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پديدآورندگان آزمون
 نشگران و ويراستارانگزي

 ويراستار دانشجو  استاد ويراستار  درس مسئول  گزينشگر  نام درس
 ) اجباري1عربي زبان قرآن (

مريم آقاياري  مريم آقاياري
درويشعلي ابراهيمي

مؤمن حسام حاج

ـــــ

 ) انتخابي2عربي زبان قرآن (
 ينتخاب) ا1عربي زبان قرآن (
عبدالرشيد شفيعي جواد مؤمني جواد مؤمني  ي) اجبار1زبان انگليسي (
 ) اجباري1رياضي و آمار (

محمد بحيرائي  كفش حميد زرين  كفش حميد زرين   ) انتخابي2رياضي و آمار (
 ) انتخابي1رياضي و آمار (

سارا شريفي  عليرضا رضايي  عليرضا رضايي  اقتصاد اجباري
 ) اجباري1علوم و فنون ادبي (

نيا اعظم نوري  نيا ورياعظم ن
حسن وسكري
الهام محمدي

هژبر رحيمي  ) انتخابي2علوم و فنون ادبي (
 ) انتخابي1علوم و فنون ادبي (

ـــــمحمدي فرحناز خان ربابه صالحي عاطفه  ربابه صالحي عاطفهمنطق اجباري
 انتخابيفلسفه 

هژبر رحيميـــــسوفيا فرخيسوفيا فرخي انتخابيشناسي  روان
  :طراحان  

  

: )2و ( )1عربي زبان قرآن (
  مجيد هماييحسين رضايي، سعيد جعفري، اكبر ايمان پرور،  مريم آقاياري، علي

  

 ):1زبان انگليسي (
رضا كياساالر ،جواد مؤمني، علي شكوهي ،عبدالرشيد شفيعي

  

 :)2و ( )1رياضي و آمار (
امير محموديان، كريم نصيري، امير وركياني، كفش امير زراندوز، حميد زرينفرداد روشني، دميان، هادي پالور، كيميا خامحمد بحيرائي، 

  

 اقتصاد:
فاطمه فهيميان، مهدي كاردان، كامران اهللا مراديحميد صفايي، مريم بوستان، عليرضا رضايي، 

  

 :)2و ( )1علوم و فنون ادبي (
»گواه«، حسن وسكري، شاهد نيا نژاد، اعظم نوري ادات طباطباييس عارفههژبر رحيمي،  سعيد جعفري،  محسن اصغري،

  

 :و فلسفه منطق
ربابه صالحي عاطفهفاطمه شهميري، محمدحسين امامي، ناهيد جوهريان، عليرضا احمدي، سيد

  

 :شناسي روان
سوفيا فرخي، الهام ميرزائيمهسا عفتي، موسي اكبري، هژبر رحيمي، 

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

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

 مريم صالحي مدير واحد مستندسازي و مطابقت با مصوبات:
زهره قموشي :ندسازيتي مس مسئول دفترچه

 يسوران نعيم نظارت چاپ:
  

 

اي  ي آموزشـي و مشـاوره   جنبـه  بـه هاي اشتباه خود بهره بگيريد. يعني  هاي صحيح مطالعه و براي تصحيح روش كنيم، از اين آزمون و نتايج آن فقط براي تثبيت و تقويت روش از شما خواهش مي
تري مرتكب خواهيد شد و با آرامش و اعتماد به نفـس كـار را تـا پايـان را تصحيح كنيد، اشتباه كماكنون و در هر گام مسير خود  اگر هم ي سنجشي يا رقابتي آن توجه كنيد. آزمون بيش از جنبه

ادامه خواهيد داد. لطفاً نظرات خود را با ما در ميان بگذاريد.

l_Firuzi@yahoo.com   انساني ـ ليال فيروزي ي پايهمدير گروه 
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 ) :و األدقّ في الجواب للتّرجمة أو المفهوم ن األصح4-1عي(

1 - الخطأن عي:

باور دانشمندان بر ما تأثيري دارند. طبقها  ألوانِ تأثيرٌ علَينا حسب اعتقاد العلماء.: رنگ) لل1ْ

2هالم (ةٍ جميلةٍ.: فستيوال جشني رَجانُ احبناسمل فالٌ عامي مناسبتي زيباست.برا ينهمگات

اقتراح  لتقدمنا الدراسي؟: آيا پيشنهادي براي پيشرفت درسي ما داري؟ كعند ) هل3ْ

هاي مناسب سن بة لسنِّهِم.: مادر به فرزندان در انتخاب لباسمناسخاب المالبسِ الْأوالد في انت) االُم تُساعد ال4ْ

كمك كن. ،آنان

:أالخطعين  - 2

كشد، سوي آسمان مي به يبا قدرتها را  ،: گردباد ماهيقوةٍبِ ماءعصار يسحب األسماك إلي الساإل) 1

برد، ها را به مكاني دور مي ،: و آنبعيد ها إلي مكانٍذُأخُي و) 2

3 (و عنددفْقما ي سرعو هنگامي كه سرعتشان را از دست دادند،تَه :،

افتند. بر زمين ميدرپي  پي.: ي األرضِلَع تَتساقَطُ) 4

…ابر»: الحظنا غيمة سوداء عظيمة في سماء القرية فهربنا إلي بيوتنا.« - 3

هايمان فرار كرديم. پس به خانه ) سياه بزرگي را در آسمان روستا ديديم،1

ها گريختيم. سپس به خانه ) سياه بزرگ را در آسمان روستايمان ديديم،2

ها گريختيم. سياهي را در آسمان روستا مشاهده نموديم و به خانه زرگب) 3

مان فرار كرديم. ) تيره بزرگي را در آسمان دهكده ديديم و به خانه4

»إنَّ هذه اُمتكم اُمة واحدةً« لمفهوم اآلية الشريفة التّالية: المناسب  غيرعين  - 4

»تَفرَّقوا  جميعاً و الاعتَصموا بحبل اهللا و«) 2    يداهللا مع الجماعة!) 1

خيرٌ من عشَرَةٍ علي الشَّجرة! دعصفور في الي) 4 يك دست صدا ندارد!) 3

:المناسبة للفراغِ حسب المعني غيرة عين الكلم - 5

 )الثلجو المطر فيه كثيراً. ( …إنّ الشتاء فصل ينزل  )1

(دفتر الذكريات)ا. نتبقى في ذهن تيالعلوم الّلكتابة  هستعملندفتر  هو …) 2

)المحيط( . … من أصغر مساحته و عمقه البحر) 3

)الجمارك( خرى.البالد االُ من ما يحمله المسافرون تفتيشولة عن ؤإدارة مس … )4

نگاه به گذشته (بخش اجباري)ـ  )1عربي زبان قرآن (درس  10تا  1هاي  سؤال
 ي دانش آموزان  اجباري است. ها براي همه پاسخ دادن به اين سؤال

  الثي المجرَّد ومطَرُ السمك / الفعل الثُ
زيدالزم و متعدي / في قسم   الم /

مي الجوازات / تمارين / التعايش السل
/ الفعل الثالثي المزيد / في صالَةِ 

التَّفتيشِ / تمارين
)4(و ) 3درس (
46تا  23ي  صفحه

دقيقه 10وقت پيشنهادي: 

)1عربي زبان قرآن (
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؟في الترادف و التضاد خطأكم  - 6

)تمعجا قتفرَّ/  مات عاش/  إحسان إساءة/  سحاب ةغيم/  صعودنزول/ حفلة مهرَجان(

) أربعة4  ) ثالثة3  ) إثنان2  ) واحد1

7 - لفراغل خطأالن عي:

فتعالامزيد من باب  ،مفرد مؤنث مخاطب ،مرأنتفعي: فعل ا) 2  ستفعالمن باب ا ثيمزيد ثال ،ستَستمعونَ: فعل للمستقبل )1

ستفعالامن باب  ،مثني مخاطب ،مرأتَخْرِجا: فعل اس) 4   من باب تفعل ،جمع مذكر غايب ،تَكَلَّموا: فعل ماضٍ) 3

؟الفعل المتعدي جاء مافي أي عبارة  - 8

لُ و الكذب.خبمؤمنِ: الالتجتمع خَصلتانِ في  ال) 2 .تعلمونَ قالَ إنّي أعلَم ما ال) 1

تعبدوا من دونِ اهللاِ أحداً. ال) 4   يراني أي ضَغْط.يقبلُ الشعب اإل ال) 3

: يختَلف يذلّا علَفالعين  - 9 نْ غيرهم هباب  

التها.زمي التلميذةُ تُكَلِّم) 2   .لّا بالحسناتإمورِك اُفي  فكِّرال تُ) 1

.والدي تخَرَّج من جامعة طهران) 4.علِّمنا دروس الحياةِ في كُلِّ أحوالٍ) 3

ما هو الجواب المناسب للسؤال التّالي؟ -10

»كَم عدد المرافقين؟«

1 (.2   ستّة: والدي و اُختي و أخَواي( .و أخَواي و اُختاي ايستّة: والد

أربعة: ولَدي و اُختي و أخي.) 4ي.خمسة: والداي و اُختاي و إخوت) 3

.به شما خواهد كردافعال كمك بزرگي  ه حروف اصليِهستند، دقت ب» انفعال و استفعالافتعال و «و » تَفعيل و تفعل«هاي  هايي كه در باب در تشخيص فعل 
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 ن ال14-11( :أو المفهوم صحيح في الترجمةعي(

»:.م إلي األعمال الصالحةفي أحسنِ حالٍ و لذلك يرشدنَه هنَّدمهاتنا رؤيةَ أوالتُحب اُ« -11

ا بـه كارهـاي شايسـتهسبب آنان ر به همينمادران ما دوست دارند فرزندانشان را در بهترين حال ببينند و ) 1

كنند. راهنمايي مي

.كنند ها را به كار شايسته دعوت مي آن دليلمادران دوست دارند كه فرزندان خود را در بهترين شرايط ببينند و به اين ) 2

.يسته هستندكارهاي شا  ها به گر آن مادران ما دوست دارند كه فرزندان را در بهترين حال مشاهده كنند و به اين دليل هدايت) 3

.كنند ها را به كارهاي نيك هدايت مي مادران ما دوست داشتند كه فرزندان خويش را در شرايط خوب ببينند و به اين سبب آن) 4

:الخطأعين  -12

1 (» ماملَينا اإلهتع جِبالكهرباء بمصالح البلدي هالكتفي اس صاددر مصرف برق توجه كنيمجويي  و صرفه منافع كشورما بايد به .»: و اإلقت.

ـ  ،خودپسـندي راه نـرو  ناز و با شادمانه و در زمين »: يحب كُلَّ مختال فَخُورٍ اهللا ال  شِ في األرضِ مرَحاً إنَّمتَ ال«) 2 خداونـد هـر خودپسـندكـه  راسـتي   هب

.فخرفروشي را دوست ندارد

.وانان را تربيت كندجهاي تربيتي است تا با آن همه  اين نمونه.»: هذا نَموذج تَربوي ليهتَدي بِه كُلُّ الشَّباب«) 3

روي كن و صدايت را پايين بياور.  رفتنت ميانه در راه.»: اغْضُض من صوتك اقصد في مشيك و«) 4

؟حيحالص ما هو -13

.كند ابخانه كار ميآن كارگر از صبح تا شب در كت: ».ي المطبعة من الصباح حتّي اللّيلذلك العامل ف يعملُ«) 1

.كنند ورزشكاران برنده در ورزشگاه مدرسه بازي مي: ».لعب مدرستنارياضيون الفائزون يمارسون في مكان ال«) 2

.ناهار را در رستوران تميزي در استان شما خواهيم خورد: »داء في مطعمٍ نظيف في محافظتكم.غَسنأكل ال«) 3

.اي در آشپزخانه پخت نواز غذاي خوشمزه آن زن ميهمان: »عمة لذيذة من المطبخ.افة جلبت أطيتلك المرأة المض«) 4

.« ؟ما هو األقرب من المفهوم -14 »السكوت ذَهب و الكالم فضّةٌ

1 (ستسخن تا نگويي تو راست زيردست / زبردست شد كز دهان تو ج

تا مرد سخن نگفته باشد / عيب و هنرش نهفته باشد) 2

است؛ زبان آمد زيان آمد نپرگفت كم گفتن به از) 3

وار گوهرشناسان راز / دهان جز به لؤلو نكردند باز صدف) 4

:معناه عنِ الباقي يختلف» رخَي«كَلمةَ عين  -15

!رٍ و الجهلُ أصلُ كُلِّ خَيم أصلعلْا) 1 ! سانٍإنعلي  تَمدال تَع )2   لُ كُلِّ شَرٍّ ال تنتظر منه خَيراً

!يع اقلُ منْلع) ا3 !) ا4            رِف خَيرَ الشَّرَّينِ قَعلخَيرُ في ما و  

(بخش انتخابي) نگاه به آيندهـ  )2عربي زبان قرآن (درس  20تا  11هاي  سؤال
 ،سؤال پاسخ دهيد 10بايد به اين  ايد ) را انتخاب كرده2زبان قرآن (عربي در انتخاب واحد درس اگر 

  .پاسخ دهيد  )1(ن عربي زبان قرآ درس 30تا  21توانيد به جاي آن به سؤاالت  در غير اين صورت، مي

/ اسم التفضيل و اسم  قيمةمواعظ 
/ تمارين المكان / حوار في السوق

) 1درس (كل 
14تا  1ي  صفحه

دقيقه 10وقت پيشنهادي: 

)2عربي زبان قرآن (
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»… ـ حمرأ ـ أزرق ـ ودأس«كَلمات في المعنَي: اله ذه تُناسب العين الكلمةَ الّتي  -16

1جِينَفْس2  ) ب ضي3  ) ف (غَر4   فَرأصأص (

:عين نوع األفعال التالية علي الترتيب -17

»قدم ممواعظَ يسدر ذُ ي،مة لقيكر قسم منها في الصإنّه ؛ةحيفة الجداري إلي األعمال الصالحة دائماً يرشدني«.

