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 پديدآورندگان آزمون
 :طراحان

  

 نام طراحان نام درس
مرتضي منشاري ،سيدمحمدعلي مرتضوي ،الهام محمدي ،كاظم كاظمي ،مريم شميراني ،محمدرضا زرسنج ،محسن اصغري  )2( فارسي

پرور، سعيد جعفري، رضا معصومي ايماناكبر  مريم آقاياري، علي  )2عربي زبان قرآن (

زاده بقا، سيدكمال سيفي، سيدهادي سركشيك پور سيدي، محمد رضايي سادات خليل پور، فاطمه محمد آقاصالح، اميد اميدبيگي، حميد حسين  )2دين و زندگي (

عبدالرشيد شفيعي ،نصرآبادي محمد رحيمي  )2انگليسي ( زبان

كفش، اميرزراندوز شني، حميد زرينفرداد رو  )2رياضي و آمار (

»گواه«نيا، شاهد  نژاد، كاظم كاظمي، اعظم نوري سادات طباطبايي سعيد جعفري، شبنم رمضاني، مهناز شريفي، عارفهمحسن اصغري،   )2علوم و فنون ادبي (

هروز يحييسادات سعيديان، مائده سادات شاهمرادي، ب سيكنههژبر رحيمي، صفا،  معصومه حسيني  ) 2تاريخ (

»گواه«مائده سادات شاهمرادي، حبيبه محبي، بهروز يحيي، شاهد هژبر رحيمي، صفا،  معصومه حسيني  )2جغرافيا (

، بهروز يحييصفا، كوثر دستوراني، هژبر رحيمي، الهام ميرزائي معصومه حسيني  )2شناسي ( جامعه

فاطمه شهميريكوثر دستوراني، مائده سادات شاهمرادي،  هژبر رحيمي،   فلسفه
مائده سادات شاهمرادي، الهام ميرزائي هژبر رحيمي،صفا،  معصومه حسيني  شناسي روان

 :گزينشگران و ويراستاران  
  

 دانشجوييويراستار   ويراستار استاد مسئول درس گزينشگر  نام درس
مرتضي منشاري ،مريم شميراني الهام محمدي الهام محمدي  )2فارسي (

ــــ

مؤمن حسام حاجدرويشعلي ابراهيمي،  مريم آقاياري مريم آقاياري  )2قرآن ( عربي زبان

گلشني  سكينه محمد آقاصالح محمد آقاصالح  )2دين و زندگي (

عبدالرشيد شفيعي جواد مؤمني جواد مؤمني  )2انگليسي ( زبان

محمد بحيرايي كفشحميد زرين كفشحميد زرين  )2رياضي و آمار (

حسن وسكري، الهام محمدي نيااعظم نوري نيااعظم نوري  )2ادبي ( علوم و فنون

 )2تاريخ (
بهروز يحيي  حبيبه محبي  حبيبه محبي

سادات شاهمرادي مائده

صفا معصومه حسيني )2جغرافيا (

صفا معصومه حسينيــــهژبر رحيميهژبر رحيمي )2شناسي ( جامعه

هژبر رحيمي  محمدي فرحناز خان كوثر دستوراني كوثر دستوراني   فلسفه

صفا معصومه حسيني محمدجواد صحراباني هژبر رحيمي هژبر رحيمي  شناسي روان

 گروه فني و توليد
(عمومي) علي مرتضويمحمد سيد   ليال فيروزي (اختصاصي)مدير گروه: 

(عمومي) معصومه شاعري  (اختصاصي) حبيبه محبي: مسئول دفترچه

مهشيد ابوالحسني رايي:آ نگاري و صفحه حروف

 مريم صالحي مدير واحد مستندسازي و مطابقت با مصوبات:

 زهره قموشي :ي مستندسازي مسئول دفترچه

  نعيمي  سوران نظارت چاپ:
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4ي:  صفحه  دهم انساني)يازي  (پايهي دوم  ي متوسطه دوره  بهمن 19 آزمون) ـ 5ي ( پروژه

شده در كدام بيت درست است؟ معادل معنايي واژة مشخص - 1
: (آرزو)جاه ةباالي اوست جام شايق مدام/ بخت ةهميشه عاشق ديدار اوست ديد) 1
/ گام بر روي هوا آسان زني همچون سحاب: (قطره)اي رشحه) وحشي از درياي رحمت گر دهندت 2
: (ترسناك)او به هر دلي مهابت نداي/ رسد و مي خوفهمي دهد نداي ) 3
 : (آتش)سوزدم تو نظر مي فروغ كز/ چون كنم در روي چون ماهت نظر) 4

در كدام گزينه آمده است؟» خرگه، زبوني، غيرت، بار«معناي واژگان  - 2
) خيمه، فرومايه، رشك بردن، اجازه2  ) سراپردة بزرگ، درماندگي، حميت، رخصت1
فرومايگي، شجاعت، رخصت ) غرفه،4) پردة بزرگ، درمانده، حسادت، اجازه3

؟ندارددر كدام گزينه غلط اماليي وجود  - 3
گان را بر سر كويت / كسي كان روي بيند از بال آزاد كي ماند ست آزاده ) مالمت بيهده1
) مهر او تازه نهالي است به بستان وجود/ كه به جز خون دل و ديده سمرها دارد2
مش تافته بر دجله و جيحون) گرد سپهش خاسته از مشرق و مغرب / ماه عل3
) گو فرود آي سپس از خر شيطان امروز / دور طياره؛ بهل قاتر بدچشم و چموش4

آمده است؟ نادرستدر متن زير، امالي كدام واژه  - 4
 واپسـين  بـا  گنجـه  آورد. خـاطر مـي   بـه  را محشر روز عرصة شهر .شد باز روس، توپ هاي گلوله سفير و نهيب با گنجه فرداي سپيدة«

 زمستان، اواخر درآمد. بادهاي روس سپاه تصرّف به منطقه كه اين نگذشت كشيد. ديري مي نفس غبار و دود از سقفي زير هايش، قرم

».برد مي قفقاز هاي قلّه فراز تا گنجه شجاع هزاران و خون جوادخان بوي با را واماندگان هاي ناله
) قلّه4  ) نهيب3  ) سفير2  ) محشر1

در كدام گزينه درست آمده است؟ ترتيب بهابيات زير،  در» فردا«نقش واژة  - 5
ايم به امروز كار فردا را/ ازين حيات چه آسودگي بود ما را الف) فكنده

شمار قياس/ فردا بود ثواب و جزاي تو بي ب) امروز هست شكر و ثناي تو بي
رنگ شود طالب و مطلوب/ امروز يكي را كه هزار است ببينيد ج) فردا همه يك

