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 8: 15زمان شروع آزمون عمومی: 

9: 15زمان پایان آزمون عمومی: 

  9797ماه ماه   شهریورشهریور  1616آزمون 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

2 4 6 7 عربی زبان قرآن

3 5 7 8 دین و زندگی

2 3 5 7 زبان انگلیسی

 شماره داوطلبی: نام و نام خانوادگی:

 دقیقه 60 ویی:گ دت پاسخم 80 تعداد سؤال:

 گویی و مدت پاسخ ها سؤال ي شماره ،انسانی، تعداد عنوان مواد امتحانی گروه آزمایشی علوم

 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 یکتاب زرد عموم -) 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 نادرست اي ي کلمهمعنا هگزینکدام  واژگان در گروه -1

 دهنده) ك: دژ)، (ممد: یاريالف) (ار

 ب) (مسامحه: ریاکاري)، (خوان: سفرة گسترده)

 : آموختن)ح: شادشده)، (تلمذج) (مفرِّ

 د) (حشر: رستاخیز)، (برزیگر: کشاورز)

 ) ب، الف4 ) ج، د3 ) الف، د2 ) ب، ج1

؟امالیی وجود دارد غلطزیر چند  در عبارت -2

 »سزاتر گذارند. ر گردد که کدام طایفه قدر تربیت، نیکوتر شناسند و شکر آن بهاکنون بازگوید داستان ملوك در ترجیه جانب صواب در استخدام ایشان تا مقرّ«

 پنج) 4 چهار )3 سه )2 دو) 1

؟ها، درست است انتساب چند اثر به پدیدآورندة آن -3

شرقی:  -) (دیوان غربیجبران خلیل جبراندیدار: نادر ابراهیمی) (ماه نو و مرغان آواره: ع. پاشایی) (پیامبر و دیوانه:  دار: رسول پرویزي) (سه وصله (شلوارهاي

 اي به نام آذرباد: سودابه پرتوي) کورش صفوي) (پرنده

 ) پنج4 چهار )3 سه )2 ) دو1

 ست؟رفته ا در متن زیر چند وابستۀ پسین به کار -4

که عینک به چشم من رسید، ناگهان دنیا برایم تغییر کرد؛ همه چیز برایم عوض شد.  کنم. براي من لحظۀ عجیب و عظیمی بود؛ همین هرگز فراموش نمی«

 »افتادند. تک می چون سربازان تیرخورده تک بعدازظهر یک روز پاییز بود. برگ درختان هم

 یازده) 4 دوازده) 3 نُه )2 ده )1

؟شود نمیدیده  »تضمن«ن کلمات کدام گزینه رابطۀ معنایی در میا -5

 بارد. هاي شدیدي می همیشه در این فصل از سال، باران) 1

 دیدم. در ردیف اول با هزاران زحمت، نوشتۀ روي تخته را می) 2

 رفت. طلبۀ جوان براي رسیدگی به کارهاي خود هر روز به حوزه می) 3

 گفت. رفت و سخن می وزهاي جمعه به منبر میحاج آقا در طول هفته، فقط ر) 4

2 فارسی
 ادبیات داستانی 

 (قصۀ عینکم)

 جهان ادبیات
153تا  122 هاي هصفح

 دقیقه 15
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گزینۀ ... صحیح هستند.جز  ها به هاي همۀ گزینه با توجه به بیت زیر، آرایه -6

 »آن کس که چو یوسف بودش چشم عزیزي / شرط است که یک چند به زندان بنشیند«

 حسن تعلیلو  استعاره) 4 تناسب و کنایه) 3 تلمیح و تشبیه) 2 تناسب و مجاز )1

؟ترتیب در کدام ابیات وجود دارد به» تضمین، تناقض، جناس تام، تشبیه«هاي  ایهآر -7

 هنر حساد من، گیرد خموشی داد من / کز آسمان فریاد من بگذشت و خاموش است لب زین بیالف) 

 فتاد / گه ز چشم جادوش صد فتنه در کشمیر بود گه ز چین زلف او صد شور در چین می ب)

 خوش دارم صنمیخانۀ عشرت  به سماع است حزین / در نهان حافظدلم از نغمۀ ج) 

 آهوي چین کاسۀ دریوزه سازد ناف را / گر ز زلف و کاکل او بگذرد در چین سخند) 

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

؟تر است مفهوم کدام بیت به عبارت زیر نزدیک -8

 »ها را بردارید. جا در محضر خدا، پرده اش در پرده بمانید؛ آن جا همه یرشده باشید. اینمجا شکسته و خ نید؛ آنجا به هیچ قیمت نشک این«

 نشان که دهد رحمت به خلق جزا  دالن کرده شفاعت و حق / داده بهر شکسته) 1

 از راه تواضع به فلک رفت مسیحا / با ذره تنزّل کن و خورشید مکان باش) 2

 جا نشین است این مالد / آسمان عاجز هر خاك خ دشمن به زمین میخاکساري ر) 3

 مغز بود سر که نهادیم پیش خلق / دیگر فروتنی به در کبریا کنیم  بی) 4

سرم  ها روم / و بر فراز بگذار بر پشت زین خود معتبر بمانم / تو در کلبه و خیمۀ خود باز بمان / بگذار که سرخوش و سرمست به دوردست«مفهوم متن  -9

 ؟کند می نقضکدام بیت را » هیچ جز اختران نبینم

 خلد گردد اندر سفر گشاده پا / صد در ز گر عاشق تو فردا اندر سفر نهد) 1

  رو بر سر کوي او بنشین و به دست خود / پایی که همی بردت هر سو به سفر بشکن )2

ر باشد مرا سرمۀ خاموشی من از سواد شهرهاست / چون جرس گلبانگ عشرت در سف) 3

 / عالمی را به فرّ مقدم خویش کن شاد هر دم اندر سفر همی) 4

با کدام بیت زیر قرابت دارد؟» روح را خاك نتواند مبدل به غبارش سازد /  زیرا هر دم به تالش است تا که فرا رود«مفهوم عبارت   -10

 پرور او زنده شود خاك/ در کالبد باد دمی روح مسیحا تا از دم جان) 1

 رود پیوند روح نگسلد از جسم زیر خاك/ این دام کی ز خاطر صیاد می) 2

 زنیم آورده و بر خاك آدم می آمدن ما را بدین عالم بگو معنیش چیست/ روح پاك ) 3

 واز داشت/ موج دریادیده را نتوان به ساحل بازداشترلنگر تن روح را نتواند از پ) 4
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آمده است؟ نادرستمعنی چند واژه در مقابل آن  -11

 ، (تسخیر: چیرگی)(اجنبی: بیگانگان)، (بختک: کابوس)، (رأفت: شفقت)، (غیرت: حمیت)، (نهیب: حیرت)، (زبونی: فرومایگی)، (درایت: لیاقت)، (والیت: خطّه)

 چهار )4 سه )3 دو )2 یک )1

 وجود دارد؟ ییامال غلط تیدر کدام ب -12

 مرحمی بر دل نهد امیدوار خویش رادارم که بعد از داغ هجر /  چنان امید می هم )1

 رشحۀ وصل کو کزو گرد امید نم کشد / وز نم آن برآورم رخنۀ انفصال را )2

 تا هر کس از تو درخور فطرت اثر برد / چون شوق در طبیعت عالم حلول کن )3

 یک جنبش تو هست ز جیحون سوي فرات / یک نهضت تو هست ز خاور به باختر )4

موجود است؟» قشِ تبعیدو ن«در کدام سروده  -13

 صبح/ عاشق ابرهاي سرگردان ةعاشقم، عاشق ستار )1

2( هاي حسرت و ناکامی دت/ با شعلهیآتش زنم به خرمن ام 

 تابی/ دمساز باش با غم او دمساز اي مرغ دل که خسته و بی )3

 کنم اکنون منم که در دل این خلوت و سکوت/ اي شهر پر خروش، تو را یاد می )4

 تر است؟ هاي گروه بدلی در کدام گزینه بیش واجتعداد   -14

 چه هست، بهتر نشان دهد. دکتر جانسون انگلیسی، ادیب بلندپایه، معتقد است که شاعر باید دنیا را از آن )1

 رب، گفته است: از خون علی و فرزندش دو نشانه باقی است.عابوالعالي معرّي، شاعر معروف  )2

 داند. رب، ادبیات را محصول زمان، محیط اجتماعی و نژاد میهیپولیت تن، منتقد مشهور غ )3

 عرفان ایرانی است.  ۀهاي برجست القضات همدانی، عارف شیفته و شوریده، از چهره عین )4

 کار رفته است؟ در کدام ابیات، تشبیه و استعاره هر دو به -15

 وصال بود/ غم فراق تو گویی هزار سال بود الف) شب وصال تو چون باد بی

 تر به خواب نبیند/ چشم فلک چون تو آفتاب نبیند  ب) روح ز تو خوب

 بیز/ هنگام نوبت سحر است اي ندیم خیز کند این باد مشک ج) پیوند روح می

 فشاند/ بر آن غریب ما چه گذشت اي صبا بگو ها ز دام زلف چو بر خاك می د) جان

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

 مباحث کل کتاب 2 فارسی
 برگزیده از سؤاالت 

 همدیاز مقطع
 (کتاب زرد عمومی)
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 درست است؟» تماماً«ابل کدام بیت، هاي مق آرایه -16

 در چنگ آرزویت سوزم چو عود و سازم/ چون چنگم ار بسازي، چون عودم ار بسوزي (ایهام تناسب، حسن تعلیل) )1

 آمیزي) خندیدنم (پارادوکس، حس ۀ مستانه شد سرمایۀتا در غمت گریان شدم هم شاد و هم خندان شدم/ این گری  )2

 یابم که هست/ طالعم طوفانی از هجران طوالنی تو (جناس، تضاد) دست میکی به اقیانوس وصلت  )3

 حیوان به تاریکی در است/ لؤلؤ اندر بحر و گنج اندر خراب (تلمیح، استعاره) ۀچشم )4

متنِ زیر با کدام بیت قرابت مفهومی دارد؟ -17

 »پذیرفت. ت الهی میعنوان مشی ایمان وصل بود که خوب و بد را به ۀشائب هر عصب و فکر به منبع بی«

 غـــم ایمــــان خویش خـــور که تو را / روز محشــــر امــــان به ایمــــان است )1

 چیز را نباشد اندیشه از حرامی [راهزن] ترك عمل بگفتم و ایمن شدم ز عـــزلت / بی  )2

 توان / بر سرنوشت خویـش ز چین جبـین زدن غمگین مباش چون خط بطالن نمـی )3

 دامن دوست به دست آر و ز دشمن بگـسل / مرد یزدان شو و فارغ گــذر از اهـرمـنان )4

 شود؟ دریافت می» ناتوانی عقل«از کدام بیت، مفهوم   -18

 تر است ـرخ از تو هزار بار بیچارهه کاندر ره عقل/ چــبا چرخ مــــکن حوال )1

 ام راـخواهیم ننگ و ن ر چه بدنامی است نزد عاقالن/ مـا نـــمیگ )2

 چه بر او مشکل بود گفت به شرح آن کرد/ عشق می دل چو از پیر خرد نقل معانی می )3

 ه را عــقل نیست دولت نیستکـ هـردیگرند/  عقــل و دولت قرین یک )4

 ؟شود نمیدر کدام گزینه یافت » العبد یدبّر و اهللا یقَدّر«مفهوم   -19

 به دیوار صبر، چشم به تقدیر او با همه تدبیر خویش ما سپر انداختیم/ روي )1

 آید برون تقدیر می ۀچیند بساط مصلحت / از کمین بازیچ هر کجا تدبیر می )2

 تقدیرم من ۀگرچه صائب شود از من گره عالم باز / عاجز قوت سرپنج )3

 تقدیر بود / چو تو تدبیر کنی در بگشاید یزدانۀ کارهایی که درش بست )4

شود؟ از کدام ابیات دریافت می» ت، فرات در جوش و خروشا وز تشنگی«مفهوم مصراع  -20

 الف) در حسرت آن کفی که برداشت / از آب فرونهاد و بگذاشت

 ب) هر موج به یاد آن کف و چنگ / کوبد سر خویش را به هر سنگ

 ج) چون مه شب چارده برآید / دریا به گمان فراتر آید

 فضایلالود) اي بحر بِهل خیال باطل / این ماه کجا و ب

 ج، د )4 الف، د )3 ب، ج )2 الف، ب )1
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 ):23-21( فی الجواِب للترجمة عّین األصحَّ و األدقَّ  ■

ق َحصلَ علی َشھادة الرَّ « -21 ًة اُخری فی کسب المھاراِت الجدیدِة!مَع أنَّ الرّساَم المعوَّ »:سم و لکّنھ أراَد أن َیسعی مرَّ

 اي را به دست آورد! هاي تازه که مدرك نقاشی داشت اما او یک بار دیگر خواست که توانایی ) نقاش جانباز با این1

 هاي جدید بکوشد! دن مهارتکه نقاش معلول به مدرك نقاشی دست یافت اما خواست که بار دیگر در به دست آور ) با این2

 هاي جدیدتر تالش کند! که به مدرك نقاشی رسید اما خواست که بار دیگر در کسب مهارت ) یک نقاش جانباز با وجود این3

 هاي نو بکوشد! خواست یک بار دیگر در به دست آوردن مهارت اش را گرفته بود اما او می که نقاش معلول مدرك نقاشی ) با این4

»:لین استطاَعْت أَْن ُتسافَِر إلی البلدان الکثیرة و ُتْلقِی ُمحاضراتھا العجیبة بیَن األساتذة!کانت ھی« -22

 هاي عجیبش را در میان استادان اجرا کند! ) هلن توانسته بود به کشورهاي بسیار سفر کند و سخنرانی1

 راي استادان برگزار کرد!انگیزش را ب ) هلن توانست به کشورهاي فراوان مسافرت کند و سخنرانی شگفت2

 انگیز خود را در میان استادان برگزار کند! توانست به شهرهاي بسیاري سفر کرده و سخنرانی شگفت ) هلن می3

 جا ایراد کند! هاي عجیبی را در بین استادان آن ) هلن توانسته بود به شهرهاي فراوانی مسافرت نماید و سخنرانی4

:الخطأعیِّن  -23

 زن توانست که به فرزندش حروف الفبا را بیاموزد! »:مرأةُ أن ُتعلَِّم َولَدھا حروف الھجاء!استطاَعت ال«) 1

 هاي این مؤلف هشت بار به پنجاه زبان ترجمه شده است!  کتاب »:ٍت إلی خمسین لُغًة!ات کتُب ھذه المؤلِّفة ثمانی مرّ ُترِجمَ «) 2

 درب مغازه در ساعت دو و ربع ظهر بسته است! »:ّال ُربعاً ظھراً!کان باُب الَمتَجر ُمغلقاً فی الساعة الثانیة إ«) 3

 نابینا قادر نبود از خیابان عبور کند پس به او کمک کردم! »:َفساعدُتھ! عِ می قادراً علی العبور ِمن الشارلَم َیکُن األع«) 4

»الّصبُر ِمفتاُح الَفرج!«الُمناسب للَمفھوم: عیِّن   -24

  بیننا!إصبروا حّتی َیحکَم هللاُ ) 1

عاُب!) 2  من توّکل علی هللا، ذلّت لھ الصِّ

 روزکی چندي چو مردان صبر کن در رنج و غم /  تا که بعد از رنج گنج شایگانی باشدت!) 3

 ایم! وصل و هجران با تو و از تو خیال عشق توست / قُرب و بعد خویشتن را وصل و هجران گفته) 4

