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 8: 15زمان شروع آزمون عمومی: 

9: 15زمان پایان آزمون عمومی: 

  9797ماه ماه   شهریورشهریور  22آزمون آزمون 

نام درس

 سؤال  10ي ترازي به چند سؤال از هر  آموزان در هر رده معموالً دانش
دهند. پاسخ می

این قسمت را قبل از شروع آزمون 
پر کنید

7000625055004750
سؤال  10شما به چند سؤال از هر 

پاسخ خواهید داد؟

7532فارسی

7642عربی زبان قرآن

8753دین و زندگی

7532زبان انگلیسی

 شماره داوطلبی: نام و نام خانوادگی:

 دقیقه 60 ویی:گ دت پاسخم 80 تعداد سؤال:

 گویی و مدت پاسخ ها سؤال ي شماره ،نسانی، تعدادعنوان مواد امتحانی گروه آزمایشی علوم ا

 تا شماره از شماره تعداد سؤال مواد امتحانی ردیف
 گویی مدت پاسخ

 (به دقیقه)

110 10 )2(فارسی  1
15 

 20 1011کتاب زرد عمومی – )2(فارسی  2

 30 21 10 )2عربی زبان قرآن ( 3
15 

 40 31 10 کتاب زرد عمومی -) 2عربی زبان قرآن ( 4

 50 41 10 )2دین و زندگی ( 5
15

 60 51 10 کتاب زرد عمومی -) 2دین و زندگی ( 6

 70 61 10 )2زبان انگلیسی ( 7
15 

 80 71 10 کتاب زرد عمومی -) 2زبان انگلیسی ( 8

  آزمون عمومیآزمون عمومی
انسانیانسانی  دوازدهمدوازدهمگروه آزمایشی گروه آزمایشی 
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؟آمده است نادرستاي  ، معناي واژهگزينهكدام  واژگان گروهدر  - 1

)صرف: مجرد( )بيرق: درفش) (ژيان: دژم() الف

)قفا: پاي پشت( )غريو: غو) (خود كاله: ترگ) (ب

)هايي بر اعضا اسبي با نقطه: ابرش) (دام: جال) (انبوه: گشن() ج

 )شمگينخ: غضنفر) (بهره بي: خايب) (بدگويي: وقيعت) (د

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

 ؟است نادرستمعناي ذكر شده در كمانك چند كلمه  - 2

)حقوق: مواجب) (حقيقيهاي  داستان: اساطير) (اضطراب: تپش) (رهايي دادن: صتخلّ) (درخواست كردن: الحاح) (پيروزي: فايق) (مجلس: انجمن(

 )پيكار: غزا) (جازه دادنا: دستوري) (اي با خاصيت درماني ماده: كيميا(

پنج) 4  چهار )3  سه )2  دو) 1

است؟ نادرستدر متن زير، امالي چند واژه  - 3

تفضيلت نطق و مزيه اهرت محتاج نگشت، و آدميان را بضعصمت دوستان كرد، در فطرت كاينات به وزير و معونت و م اي كه تار عنكبوت را سد بخشاينده«

نور علم و معرفت آذين بستند، و بهه نيد، و از براي هدايت رسوالن فرستاد تا خلق را از ظلمت برهانيدند، و صحن گيتي را بعقل از ديگر حيوانات مميز گردا

ييد آسماني و ثبات عزم صاحبأنمايند، و ت ي التفات نميو خردمندان دنيا را معلوم گشت كه به معجزات حس معجزات ظاهر و داليل واضح مخصوص گردانيد

 ».تبدان پيوسشريعت 

چهار) 4  سه ) 3  دو) 2  يك ) 1

؟ترتيب در كدام گزينه درست آمده است به» ، جوامع الحكايات، حملة حيدري»وطن«روضة خلد، شعر «نام نويسندة آثار  - 4

مولوي - محمد عوفي -مجد خوافي -نظام وفا) 2  ل مشهديذبا - محمد عوفي -نظام وفا -مجد خوافي) 1

مولوي - الدين رازي نجم -مجد خوافي -نظام وفا) 4  ل مشهديذبا - الدين رازي نجم -نظام وفا -مجد خوافي) 3

؟ذكر شده است نادرستهاي مقابل آن  در كدام بيت، يكي از آرايه - 5

  )آرايي، جناس واج(كه تا ز خال تو خاكم شود عبيرآميز / خيال خال تو با خود به خاك خواهم برد  )1

)آميزي، پارادوكس حس(خواهد لب خاموش را  چشم گويا عذر مي/ نيست در جواب هر سؤالي حاجت گفتار ) 2

)، تناسباستعاره(بارد  روي شعرم ستاره مي/ امشب از آسمان ديدة تو ) 3

)مجاز، تضاد(خون تيره شده است آب سرم / آب صافي شده است خون دلم ) 4

2فارسي
ادبيات حماسي
 ادبيات داستاني

)دار كبوتر طوق(
121تا  94ي   ها صفحه

دقيقه 15
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؟شود نمیها دیده  در مصوت »ابدال«در کدام بیت فرآیند واجی  -6

ي لکۀ سپید ز مغرب برو برو / وي لکۀ سیاه ز مشرق برآ برآا) 1

دم ز لطفت اگر خطیب زند / دمد از چوب خشک منبر گل) 2

تر  ست عشق، ولیکن زمان کجاست؟ / اي دل بگویمت که بخور، لیک دیده شیرین غمی) 3

کشد / هر کس حکایتی به تصور چرا کنند؟ رنمیدرخ  معشوق چون نقاب ز) 4

. …جز بهاست  نادرستقابل همۀ ابیات مفهوم م -7

بفرمود پس کاوه را پادشا / که باشد بر آن محضر اندر گوا (تأیید استشهادنامه) )1

آفرین را به دل، دشمن است (دعوت به انقالب) بپویید کاین مهتر آهرمن است / جهان) 2

)یی کاوهنما مظلومدیده را پیش او خواندند / بر نامدارانش بنشاندند ( ستم) 3

جا و برخاست غَو (شادي فریدون با دیدار مردم) آن شبیامد به درگاه ساالر نو / بدیدند) 4

؟است متفاوتبا سایر ابیات  ،مفهوم کدام بیت -8

بسته به دام هواي نفس / کی بر هواي عالم روحانیان پري اي مرغ پاي) 1

ها ا و اَلَمها / دادیم به خود راه باله کندیم ز دل بیخ هواها و هوس) 2

حقّم نه مأمور تنم ةزنم / بند تیغ از پی حق می نگفت م )3

برون شو ز آشیان جان، مکن منزل در این بستان / نگیرد در قفس آرام، سیمرغ بیابانی) 4

؟قرابت معنایی داردگزینه  کدامبا » ش کاویان بینین پس / به هر جانب که روي آري درففریدون به میدان باش، تا زااتو یک ساعت، چو «مفهوم بیت  -9

بینی  اي سازي، ز عدلش آستان گر خانه او یابی / در  اي دوزي، ز فضلش آستین در او گر جامه) 1

 یابی / و گر در راه دین آیی، همه نقاش جان بینی  اگر در باغ عشق آیی، همه فراش دل) 2

بینی  بنگر تا چه توفیق و توانبهانه بر قضا چه نهی، چو مردان عزم خدمت کن / چو کردي عزم ) 3

پیمایی یکی یک چند کوته کن / چو از ظاهر خَمش گردي، همه باطن زبان بینی زبان از حرف) 4

؟متناسب است» آسانی زدن چون نداري علم کار / الف آن نتوان به ،زور داري«کدام گزینه با بیت  مفهوم  -10

مرده چه داري، زر یک مرده بیارزر نداري نتوان رفت به زور از دریا / زور ده  )1

ز / که نازش به علم است و فضل و کرمزو منا) به مردي و نیروي با2

مدار  زور بازو داري و شمشیر تیز / گر جهان لشکر بگیرد، غم) 3

چه داري ز مردي و زور / که دشمن به پاي خود آمد به گور بیار آن) 4
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است؟ نادرستمعناي چند واژه  -11

رایی: بداندیشی)، کوه)، (دغل: مکّار)، (تیره ۀکردن: سوارشدن)، (مخنقه: تاج)، (راغ: دامن وري شکاري)، (ناو: قایقی کوچک)، (کراهیت: ناپسندي)، (گسیل(یوز: جان

(نژند: خشم)، (خطوات: گام)

چهار )4 سه )3 دو )2 یک )1

امالیی وجود دارد؟ غلطدر کدام بیت   -12

پیل را خواند و کرد آفرین ین / سیهسر برد شاه زم سخن چون به )1

سپردش بدو گفت بردارشان / از ایران به آن مرز بگزارشان )2

فرستادگان سپهدار چین / ز پیش جهانجوي شاه زمین )3

برفتند هر دو شده خاکسار / جهاندارشان رانده و کرده خوار )4

اند؟ هاي بیت زیر، کدام آرایه -13

»/ دار، نخل دیگران و رایت منصور ماست ، سور ماستپرستان دانند ماتم تن چه می آن«

استعاره، تشبیه، ایهام تناسب، جناس  )2ایهام، استعاره، کنایه، تضاد  )1

تشبیه، ایهام تناسب، تناقض، تلمیح  )4کنایه، تناقض، جناس، ایهام  )3

وجود دارد؟ »تشبیه، استعاره و کنایه« ۀهر سه آرای در کدام بیت -14

 / بخت منی که خـوابی و تعـــبیر تو محال خــیالی و تســخیر تو محـــال ۀو قلّت )1

اش از انفاق است / عشق گنجی است که افزونی ام بعد یک عمــر قنــاعت دگر آموختـــه )2

/ نشــنوي زان پــس ز بلبــل سرگذشــت چون که گل رفــت و گلسـتان درگذشت )3

بینی رهی، ترسم که گم گردي چو واگردي / نمی سر در هوا گردي؟به صحراي هوس تا کی دال  )4

کلّی تحول معنایی یافته است؟ اي وجود دارد که امروزه به در کدام گزینه، واژه  -15

برد کنـد چـون ناف آهوي ختن / گـر بـاد نـوروز از سـرش بـویی بـه صحـرا می شیـراز، مشکیـن مـی )1

سـازد رگ تـاکی گلستانِ مرا می  حرص نیست / تـازه در زمین پـاك من ریـگ روان )2

بـرد اي / دیگر چو شب نزدیک شد چون زلف دریـا می چون حلقه در گوشم کند هر روز لطفش وعده )3

رانِ مرایمِ حري از تـماشـا چشآیـینه از نقش پریشـان سیر شــد / نیسـت سی ةدیـد )4

 مباحث کل کتاب2 فارسی
 برگزیده از سؤاالت 

مقطع یازدهم
 (کتاب زرد عمومی)
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ت؟اس متفاوتدر كدام گزينه » شد«معناي فعل   -16

كه كاري نكرديم و شد روزگار/ چنين گفت با كودك آموزگار )1

بفرمود تا بازگردد سپاه/ چو شب روز شد بامداد پگاه )2

رسيدند تا پاي كوه آن گروه/ چو بانو چنان ديد، شد سوي كوه )3

ندا شنيد كاندر آي مرحبا/ به بارگاه او ملك ز خلد شد )4

با ساير ابيات است؟ تمتفاوحماسه در كدام بيت،  ينةزم -17

چنان پير سر بود و پژمرده بود/ همان زال كاو مرغ پرورده بود )1

به جـــــاي نيا تاج بر سر نهاد/ جـهاندار هوشنگ با راي و داد )2

همه دشت پيشش درم ريختند/ ســــــواران لشكر برانگيختند )3

ن سپاسبخنديد و پذرفت از ايشا/ چـــو بشنيد گفتار اخترشناس )4

است؟» ضحاك«كدام بيت بيانگر سرانجام   -18

دو پايش زبر سر نگونسار كــــرد/ بريده سر و تنْـــش بر دار كـــرد  )1

بيم كــــرد جهان را از او پاك بي/ ش سراسر به دو نيم كـــرد  به اره )2

پرست دل مرد يزدان شد آن نيك/ به چاه اندر افتاد و بشكست پست  )3

بمانـــده بدان گـــونه دربـند، او/ ه شد از خويش و پيوند، او گسست )4

ديگر تناسب دارد؟ مفهومِ كلّيِ كدام دو بيت، با يك  -19

طفالن باش ةسر خيل مجانين شو، سر حلق/ آزادي اگر خواهي از عقل گريزان باش) الف

دقدرم عقل و كفايت باش غالباً اين/ من و انكار شراب اين چه حكايت باشد) ب

ها را به پيش داور اندازيم بيا كاين داوري/ بافد الفد يكي طامات مي يكي از عقل مي) ج

عاقالن ديوانه گردند از پي زنجير ما/ عقل اگر داند كه دل در بند زلفش چون خوش است) د

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

؟ندارنددر كدام گزينه عبارت با بيت، قرابت مفهومي   -20

.جهان گشت ةابليس را چون در دل آدم بار ندادند، مردود هم )1

خبر هاي عشق پنهان بي كه بود از شعله زان/ انسان خاكي سر كشيد ةاهرمن از سجد

»...وات و االرض و الجبال فابين ان يحملنها واشفقن منها و حملها االنسان اعلي السم االمانةانّا عرضنا « )2

باك، دلير آمد و بر دوش گرفت خاك بي/ ه از دوش انداختسنگ ك عرش آن بار گران

.شما چه دانيد كه ما را با اين مشتي خاك چه كارها از ازل تا ابد در پيش است؟ معذوريد كه شما را سر و كار با عشق نبوده است )3

عين آتش شد از اين غيرت و بر آدم زد/ اي كرد رخت ديد ملك عشق نداشت جلوه

.ر كرم، باران محبت بر خاك آدم باريد و خاك را گل كرد و به يد قدرت در گل از گل دل كردپس، از اب )4

شبنمي از عشق بر او ريختند/ بيختند خاك دل آن روز كه مي
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  و األدقّ فی ن األصح23ـ  21للتّرجمۀ: ( الجوابِعی( 

 »:لهذا العبد الصفی خصالٌ جمیلۀٌ فهو یحمی العرض و یفرِّج عن المکروب فی شدائد الدهر!« -21

 برد! هاي روزگار اندوه غمگین را از بین می ختی) این بندة باصفا چندین خصلت زیبا دارد پس او از آبرو حمایت کرده و در س1

زداید! کند و در سختی زمانه از اندوه غمگین می هاي زیبایی است زیرا او از ناموس حمایت می ) این بندة برگزیده داراي ویژگی2

کاهد! غم اندوهگینان میهاي زمانه از  کند و در میان سختی هایی نیکو هست که از آبرو دفاع می ) براي این بندة خالص، خصلت3

 زداید! هاي روزگار، اندوه غمگین را می کند و در سختی هایی زیبا دارد پس او از ناموس پشتیبانی می ) این بندة برگزیده ویژگی4

22- »!أن أنظرَ إلی صدق الحدیث و أداء أمانتک و الطنطَنَۀ باللّیل بل علی و صومک ال أنظرُ إلی کثرة صالتک:« 

 نگرم! داري تو می ات، بلکه به راستگویی و امانت ات و راز و نیاز شبانه نگاه کنم به زیادي نماز و روزه) نباید 1

داریت بنگرم! نگرم ، بلکه من باید به راستگویی و امانت ات و راز و نیاز در شب نمی ) به زیادي نمازت و روزه2

داري ایشان بنگرید! اه نکنید، بلکه به راستگویی و امانتشان و دعاي شبانه هرگز نگ ها و روزه ) به زیادي نماز آن3

داري تو توجه کنم! کنم، بلکه بر من است به راستگویی و امانت ات و نیایش در شب نگاه نمی ) به نماز زیاد و روزه4

 عین الصحیح: -23

 به استان فارس سفر کنم!  وز از طریق اینترنت دو بلیط خریدم تا با قیمتی ارزانفارس!: امر محافظۀ) اشتریت الیوم بطاقتین عبرَ اإلنترنت بسعرٍ أرخص للسفرِ إلی 1

2 ۀ المکتبۀفی  طالبۀً) شاهدتدق!: دانشجویی را در کتابخانۀ عمومی دیدم که به دنبال کتابی پیرامون راستی جست العاموجو تفتِّش عن کتاب حول الص

کرد! می

3شیئاً إلّا ظَه رَ أحدجهه!: کسی چیزي را پنهان نمی) ما أضْمو فحاتص اش نمایان خواهد شد! اش و تمام چهره که در لغزش زبانی کند جز این رَ فی فَلَتات لسانه و

و ناگهان احساس غرق کرد لکنّ أصدقاءه ما أسرعوا لإنقاذه!: جوان دروغگو در دریایی شنا می و ةً) کان الشاب الکاذب یسبح فی البحر و تظاهرَ بالغَرق فجأ4

 شدن کرد اما دوستانش براي کمک به او نرفتند!