گذار ) فردا هنوز نامد و خرّم گذشت دي/ امروز روز توست به شادي هميد
) مفعول، مسند، قيد، قيد2    اليه، قيد، قيد، نهاد ) مضاف1
اليه، قيد، نهاد، قيد ) مضاف4    ) مفعول، مسند، قيد، نهاد3

يكسان است. …گزينة  جز بههاي اضافي همة ابيات  تعداد تركيب - 6
گون رود وجوي مي الله يد جوي شير/ عارف به جست) طفالن ره نشسته به ام1
وگو شدم گفت ) مفتاح قفل كعبة دل مهر خامشي است/ صد فتح روي داد چو بي2
اند ) بر لب چشمة چشمم به تفرّج بنشين/ كĤب اين چشمه براي تو روان ساخته3
كند ريگ روانش كار آب زندگي/ پيچ و تاب نااميدي در سراب عشق نيست ) مي4

؟نداردوجود » قيد«كدام بيت،  در - 7
پاياب، آسان ) چو بگذشت، از پس آن جنگ دشوار/ از آن درياي بي1
رفت دريد و پيش مي آلود/ دل شب مي پهنا، كف ) خروشان، ژرف، بي2
دم جهان در خون نشيند ) اگر يك لحظه امشب دير جنبد/ سپيده3
ها كسته بودند آنها همه را ش ها / بت ) از چنبر نفس، رسته بودند آن4

كار رفته است؟ هاي اسم به در عبارت زير كدام وابسته - 8
نامه است كه آن را فرهنگ جامعي از لغـات فارسـي، عربـي و اروپـايي مسـتعمل در فارسـي ترين تأليف علّامه دهخدا همان لغت مهم«

هاي چاپي و خطي فـراهم نامه ان نظم و نثر و لغتاند. در اين كتاب نزديك به سه ميليون فيش از روي متون معتبر برخي استاد دانسته
»آمده است.

) صفت شمارش ترتيبي، شاخص، صفت تعجبي، صفت مبهم2  ) صفت عالي، شاخص، صفت شمارشي اصلي، صفت مبهم1
اليه ) صفت پرسشي، صفت اشاره، صفت مبهم، مضاف4  ) صفت شمارشي ترتيبي، صفت اشاره، شاخص، صفت ساده3

؟نيسترباعي، كدام گزينه صحيح  با توجه به قالب - 9
اند. رباعي نامدار سرايندگان باباافضل و مولوي ) عطّار،2  هاي مستقل تشكيل شده است. ) از چهار مصراع با قافيه1
ست.ا» باهللا الّا ةقُو وال الحول «معادل آن، آهنگ و ) وزن4  شود. مي قافيه هم ها ديگر مصراع با نيز سوم مصراع رباعي، در ) گاه3

از كيست؟» عباس ميرزا، آغازگري تنها«اثر  -10
) مجيد واعظي4  ) مصطفي محدثي3  الدين شفيعي ) سيدضياء2  جزي ) اصغر رباط1

ادبيات پايداري 
ت انقالب اسالميادبيا

هاي امروز) (رباعي
91تا  67ي  صفحه

دقيقه 20وقت پيشنهادي: 

)2فارسي (
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5ي:  صفحه  دهم انساني)يازي  (پايهي دوم  ي متوسطه دوره  بهمن 19 آزمون) ـ 5ي ( پروژه

دارند.» حسن تعليل« …گزينة  جز بهها  همة گزينه -11

) نشاط جواني ز پيران مجوي/ كه آب روان بازنايد به جوي1

برگ، چراغي بنهد از گلنار ) تا نه تاريك بود ساية انبوه درخت/ زير هر2

گويد دانم/ كه حرف كشتنم با نرگس مستانه مي ) سري خم كرده ابرويت به سوي چشم، مي3

رودش هر نفسي؟ ) سعديا! گر ز دل، آتش به قلم درنزدي/ پس چرا دود به سر مي4

است؟ نادرستهاي مقابل كدام بيت،  يكي از آرايه -12

ا نباشد در پس ديوار گوش (مجاز، جناس)چه گويي هوش دار/ ت ) پيش ديوار آن1

) مزرع سبز فلك ديدم و داس مه نو/ يادم از كشتة خويش آمد و هنگام درو (تلميح، تشبيه)2

اندام حرام است (استعاره، تضاد) ) در مذهب ما باده حالل است وليكن/ بي روي تو اي سرو گل3

آميزي، تشخيص) كر شيرين مقال بگشايد (حس) چو مرده زنده شوم گر به خنده آب حيات/ از آن دو ش4

در ابيات زير است؟» كنايه، تشبيه، مجاز، جناس«هاي  دهندة ترتيب آرايه كدام گزينه نشان -13

الف) صدهزاران گل صدبرگ ز خاكم روييد/ چون كه در ساية آن سرو گلستان ميرم

ام جان ديدهشوم ديوانه زنجيرم كنيد اي دوستان/ دوش دست زلف را در گردن  ب) مي

بينم بناي خويشتن كه خود بر آب مي ام/ زآن ج) آن حبابم كز حيات خويش دل بركنده

زني چون موج بر ساحل چرا خبر سر مي د) نيست از جيب تو بيرون گوهر مقصود تو/ بي

) ب، ج، د، الف4  ) ج، د، الف، ب3  ) د، الف، ج، ب2  ) ب، د، ج، الف1

در كدام گزينه وجود دارد؟» ترم سايد از وجود فرات/ مرا فرات ز سر برگذشت و تشنهروان تشنه برآ«هاي بيت  آرايه -14

) تشبيه، تناقض، تلميح2) ايهام، مجاز، تضاد1

) استعاره، تشبيه، تشخيص4نظير، كنايه نما، مراعات ) متناقض3

است؟ متفاوتمفهوم كدام گزينه با بقيه  -15

گيرم) بريده گشت دريازم (= مي ) چون بال شكسته گشت بر پرم / چون دست1

دانند ) با بال شكسته پر گشودن، هنر است / اين را همة پرندگان مي2

) سيمرغ از آن نيايد بيرون ز آشيان / كز باز توست كوفته بال و شكسته پر3

شود شكستگي پر نمي ) بال شكسته است كليد در قفس / اين فتح، بي4
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6ي:  صفحه  دهم انساني)يازي  (پايهي دوم  ي متوسطه دوره  بهمن 19 آزمون) ـ 5ي ( پروژه

است؟ فاوتمتمفهوم كدام بيت با ساير ابيات  -16

اند اند نظردوختگان/ چون حباب از تن خود پيرهني ساخته ) فارغ از فكر لباس1

) تا توان در كنج عزلت با سر آزاده زيست/ خويش را عاقل چرا در دام صحبت افكند؟2

برد ام گرد تعلق فرش نيست/ سيل از ويرانة من شرمساري مي ) در دل آزاده3

ام ام / خيمه بر اوج المكان زده ) پشت پايي بر اين جهان زده4

مفهومي دارد؟ تقابلبا كدام بيت » فرصت بده اي روح جنون تا غزل بعد/ در غيرت ما نيست كه در ننگ بميريم«مفهوم كلي بيت  -17