:حسَب الّتوضیحات غیَر الّصحیحعیِّن  -25

م فی مھرجان لألفالم سنوّیاً!) 1  الُمصاب بالفشل الّدماغی ال یقدر علی الکالِم و الّسیِر!) 2 جائزةُ اوسکار تقدَّ

نة َنکتُب ِبھا علی الّطباشیِر!) 4 »!َزرقاء«األزرُق لوٌن ِمن األلوان األصلّیة، و مؤّنثھ ) 3  السّبورةُ ماّدةٌ بیضاء أو ُملوَّ

 )2زبان قرآن ( عربی
 

 ال تَیأَسوا
 )النّاقصۀ(معانی األَفعال 

 درس) 1(
89تا  77 هاي هصفح

 دقیقه 15
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الباقی؟  ال تناسبمة مجموعة جاءت کلأیِّ فی  -26

ق ـ الّصّماء) 1  العمیاء ـ الشلَل ـ المعوَّ

 األطراف ـ الجلد ـ البطن ـ األقدام) 2

 الّصیدلّی ـ الَحلوانّی ـ الّشرطّی ـ الموّظف) 3

 الیسری ـ الیمین ـ القرب ـ الّشمال) 4

فیھ الخبُر المنصوُب: لیسما عیِّن  -27

 ن فیما بیننا أصدقاء!إّن القرآن یعلّمنا أّننا یجب أن نکو) 1

 علیھ قانون الغابة فلنکن أقویاء! ففی ھذا العالم الّذی یسیطر) 2

 !حینما تجتمع األّمة تصبح قوّیة و ال تجرؤ األعداء علی الھجوم علیھا) 3

 الّثقة بالنَّفس عنصر من العناصر األساسّیة فی تکوین الشخصّیة الناجحة!) 4

َمت َیداه و یقول الکافر یا لیتنی ُکنُت ُترابا« ّی لآلیة الشریفة:الّصحیح فی الَمحلّ االعرابعیِّن  -28 »یوم ینظر الَمرء ما َقدَّ

 خبر للجملة االسمّیة»: الَمرء«) 1

مفعول بھ »: َیدا«) 2

 صفة»: الکاِفر«) 3

 خبر لألفعال الّناقصة»: ُتراباً «) 4

»سماک الُمختلفة بعد نزوِل مطر الّسمک!األرض مفروشة باأل« ........ إمأل الفراغ بالفعل الُمناسب:  -29

ُکنتُ ) 4 ُکنْ  )3 ستصبحُ ) 2 لَن أصَبَحتْ  )1

»:َعلَماً « ةاسم األفعال الّناقصعیِّن  -30

 لیس المؤمن راجیاً فی الّثواب و ال خائفاً من أّی عقاب!) 1

ر األمطار الکثیرة کأّن سماء المدینة تبکی علی شھدائنا األبرار!) 2  ال أتذکَّ

 أُت فی کتاب: کان البھار علی رأس من دخَل میدان الکفاح الّسیاسّی!قر) 3

 یصبح الّزورق مساویا لمستوی الیابسة و حینئذ تجّر الصخور إلی داخلھ!) 4
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 ):33-31( عّین األصحَّ و األدقَّ فی الجواِب للترجمة ■

»: ٌظ!من لَْم یكن لَھ ِمن َضمیره واِعٌظ، فلَْن یكون لھ من ِعنِد هللا حافِ « -31
 دهند، در نزد خداوند حافظی نخواهد داشت! هر کسی که از درون خویش او را هشدار نمی )1

 کسی که واعظی او را از درون هشدار ندهد، نگهبانی هم از سوي خدا او را حفظ نخواهد کرد!) 2

 د کرد!اي او را حفظ نخواه کننده اي نداشت، از نزد خدا حفظ کننده اگر کسی از درون خود وعظ )3

 اي نخواهد داشت! اي نداشته باشد، از جانب خداوند نگهدارنده هر کس از درون خویش پنددهنده )4

 »:إنَّ األّیاَم ُتشغلنا بأعماٍل َعدیَدٍة، َبعضھا ال ُتفیُدنا َبل تتلُف ُعمَرنا!« -32
 دهند! هدر می ود ما نبوده بلکه عمرها را بهها به س شوند که ما به اعمال مختلفی مشغول شویم که برخی از آن روزگاران باعث می) 1

 گردند! ها سودي نداشته بلکه باعث اتالف عمرمان می دارد که برخی از آن اي مشغول می مسلماً گذر روزها ما را به کارهاي عدیده )2

 کنند! ه عمرمان را تلف میها براي ما سودمند نیستند بلک کند که بعضی از آن قطعاً ایام ما را به کارهاي متعددي مشغول می) 3

 شوند عمرمان تلف شود! ها مفید نیستند و فقط باعث می قطعاً روزگار ما را به امور گوناگونی مشغول کرده که بعضی از آن) 4

عیِّن الّصحیح:  -33
َک َیَده فی المسَتوصف!: )1  هد!تواند در درمانگاه دستش را تکان د کودك نمی کاَن الّطفل ال یستطیُع أن ُیَحرِّ

 در تاریکی شب از خیابان با لباس مشکی عبور نکنید! ال تعُبروا ظالم اللّیل من الّشارع ِباللّباس األسَود!:) 2

هـاي طبیعـت هـاي زیبـایی از منظـره    هایم در گردش علمی عکـس  هم شاگرديِالَتَقَط ُزَمالئی ُصوراً جمیلًة من المناظر الّطبیعّیة فی سفرتنا العلمّیة!: ) 3

 اند! هانداخت

 هایی پیرامون درس شیمی در آزمایشگاه زد! معلّم مثال َضرَب المدّرس لَنا أمثاالً َحول درس الکیمیاء فی الُمختبر!:) 4

: »برد! کند و ایمان را از بین می غیبت کردن از گناهان بزرگ است که دوستان را پراکنده می« -34

 و ُتزیل اإلیمان!الغیبة من المعاصی الکبیرة الّتی تفّرق األصدقاء  )1

 االغتیاب ِمن ذنوب کبیرة تتفّرق األصدقاء و تمحو إیماننا!) 2

ِب االیمان!) 3  ِمن الذنوب الّتی تفّرق الصدیقین اغتیاب تخرَّ

 الغیبة ُتعدُّ من المعاصی أثرھا تفریق األصدقاء و إزالة االیمان!) 4

 )۴۰ -۳۵( :ب الّنصیناساقرأ الّنص الّتالي بدّقة ثّم أجب عن األسئلة بما ■■ 
و ھ�ذا یعن�ی تقلی�ل العالق�ة ب�ین اإلنس�ان و ب�ین الّطبیع�ة! و مّم�ا ال ش�کّ فی�ھ أّن ھ�ذا   َیفقد العالَم کلّ یوم واحداً أو أکثر من أنواع الّنبات أو الحیوان،

 الھجوم و المواجھة یؤّثر علی کیفیة حیاة اإلنسان و یواجھھ مع کثیر من المصائب!
ألمر ھو تخریب الّطبیعة بید اإلنسان، کم�ا یرج�ع إل�ی إقدام�ھ عل�ی ص�ید بع�ض أن�واع الحی�وان لالس�تفادة من�ھ ف�ی البی�ع و الّش�راء، أو ن�راه و من أسباب ھذا ا

 یقوم بأسر البعض لیعرضھ فی حدائق الحیوان أو یجعلھ فی أقفاص المنازل! (= ُنشاھُده)
طریق المؤّسسات و الجمعیات الشعبیة و مطالبات الجمھ�ور ـ أّن ھن�اک خط�راً یھ�ّدد  عنففی الّسنوات األخیرة و بعد أن أحّست  بعض الحکومات ـ 

بة) الّتی کانت نتائجھ جیِّدة!  المجتمع اإلنسانی، قامت بإجراء بعض القوانین لمنع شیوع ھذه اإلجراءات الھّدامة (= الُمخرِّ

 عیِّن الصحیح: -35
 نَّ اإلنسان قاَم بتخریب الطبیعة!الّسبب الّرئیسی فی انقراض بعض الحیوانات ھو أ )1

 بعض البلدان ِاستطاعت أن تمنَع خطر شیوع ِانقراض بعض الحیوانات و تخریب الطبیعة!) 2

 طلباُت الّناس و الجمھور ِھَی السبب الَوحید إلجراء بعض القوانین فی َمجال الحفاظ علی الطبیعة!) 3

 نع تخریب الّطبیعة و قطع األشجاِر و صید الحیوانات!َجمیع الحکومات قاَمت بإجراء بعض القوانین لِمَ ) 4

 مباحث کل کتاب
 برگزیده از سؤاالت 

 مقطع یازدهم
 (کتاب زرد عمومی)
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 َعن أیِّ خطر أساسّی َیتکلَُّم الّنّص؟ -36

 الغفلة عن أثر الطبیعة علی حیاة اإلنسان!) 2 صید الحیوانات و أکل لحومھا! )1

 عة!القوانین األساسیة لتشدید انقراض الحیوانات و الطبی) 4 األشجار و النباتات الّتی تعرض للبیع!) 3

 ِھَی: علَی الّترتیبِ الَمواضیع الَّتی جاءت فی الّنص  -37

 فقدان اإلجراءات الالزمة، شیوع الصید و الشراء و البیع، عرضة الحیوانات فی حدائق الحیوان! )1

 تقلیل االرتباط بین اإلنسان و الطبیعة، اإلحساس بالخطر، بعض اإلجراءات الھّدامة و الخطرة!) 2

 سان و الطبیعة، أسباب إیجاد المشکالت، مواجھة الحکومات!االرتباط بین اإلن) 3

 اإلنسان و مصائب الطبیعة، الجمعیات الشعبیة، تخریب الطبیعة بید اإلنسان!) 4

؟ ما جاءَ ما ُھو الموضوع الّذی   -38  فی النصِّ

 أفعال اإلنسان!اإلتیان ببعض المصادیق لعاقبة ) 2 نتیجة ما قامت بھ بعض الحکومات مقابل تصّرفات اإلنسان! )1

 بیان الطرق لمنع ما فات!) 4 أسباب صید الحیوانات!) 3

ِة الکلماِت أو محلِّھا االِعرابّی: -39  عیِّن الّصحیَح فی نوعیَّ

 »أّن ھناک خطراً یھّدد المجتمع اإلنسانی، قامت بإجراء بعض القوانین لمنع شیوع ھذه اإلجراءات الھّدامة!«... 

 للموصوفجملة وصفّیة »/ َتھدید« یھّدد: فعل مضارع، مصدره )1

 إجراء: إسم (َمصدر)، مفرد مذّکر/ مضاٌف إلیھ) 2

القوانین: جمع سالم للمذّکر، معرفة/ مضاٌف إلیھ) 3

 الھّدامة: مفرد مؤّنث، إسم الفاعل/ صفة) 4

 فی الَمحلِّ االِعرابّی:  الخطأعیِّن  -40

 »و ھذا یعنی تقلیل العالقة بین اإلنسان و بین الّطبیعة!  بات أو الحیوان،َیفقد العالَم کلّ یوم واحداً أو أکثر من أنواع النّ «

 واحداً: مفعول) 2  العالَم: فاعل )1

 اإلنسان: مجرور بحرف الجرّ ) 4 الّنبات: مضاٌف إلیھ) 3
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 95چه کسی را بیش از شود و از ارکان فضائل اخالقی است، کدام است و قرآن کریم  ها می صفتی که مانع بسیاري از زشتی -41

 است؟ ان توصیف کردهبد بار

 خداوند متعال -صبر) 2  ند متعالوخدا -عزت )1

 پیامبر (ص) -صبر) 4  پیامبر (ص) -عزت )3

هاي تقویت عزت نفس  یک از راه ممربوط به کدا »الّا بها تبیعوهافَال  الجنَّۀَالّا  ثَمنٌ لاَنفسکُمانّه لَیس «(ع) که فرمودند: این سخن موالي متقیان حضرت علی  -42

 باشد و ترسیمی از کدام آیۀ شریفه است؟ می

 آنان غبار است و بر چهرة فزوننیک و چیزي  یبراي کسانی که نیکوکاري پیشه کردند، پاداش« -شناخت ارزش خود و نفروختن خویش به بهاي اندك )1

 »نشیند. خواري و ذلت نمی

خواري و  آنان غبار است و بر چهرة فزوننیک و چیزي  یبراي کسانی که نیکوکاري پیشه کردند، پاداش« -اي بندگی اوتوجه به عظمت خداوند و تالش بر) 2

 »نشیند. ذلت نمی

 »یم.و بر بسیاري از مخلوقات برتري داد …م یما فرزندان آدم را کرامت بخشید« -توجه به عظمت خداوند و تالش براي بندگی او )3

 »یم.و بر بسیاري از مخلوقات برتري داد … میما فرزندان آدم را کرامت بخشید« -نفروختن خویش به بهاي اندك شناخت ارزش خود و) 4

است و چنین  هشریف زت، بازتاب توجه به پیام کدام آیۀهاي با ع خدا در چشم انسان (ع) کوچک بودن غیر علی منینبا توجه به فرمایش امیرالمؤ -43

 اند؟ ام عمل یافتهعزت خود را در کد ،هایی انسان

1( »من کان یزَّةَ ریدلّ العفَلزَّةُ هبندگی خدا -»جمیعاً الع 

2 (»سنیاحسنوا  ذینَلَّلبندگی خدا -»ۀٌلّذ ال قَتَرٌ وم هوجوه و ال یرهقُ و زیادةٌ الح 

 نیکوکاري -»ه العزَّةُ جمیعاًمن کان یرید العزَّةَ فَللّ« )3

 نیکوکاري -»ۀٌلّذ ال الحسنی و زیادةٌ و ال یرهقُ وجوههم قَتَرٌ وللَّذینَ احسنوا «) 4

 پیامد رسیدن انسان به تمایالت عالی و برتر چیست؟، راهگشا باشد و عزتتواند براي رسیدن به  پاسخ کدام سؤال می -44

 احساس مقبولیت و تحسین توسط دیگران -انسانی چیست؟تمایالت  ریشۀ )1

  عالی تمایالتاحساس موفقیت و کمال و لذت بردن از  -یست؟چ انسانیریشه تمایالت ) 2

 احساس مقبولیت و تحسین توسط دیگران -شوند؟ بد می انسانیتمایالت  چه موقع )3

 ایالت عالیتماحساس موفقیت و کمال و لذت بردن از  -شوند؟ بد می انسانیتمایالت  چه موقع) 4

مرتبط با کدام آیۀ مبارکه » خدا چه بر سر خاندان شما آورد؟ دیدي«که گفت:  زیاد، حاکم کوفه  بن) به جملۀ تحقیرآمیز عبیداهللاپاسخ حضرت زینب (س -45