مضارع ـ ماضي مجهول ـ ماضي )2 مضارع ـماضي  ـ) ماضي مجهول 1

مضارع ـ ماضي مجهول ـ) أمر 4 مضارع مجهول ـماضي  ـ أمر )3

:كثرأسم المكان فيها و اأاسم التفضيل جاء  ةعين عبار -18

1لَ ،تجر زميلتي) إنّ هذا مفي المطعم. طيباً ختي الكبري طعاماًاُ) يطبخ 2  جميلة. فساتين ه

.األفاضل باب المكتبة أمس فونالموظّق ) أغل4َ  .يمنزل أخي األكبر أجمل منّيا سعيد، إنّ ) 3

في الكلمات المعينةِ: لخطأاعين  -19

1 (بنُ رلمِ و ال ما أرضي المؤمثلِ الحبِم بِالشيطانَ  أسخَطَهتم(اسم التفضيل) .مثلِ الص

(اسم المكان) وقت الصالة. المسجداولئك النساء المؤمنات يذهبن إلي ) 2

(اسم التفضيل) .ي إليكم عيوبكُمكُم منْ أهدإخْوان خيرُ) 3

د من باب تفعيل)(فعل مزي »اهللاُ نَفْساً إلّا وسعها كَلِّفيال «) 4

ما هو الجواب المناسب للسؤال التّالي؟ -20

»؟أرخص ميصأ عندكم قَ«

المبلغ مئتين و ثالثين ألف تومان.  صار ،نَعم) 2 !نعم، تفضَّل، اُنظُر يا حبيبي) 1

.حسب النَّوعياتالفساتين عر سسيدي، يختلف ) 4  .ال، ذلك متجر زميلي. لَه سراويل أفضَل) 3
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  حيح في التّرجمةن الص24-21: (للعبارات التّاليةأو المفهوم عي(

21- »سردتْـنا الْملَّمتماعِ ةُعنَ االسستّال و ححدفَ ثناهلَّمتَع بسهاتوقّعما ح.:«

گيريم. خوب سخن گفتن را مدرسه به ما ياد داد پس مطابق با انتظارش فرامي ) خوب شنيدن و1

را طبق انتظارش يادگرفتيم. ها  صحبت كردن را ياد داد پس آن كردن و خوب گوش ) مدرسه به ما2

ها را طبق نظرش يادبگيريم. آنبايد صحبت كردن را به ما آموخت پس  كردن و ) آموزگار طرز خوب گوش3

م.ها يادگرفتي آن توقّعما موافق با  صحبت كردن را خوب ياد دادند و كردن و مدرسه به ما گوش ) در4

عين الصحيح: -22

وانَكم: برادرانتان پراكنده نشوند.وا إخْرِّق) ال تُف1

شود. گر مي بدي جلوه )هرگونه(: همبستگي شما در پرهيز از .إساءةٍ عن الجتناب) يتَجلَّي اتّحادكم في ا2

3رُ) إحعاشالّذي ي تَرِم عقائدكنند. كساني كه چون برادر با هم نشست و برخاست مي كَاألخِ: احترام بگذار به باورهايِ ك

شوند. كسي كه از عشق تهي شد و خانه ويرانه شبيه هم مي حب: قلبلقلب الّذي فَرَغَ منَ الْتَشابه البيت الخَرِب و ا ) قد4

:الخطأعين  -23

1الشَّع فوفينَ صثُّ التّـفرِقَةِ بب جوزت روا نيست،هاي ملّ ين صفپراكني ب بِ،: تفرقه) ال ي

2نْ ) ألنّهزيرا كسي از آن سود نميال ي :،دأح بِه عبرد، تف

آميز همزيستي دارند، مياً،: پس هموطنان با يكديگر مسالمتضهم تَعايشاً سلْنَ يتعايشونَ مع بعمواطنو) فَال3ْ

4اح عنْ) مكُلٍّ م فاظتهمراه :.هقائدم بِعكه هريك به عقايد ديگري احترام بگذارد. اين ه

»كلّ حزب بما لَديهم فَرِحون«عين المناسب لمفهوم اآلية الشريفة التّالية:  -24

عيسي به دين خود، موسي به دين خود!) 2  هر كسي آن درود عاقبت كار كه كشت!) 1

نو / يادم از كشته خويش آمد و هنگام درو  مزرع سبز فلك ديدم و داس مه) 4    الدنيا مزرعة اآلخرة!) 3

25- عي : لفراغاتحيح لسةُ ال«ن الصردكامالً و …م راسيوامِ الدالد هاءانْت دعب نَ الطَّالباتم  ـبنات …الْأولياء …« .

هم ـ تنتظرون ـفَرَغَ  ) ما4  هنَّ  ـ ينتظر ـفَرَغَت  ) ما3  هنَّ    ـ ينتظرون ـتفرُغُ  ) ال2  هم ـينتظرونَ  ـفَرَغَت  ) ما1

نگاه به گذشته (بخش انتخابي)ـ  )1عربي زبان قرآن (درس  30تا  21هاي  سؤال
پاسخ دهيد.  30تا  21  هاي بايد به سؤال» ايد نكرده«) را انتخاب 2ان قرآن (در انتخاب واحد درس عربي زباگر 

  رُ السمك / الفعل الثُالثي المجرَّد ومطَ
زيدالزم و متعدي / في قسم   الم /

الجوازات / تمارين / التعايش السلمي 
/ الفعل الثالثي المزيد / في صالَةِ 

التَّفتيشِ / تمارين
)4(و  )3درس (
46تا  23ي  صفحه

دقيقه 10وقت پيشنهادي: 

)1عربي زبان قرآن (
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:المناسبة للفراغِ حسب المعني غيرعين الكلمة  -26

)داعصال. (هو ألم في الرأس و قد يكون لكثرة العمل …) 2  )الجواز. (فرالسلمسافر ليجوز به ل ولةالد يهعطت ماهو  …) 1

3( … ةٌ ريحلُ شَديدن تَنتَقكانٍ مكانٍ إلَي مآخَرَ م) .معجونال( .نستعمله لغسل األسنان بالفرشاة …) 4  )يامنّال(

عين الصحيح: -27

»ظاهرة«ظواهر: مفرد لـ )2  »عصير«أعاصير: جمع التكسير لـ) 1

»أسود«لـ مؤنث: سوداء) 4 »لعام«: جمع التكسير لـعمالء) 3

؟الفعل المتعدي جاء مافي أي جوابٍ  -28

1 (زين اهللاُ السرر.مايبأنجمٍ كالد صنع الكَغاولئك الرّجال يشت) 2 ءلون في مراسي.

3 (الناس شاهوا سقوطَ األسمادك العدوانَ في) 4  .من السماء الجاهلُ يزرعدالخسرانَ حص.

:عين الفعل الثالثي المزيد -29

شتري لحامد حاسوباً له.اوالدي ) 2 حبةٍ صغيرةٍ. منالشجرةُ  تنمو) 1

الثلج نوع من أنواع نُزول الماء من السماء ينزل علي األرضِ.) 4 هر.األسماك تعيش في البحرِ و النَّ) 3

:ات التّاليةالحوار  حولَ الخطأعين  -30

1 (بالعربي ماذا تَتَكَلَّمداً؟ لاللَّغةَ كثيراً.ألنّي ةِ جي ههذ بخول؟ ال، ما هل) 2  اُحبطاقة الد حتّي اآلن. عندك اشتريتُه

.لجدتي ما هذه الحبوب؟ حبوب مهدئةٌ) 4  .فَةالمنْشَ  في حقيبتي فُرشاةُ األسنانِ و المعجونُ و ماذا في حقيبتك؟) 3
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31- We know for sure living abroad is … staying here. 

1) best than 2) as better as
3) better than 4) as worse as

32- My brother is studying Philosophy in Tehran University. He always 
… Plato’s books with him wherever he goes.
1) needs 2) donates
3) carries 4) describes

 
 

Passage 1 
Did you know that spiders are not insects? They are actually called arachnids, a group of animals 

related to insects that have eight legs and that have venom. There are many different kinds of spiders. 
They live all over the world and can be found in just about every habitat. Most like dark places which 
may include your home, closets, suitcases or basement! Spiders are very interesting. Some spin silk 
webs to catch and eat prey, while others attack their prey. Some spiders, like tarantulas, are large 
enough to eat lizards and mice! Many people are afraid of spiders because they bite. Most spiders, 
however, will only bite if they think they are in danger and most are harmless. Spiders are actually 
helpful to people because many eat insect pests like cockroaches and mosquitoes.

33- The underlined word “basement” is probably a kind of … . 
1) place 2) insect 3) spider 4) suitcase

34- Why are spiders helpful to people? 
1) Some eat insect pests. 2) They live all over the world.
3) They have eight legs. 4) Some eat lizards.

35-  Which question is NOT answered in the passage? 
1) How many legs do spiders have? 2) What do spiders eat?
3) How long do spiders live? 4) Where would I find a spider?

36- According to the passage, spiders are ... . 
1) related to insects 2) insects 3) tarantulas 4) all harmful

Passage 2 
At any age, an injury to the head and brain can cause trouble with somebody’s memory. Some 

people who recover from brain injuries need to learn old things all over again, like how to talk or 
tie their shoes. That’s why it’s so important to protect your head by wearing your seatbelt in the 
car and wearing a helmet when you skate, ride your bike, skateboard, or wear roller sneakers. 

You may have heard about a memory problem called amnesia. This is when someone can’t 
remember things that happened recently and sometimes even things that happened long ago. It’s 
not usually like what you see on TV or in the movies. People rarely forget their own names and 
they usually get better slowly. The most common cause of amnesia is a traumatic brain injury 
(TBI). A TBI is caused by a severe hit to the head. Car accidents, bike accidents, and falls can cause 
TBIs. If you’ve ever seen someone take a hit to the head in a National Football League game, you 
may have seen the player being questioned on the sidelines. The doctor may ask the person some 
basic questions – like what happened, where they are, and what team they’re playing. Not knowing 
the correct answers could be the first sign of a brain injury. 

37- Which of the following would be the best title for the passage? 
1) The Importance of Memory 2) How to Keep Memory Working
3) Brain Injuries and Memory Loss 4) How Emotions Affect Memory

38-  The underlined word “helmet” in the first paragraph is probably a kind of … . 
1) sports headband 2) running shoes 3) safety glasses 4) hard hat

39-  Which of the following is NOT mentioned as one of the causes of TBIs? 
1) Bike accident 2) Heat 3) Fall 4) Car crash

40- What do we understand from the passage? 
1) People with amnesia do not usually appear on TV.
2) Football players are questioned if they cross the sideline.
3) Learning to tie one’s shoes needs a powerful memory.
4) Amnesia does not usually cause you to forget your name.