ز اين ننگ) بشد بر تو ز بدنامي جهان تنگ/ كه من مردن روا دارم ا2  ) راست نايد نام و ننگ عاشقي/ درد در ده جاي نام و ننگ نيست1

) دست بايد داشتن از ننگ و نام/ عشق را عاري چو ننگ و نام نيست4  ) گر نشايد به دوست ره بردن/ شرط ياري است در طلب مردن3

است؟ متفاوتمفهوم كدام بيت، با ساير ابيات  -18

كشند كشند/ آفتاب وصل را چون صبح، در برمي باالن كه تا عرش جنون سر مي ) اين سبك1

كشند سران در هفت شهر عاشقي سر مي م عشق را موقوف زخمي ساختند/ بي) هر مقا2

كشند سازند چون از كوه سر برمي ) آفتاب ديگرند اينان كه روز خصم را/ تيره مي3

كشند گشايند از كتاب كربال/ عشق را با جوهر خون نقش ديگر مي ) فصل ديگر مي4

قرابت دارد؟» ايم/ تا در اين ره چه كند همت مردانة ما جان خاسته در ره عشق وطن از سر«مفهوم كدام گزينه با بيت  -19

بر است آيين، درختي بي فرهنگ و بي ) در ره فرهنگ و آيين وطن غفلت مورز/ ملك بي1

وطن خانه و ملك و سر و تن چيزي نيست ) بذل جان در ره ناموس وطن چيزي نيست/ بي2

را دل سرگشته با وطن باشد رود آري / غريب ) هواي كوي تو از سر نمي3

من بنه آن پاي پر ز آبله را  ) تو اي دويده بيابان رنج بهر وطن/ به چشم4

بيانگر مفهومي مشترك هستند. …بيت گزينة  جز بههمة ابيات  -20

) عنان نفس را هركس تواند داشت او محكم/ سمند سركش افالك را در زير ران بيند1

اند اند/ در زير آب، تيغ شهادت كشيده ه) مردان اگر نفس به فراغت كشيد2

) نيست كندآور (پهلوان) كسي كاو چيره شد بر ديو و دد/ هركه بر ديو هوس چيره شود كندآور است3

) مردي گمان مبر كه به پنجه است و زور كتف/ با نفس اگر برآيي دانم كه شاطري4
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7ي:  صفحه  دهم انساني)يازي  (پايهي دوم  ي متوسطه دوره  بهمن 19 آزمون) ـ 5ي ( پروژه

  ن األصح21-24للعبارات التّالية: (أو المفهوم في الجواب للتّرجمة و األدقّ عي(

.الّتي كانَت والدتي حي ياماأل أتذكَّرُ« -21 :»ةً، لَن أنسي تلك األيام أبداً

هرگز آن روزها را فراموش نخواهم كرد. ؛آورم به ياد مي ،روزهايي را كه مادرم زنده بود) 1

رود. م نميآن روزها هرگز از خاطر ؛خاطر آوردم به ،كه مادرم زنده بودرا روزهايي ) 2

ام. من آن روزها را فراموش نكرده ؛كنم روزهايي را كه مادرم زنده بود، يادآوري مي) 3

رفت. دآن روزها از يادم نخواه وقت هيچ ؛كه مادرم كنارم بودهستم به ياد آن روزهايي ) 4

:الخطأعين  -22

1» (رهذه المشكاة الد وق.اشتريتة من الساز بازار خريدم. اين چراغدان درخشان را»: ي

هايتان نخواهيد رسيد تا بسيار تالش كنيد. به هدف»: لَن تَصلوا إلي أهدافكم حتّي تُحاوِلوا كثيراً.) «2

3» (شَجالفَريقُي الفائزُ ع .باحيصطفاف الصشود. صبحگاهي تشويق مي در صف تيم برنده»: في اال

.بودندسياه و سفيد هاي  هايي به رنگ بسرا ديدم. ا ها در مزرعه اسب»: د و األبيض.اللّون األسورأيت أفراساً في المزرعة. كانت األفراس ب) «4

عين الصحيح: -23

1 (»هاي عراقي انتقال داده شد كاالهايي همچون مشك و ابريشم به استان: »ة كالمسك و الديباج.نُقلت بضائع إلي المحافظات العراقي.

.كرديم، ماري به من نزديك گشت هنگامي كه روي ساحلي استراحت مي: »ي.حية منّإقتربت شاطئ علي ال حيسترأعندما كنت « )2

3 (»مقُوا مأَنفقْنَاكُم مزأا رلِ أَن يفيهن قَب عيال ب موي يكه روزي فرارسد كه خريداري نباشد از آنچه روزيتان كرديم انفاق كرديد، پيش از اين: »ت.

.سوزاند پاهايش را مي ماسههاي صحرا راه رود،  ماسهروي  ي كهكس :»علي رمال الصحراء تُحرق أقدامه.من يسير «) 4

»سمع و المعارضة قبل أن يفهم و الحكم بما اليعلم.من أخالق الجاهل اإلجابة قبل أن ي«: درك من الحديثما يعين  -24

.في كلّ حالةيعارض من  ) إنّ اهللا اليحب2    .يعلمالاإلنسان العالم اليحكم بما ) 1

.في كلّ حال عملٌ مسموح الحكم) 4  . نجيب قبل أن نسمع كالم المخاطب) علَينا أَن 3

25- حيح في ن عيةٍما من : «الكلمات رجمةتالصأمثالكُمإ احيهنجب يطيرُفي األرضِ و ال طائرٍ  داب ملّا اُم«

بالش دوپرد ـ  ـ مي ييچارپا) 2    پرد ـ بالَش ـ مي اي جنبنده) 1

هايش كند ـ بال ـ پرواز مي اي جنبنده) 4    كند ـ بالَش ـ پرواز مي چارپايي) 3

دليل انجام كار يا عدم انجام آن اشاره شود. بايد به» لماذا و لم«پرسشي  هاي هكلمبه دقت داشته باشيد كه در پاسخ 

أسلوب الشرط ، المخلوقات  عجائب
،حوار في الملعب الرّياضي ،و أدواته

تأثير اللّغة الفارسية ، 3تمارين درس 
 ،المعرفة و النكرة، علي اللّغة العربية

)1ترجمة الفعل المضارع (
51تا  32ي  حهصف

دقيقه 15وقت پيشنهادي: 