 است و این ویژگی در ایشان، نتیجۀ چیست؟

 حفظ پیمان با خدا -»ةُ جمیعاًالعزّ هفللّةَ من کانَ یرید العزّ« )1

 احساس حضور در پیشگاه خدا -»ةُ جمیعاًالعزّ فللّهةَ من کانَ یرید العزّ«) 2

 احساس حضور در پیشگاه خدا -»بمثلها و الّذینَ کسبوا السیئات جزاء سیئۀٍ« )3

 حفظ پیمان با خدا -»بمثلها و الّذینَ کسبوا السیئات جزاء سیئۀٍ«) 4

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

 )2(دین و زندگی 

 در مسیر
 هاي پیوند، مینه، زعزّت نفس

 پیوند مقدس
 211تا  184 صفحۀ
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 گردد؟ دریافت می »… و رحمۀً مودةًکم کنوا الیها و جعل بینَستَکم ازواجاً لمن انفس لکمو من آیاته اَن خلق « ام موضوع از آیۀ شریفۀکد -46

 ازدواج ه انس با همسر، از اهداف چهارگانۀنیاز ب )1

 روزي یافتن از سوي خداوند کریم و آمدن فرزندان ۀرابط) 2

 آرامش براي شما قرار داده است. جهترا به  فرزندان و نوادگانخداوند  )3

 هاي الهی است. دن کفران نعمتگناه کر ،با وجود همسر) 4

 ول آن چیست؟اج کدام صفت را مراعات کنند و معلخواهد که قبل از ازدو قرآن کریم از دختران و پسران می -47

 توسط خداوند زندگی به بهترین صورت یابی سامان -عفاف )1

 توسط خداوند  زندگی به بهترین صورت یابی سامان -تقوا) 2

 از کنار هم بودن درونی س رضایتو احسا یبخش آرامش -عفاف )3

 از کنار هم بودن درونی و احساس رضایت یبخش آرامش -تقوا) 4

 آورد؟ میها پدید  هایی را در آن چه ویژگی ، خداوندبا فراهم کردن امکان ازدواج براي دختران و پسران ،فرمایش پیامبر اکرم (ص) با توجه به -48

 جاد برکت و رحمتای -افزایش عفاف و غیرت -شادابی و نشاط )1

 رزق و روزي توسعۀ -افزایش عشق و محبت -و نشاطشادابی ) 2

 رزق و روزي توسعۀ -افزایش عفاف و غیرت -اخالقنیکو شدن  )3

 ایجاد برکت و رحمت -افزایش عشق و محبت -نیکو شدن اخالق) 4

از دقت در کدام عبارت شریفه مفهوم » و کفران نعمت است. گرایی باطل، هاي الهی و تحریم حالل آوريترك ازدواج و جلوگیري از فرزند«عبارت  -49

 گردد؟ می

 »…کم ازواجاً سلکم من انفُ قَلَو من آیاته ان خَ« )1

 »…سکم ازواجاً لکم من انفُ لَعج و اهللاُ«) 2

 »…لینذروا قَومهم اذا رجعوا « )3

4 (» حب الشیءیعمی و یصم« 

 اند؟ تر براي همسري به ترتیب کدام تر در امر ازدواج و شرط اصلی شایستگی بیش هنگامۀ حسرت و پشیمانی کم -50

 تر عمل صالح بیش -ترها دلی و اعتماد به بزرگ مناسب بودن محیط خانواده براي هم )1

 تر عمل صالح بیش -رضایت کامل دختر و پسر و اجباري نبودن ازدواج براي هر کدام) 2

 تر درجۀ ایمان بیش -جباري نبودن ازدواج براي هر کدامرضایت کامل دختر و پسر و ا )3

 تر درجۀ ایمان بیش -ترها دلی و اعتماد به بزرگ مناسب بودن محیط خانواده براي هم) 4
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 والیت ظاهري بعد از رحلت ،مرجعیت علمی (دینی) و قلمرو سوم ،قلمرو اول رسالت یعنی دریافت و ابالغ وحی و قلمرو دوم -51

 …و  …و  …به ترتیب رسول اکرم (ص) 

 پذیرد. پایان می -یابد ادامه می -یابد ادامه می )2 یابد. ادامه می -پذیرد پایان می -پذیرد پایان می )1

 یابد. ادامه می -یابد ادامه می -یابد ادامه می )4 یابد. ادامه می -یابد ادامه می -پذیرد پایان می )3

 اند؟ اي به افراد فرموده ه توصیهپیامبر اکرم (ص) براي حفظ دین، چ -52

 ازدواج و پروا از خداوند )2 عبادت کردن در حال تأهل )1

 توجه به کور شدن ناشی از عالقه )4 اخالق نیکو و زیادي عفاف )3

، و در آن …که بخواهند گاه  نیست، آن …تر از  تر و فراوان کاالیی رایجاز من زمانی فرا خواهد رسید که  به زودي پس«السالم فرمودند:  حضرت علی علیه -53

 »نیست. …تر از  ایام، در شهرها، چیزي ناشناخته

 دوستی و مروت -که باطل را حق و حق را باطل جلوه دهند -دروغ )1

 معروف و خیر -که باطل را حق و حق را باطل جلوه دهند -دروغ )2

 دوستی و مروت -صورت وارونه و به نفع دنیاطلبان معنایش کنند به -قرآن )3

 معروف و خیر -صورت وارونه و به نفع دنیاطلبان معنایش کنند به -قرآن )4

 .آنان بستگی دارد … معنوي به درجۀ هدایت از ها انسان مندي بهره میزان واست  … والیت ۀمرتب به وصول ۀنشان خداوند، اذن به طبیعت عالم در تصرّف -54

 تقوا و اخالص -معنوي )4 تقوا و اخالص -ظاهري )3 ایمان و عمل -معنوي )2 ایمان و عمل -ظاهري )1

کدام  به ترتیب،» عصمت آنان در دریافت و ابالغ وحی«و » عصمت پیامبران در مقام تعلیم و تبیین دین«و » عصمت پیامبران در اجراي فرمان الهی« -55

 پیامدها را به دنبال دارد؟

 امکان هدایت -لگوییمقام ا -جلب اعتماد )2 امکان هدایت -جلب اعتماد -مقام الگویی )1

 مقام الگویی -امکان هدایت -جلب اعتماد )4 مقام الگویی -جلب اعتماد -امکان هدایت )3

 مباحث کل کتاب
 برگزیده از سؤاالت 

 مقطع یازدهم
 (کتاب زرد عمومی)
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 .است شده نازل … و … احادیث از قبل ترتیب به … و … ۀشریف آیات -56

 جابر - غدیر – تطهیر – والیت )2 غدیر – جابر – تطهیر – والیت )1

 غدیر -جابر -تبلیغ -االمر اولی )4 جابر -غدیر -تبلیغ -االمر یاول )3

57- شود؟ عنوان تنها مرجع تعیین کننده، از کدام آیه برداشت می شراف خداوند بر آن بهموضوع تشخیص صالحیت افراد براي نبوت و ا 

 »اهللا اعلم حیث یجعل رسالته« )2 »…ما کان محمد ابا احد من رجالکم و لکن رسول اهللا « )1

 »…قولوا ءامنّا باهللا و ما انزل الینا و ما انزل الی ابراهیم « )4 »…سول الّا بلسان قومه و ما ارسلنا من ر« )3

 مرتبط با کدام یک از عوامل ختم نبوت است؟» و حرَّم الرِّبا عیأَحلَّ اللَّه الْب« شریفۀ ۀآی -58

 از تحریفحفظ قرآن کریم  )2 ي کامل زندگی  بشري براي دریافت برنامه ۀآمادگی جامع )1

 پویایی و روزآمد بودن دین اسالم )4 وجود امام معصوم پس از پیامبر اکرم (ص) )3

 یک از نیازهاي برتر انسان مرتبط است؟ چرا؟ شعر زیر با کدام -59

 مرد خردمند هنرپیشه را / عمر دو بایست در این روزگار

 تا به یکی تجربه آموختن / با دگري تجربه بردن به کار

 زیرا در این نیاز، سخن از تجربه آموختن و استفاده از تجربه در کار است. -زندگی شناخت هدف )1

 زیرا در این نیاز، سخن از تجربه آموختن و استفاده از تجربه در کار است. -کشف راه درست زندگی )2

 زیرا در این نیاز، دلیل و هدف از تجربه اندوزي مطرح شده است. -کشف راه درست زندگی )3

اندوزي مطرح شده است.  زیرا در این نیاز، دلیل و هدف از تجربه  -اخت هدف زندگیشن )4

هاي مردم در قبال  یک از مسئولیت در پرتو کدام ،دیدن تر آسیب آنان در عین کم افکنانۀ هاي تفرقه ستکبران و نقشهتر به م بیش لزوم عمل بر مبناي ضربۀ -60

 یابد؟ رهبر جامعه اسالمی تحقق می

 وحدت و همبستگی اجتماعی )2 امت و پایداري در برابر مشکالتاستق )1

 مشارکت در نظارت همگانی )4 هاي سیاسی و اجتماعی افزایش آگاهی )3
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61- If the air ambulance … sooner, they … the life of the injured. In this wasteland, nevertheless, how soon it 
is going to be late all of a sudden. 
1) arrives / may save 2) arrived / will save
3) will arrive / may save 4) arrives / save

 

Many people who live in the village are craftsmen. A craftsman is a person who makes …(62)… works and sells 
them to people. Being a craftsman is not an easy job, and you should be …(63)… in artworks and have great skill in 
making objects. You should remember …(64)… early in the morning and start your work. Craftsmanship needs a 
lot of work and some experience. If you work hard, you …(65)… a successful craftsman. One more thing about this 
job is that it needs you to …(66)… the value of art which means that you cannot succeed in it if you do not 
understand art. 
62- 1) artistic         2) slow 3) cheap 4) opposite
63- 1) amused 2) beautiful 3) bored 4) interested
64- 1) get up      2) getting up 3) to get up 4) to getting up
65- 1) became      2) become 3) will become 4) to become
66- 1)  choose   2) attempt 3) promise 4) appreciate

 
 
As parents to young children, you are advised to limit the number of TV-watching hours. You can fill the room 

in which you have your TV with books, children’s magazines, toys, puzzles, etc. to encourage children to do 
something other than watching the tube. TVs have to be kept out of bedrooms and be turned off during meals. Your 
children should not be allowed to watch TV while doing homework. There should be family TV viewing rules, such 
as TV is allowed only after homework is completed. Always check the TV listings and program reviews ahead of 
time for programs your family can watch together. Come up with a family TV schedule that you all agree upon each 
week. Then, post the schedule in a visible area so that everyone knows which programs are OK to watch and when, 
and make sure to turn off the TV when that certain program is over instead of channel changing. 

Watch TV together with your children. If you can’t sit through the whole program, at least watch the first few 
minutes to see if it is suitable, then check it during the show. You should talk to your children about what they see 
on TV and share your own beliefs and values. If something you don’t approve of appears on the screen, you can 
turn off the TV, then ask questions such as, “Do you think it was OK when those men got in that fight?” If your 
children want to watch TV, but you want to turn it off, suggest that you all play a game, play outside, read, work on 
hobbies, or listen to music. 
67- If there are different books in the TV room, … . 

1) children can do their homework and watch TV at the same time
2) children are encouraged to watch less TV
3) parents will be able to watch TV together with their children
4) there will be no need to check the programs

68- When a certain program is over, … . 
1) children are allowed to change the channel 2) parents should suggest a game to play
3) the next program should be checked 4) the TV has to be turned off

69- What is the best topic for the passage? 
1) Good TV Habits 2) How TV Affects Us 3) TV or No TV 4) TV as a Hobby

70- Which of the following is NOT true according to the passage? 
1) It is better not to have TV in one’s bedroom.
2) Parents should discuss things on TV with their children.
3) TV should be turned off during meal times.
4) Children can’t watch TV unless they answer their parents’ questions.

PART A: Grammar 
Directions: Question 61 is an incomplete sentence. Beneath the 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  دقیقه 15

PART C: Reading Comprehension 
Directions: Read the following passage and answer the questions by choosing the best choice (1), (2), (3), or (4). Then mark the 
correct choice on your answer sheet. 

 

Art and Culture 
(Grammar, … Writing) 

 107تا  95ي  ها صفحه

 

PART B: Cloze Test 
Directions: Choose the word or phrase (1), (2), (3), or (4) that best completes each space. Then mark the answer on your answer sheet. 
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71- I … her for more than 11 years. It is because I haven’t been in her hometown … we broke up. 
1) haven’t seen / for 2) haven’t seen / since
3) didn’t see / just 4) don’t see / since

 

A: Hi James, how is your grandma? 
B: Hi Vicki. Last night, she had a heart …(72)…, and we had to take her to the hospital. 
A: …(73)…? 
B: Yes, unfortunately. The doctor examined her and measured her …(74)… pressure and said she must not 
eat some special food. 
A: You mean she eats fatty or oily food!  
B: Yes. In addition to that, her …(75)… to playing online games is very harmful for her eyesight. She just 
keeps sitting in front of her PC without using medical eyeglasses. 
A: I think you have to…(76)… her from doing such things. She is killing herself for nothing! 

72- 1) attack 2) bike 3) mission 4) relationship
73- 1) Nope 2) Why not 3) Really 4) All right
74- 1) habit 2) blood 3) manner 4) oil
75- 1) vegetable 2) addiction 3) laughter 4) member
76- 1) swim 2) imagine 3) prevent 4) travel

 
 
One of the most important decisions at the time when people grow up and become adults is what job or 

career to choose. However, with so many possibilities to choose from, this decision is often a difficult one to 
make. In addition, there are many factors that may influence an individual in the choice of a career and some 
of these may be conflicting. For example, family pressure, the potential for earning money, and one's own 
personal interest may all be factors that pull an individual in three different directions when trying to decide 
what career path to follow. 

Although it is often stated that by the time a person is a young adult they will know what they want to “do 
with their life,” in fact, the process of finding a career may take a long time. It is not uncommon for an 
individual to try more than one career before finding the one that leads to job satisfaction. 

Clearly young adulthood is a period of stress. It is a time for raising a family, finding and maintaining the 
“right” job, and keeping a balance among self, family, job, and society at large. It is a period of life that 
requires great energy. Fortunately, in terms of physical development, we are at something of a peak during 
our 20s and 30s. 

As Levinson (1986) has stated, “early adulthood is the era of greatest energy and abundance and of 
greatest contradiction and stress.” 
77- Why does the author mention “family pressure, the potential for earning money, and one’s own personal 

interest,” in paragraph 1? 
1) To give examples of adult responsibilities
2) To explain why adults need to choose a career
3) To introduce some of the factors that influence an adult’s choice of a career
4) To discuss the positive and negative effects of every career choice

78-  The word “one” in paragraph 1 refers to … . 
1) factor 2) career 3) decision 4) possibility

79-  Which of the following is NOT true, according to the passage? 
1) Early adulthood is a period in which adults undergo stress.
2) Individual young adults do not all exactly know what they want to do with their life.
3) Keeping a balance among self, family, job, and society can be a source of stress for young adults.
4) It is highly unlikely for a young adult to change jobs before he/she starts the one he/she really comes to love.

80-  The passage is primarily intended to … . 
1) inform 2) make a suggestion 3) introduce a finding 4) provide advice

PART D: Grammar  
Directions: Question 71 is an incomplete sentence. Beneath the 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  انزب  مباحث کل کتاب
برگزیده از سؤاالت 

 مقطع یازدهم
 (کتاب زرد عمومی)

PART F: Reading Comprehension 
Directions: Read the following passage and answer the questions by choosing the best choice (1), (2), (3), or (4). Then mark the 
correct choice on your answer sheet. 