 ؛ عین ما یرتبط بِمفهوم العبارة:»عداوة العاقل خیرٌ من صداقۀ الجاهل!« -24

 ) نهال عقل را در باغ بنشان / درخت ظلم را از بیخ برکن1

هاي قرآنی شنود آن صداي محزون را / دلم به روشنی آیه ) هنوز می2

ن دانا که غم جان بود / بهتر از آن دوست که نادان بود) دشم3

) به نرمی ز دشمن توان کرد دوست / چو با دوست سختی کنی دشمن اوست4

 »الکالم یجرّ الکالم!«عین المناسب فی المفهوم:  -25

 زن چون بلبالن ) چون ببینی محرمی گو سرّ جان / گل ببینی نعره1

بشنو / که به تشنگی بمردم بر آب زندگانی) نفسی بیا و بنشین سخنی بگو و 2

اند سخن در پی آورد سخنان ) خموش باش و مگو راز گر خرد داري / که گفته3

کند به سماع کالم دوست شود به امید وفاي یار / جان رقص می ) دل زنده می4

 )2زبان قرآن ( عربی
 اَلصدقُ

 راءش ،واررَةِ، حالنَّک دعملَۀُ باَلْْج)

 شَریحۀِ الْهاتف الْجوالِ)

 ارحموا ثَالثاً

 )2(تَرجمۀُ الْفعلِ الْمضارِعِ 

 75تا  53 ايه هصفح

 دقیقه 15
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26-  :ناسب للفراغاتن المکت و قالَت: تَواضَ«..... عیعوا و ..... فأنتم ..... إلّا طَعامی!أحد النّاس دودةَ األرض، فضح« 

لتکونوا -ال تَتکبروا -) اُحتُقر2َلَم تکونوا -لتَتکبروا -) إحتَقَر1َ

ال تَکونوا -لَم تَتکبروا -) اُحتُقر4َلَن تکونوا -ال تَتکبروا -) إحتَقَر3َ

 فیه الفعل المتعدي: لیسعین ما  -27

أفضل! ة) ما فهمته هو أنّک ترید لقَومک حیا2نتُه فی اإلنصراف!و إستأذ ة) سرت فی بدنی رعد1

 ) تغیرت مالمح زوجی کامالً و ذهب مستتراً بالظّالمِ!4 یملک عشرینَ فداناً مع حدیقته! الناحیۀ) أفقر فلّاح فی 3

 الجملۀ الوصفیۀ أو الصفۀ؟ ما جاءتفی أي جوابٍ  -28

ما صنعت مثلُها حتّی اآلنَ! حدیقۀ) هذه 2مساکینَ فی البلد!) إنّا نشاهد عماالً یساعدونَ ال1

3!عسمال ی ن دعاءإنّی أعوذُ بک م التّالمیذَ کانوا ضُعفاء فی فهم الدرس!4) یا رب رُ معلّمنْصی (

29- :ستمرارين فعالً له معنی الماضی االعی 

!ال یستطیع الکذّاب أن یخفی کذبه أو ینکرَه )2!نَصحنی رجلٌ یمنع الجمیع عن إرتکاب المعاصی) 1

 یقولُ الکذّاب: لَن أکذب بعد الیوم أبداً، کذبی کاد یقتلنی!) 4!ةمع األسف کانَت عیوبی و ذنوبی کثیر) 3

 فی المعنی: یتمایز» لـِ«عین  -30

!ةوال کثیر) قالت إحدي النّساء: ألبی أم2صاحب البیت و فتح الباب له! تلقَّی ضَیفاً) 1

؟!العربیۀِ اللّغۀ) ماذا فعل علماؤنا للدخول فی 4) تُستَخدم األمثال لبیانِ المقصود بشکلٍ أحسن!3
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 ):33-31( عین األصح و األدقّ فی الجواب للترجمۀ ■

»: هللا ملک السماوات و األرض یغفر لمن یشاء و یعذِّب من یشاء« -31

 دهد! دهد و هرکس را بخواهد عذاب می آنِ اهللا است، هرکس را بخواهد مورد غفران قرار میها و زمین از  ملک آسمان) 1

 کند! دهد و کسی را که نخواهد عذاب می از آنِ خداوند است ملک آسمان و زمین، کسی را که مایل باشد غفران می )2

 دهد آن را که بخواهد! مرزش است و عذاب میآمرزد آن را که خواستار آ ها براي خداوند است، می ها و زمین ملک آسمان )3

 دهد آن را که بخواهد!  دهد آن را که مایل باشد و عذاب می مورد آمرزش قرار می  ها، تعلّق به اهللا دارد ملک آسمان و زمین )4

 : الخطأعین  -32

 شود! سته مییغلَق باب المدرسۀ فی الساعۀ الثامنۀ کلَّ صباحٍ!: درب مدرسه هر صبح در ساعت هشت ب )1

 فی حدیقۀ الحیوانات رأیت طاووساً ذات ذَنَب جمیلٍ!: در باغ وحش طاووسی داراي دمی زیبا دیدم! )2

 نشینی کن تا به تو در زندگی سود برسانند! جالسِ األخیار ألنّهم ینفَعونک فی حیاتک!: با خوبان هم )3

 آموزان را از سالن امتحانات خارج کرد! دانش أخرج المدیرُ الطلّاب من صالۀِ االمتحانات!: مدیر، )4

33- »ن أرحمماء! فی من فی السنی ماألرضِ حتّی یرحم :« 

 که در زمین است رحم کن تا کسی که در آسمان است به تو رحم کند!به کسی )1

 تو باید به کسی که در زمین است رحم کنی تا کسی که در آسمان است به تو رحم کند! )2

 کنم تا کسی که در آسمان است به من رحم کند!ه در زمین است رحم میبه کسی ک )3

 رحم کردن به کسی که در زمین است باعث رحم کردن به من در آسمان است! )4

34-   :لتزامیم علی شکل المضارع االترجن فعالً یعی 

 الحنون لعیادتها ألنّها مریضۀ!ألیوم أذهب عند جدتی  )2 نجتمع حول األستاذ لفهم موضوعات مهمۀ فی حیاتنا! )1

 سخّر اهللا الکائنات لإلنسان فی الطّبیعۀ لینتفع بها فی حیاته! )4 یستفید الشّباب من نصائح الکبار الکتساب التجارب القیمۀ! )3

 )40 -35( :یناسب النّصاقرأ النّص التّالی بدقّۀ ثم أجب عن األسئلۀ بما  ■■

کونُ الفَقر فی أوکثیراً ما یم الّذینَ ولکَثیرون ه یاةِ. والح واجهۀ شَدائدمل عدادصول علی خبرةٍ و إستلحفید اإلنسانَ لرکۀً یمر خَیراً و بدوا ل الع

 فُقراء و الزمتهم الحاجۀ منذ کانوا فی المهد، و لکن استَطاعوا أن یصلوا إلی درجات لَم یتصورها أبناء الغنی!

 عن رأیِـه، فَبـدأ   وقَعت مناقشۀ حولَ قَضیۀ، فَلَما رأي رب المنزلِ شدة الجِدال بینَ الحاضرینَ إلتَفت إلی أحد الخَدم و سألَه مازِحاًفی ضیافۀٍ 

فأَجاب: قَد درست فی مدارس عدیدةٍ و لکن یوضِّح. فَتَحیر الجمیع من کالمه الفَصل! فَسألوا عن حیاته و عن المدرسۀِ الّتی تعلَّم فیها دروسه، 

 أهمها کانَت مدرِسۀِ البؤسِ! و هذا الخادم لَم یکن إلّا ذلک المفکّر المشهور جان جاك روسو!

ریدیها بِشرط ومصول علَی النّجاحِ تَظهر لبل الحسعی! فإنّ سی یأس مادامساً أن یمهما کان بائ لشّابجوز لزم!الیالع ة واإلراد جود 

 …للفراغِ: الفَقرُ  الخطأعین  -35

 مجال نَتعلَّم فیه دروساً و عبراً! )2  فی الحیاةِ کُلّه خَیر و برکۀ! )1

 فی بِدایۀ الحیاةِ خَیر و فی آخرها شَرّ! )4  یسبب تَقویۀَ تَحمل اإلنسانِ! )3

 مباحث کل کتاب
 برگزیده از سؤاالت 

مقطع یازدهم
 (کتاب زرد عمومی)
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 متی یجوز لإلنسانِ أنْ ییأس؟ -36

 إذا لَم تَظهرْ عالئم النّجاحِ أمام عیونه! )2 ینَ ال إرادةَ لَه و ال محاولَۀ!ح )1

 فی وقت یحاوِل لکنَّه ال یري نَتیجۀَ جهده! )4 عندما علم أنَّه مالزم للفقر! )3

 …مفهوم النّص هو أنَّ  -37

 هم یسیرونَ إلی النّجاحِ و یدرِکونَ آمالَهم!من ذاقَ طعم المرارةِ و البؤس فَهؤالء کلُّ )1

 الّذین ولدوا فی النّعیمِ و لَم یشعروا طَعم الفَقرِ، ال یرونَ النّجاحِ فی حیاتهم أبداً! )2

 األشجار الّتی تَنبت بینَ الصخورِ أقوي مما تَنبت فی البستانِ، فَکذلک اإلنسان! )3

 إلی الدرجات العلیا، فَعلینا أنْ نَهتم بِه و ال نَسمح بِزواله! الفَقر یوصل اإلنسانَ )4

38- :ب للنّصناسنوانَ المن الععی 

 قَد ینفعک الفقرُ کَثیراً! )2 الفقرُ جِناح لطیرانِ اإلنسان! )1

 کاد الفقرُ أن یکون کفراً! )4 الفقرُ و طَعمه الحلو فی الحیاةِ! )3

39- حیحن الصفی  عیلکلماترفی لالتَّحلیلِ الص: 

 »البؤسِ! ةٍ و لکن أهمها کانَت مدرِسۀَفَسألوا عن حیاته و عن المدرسۀِ الّتی تعلَّم فیها دروسه، فأَجاب: قَد درست فی مدارس عدید« 

 »إجابۀ«أجاب: فعل مضارع، مصدره  )2 »تَعلیم«تعلّم: فعل، للمفرد المؤنّث، مصدره  )1

 سم، مفرد مذکّر، إسم الفاعلإأهم:  )4 مدارس: جمع تکسیر، إسم المکانِ )3

 »الحاضرینَ إلتَفت إلی أحد الخَدم!بینَ فی ضیافۀ وقَعت مناقشۀ حولَ قَضیۀ، فَلَما رأي رب المنزلِ شدة الجِدال «فی المحلِّ االعرابی:  الخطأعین  -40

 قَضیۀ: المضاف إلیه )2 مناقشۀ: الفاعل )1

 الخَدم: المضاف إلیه )4 رب: المفعول )3
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گردد؟ کدام پیام مستفاد می ،»الوارِثینَ نَجعلَهم نَجعلَهم اَئمۀً و ی االَرضِ وف استُضعفوای الَّذینَ علَ نَمنَّو نُرید اَن «از تدبر در آیۀ شریفۀ  -41

ان نیکو عمل است.تقوایبااز آن  آیندة تاریخ )1

برند. بندگان شایستۀ خداوند زمین را به ارث می) 2

اي الهی، دین حق بر همۀ ادیان عالم چیره و غالب خواهد شد. با آمدن فرستاده )3

شدگان، پیشوایان و وارثان زمین خواهند بود. سرانجام جهان و آخر کار، ناتوان شمرده) 4

گر چه اي است براي منتظران امام عصر (عج)، چیست و شرکت دائم مردم در انتخابات نظام اسالمی نشان انهقلعۀ محکمی که جهت آمادگی ظهور پشتو -42

؟باشد موضوعی می

والیت و حکومت اسالمی ـ اهمیت دادن به جمهوریت و لیبرالیسم )1

مرجعیت فقیه جامع ـ اهمیت دادن به جمهوریت و لیبرالیسم) 2

یبندي به اصل نظام اسالمی و قانون اساسیپا والیت و حکومت اسالمی ـ )3

مرجعیت فقیه جامع ـ پایبندي به اصل نظام اسالمی و قانون اساسی) 4

ناشی از ،ها تعیین کرده ها به هدفی که خدا در خلقت براي آن تر رسیدن انسان ها در جامعۀ مهدوي برآمده از چیست و بهتر و آسان تکامل عقل انسان -43

است؟کدام هدف انبی تحقّق

شکوفایی عقل و علم -کند ها می به همۀ انسان (عج) اي که امام زمان توجه و لطف ویژه )1

فراهم شدن زمینۀ رشد و کمال -کند ها می به همۀ انسان (عج) اي که امام زمان توجه و لطف ویژه) 2

فراهم شدن زمینۀ رشد و کمال -برقراري مساوات میان مردم )3

شکوفایی عقل و علم -مردم برقراري مساوات میان) 4

چـه ایستادگی منتظران در مقابل شـیاطین درون و بـرون، تحقـق   نتیجۀ اي براي مبارزة نهایی حق و باطل هستند و  معتقد به چه آینده ،خداپرستان -44

است؟در وجود آنان  روحیاتی

دامنی نفس و پاك شجاعت، عزتروحیۀ  -طلبان ادارة جهان به دست حق )1

نمودن توسل، گریه، ندبه و دعاروحیۀ  -قیم حکمت الهی در ادارة هستیتأثیر مست) 2

نمودن توسل، گریه، ندبه و دعاروحیۀ  -طلبان ادارة جهان به دست حق )3

دامنی نفس و پاك شجاعت، عزتروحیۀ  -تأثیر مستقیم حکمت الهی در ادارة هستی) 4

آن چیست؟نهایی و ثمرة دهد  میها  در مورد آیندة زندگی انسان به مؤمنان صالحرا وعدة قطعی  کدام خداوند در آیات قرآن -45

»لیبدلنّهم من بعد خوفهم اَمناً« -»هم فی األرضلیستخلفنّ« )1

»لیبدلنّهم من بعد خوفهم اَمناً« -»اَنَّ االرض یرثها«) 2

»یعبدوننی ال یشرکون بی شیئاً« -»اَنَّ االرض یرثها« )3

»یعبدوننی ال یشرکون بی شیئاً« -»هم فی األرضلیستخلفنّ«) 4

دقیقه 15 هاي معارف مربوط به خود را از مسئولین توانید سؤالشما می هاي مذهبی،اقلیت آموزاندانش  
 حوزه دریافت کنید.

