انجام فريضة نماز 4

باشد؟ و سرور اهل بهشت ميبزرگ هاي بهشت موجب رستگاري  يك از نعمت به چه معناست و كدام»  دارالسالم«تعبير قرآن كريم از  -47

مقام خشنودي خداـ اند  ي است و در آن نيكوكاران با خدا هم صحبتسالمتسراي ) مكاني كه 1

نشيني با نيكوكاران و پيامبران همـ اند  صحبت  راي سالمتي است و در آن نيكوكاران با خدا همس) مكاني كه 2

مقام خشنودي خداـ ) مكاني كه هيچ نقصان و ناراحتي در آن نيست 3

نشيني با نيكوكاران و پيامبران همـ تي در آن نيست ) مكاني كه هيچ نقصان و ناراح4

باشد؟ اجراي آن چه مي ةيك از انواع پاداش و كيفرها، مسئلة اجرا يا عدم اجراي عدالت قابل طرح است و مقدم در كدام -48

قابل تغيير بودن پاداش و كيفرـ ) طبيعي 2  تناسب ميان جرم و كيفرـ ) قراردادي 1

غيرقابل تغيير بودن پاداش و كيفرـ ) تجسم عمل 4  ن جرم و كيفرتناسب مياـ ) تجسم عمل 3

از منظر قرآن كريم، متقيان به چه صفاتي مزين هستند و ورود آنان به بهشت مؤخّر از چيست؟ -49

پايان حسابرسيـ گذشت از خطاي مردم  و) انفاق در همه حال 1

ن و شهيدانورود پيامبراـ ياد خدا در همه حال  و) رعايت عهد و امانت 2

ورود پيامبران و شهيدانـ طلب آمرزش براي مردم  و) انفاق در همه حال 3

پايان حسابرسيـ ياد خدا در همه حال  و) رعايت عهد و امانت 4

باشند، چيست و اين پاسخ از جانـب چـه مطابق با آيات قرآن كريم، جواب كساني كه خواستار بازگشت به دنيا براي انجام عمل صالح مي -50

 سي يا كساني است؟ك

نگهبانان جهنمـ ) آيا در دنيا به اندازة كافي به شما عمر نداديم؟ 1

نگهبانان جهنمـ ) مگر پيامبران براي شما داليل روشني نياوردند؟ 2

خداوند متعالـ ) آيا در دنيا به اندازة كافي به شما عمر نداديم؟ 3

خداوند متعالـ  ) مگر پيامبران براي شما داليل روشني نياوردند؟4
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51- Father has promised to buy me a … toy car as a gift for my birthday.  
1) big red nice 2) red nice big
3) big nice red 4) nice big red

52- The fact that how … an astronaut could survive on the Moon would depend 
very much on the supplies they had with them, particularly oxygen.  
1) long 2) length
3) longest 4) longer

53- I like my English classes so much because the English teacher has a 
surprisingly … English handwriting. 
1) fresh 2) neat
3) clean 4) kind

54- After being attacked by some unknown people who were wearing masks, the 
police asked the man to … them, but he said he couldn’t identify them.  
1) describe 2) believe 3) converse 4) defend

55- The two football teams were playing so … . Sadly, they couldn’t score any goals although they made 
lots of efforts. 
1) energetically 2) actually 3) helpfully 4) hopefully

56- Over the last decade or so, many cinemas have been switching to digital projectors as a way to cut 
costs and improve picture … at the same time. 
1) opinion 2) material 3) pattern 4) quality

For many years people believed that the cleverest animals after man were chimpanzees. Now, 
however, there is proof that dolphins may be even cleverer than these big apes. 

Although a dolphin lives in the sea, it is not a fish. It is a mammal. It is in many ways, therefore, 
like a human being. 

Dolphins have a simple language. They are able to talk to one another. It may be possible for 
man to learn how to talk to dolphins. But this will not be easy because dolphins cannot hear the 
kind of sounds man can make. If man wants to talk to dolphins, therefore, he will have to make a 
third language which both he and the dolphins can understand. 

Dolphins are also very friendly towards man. They often follow ships. There are many stories of 
dolphins guiding ships through difficult and dangerous waters. 

57- From the passage, it can be understood that dolphins … . 
1) are the largest sea animals 2) can be taught to speak to men
3) can teach men their language 4) can speak to one another

58- Which of the following statements is NOT true according to the passage? 
1) Dolphins are able to understand simple language.
2) Dolphins are like human beings in many ways.
3) It was believed that chimpanzees were the cleverest animals after men.
4) The kind of sounds people make is not easy to be heard by dolphins.

59- The paragraph following this passage most probably continues with … . 
1) a discussion of how dolphins are different from other mammals
2) an explanation of why dolphins are not grouped in fish family
3) some examples of dolphins’ friendly manners towards men in the sea
4) a discussion of how scientists are trying to make a third language

60- The best title for the passage could be “…”. 
1) Dolphins: Fish or Mammals 2) Dolphins: Smart Animals
3) Why Dolphins Follow Ships 4) Making a Third Language

Wonders of Creation 

Listening and Speakingاز ابتداي 

The Value of Knowledge 

New Words and Expressionsتا انتهاي   

78تا  58ي   صفحه

دقيقه 10وقت پيشنهادي: 

)1(زبان انگليسي 

PART A: Grammar and Vocabulary 
Directions: Questions 51-56 are incomplete sentences. Beneath each sentence you will see four words or phrases marked (1), (2), (3) and 
(4). Choose the one word or phrase that best completes the sentence. Then mark your answer sheet. 

PART B: Reading Comprehension 
Directions: Read the following passages and answer the questions by choosing the best choice (1), (2), (3), or (4). Then mark the 
correct choice on your answer sheet. 
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fبرد تابع -61 : A B

f(x)




 Aو  5   كدام است؟

1 (2 ({ }5
3 ({ } 54 (

؟باشد نميكدام نمودار نمايش يك تابع  -62

1 ( 2 (

3 (4 (

،در ايـن رابطـه   .آيد به دست مي» وزن مطلوب برحسب كيلوگرمنماتوب )توان دوم يا مربع قد برحسب متر(«وزن مطلوب از رابطة  -63
متغير مستقل و متغير وابسته كدام است؟

بمتغير مستقل: طول قد / متغير وابسته: وزن مطلو) 1
متغير مستقل: نماتوب / متغير وابسته: وزن مطلوب) 2
متغير مستقل: طول قد و نماتوب / متغير وابسته: وزن مطلوب )3
متغير مستقل: طول قد و وزن مطلوب / متغير وابسته: نماتوب )4

؟نمايش دهيم، كدام گزينه درست است Rfو  Df ترتيب با اگر دامنه و برد تابع مقابل را به -64
1 (Df    وRf  

2( D {x }f   2 و Rf  

3( D {x }f   3 و R {y }f   2
4( D { x }f    3 R و 1 { y }f    2 2

تابع نمايش -65
f :{ , }

x
f (x)

x

 

 

 

2 6
1
2


است؟گزينه آمده كدام در صورت زوج مرتبي،  به 

1 (( , ),( , )
  
 

7 16 24 4  2 (( , ),( , )
  
 

7 12 64 4

3( ( , ),( , )
  
 

1 72 64 44 (( , ),( , )
    
 

1 12 64 4

-  

ي جبري تابع مفهوم تابع، ضابطه
دار تابع خطينمو 

)3) تا پايان درس (1درس () 3( فصل
78تا  56ي  صفحه

دقيقه 25وقت پيشنهادي: 

 )1رياضي و آمار (

محل انجام محاسبات
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شود؟ رو به يك تابع تبديل مي م نقاط، نمودار رابطة روبهبا حذف كدا -66

1( D,A   2( B,H,D 

3 (E,D,B4 (H,D,E

؟استضابطة آن كدام  ،زيربا توجه به نمودار  -67

1 (
f : A B

,A { x }
y x


   

 
2 12

2 (
f : A B

,A { x }
y x


     

2 12

3( 
f : A B

, A { , , , }
y x


    

2 1 0 12 

4 (
f : A B

, A { , , , }
y x


    

2 1 0 12

؟وجود دارد mچند مقدار قابل قبول براي  .است xتابعي برحسب  y، زيردر جدول  -68

  1) 2صفر  )1

3( 2   4 (3  

كـدام Aاعضـاي مجموعـة    تعـداد  .ستاتابع قابل تعريف  B  ،256عضوي  4عضو است، به مجموعة  nكه شامل  Aاز مجموعة  -69

؟است

1 (  8  2 (5  3( 4  4 (6

aحاصل  زيربا توجه به شكل  -70 b2  ؟كدام است 2

1( 25  2 (10 

3( 16  4 (15 

x m

y m m m



 

6 2 4 4 8
23 1 3 10 12

محل انجام محاسبات
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است؟ كدام fتابع   دهد، را نسبت مي ، دو برابر مكعب همان عدد، منهاي جذر آننامنفي به هر عدد حقيقي fتابع  -71

1 (
 f : x R

f (x) x x

  


 

0
232

2 (
 f : x R

f (x) ( x) x

  


 

0
32

3 (
 f : x R

f (x) x x

  


 

0
23 2

4 (
 f : x R

f (x) x x

  


 

0
32

fگذرد و  نمودار يك تابع خطي از مبدأ مي -72 ( / ) f ( / )  0 2 0 2 fباشد، در اين صورت مقدار  مي 4 ( ) f ( ) 1 ؟كدام است 3

1( 20  2 (203( 40  4( 40

fبا ضابطة خطي در تابع  -73 (x) mx n  ،اگرf ( ) 2 fو  4 ( )  1 mد، در اين صورت حاصلنباش 5 n كدام است؟

1 (12 (53 (1  4 (5 

)Aرا كه از نقاط  fضابطة تابع خطي -74 , )2 )Bو  3 , )4 ؟گذرد، كدام است مي 1

1 (y x  
3 522 (y x  

3 5
2 3

3( y x  
2 11
3 34 (y x  

2 5
3 3

f، fدر تابع خطياگر  -75 ( )  4 fو  1 ( ) 3 fدر اين صورت حاصل باشند،  2 ( ) f ( )
1 كدام است؟33

1( 82 (12  3 (8  4 (12

محل انجام محاسبات
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هاي توليد شده صندليكل تعداد  .باشد مي روزطول كاري ت اهاي توليد شده در يك كارگاه نجاري در ساع صندليكل نمودار زير تعداد  -76