 

PART E: Conversation 
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 

16/6/97 

 9: 15: اختصاصیزمان شروع آزمون 

11: 30: اختصاصیزمان پایان آزمون 

  9797ماه ماه   شهریورشهریور  1616آزمون 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

2 3 5 7 علوم و فنون ادبی

4 6 7 8 شناسی جامعه

2 3 5 7 منطق و فلسفه

2 4 6 7 شناسی روان

 شماره داوطلبی: نام و نام خانوادگی:

 دقیقه 135ویی: گ دت پاسخم 110تعداد سؤال: 

 گویی سخو مدت پا 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

 90 81 10 )2ریاضی و آمار ( 1
30 

 100 91 10 آزمون شاهد (گواه) -) 2ریاضی و آمار ( 2

 10 110 101 10 )2علوم و فنون ادبی ( 3

 10 120 111 10 )2شناسی ( جامعه 4

 10 130 121 10 فلسفه 5

 10 140 131 10 شناسی روان 6

 15 150 141 10 )1ریاضی و آمار ( 7

 15 160 151 10 اقتصاد 8

 10 170 161 10 )1علوم و فنون ادبی ( 9

 10 180 171 10 )1شناسی ( جامعه 10

 15 190 181 10 منطق 11

  ختصاصیختصاصیآزمون اآزمون ا
انسانیانسانی  دوازدهمدوازدهمگروه آزمایشی گروه آزمایشی 
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محل انجام محاسبات

)2ریاضی و آمار (

 ؟است نادرستکدام گزینه  ،اي دما با توجه به نمودار پراکنش نگاشت بارندگی و نمودار میله -81

26/میانگین بارندگی تقریباً ) 1  متر است. میلی 6

21/تقریباً  دمامیانگین ) 2  است. گراد درجۀ سانتی 6

 فروردین بوده است. ماه رین بارندگی فصل بهار درت بیش) 3

 است. 6عدد تقریباً  اختالف مقدار میانگین دما و میانگین بارندگی) 4

 ؟کند پیروي میسري زمانی  از الگوي هاي زیر یک از داده کدام -82

 ها بر حسب قیمت بلیط تعداد مسافران یک شرکت هواپیمایی) 1

 کند. ت زمانی که صرف بازاریابی میتعداد مشتریان یک تاجر برحسب مد) 2

 معرض نور مستقیم خورشید قرار داریم. درتعداد ساعاتی که شدت آفتاب سوختگی برحسب ) 3

 سال گذشته. 10تعداد مسافران فرودگاه مهرآباد در هر ماه در ) 4

سال  درآمددرصد افزایش  خطی یابی ونبربه کمک . برحسب درصد در جدول زیر آمده است قبلیک تعمیرگاه نسبت به سال  درآمدافزایش  -83

 ؟کدام است قبلاین تعمیرگاه نسبت به سال  هفتم

1 (76

2 (/63 5

3 (75

4 (/58 5   

یابی تعداد  کند و معادلۀ خط درون ظهر معموالً به طور یکنواخت تغییر می 12تا  صبح 8هاي یک سوپرمارکت در فاصلۀ زمانی  تعداد مشتري -84

yبه صورت نسبت به زمان  ها در این بازه مشتري x= −20 145 )x ایـن   10هاي ساعت  مشتريواقعی . اگر تعداد است )برحسب ساعت

 ؟چقدر است 10یابی در ساعت  خطاي درون ،نفر باشد 58سوپرمارکت برابر 

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

 ؟شوند، چه نام دارد هایی که در طی زمان با فواصل منظم گردآوري می مجموعه داده تکرار یک ویژگی در -85

 هاي آماري شاخص) 4 سري زمانی) 3 نمودار پراکنش) 2 ) الگو1

 آمار 
 هاي زمانی) (سري

 70تا  63هاي  فحهص

است. اجباريآموزان  دانش همۀبراي  ي این درسها پاسخ دادن به سؤال

 

 6 5 4 3 2 سال
 55 49 39 28 19 درآمد
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محل انجام محاسبات

(x)
(y)

5 4 3 2 1
8 7 4 4 2

(x)
(y)

6 5 4 3 2
5 6 4 7 3

 ؟پذیر است یابی خطی بهتري امکان و برون یابی درونزیر، یک از نمودارهاي سري زمانی  در کدام -86

1 (2 (

3 (4 (

نفر باشد،  79برابر  12کنیم. اگر تعداد دقیق مشتریان در ساعت  یابی می درون ظهر 12در ساعت  در نمودار سري زمانی زیر، تعداد مشتریان را -87

 ؟یابی کدام است خطاي درون

1 (15 

2 (18 

3 (21 

4 (27 

kبرابر  شب 8و در ساعت  30برابر با  عصر 6ها در ساعت  اد عبور ماشیندر یک خیابان تعد -88 −2 یابی خطی تعداد  بوده است. اگر در درون 6

kبرابر  7ها در ساعت  ماشین +2  ؟کدام است ،اند از این خیابان عبور کرده شب 8هایی که در ساعت  باشد، تعداد ماشین ماشین 8

1 (4 2 (3 3 (2 4 (5 

یابی خطی میزان سود شرکت در سال  سال متوالی برحسب میلیارد تومان مطابق جدول زیر است. به کمک برون 5میزان سود یک شرکت در  -89

9/شود. اگر پس از گذشت سال ششم میزان سود واقعی  ششم محاسبه می یابی خطی چند میلیـون   ي برونمیلیارد تومان باشد، خطا 2

 ؟تومان است

1 (200 

2 (230 

3 (300 

4 (320 

ثبت شده زیر استان از سال دوم به بعد در جدول  اینریشتر در  4هاي ثبت شده باالي  تعداد زلزلهنگاري یک استان  پس از تأسیس مرکز زلزله -90

 ؟سال اول کدام استریشتر در  4هاي باالي  یابی خطی تعداد زلزله است. به کمک برون

1 (2 2 (3 

3 (4 4 (8 

 سال
  میزان سود

 سال   
  ها تعداد زلزله
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محل انجام محاسبات

آزمون شاهد - )2ریاضی و آمار (

را تخمین  93یابی خطی نرخ تورم در سال  بار در جدول زیر آمده است. به کمک درون نرخ تورم هر پنج سال یک -91
15برابر 93زنیم. اگر نرخ تورم واقعی در سال  می  یابی کدام است؟ باشد، خطاي درون /6

1 (1 2 (1 6/   3 (2 1/ 4 (1 8/

 ها کدام است؟ در نمودار سري زمانی زیر، انحراف معیار داده -92

1 (1 7/ 
2 (/2 2 

3 (1 7/

4 (/2 2

طور  صبح به 12تا  10صبح حدس بزنیم. اگر تغییرات  11کنندگان به یک بانک را در ساعت  خواهیم تعداد مراجعه با توجه به جدول زیر می -93
 کننده است.) (محور افقی زمان و محور عمودي تعداد مراجعه تر است؟ یکنواخت باشد، به کمک کدام نمودار، حدسمان به واقعیت نزدیک

 12 10 8 ساعت

 31 25 15 تعداد مراجعه کننده

1 ( 2 ( 3 ( 4 ( 
طبق دار  این دکههاي آب فروخته شده از شروع فصل گرما را یک روز در میان مطابق جدول زیر ثبت کرده است. اگر  يدار تعداد بطر یک دکه -94

 فروشد؟ شنبه هفته آینده تقریباً چند بطري آب می فروش داشته باشد، براي سه زیر الگوي هفتگی
 جمعه چهارشنبه دوشنبه شنبه روز

 31 52 48 37 تعداد بطري

1 (32  2 (49  3 (50  4 (56 
 یابی است؟ کدام گزینه یک برون -95

 1395تا  1301هاي  هاي ثبت شده در سال در ایران با توجه به تعداد زلزله 1300هاي سال  ) تعداد زلزله1
 ) میزان بارندگی در شهر تهران در هفتۀ گذشته با توجه به اطالعات دو هفتۀ قبل و هفتۀ جاري2
 بعدازظهر 3صبح و  9هاي  ظهر با توجه به اطالعات مربوطه در ساعت 12کننده به فروشگاهی خاص در ساعت  هاي مراجعه ) تعداد مشتري3
 ) طول قد یک کودك در پنج ماهگی با توجه به طول قد او در بدو تولد و یک سالگی4

 x( 70 75 80 85 90 95سال (

 y( 7/20 2/23 4/11 9/11 5/21 9نرخ تورم (

 آمار 
 هاي زمانی) (سري

 70تا  63هاي  صفحه

است. اجباريآموزان  انشد همۀبراي  ي این درسها پاسخ دادن به سؤال

 

10 
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محل انجام محاسبات

 کدام گزینه درست است؟ -96

 گویند. یابی می اساس دماي پنج روز گذشته را درون ) تخمین میزان دماي فرداي تهران بر1

دست آمده از ده سـال گذشـته را سـري زمـانی      ) تخمین نرخ تورم در سال آینده با توجه به نرخ تورم در سه سال گذشته به کمک الگوي به2

 گویند. می

 گویند. یابی می را برون 90تا  60هاي  هاي سال اساس داده بر 50) تخمین شاخص بهاي کاال مربوط به سال 3

 کند. شبانه روز از الگوي خطی پیروي می از فرد سالم در هر ساعت ) دماي بدن یک4

در ساعت  کنندگان مراجعهیابی خطی تعداد  کننده به یک فروشگاه در نمودار زیر مشخص شده است. به کمک درون هاي مراجعه تعداد مشتري -97

 صبح کدام است؟ 11

1 (56 

2 (57 

3 (59 

4 (60 

یابی خطی کدام  هاي هفتۀ ششم به کمک برون صورت زیر است. تعداد گل ي هر هفته از یک لیگ فوتبال بهها هاي ثبت شده در بازي تعداد گل -98

 است؟

 گل 26 یا 25) 1

 گل 25 یا 24) 2

 گل 24 یا 23) 3

 گل 23 یا 22) 4

2نقطۀ میانگین  ،در یک نمودار سري زمانی -99 16(a , 10و نقطۀ آخر  +( 20( , 11xاست. اگر در  ( دست آمده از  و مقدار به 3aمقدار واقعی  =

 یابی کدام است؟ باشد، خطاي برون 24یابی خطی برابر  تخمین به کمک برون

1 (4 2 (3 3 (2 4 (1 

هاي  د زلزلهایابی خطی تعد به بعد در جدول زیر ثبت شده است. به کمک برون 1360ریشتر در یک استان از سال  2هاي باالي  تعداد زلزله -100

 کدام است؟ 1350ریشتر در سال  2باالي 

1 (5 

2 (7 

3 (8 

4 (9 

 1360 1365 1370 1375 1380 (x)سال 
 6 5 10 6 8 (y)تعداد 

 )xزمان (

 )yها ( داده

(y) 

(x)
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 )2علوم و فنون ادبی (

 ؟کدام بیت در وزن دوري سروده شده است -101

 دهی و من به غالمی گشته به فرمان دببینم / تو شا بخت نیکامید هست که زودت به  )1

 ) سر عاشق که نه خاك در معشوق بود / کی خالصش بود از محنت سرگردانی2

 گهی انگشت بر دندان گهی سر بر سر زانوست بنشینم / سرا تا کی به بوي دو ) در این ظلمت3

 زد آن زمان مرغ سحرخوان سنگنک باري به کام خویشتن آوردمش در بر دمی / بانگ نوا) 4

 شود. هاي همسان دولختی محسوب می جزء وزن …بیت گزینۀ  جز بهابیات زیر  ۀهموزن واژة  -102

  و میخواران از نرگس مستش مستمست از می /  در دیر مغان آمد یارم قدحی در دست) 1

  دردي و سخت دردي کاري و صعب کاري/  چون این گره گشایم وین راز چون نمایم )2

 ) خستگان را چو طلب باشد و قوت نبود / گر تو بیداد کنی شرط مروت نبود3

    وان گه برو که رستی از نیستی و هستی/  اي دل مباش یک دم خالی ز عشق و مستی) 4

 ؟نداردوري) وجود هاي آوایی همسان دو لختی(د کدام گزینه پایهات ابیدر  -103

 ها از خار استدالل کسی / شد ریشه ریشه دامنم الف) با عقل گشتم همسفر، یک کوچه راه از بی

 ست و تیر اندر کمان دارد هاي کرد کمین از گوشه بینم / ز چشمت جان نشاید برد کز هر سو که می )ب

 ها که کشیدم شادي / ز غصه بر سر کویت چه بارم چه تیرها که گز غمزه بر دل ریش) پ

 ام به تمامی آیی و گویمت به سالمت / اگر چه رويِ چو ماهت ندیدهخوشا دمی که در )ت

ت  ـ  پ) 4 ب ـ  الف) 3 تـ  ب) 2 پ ـ  الف )1

.... بیت گزینۀ  جز هبها، داراي وزن همسان دولختی است،  همۀ بیت -104

 ارینی ــــا و نگـر زیبــــپیک اه پريــــــتو م/  ا راـــود رخ زیبــــنب  اریدنـــبه نگاجت ــــ) ح1

 اشد ــسیما، در بحر و بر نب اهـــهمچون تو م/  سی نخواندــــفت کـسی نداند، وصــــ) شرحت ک2

  روي به صالحان نما خمر به زاهدان چشان/  کنی دل و مست می ) گر همه خلق را چو من بی3

برد  یـــان اختیار از دست دانا مــدیدار خوب/  یـس نپیوندم ولـــــگفتم که دل با ک یـــ) بسیار م4

 ؟است نشدهکدام بیت در وزن دوري سروده  -105

 زان می که ز دل خیزد با روح درآمیزد / مخمور کند جوشش مر چشم خدابین را )1

 آفتی ناید حیات هوشیاري را ) اگر گل را خبر بودي همیشه سرخ و تر بودي / ازیرا2

 نشان نور دهد نار را عشق که چادرکشان در پی آن سرخوشان / بر فلک بی) 3

 هرگز کسی نرقصد تا لطف او نبیند / کاندر شکم ز لطفش رقص است کودکان را) 4

 فصل چهارم
 و لختی، کنایه)هاي آوایی همسان د (پایه

 109تا  90هاي   صفحه

است. اجباريآموزان  دانش همۀبراي  ي این درسها پاسخ دادن به سؤال
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 موجود است؟» کنایه و مجاز« ۀیک از ابیات زیر، هر دو آرای در کدام -106