 )2(دین و زندگی 

 تفکر و اندیشه
(در انتظار ظهور، مرجعیت و 
 والیت فقیه، رهبري و مردم)

 179تا  146 هاي هصفح
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؟باشد از چه جهت ضروري میدو مسئولیت مرجعیت دینی و والیت ظاهري در عصر غیبت هر تداوم  -46

ها دوران همیشگی بودن دین اسالم براي همۀ )1

) لزوم وجود متخصص دین براي آشنا کردن مردم با وظایفشان2

ی و خارجیدر مقابل مشکالت داخل پایداري مردم و رهبري )3

ي احکام و دستورات الهی در جامعهتالش براي اجرا) 4

چه تعابیري به کار رفته است؟به ترتیب و فقها  (عج) براي امام زمان ،یعقوب بن در پاسخ به اسحاق (عج) با توجه به بیان امام عصر -47

دمبر مر خداحجت  -حجت خدا بر فقها) 2مردمحجت خدا بر  -بر فقها(ص) حجت پیامبر  )1

بر مردم (عج) حجت امام زمان -حجت خدا بر فقها) 4 حجت امام زمان (عج) بر مردم -بر فقها (ص) حجت پیامبر )3

فقیه در کدام گزینه آورده شده است؟ اعلم بودن از شرایط اختصاصی کیست و دو مورد از شرایط مشترك مرجع تقلید و ولی -48

شناس بودن عادل بودن و زمان -مرجع تقلید )2شناس بودن عادل بودن و زمان -فقیه ولی )1

شناس بودن و قدرت روحی داشتن زمان -فقیه ولی) 4 شناس بودن و قدرت روحی داشتن زمان -مرجع تقلید )3

اي شود به گونه باعث می موردهاي اسالمی را به اجرا درآورد و کدام  دهد که برنامه به رهبري امکان می هاي مسلمانان در جامعه، از مسئولیت یک کدام -49

ترین آسیب را ببینیم؟ آنان بزنیم و خود کم افکنانۀ تفرقههاي  ترین ضربه را به مستکبران و نقشه عمل کنیم که بیش

هاي سیاسی و اجتماعی افزایش آگاهی -اولویت دادن به اهداف اجتماعی )1

هاي سیاسی و اجتماعی افزایش آگاهی -وحدت و همبستگی اجتماعی) 2

و پایداري در برابر مشکالتاستقامت  -و همبستگی اجتماعی حدتو )3

و پایداري در برابر مشکالتاستقامت  -دادن به اهداف اجتماعیاولویت ) 4

با وجود رضایت عمومی، خشم خواص«چیست و حضرت علی (ع) به علت اینکه  تفقهبه مردم بر مبناي دادن نتیجۀ غائی تفکر عمیق در دین و هشدار  -50

دهد؟ ، چه فرمانی به مالک اشتر می»رساند و با خشم عموم مردم، رضایت خواص سودي ندارد اران آسیبی نمیبه کارگز

دل خویش را نسبت به عموم مردم، مهربان کن و با همه دوست و مهربان باش. -»لینذروا قَومهم« )1

و با همه دوست و مهربان باش.دل خویش را نسبت به عموم مردم، مهربان کن  -»لَعلَّهم یحذَرون«) 2

در به دست آوردن رضایت عموم مردم سعی و تالش کن. -»لَعلَّهم یحذَرون« )3

در به دست آوردن رضایت عموم مردم سعی و تالش کن. -»لینذروا قَومهم«) 4
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گردد که: مفهوم می» لما یحییکُم یا ایها الّذین ءامنوا استجیبوا هللا و للرّسول اذا دعاکم«ي  ي شریفه از دقت در آیه  -51

ي حیات انسان است. بخش و مایه گیدین، زند )1

مخاطب دعوت خدا و رسول، فطرت الهی انسان است. )2

ا و رسول، زندگانند و نه مردگان.مخاطب دعوت خد )3

کند. نهد و به آن تشویق می دین، مظاهر حیات را ارج می )4

ي عملکرد چه کسانی است؟ نتیجه» رَةِ منَ الْخاسرینَهو فی الْآخ« عبارت شریفۀ  -52

 دانند. آنان که دنیا را جز لهو و لعب نمی )2 کسانی از اهل کتاب که به حقانیت اسالم آگاه شدند.   )1

 خداوند هستند. ةهاي ارزانی شد ه غرق در نعمتآنان ک )4 د.نکه دینی جز اسالم اختیار کن افرادي )3

است؟ قرآن »تدریجی نزول عین در درونی نسجاما« آیه کدام پیام  -53

 »و ما کُنت تَتلو من قَبله من کتابٍ و ال تَخُطُّه بِیمینک«) 2 »و السماء بنَیناها بِاَید و انّا لَموسعونَ«) 1

 »کثیراً اختالفاً فیه لَوجدوا اهللا غیر عند من کان لو و نآالقر یتدبرون افال«) 4 »هلفتَراه قُل فَأتوا بِسورةٍ مثاَم یقولونَ ا«) 3

،»نمودیم یگرفتیم و سپس در معناي آن تفکر کرده و به آن عمل م ما ده آیه از قرآن را از رسول خدا فرا می«گوید:  این سخن عبداهللا بن مسعود که می -54

تار است؟پیامبر اکرم (ص) بوده و کدام مفهوم مرتبط با آن گف مربوط به کدام وظیفۀ

 رساند. کرد و آن را به مردم می وحی دریافت می فرشتۀیات قرآن را به طور کامل از رسول خدا (ص) آ -تعلیم و تبیین تعالیم قرآن )1

گفتار و رفتار پیامبر اکرم (ص)، اولین و معتبرترین مرجع علمی براي فهم عمیق آیات الهی است.   -تعلیم و تبیین تعالیم قرآن )2

 رساند. کرد و آن را به مردم می وحی دریافت می فرشتۀیات قرآن را به طور کامل از رسول خدا (ص) آ -افت و ابالغ وحیدری )3

 گفتار و رفتار پیامبر اکرم (ص)، اولین و معتبرترین مرجع علمی براي فهم عمیق آیات الهی است. -دریافت و ابالغ وحی )4

خواند و مصداق آن کیست؟ آمد، براي آگاهی مردم می که با شتاب به سوي مسجد می حالی پیامبر گرامی اسالم (ص) کدام آیه را در -55

 امام علی و حضرت زهرا و حسنین (ع) را در کنار خود جاي داد و فرمود: خدایا اینان اهل بیت من هستند. -تطهیر )1

د: خدایا اینان اهل بیت من هستند.امام علی و حضرت زهرا و حسنین (ع) را در کنار خود جاي داد و فرمو -والیت )2

امام علی (ع) که مردم به چشم خود ببینند و از زبان پیامبر (ص) بشنوند و امکان کتمان آن از بین برود. -تطهیر )3

امام علی (ع) که مردم به چشم خود ببینند و از زبان پیامبر (ص) بشنوند و امکان کتمان آن از بین برود. -والیت )4

 مباحث کل کتاب
 برگزیده از سؤاالت 

مقطع یازدهم
 (کتاب زرد عمومی)
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ول گرامیترین شخص در داوري بین مردم توسط رس ترین انسان در انجام فرمان خداوند و صادق ادارترین فرد در عمل به پیمان با خدا و راسخمعرفی وف  -56

زمان بود؟ شریفه هم اسالم (ص) با کدام آیۀ

 »إنّما یرید اهللاُ لیذهب عنکُم الرجس أهلَ البیت و یطَهرکُم تَطهیراً« )1

 »فی رسولِ اهللاِ اُسوةٌ حسنَۀ لَکُمد کانَ لَقَ« )2

 »ذین آمنوا و عملوا الصالحات أولئک هم خَیرُ البریۀإنَّ الّ« )3

 »لَعلَّک باخع نَفسک اَلّا یکونوا مؤمنینَ« )4

؟عباس چه بود امیه و بنی وران بنیعلت تبدیل حکومت عدل نبوي به سلطنت در د -57

 هاي حاکم بر جامعه ي مختلف با کشور اسالمی و آمیخته شدن فرهنگارتباط کشورها )1

 افزایش قدرت و ثروت حکومت اسالمی و لزوم تطبیق ساختار حکومتی با نیازهاي زمانه )2

 طالبان قدرت و ثروتیافتن هاي مورد احترام و اعتماد رسول خدا (ص) و قرب و منزلت  انزواي شخصیت )3

 اصحاب نسبت به تعالیم سیاسی و اجتماعی ایشان همۀتوجهی  یامبر اسالم (ص) و بیانحراف یاران جهادگر پ )4

مفهوم است؟ خاص در نیشابور چه بود و با کدام حدیث رسول گرامی اسالم (ص) هم با شیوة »الذهب سلسلۀ«(ع) از بیان حدیث شریف  مقصود امام رضا -58

 ثقلین -.(ع) که همان والیت خداست، میسر است تجلّی توحید در زندگی اجتماعی با والیت امام معصوم )1

منزلت   -.(ع) که همان والیت خداست، میسر است تجلّی توحید در زندگی اجتماعی با والیت امام معصوم )2

 ثقلین   -.سپرد تا در جامعه گسترش یابدبعد از خود  را به امام  ها از پیامبر(ص) است و آن این آموزش )3

 منزلت   -.سپرد تا در جامعه گسترش یابدبعد از خود  را به امام  پیامبر(ص) است و آنها از  این آموزش )4

حاکی بیان، این ،»دارم. برنمی دست حق راه از ،بگذارند چپم دست در را ماه و راستم دست در را خورشیداینان  اگر: «فرمودند) ص(  اسالم پیامبرگرامی  -59

باشد. می … آیۀ شریفۀ پیام از ترسیمی که است …از 

 »عاًیجم العزّة هفللّ ةزّعال دیری کان من« -نفس عزت) 2 »للَّذینَ اَحسنوا الحسنی و زیادة« -نفس مهار) 1

 »ذلَّۀ ال قَتَرٌ و همو ال یرهقُ وجوه« -حقیی نهاي روزیپ) 4 »ذلّۀ تَرهقُهمجزاء سیِّئۀ بِمثلها و « -نید در استقامت) 3

شریفه حاکی از آن است؟ ها چیست و کدام آیۀ حدت روحی آنبخش و زن و مرد و تحکیم پیوند ثمرة -60

 »یهالَنوا اسکُتَزواجاً لم اَکُسنفُن اَم مکُلَ قَلَأن خَ هیاتآن م و« -فرزند )1

 »ةًدفَو ح نینَم بکُزواجِلکم من اَ لَعج زواجاً وم اَکُسنفُن اَم مکُلَ لَعج اهللاُ و« -مودت و رحمت )2

 »ةًدفَو ح نینَم بکُزواجِلکم من اَ لَعج زواجاً وم اَکُسنفُن اَم مکُلَ لَعج اهللاُ و« -فرزند )3

 »یهالَنوا اسکُتَزواجاً لم اَکُسنفُن اَم مکُلَ قَلَأن خَ هیاتآن م و« -مودت و رحمت )4
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Art and Culture 
(Get Ready, 

Conversation, …, 
Vocabulary 

Development)  
94تا  81 هاي هصفح  

 

 

Passage 1 
Harriet Tubman was born a slave. In the 1800s, slaves were African-American people who were 

forced to work. They were “owned” by their masters and had no rights. They could be bought and 
sold, and ripped away from their families forever. Harriet Tubman wanted a better life. She ran away 
from her “owners” on what came to be known as the Underground Railroad. The Underground 
Railroad was not really underground and it was not really a railroad. It was a series of long paths 
through the woods that lead to freedom for slaves in the Northern United States. It was very 
dangerous, and very long, but Harriet Tubman made it to freedom!  

After Harriet became free, she helped her family members and other slaves to freedom along the 
Underground Railroad. Southern slave owners were very angry with Harriet, and offered large 
rewards for anyone who could capture her. Harriet, however, was never captured. In all, she helped 
over 300 slaves to freedom in the North. Former slaves called her “Moses.” That is one reason why 
Harriet will be known forever as the Conductor of the Underground Railroad.  
61- Which of the following best describes Harriet Tubman? 

1) A woman who helped as many as 300 slaves to freedom on the Underground Railroad.
2) A woman who was against slavery.
3) A woman who was captured trying to bring others to freedom.
4) A woman who was scared of trying to become free.

62-  Which of the following would probably NOT be a title for this passage? 
1) Harriet Tubman and the Underground Railroad 2) The Life and Times of Harriet Tubman
3) Harriet Tubman: The Conductor 4) The Life of a Southern Slave Owner

63-  According to the passage, the Underground Railroad was… . 
1) underground 2) in the air 3) a train 4) in the woods

64- Which of the following questions is NOT answered in the passage? 
1) What was the Underground Railroad? 2) Did Harriet help other slaves to freedom?
3) How old was Harriet when she ran away? 4) Was Harriet Tubman a slave?

65-  How did Southern slave owners feel about Harriet Tubman? 
1) They didn't really care. 2) They wanted her captured.
3) They liked her. 4) They thought she should be free.

Passage 2 
There is sometimes an atmosphere of violence in professional sports. In other words, spectators 

may get into fight and hurt each other at a professional sports event. For example, on May 29th 1985, a 
terrible tragedy occurred at Heizel Stadium. The English fans started to fight with the Italian fans. 
One of the stadium walls collapsed. More than 50 people were killed. Professional sports are more like 
businesses than sports for fun and pleasure. Everything is money. Teams have to win a lot of games to 
keep their fans happy, or fans won’t come to their games. Then, the team can’t earn enough money to 
pay its expenses. This causes a lot of pressure on the players. They have to win. Winning becomes more 
important than anything else. In sport, there is an old saying: “It is not important if you win or lose; 
what is important is the way you play the game.” In professional sport, this is not true. 
66- What is the main idea of the passage?  

1) The professional sports 2) The expenses of sports
3) The violence in sports 4) The old saying about sports

67- The tragedy which occurred at Heizel Stadium shows that … . 
1) sports are always damaging to the crowds
2) it is possible that professional sports cause violence
3) stadium walls can collapse easily
4) professional sports are businesses, and not physical activities

68- From the passage, we can guess that “collapse” means … . 
1) suddenly break into pieces 2) face a pleasant reality
3) become a usual happening 4) make up the details

2 سیانگلی  زبان  دقیقه 15

Part A: 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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69- What puts a lot of pressure on professional players? 

 The fact that … . 

1) they love sports and dislike being fans

2) they don’t make enough money at the stadium

3) they often have to win if they want to attract the fans

4) the games never cause the fans happiness

70- According to the passage, we understand that … . 

1) people were killed in the stadium because of natural causes

2) it is not important for professional players how to win

3) the way in which one plays is important for a professional player

4) the spectators’ behaviour doesn’t have an important role in keeping the atmosphere calm

 

71- There was not … traffic on our way home. We came back just in time. 

1) many 2) some 3) much 4) little

72-  I don’t remember when Simon and I started our close friendship. How long …? 

1) you have known your best friend

2) your best friend you have known

3) have your best friend you known

4) have you known your best friend

73-  Students learn to take proper measures in … situations like Tehran earthquake. 

1) unnecessary 2) emergency 3) predictive 4) domestic

74-  Alex has suffered from a mental … again since he was released from the hospital. 

1) interest 2) success 3) pyramid 4) disorder

75-  To make better the quality of the goods, all the old machines in the factory must be repaired … . 

1) honestly 2) fortunately 3) carelessly 4) frequently

 

A: We live in France, but Irish is my mother …(76)…, and my daughter speaks it, too. 

B: …(77)…! Does your daughter sound like a …(78)… speaker? 

A: Ummm… you know, I’m doing my best to make sure she …(79)… the language fully, but, sadly, there is 

…(80)… I can do for her accent. 

76- 1) country 2) nature 3) tongue 4) alphabet

77- 1) Interesting  2) You’re welcome 3) Excuse me 4) Thank you

78- 1) male 2) native 3) main 4) language

79- 1) means 2) listens 3) learns 4) reads

80- 1) little 2) much 3) lots of 4) many

Part B: Grammar and Vocabulary 
Directions: Questions 71-75 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. 
  

2 سیانگلی  زبان  مباحث کل کتاب
برگزیده از سؤاالت 

 مقطع یازدهم
 (کتاب زرد عمومی) 

Part C: Cloze Test 
Directions: Read the following conversation and decide which choice (1), (2), (3), or (4) best fits each space. Then mark the correct 
choice on your answer sheet. 