؟آيد دست مي در پايان هر ساعت خاص از كدام رابطه به
1( x t 10 10 

2 (x t 10 10 

3( x t 10
4( x t10 

P(x)( ؟كـدام اسـت  واحد كمتر است، برحسب عـرض آن   2ها  برابر عرض آن 4ها از  هايي كه طول آن ضابطة تابع محيط مستطيل -77

عرض مستطيل است.) xمحيط و 

1 (P(x) x 5 2  2 (P(x) x 10 4  3 (x
P(x)




5 2
44 (x

P(x)



10 2

4

Fصورت  به(F)و فارنهايت (C)گراد  رابطة بين درجة دما برحسب سانتي -78 C 
9 گراد درجة سانتي 20است. دماي يك جسم 325

؟كند كاهش يافته است. دما برحسب فارنهايت چگونه تغيير مي
درجه كاهش يافته است.20) 2    درجه افزايش يافته است.20) 1

ش يافته است.كاهدرجه 36) 4    درجه افزايش يافته است.36) 3

C(x)كاال،  xيك شركت براي توليد  -79 x 20 ود آنسـ فروشد. نمودار تـابع   تومان مي 70كند و هر كاال را  تومان هزينه مي 5000

؟كدام است

1(2 (

3( 

  

4 (

fاگر  -80 (x) x f ( )  3 1 2 fباشد، حاصل  1 ( ) f ( )2 كدام است؟ 4
1 (6  2 (4  3 (8   4 (9 
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كند و از كنندگان و تقاضاكنندگان سرمايه ارتباط برقرار مي مركزي مطمئن است كه بين عرضه … -81

مين مالي از طريق صدورأآورد. در روش ت هم ميرا فرا …گيري  كار آوري و به جمع ةاين طريق، زمين

ند؟آور الزم را به دست مي كز تجاري و بازرگاني چگونه سرمايةمرا ،اوراق بهادار

كنند. ـ به طور مستقيم از مردم دريافت مي غيرماليهاي  سرمايه) بورس ـ 1

كنند. هاي مالي ـ به طور مستقيم از مردم دريافت مي ) بورس ـ سرمايه2

گيرند. ـ از بانك وام مي غيرماليهاي  ) بانك مركزي ـ سرمايه3

گيرند. هاي مالي ـ از بانك وام مي ) بانك مركزي ـ سرمايه4

؟شوند طور كلي به چه نوع اوراقي تقسيم مي شود، چيست و به صادر ميعنوان تضمين  هبتأمين منابع مالي  در فرايندكه  نام اسنادي -82

ـ اوراق بهادار، اوراق مشاركت حوالجات) 2  خزانه، اوراق سهام ممتازاوراق بهادار ـ اسناد ) 1

ـ اوراق قرضه، اوراق سهام عادي والجاتح) 4  اوراق بهادار ـ اوراق سهام، اوراق مشاركت) 3

هاي زير است؟ زينه مبين پاسخ صحيح پرسشگكدام  -83

ثر است؟ؤهاي بازار سرمايه چگونه در كاهش نرخ تورم م فعاليت الف)

گذاري در بورس بايد انجام داد، چيست؟ راي سرمايهبب) اولين كاري كه 

گذارد؟ ر روي اقتصاد جامعه ميب دگان و تقاضاكنندگان سرمايه چه اثريكنن بازار سرمايه با برقراري ارتباط بين عرضه ج)

معامالت بازار سرمايه ج) ،سهام درخواست ةتقاضاي برگ گذاري سهام و اوراق بهادار، ب) ها و قيمت سازي اطالعات مالي شركت با بررسي و شفاف الف) )1

كند. را تنظيم مي

گـذاري حجم سرمايه ج) سهام، درخواست ةتقاضاي برگ گذاري سهام و اوراق بهادار، ب) ها و قيمت مالي شركتسازي اطالعات  با بررسي و شفاف ) الف)2

دهد. را در جامعه افزايش مي

يه رامعـامالتي، ج) معـامالت بـازار سـرما     ة، ب) گرفتن شناسـ هاي مفيد اقتصادي در فعاليت اندازها كارگيري پس انداز و به با تشويق مردم به پس الف) )3

كند. تنظيم مي

گـذاري را در حجـم سـرمايه   ج)معامالتي،  ةگرفتن شناس ، ب)هاي مفيد اقتصادي در فعاليت اندازها كارگيري پس انداز و به با تشويق مردم به پس ) الف)4

دهد. جامعه افزايش مي

 ؟باشد نمي اقتصادي هاي رشد كدام مورد از ويژگي -84

فرايندي بلندمدت است. )2    به معناي افزايش توليد است.) 1

هاي جديد به مفهوم رشد داللت دارد. تأسيس كارخانه) 4  افزايش سطح زيركشت محصوالت مثالي براي رشد است.) 3

؟كدام گزينه درست است - 85

  هاي توسعه تأكيد دارند. ها فقط بر شاخص اقتصاددانان براي مقايسه بهتر كشورها و روند تغييرات آن) 1

ها توجه الزم را دارند. آناجتماعي هاي  و همچنين به تاريخ، فرهنگ، باورها و ارزش هاهاي بومي و محلي كشور طور معمول به تفاوت هالگوهاي توسعه ب) 2

كند. هاي رشد و توسعه به اندازه كافي وضعيت هر كشور را معرفي مي شاخص) 3

پذيري يا شاخص پيشرفت. ند شاخص رقابتي بهتري هستند، مانگير هاي اندازه دنبال شاخص يشه بهمتخصصان هم) 4

  

رشد، توسعه وبازار سرمايه / 
/ فقر و توزيع درآمد پيشرفت

فصل ) 3) و بخش (3صل (ف) 2بخش (
)2و () 1(
88تا  71ي  صفحه

دقيقه 20وقت پيشنهادي: 

 اقتصاد

هاي درآمدي تسلط كاملي پيدا كنيد و مفاهيم مرتبط با آن را به خوبي ياد بگيريد چون سهم بسزايي در سؤاالت اين آزمون دارند. بر روي جدول دهك
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1هاي سوم و چهـارم   است: اگر تفاوت سهم دهك  2000در سال Aبا توجه به جدول زير كه نشانگر چگونگي توزيع درآمد در كشور  -86
 درصد باشد: 2درصد و نهم و دهم  4هفتم  ودرصد، ششم 

اين كشور مليدرآمد  ازهاي سوم و هفتم و نهم  م دهكالف) سه
چند درصد است؟ ترتيب به

دالر باشـد،  52000ايـن كشـور    ةب) اگر مجموع درآمد ساالن
2000در سال از درآمد ملي هاي پنجم، نهم و دهم  دهك سهم

است؟ چند دالر ترتيب به
) الف) 1 20 13 ,، ب) 4 , , 11 440 10 400 3 640
) الف) 2 19 14 ,، ب) 5 , , 12 440 9 880 3 540
) الف) 3 20 13 ,، ب) 4 , , 12 440 10 400 3 640
) الف) 4 18 14 ,، ب) 5 , , 11 440 9 360 3 540

 ؟چند مورد از عبارات زير صحيح است -87

در سال  دالر بوده است. 86075در كشور سوئيس بيش از انه رستوليد ناخالص داخلي  2015ـ

حدود 4ـ
كنند. جمعيت كرة زمين در كشورهاي در حال توسعه و توسعه نيافته زندگي مي5

درآمد س دالر كمتر است. 1600فقير از   كشور در حال توسعة 50رانة ساالنه در بيش از ـ
در سال  دالر بوده است.221در كشور سودان حدود سرانه توليد ناخالص داخلي  2015ـ

يك) 4  دو) 3  سه) 2  چهار) 1
و كـدام …، كشـورها  گذشـته موجب شد طي دو قرن  ،بزرگ يها ي و آفريقايي توسط قدرتهاي آسياي وت ملتند غارت ثرعواملي مان -88

 است؟ نادرستگزينه درخصوص مباحث رشد و توسعه 

د سرانه مشـابه، توسـعه انسـاني متفـاوتند ـ ممكن است كشورهاي با درآم وش افته و توسعه نيافته تقسيم افته، در حال توسعه، كمتر توسعه يبه چهار گروه توسعه ي) 1
داشته باشند.

910با جمعيتي حـدود   قطرسرانة ند ـ توليد ناخالص داخلي  وش افته و توسعه نيافته تقسيم يبه چهار گروه توسعه يافته، در حال توسعه، كمتر توسعه ) 2
دالر بوده است. 12525حدود  ،هزار نفر

درصد بوده است. 3/74، 2015ند ـ نرخ باسوادي بزرگساالن در ايران در سال وش جهان سوم) تقسيم مانده ( به دو گروه پيشرفته و عقب )3
شود. گيري توسعه در كنار درآمد سرانه از معيارهاي ديگري نيز استفاده مي ند ـ براي اندازهوش مانده (جهان سوم) تقسيم  به دو گروه پيشرفته و عقب) 4

؟ترتيب آمده است ير در كدام گزينه بههاي ز صحيح يا غلط بودن عبارت -89
فقر يا تهيدستي مطلق به معناي نداشتن حداقل معيشت است.الف) 

.يابد تحقق ميها  هاي اجتماعي و ارتقاي توانمندي كاهش نابهنجاريبا ب) رفاه اجتماعي 
تفـاوت در ةكننـد  و ايـن امـر مـنعكس   پ) سطح حداقل معيشت از يك كشور به كشور ديگر يا از يك زمان به زمان ديگر متفاوت اسـت  

ست.ا موقعيت اجتماعي افراد كشورها
ت) فقير در ادبيات اقتصادي وضعي بدتر از مسكين دارد.