نگاه به گذشته (بخش اجباري)ـ )1( زبان انگليسيدرس  40تا  31هاي  سؤال
ي دانش آموزان  اجباري است. ها براي همه پاسخ دادن به اين سؤال

Wonders of Creation
)Pronunciation(تا پايان 
61 تا 43هاي  صفحه

دقيقه 10وقت پيشنهادي: 

  )1انگليسي ( زبان

PART A: Grammar and Vocabulary: Questions 31-32 are incomplete sentences. Beneath each sentence you will see four words
or phrases marked (1), (2), (3) and (4). Choose the one word or phrase that best completes the sentence. Then mark your answer sheet. 

PART B: Reading Comprehension 
Directions: Read the following passages and answer the questions by choosing the best choice (1), (2), (3), or (4). Then 
mark the correct choice on your answer sheet. 
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 ؟واحد بیشتر از ربع آن عدد است. نصف نصف این عدد کدام است 34مجموع ثلث و خمس عددي  -41

1 (60 2 (120 

3 (90 4 (30 

 45تومان بیشتر از قیمت آن بـا   45000درصد،  20ن دیواري با تخفیف ک قیمت یک آب گرم -42

 ؟درصد تخفیف چقدر است 10کن با  قیمت این آب گرم .درصد تخفیف است

1 (180000 2 (240000 3 (200000 4 (162000 

x)هاي معادلۀ  اختالف جوابقدرمطلق  -43 k)− − =2 4 kازاي  به0 = ؟کدام است 1−

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

 ؟کدام است xالزاویۀ مقابل اندازة  ثلث قائممدر  -44

1 (1 2 (−7 

3( 7 4 (−1 

xبراي حل معادلۀ  -45 x+ − =22 7 3 از کدام عدد باید x2به روش مربع کامل بعد از یک شدن ضریب  0
 جذر بگیریم؟

1 (
73
16

2 (
25
16

3 (
3
2

 4 (
61
4

xدوم  ۀهاي معادلۀ درج یکی از جواب -46 kx+ − =23 10 است. جواب دیگر این معادله 5برابر  0
 ؟کدام است

1 (
3
2

 2 (
2
3

 3 (
−3
2

4 (
−2
3

1±هاي کدام معادله به شکل جواب -47 5
2

؟باشد می 

1 (x x+ − =2 1 0  2 (x x+ + =2 1 0

3 (x x− + =2 1 0  4 (x x− − =2 1 0

x ۀ، معادلm به ازاي چه مقادیري از -48 x m+ − − =22 3 3 دارد؟ متمایز حقیقیدو جواب  0

1 ( m −
<

33
8

 2 ( m −
>

33
8

 3 ( m −
>

15
8

 4 ( m −
<

15
8

x، معادلۀ aبه ازاي کدام مقدار  -49 x
a ( x )

−
+ =

+ − +

3 2 324 2 4 1
xداراي جواب    ؟است 1=

1 (
28
7

2 (
−51
14

3 (
−6
5

4 (
24
5

xدر معادلۀ  -50 x x
x x

+
− =

− −

2 2 8 2
4 4

؟تفاضل معکوس جواب از خود جواب کدام است 

1 (
5
4

2 (
3
2

3 (
7
4

 4 (
5
2

نگاه به گذشته (بخش اجباري)ـ  )1ریاضی و آمار (درس  50تا  41هاي  سؤال
 ي دانش آموزان  اجباري است. ها براي همه پاسخ دادن به این سؤال

 معادلۀ درجۀ دوم
 )2( فصلکل 

 54تا  25ي  صفحه

دقیقه 15وقت پیشنهادي: 

 )1ریاضی و آمار (

محل انجام محاسبات
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 ؟باشد یک از جمالت زیر گزاره می کدام -51

1( −5  عددي مثبت است.5

 هواي ابري دوست داشتنی است. )2

 .را به من بدهلیوان لطفاً  )3

بزرگتر است؟ 73از  102آیا ) 4

؟ نیستنددر کدام گزینه، دو گزارة کنار هم، نقیض هم  -52

1 (N∉2 و N∈2 

2 ({ , , , , } Z− − ⊂2 1 0 1 } و 2 , , , , } Z− − ⊄2 1 0 1 2 

3 (>5 5>و  3 3

4 (x عددي منفی است ـx .عددي مثبت یا صفر است 

~آنگاه گزارة ،بنامیم pرا » عددي زوج است2« ةاگر گزار -53 (~ p) ؟کدام است 

 ست.و هم فرد ازوج هم  2) 1

 .زوج باشدعددي  2چنین نیست که ) 2

 عددي زوج است. 2 )3

   فرد است.عددي  2 )4

x«رة گزا -54 .x x .x=2 7 3 ؟استارز  ارة زیر، همکدام گزبا » 6

, :عبارتنداز14هاي طبیعی عدد  تمام مقسوم علیه) 1 ,1 2 7 

,هاي  واریانس داده) 2 , ,183 3 9
6

 برابر صفر است. 

yنمودار خط) 3 x= −  گذرد. نمی، از ربع سوم محورهاي مختصات 1−

fرابطۀ ) 4 {( , ) ,( , ) ,( , )}= 3 6 1 7 1  تابع است. 2

زیر  هاي چه تعداد از گزاره ،اي درست باشد گزاره rست و ردااي ن گزاره q ،اي درست گزاره pاگر  -55

 ؟است درست

p)الف)  q) r∨ ~)ب)  ∧ p q) ~ r∧ ∧ 

~)پ)  p ~ q)∨  (ت(~ p p)∧ 

~)ث)  q q)∧ 

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

(بخش انتخابی) نگاه به آیندهـ  )2ریاضی و آمار (درس  60تا  51هاي  سؤال
  ،سؤال پاسخ دهید 10باید به این  اید ه) را انتخاب کرد2در انتخاب واحد درس ریاضی و آمار (اگر 

 .پاسخ دهید  )1(ریاضی و آمار  درس 70تا  61توانید به جاي آن به سؤاالت  در غیر این صورت، می

 آشنایی با منطق و استدالل ریاضی

 ها) ها و ترکیب گزاره (گزاره

 ) 1) درس (1فصل (

 11تا  2ي  صفحه

دقیقه 15وقت پیشنهادي: 

)2( ریاضی و آمار

محل انجام محاسبات
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p) ةارزش گزار -56 ~ q) (p q)∨ ∧  ؟برابر کدام است ∨

1 (p q∧  2 (p  3 (q 4 (T 

~هاي  اگر گزاره -57 p q∨  وp r∧     گـاه ارزش گـزارة    آن ،هـر دو ارزش نادرسـت داشـته باشـند

~ (p ~ q) r∨ گـزارة Fگزارة همـواره درسـت و    T( ؟با ارزش کدام گزینه یکسان است ∧

 همواره نادرست است.)

1( p 2 (~ r 3 (F 4( T 

 ؟هاي زیر داراي ارزش درست است یک از گزاره کدام -58

1( (Z N) ( )⊆ ∧ =
8 21
22

 (جمع یک عدد زوج و یک عدد فرد همواره عددي فرد است) ⇒ مربع کامل است 27 )2

 اولین عدد اول است. 3⇒ضرب دو عدد متوالی همواره عددي زوج است. )3

4 (x− + = ⇔ =2 4 23 0 3 یک ریشه دارد. 9

p) مرکب  مربوط به گزارةستون  -59 ~ q) (~ p q)∧ ⇒  Fو  T( ؟کدام اسـت  زیر جدولدر ∨

 هاي درست و نادرست هستند) ترتیب ارزش به

(p ~ q) (~ p q)∧ ⇒ ∨ q p 
T T ؟
F T ؟
T F ؟
F F ؟

1( 

F
T
F
T

2( 

F
F
F
T

3 (

T
T
F
F

4 (

T
F
T
T

 ؟اي قرار گیرد تا ارزش کل گزارة زیر، درست باشد در جاي خالی چه گزاره -60

)]تابع است)  (نمودار  N) ( )]∉ ∨ ⇔3 

yنمودار خط  )1 =  گذرد. از ربع اول محورهاي مختصات می 4

 ذاها (خوب، متوسط، بد) متغیر کیفی اسمی است.غ  مزة )2

 نه اول است نه مرکب. 1عدد  )3

 باشد. ها می میانه همان چارك دوم داده )4

محل انجام محاسبات
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 16000اگر مجموع پول قلک  .وجود دارد یتومان 100تومانی و  50سکۀ  200در قلکی تعداد  -61
تومـانی   50هـاي   تومانی چند برابر تعداد سکه 100هاي  ، در این صورت تعداد سکهتومان باشد

 ؟است

1 (
3
2

 2 (
2
3

 3 (1 4 (
11
9

m)دوم  ۀهاي معادلۀ درج ، یکی از ریشهmازاي چه مقادیري از  به -62 x) mx+ + − =2 5 برابر0
xبا  =  ؟است 1−
1−و  2) 4 1و  2−) 3 4−و  1) 2 4و  1−) 1

xبراي حل معادلۀ  -63 x− + =23 8 1 کـافی x2روش مربع کامل، بعد از یک شدن ضـریب   به 0
 ؟است کدام عدد را به طرفین معادله اضافه کنیم

1 (
64
9

2 (
16
9

3 (
13
9

4 (
29
9

xهاي معادلۀ  ابوج -64 x+ =
125 2
5

؟چگونه است 

 یک ریشۀ مضاعف) 2 متمایز هم عالمت دو ریشۀ) 1
 العالمه دو ریشۀ متمایز مختلف) 4  فاقد ریشه) 3

)هاي معادلۀ  مجموع ریشه -65 k )x ( k )x− + − − =22 3 4 8 6 ضـرب برابر صفر است. حاصـل  0
 ؟هاي آن کدام است ریشه

1 (−8 2 (−6 3 (−10 4 (−12 

xمجموع ریشۀ بزرگتر معادلۀ  -66 x− − =22 2 1 xو ریشۀ کوچکتر معادلـۀ   0 x+ + =26 5 1 0
 ؟کدام است

1 (−
3

2
2 (

+1 3 2
6

3 (
−1 3 2

6
4 (

3
2

R(x)ترتیـب بـه صـورت     یـک شـرکت بـه    ۀمعادلۀ درآمـد و هزینـ  اگر  -67 x x= − +
1 2 100
2

و 

C(x) x= +3600 تولید چه تعداد ازاي  به ،تعداد کاالهاي تولیدي است xها  باشد که در آن 15
 رسد؟ سر خود می یکی از نقاط سر بهکاال شرکت به 

1 (70 2 (80 3 (60 4 (95 
برابر وزن مس خالص است. استاد قلمکار  8داریم که وزن نقره خالص  و مس نقرهاز جنس  یظرف -68

درصد  80دانیم  می ،ساخت يگرم مس به آن اضافه کرد و ظرف جدید 100و کرده آن را ذوب 
 ؟است مرگ دنوزن نقره در ظرف چ .وزن ظرف جدید، نقره است

1 (100 2 (200 3 (800 4 (900 
 ؟است. این عدد کدام است 5−مجموع شش برابر معکوس عددي با خود آن عدد برابر با  -69

 3یا  2) 4 3یا  2−) 3 3−یا  2) 2 3−یا 2−) 1

xدر معادلۀ  -70 x
x xx

+ −
= −

− +−

1 3 3
2 3 39

؟برابر معکوس جواب کدام است دو 

1 (24 2 (
1

24
 3 (12 4 (

1
12

نگاه به گذشته (بخش انتخابی)ـ  )1ریاضی و آمار (درس  70تا  61هاي  سؤال
 پاسخ دهید.  70تا  61  هاي باید به سؤال» اید نکرده«) را انتخاب 2در انتخاب واحد درس ریاضی و آمار (اگر 

 معادلۀ درجۀ دوم
 )2( فصلکل 

 54 تا 25ي  صفحه

دقیقه 15وقت پیشنهادي: 

 )1ریاضی و آمار (

محل انجام محاسبات
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درستی تکمیل  هاي زیر است و جاي خالی را به عبارت کدام گزینه نشانگر پاسخ درست پرسش -71
 کند؟ می

 ي شد؟نشر پول به یک بانک مرکز سپردنچه دالیلی باعث الف) 
 بود. …ترین مشکالت پول فلزي  از مهمب) 

 ها چه بود؟ ج) پشتوانۀ نخستین اسکناس
ن از اعتماد مردم، ب) محدود بودن میزان طال و نقـرة در دسـترس   صرافااستفاده برخی از  مباالتی و یا سوء بیالف) ) 1

 بشر، ج) اعتماد مردم به صرافان و بازرگانان
 شد. رافان و بازرگانان نگهداري میصاي که نزد  د مبادالت، ب) اشغال فضاي زیاد، ج) طال و نقرهالف) زیاد شدن حجم و تعدا) 2

رافان و بازرگانـان نگهـداري   صـ اي کـه نـزد    طال و نقـره محدود بودن میزان طال و نقرة در دسترس بشر، ج) ها، ب)  الف) تعداد زیاد انواع رسیدها و صرافی) 3
 شد. می

 و تعداد مبادالت، ب) اشغال فضاي زیاد، ج) اعتماد مردم به صرافان و بازرگانان الف) زیاد شدن حجم) 4

در اقتصاد  …شود. ایجاد چک و استقبال مردم از آن باعث شد که  گفته می …نویسند به آن  چون افراد خود مبلغ چک را روي آن می -72
 شکل بگیرد.