 صبح جمعه 

2/6/97 

 9: 15: اختصاصیزمان شروع آزمون 

11: 30: اختصاصیزمان پایان آزمون 

  9797ماه ماه   شهریورشهریور  22آزمون آزمون 

 

 

نام درس

 سؤال  10ي ترازي به چند سؤال از هر  آموزان در هر رده معموالً دانش
دهند. پاسخ می

این قسمت را قبل از شروع آزمون 
پر کنید

7000625055004750
سؤال  10شما به چند سؤال از هر 

پاسخ خواهید داد؟

6421ریاضی 

7532اقتصاد

7532علوم و فنون ادبی

8764شناسی جامعه

7532 منطق و فلسفه

7642شناسی روان

 شماره داوطلبی: نام و نام خانوادگی:

 دقیقه 135ویی: گ دت پاسخم 110تعداد سؤال: 

 وییگ و مدت پاسخ ها لوم انسانی، تعداد و شماره سؤالعنوان مواد امتحانی گروه آزمایشی ع

 (به دقیقه) گویی مدت پاسخ تا شماره از شماره تعداد سؤال مواد امتحانی ردیف

15 90 1081 )2ریاضی و آمار (1

91100 10 )2علوم و فنون ادبی (2
20

10101110 آزمون شاهد (گواه) -) 2علوم و فنون ادبی (3

1011112010 )2شناسی ( جامعه4

 1012113015 فلسفه5

1013114010 شناسی روان6

1014115015 )1ریاضی و آمار (7

1015116015 اقتصاد8

1016117010 )1علوم و فنون ادبی (9

1017118010 )1شناسی ( جامعه10

1018119015 منطق11

  آزمون اختصاصیآزمون اختصاصی
انسانیانسانی  دوازدهمدوازدهمگروه آزمایشی گروه آزمایشی 
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محل انجام محاسبات

)2ریاضی و آمار (

}اگر -81 }f ( , ), ( , ), ( , )= −4 6 9 1 7 }و 0 }g ( , ), ( , ), ( , )= 8 1 7 5 4 gگاه آن،باشد 2
f

 کدام است؟

1 (( , ), ( , ) 
 
 

17 0 4 32 (( , ), ( , ) 
 
 

10 7 43

3 (( , ) 
 
 

14 34 (( , ), ( , ) 
 
 

14 0 7 3

fاگر  -82 (x) x= +1 2 fو  1 (x) x= −2 3 fدر این صورت  1 ( )5 کدام است؟ زیر یدرختنمودار در  3

1 (1

2 (8
7

3 (24
7

4(1
7

]و  تابعی ثابت g(x)اگر  -83 ]f (x) x= − f)چنین رابطۀ  باشد و هم 3 g)( / )− =1 5 )gحاصل  ،برقرار باشد 7 )( )
f

]( کدام است؟ 12 ، نماد[

جزء صحیح است)

1 (12 (−13 (24 (−2

fاگر  -84 (x) x= −xبا دامنۀ  − ≤ ≤2 g(x)و  1 x=  با دامنۀx− < ≤1 fنمودار تابعباشد،  2
g

 به کدام صورت است؟

1(2(3(4(

تابع (اعمال بر روي توابع)
هاي آماري) آمار (شاخص

62تا  45هاي  صفحه

است. اجباريآموزان  دانش همۀبراي  ي این درسها دن به سؤالپاسخ دا
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محل انجام محاسبات

gنمودار  ،به صورت مقابل باشند gو  f توابع نمودارهايبا فرض آن که  -85 f− کدام است؟ 

1(2(

3(4(

تومان 8000 و 20000 به ترتیباي در سال از دو کاالي گوشت و مرغ تشکیل شده است. قیمت این دو کاال در سال پایه  هدخانوا د هزینۀسب -86

ترتیب به در سال پایه گوشت و مرغ ر مصرفدیاگر مقا .اند تومان شده 10000و  30000تبدیل به  ترتیب به ها این قیمت 96. در سال باشد می

 کدام است؟تقریباً گوشت و مرغ  هايب کیلوگرم باشد، شاخص 100و  80

1 (/144 4   2 (/141 7   3 (/129 3   4 (/137 3

 ؟کند می تغییريچه   ، خط فقر جامعهگینبه روش نصف میانتومان یارانه داده شود  50000اگر به همۀ افراد جامعه  -87

.یابد کاهش میتومان  50000)2.یابد افزایش میتومان  50000)1

.کند تغییر نمی) 4.یابد افزایش میتومان  25000)3

 یون نفر است؟تعداد شاغلین این جامعه چند میل ،میلیون نفر باشند 24و جمعیت فعال آن جامعه  درصد 20اي نرخ بیکاري  اگر در جامعه -88

1 (/17 4   2 (/19 2   3 (/18 6   4 (/16 9

 است؟ متر چند سانتیقد وي  ،باشدکیلوگرم  112و وزن او کیلوگرم بر مترمربع  28 ،اگر شاخص سالمت فردي -89

1 (180  2 (186  3 (195  4 (200

 کدام است؟ ،باشد درصد می 4کلمه دارد و لغات دشوار هر جمله  18شاخص پایۀ آموزش براي کتابی که هر جملۀ کتاب به طور متوسط  -90

1 (72 (83 (94 (12
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)2(علوم و فنون ادبي 

؟آمده است نادرستنام پديدآورندة چند اثر در مقابل آن  - 91

قاضي نوراهللا: المؤمنين مجالس(، )بن حسين واعظ كاشفي  علي: الحيات عين) (شيخ بهايي: آراي صفوي عالم(، )امين احمد رازي: هفت اقليم(

ميـرزا: القلـوب  محبـوب (، )وحيـد قزوينـي  : نامـه  اسعب(، )بيگ روملو حسن: واريخالتّ احسن(، )منشي گياسكندرب: جامع عباسي(، )شوشتري

)برخوردار فراهي

پنج) 4  چهار) 3  سه) 2  دو) 1

؟هاي كدام بيت در مقابل آن درست نوشته شده است ويژگي - 92

)اسلوب معادله، لغات مربوط به آداب و رسوم هندوان(ز آب ترسد  كوزة گل، پخته چون گردد نمي/ آدم خاكي ز خامي دارد از مي اجتناب ) 1

)اسلوب معادله، لغات عاميانه(همچو ديوانه كه از پيش دبستان گذرد / گذرم  زنان مي بر گرفتاري دل خنده) 2

)لغات عاميانه، غم غربت(ياد گيالن ز دل و حسرت نان الكو / نعمت هند فراوان بود اما نرود ) 3

)غم غربت، حسن تعليل(ديوار لحد فيروزه را  دان چار شد نگين/ زود ميرد نازپرورد وطن در غريبي ) 4

؟شود كدام ويژگي زباني نثر سبك هندي در عبارت زير ديده مي - 93

اايمان درگير شده، ايشـان را متفـرق سـاخته و جمعـي ر     حسن نبيرة امير سلطان روملو با جمعي از قورچيان روملو با فوجي از گبران بي«

».روح كرده، اسير چند گرفته، معاودت نموديم مجروح و بي

افعال با پيشوندهاي متعدد) 2    تتابع اضافات) 1

وجه وصفي) 4  مطابقت موصوف و صفت به تقليد از عربي) 3

؟شود نميديده  سبكهندي در عبارت كدام گزينه، ويژگي اين  سبكنثر  زباني هاي با توجه به ويژگي - 94

.داستان به دادستان به معرض عرض درآورد ،در هنگام مجال ،شريفه باشد ةف آن حضرت قابل اتمام اين نسخهرگاه طبع اشر) 1

.آمد خواندند و او نمي اول شرفي كه خاك آدم را بود اين بود كه به چندين رسول به حضرتش مي) 2

.ني به جهان جاوداني انتقال نمودمرتبت، هدايت منقبت، ارشاد پناه، افاضت دستگاه از دنياي فا  حضرت واليت) 3

.نمود پادشاه، او را در معرض يرغو و خطاب و عتاب درآورده، مؤاخذه مي) 4

؟است نرفتهبه كار » تشخيص«در كدام بيت آراية  - 95

عشق خاكم را ز صحراي دگر آورده است/ ز راه و رسم هستي آگهم كيست تا سازد ) 1

گاه من است ناز بالش اميد تكيه كه/ مگر زمانه اسير كمند آه من است ) 2

چيني سالم كرد به يك مو سفال را/ بر طاق نه تبختر جاه و جالل را ) 3

از بوي گل تراوش داشتكه رنگ شرم تو /  اي امروز از اين چمن به چه شوخي گذشته) 4

)استعاره(فصل سوم 
،  11و  10هاي  شناسي قرن سبك(هارم فصل چ

))سبك هندي(
89تا  73هاي   صفحه

.است اجباريآموزان  دانش همةبراي  ي اين درسها پاسخ دادن به سؤال
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 در كدام بيت هر دو نوع استعاره به كار رفته است؟ - 96

كند هندوي زلفش چرا بر وي تطاول مي/  جو نزاعاگر ندارد با دل سرگشتة خو) 1

 كند تواند ساختن ليكن تغافل مي مي/  درمان ما ،تواند سوختن مي ما را كه آن) 2

كند دامش تنقل ميباپرستي كو به  مي/ باشد خمار  هرگز از جام مي لعلش نمي) 3

 كند سايبان آفتاب از شاخ سنبل مي/ كند  ماه من مشك سيه در دامن گل مي) 4

؟به كدام شكل صحيح است» تشخيص -تشبيه  -مجاز  -استعاره «هاي  رتيب توالي ابيات به لحاظ دارا بودن آرايهت - 97

سپرم سينه اگر سوز و اگر ساز آيد/ شمع دل سوزم و با خلوت شبها دمساز ) الف

چه آشفته بازار بازارگاني/ جهانا، چه بد مهر و بدخو جهاني ) ب

را حال مگردان من سرگردان مضطرب/ چوگان بر سارا اي كه بر مه كشي از عن )ج

رويان قرار از دل چو بستيزند بستانند پري/ بويان غبار غم چو بنشينند بنشانند  سمن) د

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

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

 شود؟ كدام بيت يافت ميدر » و تشبيه غيرتشخيص ةتشخيص، استعار«هاي  آرايه - 98

كه چون ياقوت لب داري و مرواريددنداني/ دو چشم من همي ياقوت و مرواريد از آن بارد ) 1

كه قوت طوطي روحم كالم توست اي دوست/ سخن بگوي از آن پسته شكّرافشان شو ) 2

 گاه من باشيكه آگه از نگه گاه/ من از دو نرگس مست تو چشم آن دارم ) 3

 بستي نظر ز نرگس سحرآفرين مرا/ ه چشم عقل نيفتم به چاه عشق گفتم ب) 4

؟كدام دو دسته از تركيبات، همگي اضافة استعاري هستند - 99

بار فراق -راه عشق  -پاي محبت ) الف

عشوة گل -گوش طرب  -دامن صحرا ) ب

بوي عافيت -ديوار قلب  -نهال حيرت ) ج

حياط آسمان -دل عافيت  - شاديدست ) د

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

؟در كدام بيت آمده است» تلخ گالب را ةآماده باش گري/ ات از سرگذشته است  اي گل كه موج خنده«بيت  مقابلمفهوم  - 100

فشان دارد چه موج خون ندانستم كه اين دريا/ شدم گفتم كه بردم گوهر مقصود  چو عاشق مي) 1

عاقبت روزي بيابي كام را/ صبر كن حافظ به سختي روز و شب ) 2

گياهي در دل صحرا شدم من/ در اين دنيا تك و تنها شدم من ) 3

به تلخي كشت حافظ را و شكّر در دهان دارد/ چه عذر بخت خود گويم كه آن عيار شهرآشوب ) 4
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)2(علوم و فنون ادبي 
آزمون شاهد 

  

در كدام بيت مشهود است؟اعد زبان نكردن اصول و قو رعايت - 101

آدم از وسواس ناجنسي فرو رفت از جنان  عيسي از گفتار نااهلي برآمد بر فلك) 1

هيچ دامانت نگيرد هستي كون و مكان  اي چون تو مهر نيستي را بر گريبان بسته) 2

تا كند يك پوست را گردون درفش كاويان  صد هزاران پوست از شخص بهايم بركشند) 3

هاي بكر تو، تو را بس، خاندان و اين معاني  هاي فكر تو، تو را بس، ذريت جكاين نتاي) 4

.درست است … استثناي بهي موارد  هاي سبك هندي، ويژگي مقابل همه با توجه به ويژگي - 102

)زباني(استفاده از بديع و بيان به صورت طبيعي و تصادفي ) 2  )ادبي(آهنگ  هاي طوالني و خوش رواج رديف) 1

)فكري(زبان عدم توجه به توجه به معني و مضمون و ) 4  )فكري(يابي و ارائة خيال خاص  شاعر براي مضمون كوشش) 3

اند، اشاره شده است؟ كه در ايران نگاشته شده» نامه زندگي«در كدام گزينه به آثاري با موضوع  - 103

شاه طهماسب ةهفت اقليم ـ تذكر) 2الوقايع الحيات ـ بدايع عين) 1

المومنين ـ هفت اقليم مجالس) 4آراي صفوي ـ جامع عباسي عالم) 3

به كار رفته است؟» و تشخيص) غيرتشخيص(تشبيه، استعاره «در كدام بيت هر سه آراية  - 104

باد صبح، از حال من، با وي حديثي گفته است/ بينم، مگر  سنبلت را بس پريشان حال مي) 1

كش صبا، صد ره به مژگان رفته است  نيست حاجت /خاك راهت، خواستم رفتن به مژگان، عقل گفت ) 2

كافر سرمست در محراب بين، چون خفته است/ دل چو در محراب ابرو، چشم مستت ديد و گفت ) 3

تر، گلي نشكفته است هرگز از روي تو نازك/ چشم بد دور از گل رويت، كه در گلزار حسن ) 4

، چنـد»كـرد  فكـر بـازي مـي   / انـداخت  دست در گردن حس مـي / آمد شوق مي/ بانيدچس صورتش را به پس پنجره مي/ گاه تنهايي«در شعر  - 105

به كار رفته است؟» تشخيص«

شش) 4  پنج) 3  چهار) 2  سه) 1

)استعاره(فصل سوم 
، 11و  10هاي  شناسي قرن سبك(فصل چهارم 

))سبك هندي(
89تا  73هاي   صفحه

.است اجباريآموزان  دانش مةهبراي  ي اين درسها پاسخ دادن به سؤال
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.بهره برده است» استعاره«، شاعر از آراية …گزينة  جز بهها  در همة گزينه - 106

چون شاخة ضعيف ز بار گران برف/ پشتم خميده ماند ز بار گران عشق ) 1

اندام را هر كه ديد آن سرو سيم/ ننگرد ديگر به سرو اندر چمن ) 2

حال هجران تو چه داني كه چه مشكل حالي است/ ماهم اين هفته برون رفت و به چشمم سالي است ) 3

جان فداي شكرين پستة خاموشش باد/ گرچه از كبر، سخن با منِ درويش نگفت ) 4

.كار رفته است به» تشبيه و استعاره«هاي  آرايه ،…بيت گزينة  جز بهدر همة ابيات زير  - 107

 بنمايد رخ گيتي به هزاران انواع/ بركشد آينه از جيب افق چرخ و در آن ) 1

فتاد زورق صبرم ز بادبان فراق/ كنون چه چاره كه در بحر غم به گردابي ) 2

دري يروي، پردة صبر م چون پس پرده مي/ بري  اي صنم، طاقت خلق مي روي گشاده) 3

چهرة خندان شمع آفت پروانه شد/ آتش رخسار گل خرمن بلبل بسوخت ) 4

در كدام بيت استعاره از نوع تشخيص و غيرتشخيص به كار رفته است؟ - 108

كاو را خللي نيست ز هر باد خزاني/ گلزار رخت هست چنان تازه بهاري ) 1

 ش تو بود؟گل نورسته مگر دوش در آغو/ بوي آغوش تو را از نفس گل شنوم ) 2

گر شبي پروانة شمع شبستانت شوم؟/ چه كم گردد ز تو ! تابم آخر اي ماه جهان) 3

امدور از مژگان ابر نوبهار افتاده/ همچو گوهر گر دلم از سنگ گردد دور نيست ) 4

كدام بيت تناسب دارد؟با » ها شد ريشه ريشه دامنم از خار استدالل/ كسي  سفر يك كوچه راه از بي با عقل گشتم هم«مفهوم بيت  - 109