توان تصويري از وسعت و اندازه فقر در هر كشور ث) معموالً با در نظر گرفتن دو شاخص درآمد سرانه و ميزان نابرابري در توزيع درآمد مي
 دست آورد. به

ص ـ غ  ـ غ ـ غ ـ ص) 4  غ ـ ص ـ غ ـ غ ـ ص) 3  ص ـ غ ـ غ ـ ص ـ غ) 2  ص ـ ص ـ غ ـ ص ـ غ )1
كند؟ كامل مي ترتيب بههاي زير را  كدام گزينه جاهاي خالي عبارت -90

اصالح ساختار توزيع درآمد و عادالنه است. …تر كردن آن و مقابله با فقر، مستلزم  ـ
توزيع عادالن ايجاد كند. …قدرتمند همكاري و مشاركت عموم افراد جامعه را در فرايند  ةتواند انگيز ر ميدرآمدها و كاهش فق ةـ

سالم اقتصادي ةجامعه ـ توسعد اميد و همكاري بين افرا ةتقويت روحي) 2  ها ـ رشد اقتصادي زمينه ةتوانمندسازي افراد جامعه در هم) 1
درآمد ـ رشد اقتصادي رسيدگي به وضعيت نامطلوب زندگي اقشار كم) 4  سالم اقتصادي ةوسعها ـ ت ويژه مولد كردن آن توانمندسازي افراد به )3

2000مربوط به سال  Aجدول وضعيت توزيع درآمد در كشور 
درصد 1  سهم دهك اول
درصد 2  سهم دهك دوم
؟سهم دهم سوم

درصد 5  سهم دهك چهارم
درصد 7  سهم دهك پنجم
درصد 9  سهم دهك ششم
؟  سهم دهك هفتم
درصد 17  سهم دهك هشتم
؟سهم دهك نهم
درصد 22  سهم دهك دهم

درصد درآمد ملي 100  درصد جمعيت كشور 100
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تر و نزديكتري دارد؟ كدام عبارت با اطالعات مندرج در جدول زير، ارتباط بيش -91

ها شاخص

كشورها

نرخ مرگ و مير نوزادان

 (در هر هزار تولد)
اميد به زندگي (سال)

نرخ باسوادي بزرگساالن

 (به درصد)

توليد ناخالص داخلي سرانه

) ثابتPPP(به دالر 

 2011 سال

10062448حدود 3/26/81نروژ

5/611/556/501070موزامبيك

هاي توسعة خود بهبود نسبي ايجاد كنند. اند در وضعيت شاخص برخي كشورهاي در حال توسعه توانسته) 1

رسد. استفاده از درآمد سرانه به تنهايي نادرست به نظر مي ،غييرات كيفي) براي تعيين ت2

) شاخص رشد يعني همان درآمد سرانه با شاخص توسعه هماهنگ است.3

) سطح پايين توسعه در موزامبيك با سطح پايين رشد در اين كشور هماهنگي ندارد.4

نيافتگي در تعدادي از كشورهاي جهان درست است. يافتگي و توسعه توسعه در ارتباط با شاخص … ةها به استثناي گزين گزينه ةهم -92

 در هر هزار تولد است. 4/89انساني ضعيف توسعة كشور با  43ومير نوزادان در  ) متوسط نرخ مرگ1

% است.100انساني زياد نزديك به توسعة كشور با  49) متوسط نرخ باسوادي بزرگساالن به طور متوسط در 2

سال است. 5/60انساني ضعيف توسعة كشور با  43وسط اميد به زندگي در آغاز تولد در ) مت3

است. تولددر هر هزار  60انساني زياد توسعة كشور با  49ومير نوزادان در  ) متوسط نرخ مرگ4

 آيد؟ فراهم ميگيري رفاه مادي در جوامع مختلف است،  سطح درآمد سرانه كه معياري براي اندازه مقايسةچگونه امكان  -93

مربوطـه درآمـد سـرانه برحسـب دالر اعـالم ةتوجه به نرخ دالر در سطح منطقـ  كنند، سپس با ) نخست درآمد ملي را برحسب پول داخلي محاسبه مي1

شود. مي

كشور، درآمد سرانه برحسب توجه به برابري قدرت خريد دالر در آن كنند و سپس با كشور را برحسب پول داخلي آن محاسبه مي ةسران) نخست درآمد 2

شود. دالر اعالم مي

توجه به نرخ دالر در آن كشور، درآمـد سـرانه برحسـب دالر اعـالم كنند، سپس با يك كشور را برحسب پول داخلي آن محاسبه مي ةسران) ابتدا درآمد 3

شود. مي

توجه به نرخ يكي از ارزهاي معتبر در آن كشـور برحسـب ارز مـورد با سپس ،كنند يك كشور را برحسب پول داخلي آن محاسبه مي ة) ابتدا درآمد سران4

گردد. قبول درآمد سرانه اعالم مي

 يك از موارد زير بر ديگري نيز داللت دارد؟ مفهوم كدام -94

) توسعه بر رشد2    ) رشد بر توسعه 1

ليمراكز توليدي فع ة) رشد بر گسترش و توسع4  هاي بهتر كارگيري روش ) توسعه بر به3

است.  … ةايران بر عهد در …دستورالعمل اجرايي و مقررات ناظر بر انتشار  ةتهي -95

 ) اوراق مشاركت ـ بانك مركزي2    ) اوراق سهام ـ شوراي عالي پول1

ها ها با همكاري كانون بانك ) اوراق مشاركت ـ مجمع عمومي بانك4  ) اوراق قرضه ـ وزارت امور اقتصادي و دارايي3

پاسخ دادن به اين سؤاالت اجباري است و در تراز كل شما تأثير دارد. آزمون شاهد (گواه)
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؟نيستبورس كاال، كدام گزينه صحيح  در رابطه با -96

شوند. ) گندم، جو، آهن و مس در بورس كاال معامله مي1

آن كاالست. فيزيكي ) بورس كاال محل مبادالت2

 اي و مواد خام و اوليه است. گردند، كاالهاي واسطه ) بيشتر كاالهايي كه در بورس معامله مي3

كنند. گذاري مي شود، نام ها معامله مي گونه بازارها را به نام كااليي كه در آن ت كه معموالً اينهاي بورس كاال اين اس ) از جمله ويژگي4

؟شود نميسهم درج  ةيك از اطالعات زير بر روي ورق كدام -97

پرداخت شده ةثبت شده و سرماي ة) مبلغ سرماي2    ثبت آن    ة) نام شركت و شمار1

آن به حروف و عدد ة) مبلغ اسمي سهام و مقدار پرداخت شد4  ها م آنداران و ميزان سه تعداد شركا و سهام) 3

5و  5/5، 7، 5/6ترتيب برابر با  به 84و  83، 82، 81 هاي سهم دهك دهم به دهك اول جامعه از درآمد ملي در سال  در كشوري نسبت -98

تر بوده است؟ محاسبه شده است. وضع توزيع درآمد اين كشور در چه سالي مناسب

1 (84   2 (83  3 (82   4 (81  

 چه: هاست. چنان براساس شاخص دهكميالدي  1978سال در  Cنشانگر وضعيت توزيع درآمد در كشور  ،زيرجدول  -99

درصد و تفاوت سـهم 7درصد، تفاوت سهم دهك ششم و دوم  6درصد، تفاوت سهم دهك هفتم و چهارم  6تفاوت سهم دهك دهم و نهم 

ر اين صورت: سهم دهك سوم، دهك ششم، دهك هفتم و دهك نهم چند درصد است؟درصد باشد، د 3دهك اول و سوم 

پنج ـ يازده ـ دوازده ـ شانزده) 1

پنج ـ يازده ـ يازده و نيم ـ شانزده) 2

چهار و نيم ـ يازده ـ دوازده ـ شانزده و نيم) 3

شانزده و نيمچهار و نيم ـ يازده و نيم ـ دوازده ـ ) 4

يابد؟ گير مردم در جوامع از چه طريقي كاهش مي تفاوت ميان درآمد و ثروت يك گروه محدود با اكثريت چشم - 100

افزايش حقوق و دستمزدها و درآمد سرانه و به تبع آن درآمد ملي )1

د درآمد به نحو قانونيك نظام صحيح مالياتي و توزيع مجدكارگيري ي با به )2

الحسنه و اعطاي تسهيالت اعتباري به نيازمندان واقعي هاي قرض سيس صندوقاز طريق تأ )3

ه منظور بروز ابتكار و خالقيتهاي مناسب ب آموزش شغلي مستمر و افزايش انگيزش و ايجاد زمينه )4

م 1978مربوط به سال  C جدول وضعيت توزيع درآمد در كشور
درصد 2 سهم دهك اول
درصد 4 سهم دهك دوم
؟ سهم دهك سوم
درصد 6 سهم دهك چهارم
درصد 5/8 سهم دهك پنجم
؟ سهم دهك ششم
؟ سهم دهك هفتم

درصد 5/13 دهك هشتم سهم
؟ سهم دهك نهم
درصد 22 سهم دهك دهم

C% درآمد ملي كشور C  100% جمعيت كشور100
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 شود؟ سجع مطرف، سجع متوازي و سجع متوازن يافت مي ترتيب بهها  در كدام گزينه - 101

ه كني ايشان را يا نكني يكسان است بر ايشان نگروند و گردن ننهند.الف) اگر بيم نمايي و آگ

ب) آه از قسمي كه پيش از من رفته، فغان از گفتاري كه خودرايي گفته.