 یار/ آري شتر مست کشد بار گران را ) تا مست نباشی نبري بار غم1

 مستی کم از جوانی نیست ۀ) ز شرم موي سفید است هوشیاري من/ وگرنه نشئ2

 جاست  ) ما را سر باغ و بوستان نیست/ هر جا که تویی تفرّج آن3

 ام تا هستم نشین/ که دم از خدمت رندان زده ) عافیت چشم مدار از من میخانه4

 ؟است نرفتهر کا در کدام بیت کنایه به -107

 شان تو نیستجمع آمد / هیچ مجموع ندیدم که پریتا سر زلف پریشان تو در  )1

 ز بس که گرم تماشاي گلرخان گشتم / نیافتم که کجا شد دل من آب کجا؟) 2

 شب تاریک جستن استجستن مراد خود ز خسیسان دل سیاه / سوزن ز کاهدان ) 3

 کند ام را زود چون مجمر مشبک می زند / خانه میبر در و دیوار خود را  گر دل چنین) 4

 ؟به کار رفته است» کنایه و تشبیه«درکدام بیت هر دو آرایۀ  -108

 هواي سازواري را نشناسدبل ها ز شاه آمد / اگرچه گ د که بخششجمال گل گواه آم )1

 نظر در چشمۀ کوثر کنم گرپسندد لطف دوست / تنگ چشمم  می عاشقان را گر به آتش) 2

 خبر ز لذت شرب مدام ما ایم / اي بی ما در پیاله عکس رخ یار دیده) 3

 نگه محو جمال اوست اما چشم آن دارم / که دل هم قطره اشکی گردد و بر چشم تر پیچد) 4

 ؟کدام است ترتیب بههاي ابیات زیر  آرایه -109

 الف) درآورد ملکی به زیر قلم / کز او بر وجودي نیاید الم

 س که تنگ بود / پا تا سرم چو شمع ز هم خورد دست ردب) هنگامۀ قبول نفس ب

 عقل کابین وي است بر کشد / دختر رز را که نقد اي چون من کجا در پ) ساقیا دیوانه

 مجاز ـ تشبیه ـ کنایه) 2  کنایه ـ تشخیص ـ مجاز )1

 کنایه ـ تشبیه ـ تشخیص) 4  مجاز ـ تشخیص ـ تشبیه) 3

 ؟به کدام شکل صحیح است »تشبیه –کنایه  -تشخیص  -مجاز «هاي  بودن آرایهترتیب توالی ابیات به لحاظ دارا  -110

 میرم / که این لیلی به هر جانب چو مجنون کشتگان دارد الف) چو فرهاد از غم شیرین ز بهر دوست می

 پردازم / وز جان به لب رسیده لب بردوزم ب) آن به که ذخیره از سخن

 باده، در درون غلتید ج) تا زدم ساغري ز بوي دلم / مست شد

 د) شهري است به هم یار و من یکۀ تنها / اي دل به تو باکی نه که پاکست حسابت

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

 الف ـ ب ـ ج ـ د) 4  د ـ ج ـ ب ـ الف) 3
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 ) 2شناسی ( جامعه

 صحیح یا غلط بودن عبارات زیر را مشخص کنید. -111

 گرفتند. بخش در قرن بیستم اغلب در رویارویی با بلوك شرق شکل می ديهاي آزا انقالب -

 گرفتند. بخش در چارچوب مکاتب و نظریات چپ شکل می هاي آزادي انقالب -

 شدند. تمدنی و فرهنگی جدید بندي قطب منجر به یک ،بخش هاي آزادي انقالب -

هاي جامعه را در بر گرفت.  اقشار و گروهکم همۀ انقالب اسالمی با حرکت گروهی خاص آغاز شد اما کم -

 غ ـ ص ـ غ ـ ص )2  ) غ ـ ص ـ ص ـ غ1

 ) غ ـ ص ـ غ ـ غ4  ) ص ـ ص ـ غ ـ غ3

مقابله با دنیاي غرب براي  ة، مصادیق کدام شیو»حمایت از اسالم آمریکایی«و » هاي تروریستی وهابیایجاد جریان«، »جنگ عراق«  ترتیببه -112

 گیرد؟صورت می ر جهان اسالماست که د یت مستقلاحرک

 هاي کاذبتبلیغ معنویت -ايایجاد اختالفات فرقه -سیاسی و نظامی ) مقابلۀ1

هاي کاذب تبلیغ معنویت -ايایجاد اختالفات فرقه -اسالمی فرهنگ از خشن ) تصویرسازي2

 اسالم از سکوالر تفسیرهاي -اسالمی فرهنگ از غیرعقالنی تصویرسازي -) حضور مستقیم3

 اسالمی فرهنگ از خشن تصویرسازي -هاي کاذبتبلیغ معنویت -اي) ایجاد اختالفات فرقه4

هـاي   بینیهاي جهانارزش و باورها اي از آمیزه» «غربی فرهنگ به و پیوستن اسالمی فرهنگ از گذر« ،»یاسالم هاي دولت رفتار اصالح« -113

 در ارتباط است؟ موضوعدام با ک ترتیب به» اسالمی امتبودن مفهوم  معنابی« و »مختلف

 بیدارگران اسالمیـ  روشنفکران چپـ  ها ) بیدارگران اسالمی ـ لیبرالیست1

 روشنفکري التقاطیـ  ها مارکسیستـ  گرا روشنفکران غربـ  ) منورالفکران2

 گرا روشنفکران غربـ  روشنفکري التقاطیـ  منورالفکرانـ  ) بیدارگران اسالمی3

 روشنفکري التقاطیـ  گراي افراطی چپـ  ها مارکسیستـ  گرا ) روشنفکران غرب4

 … هاي حکومت غربی، کشورهاي حمایت با نهایت دراما  گفتند؛ می سخن … هاي دولت در اصالحات ضرورت از …ست، نخ هاي قدم در -114

 .دادند تشکیل خود جوامع در را

 سکوالرـ  سالمیاـ  گرا ) منورالفکران غرب2 دینیـ  گرا ـ سکوالر ) روشنفکران غرب1

 سوسیالیستـ  سکوالرـ  گرا ) منورالفکران چپ4 سکوالرـ  اسالمیـ  گرایان ) چپ3

 هر عبارت پیامد کدام گزینه است؟ -115

 قرارداد کمپ دیوید در باور مسلمانان مشروعیت مخدوش شدن -

 هاي بعد از رنسانس ها و آرمان از دست رفتن اعتبار، ارزش -

 ن تاریخ فوکویاماپایا ۀخط بطالن بر نظری -

 م نوین جهانی بر مدار یک قطب واحداگیري نظ ) بیداري اسالمی ـ انقالب اسالمی ـ شکل1

 ایران و پیامدهاي جهانی آنانقالب اسالمی موفقیت  انقالب اسالمی ـ) بازگشت به اسالم ـ 2

 ه افول سکوالریسمهاي ناظر ب گیري نظریه هاي غیرغربی ـ شکل ساز فرهنگ ) بهار عربی ـ حضور تاریخ3

ها ـ طرح جنگ تمدن هاي ناظر به افول سکوالریسم گیري نظریه شکلبا بازگشت به اسالم ـ  انقالب اسالمی) 4

 بیداري اسالمی و جهان جدید
(سرآغاز بیداري اسالمی، انقالب اسالمی ایران، 

 افق بیداري اسالمی)
 137تا  107 هاي هصفح

است. اجباريآموزان  دانش همۀبراي  ي این درسها پاسخ دادن به سؤال
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 هر عبارت نشانۀ کدام نوع انقالب است؟ -116

 هاي معرفتی و معنوي گیري فرصت جدید براي جهان غرب جهت عبور از بحران شکل -

 ي مدرن پس از رنسانسها گیري بر اساس آرمان ها و ارزش شکل -

 دیدند. حل را در پیوستن به جوامع غربی می راه -

 گرفت. درون فرهنگ غرب قرار می ،به دلیل خصلت سکوالر خود -

 بخش هاي آزادي انقالبفرانسه ـ  انقالباکتبر روسیه ـ  انقالبایران ـ  اسالمی) انقالب 1

 اکتبر روسیه انقالببخش ـ  آزاديهاي  انقالبفرانسه ـ  انقالباکتبر روسیه ـ  انقالب) 2

 اکتبر روسیه انقالببخش ـ  هاي آزادي انقالبفرانسه ـ  انقالبایران ـ  اسالمیانقالب ) 3

بخش هاي آزادي انقالبفرانسه ـ  انقالباکتبر روسیه ـ  انقالبـ  بخش هاي آزادي انقالب) 4

 پیامد چیست؟ ترتیببههر یک از موارد زیر  -117

بازگشـت« و »مخدوش شدن استقالل سیاسی و اقتصادي جوامع اسـالمی «، »قی ماندن مفاهیم برتر فرهنگ اسالمیمهجور و ناتوان با«

 »آمیز به موضع مقاومت منفیرهبران دینی مشروطه از موضع فعالیت رقابت

راردادهـاي اسـتعماري   بـه کشـورهاي اسـتعمارگر ـ ق    گـرا  توجهی سالطین به فرهنگ اسالمی ـ وابستگی حکومت منـورالفکران غـرب    ) بی1

 دولتمردان قاجار

 هاي قومی ـ رعب و شیفتگی رجال سیاسی جوامع اسالمی نسبت به فرهنگ غرب ـ قراردادهاي استعماري دولتمردان قاجار ) مناسبات قدرت2

 به کشورهاي استعمارگر ـ شکست مشروطه گرا هاي قومی ـ وابستگی حکومت منورالفکران غرب ) مناسبات قدرت3

 توجهی سالطین به فرهنگ اسالمی ـ رعب و شیفتگی رجال سیاسی جوامع اسالمی نسبت به فرهنگ غرب ـ شکست مشروطه ی) ب4

 ؟سیاسی هستند -از مصادیق کدام نوع فعالیت اجتماعی» جنبش عدالتخانه«و » جنبش تنباکو«، »هاي جهادیهتدوین رساله« ترتیببه -118

 انقالب اجتماعی -آمیز اصالحیفعالیت رقابت -مقاومت منفی) 1

 انقالب اجتماعی -مقاومت منفی -آمیز اصالحیفعالیت رقابت) 2

 آمیز اصالحیفعالیت رقابت -انقالب اجتماعی -مقاومت منفی) 3

مقاومت منفی -انقالب اجتماعی -آمیز اصالحیفعالیت رقابت) 4

 شد؟ نجام میهریک از موارد زیر به چه دلیلی ا -119

هاي مردمی براي حفـظ   سرکوب مقاومت«و » ستیزانۀ رضاخان هاي اسالم فعالیت«، »گراتوسط منورالفکران غرب پیشین نظم ریختن هم در«

 »هویت اسالمی خود

 کشورهاي استعمارگر هاي مردمی براي حفظ هویت اسالمی ـ وابستگی منورالفکران به هاي تازه تأسیس ـ سرکوب مقاومت سازي براي دولت ) هویت1

 ـ حذف ساختارهاي اجتماعی پیشین ـ وابستگی منورالفکران به کشورهاي استعمارگر غربی کشورهاي جایگاه به رسیدن) 2

 ) به ضعف کشیدن استقالل کشورها ـ ایجاد ساختارهاي اجتماعی استعماري جدید ـ حذف ساختارهاي اجتماعی پیشین3

 ـ وابستگی به کشورهاي استعمارگر ـ به ضعف کشیدن استقالل کشورها) حذف ساختارهاي اجتماعی پیشین 4

با کدام مفاهیم  ترتیب به» هاي مدرنتقلید بدلی از انقالب«و » اي عربیپذیرش اسالم به عنوان پدیده«، »هاي روسیسالح«هریک از موارد  -120

؟ ارتباط دارند

 انقالب اکتبر روسیه -مارکسیسم الحادي -گرم شدن بازار فروش اسلحه در منطقه )1

 بیستم قرن بخشآزادي هاي انقالب - ناسیونالیسم -تقابل بلوك شرق و غرب در جریان فلسطین )2

 تشکیل جبهۀ نجات اسالمی در الجزایر –ناسیونالیسم  -آشکار مالی هاي حمایت و باتسلیحات اسرائیل تجهیز دولت )3

 جهاد اسالمی افغانستان -سیونالیسم متمایل به بلوك غربنا -حمایت بلوك شرق از نیروهاي مبارز فلسطینی )4
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 هفلسف

 ؟است نادرستدر مورد ارسطو و فلسفۀ او کدام عبارت  -121
 اند. همگی پیرو او بوده قراطسفیلسوفانی نظیر خواجه نصیرالدین طوسی، ابن رشد و ) 1
 نیست. هاي فلسفی همپاي افالطون توان گفت ارسطو از نظر اوج اندیشه می) 2
 ترین عوامل مؤثر در هر تغییر و تحول است. طرح فلسفی ارسطو شامل کوشش براي شناسایی کلی) 3
 داند. او در تعریف علم فیزیک، حرکت را ویژگی مورد بررسی این علم می) 4

 را توجیه عقالنی کند. …درصدد است تا  …ارسطو به عنوان یک فیلسوف  -122
 وجودگرا ـ تغییر و تحوالت نفسانی) 2 شناس ـ حرکات طبیعی طبیعت) 1
 گرا ـ حرکات طبیعی علم) 4 خداشناس ـ عوامل اصلی هر تغییر) 3

 …گفت  توان نمیعلل اربعه، ۀ با توجه به نظری -123
 فاعل به سوي فعلش است. ةکنند هدایت) علت غایی، 1
 ) تحقق ماده، تنها منوط به علت فاعلی است.2
 ) علت غایی، از نظر تحقق موخر است.3
 هاي طبیعی است. ) علل اربعه، محدود به توجیه عقالنی پدیده4

 …توان گفت  در رابطه با غایت در میان جمادات می -124
 ) عاملی آگاهانه است.2  باشند. ) فاقد آن می1
 سازد. ) وظایف را نمایان می4  ها است. ) صورت نهایی آن3

 ؟ نیسترست ، کدام مورد د»طبیعت شیء« ةبا توجه به نظرات ارسطو دربار -125
 شود. تر موارد به عامل خارجی مربوط نمی ) اختالف حرکات و سکنات موجودات، در بیش1
 طبیعت عامل حرکت نیست.  ) در مواردي مانند ایجاد جنین که نقش مادر مشخص است،2
 کند. ها را ممکن می بینی حرکات آن ) شناخت طبیعت موجودات، پیش3
 سانی دارند. ت یکافراد مختلف یک نوع، طبیع ۀ) هم4

توضیح داد.  …توان با تغییرات یک پدیده را می ۀبه اعتقاد ارسطو، هم -126
 ي آن اولیه ۀاستفاده از وجود بالقوه و مای )2 زوال حالتی از ماده و تبدیل آن به حالت دیگر )1
 آن ةشمار بر ماد بیهاي  زوال و پیدایش متوالی صورت )4 ي آن استفاده از تأثیرات علت فاعلی خارجی بر ماده )3

 ؟نیستیک در فضیلت اخالقی مؤثر  به نظر ارسطو، کدام -127
 دانش و بصیرت) 2  محاسبه عقلی) 1
 حد اعتدال) 4  تأمل ناشی از عادت) 3

 …حکمت افلوطین  -128
 برگرفته از تفکرات سقراط و ارسطو بود.) 1
 داند. ها را نور می مادة انسان) 2
 نزدیک شود.» احد«تواند به  یتنها روح انسان مکه است  بر این) 3
 هاي بزرگ سیاسی بود. اي براي فلسفه در حکم مقدمه) 4

 ؟توجیه رواقیون براي تسلیم شدن در برابر سرنوشت چه بود -129
 هیچ درد و رنجی نباید انسان را آزار دهد.) 1
 امکان تغییر در سرنوشت انسان وجود ندارد.) 2
 ت.سعادت در تسلیم شدن به قضاي روزگار اس) 3
 شود. منجر به رهایی نفس از تشویش و اضطراب می) 4

 ؟داد کدام فیلسوف زندگی دور از جنجال و هیاهو را بر هر چیز دیگر ترجیح می -130
 افلوطین) 4 یوژند) 3 زنون) 2 اپیکور) 1