)2زبان قرآن ( عربي
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8ي:  صفحه  دهم انساني)يازي  (پايهي دوم  ي متوسطه دوره  بهمن 19 آزمون) ـ 5ي ( پروژه

: الخطأعين  -26 في التّرجمة لما تحته خطّ

ها) تحت التُّراب. (كرم الديدانالطّفل هذه  هداش) 1

گردد استوار مي»: أقدامكم تيثبن تنصروا اهللا ينصركم و إ«) 2

لت الهدف؟!: داوربِقَم ما : لكمالحسأل من ي الالعب كانَ) 3

قامةِ الصالة!: نيمهاللّيل قمت إل منتصففي ) 4

27- العبارة الّتي أسمائها نكرة كلّهان عي:

»ن القرآن ما هو شفاء و رحمة للمؤمنينمو نُنَزّلُ « )2  أكثر. ي نجاحٍعلي نَحصلَ عٍ سعيد حتّنحاولُ إليجاد مجتم )1

»ما تفعلوا من شيء فإنَّ اهللا به عليم«) 4  له كثيراً. دسجيرك اإلنسان عظمة خالقه إن أد )3

عين الفعل الماضي مضارعاً في المعني: -28

اإلنسان بسنّه فهو إنسانٌ مخطئٌ. ةَمن ظَنَّ أنَّ قيم) 2  »هم يظلمونما ظَلَموا و لكن كانوا أنفُس«) 1

3 ( اهللاُ للعباد مقْلِ.ما قسموسي«) 4شيئاً أفضلَ من الع بِه الّذي جاء نْ أنزَلَ الكتابقَُلْ م«  

:ه المضارع المنصوبفاً بأل و قبلَالجواب الّذي فيه المفعول معرَّعين  -29

يطْلُب المؤمنونَ أن يستُر اهللا عيوبهم.) 2  إنّ التلميذَ الساعي ال ينسي الواجبات أبداً.) 1

اُريد اهللاَ أنْ يساعدني حتّي تحقّق النَّصر النّهائي.) 4  عاشر الصديق الوفي.أنْ اُاذي العزيز طَلَب اُست) 3

»كم ما قبل الهدف، لماذا؟الح لكنّ« :السؤال لهذا المناسب غيرجواب عين ال -30

.اعبينللّأحد ا أعلم، ربما بسبب تسلّل ) ال2  السعادة.فَريق حارس مرمي خطأ ربما بسبب ، أعلم ال) 1

ر قبل الهدف.فَ) أعلم، ألنّ حكم المباراة ص4.ان و يتعادالنهما قويينّ كلأل) أعلم، 3

www.Kanoon.ir



9ي:  صفحه  دهم انساني)يازي  (پايهي دوم  ي متوسطه دوره  بهمن 19 آزمون) ـ 5ي ( پروژه

كند و شيوة ياري يك به ما در شناخت بهتر معيارهاي رهبري در جامعة اسالمي كمك مي كدام -31

؟ترساندن ما به اميرالمؤمنين علي (ع) مطابق با كالم ايشان در كدام گزينه آمده اس

شناخت شخصيت امام علي (ع) و سبك زندگي و رهبري ايشان ـ زندگي ساده و توجه به فقيران) 1

تالش و پاكدامني شناخت شخصيت امام علي (ع) و سبك زندگي و رهبري ايشان ـ) 2

تالش و پاكدامنيـ  رهبري جامعهمورد معرفت به گفتار پيامبر (ص) در ) 3

زندگي ساده و توجه به فقيرانـ رهبري جامعه مورد ر معرفت به گفتار پيامبر (ص) د) 4

توسط چه كسي و در ارتباط با چه موضوعي.» اند خواندهاز سخن خالق فروتر و از سخن مخلوق برتر  را به حق، سخن علي (ع)«جملة  -32

بيان شده است؟

انند حضرت علي (ع)م بن عبداهللا ـ عدالت بي جابر) 2  كران حضرت علي (ع) بن عبداهللا ـ علم بي جابر) 1

مانند حضرت علي (ع) الحديد ـ عدالت بي ابن ابي) 4  كران حضرت علي (ع) الحديد ـ علم بي ابن ابي) 3

هاي سياسي و اجتماعي كدام است؟ ها و شخصيت شناسايي حق يا باطل بودن جريان هارمطابق با كالم اميرالمؤمنين (ع)  -33

ها با معيار سنجش حق شناسايي اهل حق و مقايسة آن) 2  و باطل ها با مقياس حق ها و جريان سنجش شخصيت) 1

ها ها و جريان وسيلة شخصيت حق و باطل به شناخت) 4  سنجش باطلمعيار ها با  شناسايي اهل باطل و مقايسة آن) 3

افرادمعاويه مصداق كدام دسته  ،كدام عبارت شريفه به عصمت علمي اميرالمؤمنين علي (ع) اشاره دارد و مطابق با كالم اميرالمؤمنين (ع) -34

؟عنوان كارگزار ايشان انتخاب نشد بود كه به

دنياطلبان» اَنا مدينةُ العلمِ و علي بابها«) 1 كنندگان ـ گمراه »هاباب و علي لمِالع نا مدينةُاَ«) 2  ـ

دنياطلبان» فمن اراد العلم فليأتها من بابِها«) 3 گمراه »يأتها من بابِهافمن اراد العلم فل«) 4ـ كنندگان ـ

و» كه دشمني و كينة تو در دل اوست. پندارد مرا دوست دارد، درحالي كه مي گويد كسي دروغ مي«رسول خدا (ص) چه هنگام فرمودند:  -35

اند؟ امامان معصوم (ع) را به چه تشبيه نموده ،ايشان

ر و نور واحدطبيب سياپس از بيان جايگاه علمي اميرمؤمنان علي (ع) ـ ) 1

 پس از بيان جايگاه علمي اميرمؤمنان علي (ع) ـ كشتي نوح و ستارگان آسمان) 2

طبيب سيار و نور واحدبن عبداهللا ـ  مانند حضرت علي (ع) براي جابر پس از بيان شخصيت واال و بي) 3

وح و ستارگان آسمانبن عبداهللا ـ كشتي ن مانند حضرت علي (ع) براي جابر پس از بيان شخصيت واال و بي) 4

حوزه دريافت كنيد. هاي معارف مربوط به خود را از مسئولين توانيد سؤال شما مي هاي مذهبي، اقليت آموزان دانش

تفكر و انديشه
فرهنگي،  يت(جان و جانشين پيامبر (ص)، وضع

رحلت اجتماعي و سياسي مسلمانان پس از 
هاي راستين) رسول خدا (ص)، احياي ارزش

130تا  96ي  صفحه
دقيقه 20وقت پيشنهادي: 