.پارسايي را ديدم به محبت شخصي گرفتار، نه طاقت صبر و نه ياراي گفتارپ) 

فالن، داراي عزمي است متين و طبعي كريم.ت) 

پسند بايد نه شهرپسند. كه منَت پسندم. دوست ث) تو را آن بايد

الف، پ، ب) 4  پ، ث، ت) 3  ب، پ، ت) 2  الف، ت، ب) 1

بندي بندي كنيم، اين دسته تقسيم» سبك عرفاني، سبك حماسي«و » سبك عاميانه، سبك عالمانه«طبق نظرية ارسطو، اگر آثار ادبي را به  - 102

 بر چه اساسي صورت گرفته است؟ ترتيب به

براساس هدف / براساس قلمرو دانشي) 2  ساس موضوع و نوع / براساس هدفبرا) 1

به تناسب مخاطب / براساس هدف) 4  به تناسب مخاطب / براساس موضوع و نوع) 3

 گيرند. در يك شاخة نثر دورة اول قرار مي … جز بهها  همة گزينه - 103

كه خداي تعالي مر شما را گفت كه از آن درخت مخوريد كه شما را از بهشت بيـرون گريم. گفت: چرا؟ گفت: از بهر آن ابليس گفت كه از بهر شما همي) 1

ام تا شما را بگويم. خواهد كرد و من آمده

.»ع النّاسفخير الناس من ين«عليه گفته است:  اهللا شريعت صلوات صاحبكه  ريگمبازپس منافع خويش را نعمت و كامراني دان و مردمي از مردمان ) 2

حاجـب سـراي را گفـت: ،يرها پيدا كرد و گناهان نادر گذاشتي. اميرصكه يك سال به غزنين آمد، از فرّاشان تق م و منزلت به منزلتي بود، چنانلو در ح) 3

»اين فرّاشان را بيست چوب بايد زد.«

و اسـباب آن وي را سـحر باز گروهي ديگر بـه   اند: به نزديك گروهي مردود است و به نزديك گروهي مقبول. و و مشايخ اين قصه اندر شأن وي مختلف) 4

 اند. منسوب كرده

است؟ نشدههاي فكري، كدام بيت به سبك خراساني سروده  براساس ويژگي - 104

اگرت ديو طبيعت شكند پنجة عقل / چه كند آهوي وحشي چو شود صيد پلنگ) 1

گوشوار ارغوان بيني چو دست نيكوان پر دستبند / شاخ گل بيني چو گوش نيكوان پر) 2

برگرفت از روي دريا ابر فروردين سفر / ز آسمان بر بوستان باريد مرواريد تر) 3

يا ميري كه از ميران نباشد كس تو را همتايا شاهي كه از شاهان نيامد كس تو را همسر / اَاَ) 4

در كدام ابيات آمده است؟ ترتيب به» آرايي، كنايه، سجع تشبيه، واژه«هاي  آرايه - 105

باف گشته / چون شيشه صاف گشته از جام حق تعالي شكاف گشته دل عشق  الف) سينه

ب) هرگز كسي نرقصد تا لطف تو نبيند / كاندر شكم ز لطفت رقص است كودكان را

بازو را / كه تير غمزه تمام است صيد آهو را ج) كمان سخت كه داد آن لطيف

شد از هزار برستبند يكي است / به جانبي متعلق  د) غالم دولت آنم كه پاي

ج ـ الف ـ د ـ ب) 4  د ـ ب ـ الف ـ ج) 3  د ـ الف ـ ج ـ ب) 2  ج ـ ب ـ الف ـ د) 1

شناسي سجع و انواع آن / سبك و سبك
(سبك خراساني)

 )7() درس 3فصل ( و) 6درس () 2فصل (
66تا  52ي  صفحه

دقيقه 15وقت پيشنهادي: 

)1ادبي (ون علوم و فن

هاي فكري اشعار هر سبك، توجه به مضمون و نوع نگاه به آن ضروري است. براي دريافت صحيح ويژگي
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ها است؟ نثر مصنوع و نثر فني مربوط به كدام دوره ترتيب بهالشعراي بهار  بندي سبكي ملك براساس تقسيم - 106

ت ادبيسلجوقي دوم و خوارزمشاهيان ـ بازگش) 2    بازگشت ادبي ـ سبك عراقي) 1

 بازگشت ادبي سبك عراقي ـ) 4  سبك عراقي ـ سلجوقي دوم و خوارزمشاهيان) 3

است؟» وي و سلجوقيغزن«و چند اثر مربوط به نثر دورة » ساماني«چند اثر مربوط به نثر دورة  ترتيب بهاز ميان آثار زير،  - 107

»نامه نامة ابومنصوري ـ قابوسنامه ـ التفهيم ـ شاه المحجوب ـ سياست تاريع بلعمي ـ تاريخ بيهقي ـ كشف«

چهار ـ سه) 4  سه ـ دو )3  چهار ـ دو) 2  سه ـ چهار) 1

چه نوع سجعي وجود دارد؟ ترتيب بههاي زير  در هر يك از گزينه - 108

الف) صحبت اشرار ماية شقاوت است و مخالطت اخيار كيمياي سعادت.

تر. مت منتظتر بود و احوال هر ساع خّرمايشان هر روز  ب) به يمن وفاق عيش

تعذّر و در معاشرت بي تحرّز. در مالطفت بيپ) 

ت) مرگ اگر چه خوابِ نامرغوب است و آسايش نامحبوب، هر آينه بخواهد بود.

متوازي، مطرف، متوازي، متوازن) 2متوازن، مطرف، متوازي، متوازي) 1

متوازي، مطرف، متوازن، متوازي) 4متوازن، مطرف، متوازي، نمتواز) 3

است؟ متفاوتها  بك نثر عبارت كدام گزينه با ساير گزينهس - 109

خواند.» نار«معني بهشت جاي اهل ثواب است و معني دوزخ جاي اهل عقاب است و خداي تعالي مر بهشت را چند جا ياد كرد به جنّت و دوزخ را ) 1

.خداي عزّوجل ملك زمين به آدم داد و درباني و خازني بهشت به رضوان داد) 2

د.نگردانيد و ندانست كه او را چگونه پنهان ك چون قابيل، هابيل را بكشت، بترسيد كه پدرش بيند. او را به پشت برگرفت و همي برد و گرد جهان همي) 3

و دوري آب.پيش از قباد در جهان خراج نبود، مگر ده يك و پنج يك و چهار يك، و جايي بود كه بيست يك گرفتندي؛ به مقدار آباداني و نزديكي ) 4

است. متفاوتها  با ساير گزينه …نوع سجع مصراع اول گزينة  - 110

نوا را اي صاحب كرامت شكرانة سالمت / روزي تفقدي كن درويش بي) 1

بيدار شد دگركار شد / مستي اگر در خواب شد مستي  صوفي چرا هشيار شد ساقي چرا بي) 2

برخاستبحر جا مقام مرغ كز آن  خلق چو مرغابيان زاده ز درياي جان / كي كند اين) 3

رود خويشتن ديدم كه جانم ميدر رفتن جان از بدن گويند هر نوعي سخن / من خود به چشم ) 4
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مربوط به كدام منطقه است و در ،ترين نشانه و آثاري كه از حضور انسان در ايران تاكنون كشف شده كهن - 111
در بخش انالمييشد و پايتخت ا ت تمام ساخته مياشيا و ظروف سنگ صابوني با مهارت و ظراف ،كدام تپه

ن كدام شهر بود و حكومت ايالم بر اثر يورش ويرانگر كدام اقوام دچار انحطاط و فروپاشيشاشرقي قلمرو
 شد؟

زاغه ـ انزان ـ سومريان ةرود ـ تپ فشبستر ك) 1
يحيي ـ شوش ـ آشوريان ةچغاگالن ـ تپ) 2
زان ـ آشوريانيحيي ـ ان ةرود ـ تپ بستر كشف) 3
زاغه ـ شوش ـ سومريان ةچغاگالن ـ تپ) 4

 دربارة سؤاالت زير درست است؟ ترتيب بهكدام گزينه  - 112

ت به ايران دو چندان شد؟راي تمايل و عالقة اروپاييان براي مساف در چه دوره -
نوشته را ترجمه كرد؟ سر هنري راولينسون كدام سنگ -
دام منطقه واقع شده است؟ارشا هخامنشي در كينوشتة خشا سنگ -
كند؟ هاي اين پادشاه با روميان را بازگو مي نوشته در كعبة زرتشت در نقش رستم شرح جنگ كدام سنگ -
وان ـ شاپور يكم صفويه ـ بيستون ـ شهر) 2  قاجاريه ـ تخت جمشيد ـ شهر نسا ـ شاپور دوم) 1
ميكبيستون ـ شهر نسا ـ شاپور صفويه ـ ) 4  وان ـ شاپور دوم صفويه ـ تخت جمشيد ـ شهر) 3

به درستي مشخص شده است؟ ترتيب بههاي زير در كدام گزينه  هر يك از عبارت بودن غلطصحيح يا  - 113
نمودند. اي ايران منسوب مي پاسارگاد پايتخت كورش را به جمشيد پادشاه افسانهسال پيش،  200عموم مورخان تا  -
شناسان فرانسـوي، در محوطـة باسـتاني شناسي توسط دولت فرانسه، باستان هاي باستان اوشپس از به دست آوردن امتياز انحصاري ك -

شوش به حفاري و كاوش مشغول شدند.
شوند. منابع تحقيق تاريخ به دو دستة منابع نوشتاري و منابع غيرنوشتاري تقسيم مي -
 دهند. شكيل ميخان يوناني و رومي تهاي مور عمدة منابع نوشتاري غيرايراني را كتاب -

غ ـ ص ـ غ ـ ص )4  غ ـ ص ـ ص ـ غ )3  ص ـ غ ـ ص ـ غ) 2  ص ـ غ ـ غ ـ ص) 1
باشد؟ هاي زير مي كدام گزينه مبين پاسخ صحيح سؤال ترتيب به - 114

شود؟ اي (اساطيري) تاريخ ايران شناخته مي امروزه كدام سلسله به عنوان دوران افسانهالف) 
باشد؟ مي .م 651تا  .م.ق 700ان حكومت آرياييان در ايران از كنندة صحيح دور كدام مورد بيانب) 

زباني و مربوط به كدام دورة تاريخي ايران است؟ به چه» هاي ايرانشهر شهرستان«ج) رسالة 
 در زمان كدام پادشاه ايران روي داد؟» اراتنم«د) جنگ 

نيان ج) پهلوي ـ اشكانيان د) خشايارشاالف) پيشداديان ب) ماد ـ هخامنشيان ـ سلوكيان ـ اشكانيان ـ ساسا) 1
الف) كيانيان ب) ماد ـ هخامنشيان ـ كيانيان ـ اشكانيان ـ ساسانيان ج) سانسكريت ـ ساسانيان د) خشايارشا) 2
ماد ـ سلوكيان ـ هخامنشيان ـ اشكانيان ـ ساسانيان ج) پهلوي ـ اشكانيان د) داريوش اولالف) پيشداديان ب)  )3
ن ب) ماد ـ هخامنشيان ـ سلوكيان ـ اشكانيان ـ ساسانيان ج) پهلوي ـ ساسانيان د) داريوش اولالف) كيانيا) 4

 ؟است غلطقسمت اول كدام گزينه صحيح و قسمت دوم آن  ترتيب به - 115

سـايه شـد ـ در پـيشهرهاي يونـاني هم ـ در نتيجة لشكركشي كورش به آسياي صغير، حكومت هخامنشيان به ثروتي هنگفت دست پيدا كرد و با دولت  ) 1
هاي وسيعي از آسياي صغير گسترش يافت. النهرين و بخش عليه آشوريان، قلمرو ماد به شمال بين حكومت بابلو اتحاد او با موفقيت نظامي هووخشتر 

 دانند. بشر مي قوقين منشور حياگ، هگمتانه فتح شد و بر قلمرو ماد افزوده شد. ـ بسياري از محققان منشور كورش را نخستستدر پي موفقيت نظامي آ) 2

بـا كـورش كرد و با جلب حمايت بزرگان مادي، آستياگ را از ميان برداشت و پادشاهي هخامنشي را بنيـان نهـاد ـ     دوم بر انشان حكومت مي كورش) 3
لشكركشي به آسياي صغير، شهر سارد و بخشي از آسياي صغير را به تصرف درآورد.