 پول تحریري ـ پول ثبتی) 4 شبه پولـ  دیداري سند) 3 شبه پول ـ پول تحریري) 2 پول تحریري ـ شبه پول) 1

 ؟یک از وظایف پول است هر کدام از عبارات زیر مربوط به کدام -73
 د.کنبه خوبی ایفا را پول  ۀتواند این وظیف الف) در صورتی که پول بتواند حفظ ارزش کند می

 کند. دیگر آسان میها را به یک ب) این عمل پول، کار خرید و فروش کاالهاي مختلف و تبدیل قیمت
 سازي مبادله است. آسان ،ج) نقش اصلی پول در مبادالت

 سنجش ارزش ۀپرداخت در مبادالت، ج) وسیل ۀانداز و حفظ ارزش، ب) وسیل پس ۀالف) وسیل) 1
 پرداخت در مبادالت ۀسنجش ارزش، ج) وسیل ۀانداز و حفظ ارزش، ب) وسیل پس ۀالف) وسیل) 2
 پرداخت در مبادالت ۀسنجش ارزش، ج) وسیل ۀآینده، ب) وسیل هاي پرداخت ۀالف) وسیل) 3
 سنجش ارزش ۀپرداخت در مبادالت، ج) وسیل ۀهاي آینده، ب) وسیل پرداخت ۀالف) وسیل) 4

واحد میلیون  35با برابر  94درصد باشد و قیمت خودرو در سال  60بابرابر  95تا  94هاي  قیمت خودرو بین سالدر اگر تورم  -74
 کدام است؟ 95باشد، قیمت خودرو در سالپولی 

 واحد پولی میلیون 95) 4 واحد پولی میلیون 2135) 3 واحد پولی میلیون 41) 2 واحد پولی میلیون 56) 1

 هر یک از موارد زیر مربوط به کدام نوع از اسناد اعتباري است؟ -75

 این اسناد به محض رؤیت بانک و بدون اطالع قبلی قابل پرداخت است.الف) 
  .تر است از اسناد یکسال یا کم دستهداخت این زمان بازپرب) 
هاي اقتصادي خود به امکانات مالی نیاز پیدا  براي رفع مشکالت یا گسترش فعالیت یدر مواقعی که دولت یا مؤسسات خصوصج) 

 اقدام کنند.دسته از اسناد اعتباري ن ایکنند، ممکن است به انتشار  می
تواند آن را ظهرنویسی کند و با دریافت مبلغ  ررسید این نوع سند به پول آن نیاز پیدا کند، مید) در صورتی که طلبکار قبل از زمان س

 خود را به دیگري انتقال دهد. کمتري، طلب
 اسناد اعتباري بلندمدت، د) پول تحریري، ج) مدت اسناد اعتباري کوتاه، ب) اسناد اعتباري دیداريالف) ) 1
 اسناد اعتباري بلندمدت، د) سفته، ج) سفته، ب) مدت اسناد اعتباري کوتاهالف) ) 2
 مدت، ب) سفته، ج) اوراق مشارکت، د) پول تحریري الف) اسناد اعتباري کوتاه) 3
 اوراق مشارکت، د) سفته، ج) مدت اسناد اعتباري کوتاه، ب) اسناد اعتباري دیداريالف)  )4

نگاه به گذشته (بخش اجباري)ـ اقتصاددرس  80تا  71هاي  سؤال
 ي دانش آموزان  اجباري است. ها براي همه پاسخ دادن به این سؤال

 نهادهاي پولی و مالی
 )2کل بخش (

 76تا  52ي  صفحه

دقیقه 15وقت پیشنهادي: 

 اقتصاد
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 ؟ سؤاالت زیر است بردارندة پاسخ صحیحدر گزینهکدام  -76

 ، برداشت نماید؟که بخواهددیگري توسط خود یا هر شخص تواند  مشتري به محض مطالبه می ،نوع سپردة بانکیکدام ز االف) 

 باشند؟ ها می کدام نوع از سپرده ءدار جز هاي مدت سپردهب) 

 دیداريب)  ،اريیدغیردالف) ) 2  غیردیداريب)  ،دیداريالف) ) 1

 غیردیداريب)  ،اريیدیردغالف) ) 4  انداز پسب)  ،دیداريالف) ) 3

 ؟کنند درآمد کسب میمستقیماً از چه راهی هاي اسالمی  بانک ،طبق قانون عملیات بانکی بدون ربا -77

 اعطاي تسهیالت مالی از طریق عقود مشارکت حقوقی و اجاره به شرط تملیک) 1

 اعطاي تسهیالت از طریق عقود مشارکت مدنی و مساقات  ) 2

 هاي تولیدي و عمرانی ر طرحدمستقیم گذاري  سرمایه) 3

 اعطاي تسهیالت مالی از طریق عقود مزارعه و جعاله) 4

 نادرست است؟» بازار بورس«کدام گزینه در خصوص  -78

 شود. بورس کاال محل مبادالت کاغذي آن کاالست و کاالیی در آن مبادله نمی) 1

 شود. ندم و جو مبادله میهاي کاال بیشتر کاالهاي مصرفی و مواد خام و اولیه مثل گ در بورس) 2

 گویند. بورس می ،گیرد کاالها و اوراق بهادار در آنجا انجام میاز گذاري و خرید و فروش برخی  به طور کلی به مکانی که کار قیمت) 3

 شود. گفته می» راق بهاداربورس او«گیرد،  میقرار معامله مورد شود و در آن اوراق بهادار  به بازار رسمی و دائمی که در محلی معین تشکیل می) 4

 ؟گسترش دایره شمول نقدینگی شد چه بودنقدینگی جامعه در واقع چه چیزي است و یکی از عواملی که باعث  -79

 ها حجم کل پول موجود در کشور ـ افزایش سطح عمومی قیمت) 2 هاي تحریري حجم کل پول موجود در کشور ـ پیدایش پول) 1

 ها ها ـ افزایش سطح عمومی قیمت مجموع مسکوکات و اسکناس) 4 تحریري هاي پیدایش پول ها ـ مجموع مسکوکات و اسکناس) 3

 است؟ نادرستهاي بازار سرمایه در اقتصاد جامعه، کدام مورد  در ارتباط با آثار و نتایج فعالیت -80

 کند. ظیم میکنندگان و تقاضا کنندگان سرمایه، معامالت بازار سرمایه را تن با برقراري ارتباط بین عرضه) 1

 کند. هاي بزرگ دولتی و خصوصی را فراهم می اجراي پروژهبراي هاي الزم  سرمایه) 2

 هاي راکد، در کاهش نرخ تورم مؤثر است. از طریق جذب و به کار انداختن سرمایه) 3

 کند. ها جلوگیري می قیمتشدید سان گذاري سهام و اوراق بهادار تا حدودي از نو ها و قیمت سازي اطالعات مالی شرکت با بررسی و شفاف) 4
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 نویسند؟ به چه دلیل در آغاز قرن چهارم و اوایل قرن پنجم، دانشمندان ایرانی هنوز آثار خود را به عربی می -81

 ) زیرا زبان فارسی ظرفیت پذیرش اصطالحات علمی را نداشت.1

 معارف اسالمی را گسترش دهند.بتوانند ) 2

 دنیاي اسالم خوانندگان بیشتري پیدا کنند.) تا بتوانند در سرتاسر 3

 ی رواج دهند.یراناي از هویت فرهنگی را در چارچوب فرهنگ ا ) تا ترکیب تازه4

 .است درستنا … جز هبها  گزینه همۀ -82

گیـري از الفبـاي    و بـا بهـره  اي را پشت سـر گذاشـت    ) پس از ورود اسالم به ایران، زبان فارسی، تحول تازه1

 شود. گفته می جدیدکه بدان فارسی نو یا فارسی جدیدي گام نهاد جدید به مرحلۀ 

 .بودپهلوي  خطّ تدریجی رواج ایران، در اسالم نفوذ نتایج از یکی) 2

 ایران بود. غربیو شمال  شمال) منطقۀ رواج فارسی دري، نخست در 3

 .زبان پهلوي، زبان رسمی دوران ساسانی بود) 4

 ترین مرکز فرهنگی کدام شهر بود؟ م کدام دولت روي کار آمد و در زمان آنان مهمپنجقرن در آغاز قرن چهارم و نیمۀ اول  -83

 خراسان ـ ) آل بویه4 خراسان ـ ) صفاري3 غزنه ـ ) غزنوي2 بخارا ـ ) سامانی1

 است؟ درستنازبان و ادبیات پیش از اسالم  ةهر دو مورد کدام گزینه دربار -84

 شوند. تقسیم می» پهلوي«و » فارسی باستان«هاي  روه زبانهاي ایرانی میانه، به دو گ الف) زبان

 ب) آثار ادبی پهلوي به سبب اهمیتی که سنّت شفاهی در ایران پیش از اسالم داشته، غالبا به کتابت درنیامده بود.

 ارسی نو.کنند: فارسی باستان، فارسی میانه و ف هاي ایرانی را به سه دستۀ عمده تقسیم می ج) از نظر تاریخی، زبان

 نوشته شده است. اوستایی هاي شاهان هخامنشی است که به خطّ ها و نامه د) آثار برجاي ماندة زبان فارسی باستان، فرمان

 ) ب، ج4 ) ج ، د3 ب، د )2 ) الف، د1

 است؟ نادرستبا توجه به ابیات زیر، کدام گزینه  -85

 جیببا صد هزار نزهت و آرایش ع /آمد بهار خرم با رنگ و بوي طیب«

 ي، که گذر دارد از رقیبا چونان حصاري /گاه خورشید را ز ابر دمد روي گاه

 به شد، که یافت بوي سمن باد را طبیب /یک چند روزگار، جهان دردمند بود

 بلبل به شاخ گل بر، با لحنک غریب کهن/ ۀصلصل به سرو بن بر، با نغم

 خضیب شده حنّا به ۀ عروسچون پنج /الله میان کشت بخندد همی ز دور

 »کاکنون برد نصیب حبیب از بر حبیب /اکنون خورید باده و اکنون زیید شاد

 دو بار، از دو نشانه براي یک متمم استفاده شده است. ؛) در این شعر1

 شود که قالب شعر مثنوي است. ها مشخص می) از نوع قرار گرفتن قافیه2

 ) توصیفات، ساده و تشبیهات اغلب حسی هستند.3

 باشی بر شعر غلبه دارد. الم ساده است و روح خوشر و ک) فک4

نگاه به گذشته (بخش اجباري)ـ )1علوم و فنون ادبی (درس  90تا  81هاي  سؤال
 ي دانش آموزان  اجباري است. ها براي همه پاسخ دادن به این سؤال

زبان و ادبیات پیش از اسالم، 

گیري و گسترش زبان و ادبیات  شکل
شناسی، سبک  فارسی / سبک و سبک

رسی خراسانی/ زبان و ادبیات فا

 هاي پنجم و ششم در سده
 )8) تا پایان درس (5درس (

 58تا  35ي  صفحه

دقیقه 10وقت پیشنهادي: 

 )1علوم و فنون ادبی (
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 کامالً درست است؟ هاي پنجم و ششم موارد کدام گزینه در مورد شعر فارسی در سده -86

 تحول روحی و معنوي عطّار، آغازي براي دگرگونی عمیق در شعر فارسی گردید. الف)

 کار گرفته شد. بهدر شعر این دوره ایی، تغزّل و حماسه سر داستان  هایی همچون مدح، هجو، طنز، وعظ و حکمت، ب) رشته

 برجستۀ شعر این دوره است. میناضج) بیان خرسندي فرزانگان از اوضاع زمانۀ خویش و طرح مسائل اجتماعی از م

وضوع شعر پارسی بود، هایی که م و اندیشه ها بر سادگی بیان، قدرت عواطف و عمق افکار آن به خانقاهد) با خروج شعر از دربارها و ورود 

 افزوده شد.