)2دين و زندگي (
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10ي:  صفحه  دهم انساني)يازي  (پايهي دوم  ي متوسطه دوره  بهمن 19 آزمون) ـ 5ي ( پروژه

ستي بيان شدهرد البالغه به يك در مورد كتاب نهج يك از فضائل ايشان است و كدام شأن حكمراني اميرالمؤمنان علي (ع) بيانگر اوج كدام -36

 است؟

.باشد هاي امام علي (ع) مي رانينحاوي تمام سخالبالغه  عدالت ـ كتاب نهج) 1

باشد. هاي امام علي (ع) مي رانينحاوي تمام سخالبالغه  طلبي ـ كتاب نهج دقت و حق) 2

پايان حضرت علي (ع) است. بر علم بي تصديقيالبالغه،  عدالت ـ كتاب نهج) 3

پايان حضرت علي (ع) است. بر علم بي تصديقيالبالغه،  كتاب نهج طلبي ـ دقت و حق) 4

(ص)مسير حاكمان پس از رحلت رسول خدا ر ايشان چه بود و تغيير اي بنا كرد و مالك كرامت  از نظ رسول خدا (ص) حكومتش را بر چه پايه -37

 چه پيامدي داشت؟

هاي باتقوا و جهادگر در كنار طالبان قدرت، قرب و منزلت يافتند. شخصيتامامت ـ ايمان و عمل صالح ـ ) 1

 لت يافتند.ا و جهادگر در كنار طالبان قدرت، قرب و منزوهاي باتق عمل صالح ـ شخصيت عدل ـ ايمان و) 2

روش پيامبر (ص) تبديل شد.و  هتوجه به سير طلب و بي اي راحت عدل ـ تقوا ـ جامعة مؤمن و فداكار عصر پيامبر (ص) به جامعه) 3

روش پيامبر (ص) تبديل شد. و هتوجه به سير طلب و بي اي راحت امامت ـ تقوا ـ جامعة مؤمن و فداكار عصر پيامبر (ص) به جامعه) 4

باشد و نتيجة آن در كدام عبارت قرآني آمده مي(ع) مرتبط با كدام چالشِ عصر ائمه » ها ليت به شكلي جديد به زندگي انسانورود جاه« -38

 است؟

»اهللاَ شيئاً رَّفلن يضُ«ارائة الگوهاي نامناسب ـ ) 2  »انقَلَبتُم علي اعقابِكُم«ارائة الگوهاي نامناسب ـ ) 1

»اهللاَ شيئاً فلن يضُرَّ«تبديل حكومت عدل نبوي به سلطنت ـ ) 4  »انقَلَبتُم علي اعقابِكُم«ت ـ تبديل حكومت عدل نبوي به سلطن) 3

معلول چهپس از رحلت رسول خدا (ص) غيرقابل تشخيص بودن احاديث صحيح از غلط پس از برداشته شدن ممنوعيت نوشتن احاديث  -39

 از آن مصون ماندند؟تا حدود زيادي عيان يبود و چرا ش

و حفظ احاديث از جانب ايشان نويسان جعلي و فراموش شدن احاديث ـ عصمت علمي امامان معصوم (ع) ديثحگسترش ) 1

 و حفظ احاديث از جانب ايشان عدم حضور اصحاب پيامبر (ص) در ميان مردم ـ عصمت علمي امامان معصوم (ع)) 2

ان به قوانين حاكم بر ممنوعيت نوشتن احاديثنويسان جعلي و فراموش شدن احاديث ـ عدم توجه آن ديثحگسترش ) 3

 عدم حضور اصحاب پيامبر (ص) در ميان مردم ـ عدم توجه آنان به قوانين حاكم بر ممنوعيت نوشتن احاديث) 4

 تحقق آن چه بود؟عدم چه مبنايي طراحي شده بود و پيامد  نظام حكومت اسالمي پس از رسول خدا (ص) بر -40

هاي خود شدند. مسئوليت ةجانب ع) با وجود حضور در جامعه، فاقد قدرت و امكانات الزم براي اجراي همهامامت ـ امامان معصوم () 1

هاي خود شدند. مسئوليت ةجانب عدالت ـ امامان معصوم (ع) با وجود حضور در جامعه، فاقد قدرت و امكانات الزم براي اجراي همه) 2

ند.ه بودان تسليم نشديشمبارزه كرده بودند و در برابر ا تانه با پيامبر اكرم (ص)امامت ـ حكومت به دست كساني افتاد كه سرسخ) 3

ند.ه بودان تسليم نشديشعدالت ـ حكومت به دست كساني افتاد كه سرسختانه با پيامبر اكرم (ص) مبارزه كرده بودند و در برابر ا) 4
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11ي:  صفحه  دهم انساني)يازي  (پايهي دوم  ي متوسطه دوره  بهمن 19 آزمون) ـ 5ي ( پروژه

در كدام گزينه مورد ترتيب بهدر سخنان و احاديث پيامبر (ص)  »اغراض شخصي«و » هاي شخصي سليقه«پيامدهاي دخالت دادن  آثار و -41

 اشاره قرار گرفته است؟

 اشتباهات بزرگ بهبسياري از مردم و محققان  گرفتار شدنپرداختن به جعل و تحريف احاديث و يا خودداري نمودن از نقل برخي احاديث به نفع حاكمان ستمگر ـ ) 1

اشتباهات بزرگ ـ پرداختن به جعل و تحريف احاديث و يا خودداري نمودن از نقل برخي احاديث به نفـع حاكمـان هبمحققان بسياري از مردم و گرفتار شدن ) 2

 ستمگر

ها يا فراموش شدن اصل حديث ـ به حافظه سپاري احاديث و انتقال آن افزايش يافتن احتمال خطا در نقل احاديث و فراهم شدن امكان كم و زياد شدن عبارت) 3

ه ديگران به اين شيوه و در پي داشتن نتايج نامطلوبب

فراهم شدن امكان به حافظه سپاري احاديث و انتقال آن به ديگران به اين شيوه و در پي داشتن نتايج نامطلوب ـ افزايش يافتن احتمال خطا در نقل احاديث و) 4

ها يا فراموش شدن اصل حديث كم و زياد شدن عبارت

تابع وقوع كدام يك از» اميه حاكمان بنيتوسط تغيير مسير حكومت «و » رود مطالب انحرافي به كتب تاريخيو«هريك از موارد  -42