لشكركشـي ـ در نتيجـة    ،است كورشآميز بابل بر روي لوحي به فرمان  شود، ماجراي فتح صلح نگهداري مي سموزة لوور پاري كه در واقع در كورشمنشور ) 4
ثروت هنگفتي دست پيدا كرد و با دولت ـ شهرهاي يوناني همسايه شد.، حكومت هخامنشيان به ربه آسياي صغي كورش

هاي دور مطالعه و كاوش در گذشته
دم تمدن ايراني سپيده 

 ها تا پايان هخامنشيان ورود آريايياز 
)9) تا پايان درس (7درس (

89تا  62ي  صفحه

قهدقي 10وقت پيشنهادي: 

) ايران و جهان1تاريخ (
باستان
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مت اردشير دوم است؟چه تعداد از رويدادها و اقدامات زير منتسب به حكو - 116
ابتداي حكومتش به قتل عام افراد خاندان سلطنتي پرداخت.در الف) 
قلمرو هخامنشي ضميمه كرد.به مصر را دوباره ب) 
قة دروني شد.تفراش، حكومت هخامنشي دچار  در زمان پادشاهيج) 

د) به دست يكي از خدمتكاران كاخ شاهي به قتل رسيد.
هاي مصر و بابل، به يونان لشكر كشيد. پس از فرونشاندن شورشهـ) 

چهار) 4  سه )3  يك )2  دو) 1
دوباره شكوه و عظمت ديرين …است كه اين شهر در دوران سلسلة  …به دست فرمانرواي  …نگارة ويراني  تصوير زير مربوط به سنگ - 117

باشد. مي … ،شوشدر نزديكي شهر  … ةوردخود را بازيافت و شاهكار معماري 
هاي مادر هاي الهه پيكرهـ النهرين  بينسومر ـ اشكانيان ـ  انشان ـ) 1
هاي مادر هاي الهه پيكرهايالم ـ شوش ـ سومر ـ هخامنشيان ـ ) 2
معبد چغازنبيلـ النهرين  بينانشان ـ آشور ـ اشكانيان ـ ) 3
معبد چغازنبيلايالم ـ شوش ـ آشور ـ هخامنشيان ـ ) 4

 آمده است؟ ترتيب بهر كدام گزينه هاي زير د عبارت ط بودنغلصحيح يا  - 118

كنـوني ةبه منظور دفع حمالت قبايل بيابانگرد سكايي، به مناطق دوردستي در جنـوب دريـاي سـياه و شـرق روسـي      يكمالف) داريوش 
لشكركشي كرد.

بزرگ، فنيقيه به تصرف هخامنشيان درآمد. كورشب) در زمان پادشاهي كمبوجيه، پسر و جانشين 
سپاه آنتيوخوس هفتم پيروز شد و سلوكيان را از ايران بيرون راند. پ) فرهاد دوم بر

در دورة حكومت سلوكيان رخ داد.يونان هاي ايران و  ت) جنگ
 ث) دهيوك شهر اكباتان را بنا كرد و مركز حكومت خود قرار داد.

ص ـ غ ـ غ ـ ص ـ ص) 2  غ ـ ص ـ ص ـ غ ـ غ) 1
ص ـ غ ـ ص ـ غ ـ غ) 4 غ ـ غ ـ ص ـ غ ـ ص) 3

باشد؟ مي نادرستهاي زير چند مورد  از ميان عبارت - 119
رو شد. هايي در غرب قلمرو خود رو به ر اوايل پادشاهي خود با دشواريدش بزرگ وداريالف) 
نيتـرين قـدرت جهـا    چنـان حكومـت ايـران را بـه عنـوان بـزرگ       ن بر آن كشور، هممقدونيادولت ـ شهرهاي يوناني تا زمان تسلط  ب) 
شناختند. مي

ج) در دوران فرمانروايي اردشير دوم مصر از سيطرة هخامنشيان خارج شد.
د) داريوش سوم، آخرين فرمانرواي هخامنشي كه مدتي پس از قتل اردشير دوم بر تخت شاهي نشست تدبير و درايـت شـاهان نخسـت

هخامنشي را نداشت.
 در تخت جمشيد قرار دارد.همگي و دروازة ملل ت جنگجو نقش برجستة برنزي هفهـ) نقش برجستة داريوش بزرگ، 

پنج) 4  دو) 3  چهار) 2  سه) 1
 هاي زير كدام گزينه صحيح است؟ با توجه به سؤال ترتيب به - 120

اند؟ هاي روستايي و شهري بوده هاي بسيار دور محيط مناسبي براي زندگي انسان و برپايي سكونتگاه كدام مناطق ايران از گذشتهالف) 
هاي خارجي قرار داشت؟ هاي نظامي حكومت لهمها و هجوم اقوام مختلف و ح را ايران پياپي در معرض مهاجرتچب) 
ها و روستاها نخست در كدام مناطق ايران پديد آمد؟ سكونتگاهج) 
 هزار سال پيش به وجود آمدند؟ 5شدند كه در حدود  يي محسوب ميكدام مورد از نخستين شهرهاد) 

ج) غرب د) چغاميش در خوزستانجغرافيايي موقعيت  دليل بههاي پست ب)  اي و سرزمين كوهپايهالف) نواحي ) 1
موقعيت نظامي ج) جنوب غرب د) شهداد در كرمان دليلهاي پست ب) به  الف) نواحي ساحلي و سرزمين) 2
ق د) شهر سوخته در كاشانجغرافيايي ج) شمال شر  هاي پست ب) به دليل موقعيت اي و سرزمين پايههالف) نواحي كو) 3
ها ب) به دليل موقعيت آب و هوايي ج) شمال غرب د) جيرفت در كرمان الف) نواحي هموار و دشت) 4
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 توجه …بيني وضع  پيش به مسافرت رفتن به مانند مختلف هاي فعاليت مردم براي همة امروزه - 121

…گراد است پس سانتي هدرج 40، 1397سال  مرداد 26در  شهر بوشهر … مثالًكنند.  مي زيادي

.است مرطوب و گرم بوشهر استان

آب و هوايـ  يدماـ هوا  )2    هواي ـ آب و هوايـ  هواآب و  )1

 آب و هوايـ  هوايـ هوا  )4    هواي ـ يدما ـ آب و هوا )3

اصلي اين نوع آب و هوا چيست؟  يو شهر بجنورد داراي چه نوع آب و هوايي است و ويژگ ندا هاي هواشناسي كدام ترين داده مهم ترتيب به - 122

با افزايش ارتفاعو كاهش دما ) بارش، فشار هوا ـ كوهستاني ـ افزايش بارندگي 2  ) دما، فشار هوا ـ گرم و خشك ـ فقر پوشش گياهي1

ساليانه ) بارش، دما ـ گرم و خشك ـ ميانگين دماي باالي4  ) نوع پوشش گياهي، فشار هوا ـ كوهستاني ـ ميانگين دماي پايين3

تر رويم، مقدار آب رودها بيش كشور مي …به  …ها هر چه از  ها و جهت آن بارد و با توجه به ناهمواري مي …ها در ايران در  تر بارش بيش - 123

هستند. …تر  شود و رودهاي مناطق نسبتاً خشك بيش مي

بهار ـ غرب ـ شرق ـ دائميفصل ييز تا اوايل پافصل اواخر ) 2  بهار ـ غرب ـ شرق ـ فصليفصل زمستان تا اواخر فصل اوايل  )1

بهار ـ شرق ـ غرب ـ طغيانيفصل پاييز تا اوايل فصل اواخر ) 4  بهار ـ شرق ـ غرب ـ اتفاقيفصل زمستان تا اواخر فصل اوايل  )3

است؟ نادرستهاي زير درست و چند مورد  چند مورد از عبارت ترتيب به - 124

هاي همة درياهاي جهان دسترسي داشت. توان به آب ، كه از طريق آن مياست رانالف) درياي عمان تنها درياي آزاد اي

شود در گذشته درياي هرمز نام داشت. چه امروز درياي عمان ناميده مي ب) آن

رسد. متر هم مي 4000ج) عمق درياي عمان گاهي تا 

ناگون از جمله صيادي و پرورش ماهي خاويار و ميگو را بهنشين آن تاثير بسياري دارد و مشاغل گو د) درياي عمان بر زندگي مردم ساحل

وجود آورده است.