 د، الف) 4 ج، د) 3 ب، د) 2 الف، ب) 1

 عوامل مهم پیشرفت و گسترش زبان و ادبیات فارسی از قرن سوم تا میانۀ قرن پنجم ذکر شده است. …گزینۀ  جز بهها  در همۀ گزینه -87

 ) توسعۀ مدارس و مراکز تعلیم1

 ها به وسیلۀ نویسندگان بزرگ فارسی زبان ) جلوگیري از آمیخته شدن زبان فارسی با سایر2

 ) گرایش شاهان در جلب عالمان و ادیبان به دربار3

 ها و فتوحات غزنویان ) لشکرکشی4

 در عبارت کدام گزینه، حذف فعل به قرینه وجود دارد؟ -88

 .و زاهدان سد رمق و جوانان تا طبق برگیرند خورند و عابدان نیم سیر حکیمان دیردیر) 1

 ار باید کردن که بنده را با خداوند خویش انبازى جستن در ملک خطرى عظیم بود.) استغف2

 ما را بشکستید تا ما را حاجت افتاد دست به سالح کردن.  ) گناه شما را بود که احرام3

 رود بر خلق. پندارد که بر این درگاه ظلمى عظیم مى رسد چنان مى غریبى و یا رسولى که بدین درگاه مى ) هر4

 .شود نثر موزون یافت می … جز بهها  همۀ گزینه در -89

 .ت عاریتیدلرزم که مبادا به هیچ نیرزم. فریاد از معرفت رسمی و عبا همچو بید می) 1

 شوم. گویم سبکبار می شوم چون با تو می یم ارگاگر با تو نگویم اف) 2

 بر سر از خجالت گرد داریم و رخ از شرم گناه زرد داریم.) 3

 و توانا را مباشرت کار بزرگ و حمل بارگران رنجور نگرداند. مرد دانا) 4

  ؟ شود نمیدر متن زیر دیده کدام ویژگی سبکی  -90

چون خداي عزّوجل ـ خواست که آدم را بیافریند، جبرئیل را بفرستاد و گفت که: برو بدین جهان آنجا که امروز مکّه است و از آنجا « 

مد و آنجا که امروز کعبه است پر فرو برد به زمین و خواست که گل بردارد. و زمین با جبرئیل به جبرئیل بیا .گل از زمین بردار چهل گز

 ».ر جبرئیل را سوگند داد که تو از من گل برنداريمزمین » یا جبرئیل همی چه کنی؟«آمد، گفت:  نسخ

 تمثیل و استشهاد به آیات) 2  کوتاهی جمالت) 1

 ي کمتر از لغات عربیگیر بهره) 4  تکرار فعل یا اسم) 3



 18ي:  صفحه   دهم انسانی)یازي  (پایهي دوم  ي متوسطه دوره مرداد 19 آزمون تابستان ـ ي پروژه 

 است؟ نادرستدام گزینه ک -91

نوشته است و هـر فصـل آن را  بـا تمثیـل و      هرفاناع» سیر و سلوك«خود را دربارة » لمعات«) عراقی کتاب 1

حکایت به پایان رسانده است.  

 تحدر شرح ظهور چنگیز، احـوال و فتوحـات او، تـاریخ خوارزمشـاهیان، فـ     ) کتاب تاریخ جهانگشاي جوینی 2

 .است شده نوشته صباح حسن جانشینان حکومت و اسماعیلیه هاي قلعه

تأسیس عمارت ربع رشیدي در تبریز است کـه در  همدانی  اهللا فضل رشیدالدین خواجه اقدام مهم فرهنگی) 3

 .  حکم دانشگاه آن زمان بوده است

سـاده  نثري که شعر است نقد و بدیع قافیه، عروض، علم در آثار ترین همم و نخستین از اشعارالعجم، معاییر ، المعجم فیرازي قیس شمس اثر معروف) 4

 دارد. عالمانه و

 ؟است متفاوتهاي آوایی در کدام گزینه  تعداد پایه -92

 بگیرم بود سرور او / چو من دل بجویم بود دلبر او چو از سر) 1

 هاي نهانی ز دل خار بداند کف او خار نشاند کف او گل شکفاند / همه گل) 2

 پیش تو شب هست چو دیگ سیاه / چون نچشیدي تو ز حلواي شب) 3

 چون نالد این مسکین که تا رحم آید آن دلدار را / خون بارد این چشمان که تا بینم من آن گلزار را) 4

 است؟ نادرستکدام گزینه  هاي هگزار» الدین رازي نجم« ةدربار -93

 هجري قمري است. متشالف) از منشیان و عارفان قرن ه

 ب) نام کامل کتاب او مرصادالعباد الی المعاد است.

 ج) موضوع و محتواي کتاب او بیان سلوك دین و تربیت نفس انسانی است.

 استفاده کرده است. ،د) او شاعر بوده و در کتاب خود از اشعاري که خود سروده

 ب ) الف،4 ) ج، ب3 )  د، الف2 ج )  د،1

 کند؟ کامل می ترتیب بهم گزینه جاهاي خالی عبارت زیر را کدا -94

 »تون ادب فارسی بود.مسال سبک غالب  …به مدت  …تا اوایل قرن  …سبک عراقی از اوایل قرن «

 ـ سیصد میازده تم ـش) ه4 ـ سیصد دهم ـ تمفه) 3 ـ دویست همن ـ تمفه) 2 ـ دویست دهمتم ـ شه )1

 ؟است نادرستهاي آوایی کدام گزینه  پایهمرز  -95

 یهی جان بجهد گر بجهو ب بیاي شب خو) 1

بِ هی بِـ خو اي ش هد بی ي هی جان بِـ ج گر بِـ ج 

 دیدمش بیمار جان را گفتمش چونی؟ خوشی؟) 2

مش چو ما رِ جان را مش بی  دي د نی خُ شی گفـ ت 

 ها بجوشد  ها نان چو باشد آب) 3

 دشجو  نان ها بِ آ ب ها چ با شد

4 (تو چگونه است دل تو چه پرسیش که چونی 

 ت د لت چِ گو نس ي نی ش ك چو ت چِ پر سی

 هاي تاریخ ادبیات فارسی در قرن

 هاي آوایی / پایه  9و  8، 7 
 )2و ( )1کل درس (

 27تا  12ي  صفحه

دقیقه 15وقت پیشنهادي: 

 )2علوم و فنون ادبی (

(بخش انتخابی) نگاه به آیندهـ  )2علوم و فنون ادبی (درس  110تا  91هاي  سؤال
  ،سؤال پاسخ دهید 20به این باید  اید ) را انتخاب کرده2در انتخاب واحد درس علوم و فنون ادبی (اگر 

 پاسخ دهید  )1(علوم و فنون ادبی  درس 130تا  111توانید به جاي آن به سؤاالت  در غیر این صورت، می
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 ؟موارد کدام گزینه همگی درست است -96

عصم باهللا) برچیده شد و با توجه به پایان یافتن خالفت، زبان عربی ستدورة مغول، بساط حکومت آخرین خلیفۀ عباسی (الم الف) در اواخر

 رواج یافت.

ین و برخوردار از معانی عمیق انسانی و آسمانی شد و اکثر شاعران از حاکمان روي برتافتند. در نتیجه نش ب) شعر سبک عراقی نرم و دل

 دمت فرمانروایان بود، کمرنگ شد.خکه در  غزل که پیش از این

نویسی با  یدهو دیگر: پیچ طبقات ناصريدر آثاري مثل  ینویس ج) نثر در سبک عراقی بیشتر به دو جریان گرایش پیدا کرد؛ یکی: ساده

 محتواي عمدتاً تاریخ حاکمان وقت.

د) با حملۀ ویرانگر مغوالن، و بعد از آن، هجوم وحشیانۀ تیمور و حکومت ظالمانۀ این دو، دوستداران فرهنگ و اخالق اغلب منزوي شدند 

 پناه بردند تا به آرامش برسند. تصوفو به 
 ب، الف) 4 ج، د) 3 ب، ج) 2 دالف، ) 1

 است؟ نادرستکدام گزینه هر دو مورد  -97

خان نوشت.  الف) دولتشاه سمرقندي، کتاب تذکرة دولتشاه را به تشویق غازان

 االحرار به پیروي از نظامی سروده شده است. ۀتحفب) 

 اهللا ولی مضامین عرفانی دارد. پ) دیوان شعر شاه نعمت

 .برد کار بهاالنس شیوة مولوي را در بیان حقایق عرفانی  ت) جامی در کتاب نفحات

 ترین شاعر قرن نهم است. ث) جامی معروف
 ) الف، پ4 ) ت، ث3 ) ب، ث 2 ) الف، ت1

 هاي آوایی کدام مصراع درست مشخص شده است؟ پایهمرز  -98
 مژدة رحمت برساند سروش )1

 سا ند س روش ح مت بِ رِ  ر مژ د يِ 

 تابد امشب ماهتاب اي رنجبر غم مخور، می )2

 رنج بر ما ه تا بِی   ب دم شب تا غم م خُر می

 خوشا رهنوردي که چون صبح صادق )3

 صب حِ صا دق ور دي ك چن خُ شا ره نَ

 گردد به چیدن که این گل کم نمی )4

 دن بِ چی گر دد  کم نِ می   ك این گل 

 است؟ نادرستکدام گزینه دربارة تاریخ ادبیات قرن نهم  -99
نویسی به همان اسلوب پیچیده رواج یافت و ادبیات رونقی تازه گرفت.   اریخ) در عهد بازماندگان تیمور، ت1

) شاهرخ، شهر هرات را مرکز فرماندهی خود قرار داد و در زمان پسرش، بایسنقرمیرزا، قرآن کریم را به خطّ خوش نگاشتند.  2

 ردند.) تیموریان تقریباً از نیمۀ دوم قرن هشتم تا اوایل قرن دهم در ایران حکومت ک3

 یافت. رواج) در عهد تیموریان هنرهایی چون مینیاتور، معماري و تذهیب 4

 درست است؟ هشتمقرن  تاریخ ادبیات ةکدام گزینه دربار -100

 رفت. شمار می ویژه شهر اصفهان در حکم مرکز ادبی این عصر به در این عصر، به) 1

 بوده است. تأثیرگذار نیز بر حافظ او هاي غزل که شاعري است؛ دوره این برجستۀ پردازان غزل از کرمانی خواجوي) 2

 سروده شده است. موالناهاي  سلمان ساوجی به شیوة داستان »جمشید و خورشید«مثنوي  )3

 نماید. می رخ خود اسالمیـ  ایرانی کمال همۀ با ایران گذشتۀ فرهنگ او، غزل است و در طنزآمیزو  عبید زاکانی گزنده سخن لحن) 4
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 از مواردي است که ادبیات ناشی از تصوف بر آن تکیه داشت. … جز بهرد زیر همۀ موا -101

 ثباتی حکومت ) آزادگی و بی4 ) خدمت به خلق3 ) ترویج روحیۀ تسامح و تساهل2 ) عواطف انسانی1

 است؟ نشدههاي زیر در حملۀ مغول کشته  یک از شخصیت کدام -102

 الدین اسماعیل ) کمال4 ین خوارزمشاهالد ) جالل3 ) فریدالدین عطار2 الدین کبري ) نجم1

دهندة هر مصراع از بیت زیر در کدام گزینه آمده است؟  تعداد هجاهاي تشکیل -103

 »روحم که با من سر گران دارد / جوابش تلخ و پنداري شکر زیر زبان دارد غالم آن سبک«

 ) شانزده4 ) پانزده3 ) چهارده2 ) دوازده1

ی، سومین پایۀ آوایی (مصراع اول) بیت زیر کدام گزینه خواهد بود؟ هاي آوای در صورت تعیین مرز پایه -104

 »بیا تا گل برافشانیم و می در ساغر اندازیم / فلک را سقف بشکافیم و طرحی نو در اندازیم«