باشد؟ مي (ع) هاي سياسي، اجتماعي و فرهنگي عصر ائمه چالش

تحريف در معارف اسالمي ـ تبديل حكومت عدل نبوي به سلطنت) 1

يل حكومت عدل نبوي به سلطنتممنوعيت از نوشتن احاديث پيامبر اكرم (ص) ـ تبد) 2

 تحريف در معارف اسالمي ـ ارائة الگوهاي نامناسب) 3

ممنوعيت از نوشتن احاديث پيامبر اكرم (ص) ـ ارائة الگوهاي نامناسب) 4

گردد؟ كدام مفهوم از آن مستفاد مي» زنجيرة طاليي«با تأمل در حديث  -43

يت امام ميسر است.در زندگي فردي و اجتماعي با والتوحيد لزوم تجلّي ) 1

كند. آشكار ميرا از امامي به امام ديگر  (ص) ضرورت انتقال احاديث پيامبراين حديث ) 2

باشد. شرط در امان ماندن از عذاب الهي، ورود به قلعة محكم خدا با قبول واليت امام مي) 3

كند. يتوحيد تنها يك لفظ و شعار است كه با همراه شدن واليت امام معنا پيدا م) 4

هاي مختلف در مورد نظام كشورداري در عصر ائمة اطهار (ع) تابع چه بود و چه كساني در جلسات درس ائمة اطهار (ع) پديد آمدن سؤال -44

حضور داشتند؟

طور خاص شيعيان و به مسلمانانتنها هاي گوناگون ـ  گيري و حضور انديشه شكل) 2  طور خاص شيعيان مسلمانان و بهتنها هاي اسالمي ـ  گسترش سرزمين) 1

هاي گوناگون ـ طالبان علم و جويندگان حقيقت گيري و حضور انديشه شكل) 4  هاي اسالمي ـ طالبان علم و جويندگان حقيقت گسترش سرزمين )3

ماعي وهاي اجت در بحرانايشان حل نهايي  شكنان چه اثري در مردم دارد و راه تشخيص پيمانعلي (ع)   بنابر سفارش اميرالمؤمنين -45

دهندة كدام ويژگي در آنان است؟ اعتقادي، مراجعه به كساني است كه نظر دادن و حكم كردنشان، نشان

با قرآن ـ علمخود وفاداري به عهد ) 2    پيروي از قرآن ـ علم) 1

 پيروي از قرآن ـ عدالت) 4  با قرآن ـ عدالتخود وفاداري به عهد ) 3
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گاه ايشان در اين امر كدام باشد و تكيه مي ايشانتابع كدام يك از اقدامات سيرة ائمة اطهار (ع) و هاي بزرگ در حديث  فراهم آمدن كتاب -46

است؟

تبيين معارف اسالمي متناسب با نيازهاي نو ـ سنت پيامبر اكرم (ص)) 2  تبيين معارف اسالمي متناسب با نيازهاي نو ـ علم الهي) 1

حفظ سخنان و سيرة پيامبر (ص) ـ علم الهي) 4  بر اكرم (ص)حفظ سخنان و سيرة پيامبر (ص) ـ سنت پيام) 3

ست؟كدام ا ترتيب به كاال در جامعة اسالمي بهاترين ترين چيز و كم مطابق با حديث اميرالمؤمنين علي (ع) پس از ايشان رايج -47

درستي خوانده شود. ريا و نفاق ـ  قرآن، وقتي بخواهد به) 2    ريا و نفاق ـ معروف و خير) 1

درستي خوانده شود. دروغ بر خدا و پيامبرش ـ قرآن، وقتي بخواهد به) 4  دروغ بر خدا و پيامبرش ـ معروف و خير) 3

آغاز گشت و اقدام امامان معصوم (ع) در اين راستا (ع) هاي گوناگون و مذاهب مختلف از زمان كدام يك از معصومين عصر حضور انديشه -48

چه بود؟

هاي اسالمي امام صادق (ع) ـ تربيت شخصيت) 2  عارف اسالمي متناسب با نيازهاي نوامام صادق (ع) ـ تبيين م) 1

هاي اسالمي امام باقر (ع) ـ تربيت شخصيت) 4  امام باقر (ع) ـ تبيين معارف اسالمي متناسب با نيازهاي نو) 3

ن معصوم (ع) و در مقابل كدام اقدامراستاي كدام مسئوليت اماما در» و آشكار ساختن رهنمودهاي آن يبيان معارف كتاب آسمان« -49

گرفت و به منظور جلوگيري از كدام مورد بود؟ حاكمان زمان صورت مي

(ص) هاي پيامبر تعليم و تفسير قرآن كريم ـ ميدان دادن به افراد فاقد صالحيت ـ انحراف از دين و آموزه) 1

هاي باطل ن مطابق با انديشهمرجعيت ديني ـ ميدان دادن به افراد فاقد صالحيت ـ تفسير قرآ) 2

(ص) هاي پيامبر هاي خرافي ـ انحراف از دين و آموزه مرجعيت ديني ـ رواج انديشه )3

هاي باطل هاي خرافي ـ تفسير قرآن مطابق با انديشه تعليم و تفسير قرآن كريم ـ رواج انديشه) 4

ع كدام عامل بود؟بيم دادن مسلمانان نسبت به عاقبت رفتارشان توسط حضرت علي (ع) تاب -50

نابسامان جامعة اسالمي ةبيني حضرت علي (ع) از سرنوشت و آيند پيش) 1

 شكنان كنندگان به صراط مستقيم و تشخيص عهد شناسايي پشت )2

كنندگان قرآن داران به قرآن و تشخيص فراموشاشناسايي متعهدين و وف) 3

اميه در مورد بني )عدم توجه مسلمانان به هشدارهاي اميرالمؤمنين علي (ع) 4
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Many diseases are the result of bad eating habits. For example, heart 

…(51)… is a disease that happens when there is a lot of oil in the food we eat. 

However, we can do a lot of things to stay healthy. We need to eat fruits and 

vegetables because they are an important part of a healthy …(52)… . If you 

want to prevent heart diseases, you should never smoke because smoking is 

…(53)… for your health. If you have …(54)… too much fast food until now, 

you should stop it right now. In addition, you need to do the sports that are 

…(55)… for your physical health. 

51- 1) pressure   2) addict 3) attack 4) creation

52- 1) diet  2) heartbeat 3) emotion 4) photo

53- 1) rainy 2) harmful 3) incorrect 4) slow

54- 1) eat  2) ate 3) eaten 4) to eat

55- 1) use  2) used 3) using 4) useful

 

Although you might not like ants when they get in your food or get into your home, ants are interesting 

tiny insects and do help the environment. They are advanced social insects, which live in highly organized 

large colonies where each group has complicated important relationships with many others and each carries 

out a specific task. The queen ant has wings and its primary function is to lay eggs. The other female ants 

are worker ants. They build the anthill, find food and even act as soldier ants. The soldier ants protect the 

queen, defend the colony, gather or kill food, and attack enemy colonies in search for food. If they defeat 

another ant colony, they take away eggs of the defeated ant colony. When the eggs hatch, the new ants 

become the "slave" ants for the colony.  