صفر ـ چهار) 4  دو ـ دو )3  سه ـ يك) 2  يك ـ سه )1

است؟ نادرستچند مورد از عبارات زير  - 125

عمود است. نزديك به ظهر،تابش خورشيد هنگام  ةزاوي ،هاي پايين جغرافيايي قرار دارند الف) در مناطق جنوبي كشور، كه در عرض

د.نشو هوا مي شدني جنقش مهمي دارد و موجب شر ،بارش سواحل جنوبي كشورفارس و درياي عمان در  خليجب) 

شود. اي تشكيل مي هحاركمربند پرفشار  ،پ) در اطراف خط استوا به دليل گرم بودن و صعود هوا

شود. تشكيل مي اي جنب حارهشيني هوا، كمربند كم فشار و فرون يبه دليل سنگين ،ت) در اطراف مدار رأس السرطان و رأس الجدي

يك) 4  چهار )3  سه) 2  دو )1

آب و هواي ايران
منابع آب ايران

)6( و) 5درس (
 58تا  33ي  صفحه

دقيقه 10وقت پيشنهادي: 

جغرافياي ايران
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كند؟ گيري بحران ريزگردها و راه مقابله با آن اشاره مي به يكي از عوامل شكل ترتيب بهيك از موارد زير  كدام - 126
ها تاالبخشك شدن ـ  ي)كاهش ريزش هاي جو2  مديريت ضعيف منابع آبـ  ها خشك شدن باتالق )1

هاي منطقه رودخانه ةتامين حقابـ  هاي مهار بيابان ) اجراي طرح4  كشت ةتغيير در شيوـ  ) مديريت ضعيف منابع آب3

در كدام گزينه آمده است؟ ترتيب بههاي زير  پاسخ پرسش - 127
ـ ولگا به كدام دريا ارتباط پيدا كرده است؟ دنالف) درياي خزر از راه 

ند كيلومتر است؟ب) عرض متوسط درياي خزر چ

ريزند؟ پ) كدام رودها از سمت جنوب غرب به درياي خزر مي

كنند؟ ت) كدام نوع از آبزيان فقط در درياي خزر زندگي مي

هاي آبريز است؟ حوضهاز  نوع ث) حوضة آبريز فالت مركزي در كشور ما جزء كدام

 رجيـ اترك و گرگان ـ انواع ماهيان خاوياري ـ خا 400درياي سرخ ـ  )1

ـ كورا و ارس ـ انواع ماهيان خاوياري ـ داخلي 300درياي سياه ـ ) 2

ـ اترك و گرگان ـ ميگو ـ داخلي 300) درياي سرخ ـ 3

ـ كورا و ارس ـ ميگو ـ خارجي 400درياي سياه ـ ) 4

است؟ غلط، كدام گزينه در ارتباط با درياي خزر صحيح و در ارتباط با خليج فارس ترتيب به - 128
گـذاري مفارس نا ارديبهشت، روز ملي خليج 10روز ـ ي خزر، از بقاياي درياي عظيم تتيس است كه زماني بخش اعظم نيمكرة شمالي را پوشانيده بود.  ايدر )1

ها از درياي عمان و خليج فارس است. اليشده كه سالروز اخراج پرتغ

ـ هشت كشور در اطراف خليج فارس وجود دارد. .باشد هاي درياي خزر مي درياي مازندران، كاسپين و قزوين از ديگر نام) 2

اند. ـ به دليل وسعت زياد، نام خليج را بر آن نهاده .باشد ترين رود قابل كشتيراني اين دريا، رود كارون مي ) طويل3

ـ مساحت اين خليج با توجه به تغييرات سطح آب، متفاوت است. .كيلومتر است 1300طول اين دريا حدود ) 4

باشد؟ مي يك از موارد زيرهاي ذكر شده، مربوط به كدام  هر يك از ويژگي ترتيب به - 129
متر بارش داشته باشد. ميلي 500كانون آبگيري كه بيش از الف) 

آيد. به وجود مي ،دهد رخ ميو اتفاقي هاي كوتاه  كه گاهي بارش ،هاي نزديك به مناطق گرم و خشك در كوهستان ،ب) اين كانون آبگير

غربي كشور قرار دارند. ةتر در نيم ها بيش درياچه نوعلب اين ج) اغ

استان كرمان و سيستان و بلوچستان قرار دارد. د) اين درياچه بين دو

الف) دائمي ب) فصلي ج) فصلي د) نيريز) 2  الف) فصلي ب) اتفاقي ج) دائمي د) هامون )1

اتفاقي ب) فصلي ج) دائمي د) هامونالف) ) 4  ) الف) دائمي ب) اتفاقي ج) دائمي د) جازموريان3

در كدام گزينه آمده است؟ ترتيب بهبودن عبارات زير  غلطصحيح يا  - 130

الف) اطراف درياچة اروميه، امالح و رسوباتي است كه موجب معتدل شدن آب و هواي منطقه شده است.

كرد. نكرده بود در آن زندگي مي فروكشاروميه  ةب) (آرتميا) زماني كه آب درياچ

ير.پترين جزاير اين درياچه عبارت است از آرزو و اس در شمال شرقي آن است و مهم ،اروميه ةترين نقطة درياچ پ) عميق

است.» اشك داغي«و » ستچچي«ت) نام ديگر درياچه اروميه 

.است است كه محل سكونت انواع پرندگان مهاجر وجود جزاير متعدد ،اروميه ةث) از جمله داليل اهميت درياچ
ـ ص غ ـ غ ـ ص ـ غ) 4  غ ـ ص ـ غ ـ غ ـ ص )3  ـ غ ص ـ غ ـ غ ـ ص) 2  ـ غ ص ـ ص ـ غ ـ ص )1
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دنبال را به …تحقق پيدا كرد،  …كه با  آيد ولي اين پديده پس از آن مي پديد …جهان اجتماعي با  - 131
هـا و تموقعيـت جديـدي (فرصـ    ،تك افراد نيست. اين پيامدها خـود  آورد كه وابسته به ارادة تك مي

 آورد. هاي بعدي ما فراهم مي ها و انتخاب را براي كنشها)  محدوديت

ييها الزام و پيامدهاـ  انسان شكنـ  انساني افراد ارادة و ) آگاهي1
ها و هنجارهايي ارزشـ كنش انسان ـ انساني  افراد ارادة و ) آگاهي2
ها و هنجارهايي ارزشـ  ها لزاماز بين رفتن پيامدها و اـ  هاي جديد ها و محدوديت فرصت) 3
هايي ـ پيامدها و الزام ها ـ از بين رفتن پيامدها و الزام هاي جديد ها و محدوديت فرصت) 4

؟است نادرستها در جهان اجتماعي كدام گزينه  ها و محدوديت با توجه به فرصت  - 132
 .اند وابسته يكديگر ها به محدوديت ها و فرصت )1

.شوند نمي محقق يديگر بدون كدام ) هيچ2
.اند سكه يك روي ها، دو ها و محدوديت ت) فرص3

 .كرد توان ارزيابي آورند، نمي مي دنبال به هايي كه ها و محدوديت فرصترا با  هاي اجتماعي ) جهان4

است؟ صحيح ،جهان متجدد از نظر ماكس وبر هاي درباره ويژگي ،هاي زير يك از عبارت كدام - 133
كنند. اند و براي رسيدن به اين اهداف از علوم انساني استفاده مي دميان متوجه اهداف دنيويالف) در جهان متجدد، آ

كند. ف به دنيا تنگ ميومعط ةهاي حسابگران ي عرصه را بر ساير كنشاخالقهاي  ب) در اين جهان رواج كنش
بيني و پيشگيري از حوادث و مسائل طبيعي را يشقدرت پ ،پ) در اين جهان اجتماعي، علوم تجربي با روش تجربي و فناوري حاصل از آن

دهد. به انسان مي
ي ساخته شده است كه همه در اختيار و كنترل بشرند.جهان صرفاً از مواد و موجودات خامت) در جهان متجدد، 

 ت و ب )4  ب و ت )3  پ و ت )2  الف و پ )1

گيرند؟ آرماني و واقعي قرار مي وگانةدهاي زير در كدام قلمرو از قلمروهاي  هر يك از پديده ترتيب به - 134
امنيت براي يك كشور آشوب زده ـ

استقالل سياسي در ايران، پيش از انقالب اسالمي ـ
مقابل جزيرة عربستان  ه با نژادپرستي در جامعة جاهلي در شبهـ

قلمرو آرماني ـ قلمرو واقعي ـ قلمرو آرماني )1
يرمانآقلمرو آرماني ـ قلمرو  ي ـواقعقلمرو  )2
قلمرو آرماني ـ نه در قلمرو واقعي و نه در قلمرو آرماني قلمرو آرماني ـ )3
 نه در قلمرو واقعي ونه در قلمرو آرماني  قلمرو واقعي ـ قلمرو آرماني ـ )4

…ها سامان دهند، و اگر هنجارها و اعمال خود را نيز براساس اين عقايد و ارزش …هاي حقيقي  عقايد و ارزش هجوامع مختلف با ايمان ب   - 135

اند. ها را به قلمرو آرماني وارد نموده آنـ كنند  ها را به قلمرو واقعي وارد مي آن )1
كنند. وارد مي واقعيها را به قلمرو  كنند ـ آن ها را ثابت مي درستي آن حقانيت و )2
.نندك ها را ثابت مي درستي آن كنند ـ حقانيت و ها را به قلمرو واقعي وارد مي آن )3
اند. ها را به قلمرو واقعي وارد نموده كنند ـ آن ها را به قلمرو آرماني وارد مي آن )4

پيامدهاي جهان اجتماعي
هاي اجتماعي ارزيابي جهان

هويت
)8) تا پايان درس (6درس (

66تا  38ي  صفحه
قهدقي 15وقت پيشنهادي: 

 )1شناسي ( جامعه

ها در كتاب درسي وجود ندارد. به خوبي ياد بگيريد و فراموش نكنيد كه همة مثالرا هاي هويتي افراد  ويژگي
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؟يك حق است يك از عقايد زير باطل و كدام كدام ترتيب به - 136

كه كساني با مدارا  و ديگران تحملـ  عهد وفاي بهـ  توحيدي هاي ارزش و توحيد به عقيدهـ  معابد در حيوانات (تقديس

شرك)ـ  ديگران حقوق به تجاوزـ  اند مانده محروم حقيقت ناختش از

باطلـ باطل ـ  باطل) باطل ـ حق ـ حق ـ 2  باطلـ باطل ـ  حق) باطل ـ حق ـ حق ـ 1

باطلـ  حقـ باطل ـ  حقـ  باطلـ  ) حق4  حقـ باطل ـ  حقحق ـ حق ـ باطل ـ  )3

ه درستي ذكر شده است؟، بهاي هويتي موارد ذيل در كدام گزينه ويژگي ترتيب به - 137

ايراني بودن ـصبور بودن               ـفرزند اول خانواده بودن          ـ

اجتماعي ـاجتماعي  ـ) انتسابي 2    اجتماعي ـفردي  ـثابت  )1

اكتسابي ـفردي  ـ) انتسابي 4    متغير   ـفردي  ـ) اكتسابي 3

ها يك از جهان تأثير كدام ترتيب به »با كمك قواي رواني جسميهاي  برخي بيماري درمان« و »دادن جهان توسط يك انسان باتقواتغيير « - 138