 نخستین فالسفۀ یونان
 (اندیشمندي منظم و موشکاف، فلسفه بعد از ارسطو)

 111تا  84 هاي صفحه

است. اجباريآموزان  دانش همۀبراي  ي این درسها پاسخ دادن به سؤال
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 شناسی روان
 

 است؟ نادرستکدام گزاره  -131
 شناسی سالمت است. روان ر حوزةدشناختی  روانهاي  بررسی ارتباط میان سالمت جسمانی و ویژگی) 1
 برد. هاي جسمی بهره می شناسی در راستاي پیشگیري و درمان بیماري هاي علم روان از یافته ،شناسی سالمت روان) 2
 ها را در یک پیوستار تعریف کرد. توان آن راین نمیابجداگانه هستند؛ بن ۀ) در روان شناسی سالمت، بیماري یا سالمت دو جنب3
 ارتقاي سالمتی افراد است.  ،شناسی سالمت ز اهداف مهم روانیکی ا) 4

نقش متقابل  به کدام ترتیب به »اس ابتال به افسردگی در اثر بیماري ام «و » عروقی در نتیجۀ فشار کاري زیاد -هاي قلبی  ابتال به بیماري« -132
 ؟دارندعوامل جسمانی و روانی اشاره 

 هاي جسمانی ل ایجاد بیماريعام ـ هاي جسمانی عامل ایجاد بیماري) 1
 هاي جسمانی پیامدهاي بیماريـ  هاي جسمانی بیماريپیامدهاي ) 2
 هاي جسمانی عامل ایجاد بیماري ـهاي جسمانی  پیامدهاي بیماري) 3
 هاي جسمانی پیامدهاي بیماري ـهاي جسمانی  عامل ایجاد بیماري) 4

 ؟دهد نشان میشناسان  از نظر روانرا ندگی در سبک ز ابعادترین  موارد مذکور در کدام گزینه مهم -133
 هاي مقابله با آن، خواب، سن ) فشارهاي روانی و روش2  تغذیه، ورزش، تحصیالت )1
 هاي مقابله با آن ) تغذیه، ورزش، فشارهاي روانی و روش4  ) تغذیه، ورزش، خواب، سن3

 ؟باشد نمیکنند،  سازگارانه براي مشکالت روانی خود استفاده میاي نا هاي مقابله هاي افرادي که از روش از جمله ویژگیگزینه کدام  -134
 موقعیتاجتناب و یا انکار ) 1
  سرزنش خود و دیگران) 2
  ترك موقعیت) 3
 افسردگی و انفعال) 4

 ؟هاي فشار روانی قابل پذیرش است کدام گزینه دربارة ویژگی -135
 .پردازد شناسی سالمت عمدتاً به فشار روانی مثبت می روان) 1
 هاي رفتاري را به دنبال دارد.  منفی ارتقاي واکنشفشار روانی ) 2
 شود.  شخص با محیط مطرح میدر فشار روانی نوع ارتباط ) 3
فشار روانی مثبت و منفی است. عملکرد هشیارانه از پیامدهاي مطلوب ) 4

 ؟فشار را بشناسد، کدام استفشار روانی که در آن فرد حتی قادر نیست منبع نوعی از بهترین راه مقابله با  -136
 ) مشورت و راهنمایی گرفتن2  استفاده از مهارت حل مسئله) 1
 طبعی ) استفاده از حس شوخ4  ) فعالیت بدنی و ورزش کردن3

 ؟دهد چیست رو شدن با موقعیت فشار روانی انجام می اولین کاري که فرد هنگام روبه -137
 ) ارزیابی2  مقابله) 1
 ) پذیرفتن شرایط به شکل سازگارانه4  ) حذف عامل فشارآور3

سـیگار روي آورده اسـت؛    استعمالبخش و  داروهاي آراماستفاده از ، به سمت ناشی از جدایی والدین خودبهنام براي مقابله با فشار روانی  -138
 ؟باشد به سمت این مواد میش او شهاي زیر عامل ایجاد ک گزینهاز یک  کدام
 فراموشی فشار روانی) 2  اي عدم کنترل هیجانات لحظه) 1
 ) کنترل پرخاشگري4  هاي شخصیتی ویژگی) 3

سپس چند نفس  ،کند هاي هوازي می او براي کاهش استرس خود ابتدا شروع به انجام ورزش .علی قبل از امتحان دچار استرس شده است -139
هاي سازگارانه براي  یک از روش از کدام ترتیب بهرود؛ او  به سمت حوزة امتحانی خود می(ع) اي از حضرت علی  عمیق کشیده و با خواندن جمله

 مقابله با استرس خود استفاده کرده است؟
 کوتاه مدت ـ بلندمدتـ بلندمدت ) 2 ـ بلندمدت ـ بلندمدت کوتاه مدت) 1
کوتاه مدت ـ کوتاه مدت ـ کوتاه مدت ) 4 کوتاه مدت ـبلندمدت ـ کوتاه مدت ) 3

 ثیر مذهب بر سالمت هستند؟أهاي ت هیک از را جزء کدام ترتیب بهموارد زیر  -140
 »توکل به خدا ـ سبک زندگی سالم ـ شرکت در مراسم مذهبی«

 مستقیم ـ غیر مستقیمـ  ) مستقیم2  مستقیمـ مستقیم ـ  ) مستقیم1
 مستقیم ـ غیر مستقیمـ  ) غیر مستقیم4 مستقیمغیر  ـ مستقیم ـ ) غیر مستقیم3

 شناسی سالمت رواناست. اجباريدانش آموزان همۀ ها براي  پاسخ دادن به این سؤال
 206تا  186هاي  صفحه
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محل انجام محاسبات

)1ریاضی و آمار (

ریزي در هر  بتن مکعبمتر xتومان به ازاي هر  x−2400ریزي مبلغ  یک شرکت بتن -141

 400و  داردهزینۀ ثابـت   تومان 50000کند. این شرکت به طور روزانه  روز دریافت می

 xمقـدار سـود شـرکت بـه ازاي      P(x). اگر استمترمکعب در هر  تومان هزینۀ بتن

)P ،ریزي در یک روز باشد بتنمترمکعب   ؟است چند تومان 200(

1 (310000 

2 (410000 

3 (570000 

4 (40000  

yسهمی  رأس اگر عرض -142 x x k= − +22 ؟کدام است k گاه آن ،باشد 7برابر  4

1 (5   2 (−5   3 (1   4 (9

 ؟هاي زیر است یک از گزینه عبارت زیر تعریف کدام -143

 »آید. دست می هاي نمونه به خاص از نمونه است و از داده اي کنندة جنبه اي عددي که توصیف مشخصه«

 یمتغیر کم) 4 پارامتر جامعه) 3 آمارة نمونه) 2 متغیر تصادفی) 1

,هاي  طول دامنۀ میان چارکی در داده -144 , , , , , , , , ,9 3 7 11 12 7 15 4 8 3  ؟کدام است 16

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

 ؟کدام گزینه درست است -145

 شوند. گردآوري می آماري ها در یک بررسی هاي مربوط به آن گویند که داده اد یا چیزهایی می) جامعۀ آماري به هریک از افر1

 گیري در تعریف به معنی ایجاد تفکیک بین افراد یا اشیا است. اندازه) 2

 ها نیازمند دقت زیادي باشد روش مشاهده بسیار کارآمد است. آوري داده اگر جمع) 3

 .هستنداي  فاصلهبا مقیاس متغیرهاي کمی  ءشوند جز تعداد شروع می ةغیرهایی که با واژاغلب متغیرهاي فیزیکی و مت) 4

 تابع
 )2(نمودار تابع درجۀ 

 هاي آماري کار با داده
ها، معیارهاي گرایش به مرکز،  (گردآوري داده

 معیارهاي پراکندگی)
 ها نمایش داده

 (نمودارهاي یک متغیره، نمودارهاي چند متغیره)
 128تا  77هاي  صفحه

است. اجباريآموزان  دانش همۀاي بر ي این درسها پاسخ دادن به سؤال

 



 29صفحۀ:  انسانی همدوازداختصاصی  97 شهریور 16 آزمون -پروژة تابستان

محل انجام محاسبات

,هاي  اگر میانگین داده -146 x, y,2 4/برابر  9 ,هاي  میانگین داده ،باشد 5 x y, y,+6 3 2  ؟کدام است 13

1 (/3 75   2 (10   3 (11   4 (/5 75

 ؟تري دارد یک مقدار کم کدام ،زیر هاي ادهدمیانه و انحراف معیار  ،از بین میانگین -147

», , , , ,18 13 6 23 17 25« 

 انحراف معیار) 2 میانه) 1

 هم برابر هستندهر سه مقدار با ) 4 میانگین) 3

,هاي آماري  در داده -148 , x, ,5 7 13  ؟ها کدام است انحراف معیار آن ،است xدو برابر  ،میانگین 11

1 (2 3   2 (2
2

3 (6   4 (2

چند شکل یک نمودار راداري تبدیل کنیم، در این صورت زاویۀ بین هر دو شعاع متوالی  با سه متغیر را بهاگر بخواهیم یک نمودار حبابی  -149

 ؟خواهد بود درجه

1 (30  2 (45  3 (60  4 (120  

(دقت کنید اعداد  ؟رات دقت و هوشیاري وي چقدر استمجموع نم ،باشد با توجه به نمودار راداري زیر که مربوط به نمرات یک راننده می -150

 .)هستندروي نمودار راداري برحسب درصد 

 دقت ۀ= بیشین 18

 احترام به قانون ۀبیشین=  20

 هوشیاري ۀبیشین=  17

 سرعت ۀبیشین=  18

 معاینه فنی ماشین ۀبیشین=  20

1 (/13 5   2 (/15 5   3 (16   4 (/16 5
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 اقتصاد 

 ؟هاي زیر است عبارات کدام گزینه پاسخ درست و کامل پرسش -151
 شود؟ الف) کدام سیاست در مواقع تورم با کاهش تقاضاي کل در اقتصاد، موجب ثبات اقتصادي می

 لی است؟هاي ما یک جزء ابزارهاي سیاست ب) کدام
 و مخارج دولت هادرآمدالف) سیاست مالی انقباضی، ب) ) 1
 اوراق مشارکتمالی انبساطی، ب) سیاست الف) ) 2
 گذاري وري و سرمایه بهره مالی انقباضی، ب)سیاست الف) ) 3
 اوراق مشارکت مالی انقباضی، ب)سیاست الف)  )4

 ؟کند درستی تکمیل می عبارات کدام گزینه جاهاي خالی زیر را به -152
 بود. … 1357تا  1300هاي  الف) ویژگی عمدة اقتصاد ایران در سال

 ؟نیستقانون اساسی درست  43ب) کدام گزینه در ارتباط با ضوابط مندرج در اصل 
و  …ل هاي اول بعد از پیروزي انقالب به دنبا شکل گرفت و در سال …با  و ج) دولتی شدن بیش از حد اقتصاد ایران در پایان حکومت پهلوي

 نقش دولت و حضور آن در اقتصاد افزایش یافت. …
خویش است و هیچ کـس  مشروع کسب و کار حاصل الف) جدا شدن از ابعاد هویتی، فرهنگی، اجتماعی، تاریخی و دینی، ب) هرکس مالک ) 1

هاي  فعالیت از الم قانون ملی شدن بعضیتواند به عنوان مالکیت نسبت به کسب و کار خود امکان کسب و کار را از دیگري سلب کند. ج) اع نمی
 اقتصادي ـ افزایش درآمدهاي نفتی ـ وضعیت جنگ

اعـالم قـانون ملـی شـدن     کفایتی و عیاشی حکام، ب) منع اضرار به غیر و انحصار و احتکار و ربا و دیگر معامالت باطل و حـرام، ج)   الف) بی) 2
 ـ وضعیت جنگ هاي اقتصادي ـ افزایش درآمدهاي نفتی فعالیت از بعضی

که از راه مشروع باشد محترم اسـت. ضـوابط آن را    ،مالکیت شخصی جدا شدن از ابعاد هویتی، فرهنگی، اجتماعی، تاریخی و دینی، ب)الف) ) 3
 هاي اقتصادي ـ وضعیت جنگ فعالیت از ج) افزایش درآمدهاي نفتی ـ اعالم قانون ملی شدن بعضی .کند قانون تعیین می

هـاي   توزیـع فعالیـت  هـا و   برداري از منابع طبیعی و استفاده از درآمدهاي ملی در سطح اسـتان  در بهره یتی و عیاشی حکام، ب)کفا بیالف) ) 4
هـاي   فعالیـت از باید تبعیضی در کار نباشد. ج) افزایش درآمدهاي نفتی ـ اعالم قانون ملی شـدن بعضـی     ،مناطق مختلف کشوراقتصادي میان 

 اقتصادي ـ وضعیت جنگ

 ؟کند و جاهاي خالی را به درستی تکمیل می هاي زیر است ارات کدام گزینه مبین پاسخ صحیح و کامل پرسشعب -153
 باشد؟ الملل در گذشته می یک از موانع گسترش تجارت بین راهزنان مربوط به کدام ۀهاي مناسب و خطر حمل نبود راه ترتیب بهالف) 

 ؟باشد نمیهاي تجارت  در کاهش هزینهیک از موارد بیان شده، از عوامل مؤثر  ب) کدام
 بپردازند. یشود که ساکنان آن کشور به تولید کاالهاي خاص در هر کشور سبب می …و یا  …ج) 
 است؟ شدهاي و داخلی تبدیل  بازرگانی کل اروپا به یک بازرگانی منطقه چگونهد) 

 المللی، ج) هزینۀ تولید ـ میزان سرمایه، د) انتخاب پول واحد مورد قبول بین، ب) ایجاد مقررات ها و ضعف دولت هاي تجارت ـ ناامنی الف) هزینه) 1
 المللی بیعی ـ فناوري، د) تقسیم کار بین، ج) امکانات ط15انقالب دریانوردي ایرانیان در قرن  ، ب)موانع قانونیهاي تجارت ـ  الف) هزینه) 2
 ب) پیدایش صنعت بخار، ج) هزینۀ تولید ـ میزان سرمایه، د) تشکیل اتحادیۀ اقتصاديها،  ضعف دولتناامنی و ها ـ  ضعف دولتناامنی و الف) ) 3
 امکانات طبیعی ـ فناوري، د) انتخاب پول واحدها، ج)  ، ب) وجود امنیت کامل در سرزمینها و ضعف دولت ناامنی هاي تجارت ـ هزینهالف) ) 4

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

 اقتصاد جهان و ایران 
الملل، اقتصاد ایران، اقتصاد ایران در  (اقتصاد بین

 مسیر پیشرفت)
 144تا  89ي  ها صفحه

است. اجباريآموزان  همۀ دانشبراي  ي این درسها پاسخ دادن به سؤال
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1میلیون ریال و از نیم دیگر کارمندان،  10ها  نیمی از آن ماهانۀ باشد که درآمد ند میکارم 20داراي  Aشرکت دولتی  -154
5

ها داراي درآمد  آن 

مالیاتی کشور  ماهانۀ میلیون ریالی دارند. با توجه به جدول مالیاتی زیر، میزان درآمدهاي 25ها درآمد  میلیون ریالی هستند و باقی آن 20

B  که از کارمندان شرکت دولتیA د محاسبه، نرخ تصاعدي است.)ر(نرخ مالیاتی مو ؟شود کدام است دریافت می 