Ants don’t have ears. Ants "hear" by feeling vibrations in the ground through their feet. They can carry 

20 times their own body weight. The muscle arrangement in an ant gives it great strength, allowing it to 

drag heavy things toward the entry point of the anthill. The design of the anthill varies depending on the 

species of ant. Their colonies can contain millions of ants. When a queen ant dies, the entire colony usually 

dies within a few months. Although many people may suppose that they aren’t dangerous, scientists have 

compiled a list of ant species which can hurt. For instance, there is a bulldog ant in Australia that has a bite 

that can kill a person. 

56- The passage would most probably be found in … . 

1) a medical book 2) a scientist’s biography

3) a popular science book 4) an entertainment journal

57- Which of the following best describes the organization of the first paragraph? 

1) Various types of jobs done by different ants are described.

2) The differences between male and female ants are explained.

3) The reasons why ants live in large colonies are given.

4) The ways in which ants help the environment are introduced.

58- The passage does NOT give facts about … .  

1) the number of ants in a colony 2) why ants can move heavy objects

3) how many years the queen ant lives 4) how ants hear the sounds

A Healthy Lifestyle 
(Get Ready, …, Grammar)

67تا  49ي  صفحه

دقيقه 15وقت پيشنهادي: 

)2زبان انگليسي (

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

PART B: 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. 
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.پاسخ دادن به اين سؤاالت اجباري است و در تراز كل شما تأثير داردآزمون گواه (شاهد)

59- Which one of the following is NOT true about soldier ants? 
1) They take care of the queen. 2) They help to defend the colony.
3) They gather food for the colony. 4) They are the slave ants for the colony.

60- According to the passage, the colony may continue to exist for only several months … . 
1) if they sting a person 2) if they lose the queen ant
3) if they take away the eggs 4) if there is a bulldog ant in the colony

 

61- I have not visited my relatives since I … my hometown. 
1) leave 2) am leaving 3) left 4) have left

62- Teachers are required to use suitable teaching … to make their students understand the lessons 
well. 
1) technologies 2) frequencies 3) emergencies 4) possibilities

63- Mother’s most important duty in a family is that she should be able to meet her children’s …… 
needs. 
1) fortunate 2) additional 3) scientific 4) emotional

64- The audience enjoyed her speech a lot because her voice was full of … and she tried to speak 
from the bottom of her heart. 
1) detail 2) emotion 3) worry 4) strategy

65- After 25 years of honest service in this company, he has … been fired because of decreasing the 
number of workers. 
1) greatly 2) naturally 3) suitably 4) recently
 

 

Things always know when a person isn’t well. At such times, in little ways, things make life hard for 

people. When I’m not well, I can never find the things I need. The things I need have gone away from all the 
places where I can find them. When I need something, I can never find it quickly. When we aren’t well, boxes 
become heavy. Doors don’t want to open. The weather becomes colder. The sun becomes too hot. The car 
doesn’t run well. Time is longer than it was when we felt fine. The things around us usually do what they 
should when we’re well and strong. But when we aren’t, things often tell us they are really not our friends. 

What have you learned about people and things? Do these sentences seem true? 

66- Which sentence is TRUE about the writer? 
1) He can find things easily. 2) He is not strong and well.
3) He doesn’t put things in their places. 4) He has a hard life now.

67- How are the things around us usually? 
1) They become colder when we are fine. 2) They seem nice when we are not fine.
3) They usually do what they like to do. 4) They tell us to make new friends.

68- When do things seem to make life hard for you? 
1) When you’re happy. 2) When you’re not well.
3) When you need a friend. 4) When you have more time.

69-  “They” in line 6 refers to ... . 
1) people 2) us 3) cars 4) things

70- What is the best title for this passage? 
1) How to Feel Fine 2) People and Things
3) Real Friends 4) Learning about Life

PART C:  Grammar and Vocabulary 
 Directions: Choose the word or phrase (1), (2), (3), or (4) that best completes each sentence. Then mark the answer on your answer sheet.

PART D: 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. 
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كاني است؟پلكدام نمودار زير مربوط به يك تابع  -71

1(  

2( 

3(  

4( 

؟مقابل كدام استحاصل عبارت  -72

A sign( ) sign( ) ?     2 2 4 3 1
4) 4  2) 3  1) 2صفر) 1

Dترتيب برابر باشند با  دامنه و برد به f گر در تابع همانيا -73 { , ,a}f  2 Rو  6 {b, , }f  2 g(x)گاه نمودار تـابع   آن 9 ab بـا
 كند؟ مياز كدام نواحي دستگاه مختصات عبور  دامنة 

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

fتابع ضابطة  -74 (x) (m )x ax (b )x c     3 22 fمربوط به يك تابع هماني است. حاصل 3 (a) f (b)

f (m) f (c)




؟كدام است

1 (1  2( 13 (4صفر (4

در تابع با ضابطة -75
x , x

f (x) x , x

x , x

 
   
  

1 1
2 3 1 2
3 5 2

fحاصل  ( ) f ( ) f ( )    2 1 2 2 1 3 2 كدام است؟ 1

1 ( 4 2 1  2( 2 2 1  3 (26 2 5  4 (26 2 5

تابع
اي و هماني، توابع  (توابع ثابت، چند ضابطه

پلكاني و قدرمطلقي)
) از ابتداي تابع 1درس ( )2فصل (
) 2اي تا پايان درس و درس ( چندضابطه

تتا پايان تابع عالم
 36تا  27ي  صفحه

دقيقه 15وقت پيشنهادي: 

)2رياضي و آمار (

محل انجام محاسبات
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معاف از ماليات است. …پردازد و مبلغ زير  ماليات مي …ميليون تومان دريافتي ماهيانه دارد  2خصي كه مطابق نمودار زير، ش  -76
تومانو هشتصدهزار هزار تومان ـ يك ميليون  90 )1

هزار تومان ـ يك ميليون و سيصد هزار تومان 90 )2

هزار تومان ـ يك ميليون و سيصد هزار تومان 60 )3

تومانو هشتصدهزار ـ يك ميليون هزار تومان  60) 4

xبرد تابع -77 , x
f (x)

, x

  
  

2 0 6
8 شود؟ شامل چند عدد صحيح مي6

1( 5  2( 6  3( 7  4( 8
صـورت دقيقـة آخـر بـه    20شـود و در  پـر  كشد تا به صورت يكنواخـت   دقيقه طول مي 15يك مخزن آب در ابتداي هر ساعت به مدت  -78

باشد؟ شود. كدام نمودار بيانگر وضعيت مخزن مي يكنواخت خالي مي

1(  

2( 

3 (

4 (

f هماني است. مقدار fتابع  -79 ( k)1 كدام است؟
k k

f
k k

 
 