شوند؟ بر يكديگر محسوب مي

ـ تأثير جهان اجتماعي بر جهان طبيعي اجتماعيبر جهان  نفسانيتأثير جهان  )1

تأثير جهان نفساني بر جهان اجتماعي ـ تأثير جهان نفساني بر جهان طبيعي )2

بر جهان نفساني ـ تأثير جهان طبيعي اجتماعي بر جهان نفساني تأثير جهان )3

ـ تأثير جهان نفساني بر جهان طبيعي نفسانيبر جهان  اجتماعيتأثير جهان  )4

يدرا غيرعمـ  ي و شايسته مجـازات و خطـاي خـود   دديگران مي دانند، خطاي ديگران را عمخطاي تر از  را موجه كودكان خطاهاي خود« - 139

وجود اين نگرش دركودكان چيست؟علت  »دانند مي

هاي اول زندگي دارند. سال خودخواهي كه كودكان در )1

رفتار خود بدانند. ر درصشود محيط را مق تر نسبت به رفتار خودشان كه موجب مي شناخت كم )2

كيد داشته باشند.بيشتر تأ شانرفتار خود افراد در سهمشود به  شناخت بيشتر نسبت به رفتار افراد ديگر كه موجب مي )3

تـر شود و شناخت كم نسبت به رفتار ديگران كه موجـب بـيش   محيط مي نر دانسترفتار خود كه موجب مقصمؤثر بر ت به عوامل شناخت بيشتر نسب )4

شود. ميشان، ايانجام خطاهدر دانستن سهم خود افراد 

چيست؟ ةت، نشانيهو ةوجود نظريات متفاوت دربار - 140

بخشي از هويت افراد آگاهانه است. )2  .  وجود دارده در شناخت هويت امكان خطا و اشتبا )1

شناخت خود غفلت دارند. درها  انسان )4   .تري نسبت به هويت فردي دارد هويت اجتماعي دامنه گسترده )3
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است؟ نادرستي پيامدهاي جهان اجتماعي  كدام گزينه درباره - 141

 مده است و سهم مردگان در ساختن جهان اجتماعي بيشتر از سهم زندگان است.جهان اجتماعي توسط گذشتگان ما پديد آ )1

توانند در جهت تداوم، گسترش و پيشرفت اين جهان حركت كنند. گري منفعل هستند و نمي افراد در جهان اجتماعي صرفاً كنش )2

در خـود و شـيوة  شـود متناسـب بـا شـرايط خانـه،      اش ناچـار مـي   سازي انسان و حيوان اين است كه انسان پس از ساختن خانه ترين تفاوت خانه مهم )3

.اش، تغيير ايجاد كند زندگي

اي كه از طريق مشاركت اجتماعي افراد پابرجاست، همواره باقي خواهد ماند. پيامدهاي جهان اجتماعي )4

 ؟باشد نمي» فرهنگ سكوالر«هاي  هاي زير از ويژگي يك از گزينه كدام - 142

هاي آن مربوط به اين جهان و فرهنگ دنيوي است. ها و ارزش د، آرمانفرهنگي كه عقاي )1

شود. هاي اين جهاني بشر دارد، پذيرفته مي ي منافعي كه براي خواسته شود و يا در محدوده فرهنگي كه در آن جهان ديگر انكار مي )2

گرداند. ي معنويات، مقدس مي ن جهان را در سايهبيند و زندگي اي فرهنگي كه جغرافياي هستي را فراتر از جغرافياي طبيعت مي )3

.گيرد ميها را ناديده  هاي معنوي انسان گيرد و ظرفيت كار مي ها و استعدادهاي انسان را در خدمت اين جهان به ي ظرفيت فرهنگي كه همه )4

داوري بـه تمـايالت افـراد وبـا زوال آن  پـردازد و   ها و اهداف زندگي بشر به داوري مـي  ارزش ها،  ي آرمان به سطحي از عقالنيت كه درباره - 143

شود؟ گويند و در اين نوع عقالنيت به چه نوع علومي بها داده مي شود، چه مي هاي متفرق سپرده مي گروه

 علوم تجربي عقالنيت ذاتي ـ  )2    عقالنيت ابزاري ـ علوم تجربي )1

عقالني و وحيانيعلوم   بزاري ـعقالنيت ا )4  عقالني و وحيانيعلوم   عقالنيت ذاتي ـ )3

كنند؟ تالش ميهاي شكل زير به ديگري،  يك از بخش كدامريزان فرهنگي جامعه از چه طريقي و براي ورود  برنامه - 144

 تعليم و تربيت ـ الف )1

هاي جامعه ـ الف  تعيين ارزش )2

 تعليم و تربيت ـ ب )3

هاي جامعه ـ ب تعيين ارزش )4

است؟ نادرستهاي اجتماعي  ط با ارزيابي جهانكدام عبارت در ارتبا - 145

 جهان اسالم توحيد است.  شود؛ مثالً آرمان ها متبلور مي هاي جهان اجتماعي در ارزش آرمان )1

است. …آرمان اجتماعي تصور اعضاي جهان اجتماعي از وضعيت مطلوب فرهنگ، سياست، اقتصاد، خانواده و  )2

اند. ان اجتماعي، راهنماي كنش اعضاي جههنجارها )3

هاي آن ارزيابي كرد. توان در پرتو آرمان هاي هر جهان اجتماعي را مي واقعيت )4

پاسخ دادن به اين سؤاالت اجباري است و در تراز كل شما تأثير دارد.آزمون شاهد (گواه)

 قلمرو آرماني

(ب)
 قلمرو واقعي

a(الف)

.ir
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…يعني  است؛ …حقيقت در قلمرو واقعيت  - 146

باطل را دارد.قلمروي نبوده و تغييرپذير ـ جامعه امكان انحراف از حق و پذيرش   ثابت )1

كنند. ي فرهنگ واقعي خود وارد مي حقيقت را به عرصه  هاي حقيقي، به عقايد و ارزشغالباً تغييرناپذير ـ جوامع مختلف با ايمان  )2

شود. بر اساس نوع نگاه و رفتار جوامع مختلف تعيين نمي  ارزش و كنش اجتماعي،  متغير ـ حقيقي يا واقعي بودن يك عقيده، )3

شود. بر اساس نوع نگاه و رفتار جوامع مختلف تعيين مي  ش اجتماعي،ارزش و كن  ثابت و تغييرناپذير ـ حقيقي يا واقعي بودن يك عقيده، )4

كنند؟ افراد براساس چه چيزي خود را از اشيا و افراد ديگر متمايز مي - 147

شود. هاي خواسته يا ناخواسته كه در زندگي فرد ايجاد مي موقعيت )2  دهد. هايي كه احساس مثبت فرد را نشان مي موقعيت )1

.دهد هايي كه احساس منفي فرد را نشان مي موقعيت )4  گويد. مي »كيستي؟«فرد در پاسخ به پرسش چه كه  هر آن )3

در جهان متجدد تعامل انسان با طبيعت چگونه است؟ - 148

دهد. تر از طبيعت انجام مي برداري بيش هر نوع تصرفي را براي بهره )1

بر عهده دارد. عمران و آباداني طبيعت را ةخداوند، وظيف ةبه عنوان خليف  )2

حق ندارد مخالف خواست خداوند در جهان طبيعت تصرفاتي انجام دهد. )3

شود تا هرگونه دخل و تصرفي در آن مجاز باشد. به طبيعت به عنوان موجودي زنده نگاه مي )4

…هر جهان اجتماعي بنا به هويت خود با نوع خاصي از هويت اخالقي و رواني افراد سازگار است - 149

آورد. ي پيدايش و رشد همان هويت را فراهم مي و زمينه )2  برد. امكان پيدايش و رشد ديگر انواع را از بين نمي ولي )1

هاي دنيوي باشد. ها و ارزش كه در ارتباط با آرمان )4  ها هم هماهنگ باشد. تواند با انواع ديگر هويت ولي مي )3

هاي رواني  ويژگيباشد و  اي مي رتباط با چه مسئلهدر ا» را زنده در عمري دراز / پي نبردم، مرده كي يابي تو باز من چو خود«شعر  ترتيب به - 150

؟باشد ميها  ها و ارزش آرماننوع از در ارتباط با كدام » تبرّج«و  »طلبي رفاه«چون  و اخالقي هم

اجتماعي ـ دنيوي هويت فردي و هويت )2  خودآگاهي يا ناخودآگاهي هويت ـ معنوي )1

هويت فردي و هويت اجتماعي ـ معنوي )4  خودآگاهي يا ناخودآگاهي هويت ـ دنيوي )3
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 است؟ نادرست» استنتاج بهترين تبيين«كدام گزينه در مورد  - 151
گيرد. احتماالت مختلف مورد بررسي قرار مي) 1
شود. هاي علمي استفاده مي بررسي فرضيهدر جهت در مسائل علمي و ) 2
در زندگي و مسائل روزمره كاربردي ندارد.) 3
يابيم. به بهترين تبيين دست ميهاي اشتباه  با حذف تبيين) 4

به جز100كوچكتر از اعداد اول «و » ايران كشوري پهناور است«قضاياي موضوع  قضيه و نوع، نوع ترتيب به - 152
صحيح است؟ ،در كدام گزينه» فرد هستند 2
شخصيه و جزئي ـ محصوره و كلي) 2  زئيشخصيه و جزئي ـ شخصيه و ج) 1
يه و كليصمحصوره و جزئي ـ شخ) 4  محصوره و كلي ـ محصوره و كلي) 3

زيرا به …ضعيف است و نتيجه آن  …و استقراي  …و نتيجة آن دهيم  با مشاهدة چند مورد جزئي، حكمي كلي مي …استقراي  در ترتيب به - 153
 ايم. ري دادهيكي را بر ديگري تسمر جزئي احكام هدف مشابهت ظاهري ميان دو ا

تمثيلي ـ احتمالي نيست ـ تمثيلي ـ احتمالي است) 2  تعميمي ـ يقيني است ـ استنتاج بهترين تبيين ـ قطعي است) 1
تمثيلي ـ احتمالي نيست ـ تعميمي ـ قطعي است) 4  ست ـ تمثيلي ـ احتمالي استتعميمي ـ يقيني ني) 3

شخصيه است؟ ه و قضيةجزئي ةبيانگر قضي ترتيب به گزينهكدام  - 154
1 (جزئي بودن موضوع قضيه ـ جزئي بودن سور قضيه) 2  ت قضيهجزئي بودن موضوع قضيه ـ جزئي بودن كمي
3 (جزئي بودن سور قضيه ـ جزئي بودن موضوع قضيه) 4  ت قضيه ـ جزئي بودن كيفيت قضيهجزئي بودن كمي