 در ساغر اندا) 4 ) برَفشانیم3 سا ) م می در2 ) می در ساغر1

 ؟نیستصحیح از نظر تاریخ ادبیات کدام گزینه  -105

 اخالق جاللی از آثار منثور قرن نهم است. ) کتاب1

 تن از شاعران ایرانی از آغاز تا زمان مؤلف است. 1000دولتشاه شرح احوال بیش از   ) تذکرة2

 حمداهللا مستوفی از مورخان مشهور قرن هشتم و نویسندة کتاب تاریخ گزیده است.) 3

 یافته و پخته است. ) شعر خواجو در مجموع، کمال4

 است؟ متفاوتتعداد هجاهاي هر پایۀ آوایی در کدام گزینه  -106

 ) دال تا کی پزي سودا درون گنبد خضرا2 ) به چشم من اندر تو چون توتیایی1

 ) چو عمرت رفت بر غفلت بدین باقی تالفی کن4 ) صفا ده دیدة خود را که تا دیدار جان بینی3

؟ نیستآهنگ متناسب م و نظکدام گزینه با آخرین پایۀ آوایی بیت زیر از نظر  -107

 »که گر بر اسب فکرت جاودان جوالن کنی / از نخستین آستان حضرتش در نگذري آن«

 ) تاکستان4 ) عاشقم3 ) گفته شد2 ) کاروان1

 ؟نیستکدام گزینه از آثار منثور عبید  -108

 االشراف ) اخالق4 ) صد پند3 ) رسالۀ دلگشا2 ) موش و گربه1

 سان است؟ با بیت زیر یکو تعداد هجا در هر پایۀ آوایی هاي آوایی  هپایتعداد کدام گزینه از نظر  -109

 »قراري / تو را کی گذارد که سر را بخاري چو عشقش برآرد سر از بی«

 چشم روشن جهان نسپري ) خرد چشم جان است چون بنگري / تو بی1

 نماید کن / که دردت مرهم جان می گه به دردي یاد می ) مرا گَه2

 م را که این مرغ وحشی / ز بامی که برخاست مشکل نشیند) مرنجان دل3

 ) گرت خونابه گردد دل ز دست دوستان سعدي / نه شرط دوستی باشد که از دل بر دهان آید4

 اخالقی آشکار کرده است. …قدرت شاعري خود را در  ،شاعر عصر سربداران -110

 ) قطعات4 ) قصاید3 هاي ) غزل2 هاي ) مثنوي1

پاسخ دادن به این سؤاالت اجباري است و در تراز کل شما تأثیر دارد.»گواه«آزمون شاهد 
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پر  ترتیب بهجاهاي خالی زیر را دربارة شعر فارسی در قرن چهارم و نیمۀ اول قرن پنجم  کدام گزینه -111

 کند؟ می

، …ترین انواع شعر فارسی در این دوره،  بنیاد نهاده شد. رایج …شعر فارسی در این دوره به دست «

کمال  به پختگی رسید. اولین کسی که قصیدة تمام و …مدحی و غنایی بود. شعر حکمی در دورة 

 »بود. …دربارة موعظه و نصیحت در شعر فارسی سرود، 

 ) رودکی ـ حماسی ـ سلجوقیان ـ کسایی1

) فردوسی ـ تعلیمی ـ غزنویان ـ ناصرخسرو  2

 ) رودکی ـ حماسی ـ غزنویان ـ ناصرخسرو  3

 ) فردوسی ـ تعلیمی ـ سلجوقیان ـ کسایی4

 ؟است متفاوتسبک نثر کدام جمله  -112

 و صبر را فراغت باید و ما را نیست. باید و ما را نیستانتظار را طاقت ) 1

 چنانکه هیچ تأویل بدان رجوع ممکن نگشت.کرد رفتار خویش فراموش ) 2

 امروز وسیلت مودت و دالّت صحبت حاصل آمد.) 3

 تا از فواید آن انتفاع توان گرفت.م خواند از جهت تفه باید این ابواب) 4

 کامالً درست است؟هاي این دوره   و کتابامانی کدام گزینه دربارة نثر عهد س -113

 ابوعلی بلعمی به دستور نوح بن منصور سامانی مأموریت یافت، کتاب تاریخی براي خاندان سامانی بنویسد.) 1

 ) در این عهد، آوردن اصطالحات علمی و اشعار و امثال در آن رایج شد.2

 اي از متن اصلی آن باقی مانده است. ن است. امروز فقط چند صفحهایرا ۀ) موضوع کتاب شاهنامۀ ابومنصوري تاریخ گذشت3

 ) اصل تفسیر طبري را محمدبن جریر طبري به زبان عربی نوشته است اما جمعی از دانشمندان آن زمان این کتاب را به فارسی برگرداندند.4

 ؟نیستدر متن زیر کدام ویژگی مشهود  -114

هزار مرد  یالن شیران اندر دو بدند و تعبیۀ ترکان بشکستند و سیپردند بر پیالن و بر شیران، و پس بهرام بفرمود تا به جمله تیرباران ک«

چنان دید » هبسا«سوخت. پس بهرام با همه لشکر حمله کردند و ترکان روي به هزیمت نهادند. چون  یمبه پاي اندر بکشتند و آتش ه

 .»تیري بر پشت او زد و از شکمش بیرون رفت د،سیرخواست تا برنشیند و به هزیمت شود. بهرام در  پاس

 هاي بعد لغات کم کاربرد فارسی در مقایسه با دوره) 2  ایجاز و اختصار در لفظ و معنا) 1

 حذف افعال به قرینه) 4 هاي جمع فارسی افزایش یافتن کاربرد نشانه) 3

 است؟ نادرستکدام گزینه  -115

 گویند. می» شعرسبک «گیرد،  اندیشه به کار می هایی که شاعر در نحوة بیان ) به مجموعۀ ویژگی1

ها هستند.  بندي ) محمدتقی بهار براي شعر فارسی شش نوع سبک و دوره قائل است که دورة بازگشت، مشروطه و معاصر جزو این تقسیم2

 نثر فارسی است. برايهاي بهار  بنديشود، از تقسیم . ق تا امروز را شامل میـ ه 1300نویسی که از سال  ) دورة ساده3

 ) نخستین آثار نظم زبان فارسی بعد از اسالم، ابتدا در خراسان بزرگ و سپس در سیستان پدید آمد. 4

نگاه به گذشته (بخش انتخابی)ـ  )1علوم و فنون ادبی (درس  130تا  111هاي  سؤال
 پاسخ دهید.  130تا  111  هاي باید به سؤال» اید نکرده«) را انتخاب 2در انتخاب واحد درس علوم و فنون ادبی (اگر 

زبان و ادبیات پیش از اسالم، 
گیري و گسترش زبان و ادبیات  شکل

شناسی، سبک  فارسی / سبک و سبک
خراسانی/ زبان و ادبیات فارسی 

 هاي پنجم و ششم در سده
 )8) تا پایان درس (5درس (

 58تا  35ي  صفحه

دقیقه 15وقت پیشنهادي: 

 )1علوم و فنون ادبی (
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 ایران متداول بوده است. …و  …زبان پارتی در  نخستین دولت اسالمی ایران بودند. …پس از برافتادن ساسانیان،  -116

 و جنوب غربی ، جنوبصفاریان) 2  طاهریان، شمال و شمال شرقی )1

 ، شمال و شمال شرقیغزنویان) 4  سامانیان، شمال و شمال غربی) 3

 ؟است نادرستکدام عبارت در مورد تاریخ ادبیات قرن پنجم و ششم  -117

 فارسی در هندوستان و آسیاي صغیر نر و گسترش زباشن) 1

 کناره گرفتن شاعرانی چون ناصرخسرو از دربارها) 2

 ها ان این دوره بر ادبیات عرب و مضامین شعري آنتأثیرگذاري برخی از شاعر) 3

 نوآوري و ابتکارات گروهی از شاعران این دوره در عین تقلید از پیشینیان) 4

 است؟ درست زبان و ادبیات پیش از اسالم ةدربار گزینه کدام مورد دو هر -118

 شده است. ري به این زبان تألیف میالف) زبان پارتی، در دورة ساسانی رایج بود و تا اوایل دورة اشکانیان نیز آثا

 درآوردند. نگارش به را ساسانی آن دورة در سرانجام اینکه تا ؛شد خوانده می حفظ از دینی، مراسم اجراي براياوستا ب) 

 است. زردشتی دینی آثار بیشتر شده، تألیف پهلوي زبان به که آثاريج) 

 پارتی دارد. یاصل» یک شب و هزار«د) 

 ) ب، ج4 ) ب ، د3 الف، ب) 2 ) الف، ج1

 ؟از میان آثار زیر چند اثر مربوط به نثر دورة غزنوي و سلجوقی است -119

نامـه ـ سـفرنامۀ     ـ قـابوس   کلیلـه و دمنـه  المحجوب ـ   ـ کیمیاي سعادت ـ کشف   التفهیمـ تاریخ بیهقی ـ    االبرار ةعد االسرار و کشف«

 »ناصرخسرو

 شش) 4 چهار) 3 پنج) 2 سه) 1

 ؟نیستهاي نثر موزون، عبارت کدام گزینه جزء این نوع نثر  ژگیبا توجه به وی -120

چیزي مانی تا گویم که چنانی آنی که خود گفتـی و  ه محبانی و نهایت همت قاصدانی، نه ب ۀآسایش سین .آشنایانی، روز دولت عارفانی ةنور دید) الهی! 1

. که گفتی آنی چنان

 .فجر ایام هجر است و لیالی بی. عنبرین ۀچین است یا نگارخان ۀنگارخان. مشک ختا ۀشماست یا ناف دانستم نامه خطّ) ن2

شـوقم، زلـف محبـت     ةذوقم، برآورند ۀجرع ۀعشق گفت: دیوان. متشریفات ۀتکلیفاتم، شایست ۀرنگ وهمم، پابست ةدر فهمم، زدایند ةگفت: گشایند عقل) 3

 م.ا هرا شان

رساند، و هـر کـه را راى    نفس شریف دارد خویشتن را از محلّ وضیع به منزلت رفیع می  زع است. هر که) مراتب میان اصحاب مروت و ارباب همت، متنا4

 ضعیف و عقل سخیف است، از درجت عالی به رتبت خامل گراید.
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 است؟ نادرست» یادگار زریران«و » درخت آسوریک«هاي  کدام گزینه در مورد منظومه -121

 اند. ي اشعار تعلیمی و اخالقی مانده) باز2  ) هر دو، اصل پارتی دارند.1

 دست ما رسیده است. ها به ترجمۀ عربی آن) 4 هاي منثور جاي دارند. ) این قطعات شعري، در میان اندرزنامه3

 شدند؟و نیمۀ اول قرن پنجم شاعران کدام گزینه موجب استحکام و قوت یافتن شعر غنایی در قرن چهارم  -122

 ، شهید بلخی) رودکی2  منوچهري  ) فردوسی،1

 ) عنصري، فرّخی4  ، رودکیمنوچهري) 3

 اول را دارد.  ةهاي نثر دور  ویژگی … ۀگزین جز بهها  ي گزینه نثر همه -123

جا آمد. بدان حصار اندر نیارست شد. آتشگاه کرکوي، معبد جاي گرشاسب بـود و او را دعـا مسـتجاب     ) چون کیخسرو به ایران شد و خبر او بشنید، آن1

 شدندي. زگار او و مردمان هم به امید برکات آنجا همیبود به رو

که رسم ملوك عجم بود و رسول را بار داد. پیش رسول با وزیـر گفـت:    رسولی آمد از روم. خسرو بنشست چنان  ) به روزگار خسرو، اندر وقت بوذرجمهر،2

 »اي فالن، همه چیز تو دانی؟«

نرمند از دولت بیفتد، غم نباشد که هنر در نفس خود دولت است؛ هر جا که رود قدر بینـد و بـر صـدر    زاینده است و دولت پاینده و اگر ه ۀ) هنر چشم3

 هنر لقمه چیند و سختی بیند. نشیند و بی

تر زدي و خدمت دهقان کردي از دهاقین سیسـتان و ایـن دهقـان او را      غایت نیکو داشت و شعر خوش گفتی و چنگ ) فرّخی از سیستان بود طبعی به4