ربط را كاري به اوراق ز هم پاشيده نيست/ از دل شوريده حرف عاقالن جستن خطاست ) 1

به دست درد دلي را كه عشق بفشارد/ اش برآرد دود  به جاي خون ز رگ و ريشه) 2

اي كه خندان نيست سزاي سنگ بود پسته/ شد از گرفتگي عقل، كار بر من سخت ) 3

سرو را بيمي ز خار از دامن برچيده نيست/ از دار و گير آرزو آزادگان  اند فارغ) 4

110 -  با كدام بيت مفهوم يكساني دارد؟» ها آيينه كي بر هم خورد از زشتي تمثال/ پيشاني عفو تو را پرچين نسازد جرم ما «بيت

 از سركين چين در ابروي افكني/ گر سخن گويم ز چين زلف تو ) 1

ام خوي با غبار گرفت فغان كه آينه/ روزگار گرفت  دلم محبت ابناي) 2

كند خانه مي آيينه را رخ تو پري/ كند  دل را نگاه گرم تو ديوانه مي) 3

ز عكس زشت نيفتد به روي آينه چين/ شود دل پاكان زحرف بد غمگين  نمي) 4
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) 2(شناسي  جامعه   

.ص كنيدمشخ ترتيب بههاي زير را  غلط بودن عبارت ياصحيح  - 111
.است تحميلي و عارضي امري غربي، جديد ةجنگ در جامعاز ديد كنت،  -
.ليبراليستي داشت و هاي ناسيونالسيتي ريشه ،هاي مذهبي و جنگ جهاني دوم ريشه ،جنگ جهاني اول -
.شناخته شدقرن بيستم، ترين جنگ  شمالي و جنوبي به عنوان جهنمي ةكركشور جنگ بين دو  -
.شود مي يادها  تمدن جنگ عنوان با معاصر ها در جهان ي درگير ةمرحل آخريناز  -
صـ  صـ  غـ  ص) 2    صـ  غـ  غ ـ غ) 1
صـ  غـ  غـ  ص) 4    غـ  صـ  صـ  غ) 3

؟شوند كدام كشورها جزء كشورهاي جهان اول محسوب ميو  چه بودهاي جهاني  گيري جنگ شكليل دالترين  مهماز  - 112
اروپا و آسياي شمالي -روت افزايش غنايم جنگي و ث) 1
استراليا و آمريكاي شمالي - نياز به بازار مصرف و نيروي كار ارزان) 2
آمريكاي جنوبي و اروپا -از بين بردن اختالفات فكري و فرهنگي ) 3
آفريقا و آمريكاي شمالي -رقابت كشورهاي اروپايي بر سر مناطق استعماري ) 4

يامد كدام مورد است؟پ ترتيببههر يك از عبارات زير  - 113
فقر و غنا ةپيوند بحران اقتصادي با مسئل -
اي اي و فرامنطقه اختالفات سياسي منطقه -
متقابل انسان و طبيعت ةاختالل در رابط -
جوامع ـ گسترش زندگي مدرنها و  انسانمحيطي به روابط  داران ـ سرايت بحران زيست عملكرد سرمايه) 1
جوامعها و  انسانمحيطي به روابط  ـ گسترش زندگي مدرن ـ سرايت بحران زيست داران عملكرد سرمايه) 2
جوامعها و  انسانمحيطي به روابط  انتقال فشارهاي ناشي از بحران اقتصادي به اقشار ضعيف ـ گسترش زندگي مدرن ـ سرايت بحران زيست) 3
هاي اقتصادي ـ گسترش زندگي مدرن انتقال فشارهاي ناشي از بحران اقتصادي به اقشار ضعيف ـ بحران) 4

است؟ نادرستبه طبيعت  توحيديدر رابطه با ديدگاه انسان مدرن در رابطه با طبيعت درست و در رابطه با نگاه  گزينه ، كدامترتيب به - 114
.اي از خدا است ـ طبيعت نشانه. ت كودكانه استبيعنگاه ديني و معنوي به ط) 1
.گيرد تصرف در آن با فنون تجربي انجام ميـ طبيعت، مادة خامي است كه . طبيعت ناشي از عقايد سكوالر استتصرف با روش صرفاً تجربي در  )2
.ـ طبيعت از ابعاد ماورايي برخوردار است. تصرف در هر حوزه از طبيعت با علم مخصوص به خود است) 3
.گردند ا باز ميـ همة موجودات به سوي خد. نگاه ديني و معنوي به طبيعت كودكانه است) 4

هر عبارت پيامد كدام گزينه است؟ - 115
هاي انقالب فرانسهعدم رسيدن فرهنگ غرب به آرمان -
هاي رنگارنگ گيري اديان جديد و عرفان شكل -
هاي قدسي و ديني توسط برخي از نخبگان جهان غربوجوي سنت جست -
اصالت بخشيدن به انسان دنيوي در قرن بيستم ـ بحران دنيوي ـ افول سكوالريسم) 1
ها و اميدها نااميدي و مرگ آرمان ،انكار حقايق قدسي ـ بحران معنويت ـ يأس) 2
توجهي به ابعاد دنيوي ـ پساسكوالريسم غفلت از ابعاد معنوي فرهنگ ـ بي) 3
ري آدمي به معنويت ـ گريز و رويگرداني از سكوالريسمانكار حقايق قدسي ـ پاسخ به نياز فط) 4

هاي جهاني چالش
هاي اقتصادي و  هاي جهاني، بحران ها و تقابل جنگ(

)هاي معرفتي و معنوي محيطي، بحران زيست
105تا  85 هاي هصفح

.است اجباريآموزان  دانش همةبراي  ي اين درسها پاسخ دادن به سؤال
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هاي جهانی صحیح است ولی در رابطه با سکوت معنادار غرب در دویستمین سالگرد انقالب هاي زیر در ارتباط با چالش یک از گزینه کدام -116
؟نیستفرانسه صحیح 

هـاي معرفتـی و معنـوي بـه ایـن مبـانی هـویتی د ولی بحـران خیزن هاي جهانی از سکوالریسم، اومانیسم و روشنگري برمی ) تمامی چالش1
هاي انقالب فرانسه نرسید. به آرمانتنها اختصاص دارند ـ فرهنگ غرب با انکار حقایق قدسی 

یامدگرایی، یأس و ناامیدي پ خیزند ـ پوچ  آیند و همگی از عمق فرهنگ غرب برمی وجود نمی ها به ها در مواجهه با سایر فرهنگ ) این چالش2
اومانیسم بود.

بـافرهنـگ غـرب   دهنـد ـ    نظامی رخ می و هاي اقتصادي، سیاسی سپس چالش ،شود هاي معرفتی، معنوي، اخالقی، ظاهر می ) ابتدا چالش3
.رسیدها و امیدهاي بسیاري  اصالت بخشیدن به انسان دنیوي در قرن بیستم به آرمان

ها همان راهی را بروند کـه جهـان غـرب هاي دیگر باید براي مهار آن شود و فرهنگ یها در سطح جهانی آشکار م ) آثار و پیامدهاي چالش4
ومانیسم است.ارود ـ سکوت معنادار غرب در دویستمین سالگرد انقالب فرانسه پیامد انکار حقایق قدسی و  می

، مربوط بهترتیب به» بیرون از مرزهاي خود انتقال مشکالت حاد درونی کشورهاي غربی به«و » از بین رفتن بازار مصرف«هر یک از موارد  -117
 کدام است؟

نیافته یافته و توسعه ) امپریالیسم اقتصادي ـ توسعه1
) اقتصاد تک محصولی ـ استعمارگر و استعمارزده2
مرکز و پیرامون ۀ) بحران اقتصادي ـ رابط3
) فقر و غنا ـ بحران اقتصادي4

 زندگی انسان چیست؟دینی و معنوي در  هايترین علت تداوم باور مهم -118

ها و امیدها ) یأس و ناامیدي ناشی از مرگ آرمان1
 هاي معنوي توجهی به ارزش ) بحران فرهنگی ناشی از بی2

) نیاز فطري آدمی به حقایق قدسی و ماوراء طبیعی3
 هاي دینی موجود در آن ) فرهنگ عمومی و ارزش4

 ن غرب، کدام گزینه صحیح است؟علمی فرهنگ مدر -گیري بحران معرفتیدر ارتباط با شکل -119

 پرسش از مبانی غیرتجربی علم مدرن ←تجربی  -روشن شدن محدودیت علم حسی ←) محدود شدن روشنگري مدرن به امور طبیعی 1

 پرسش از مبانی غیرتجربی علم مدرن ←بینی  دست شستن از ارائه جهان ←هاي علم حسی  ) روشن شدن محدودیت2

 دست شستن از داوري ارزشی ←مخدوش گشتن استقالل معرفت تجربی  ←برخی معارف غیرحسی  ) نیازمندي علم تجربی به3

محدود شدن روشنگري مدرن به امور طبیعی ←هاي ارزشی  دست شستن از داوري ←هاي علم حسی  محدودیت شدن) روشن 4
 هر عبارت پیامد کدام مورد است؟ -120

اي هاي منطقه آشکار شدن پیامدهاي جهانی بحران-
در دوران استعمار جهان غرب ۀهاي تحت سلطها و تمدنانتقال محورهاي عملیاتی جنگ به فرهنگ-
هاجنگ تمدن ۀ) انتقال بحران به قشر محروم و مستضعف جامعه ـ نظری1
گیري اقتصاد جهانی و کاهش اهمیت مرزهاي سیاسی ـ فروپاشی بلوك شرق ) شکل2
سیاسی ـ درگیري میان متفقین) عدم کنترل بحران اقتصادي و فروپاشی نظام 3
المللی ـ تداوم جنگ سرد هاي مشترك و معاهدات بین گذاري ) سرمایه4
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هفلسف

است؟ نادرستنظرات افالطون  ةكدام گزينه، دربار - 121

.شناخت حقيقي، اصوالً همراه با يقين و استواري است) 1

.حقيقي دست يافت توان به معرفت كار بردن روش درست در انديشيدن، مي با به) 2

.ادراك حسي فقط ويژگي خطاناپذير بودن را داراست) 3

.ها سراغ گرفت توان ثبات و پايداري را در آن حواس انسان، با اموري سروكار دارند كه نمي) 4

.باشد تواند نمي …نوشت و منظور او از نارسايي حواس  …جمهوري را در ة افالطون رسال - 122

طلق تأثير حواس در آگاهيباب شناسايي ـ انكار م) 1

موضوعات مختلف ـ انكار تأثير حواس در رسيدن به شناخت حقيقيباب ) 2

باب شناسايي ـ انكار تأثير حواس در رسيدن به شناخت حقيقي) 3

موضوعات مختلف ـ انكار مطلق تأثير حواس در آگاهي باب )4

…پروتاگوراس معتقد بود كه شناسايي حقيقي همان شناختي است كه - 123

.آوريم ما با حواس خود به دست مي) 2  .يكسان دارندد از آن آگاهي افرا تمام) 1

.براي افراد مختلف به يك اندازه واقعي باشد) 4  .قابل انتقال بين اشخاص مختلف باشد) 3

نظر داشتند؟ سقراط و پروتاگوراس در كدام مورد با هم اختالف - 124

.زمان، همواره يكسان نيستهاي حواس ما از يك چيز در دو  دريافت) 1

.شود، غيرقابل اطمينان است شناختي كه از طريق حواس كسب مي) 2

.دهند حواس انسان هيچ نوع شناختي از جهان به ما نمي) 3

.كنند چيزهايي كه اطراف ما هستند، دائم تغيير مية هم) 4

… از نظر افالطون مرجعِ اصليِ مفهوم كلي، - 125

.وجه مشترك ميان افراد آن است) 2  .ق طبيعي آن استاصل و حقيقت مصادي) 1

.مصاديق جزيي آن هستند) 4  .همان افراد متعدد آن در طبيعت است) 3

نخستين فالسفة يونان 
)گوهرهاي اصيل و جاودانه(

83تا  63ي  ها صفحه

.است اجباريآموزان  شدان همةبراي  ي اين درسها پاسخ دادن به سؤال
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؟شود تقسيم مي ييها بخش چهبه » واقعيت« ،از نظر افالطون - 126

شناخت حقيقي و شناخت مبتني بر حواس) 2نفس و بدن) 1

ديگر مثُلمثال نيك و ) 4 جهان محسوسات و جهان مثل) 3

؟نيستيمبا توجه به نظر سقراط، اگر بپذيريم كه ادراك حسي معيار شناخت حقيقي است، ملزم به پذيرش كدام نتيجه  - 127

اعتبار شدن تفاوت دانا و نادان بي) 2  وگوي افراد در مورد عقايد خود عبث بودن گفت) 1

به يكديگر تعليم ناپذيري افراد نسبت) 4  لزوم آموزش تنها براي ادراك حسي) 3

؟نيستمثل افالطون درست ة يك در رابطه با نظري كدام - 128

.اين نظريه در پي توجيه عقالني جهان هستي است) 1

.ارسطو به اين نظريه انتقاد وارد كرده است) 2

.ترين مسائل فكري بشر برآمده است افالطون در اين نظريه در صدد حل اساسي) 3

.آدمي نهادمايان كردن تأثير تربيت در تمثيلي است بي عيب و نقص براي ن) 4

است؟ نادرستهاي افالطون، كدام يك در رابطه با روح مجرد  با توجه به ديدگاه - 129

1 (ل ناشي از برخورداري از روح مجرد استثُتوانايي معرفت يافتن به حقايق جهان م.