 درصد 5با نرخ  در ماه میلیون ریال 10درآمدهاي تا 

 درصد 10با نرخ  در ماه میلیون ریال 15درآمدهاي تا 

 درصد 15با نرخ  در ماه میلیون ریال 20ا درآمدهاي ت

 درصد 20با نرخ  در ماه میلیون ریال 25 تر از و بیش درآمدهاي تا

 ریال میلیون 49) 4 ریال میلیون 51) 3 ریال میلیون 50) 2 ریال میلیون 53) 1

 ؟کند می درستی تکمیل دهندة پاسخ درست پرسش زیر است و جاهاي خالی را به عبارات کدام گزینه نشان -155

شود و در صورتی که عدالت مالیاتی مورد توجه قرار گیرد، مالیات یکی از ابزارهاي  وضع می …تر کشورها قانون مالیات به وسیلۀ  الف) در بیش

 خواهد بود. …مؤثر در 

افزایش این نوع مالیات با هدف «و » مالیات بر اتومبیل«، »نظافت شهروجوه دریافتی بابت «، »واردات کاالمالیات بر «ب) هریک از عبارات 

 مربوط به کدام نوع مالیات است؟» شود وضع می هزینۀ یک رفتار

 ، ب) مالیات بر نقل و انتقاالت دارایی، عوارض، مالیات بر دارایی و ثروت، مالیات بر فروشاجتماعیهاي اقتصادي ـ  الف) قوة مجریه، رفع نابرابري) 1

 عوارض، مالیات بر دارایی و ثروت، مالیات بر فروش ،هاي اقتصادي ـ اجتماعی، ب) حقوق و عوارض گمرکی الف) مجلس نمایندگان، رفع نابرابري) 2

 هاي اقتصادي ـ فرهنگی، ب) مالیات بر نقل و انتقاالت دارایی، عـوارض، مالیـات بـر نقـل و انتقـاالت دارایـی،        قوة مجریه، رفع نابرابريالف) ) 3

 مالیات بر فروش

 مالیات بر فروش عوارض، حقوق و عوارض گمرکی، عوارض، ، ب)اجتماعیهاي اقتصادي ـ  ، رفع نابرابريمجلس نمایندگانالف) ) 4

 ؟هاي زیر است عبارات کدام گزینه پاسخ درست و کامل پرسش -156

 دهد؟ را افزایش می نشد ارک جذب بازارامکان فرصت اشتغال و سبب ایجاد توسط دولت کدام گزینه اقدامات الف) 

 شود؟ کدام مورد منجر می» کاهش«و » افزایش«به  ترتیب به، توسط دولت تجاري و ارزيمناسب هاي  ب) اجراي سیاست

 هاي داخلی و خارجی ـ واردات غیرضروري تکانهوابستگی و شکنندگی در مقابل اي، ب)  الف) استخدام نیروي کار حرفه) 1

 وجوي کار، ب) وابستگی اقتصادي ـ تقاضاي کل در اقتصاد اي جسته الف) افزایش هزینه) 2

 هاي داخلی و خارجی ـ واردات غیرضروري تکانهوابستگی و شکنندگی در مقابل الف) افزایش ظرفیت تولیدي و امکانات کشور، ب) ) 3

 وارداتی کاالهايرویۀ  اي افراد، ب) صادرات ـ مصرف بی الف) توانمندسازي مهارتی و فنی و حرفه) 4
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 ند:ر، سرمایه و دانش فنی برخوردارهر سه کشور به یک اندازه از نیروي کاکه  ، با فرض اینزیر با توجه به جدول -157

پوشاك  نقره  پسته  کشور

 واحد 50 واحد 30 واحد 60 ایران

 واحد 40 واحد 60 واحد 20 آرژانتین

 واحد 12 واحد 20 واحد 10 کنیا

 نقره مزیت مطلق دارد؟الف) کدام کشور در تولید 
 کنیا در تولید چه کاالیی مزیت نسبی دارد؟ب) کشور 

 این جمله به چه معناست؟ »کشور کنیا در تولید نقره، پسته و پوشاك نسبت به ایران و آرژانتین مزیت اقتصادي ندارد.«ج) 
باید در تولید نقره متمرکز شده و پسته و پوشـاك مـورد    ندارد،مزیت مطلق کنیا نسبت به دو کشور دیگر چون الف) آرژانتین، ب) نقره، ج) ) 1

 نیاز خود را از دیگر کشورها وارد کند.
و پسته را از این  نقرهرا به آرژانتین و ایران صادر کند و پوشاك باید  پس مزیت نسبی داردپوشاك الف) ایران، ب) پوشاك، ج) کنیا در تولید ) 2

 دو کشور وارد کند.
مزیت مطلق نسبت به آرژانتین و ایران ندارد باید هر سه  لیهر سه کاال مزیت نسبی دارد و تولید کنیا درچون ب) پسته، ج)  الف) آرژانتین،) 3

 نوع کاال را از ایران و آرژانتین وارد کند.

ل، پسته و پوشاك مورد نیاز خـود را  ایران، ب) نقره، ج) کنیا باید نقره را که در تولید آن مزیت مطلق دارد تولید و صادر کند و در مقاب الف)) 4

 از دو کشور دیگر وارد کند.

 ؟کند تکمیل میبه درستی هاي زیر است و جاهاي خالی را  عبارات کدام گزینه پاسخ درست پرسش -158
 است. … »قوة مقننه«و وظیفۀ  …» قوة مجریه«وظیفۀ  ترتیب بهالف) 

 بودیم. …نیز ادامه یافت و پس از جنگ شاهد انقالب کل گرفت که در دهۀ سوم ش …دوم انقالب اسالمی، آغاز جهش اقتصادي بود و  ۀب) ده

 . …و  …، …چنان ادامه دارد مانند  هایی را آغاز کرد که این روند هم پ) دولت با بازنگري نقش خود در عرصۀ اقتصاد، تالش

 شد. آغاز …ت) دهۀ چهارم انقالب با عنوان دهۀ 

افـزایش   ـ  سازندگی اقتصـادي  دوران ، ب)ها اجراي قوانین و برنامهاقدامات غیرقانونی ـ  و برخورد با گیري  یشپ ،برقراري نظم، سالمتالف) ) 1

گذاري خارجی، افزایش کارایی  تر در عرصۀ اقتصاد، جذب سرمایه ، پ) تشویق بخش خصوصی به فعالیت بیشو درآمد سرانهناخالص ملی تولید 

 اقتصاد مقاومتی ت)قانون اساسی،  44ل اص یهاي اجرای دولت در چارچوب سیاست

افـزایش   ـ  دولتـی  گـذاري  سـرمایه  ، ب)هـا  اجراي قـوانین و برنامـه   ـ  اقدامات غیرقانونی و برخورد باگیري  پیش ،برقراري نظم، سالمتالف) ) 2
خارجی، افزایش کارایی دولت در گذاري  سرمایهتر در عرصۀ اقتصاد، جذب  بیش يگذار سرمایه برايبخش دولتی  تشویقهاي دولت، پ)  فعالیت

 ت) عدالت و پیشرفتقانون اساسی،  44ی اصل یهاي اجرا چارچوب سیاست

تالش  هاي دولت، پ) افزایش فعالیت ـ  دولتی گذاري سرمایه ها، ب) گذاري قانونی، تأیید و تصویب برنامه ریل ـ  ها اجراي قوانین و برنامهالف) ) 3
 هاي خارجی، افزایش کارآمدي دولت، ت) اقتصاد مقاومتی گذاري لتی، جذب سرمایههاي دو گذاري براي افزایش سرمایه

و ناخـالص ملـی   افزایش تولیـد   ـ  دوران سازندگی اقتصادي ها، ب) گذاري قانونی، تأیید و تصویب برنامه ریل ـ  ها اجراي قوانین و برنامهالف) ) 4
ویژه در  وري به افزایش کارایی و بهرهگذاري خارجی،  جذب سرمایهه بخش خصوصی، هاي دولتی ب ها و شرکت واگذاري کارخانهسرانه، پ)  درآمد

 قانون اساسی، ت) عدالت و پیشرفت 44اصل  یهاي اجرای چارچوب سیاست
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 ؟کند درستی تکمیل می هاي زیر است و جاهاي خالی را به عبارات کدام گزینه پاسخ درست و کامل پرسش -159

 توان انجام داد؟ درآمدهاي نفتی و گوناگون کردن منابع درآمدي کشور چه اقداماتی میالف) براي کاهش اتکاي بودجه به 

 …شود که  ب) رشد اقتصادي کشور وقتی تضمین می

تري را در پی داشته  استوار گردد تا پیشرفت اقتصادي مطمئن …بهتر است به  ،باشدوابسته  …که به  یش از اینبپ) رشد اقتصادي کشور 

 باشد.

چـه در   آنهاي نفتی به جاي نفـت خـام، ب)    تأکید بر اصالح نظام مالیاتی، افزایش صادرات غیرنفتی و حرکت به سمت فروش فرآوردهالف) ) 1

رشد توانمنـدي  هاي فیزیکی ـ   . پ) رشد سرمایهشود، در سطح گسترده توسط کشورهاي مختلف مورد استفاده قرار گیرد درون کشور تولید می

 اي قدرت تولیدي عموم مردمسرمایۀ انسانی و ارتق

چه در درون کشـور تولیـد    آنب) وري و کارایی بخش دولتی،  هاي خارجی، افزایش بهره گذاري الف) افزایش صادرات غیرنفتی، جذب سرمایه) 2

 د مردمیبخش خصوصی و اقتصا هاي فعالیت ـ پ) بخش دولتی. شود، در سطح گسترده توسط کشورهاي مختلف مورد استفاده قرار گیرد می

افزایش تولید و رفع نیازهـاي  وري و کارایی بخش دولتی، ب)  هاي خارجی، افزایش بهره گذاري الف) افزایش صادرات غیرنفتی، جذب سرمایه) 3

 مردم سرمایۀ انسانی و ارتقاي قدرت تولیدي عموم ـ رشد توانمندي فیزیکی  هاي رشد سرمایهداخلی همراه با توزیع عادالنۀ درآمدها باشد. پ) 

افـزایش  هاي نفتی بـه جـاي نفـت خـام، ب)      الف) تأکید بر اصالح نظام مالیاتی، افزایش صادرات غیرنفتی و حرکت به سمت فروش فرآورده) 4

 بخش خصوصی و اقتصاد مردمی هاي فعالیت ـ بخش دولتی تولید و رفع نیازهاي داخلی همراه با توزیع عادالنۀ درآمدها باشد. پ)

 ؟هاي دولت ایران در جریان توسعه است یک از دوره هاي کدام ز عبارات زیر از ویژگیهریک ا ترتیب به -160

 ها ها و جنگ هاي بزرگ، لشگرکشی ها و سلسله وجود حکومت -

 گیري مالیات در نوین ینوسازي سازمان و تشکیالت دولت و پدید آمدن نظام -

 اسالم ساز طراحی نظام اقتصادي بر پایۀ اصول انسان -

 انقالب اسالمی ـ اقتصاد ایران بعد از پیروزي 1357تا  1300هـ . ش ـ اقتصاد ایران از  1300هاي قبل از  ران در سالاقتصاد ای) 1

 اقتصاد ایران بعد از پیروزي انقالب اسالمیـ انقالب اسالمی  اقتصاد ایران بعد از پیروزيهـ . ش ـ  1300هاي قبل از  اقتصاد ایران در سال )2

 اقتصاد ایران بعد از پیروزي انقالب اسالمی ـ 1357تا  1300اقتصاد ایران از  ـ 1357تا  1300از اقتصاد ایران  )3

 1357تا  1300اقتصاد ایران از ـ انقالب اسالمی  اقتصاد ایران بعد از پیروزيـ  1357تا  1300اقتصاد ایران از  )4
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 )1علوم و فنون ادبی (

 ؟است نرفتهبه کار » آرایی واژه«بیت آرایۀ دو در کدام  -161

 الف) اي متاع درد در بازار جان انداخته / گوهر هر سود در جیب زیان انداخته

 ب) گل گر به این قرار زند جوش خرّمی / خواهد چو سبزه سرو شدن پایمال گل

 / وقتی که نیست ماهی دریا، چه فایده؟پ) دریا به رنگ آبی روشن پر از سکوت 

 ت) هزار سال گرم باشد عمر، اي گل رعنا / به یاد روي تو هر لحظه چون هزار بنالم

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

 کار رفته است. به» سجع«، … ۀگزین جزبهها گزینه ۀدر هم -162

 مایه خرج. ن) امثال و شعر و حکایت درج کردیم و برخی از عمر گرا1

 اي دیدم که عقل و کیاستی و فهم و فراستی زایدالوصف داشت.زاده ) سرهنگ2

 ) دست تطاول به مال رعیت دراز کرده بود و جور و اذیت آغاز نهاده.3

 جو بود و نمد زین به گرو.) اسبم در این واقعه بی4

 … جز بهبه کار رفته است، » موازنه«در تمام ابیات  -163

 با شادي که شادي آن من باشد / مرا قولیست با جانان که جانان جان من باشد مرا عهدیست) 1

 شرع ببر که خانه یغماست مملوك / بی هبی جرم بکش که بند) 2

 وز ذوق تو مدهوشم در وصف تو حیرانم/  در دام تو محبوسم در دست تو مغلوبم) 3

 همه کار فارغیم چون یار ما تو باشی ز اغیار فارغیم / چون کار ما تویی ز) 4

 کدام است؟ ترتیب بههاي موجود در متن زیر،  نوع سجع -164

اي که مصور شدي که به کام آید یا  ي هالك، نه لقمه یکی را دل از دست رفته بود و ترك جان کرده و مطمح نظرش جایی خطرناك و مظنّه«

 »که خلقی هم بدین هوس که تو داري اسیرند و پاي در زنجیر. مرغی که به دام افتد. باري به نصیحتش گفتند: از این خیال محال تجنّب کن

 ) متوازي ـ مطرّف ـ متوازي ـ مطرّف2 ) متوازي ـ مطرّف ـ مطرّف ـ متوازي1

 ) متوازن ـ متوازي ـ متوازي ـ متوازن4 ) متوازن ـ مطرّف ـ مطرّف ـ متوازي3

 ؟کار رفته است به» ناهمسان حرکتی جناس«در کدام بیت  -165

 ماه تو خوش سال تو خوش اي سال و مه چاکر تو را/  ل و اي قال تو خوش و اي جمله اشکال تو خوشاي قی) 1

 فزاهایی جان ها سیناستی بر جان بر سینه/  اي جویبار راستی از جوي یار ماستی )2

 دم زنخرّ ةزهره نماند زهره را تا پرد/  آتش درافتد در زحل والي)(گل افتد عطارد در وحل) 3

 بم زند و نی ناي ماند نی نوا نی چنگ زیر/  ی درد ماند نی دوا نی خصم ماند نی گوان) 4

 شناسی زیبایی
 (بدیع لفظی)

 ، جناس و انواع آن)…آرایی، آرایی، واژه (واج
 121تا  98 يها صفحه

است. اجباريآموزان  دانش همۀبراي  درس ي اینها پاسخ دادن به سؤال
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 ؟به کدام شکل صحیح است» ترصیع -اشتقاق  -آرایی  واج -جناس «هاي  ترتیب توالی ابیات به لحاظ دارا بودن آرایه -166