155 - شود. دسته تقسيم مي …ت و براساس آن قضاياي محصوره به اس … ةكنند بستگي دارد كه تعيين …ت قضيه به كمي
سور قضيه ـ دامنه مصاديق موضوع ـ دو) 2  موضوع قضيه ـ دامنه مصاديق موضوع ـ چهار) 1
محمول قضيه ـ دامنه مصاديق محمول ـ چهار) 4  نسبت قضيه ـ دامنه مصاديق محمول ـ دو) 3

مذكورال مث ترتيب به» باشد ها ويروس مي ت همة بيماريگيريم عل سپس نتيجه مي ؛س استكنيم كه علت سرماخوردگي و آبله، ويرو كشف مي« - 156
 چه نوع استقرايي است و چرا مبناي آن براساس تخمين بنا شده است؟

كنيم. هاي تصادفي استفاده مي تعميمي ـ از نمونه) 2  كنيم. تك جامعة آماري را بررسي نمي تمثيلي ـ تك) 1
توان از آن نتيجة يقيني گرفت. تعميمي ـ نمي) 4  كنيم. هاي تصادفي استفاده مي مونهتمثيلي ـ از ن) 3

 قوي هستند؟ استقراي تعميميهاي زير داراي شرايط  چند مورد از مثال - 157
از مجموع  فزايش بيماران مبتالاهاي مختلف و  مركز در استان 60قرار دارد ، با بررسي  Aمركز تشخيص و پيشگيري از بيماري ايدز كه در كشور  100ـ

كنيم. به ايدز كه از بيماري خود آگاه هستند را حكم مي
براي تشخيص كم و زياد بودن  كنيم كه اين بزه در كنيم و استقرا مي ه ميراجعمشهرداري  13هاي منطقة  در شهر تهران به كالنتري گيري جرم خفتـ

تمام تهران به ندرت رخ ميدهد.
با مراجعه به  كه تمامي استخرهاي اين شهر از كيفيت و بهداشت بااليي برخوردارند. گيريم نتيجه ميطق مختلف اصفهان، ادر مناستخر  3ـ

با بررسي  كه در مجمـوع تعـداد رسيم مياين نتيجه به درصد از مراكز آموزش عالي در سطح كشور، و با در نظر گرفتن مقاطع تحصيلي مختلف  70ـ
است. پسرانشجويان تر از د بيش ،دختردانشجويان 

سه) 4  دو) 3  يك) 2  چهار) 1
 هاي زير را به درستي مشخص كرده است؟ كدام گزينه نوع استدالل ترتيب به - 158

حس شود. مان شده است. حسن در مسابقات كشوري نيز قهرمان ميردر مسابقات مدرسه و منطقه هميشه قه نـ
زهرا در تمامي آزمون .ها تراز بااليي كسب خواهد كرد پس او در تمامي آزمون ؛كرده استبااليي كسب  هاي قلمچي خود تا به امروز تراز ـ

علي به كانديداي منتخب خود، رأي مي يد حداقل هجده سال تمام سن داشت پس علي حداقل هجده سال تمام دارد.دهد. براي راي دادن با ـ
محمد پاية دهم درس مي محمد پاية نهم را تمام كرده است. ؛پاية نهم را تمام كرد خواند. براي درس خواندن در پاية دهم بايد ـ

قياسي ـ استقرايي ـ قياسي ـ استقرايي) 2  استقرايي ـ قياسي ـ استقرايي ـ قياسي) 1
قياسي ـ قياسي ـ استقرايي ـ استقرايي) 4  استقرايي ـ استقرايي ـ قياسي ـ قياسي) 3

…مانند: ؛بستگي دارد …شود و كيفيت آن به  حكم مي …در آن به  شود كه اي گفته مي حملي به قضيه قضية ترتيب به - 159
 اتصال يا انفصال ميان دو نسبت ـ فعل ربطي ـ الف ب است.) 1

گاه ج داشت. اتصال يا انفصال ميان دو نسبت ـ نسبت ـ اگر الف و ب باشد، آن) 2
 ثبوت يا نفي چيزي براي چيزي ـ رابطه ـ الف ب نيست.) 3

ست.اي چيزي براي چيزي ـ موضوع و محمول ـ الف ب ثبوت يا نف) 4
است؟ نادرستاستقراي تمثيلي  ةدربار گزينهكدام  - 160

شود. استداللي است كه براي رسيدن به نتيجه از تمثيل استفاده مي) 1
.كردتوان از يك استدالل تمثيلي مخالف استفاده  آن مي مغالطةبا براي مقابله ) 2
.استدالل ضعيفي است) 3
رساند.  مياي قطعي   هنتيجي ما را به ميان دو امر جزئزياد مشابهت ظاهري  وجود) 4

استقرايي لاستدال  اقسام 
ي حملي قضيه 

)6( و) 5درس (
61تا  41ي  صفحه

دقيقه 10وقت پيشنهادي: 

منطق
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شود؟شود؟  آيا مقررات آزمون اجرا ميآيا مقررات آزمون اجرا مي  (سوال هاي نظم حوزه):(سوال هاي نظم حوزه):نظرخواهينظرخواهي

ها دقت كنيد. ي سؤال هاي زير، به شماره گويي به سؤال آموزان گرامي؛ لطفاًً در هنگام پاسخ دانش

تمـاس تلفنـي پشتيبـان 
ه است؟آيا پشتيبان شما از آزمون گذشته تاكنون با شما تماس تلفني گرفت -288

تماس تلفني نگرفتند.) خير، ايشان 1
تماس تلفني گرفتند.) بله، ايشان 2
بود. در حد خوب و كافيدقيقه) واز لحاظ محتوا  5) بله، تماس تلفني ايشان از لحاظ زماني(در حد 3
بود. در حد عاليدقيقه) واز لحاظ محتوا  5) بله، تماس تلفني ايشان از لحاظ زماني(بيش از 4

اس تلفني:چه زمانـي؟تم
با شما تماس گرفت؟ چه زمانـي پشتيبان -289

تماس توافق كرده بوديم) ساعت(قبال در مورد روز و طبق توافق قبليدر زمان مناسب ) 1
 تماس گرفت(البته قبال در مورد روز و ساعت تماس توافق نكرده بوديم) زمان مناسبدر ) 2
 اس گرفت.تمپنج شنبه(روز قبل از آزمون) در روز ) 3
 گرفت. روز يا ساعت نامناسب تماسدر ) 4

تماس تلفني:چند دقيقه؟
با شما تماس تلفني داشت؟ چند دقيقهپشتيبان شما  -290

دقيقه 5دقيقه تا   3) 2) يك دقيقه تا سه دقيقه1
دقيقه 10) بيش از 4دقيقه 10تا   5) بين 3

اوليـاتماس پشتيبان با 
با اولياي شما تماس تلفني داشته است؟ طي يك ماه گذشته تا كنونآيا پشتيبان شما  -291

وگو كرد با والدينم نيز سخن گفت. هنگامي كه با من گفت ) بله،2  يك تماس تلفني مستقل با ايشان داشته است.                ) بله،1
ايشان هنوز با اولياي من تماس نگرفته است. ) خير،4                            شايد تماس گرفته باشد. دانم، ) نمي3

ريزي بررسي دفتر برنامه
دفتر برنامه ريزي شما را بررسي كرده است؟ طي يك ماه گذشته تا كنونپشتيبان شما  آيا -292

بررسي كرد. ام را ريزي ) پشتيبان من دفتر برنامه2  ام را با دقت بررسي كرد.           ريزي ) پشتيبان من دفتر برنامه1
ريزي ندارم. ) من دفتر برنامه4  ام را بررسي نكرد.                           ريزي ) پشتيبان من دفتر برنامه3

كالس رفع اشكال
آيا در كالس رفع اشكال پشتيبان شركت مي كنيد؟ -293

شركت خواهم كرد. پشتيبان خودم) بله، امروز در كالس رفع اشكال 1
 (زيرا به آن درس نياز بيش تري دارم) شركت خواهم كرد پشتيبان ديگركالس  ) بله، در2
)  پشتيبان من كالس رفع اشكال برگزار مي كند اما من امروز شركت نمي كنم.3
) پشتيبان من كالس رفع اشكال برگزار نمي كند.4

شـروع به موقع
شود؟ شروع مي به موقـعي شما  آيا آزمون در حوزه -294

شود. گويي به نظرخواهي رأس ساعت آغاز نمي ) پاسخ2  شود. دو مورد به موقع و دقيقاً سروقت آغاز مي ) بله، هر1
نظمي وجود دارد. ) در هر دو مورد بي4  شود. هاي علمي رأس ساعت آغاز نمي گويي به سؤال ) پاسخ3

متأخـرين
شوند؟ متوقف مي در محل جداگانهآموزان متأخر  آيا دانش -295

انه تا زمان شروع آزمون (و حتي گاهي اوقات پس از آن) داوطلبان متأخر در حال رفت و آمد در سالن آزمون هستند.) خير، متأسف1
شود اما نه به طور كامل ) اين موضوع تا حدودي رعايت مي2
شود. ه ايجاد ميشوند اما در هنگام ورود، سروصدا و همهم شوند و بعداً وارد حوزه مي ) بله، افراد متأخر ابتدا متوقف مي3
شود. نظمي و سروصدا ايجادنمي اي در نظر گرفته شده و بي شوند ضمناً براي آنان محل جداگانه ) بله، افراد متأخر بعداً وارد حوزه مي4

مراقبـان
كنيد؟ آزمون امروز را چگونه ارزيابي مي عملكرد و جديت مراقبان -296

) ضعيف4) متوسط3) خوب2  ) خيلي خوب1
ترك حوزه –ن پايان آزمو

شود؟ داده ميخروج زودهنگام ي  اجازه قبل از پايان آزموني شما به داوطلبان  آيا در حوزه -297
شود. ي ترك حوزه داده مي ) بله، قبل از پايان آزمون اجازه1
) گاهي اوقات2
) به ندرت3
گاه ) خير، هيچ4

آزمون امروزارزيابي 
كنيد؟ را چگونه ارزيابي مي كيفيت برگزاري آزمون امروزبه طور كلي  -298

) ضعيف4) متوسط3) خوب2) خيلي خوب1
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