.مبدأ حركت و سكون و تنها چيزي است كه عقل و خرد دارد) 2

.تواند هماهنگي جديدي به وجود آورد بدن نيست و لذا نمي نفس هماهنگي) 3

.تعلق پيدا كردن نفس به جسم منجر به غفلت و فراموشي شده است) 4

؟نيستكدام يك مطابق با ديدگاه افالطون در رابطه با علم و دانش  - 130

.آورد مي ياد به را يادرفته از خاطرات اش، واقعي ةنفس با بازگشت به كاشان) 1

.است طبيعت جهان با ارتباط آن، به دستيابي ةيلوس) 2

.آموزد هاي جهان به انسان نمي اي در رابطه با پديده چيز تازه) 3

.شود اتحاد نفس با بدن منجر به فاصله گرفتن از جهان حقايق مي) 4
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شناسي روان
  

دهد؟ ارائه مي ،از آن تري يف صحيحكدام گزينه تعر ؟ترين فعاليت شناختي انسان كدام است ترين و پيچيده عالي - 131

راه براي رسيدن به هدف با توجه به شرايط موجود بهترينحل مسئله ـ يافتن ) 1

راه بهترينهاي مختلف و انتخاب  حل مسئله ـ ارزيابي راه) 2

هاي مختلف و انتخاب بهترين راه گيري ـ ارزيابي راه تصميم) 3

رسيدن به هدف با توجه به شرايط موجود راه براي بهترينگيري ـ يافتن  تصميم) 4

؟بر تصميم افراد مؤثر است ،گيري در شرايط زير تصميم هاي كدام مالك ترتيب به - 132

گذاشتن در هواي طوفاني به علّت همراه داشتن لوازم و وقتكردن تصميم به شنا ) الف

بندي با توجه به مبلغ باالي ثبت نام آن عدم شركت در مسابقة شرط) ب

منفعت ـ خطر) 4  منفعت ـ هزينه) 3  خطر ـ هزينه) 2  ينه ـ خطرهز) 1

»علوم تجربي«ة سودابه در عرض يك روز بدون اين كه عاليق خود را در نظر بگيرد، فكر كند يا با كسي مشورت كند، در انتخاب رشته، رشت - 133

در كـدام گزينـه ترتيـب  بهگيري سودابه و سهيال  تصميم سبك. كندكند و سهيال نيز به خاطر سودابه همين رشته را انتخاب ميرا انتخاب مي

آمده است؟

وابسته ـ احساسي) 4  احساسي ـ تكانشي) 3  وابسته ـ تكانشي) 2  تكانشي ـ وابسته )1

.شودكند و بعد از فروكش كردن عصبانيت، به شدت پشيمان ميآموز مدرسه را به خاطر خطايي كوچك اخراج مي مدير مدرسه، بهترين دانش - 134

گيري صحيح مدير شده است؟ يك از عوامل زير، مانع تصميم كدام

كوچك شمردن خود) 4  عدم كنترل هيجانات) 3  سوگيري تاييد) 2  اعتماد افراطي) 1

سپسشود  رو مي روبهآگهي  30او ابتدا با . ميليون تومان خريداري نمايد 50 با قيمتي تا سقف ،خارجي يك خودروي كه شخصي قصد دارد - 135

اين شخص. بيند آگهي پيش روي خود مي 5و نهايتاً كند  و يا داخلي هستند حذف مي دنميليون تومان قيمت دار 50ايي را كه بيش از خودروه

؟ر قرار داده استظمدن ،گيري بهتر براي تصميمرا يك از پيشنهادات  كدام

هاي پرخطر شناسايي موقعيت) 2بر استفاده از روش ميان) 1

شناخت دقيق تصميم مورد نظر) 4  گيري منطقي ك تصميماستفاده از سب) 3

،گيري تصميم) 2(تفكر .است اجباريدانش آموزان همة ها براي  پاسخ دادن به اين سؤال
انگيزه و نگرش 
185 تا  134هاي  صفحه
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هـا ة آند. نـوع انگیـز  نخوانلذت بردن از نماز، پدر علی به خاطر ورود به بهشت و علی به خاطر ترس از جهنم نماز می خاطرمادر علی به  -136

در کدام گزینه ذکر شده است؟ ترتیب به

درونی ـ بیرونی ـ یدرون )2بیرونی ـ بیرونی ـ ) درونی1

درونی ـ درونی ـ ) بیرونی4بیرونی ـ بیرونی ـ ) بیرونی3

 ؟نیستصحیح  »نگرش«کدام گزینه دربارة  -137

نگرش است. ،عامل ایجادکنندة رفتار) 1

 ند.وش تري برخوردار می از ثبات بیش ،گیري پس از شکل ،ها نگرش) 2

تواند مثبت یا منفی باشد. نگرش می) 3

یجاد شده تابع اصل ناهماهنگی شناختی هستند.هاي ا نگرش) 4

گیري رفتار ، کدام عامل در شکل»کنم مسلحانه و خطرناك شرکت نمی يها دوست دارم پلیس شوم اما در درگیري«کند:  شخصی که بیان می -138

 ؟او تأثیرگذار است

 ادراك کارایی) 2ناهماهنگی شناختی) 1

دهدرماندگی آموخته ش) 4نظام ارزشی فرد) 3

 ؟در اسناد قابل پذیرش باشد تواند نمیهاي زیر  یک از گزینه کدام -139

 تالش براي برطرف نمودن موانع رسیدن به هدف) 2 توجه به عوامل در کنترل شخص) 1

نسبت دادن پیروزي به عوامل درونی) 4 توجه به عوامل پایدار در بروز شکست) 3

ثرش نقشی در استخدام او ندارد و ممکن است عواملی مانندؤتقد است که رفتارهاي مشغلی به شرکتی رفته است اما مع ۀفردي براي مصاحب -140

هاي زیر شده است؟ یک از حالت ثیرگذار باشند. وي دچار کدامدر انتخاب تأ …بازي، محل زندگی و  پارتی

درماندگی آموخته شده )2  شرطی سازي )1

قابل کنترلبه عوامل اسناد  )4نقص هیجانی )3
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محل انجام محاسبات

)1ریاضی و آمار (

y خطی نمودار تابع -141 x= −
1 1
3  ؟گذرد هاي محورهاي مختصات می از کدام ناحیه3

اول، دوم، چهارم) 1
اول، سوم، چهارم) 2
سوم اول، دوم،) 3
سوم، چهارم دوم،) 4

fاگر  -142 ( , ), ( , ), ( , ), ( ,m ) = + 
 

231 0 2 3 2 2  ؟تواند باشد کدام عدد زیر می mیک تابع باشد، 12

1 (2
22 (1

2   3 (1   4 (− 2

fاگر  ،fتابع خطی  رد -143 ( ) f ( )= +2 1 fو  1 ( ) =3 fگاه  باشند، آن 4 ( ) f ( )− +1  ؟کدام است 2
1 (1 2 (23 (34 (5

 دامنۀ تابع زیر شامل چند عدد صحیح است؟ -144
1 (5
2 (6
3 (7
4 (9

yنقاط برخورد دو تابع  هاي مجموع عرض -145 x x= − + +2 6 yو  10 x x= + −2 4 کدام است؟ 2
1 (13  2 (253 (124 (25-

fدر تابع  -146 : A B
f (x)

f (x) x

→= 
= + − 1 1

}اگر   }A , , ,= 0 3 8  ؟کدام است fگاه برد تابع  آن ،باشد 15

1 ({ }, , ,0 4 9 16   2 ({ }, , ,1 2 3 4   3 ({ }, , ,0 2 4 6   4 ({ }, , ,0 1 2 3

R(x)به صورت شرکتی اگر تابع درآمد -147 x x= − +21 C(x) ۀ آنو تابع هزین 222 x= +16  باشد، ماکسیمم مقدار سود کدام است؟10

1 (162 (73 (84 (12
 ؟استصحیح زیر ت اعبارچه تعداد از  -148

است. روش مشاهده ،یک خیابان ةبران پیادعا تعداد هاي مربوط به بهترین روش گردآوري داده) الف
بر است. زمان نامه پرسش ،اگر تعداد واحدهاي نمونه زیاد باشد) ب
.هاست آوري داده مشاهده بهترین روش جمع ،اگر بخواهیم دربارة مسائل اجتماعی افزایش میزان طالق در کشور پژوهش کنیم) پ
نداشته باشد.ممکن هاي  پاسختمامی از را کافی  اتعشود که آمارگیر اطال مصاحبه زمانی استفاده می) ت
1 (1 2 (2 3 (3 4( 4 

چه نـوع متغیـري »جایگاه تماشاچیان یک ورزشگاه ها در صندلی تعداد«و  »افراد ۀفیلم مورد عالق«، »یک ادارهوضعیت تأهل کارمندان « -149
 ؟ها چیست گیري آن و مقیاس اندازه هستند

کیفی اسمی ـ کیفی اسمی ـ کمی نسبتی) 2 اي کمی فاصلهکیفی اسمی ـ کیفی ترتیبی ـ ) 1
کیفی اسمی ـ کیفی ترتیبی ـ کمی نسبتی) 4 کیفی ترتیبی ـ کیفی اسمی ـ کمی نسبتی) 3

 ؟جدید کدام است دادة 6میانگین  ،ها اضافه کنیم را به این داده 20و  19 دادةدو است. اگر  15داده برابر  4میانگین  -150
1 (162 (5/16 3 (5/17 4 (18

تابع
(مفهوم تابع، ضابطۀ جبري تابع، نمودار تابع خطی، 

)2نمودار تابع درجۀ 
هاي آماري کار با داده

ها، معیارهاي گرایش به مرکز) (گردآوري داده
102تا  53هاي  صفحه

ست.ا اجباريآموزان  دانش همۀبراي  ي این درسها پاسخ دادن به سؤال
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 اقتصاد 

…» دولت«هاي اقتصادي  و سیاست شود نمیتلقی » هدف اقتصادي«هاي دولتی  یک از فعالیت کدام -151
کند سازد. رو به پیشرفت کشور راتواند حرکت  اقتصادي ـ می و پیشرفت رشد) 1
سرعت بخشد.یشرفت کشور را رو به پتواند حرکت  میفقط ـ تأسیس مؤسسات درمانی، بهداشتی، آموزشی و تربیتی ) 2
کنـد سـازد رو به پیشرفت کشـور را تواند حرکت  ها ـ نمی  ایجاد اشتغال کامل و ثبات قیمت) 3

عت آن بیفزاید.رتواند بر س ولی برعکس می
رو بـه پیشـرفتتوانـد حرکـت    تأسیس مؤسسات درمانی، بهداشتی، آموزشی و تربیتی ـ می ) 4

عت آن بیفزاید.کند سازد یا برعکس بر سر کشور را
 ؟باشد هاي زیر می کدام گزینه مبین پاسخ صحیح و کامل پرسشعبارات  -152

شود؟ بودجه، الیحۀ بودجه به قانون تبدیل می ۀیک از مراحل چهارگان الف) در کدام
شود. تقدیم می …به  …تدوین و پس از تصویب  …توسط  ،ب) متن پیشنهادي بودجه

باشند؟ ه دربردارندة چه اطالعاتی میهاي موجود در الیحۀ بودج ج) تبصره
 د) نظارت بر اجراي بودجه بر عهدة کدام نهاد است؟

هـاي یـک سـال، د) مجلـس دولت، ج) رقم کل درآمـدها و هزینـه  هیئت کشور ـ مجلس ـ    ۀالف) تنظیم بودجه، ب) سازمان برنامه و بودج) 1
شوراي اسالمی

و دولت ـ مجلس، ج) ضوابط و مقررات خاص مربوط به چگونگی کسب درآمد هیئت دجه ـ  بودجه، ب) سازمان مسئول امور بو تصویبالف) ) 2
، د) مجلس شوراي اسالمیبینی شده هاي پیش صرف هزینه

هاي یک سال، د) هیئت دولت دولت ـ مجلس، ج) رقم کل درآمدها و هزینههیئت الف) تنظیم بودجه، ب) سازمان مسئول امور بودجه ـ ) 3
دولت ـ مجلس، ج) ضوابط و مقررات خاص مربوط به چگونگی کسب درآمد هیئت کشور ـ   ۀبرنامه و بودج بودجه، ب) سازمان تصویبالف) ) 4

، د) هیئت دولتبینی شده هاي پیش و صرف هزینه
عمـل ان بهخشکبار در وضعیت آب و هوایی برخی نقاط ایر«و عبارت  داد میهاي تجارت را به شدت افزایش  کدام عامل در گذشته هزینه -153

 ؟الملل است یک از عوامل روي آوردن کشورها به تجارت بین مربوط به کدام» آید می
ـ یکسان نبودن منابع و عوامل تولیدهاي مناسب  نبود وسایل حمل و نقل و راه) 1
اقلیمی متفاوت وضعیتهاي مناسب ـ  نبود وسایل حمل و نقل و راه) 2
دن کشورها از نظر دسترسی به فناوريموانع قانونی و تجاري ـ یکسان نبو) 3
تفاوت کشورها از نظر مزیت نسبیـ  عدم وجود امنیت براي بازرگانی) 4

دهندة وضعیت توزیع درآمد در یک رو نشان اطالعات مندرج در جدول روبه -154
باشـد؛ ها می میالدي براساس شاخص دهک 2016فرضی در سال  ۀجامع

7/ها در این کشور برابر  اگر شاخص دهک 37، جمعیـت کـل کشـور    3
3/دهک هفتم سهم میلیون نفر،  سهمدهک اول و اختالف  سهم برابر 4

6/نهم و هفتم  هاي دهک  درصد باشد: 9
سهم دهک هفتم و دهم چند درصد است؟ ترتیب بهالف) 

میلیون نفر است؟ب) جمعیت دهک دوم چند 
/الف) ) 1 /−21 9 10 ب)2 ،/4 5
/الف) ) 2 /−29 1 11 ب)1 ،/4 5
/الف) ) 3 /−21 9 10 ب)2 ،/3 7
/الف) ) 4 /−29 1 11 ب)1 ،/3 7

نهادهاي پولی و مالی
(بانک، بازار سرمایه)

توسعۀ اقتصادي 
(رشد، توسعه و پیشرفت، فقر و توزیع درآمد)

مدیریت کالن اقتصادي
(دولت و اقتصاد، بودجه و مالیۀ دولت)

اقتصاد جهان و ایران
 الملل) (اقتصاد بین 

123تا  62ي  ها صفحه

است. اجباريآموزان  مۀ دانشهبراي  ي این درسها پاسخ دادن به سؤال

 

میالدي 2016وضعیت توزیع درآمد کشور در سال 
؟ سهم دهک اول

؟ دومسهم دهک 
6 سومسهم دهک 
6/6 چهارمسهم دهک 
3/7 پنجمسهم دهک 
4/8 ششمسهم دهک 
؟ هفتمسهم دهک 

15 سهم دهک هشتم
1/17 سهم دهک نهم
؟ سهم دهک دهم

% درآمد ملی 100 % جمعیت کشور 100
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 ؟است هاي دولت گذاري ها یا سرمایه هزینهکدام زیر مربوط به عبارات  ترتیب به -155
هاي کارخانه«، »هاي حمل و نقل هزینه«، »رسانی هاي آب آهن و شبکه ساخت و احداث خطوط راه«، »ها ایجاد توازن اجتماعی و رفع نابرابري«

»حقوق و مزایاي قاضیان و نمایندگان مجلس« ،»گذاري دولت ترین سرمایه مهم«، »اییتراکتورسازي و مواد غذ
هاي اجتمـاعی ـ گذاري د ـ سرمایه هاي مولّ گذاري هاي انتقالی ـ سرمایه  هاي زیربنایی ـ پرداخت  گذاري هاي اجتماعی ـ سرمایه  گذاري سرمایه) 1

هاي کارکنان هزینه
هاي اداري هزینه  هاي زیربنایی ـ گذاري هاي زیربنایی ـ سرمایه گذاري ـ سرمایههاي اداري  هزینهد ـ هاي مولّ گذاري هاي انتقالی ـ سرمایه پرداخت) 2
هاي کارکنان هزینه  هاي اجتماعی ـ گذاري د ـ سرمایههاي مولّ گذاري هاي اداري ـ سرمایه هزینه  هاي زیربنایی ـ گذاري ـ سرمایه هاي انتقالی پرداخت) 3
هاي اجتمـاعی ـ   گذاري هاي زیربنایی ـ سرمایه  گذاري هاي انتقالی ـ سرمایه  د ـ پرداخت هاي مولّ گذاري هاي اجتماعی ـ سرمایه  گذاري سرمایه) 4

هاي اداري هزینه
22000ر ایران تومان باشد و هزینۀ تولید هر کیلوگرم چاي د 3400تومان و در کشور هند  8600اگر هزینۀ تولید هر کیلوگرم برنج در ایران  -156

اقتصادي تومان باشد؛ کدام رابطۀ 5000 براي هر کیلو لعکستومان و هزینۀ حمل و نقل از ایران به هند و با 29000تومان و در کشور هند 
 ؟بین این دو کشور قابل توجیه است

در تجارت جهانی براي این کشور وجود ندارد. یک از دو محصول برنج و چاي مزیت مطلق ندارد و به همین دلیل امکان حضور کشور هند در هیچ) 1
برنج تولید کند. هندبهتر است که کشور ایران چاي و کشور  مطلقبراساس اصل مزیت ) 2
کند. کشور ایران هر دو کاال را تولید می نسبیبراساس اصل مزیت ) 3
کند. را از کشور ایران وارد می برنج را تولید و چاي هندکند اما کشور  کشور ایران هر دو کاال را تولید می) 4

 ؟کند درستی تکمیل می هاي زیر است و جاهاي خالی را به پرسش پاسخ صحیحعبارات کدام گزینه  -157
د.وش میمتمرکز  …در  … هاي هاي دولت در حساب کلیۀ دریافتقانون اساسی،  … الف) براساس اصل