 خیز آمده خوردن پگهگفتن شکرریز آمده / در شکر الف) در سخن

 را یار بدي / با شاه و گدا مرا کجا کار بديش یار مب) گر نه کش

 ج) اگر تو روي نپوشی بدین لطافت و حسن / دگر نبینی در پارس پارسایی را

 د) ما غافل و آن عمر گرامی شده از دست / افسوس ز عمري که به غفلت گذران است

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

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

 …گزینۀ  جز بهدر همۀ ابیات زیر جناس به کار رفته است  -167

 ستا ین که در طلبت حال مردمان چونبست / با ز گریه مردم چشمم نشسته در خون) 1

 عم همایونستلشرق سرکو آفتاب طلعت تو / اگر طلوع کند طامز ) 2

 حونستجیبرفت رود عزیز / کنار دامن من همچو رود  چنگماز آن زمان که ز ) 3

 خوان و صراحی در دست زلف آشفته و خوي کرده و خندان لب و مست / پیرهن چاك و غزل) 4

 ؟به کار رفته است» جناس همسان و اشتقاق«در کدام بیت هر دو آرایۀ  -168

 کشید به دوش بردند / امام شهر که سجاده می ز کوي میکده دوشش به دوش می) 1

 بس / پدرم نیز بهشت ابد از دست بهشتنه من از پردة تقوا به در افتادم و ) 2

 پیش رویت دگران صورت بر دیوارند / نه چنین صورت و معنی که تو داري، دارند) 3

 روي جانان طلبی آینه را قابل ساز / ورنه هرگز گل و نسرین ندمد ز آهن و روي) 4

 صحیح هستند. …بیت  جز بههاي مقابل تمام ابیات  آرایه -169

 و ندانی ره عشق / سر خود گیر و ره عشق به رهوار سپار (اشتقاق ـ تکرار)گر نداري سر عشّاق ) 1

 دور فلک مبادا کاین شربتت چشاند (جناس همسان ـ جناس ناهمسان)م ز دوري تو دور از تو خون فشاند / مچش) 2

 ار ـ سجع)کنند (تکر کنند مستان سالمت می مستی ز جامت میکنند /  کنند جان را غالمت می ) رندان سالمت می3

 جناس)  آرایی ـ راز است هنوز (واجددست بردار ز سوداگري و بوالهوسی / دست عشاق سوي دوست ) 4

 است؟ نرفتهکار  به» جناس تام«در کدام بیت،  -170

 خواها در آتشم بگذار / وین نصیحت مکن که بگذارش نیک )1

 خوردن به دام   نبینی که دد را و دام / نینداخت جز حرص مگر می )2

 سعدي که داد وصف همه نیکوان به داد / عاجز بماند در تو زبان فصاحتش )3

 عشقی ز جانم برده طاقت، ورنه من / داشتم آرام تا آرام جانی داشتم درد بی )4
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 ) 1شناسی ( جامعه

گیرند؟ در کدام بخش جدول، قرار می ترتیببههریک از موارد زیر،  -171

 کند. هنگی جهان اجتماعی باز میراه را براي دگرگونی هویت فر -

 رسد. تر می شود و به سطوح عمیق ناسازگاري اغلب از سطح رفتارها و هنجارها آغاز می -

 تعارض فرهنگی -

 الف ج فرهنگی ویژگی تزلزل

 شیوة زندگی ناسازگار با عناصر محوري جهان اجتماعی بحران هویت ب

 ) ج ـ الف ـ ب2 ) الف ـ ب ـ ج1

 ) ج ـ ب ـ الف4 لف) ب ـ ج ـ ا3

 مربوط به کدام موضوع است؟ ترتیببههر عبارت  -172

 هاي هویتی آن آثار متعدد متفکرین جهان غرب دربارة بحران -

 هاي درونی یک جهان اجتماعی بست ها و بن کاستی -

 هاي دوام هویت فرهنگی چالش -

 هاي یک فرهنگ ی و ارزش جهان اجتماعی ـ پذیرش عقاید و ارزشهاي عقیدت گیري دوران بعد از تجدد ـ بازاندیشی دربارة بنیان ) شکل1

 هاي یک فرهنگ انگاري دربارة معناي زندگی ـ مهم بودن عقاید و ارزش ) عبور از مرزهاي هویت فرهنگی ـ غفلت و پوچ2

 هاي یک فرهنگ امدرن ـ کهولت و مرگ طبیعی فرهنگ ـ عدم اعتبار عقاید و ارزشسگیري دوران پ ) شکل3

 هاي یک فرهنگ یأس و ناامیدي و خودکشی ـ کهولت و مرگ طبیعی فرهنگ ـ پذیرش عقاید و ارزش) 4

است؟  نادرستکدام عبارت در خصوص علل بیرونی تحوالت هویتی جهان اجتماعی  -173

 .باشد اجتماعی هاي ارزش و ها نآرما عقاید، سطح درتواند مییکدیگر  با هاي اجتماعی جهان ) روابط1

 شود. می هویتی تحوالت دچار نکند، پافشاري هاي خود ارزش و عقاید بر دیگر، هاي جهان با تعامل تماعی در) جهان اج2

 د. رآو نمی دست به جدیدي هویت آن، هایی از بخش پذیرش جهان اجتماعی دیگر با با مواجهه در اجتماعی ) جهان3

 شود. می فرهنگی خودباختگی شود دچار مقهور و ت) اگر اعضاي یک جامعه در مواجهه با جهان اجتماعی دیگر، مبهو4

 به کدام موارد اشاره دارند؟ ترتیببههاي زیر عبارت -174

 کند. فراموش را خود تاریخی فرهنگ اجتماعی، جهان -

دهد.  می دست خود از تاریخ و فرهنگ با را ارتباطش کند ومی عمل تقلیدي روش به ،جهان اجتماعی -

 گشتند.  غرب برتر و سیاسی اقتصادي قدرت مرعوب غرب، جهان با ویاروییر در جوامع، از بسیاري -

 جهان شود. و انسان حقیقت با آن اعضاي آشنایی از مانع اجتماعی، جهان هاي یکارزش و عقاید -

 علل بیرونی تحوالت جهان اجتماعی -غرب زدگی -از خود بیگانگی فرهنگی -) از خودبیگانگی1

 از خودبیگانگی حقیقی -غرب زدگی -خود باختگی فرهنگی -) علل درونی تحوالت جهان اجتماعی2

 از خودبیگانگی فطري -از خودبیگانگی تاریخی -از خود بیگانگی فرهنگی -) از خودبیگانگی فطري3

 از خودبیگانگی حقیقی -غرب زدگی -خود باختگی فرهنگی -گی تاریخی) از خودبیگان4

 شوند؟ ایرانی قبل از ظهور اسالم و هویت اسالمی جامعۀ ایران، چگونه توصیف می هویت ترتیب به -175

 ) فعال و اثرگذار ـ توحیدي و دینی2 ) توحیدي و دینی ـ فعال و اثرگذار1

 ) اساطیري و مستقل ـ فعال و اثرگذار4 ) اساطیري و مستقل ـ توحیدي و دینی3

 هویت 
(تغییرات هویت اجتماعی، تحوالت هویتی 

، تحوالت هویتی جهان »علل درونی«جهان اجتماعی 
 ، هویت ایرانی)»علل بیرونی«اجتماعی 

 110تا  74هاي  صفحه

است. اجباريآموزان  دانش همۀبراي  ي این درسها پاسخ دادن به سؤال
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 ودن، مشخص نمایید.، موارد زیر را از جهت صحیح یا غلط بترتیب به -176

 نیاز کرد. استفادة حکیمان ایرانی از زبان عربی، مسلمانان را از آموختن زبان فارسی بی -

 شود. هویت ایرانی قبل از ظهور اسالم، به ابعاد تاریخی و جغرافیایی آن محدود می -

 شعارهاي انقالب اسالمی ایران، متبلور تحوالت هویتی بودند. -

 ـ ص ـ ص ) غ2 ) ص ـ ص ـ ص1

 ) ص ـ غ ـ غ4 ) غ ـ غ ـ ص3

 تري دارد؟ یک ارتباط بیش هریک از موارد زیر با کدام ترتیببه -177

 هاي اساطیري هاي آیین زرتشت و آموزه عقاید و ارزش -

 تقسیم امت اسالمی به اقوام مختلف -

 الحاق ایران به جهان اسالم -

 اوت ـ مشارکت فعال ایرانیان در حیات فکري جهان اسالمهاي اجتماعی متف ) ایران قبل از ظهور اسالم ـ هویت1

 ) هویت توحیدي ایران قبل از اسالم ـ پهناور بودن جهان اسالم ـ هویت فرهنگی واحد2

 هاي توحیدي اسالم ) هویت فرهنگی واحد ـ دیدگاه مستشرقان ـ عقاید و ارزش3

 ري ایران قبل از اسالم) ایران قبل از ظهور اسالم ـ دیدگاه مستشرقان ـ هویت اساطی4

 شود؟ یک در یک جهان سکوالر، دیده می کدام -178

 تواند در جامعه ظهور و بروز داشته باشد. ) امکان رأي دادن به قوانین معنوي و الهی وجود ندارد و هویت دینی افراد نمی1

 ان تحرك اجتماعی صعودي فراهم است.گیرد و صرفاً براي یک نژاد خاص امک هاي دنیوي شکل می ) تحرکات اجتماعی بر مدار ارزش2

 افراد ممکن است. ۀیابد و تحرك اجتماعی براي هم ) هویت دینی و معنوي افراد در جامعه بروز و ظهور می3

شوند و امکان تحرك اجتماعی صعودي صرفاً براي یک نژاد  رسمیت شناخته نمی هایی که ابعاد متعالی و الهی انسان را نفی کنند، به ) هویت4

 اص فراهم است.خ

 هاي زیر در ارتباط با هویت جهان اجتماعی صحیح است؟ یک از گزینه کدام -179

 گیرد. گسترش هویت هر جهان اجتماعی مستقل از معانی آن صورت می) 1

 شود. گیرد و به همین دلیل به آن هویت فرهنگی اطالق می هویت هر جهان اجتماعی براساس فرهنگ آن شکل می) 2

 باشند. ترین ابعاد هویتی جهان اجتماعی می ترین و ذهنی ترتیب از عینی ت بهفرهنگ و جمعی) 3

 تواند تأثیرگذار باشد. هر عاملی که در گسترش فرهنگ مؤثر باشد در بسط هویت جهان اجتماعی نمی) 4

 است. …محصولی  بنیان، اقتصاد تک هستند و منظور از اقتصادهاي دانش …گیرند و در نتیجه  هاي اقتصادي در رابطه با دیگران صورت می کنش -180

 بخشی از کنش اجتماعی ـ هویت اقتصادي) 2 بخشی از کنش انسانی ـ هویت اقتصادي) 1

 هویت ذهنی بخشی از کنش اجتماعی ـ) 4 هویت ذهنی بخشی از کنش انسانی ـ) 3
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 منطق        

 ترین بخش منطق چیست؟ اصلی -181
 حیح) یافتن اقتران ص2  ) تعریف و استدالل1
 ) بررسی صورت اندیشه4  ) قیاس3

 شود. واقع می …، …حد وسط در کبراي شکل  -182
 موضوع ،) چهارم4 محمول ،) اول3 موضوع ،) دوم2 موضوع  ،) سوم1

؟ نیستکدام گزینه، بیانگر اشتراك تمثیل و استقراي ناقص و تفاوت این دو با قیاس  -183
 شود. زیی گرفته می) حکم از امور ج2 ) نسبت به نتیجه، یقینی نیستند.1
 گیري است. ) شباهت، اساس نتیجه4 کند. ) صدق مقدمات، الزاماً صدق نتیجه را ثابت نمی3

به  تواند نمییک از قضایاي زیر  باشد؛ کدام می» هیچ ب الف نیست«ي این قیاس او کبر» بعضی غیر ج الف نیست«یک قیاس اقترانی  ۀنتیج -184
 ي این قیاس استفاده گردد؟اعنوان صغر

 ) بعضی ب غیر ج است.2  ) بعضی غیر ج ب است.1
 ) هر ب غیر ج است.4  ) هر غیر ج ب است.3

 ؟نیست درست عبارت کدام جدل، مورد در -185
 دهد. تغییر را او نظرات و کرده غلبه مقابل طرف بر بتواند که شود می پیروز کسی جدل در) 1
 بکشاند. گویی تناقض به را دیگري د،متعد سواالت طرح با کوشد می نفر یک جدل، ةصورت ساد ) در2
 زد. مثال توان می را آن از متعددي هاي نمونه و دارد زیادي کاربرد انسان عملی زندگی در جدل) 3
 کنند. می استفاده جدلی هاي استدالل از باشند، دیده آموزش که این بدون نیز، کودکان حتی) 4

 ؟بر پایۀ چه براهینی هستند ترتیب به» ذاکرهمحصول سازش از طریق «و  »پی بردن از نام مؤلف به کیفیت اثر«هاي  استدالل -186
1 (لمانّ) 2 یی ـ لم4 یی ـ انّانّ) 3 یی ـ لم (یی ـ انّلم 

 …توان گفت خطابه  می -187
 گیرد. براي تشویق مردم به ترك فعلی صورت میصرفاً ) 1
 دهد. مخاطب را مورد خطاب قرار می عواطفو  قلب) 2
 با استدالل عقلی توأمان گردد.تواند  نمی) 3
 گردد. براي انجام امور ناپسند استفاده نمی) 4

 ؟استدالل کدام گزینه، مغالطه است -188
 هیچ الف ج نیست. ←هر ج ب است.  ،هیچ الف ب نیست) 1
 بعضی الف ج نیست. ←هیچ ب ج نیست.  ،بعضی الف ب است) 2
  بعضی ب ج نیست. ←بعضی ب الف است.  ،هر ج الف است) 3
 هیچ ب ج نیست.  ←هیچ الف ج نیست.  ،هر ب الف است) 4

 ؟کدام مغالطه در هر دو عبارت زیر وجود دارد -189
 اند؛ پس هوا آلت موسیقی است. هوا تار است، بعضی تارها آلت موسیقی -
 گذار است. گذارند، پس خفاش تخم خفاش پرنده است، بعضی پرندگان تخم -
 یط انتاجعدم رعایت شرا) 2 فقدان حد وسط) 1
 مغالطه در ماده) 4 جا تمثیل نابه) 3

 ؟به کار رفته است» ترکیب«در کدام گزینه نوعی مغالطۀ  -190
 .بازیکنان بزرگی هستندامسال قهرمان شد، پس حتماً بازیکنان این تیم » ب«تیم ) 1
 مربع است. چون هر مربعی داراي چهار زاویۀ قائم است، پس هر شکلی که داراي چهار زاویۀ قائم باشد،) 2
 مباحث این فصل دشوار است، پس قاعدتاً کل کتاب دشوار است.) 3
 ي حقوق دارد هم ثروتمند است.ااگر هر ثروتمندي باسواد باشد، پس شخصی که دکتر) 4

 استدالل 
مند قضایا)، اقسام  (استدالل (ترکیب قانون

 قیاس، ارزش قیاس، محتواي استدالل (ماده)، مغالطه)
 81تا  51ي  ها صفحه

است. اجباريآموزان  دانش همۀبراي  ي این درسها به سؤالپاسخ دادن 

 



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