 ر سال دویست کیل پنج منی غلّه دادي و صد درم سیم نوحی، او را تمام بودي.ه

 ها، کدام موارد درست است؟ بندي سبک ارسطو در طبقه ۀبراساس نظری -124

 الف) سبک فردوسی: بر اساس نام شاعر یا نویسنده

 ب) سبک فکاهی: بر اساس موضوع

 اثر ةج) سبک مشروطه: بر اساس زمان و دور

 ه: بر اساس هدفد) سبک عالمان

 هـ) سبک عامیانه: بر اساس مخاطب

 ) الف، د، هـ4 ) ج، د، هـ3 ) الف، ج، هـ2 ) الف، ب، ج1

 ؟آید نمیشمار  هاي شعر سبک خراسانی کدام بیت جزء این سبک به با توجه به ویژگی -125

 ) به گرد جهان هر که راند سخن / نکوهیدن من نگردد کهن1

 / ز بدها دل دیو رنجور دار هاي ناخوش ز من دور دار ) سخن2

 پندار دریدند / یعنی همه جا غیر خدا هیچ ندیدند ة) مردان خدا پرد3

 اي زِ رخام ) همچو لوح زمرّدین گشته است / دشت همچون صحیفه4

ین سؤاالت اجباري است و در تراز کل شما تأثیر دارد.پاسخ دادن به ا»گواه«آزمون شاهد 
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ة ادبـی،  است در این حوز … ،خاصی از شعر فارسی مؤثّر بود ةگیري شیو دوم قرن ششم در شکل ۀدر نیمدیگري که مرکز ادبی مهم  -126

 است. …شاعران این بخش  ۀو از جملظهور کردند و غیره ري   شاعران و نویسندگان مشهوري در اصفهان، همدان،

 صائبي ادبی فارس و نواحی غربی ـ  ) حوزه1

 الدین عبدالرّزاق اصفهانی جمال  ي ادبی فارس و نواحی مرکزي (عراق عجم) ـ ) حوزه2

 صائب) نواحی غربی و جنوبی ـ 3

 الدین عبدالرزاق اصفهانی جمالاصفهان و همدان ـ شیراز و ) نواحی 4

 به مفهوم واقعی خود، تقریباً همزمان با کدام دولت در ایران پدید آمد؟ نوادبیات فارسی  -127

 ) صفّاریان4 ) سامانیان3 بویه ) آل2 ) طاهریان1

 ؟نیست» موزون«کدام عبارت، نثر  -128

 رسانید و لطف تو آن را زایل نگردانید.) گفت الهی مرا فقر و فاقه به تو 1

 گویم هوهو. گوید که کوکو من نیز موافقت او می ) این فاخته بر این درخت می2

 که آسمان درخشان است از ستارگان. ) گفت زمین درخشان است از مرقّعیان چنان3

 ه بود.) اندر خواستی کتابی، سبک و آسان، تا تو را یادگار بود و دیگر مردمان را فاید4

دوم حیات شعري خود، به سیر و  ةدر دور و گویی مشغول بود ابتدا به مدیحه …یابیم.  نثر فارسی را در حال پختگی و کمال می …در  -129

» سلوك معنوي پرداخت.

 ـ مسعود سعد قرن هفتم و اوایل قرن هشتم) 2 نظامی ـ  قرن پنجم و ششم) 1

 ـ انوري ن پنجم و ششمقر) 4 ـ سنایی قرن ششم و اوایل قرن هفتم) 3

 اول قرن پنجم است. ۀهاي شعر پارسی در قرن چهارم و نیم از ویژگی …ي  گزینه جز بهها   ي گزینه همه -130

 هاي بیرونی ) توجه داشتن شاعران به واقعیت2 ) سادگی فکر و روانی کالم1

 ) به کارگیري انواع توصیف4 هاي ساده هاي کهن و استعاره ) آوردن ترکیب3
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 ؟باشند می »جزئی ـ جزئی ـ کلی ـ کلی« ترتیب بهیک  کدام ،در بین مفاهیم زیر -131

 ي خزردریا ـ  نامه ـ شاهنامه ـ سیاره بوستان) 1

 کتاب ـ کوه مرتفع  بوستان سعدي ـ اهللا ـ) 2

 رخش صبحانه امروز صبح من ـ کتاب داستان ـ همسایه ـ ) 3

 مولود کعبه ـ پرونده ـ سنگ مرمر ـ رود) 4

 برقرار است. …نسبت  »وجه عموم و خصوص مطلق و عموم و خصوص من«و بین دو مفهوم  …نسبت  ،»علم و تصدیق«ین دو مفهوم ب -132

 تباین  مطلق ـ وصو خص ومعم) 2 تباین  تساوي ـ) 1

 وجه من وصو خص وممطلق ـ عم وصم و خصموع) 4 مطلق عموم و خصوصتساوي ـ ) 3

 ؟کند تی کامل میدرس جملۀ زیر را به ،گزینهکدام  -133

داشته باشند و اقسام مختلـف یـک    …الزم است هر طبقه از مفاهیم نسبت به مفاهیم طبقۀ دیگر رابطۀ  ،بندي درست در یک دسته«

 »داشته باشند. …مفهوم باید نسبت به یکدیگر رابطۀ 

 تباین ـ تباین) 2  عموم و خصوص مطلق ـ تباین) 1

 عموم و خصوص مطلق ـ عموم و خصوص مطلق) 4 تباین ـ عموم و خصوص مطلق) 3

 نامند. می …ها را  باشد، آنگاه رابطۀ آن …هرگاه نسبت میان مصادیق دو مفهوم کلی  -134

 وجه من وصو خص ومتنها از یک جهت عام و از جهت دیگر خاص ـ عم) 2 از جهتی عام و از جهتی خاص ـ تباین) 1

 وجه تر ـ عموم و خصوص من تر و از جهتی خاص از جهتی عام) 4  در تقابل با یکدیگر ـ تساوي) 3

یک از انواع  به کدام» مراجعه به فرهنگ اصطالحات«و » نشان دادن تصویر یک مفهوم«، »وجه شباهت و تفاوت  بیان«عبارات  ،ترتیب به -135

 ؟دنتعریف اشاره دار

 مثال ـ تعریف لغويتعریف مصداقی ـ تعریف به ) 2 تعریف به تشبیه ـ تعریف مصداقی ـ تعریف تحلیلی) 1

 تعریف تحلیلی ـ تعریف مصداقی ـ تعریف به تشبیه) 4 تعریف تحلیلی ـ تعریف به مثال ـ تعریف لغوي) 3

نگاه به گذشته (بخش اجباري)ـ منطق درس  140تا  131هاي  سؤال
 ي دانش آموزان  اجباري است. ها براي همه پاسخ دادن به این سؤال

 مفهوم و مصداق 

 انواع و شرایط تعریف
 )4) و (3درس (

 40تا  22ي  صفحه

دقیقه 10قت پیشنهادي: و

 منطق
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خواهـد و   از او راهنمـایی مـی   ،کند وقتی به فروشنده مراجعه می .»تاپ لپ«یا  بخرد »تبلت«اند د نمی ،ردي براي انجام کارهاي خودف -136

 ؛باشد تاپ بهتر می لپ ،افزارهاي بسیار ولی به لحاظ سرعت پردازش و نرم ،تبلت بهتر است ،کمی ابعاد و وزن گوید با توجه به فروشنده می

 کدام نوع تعریف استفاده شده است؟ در مثال باال

 تعریف لغوي) 2 تعریف به مثال) 1

 تعریف تحلیلی) 4تعریف ترکیبی ) 3

از کـدام نـوع تعریـف     »الزاویه و مانند آن درخت، مثلث قائم درك ما از سیمرغ،  زتصور عبارت است ا«بگوییم: » تصور«اگر در تعریف  -137

 ایم؟ استفاده کرده

 تعریف به تشبیه) 2 تعریف تحلیلی) 1

 ها تعریف به سلسلۀ اوصاف و ویژگی) 4 تعریف لغوي) 3

 ؟گیرد میهاي زیر را دربر یک از گزینه کدام» حیوانی که داراي قدرت تعقل است«تعریف انسان به  -138

 تعریف به مثال و تشبیه) 2 تعریف لغوي) 1

 تعریف به مفاهیم عام و خاص) 4 ها و اوصاف تعریف به ویژگی) 3

 استفاده کرد. …توان از  لذا براي معرفی بهتر یک مفهوم می ،است … ،هدف از تعریف کردن -139

 شناساندن مفاهیم مجهول براي گوینده ـ ترکیب انواع تعریف) 1

 دن مفاهیم مجهول براي شنونده ـ ترکیب انواع تعریفشناسان) 2

 شناساندن مفاهیم مجهول براي شنونده ـ بیان وجه اشتراك و وجه اختالف) 3

 شناساندن مفاهیم مجهول براي گوینده ـ بیان وجه اشتراك و وجه اختالف) 4

 ؟دننداررا صحیح تعریف از کدام شرایط ، ترتیب به ،ریف زیراتع -140

 »حرکت مکانی: انتقال شیء از مکانی به مکان دیگرقیمتی: ثمین؛ «

 جامع و مانع بودن ـ واضح بودن) 2 دوري نبودنـ واضح بودن ) 1

 واضح بودن ـ دوري بودن) 4 دوري نبودن ـ جامع بودن) 3
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 شود؟ اساس و شالودة نظریات دانشمندان علوم انسانی محسوب می ،کدام مورد -141

 حقیقت انسانماهیت و ) 2 مفهوم شناخت) 1

 فلسفۀ اولی) 4 قانون علیت) 3

 ؟است ناسازگارشناسی رفتارگرا  با روان گزینهکدام  -142

 هاست. ها و لمس کردنی ها و شنیده شناسی که متمرکز بر دیده روان) 1

 دهد. شکل میاز محیط نوعی رفتار انفعالی است که به دریافت  ،یادگیري) 2

 ریزي است. نی و برنامهبی تمام رفتارهاي انسان قابل پیش) 3

 مرکب از رفتارهاي معین و انفعالی است.شود که  تلقی میانسان ماشینی ) 4

…شناسی در مرحله یادگیري باید  گشتالت در روان ۀبنابر نظری ،بیاموزدرا » ماما«یا » بابا«خواهد کلماتی مانند  که می کیدکو -143

 ابتدا معناي آن را دریابد.) 2 ند.کلمه را به صورت مجزا درك ک ةاء تشکیل دهندزاج) 1

 .کلمه را بشناسدهر ابتدا کل ) 4 ابتدا به صورت تدریجی حروف و معناي لغوي آن را بداند.) 3

 ؟شود طور صحیح تکمیل می ه بهنبا کدام گزی ،عبارت زیر -144

 »…در مکتب فلسفی مارکسیسم «

 .اي آزاد است نسان با روح غیرمادي و فطرت الهی خود، صاحب ارادها) 2 د.داروابستگی فرهنگ و اعتقادات افراد جامعه به قانون اساسی ) 1

 .هویت و حیثیتی مستقل از جامعۀ خود ندارند ،افراد) 4 .شرایط اقتصادي و اجتماعی وابسته به تالش افراد جامعه است) 3

 د؟رارتباط دا »فلسفه سیاست«به حوزه  ،هاي زیر یک از سؤال کدام -145

 کسانی شایسته حکومت کردن هستند؟چه چه کسی یا ) 2 جامعه و حاکمیت آن چیست؟ماهیت و حقیقت ) 1

 ؟عیت داردوکدام حکومت از نظر اخالقی مشر) 4 مردم باید از کدام مرجع اطاعت کنند؟) 3

(بخش انتخابی)  نگاه به آیندهـ  فلسفهدرس  150تا  141هاي  سؤال
  ،سؤال پاسخ دهید 10باید به این  اید در انتخاب واحد درس فلسفه را انتخاب کردهاگر 

 .پاسخ دهید  شناسی روان درس 160تا  151توانید به جاي آن به سؤاالت  در غیر این صورت، می

 2و  1فلسفه چیست 
 25تا  2ي  صفحه

دقیقه 10وقت پیشنهادي: 

 فلسفه
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 ؟کوشش اصلی فلسفه علم اخالق چیست -146