گیرد؟ هایی تعلق می چه نوع مالیات، »کاالي صادر شده« و »عوارض خودرو«، »ارث«، »مد امالكدرآ«ب) به هریک از موارد 
است. …گرفتن براي دولت  قرضو بهترین راه  …پ) بدترین نوع استقراض دولت، 

ها به حساب دولت هاي تولیدي داخلی و خارجی دولت، منبع تأمین درآمد دولت بوده و تمام درآمدهاي حاصل از آن گذاري ت) برخی از سرمایه
. …و  …، … استثناي بهشود  یواریز م

از بانک مرکزي ـ فروش اوراقپ) غیرمستقیم،  مستقیم، غیرمستقیم، اقتصاد و امور دارایی، ب) مستقیم، وزارت داري کل ـ  ـ خزانه  55الف) ) 1
اي توسعههاي  هاي دولتی، برخی سازمان ها، بیمه مشارکت، ت) بانک

پ) از کشورهاي دیگـر ـ اسـتقراض از بانـک مستقیم، مستقیم، مستقیم،دگان، ب) غیرمستقیم، ـ دیوان محاسبات ـ مجلس نماین   53الف) ) 2
اي هاي خیریه هاي عمومی، سازمان ها، ثروت مرکزي، ت) بانک

پ) از کشورهاي دیگـر ـ اسـتقراض از   غیرمستقیم، غیرمستقیم، مستقیم، مستقیم، غیر، ب) مجلس نمایندگانـ   دیوان محاسباتـ   55الف) ) 3
اي هاي خیریه ها، سازمان بیمه هاي عمومی، ) ثروتبانک مرکزي، ت

پ) از بانک مرکـزي ـ فـروشغیرمستقیم، غیرمستقیم، غیرمستقیم، دارایی، ب) مستقیم، امور اقتصاد و  وزارت داري کل ـ  ـ خزانه  53الف) ) 4
 اي هاي توسعه هاي دولتی، برخی سازمان ها، بیمه اوراق مشارکت، ت) بانک
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 توجه به جداول زیر:با  -158

است؟ تومانچند  Aالف) ماندة خالص سالیانۀ فرد 

کدام است؟ Cو  Bب) تفاضل مالیات ماهیانۀ پرداختی فرد 

جدول مالیاتی  )توماندرآمد ماهیانه (به  فرد

A ,90 40,درآمدهاي تا   000 %5در ماه با نرخ تومان  000

B ,75 80,درآمدهاي تا   000 %8در ماه با نرخ تومان  000

C ,135 100,درآمدهاي تا   000 %12در ماه با نرخ تومان  000

130,درآمدهاي تا  %15در ماه با نرخ  و بیشترتومان  000

950,الف) ) 1 14,، ب) 400 تومان 250

79,الف) ) 2 14,، ب) 200 تومان 520

79,الف) ) 3 14,، ب) 200 تومان 250

950,الف) ) 4 14,، ب) 400 تومان 520

 ؟است» توسعه«ود ناشی از دهندة بهب در کدام گزینه مورد دوم و چهارم آن، نشان -159

تر ـ افزایش امید به زندگی ـ بهبود توزیع درآمد کارگیري فناوري مناسب تر ـ به گذاري بیش سرمایه) 1

دسترسی به آب سالم ـ افزایش ظرفیت تولیدي ـ افزایش سطح زیر کشت ـ افزایش امکانات آموزشی) 2

هاي سیاسی، اجتماعی ـ افزایش امید به زندگی ـ افزایش سطح زیرکشت الیتبهبود وضعیت بهداشت و سالمت ـ مشارکت مردم در فع) 3

هاي جدید ـ افزایش امید به زندگی ـ کاهش نرخ مرگ و میر نوزادان ـ افزایش سطح تحصیالت تأسیس کارخانه) 4

 ؟باشد می نادرستورس، هاي ربوي و غیرربوي، درست و در رابطه با بازار ب در رابطه با بانک ترتیب بهعبارات کدام گزینه  -160

هـاي الزم بـراي اجـراي هاي مربوط بـه آن، سـرمایه   دانستند. ـ بورس و فعالیت  هاي راکد را قرض مردم به خود می هاي غیرربوي، پول بانک) 1

آورد. فراهم میهاي بزرگ دولتی را  پروژه

اري اوراق بهـادار زمینـۀذگـ  اختنـد. ـ بـورس از طریـق قیمـت     پرد مؤسسات ربوي عالوه بر خدمات نقل و انتقال پول، به اعطاي وام نیز مـی ) 2

آورد. هاي مالی را فراهم می کارگیري سرمایه آوري و به جمع

گـذاري در داشتند. ـ اولین کـاري کـه بـراي سـرمایه      خود را برمی ۀالوکال اي داشتند و فقط حق هاي جوامع غیردینی صرفاً نقش واسطه بانک) 3

قاضاي برگۀ درخواست خرید است.بورس باید انجام داد، ت

،شـوند  مـی تر کاالهایی که در بـورس معاملـه    پرداختند. ـ بیش  مؤسسات مالی دینی عالوه بر محافظت از پول مردم، به تأمین اعتبار نیز می) 4

اي و مواد خام و اولیه است. کاالهاي واسطه
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)1(علوم و فنون ادبي 

القاكنندة كدام حس به خواننده هستند؟ ترتيب بهابيات زير  - 161

تو گفتي كه اندر جهان نيست بزم/  بران گونه رفتند هر دو به رزم) الف

نجويد سر تو همي سروري را/  اگر تو از آموختن سر بتابي) ب

افزاي را برريز بر جان ساقياجانآن جام /  من از كجا پند از كجا باده بگردان ساقيا) ج

پيكر او سير نديديم و برفتروي مه/ شربتي از لب لعلش نچشيديم و برفت) د

حسرت ـ شادي و نشاط ـ هشدار و پند ـ حماسي) 2  غم ـ شادي و نشاط ـ حماسي ـ حسرت) 1

شكوه و شكايت ـ حسرت ـ هشدار و اندرز ـ اندوه و غم)  4  غم و اندوه ـ پند و اندرز ـ حسرت ـ حماسي) 3

.از نظر تعداد و نوع برابر با بيت زير است … گزينة بيت جز بههجاهاي همة ابيات  - 162

»جان ما سوخت بپرسيد كه جانانه كيست/  افروز ز كاشانه كيستيا رب اين شمع دل«

پيكر او سير نديديم و برفتروي مه/  شربتي از لب لعلش نچشيديم و برفت) 1

گري كرد و رو ببستابرو نمود و جلوه/  دم كه نگارم چو ماه نوشيدا از آن ش) 2

آتشي بود در اين خانه كه كاشانه بسوخت/  سينه از آتش دل در غم جانانه بسوخت) 3

هركه دل بردن او ديد و در انكار من است/  شرم از آن چشم سيه بادش و مژگان دراز) 4

…بيت گزينة جز بهيك از ابيات رديف وجود ندارد  در هيچ - 163

تا كه از زر سازمت من گوشوار/ وار  ها شو گوش قابل اين گفته) 1

گرفتند و كرده غم از دل كنار/ پدر يا پسر يكدگر را كنار ) 2

اي مجلسيان راه خرابات كدامست؟/ ام خرقه حرامست  زده  يحبر من كه صبو) 3

شام چنان خوش بخسبد كه سلطان/ گدا را چو حاصل شود نان شام ) 4

؟شود در كدام بيت ذوقافيتين ديده مي - 164

گفت از چه عضو كردي ابتدا/ گفت آخر شير فرمودي مرا ) 1

ماندتا به دير انگشت در دندان ب/ اند خيره شد دالك و پس حيران بم) 2

ت اين جمله خرابي از دو هستسه/ در من و ما سخت كردستي دو دست ) 3

تند ميرد باب است او و بر ال / زند  هركه بر در او من و ما مي) 4

؟بيشتر است» ـ«هاي  در تقطيع هجايي كدام بيت، تعداد عالمت - 165

كجاست دير مغان و شراب ناب كجا/ دلم ز صومعه بگرفت و خرقة سالوس ) 1

موسم عيش است و دور ساغر و عهد شباب/ گو  تشويش و ساقي يار و مطرب نكته خانه بي) 2

بسوخت ديدة حيرت كه اين چه بوالعجبيست/ كرشمة حسن  پري نهفته رخ و ديو در) 3

داران زد كز اول چون برون آمد ره شب زنده/ كدام آهن دلش آموخت اين آئين عياري ) 4

موسيقي شعر 
ها و عوامل تأثيرگذار شعر فارسي،  سازه(

)ر فارسي، وزن شع…
شناسي  زيبايي

)بديع لفظي(
)، موازنه و ترصيع…آرايي، آرايي، واژه واج(

112تا  68 يها صفحه

.است اجباريآموزان  دانش همةبراي  ي اين درسها پاسخ دادن به سؤال
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است؟ متفاوتموجود در مصراع اول كدام بيت با ساير ابيات » سجع«نوع  - 166

فتعلن كشت مرامفتعلن مفتعلن م /شه و سلطان ازل  يو غزل ا تيب نيرستم از ا) 1

كش نبود خوف و رجا يتر فضل خمش كم / يآن نغز منة پرد يمغز من يخمش يا )2

او را چو گداة بود جرع ديخورشة چشم /كف سلطان رسدم ساغر و سغراق قدم  از) 3

من چو كهم رفته ز جا يزانك تو داود دم/ بگو  ندهيگلو عارف گو خمشم خسته من) 4

است؟ ها با ساير گزينه فاوتمتنوع سجع در كدام گزينه  - 167

.ها نشسته ميان به خدمت آزادگان بسته و بر دل )1

.خاموش كه در پسي مردن به كه حاجت پيش كسي بردن: گفت) 2

.عنان طاقت درويش از دست رفته بود، درهاي آسمان بر زمين بسته و فرياد اهل زمين به آسمان پيوسته) 3

.و روي از گردش آسمان درهم نكشيدهناليده بودم هرگز از دور زمان ن) 4

.است  كار رفته سجع و تكرار به ة، هر دو آراي…ة گزينبيت  استثناي بهابيات  ةهمدر  - 168

اي تا خود كه داند آشنا افتاده در غرقابه/ اي عاشقان اي عاشقان امروز ماييم و شما) 1

 تر وفا و از هر دو شيرين شّكر خوش و گل هم خوش/ تري اي گل ز اصل شكّري تو با شكر اليق) 2

خواهي سوي مستيم كش خواهي ببر سوي فنا/ هرجا روي تو با مني اي هر دو چشم و روشني) 3

ما را تو كن همراه خود چيزي بده درويش را/ خواه خود با روي همچون ماه خود با لطف مسكين) 4

؟به كدام شكل صحيح است» سجع -تكرار  -يع ترص -آرايي  واج«هاي  ترتيب توالي ابيات به لحاظ دارا بودن آرايه - 169

بوي من است عنبر ذقن است يا سمن/ گوي من است  رشكن است يا سخنشكّ) الف

نوا را كن درويش بي يدروزي تفق/ كرامت، شكرانة سالمت  اي صاحب) ب

نفس گر بر مزارم بگذرد يارب آن عيسي/ بر مزارم گر گذار آرد ز سر گيرم حيات ) ج

وز من بيدل ستان، جان به جواب سالم/ سالم من آي، با همه تندي و جور گو به ) د

الف ـ د ـ ب ـ ج) 1

ج ـ ب ـ الف ـ د) 2

الف ـ د ـ ج ـ ب) 3

ج ـ الف ـ د ـ ب) 4

؟است نرفتهبه كار » موازنه«در كدام بيت  - 170

دوست را، هيچ نباشد نظام مجلس بي/ شمع را، هيچ نباشد فروغ  دعوت بي) 1

ديده را روشني از خاك درت حاصل بود/ باد آن كه سر كوي توام منزل بود ياد ) 2

ز تيغ تو بهرام بريان شود/ ز گرز تو خورشيد گريان شود ) 3

گذري خاك بازار نيرزم كه بر او مي/ نگري  بخت آيينه ندارم كه در او مي) 4
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) 1(شناسي  جامعه

هاي زير هر كدام نشانگر چيست؟ عبارت - 171
ها و عقايد از سوي افراد به رسميت شناخته شدن ارزش -
خود هاي اجتماعي ناتواني جهان اجتماعي در دفاع از عقايد و ارزش -
هاي موجود در هويت فرهنگي جهان اجتماعي كاستي -
هويت جهان اجتماعي ـ بحران هويت ـ علل دروني تحوالت فرهنگي) 1
روني تحوالت فرهنگيهويت فرهنگي ـ تزلزل فرهنگي ـ علل بي) 2
هويت افراد ـ بحران هويت ـ بحران فرهنگي) 3
هويت اجتماعي ـ تزلزل فرهنگي ـ عدم تحول فرهنگي) 4

كدام است؟ ترتيب بهت درست در خصوص هويت فرهنگي جهان اجتماعي و تزلزل فرهنگي اعبار - 172
ها و عقايد هويت فرهنگي جهان اجتماعي بودن ارزشگيرد ـ ضعيف مي شكل هويت افراد پرتو در اجتماعي جهان هويت فرهنگي) 1
.شود گيري تزلزل فرهنگي مي است ـ بحران هويت منجر به شكل رگازهاي ديگر ناسا هويت فرهنگي جهان اجتماعي در مواجهه با هويت) 2
شـود ـ تزلـزل فرهنگـي در هاي اجتماعي افراد هويت فرهنگي جهان اجتماعي هم به رسميت شـناخته مـي   با به رسميت شناختن هويت) 3

 .دهد عميق فرهنگي روي مي وحسط

ـ نـاتواني جهـان  شـود بـه چـالش كشـيده مـي    توسط اعضاي جهان اجتمـاعي  هايش  اهميتي به عقايد و ارزش تداوم هويت فرهنگي با بي) 4
هاي اجتماعي بر اساس فرهنگ خوداجتماعي در سامان دادن به كنش

.ادرست بودن مشخص كنيدعبارات زير را از جهت درست يا ن - 173
.ها باشد تواند تابع شغل آنموقعيت اجتماعي افراد، مي -
.ها باشد، تغييرات هويتي افراد مورد تأييد جامعه خواهد بود در صورتي كه هويت جهان اجتماعي در چارچوب ارزش -
.عدم تغيير موقعيت اجتماعي در صورت تغيير شغل، نوعي تحرك اجتماعي نزولي است -
ص ـ غ ـ غ) 2ص ـ ص ـ غ) 1
غ ـ غ ـ ص) 4 ص ـ ص ـ ص) 3

هـايي بـه رسـميت شـناخته شـود و در جهـان معنـوي چـه هويـت      ، چرا در برخي جوامع از تحصيل دختران محجبه جلوگيري ميترتيب به - 174
 ؟شوند نمي

.شوند مي ها در اين جوامع به رسميت شناخته هاي ديني ـ همة هويت جلوگيري از ظهور اجتماعي هويت) 1
ها ها ـ هويت اجتماعي محدود به چارچوب جلوگيري از تحرك اجتماعي خارج از محدودة ارزش) 2
هاي نافي ابعاد متعالي انسان كند ـ هويت هايي كه هويت ديني افراد را آشكار مي جلوگيري از فعاليت) 3
هاي نافي ابعاد الهي انسان هاي جامعه ـ هويت ها مطابق با ارزش براي تربيت انسانتالش ) 4

هر عبارت، نشانة كدام نوع جهان اجتماعي است؟ - 175
.تواند آن را رها كند بخشد و نه ميبتواند فرهنگ گذشتة خود را تداوم  نه مي -
.شوند ديگر رويارو ميبراساس نيازها و مشكالت و مسائل خود با جهان اجتماعي  آناعضاي  -
.ها و عقايد جهان اجتماعي ديگري را قبول كند جهاني كه در مسير تحوالت هويتي، ارزش -
زده ـ جهان اجتماعي ملحق شدهجهان اجتماعي خودباخته ـ جهان اجتماعي غرب) 1
از خود بيگانگي ـ جهان اجتماعي سالم و فعال ـ خودباختگي فرهنگي) 2
دباخته ـ جهان اجتماعي فعال و خلّاق ـ جهان اجتماعي ملحق شدهجهان اجتماعي خو) 3
 زده ـ خودباختگي فرهنگياز خود بيگانگي تاريخي ـ جهان اجتماعي غرب) 4