 مفاهیم اخالقی خوبی و بدي وتعریف ) 2 تعیین بایدها و نبایدهاي اخالقی) 1

 یافتن مبانی عقالنی علم اخالق) 4 ی به سؤاالت علم اخالقتجربپاسخ  )3

 ؟تري دارد ها ارتباط معنایی قوي یک از گزینه بیت زیر با کدام -147

 »یک جلوه که در آینه کرد / این همه نقش در آیینۀ اوهام افتاد به حسن روي تو«

 ار عمیق است.با هنر و انتقال زیبایی بسی ،ارتباط اندیشۀ روحانی اسالم) 1

 هاي مختلف تاریخی است. در دوره ،اي از نگاه انسان به حقیقت جهان هنر جلوه) 2

 هنر تابع کیفیت اندیشۀ ملل است.) 3

 کوشد تا از ظواهر اشیا عبور کند و جلوة زیبایی حق را در همه چیز ببیند. هنرمندي که بینش دارد، می) 4

 ؟است نادرست» فیستفکر فل«کدام گزینه درباره  -148

 هاي ذهن با اندیشه در مفاهیم عمیق فلسفی ترین سؤال اصلیبه هاي مناسب  یابی به پاسخ دست) 1

 فلسفیو عمیق عبور کردن از امور روزمره زندگی با ورزیدگی عقلی و تفکر عمیق در مفاهیم دقیق ) 2

هاي بنیادي ذهن با دقت و تالش فکري پیوسته  هاي مناسب به سؤال یافتن پاسخ) 3

 هایی پیرامون ادامه حیات طبیعی انسان با تفکر عمیق پاسخ دادن به پرسش) 4

 ؟باشد نمیدرست  ،زیر هاي گزینهیک از  کدام -149

 هاي علوم است. گاه دار تحقیق در مبانی و اصول و تکیه فلسفه عهده) 1

 .علوم تجربی به اصولی متکی است، که این اصول در خود علم تجربی قابل تحقیق هستند) 2

 است. وابستهتحقق و اعتبار هر علمی به وجود اصول فلسفی ) 3

 پردازد. به آن نیازمندند می ها دانشی اموري که همه سه با روش عقلی و منطقی به بررففلس) 4

 آیند. حساب می  براي علوم مختلف به …عنوان   به» قابل اعتماد بودن شناخت«و » درستی روش تجربه و آزمایش« -150

 کارهاي نظري ابزارها و راه) 2 هاي اساسی پرسشمسائل و ) 1

 احکام تجربی و معرفتی) 4 گاهی و تکیهمبانی و اصول ) 3
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چه لـوبی قـرار    ،اي و مخچه حد فاصل لوب آهیانه  هاي دو نیمکرة مغز، با توجه به بخش ترتیب به -151

راست و چپ توسط باشد و تقسیم مغز به دو نیمکره  گرفته است و مربوط به کدام بخش مغز می

  ؟پذیرد کدام شیار صورت می

 سري ـ مغز پیشین ـ شیار طولی لوب پس) 1

 لوب گیجگاهی ـ میان مغز ـ شیار مرکزي) 2

 سري ـ میان مغز ـ شیار طولی ) لوب پس3

 لوب گیجگاهی ـ مغز پیشین ـ شیار مرکزي) 4

 ؟باشد می نادرستدر ارتباط با رشد اخالقی دوره کودکی کدام گزینه  -152

 تواند متفاوت باشد. دلیل انجام عمل اخالقی با توجه به تغییر سن می) 1

 منظور از رشد اخالقی همان عمل اخالقی است که فرایندي تدریجی و پیچیده است.) 2

 نه باید رفتار کنند.ها در رابطه با دیگران چگو د انساننکن رشد اخالقی دربرگیرنده آن دسته از قوانین و مقررات اجتماعی است که تعیین می) 3

 آیند.  به حساب نمی یکودکان در ابتدا تصور اندکی از کار خوب و بد دارند، به همین دلیل مسئول رفتار خود نیستند و عنصر اخالق) 4

 ؟پذیرد نشستن مستقل و ایستادن مستقل در کدام دوره سنی برحسب ماه صورت می ترتیب به -153

 ماهگی 15الی  12ماهگی ـ  6الی  3) 2 ماهگی 14الی  11ماهگی ـ  8الی  5) 1

 ماهگی 14الی  11ماهگی ـ  8 یال 4) 4 ماهگی 14الی  12ماهگی ـ  9الی  6) 3

 ؟باشد نمیگزینه مرتبط با هیجانات مرکب  تر است و کدام ، چرا رشد هیجانی در کودکان نسبت به حیوانات رشد یافتهترتیب به -154

 قراري تعامل با محیط بازتر ـ محبت کردنبر) 2 آگاهی بیشتر ـ احساس پشیمانی) 1

 تر ـ سپاسگزاري کردن  هاي زبانی پیچیده توانایی) 4 تر ـ ترحم کردن استدالل و ادراك گسترده) 3

 کند؟ لت میبه کدام دانشمند اسالمی دال ترتیب بهان هر یک از موارد زیر یشناسی در نزد پیشین با توجه به اهمیت روان -155

 بود که در اسالم به شرح و توصیف نفس و اقسام آن به شیوه ارسطو پرداخت.الف) اولین فیلسوفی 

 دانست. ب) با توجه به اینکه از پیشگامان روش علمی ـ تجربی بود، ابزارهاي شناخت انسان را حس، عقل و الهام می

  نست.دا کرد و شناخت راستین را شناخت عقلی می اك حسی در جریان شناخت تأکید میرج) بر اهمیت اد

 کندي  سینا ـ فارابی ـ ابن) 2  کندي ـ فارابی  جاحظ ـ) 1

 سینا کندي ـ جاحظ ـ ابن) 4  سینا فارابی ـ ابنـ  کندي) 3

(بخش انتخابی) آیندهنگاه به ـ  اسیشن رواندرس  160تا  151هاي  سؤال
 پاسخ دهید.  160تا  151  هاي باید به سؤال» اید نکرده«در انتخاب واحد درس فلسفه را انتخاب اگر 

تعریف و روش مورد  :شناسی روان

 شناسی رشد / روان مطالعه
) تا پایان رشد 2) و فصل (1کل فصل (

 اخالقی در دوره کودکی

 52تا  8ي  صفحه

دقیقه 10وقت پیشنهادي: 

 شناسی روان
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 ذکر شده است؟ ترتیب بهگزینه  پاسخ هر یک از سؤاالت زیر در کدام ،گیري سطوح مختلف شناخت با توجه به چگونگی شکل -156

 شود؟ منتهی می م مرحلهکداالف) بازنمایی اطالعات حافظه به 

 باشد؟ ب) مرحله نخست شناخت پایه چه می

 چه چیزي است؟ ،ترین مرتبه شناخت ج) عالی

 گیري تفکر ـ توجه ـ تصمیم) 2 ادراك مسئله ـ احساس ـ حل مسئله) 1

 گیري توجه ـ تصمیمـ  ادراك مسئله) 4 احساس ـ حل مسئله ـ  حل مسئله) 3

 ؟اللت بر کدام مرحله رشد اجتماعی کودکی داردهر یک از موارد زیر د ترتیب به -157

 هاي موازي يالف) انجام باز

 جنسان ب) عالقه به بازي با هم

 ج) ضمن عالقمندبودن از کنار هم قرار گرفتن اما به تنهایی بازي کردن

 د) اولین عالمت رشد اجتماعی

 ماهگی 3تا  2ـ  سالگی ـ دوره دبستان ـ دوره دبستان 5تا  4) 1

 ماهگی 3تا  1سالگی ـ  5تا  4سالگی ـ  5تا  4ه دبستان ـ دور) 2

 ماهگی 3تا  2سالگی ـ  5تا  4سالگی ـ دوره دبستان ـ  5تا  4) 3

 ماهگی 3تا  1سالگی ـ دوره دبستان ـ  5تا  4دوره دبستان ـ ) 4

  ؟آمده است ترتیب بههاي زیر در کدام گزینه  پاسخ درست پرسش -158

 هاي رشد انسان مربوط است؟ یک از جنبه به کدام» رعایت حقوق دیگران«و » حل مسائل«ترتیب،  الف) به

 تواند بدون کمک راه برود؟ ب) از لحاظ رشد جسمانی، کودك در چه سنی می

 هاي مادر به چه شکلی است؟ پ) کروموزوم

 xy+44ماهگی پ)  15الف) شناختی، اجتماعی ب) ) 1

xx+44ماهگی پ)  18اعی ب) الف) هیجانی، اجتم) 2
 xx+44ماهگی پ)  15الف) شناختی، اخالقی ب) ) 3

 xy+44ماهگی پ)  18الف) هیجانی، اخالقی ب) ) 4

 ؟استیم کدام گزینه در ارتباط همفابا  ترتیب بههاي زیر  هر یک از عبارت -159

 بینی تغییرات در طول زندگی ایی و پیشالف) شناس

 ب) رفتارهایی که وابسته به آمادگی زیستی است.

 پ) ایجادکننده صفاتی که از قبل در فرد نهفته است.

 بلوغـ  رشدـ  فراخناي زندگی) 2 وراثتـ  عوامل زیستیـ  دوره رشد) 1

 وراثتـ  رسشـ  فراخناي زندگی) 4  بلوغـ  پختگیـ  دوره رشد) 3

 ؟یک از عوامل زیستی یا عوامل محیطی مؤثر بر رشد اشاره دارند به کدام ترتیب بهزیر  اشعار -160

 عاقبت گرگ زاده گرگ شود / گرچه با آدمی بزرگ شود الف)

 پسر نوح با بدان بنشست / خاندان نبوتش گم شد. ب)

 ستپرتو نیکان نگیرد هر که بنیادش بد است / تربیت نااهل را چون گردکان برگنبد ا ج)

 عامل زیستیـ  عامل محیطیـ  عامل زیستی) 2 عامل زیستی ـ عامل محیطی ـ عامل محیطی) 1

 عامل زیستی ـ  عامل محیطیـ  عامل محیطی) 4 عامل زیستیـ  عامل زیستیـ  عامل محیطی) 3
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شود؟شود؟  آیا مقررات آزمون اجرا میآیا مقررات آزمون اجرا می  (سوال هاي نظم حوزه):(سوال هاي نظم حوزه):نظرخواهینظرخواهی

 د.ها دقت کنی ي سؤال هاي زیر، به شماره گویی به سؤال آموزان گرامی؛ لطفاًً در هنگام پاسخ دانش

 شـروع به موقع

 ي نظرخواهی آمده است) هاي علمی در ابتداي برگه گویی به نظرخواهی و سؤال شود؟ (زمان هاي شروع پاسخ شروع می به موقـعي شما  آیا آزمون در حوزه -294

 شود. ) بله، هر دو مورد به موقع و دقیقاً سروقت آغاز می1

 شود. گویی به نظرخواهی رأس ساعت آغاز نمی ) پاسخ2

 شود. هاي علمی رأس ساعت آغاز نمی گویی به سؤال ) پاسخ3

 نظمی وجود دارد. ) در هر دو مورد بی4

 متأخـرین

 شوند؟ متوقف می در محل جداگانهآموزان متأخر  آیا دانش -295

 زمون هستند.) خیر، متأسفانه تا زمان شروع آزمون (و حتی گاهی اوقات پس از آن) داوطلبان متأخر در حال رفت و آمد در سالن آ1

 شود اما نه به طور کامل ) این موضوع تا حدودي رعایت می2

 شود. شوند اما در هنگام ورود، سروصدا و همهمه ایجاد می شوند و بعداً وارد حوزه می ) بله، افراد متأخر ابتدا متوقف می3

 شود. نظمی و سروصدا ایجادنمی ر نظر گرفته شده و بیاي د شوند ضمناً براي آنان محل جداگانه ) بله، افراد متأخر بعداً وارد حوزه می4

 مراقبـان

 کنید؟ آزمون امروز را چگونه ارزیابی می عملکرد و جدیت مراقبان -296

 ) ضعیف4   ) متوسط3 ) خوب     2    ) خیلی خوب1

 ترك حوزه –پایان آزمون 

 شود؟ داده میم خروج زودهنگاي  اجازه قبل از پایان آزموني شما به داوطلبان  آیا در حوزه -297

 شود. ي ترك حوزه داده می ) بله، قبل از پایان آزمون اجازه1

 ) گاهی اوقات2

 ) به ندرت3

 گاه ) خیر، هیچ4

 امروز  ارزیابی آزمـون

 کنید؟ را چگونه ارزیابی می کیفیت برگزاري آزمون امروزبه طور کلی  -298

 ) ضعیف4 ) متوسط3 ) خوب2 ) خیلی خوب1