جهان اجتماعي
)هاي اجتماعي ارزيابي جهان(

هويت
هويت فردي و اجتماعي، بازتوليد ( 

يرات هويت اجتماعي، هويت اجتماعي، تغي
، »علل دروني«تحوالت هويتي جهان اجتماعي 
)»علل بيروني«تحوالت هويتي جهان اجتماعي 

93تا  47هاي  صفحه

.است اجباريآموزان  دانش همةبراي  ي اين درسها پاسخ دادن به سؤال
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 هاي صليبي مرتبط است؟ كدام گزينه با تحوالت هويتي جهان غرب طي جنگ - 176

هاي مختلف دخل و تصرف شناسي توحيدي خود در دانش ب جهاندر مواجهه با جهان اجتماعي اسالم عناصر عقلي را اخذ كرد و به تناس) 1

.كرد و هويت توحيدي پيدا كرد

.تحوالت هويتي پيدا كرد ،كه به جهان اسالم بپيوندد بدون اين ،هاي آن پس از رويارويي با فرهنگ اسالمي و پذيرش برخي اليه) 2

ها گرفت و در موارد مورد نيـاز بـه بازسـازي ر سازگار با هويت خود را از آنها پرداخت و عناص با حفظ هويت فرهنگي خود به تعامل با آن) 3

.ها پرداخت آن

.هاي اسالمي روي آورد و هويت جديدي پيدا كرد هاي مسيحيت قرون وسطي به عقايد و ارزش با عبور از عقايد و ارزش) 4

 اي را در بر دارد؟هريك از عبارات زير، چه نتيجه - 177

ها به واسطة عقايد و ارزش جهان و انسان حقيقت با جهان اجتماعي اعضاي آشنايي ممانعت از -

ديگر فرهنگ با مواجهه از ياد بردن هويت خود در -

از خودبيگانگي تاريخي –از خودبيگانگي حقيقي ) 1

بيگانگي فطرياز خود –از خودبيگانگي تاريخي ) 2

از خودبيگانگي حقيقي –خودباختگي فرهنگي ) 3

خودباختگي فرهنگي –بيگانگي تاريخي از خود) 4

شود؟يم دهيجهان سكوالر، د كيدر  كيكدام  - 178

.تواند در جامعه ظهور و بروز داشته باشديافراد نم ينيد تيوجود ندارد و هو يو اله يمعنو نيدادن به قوان يامكان را) 1

.فراهم است يصعود ينژاد خاص امكان تحرك اجتماع كي يو صرفا برا رديگيشكل م يويدن يبر مدار ارزش ها يتحركات اجتماع) 2

يهـا ارزش دارند و مناسـبات و روابـط آن بـر مـدار     اريممكن است كه منابع ثروت را در اخت يكسان يراتنها ب يصعود يتحركات اجتماع) 3

.رديگيشكل م ياقتصاد

نژاد كي يبرا صرفا يصعود يشوند و امكان تحرك اجتماعينمشناخته  تيكنند به رسم يانسان را نف يو اله يكه ابعاد متعال ييهاتيهو) 4

.فراهم است ،خاص

.آورد را فراهم مي …براي صاحبان منابع ثروت امكان  …اقتصادي  ةگيرد، در زمين هاي اقتصادي شكل مي اي كه براساس ارزش جامعه - 179

به ندرت ـ تحرك اجتماعي صعودي) 2  فقط ـ تحرك اجتماعي صعودي) 1

 فقط ـ تحرك اجتماعي نزولي) 4  ـ هر نوع تحرك اجتماعياغلب ) 3

در رابطه با كدام موضوع است؟ ترتيب به، »ساز فرهنگ از دست رفتن ثبات و استقرار مبادي هويت«و » بيگانه شدن آدمي با حقيقت خود و جهان« - 180

بحران هويت ـ مرگ طبيعي فرهنگ) 2  جهان سكوالر و غيردنيوي ـ تعارض فرهنگي) 1

جهان مشركانة اساطيري ـ تزلزل فرهنگي) 4  هان سكوالر و اساطيري ـ تعارض فرهنگيج) 3
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منطق

؟است قضايا متفاوت از سايرنوع از نظر كدام قضيه  - 181
.شنبه امروز يا دوشنبه است يا پنج) 1
.اي هاي اين منطقه يا سياه هستند يا قهوه اسب) 2
.اآلن يا روز است يا شب) 3
.يا منطق است يا فلسفه كتاب درسي) 4

؟نداردالصدق  نقيض كدام قضيه، عكس مستوي الزم - 182
هيچ الف ب نيست )2    هر الف ب است) 1
بعضي الف ب نيست) 4    بعضي الف ب است) 3

:دربارة مقدمات استدالل گفت توان نمي - 183
.گاهي مبتني بر حواس هستند) 2  .شوند در خود استدالل اثبات مي) 1
.هاي انسان هستند دانسته جزء پيش) 4  .آيند ي به دست مياز منابع مختلف) 3

؟نيستيك از موارد زير در مورد تمثيل صحيح  كدام - 184
.حكم كردن در اين قسم از استدالل، صرفاً مبتني بر تشابه است) 1
.نتيجة تمثيل ممكن است صحيح يا غلط باشد) 2
.كنيم استفاده مي آندر زندگي روزمرّه، از ) 3
.تواند هيچ سؤالي را پاسخ بدهد ه استدالل نميگون اين) 4

.سازد مي …ماهيت استدالل را  - 185
مفاهيمي كه در آن به كار رفته) 2    مقدمات آن استدالل) 1
كند نتيجه كه از قواعد دقيقي پيروي مي) 4    صورت و قالب منطقي آن) 3

 يك استقرا باشد؟ ةنتيج تواند نميكدام گزينه  - 186

.تمثيل در مقام آموزش بسيار مؤثر است) 2  .اسخ به چراها هستندها در پ استدالل همة) 1
.هواي اين شهر آلوده است) 4  .قياس بهترين شكل استدالل است) 3

…در يك قياس اقتراني شرطي - 187

.يكي از مقدمات همواره شرطي منفصل است) 2    .اي حملي نيست هيچ مقدمه) 1
.داشتمه و يك نتيجه خواهيم سه مقد) 4  .ممكن است هر دو مقدمه شرطي باشد) 3

توان يك را الزاماً مي صدق كدام» .شود به انقالب منجر مي اي هر سركوبگري«و » .دهد در هيچ حكومت دموكراتيكي انقالب رخ نمي«از صدق  - 188
نتيجه گرفت؟

.دهد ها در حكومت دموكراتيك رخ مي بعضي سركوبگري) 1
.دهد مي هاي دموكراتيك سركوبگري رخ در بعضي حكومت) 2
.دهد در هيچ حكومت دموكراتيكي سركوبگري رخ نمي) 3
.دهند ها در حكومت دموكراتيك رخ مي بعضي انقالب) 4

؟سازند قياس اقتراني منتج مييك كدام دو قضيه  - 189
بعضي ب الف است) الف
هر ج الف است) ب
هر ب ج است) ج
هيچ ب ج نيست) د
الف ـ د) 4  د ـ ب) 3  ب ـ الف) 2  ج ـ د) 1

؟نيستگيري الزاماً درست  كدام نتيجه» .شكل مربع است يا مثلث«در صورتي كه گفته شود  - 190
.مربع نيست؛ پس مثلث است) 2    .مربع است؛ پس مثلث نيست) 1
.مثلث نيست؛ پس معلوم نيست مربع باشد) 4    .مثلث است؛ پس مربع نيست) 3

استدالل
اقسام قضاياي حملي و شرطي، احكام (

مند  تركيب قانون(قضاياي حملي، استدالل 
 )، اقسام قياس)قضايا

65تا  36ي  ها صفحه

.است اجباريآموزان  دانش همةبراي  ي اين درسها پاسخ دادن به سؤال



شود؟شود؟  آيا مقررات آزمون اجرا ميآيا مقررات آزمون اجرا مي  ::))هاي نظم حوزههاي نظم حوزه  سوالسوال((نظرخواهينظرخواهي   

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

شروع به موقع
)ي نظرخواهي آمده است هاي علمي در ابتداي برگه گويي به نظرخواهي و سؤال زمان هاي شروع پاسخ(شود؟  شروع مي عـبه موقي شما  آيا آزمون در حوزه - 294

.شود مورد به موقع و دقيقاً سروقت آغاز مي بله، هر دو) ١

.شود س ساعت آغاز نميگويي به نظرخواهي رأ پاسخ) 2

.شود هاي علمي رأس ساعت آغاز نمي گويي به سؤال پاسخ) 3

.نظمي وجود دارد در هر دو مورد بي) 4

متأخرين

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

.داوطلبان متأخر در حال رفت و آمد در سالن آزمون هستند) و حتي گاهي اوقات پس از آن(تا زمان شروع آزمون خير، متأسفانه ) 1

.شود اما نه به طور كامل اين موضوع تا حدودي رعايت مي) 2

.شود ه ايجاد ميشوند اما در هنگام ورود، سروصدا و همهم شوند و بعداً وارد حوزه مي بله، افراد متأخر ابتدا متوقف مي) 3

.شود نمي نظمي و سروصدا ايجاد اي در نظر گرفته شده و بي شوند ضمناً براي آنان محل جداگانه بله، افراد متأخر بعداً وارد حوزه مي) 4

انـمراقب

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

ضعيف) 4  متوسط) 3     خوب) 2    خيلي خوب) 1

ترك حوزه –زمون پايان آ

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 اجازه) 1

گاهي اوقات) 2

به ندرت) 3

گاه خير، هيچ) 4

امروز ارزيابي آزمون

كنيد؟ ا چگونه ارزيابي مير كيفيت برگزاري آزمون امروزبه طور كلي  -298

  ضعيف) 4  متوسط) 3    خوب) 2    خيلي خوب) 1



 آورندگان آزمون پدید
 طراحان به ترتیب حروف الفبا

 عمومی

 ننام طراحا نام درس
 هاي کتاب زرد عمومی منتخب از سؤال ،مرتضی منشاري ،الهام محمدي ،زمانی بخش سعید گنج ،مریم شمیرانی ،علیرضا جعفري ،داود تالشی ،احسان برزگر )2فارسی (

 عمومی هاي کتاب زرد منتخب از سؤالمجید همایی، سیدمحمدعلی مرتضوي، محمدصادق محسنی، پور،  خدیجه علی )2عربی زبان قرآن (
 هاي کتاب زرد عمومی منتخب از سؤال ،سیداحسان هندي ،هادي ناصري ،کبیر مرتضی محسنی ،محمدرضا فرهنگیان ،سعدي رضایی ،بقا محمد رضایی ،ابوالفضل احدزاده ،محبوبه ابتسام )2( دین و زندگی

 د عمومیهاي کتاب زر منتخب از سؤال ،جواد مؤمنی ،عبدالرشید شفیعی ) 2( انگلیسیزبان 

 اختصاصی

 نام طراحان نام درس
 نظم رحیم مشتاق، فاطمه فهیمیانمهسا عفتی، ، محمد بحیرایی )1و آمار (ریاضی 
 نظم رحیم مشتاقعلی شهرابی، امیر زراندوز، ، کورش داودي ،محمد بحیرایی )2و آمار (ریاضی 
 نظم رحیم مشتاق مهسا عفتی،محمد بحیرایی، کورش داودي،  )3و آمار (ریاضی 

 مهسا عفتی، فاطمه فهیمیان، زاده منصوره حاجینسرین جعفري،  اقتصاد
 حمید محدثی، نژاد طباطبایی سادات عارفه، نژاد لیفرهاد عپور،  خان سپهر حسنفائزه جعفري،  )1علوم و فنون ادبی (
 نیا اعظم نوريحمید محدثی، کاظم کاظمی،  ،نژاد لیعفرهاد  ،نژاد طباطبایی سادات عارفهموسی اکبري،  )2علوم و فنون ادبی (
 حمید محدثی، نژاد لیفرهاد ع ،نژاد طباطبایی سادات عارفهموسی اکبري، رویا رحمانی،  )3علوم و فنون ادبی (

 محمدصادق محسنی ،ارغوان عبدالملکیزاد،  شیوا شریفالهه خضري، اعظم رجبی، فروغ تیموریان،  آزیتا بیدقی، )2) و (1( شناسی جامعه
 ، ندا یاريحمید محدثی نژاد، لیفرهاد عالهه خضري،   و فلسفهمنطق 

 پایه (دهم و یازدهم) –کنکور انسانی  برگزیده از سؤاالت کتاب آبی آزمون شاهد (گواه) ،  فلسفه
 باطن مهدي خوش، پرست نسرین حقمریم احمدي، زهرا جمالی،  شناسی روان

 تارانگزینشگران و ویراس

 ویراستار مسئول درس گزینشگر نام درس

 حسن وسکري ،مرتضی منشاري ،مریم شمیرانی الهام محمدي زمانی بخش سعید گنج )2فارسی (

 درویشعلی ابراهیمی سیدمحمدعلی مرتضوي سیدمحمدعلی مرتضوي )2عربی زبان قرآن (

 سکینه گلشنی ،حمدعلی عبادتیم ،صالح احصائی بقا محمد رضایی بقا محمد رضایی )2( دین و زندگی

 ______ دبورا حاتانیان دبورا حاتانیان معارف اقلیت 

 عبدالرشید شفیعی جواد مؤمنی جواد مؤمنی )2( انگلیسیزبان 

 مهسا عفتی، فاطمه فهیمیانکفش،  حمید زرینفروشان،  ایمان چینی محمد بحیرایی محمد بحیرایی )1و آمار (ریاضی 

 مهسا عفتی، فاطمه فهیمیانکفش،  حمید زرینفروشان،  ایمان چینی محمد بحیرایی حمد بحیراییم )2و آمار (ریاضی 

 مهسا عفتی، فاطمه فهیمیانکفش،  حمید زرینفروشان،  ایمان چینی محمد بحیرایی محمد بحیرایی )3و آمار (ریاضی 

 سارا شریفی فاطمه فهیمیان فاطمه فهیمیان اقتصاد

، حسن وسکريمرتضی منشاري نژاد فرهاد علی ،پرست نسرین حق حمید محدثی ،پرست نسرین حق )1علوم و فنون ادبی (
، حسن وسکريمرتضی منشاري ، حمید محدثینژاد فرهاد علی ، حمید محدثینژاد فرهاد علی )2علوم و فنون ادبی (
مرتضی منشاري نژاد علی فرهاد ،پرست نسرین حق حمید محدثی ،نژاد فرهاد علی ،پرست نسرین حق )3علوم و فنون ادبی (

 مهسا عفتی، آزیتا بیدقی ارغوان عبدالملکی ارغوان عبدالملکی )2) و (1( شناسی جامعه

 حمید محدثی ،نژاد فرهاد علیالهه خضري،   موسی اکبري موسی اکبري  و فلسفهمنطق 
 مهسا عفتی باطن مهدي خوش باطن مهدي خوش شناسی روان

 گروه فنی و تولید

 الهام محمدي، فاطمه منصورخاکی (عمومی) سارا شریفی (اختصاصی) وهمدیر گر

 زهرا دامیار (اختصاصی)پوري (عمومی)،  فرهاد حسین مسئول دفترچه

 لیال ایزدي (عمومی) زهره قموشی (اختصاصی)مسئول دفترچه:   مریم صالحی،مدیر:  گروه مستندسازي

 ه فرجی (عمومی)لیال عظیمی (اختصاصی) زهر آرا و صفحه چین حروف

 سوران نعیمی ناظر چاپ