3
3 5 5

10يا  7) 4  6يا  4) 3  5يا  2) 2  3يا  1) 1

xدر تابع  -80 x , xf (x)
x , x

    
 

2 3 4 0
2 0

fكه  با فرض آن (k) 0  باشد، چند مقدار قابل قبول برايk ؟وجود دارد

چهار) 4  سه) 3  دو) 2  يك) 1
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 اهت به كار رفته است.برابطة ش به كمكمجاز  …گزينة  جز بهها  در همة گزينه - 81
ز داغم پرده برگير آتشي در جان دريا زن / ز چشمم آستين بردار و گوهر را تماشا كن) 1
جمله در گوش كن اي دوست كه مرواريد است» / خواجو«لعل تو گويد لب هر چه در باب ) 2
ت يكي بال گسترمبگذارم اين قفس كه پر و بال من شكست / زان سوي كاينا) 3
تا باغ زردروي شد از گشت روزگار / بر سر نهاد تودة كافور، كوهسار) 4

هاي شعر شاعران قرن يازدهم مشهود است. ويژگي …بيت  جز بهدر همة ابيات  - 82
تو را  اند چو شبنم ز هم رفوي به چاك جيب سحر فكر بخيه بر باد است / گسسته) 1
سان غافل به پيري از غم فردا شوم كودكان / من چه فكر شنبه تلخ دارد جمعه را بر) 2
كند گل در اين گلشن ز بس آسيب دارد در كمين / بال بلبل را خيال دست گلچين مي) 3
محروم اگر شدم ز سر كوي او چه شد / از گلشن زمانه كه بوي وفا شنيد) 4

است؟ نرفتهكار  شده در كدام بيت در معني مجازي به واژة مشخص - 83
جادوي تو بود نرگسانگيز جهان  م از شور و شر عشق خبر هيچ نداشت / فتنهعال) 1
صبح اگر باز اتفاقي افتدت / آفرين گويي بر آن حضرت كه ما را بار نيست نسيماي ) 2
كني بندي و ما را ز سر وا مي كني؟ / خاري به خود مي خندان چرا خون در دل ما مي غنچةاي ) 3
رزق است / از بهر معيشت مكن انديشة باطل سممقشاه جهان  قلمحافظ ) 4

است؟ نادرستكدام گزينه در مورد شعر و ادبيات قرن يازدهم  - 84
هاي بيشتري مدعي شعر و شاعري شوند. ) وابسته بودن شعر به دربار باعث شد كه طبقات و گروه1
هنگي از جمله ادبيات بپردازد.ربود كه هركس به اندازة توان خود به امور ف مردم فراهم آوردههمة ) رفاه اقتصادي مردم در دورة صفوي، اين امكان را براي 2
پرداختند. خانه، به مشاعره، مناظره و نقد آثار يكديگر مي ) به سبب آشنايي ايرانيان با اروپا، شاعران در مراكز تجمعي مثل قهوه3
هاي رمزآميز شاعرانه است. اي پيچيده و تخيله هاي عمدة شعر بيدل از شاعران مشهور اين قرن، مضمون ويژگي ز) ا4

؟هت به كار رفته استاهاي زير مجموعاً چند مجاز به كمك رابطة شب در بيت - 85
د وان كان زرم آمدـــبرم آم وان سيم/  شمس و قمرم آمد سمع و بصرم آمدالف) 
 واهي چيز دگرم آمدـــچيز دگر ار خ/  رم آمدــــرم آمد نور نظـــي ســـمستب) 

شش) 4  پنج) 3  تف) ه2  تشه )1
قرن دهم درست است؟تاريخ ادبيات هاي زير دربارة  كدام يك از گزاره - 86

اي به زبان فارسي نداشتند. زبان تركي را در ايران ترويج دادند و هيچ عالقه يوصفشاهان ) 1
اعي بود.در اين دوره قالب غزل، قالب مناسبي براي پرداختن به مسائل سياسي و انتقادات اجتم) 2
كردند. فارسي استقبال ميبه زبان شعر سرودن پذيرفت و فاضالن هند از  در اين دوره از فرهنگ ايران تأثير مي ،فرهنگ هند) 3
گويي يافته است. گويي و واقع شاعران اين دوره تشخيص داده بودند كه سبك عراقي كامالً جنبة حقيقت) 4

؟اي حقيقي خود به كار رفته استدر مصراع اول چند بيت در معن» سر«واژة  - 87
شد الف) گفتم كه سر زلف بريدي گفتا / بسيار سر اندر سر كارش مي

بكوبيد ز پاي اقرارش رب) هان بگيريد ز سر دستارش / س
دشمنان بكندي سر / به سر دوستان فشاندي سر تن پ) از

ي سر سودا ور نه / يوسفي در سر هر بازار استرت) تو ندا
ه جز ما سر بيداد ندارد / با وعدة دل غمزدة شاد نداردث) آن شوخ ب
كه ديهيم بر سر نهاد / ندارد كس آن روزگاران به ياد ج) كه بود آن

ارم كه سر وفا ندارد / در سر به جز از جفا ندارديح) 
دو )4  يك) 3  چهار) 2  سه )1

ده است؟درستي بيان ش شاعر قرن دهم بهويژگي شعر هم اسم و هم كدام گزينه در  - 88
شعرش از نظر دقت، ظرافت و رقت معاني مشهور است. (محتشم كاشاني)) 1
گرايي شاخصة اصلي شعر اوست. (وحشي بافقي) واقع) 2
وي، خداوندگار مضامين تازة شعري است. (صائب تبريزي)) 3
است. (كليم كاشاني) رهاي رنگين مشهو در ابداع معاني و خيال) 4

همراه بود. … جز بهها  وي با مضامين و موضوعات همة گزينههاي شاعران عصر صف سروده - 89
توصيف و بيان امور طبيعي) 2    پند و اندرز) 1
تبديل موضوعات و تمثيالت كهن به مضامين تازه) 4  هاي زميني و اشعار سياسي عاشقانه) 3

رد.ببود كه البته راه به جايي ن …ن بود و بازتاب طبيعي محيط اجتماعي قر …انديشي شاعران براي  مكتب وقوع، نتيجة چاره - 90
پرداختن به مسائل اجتماعي و سياسي ـ يازدهم) 2  گويي ـ يازدهم بازگشت به حقيقت) 1
آشنايي با معارف و تفكرات هندوان ـ دهم) 4  هاي تقليد ـ دهم تغيير سبك و رهايي از گرفتاري  )3

ادبيات فارسي در تاريخ ،مجاز 
دهم و يازدهم يها قرن

)7و ( )6درس (
62تا  51ي  صفحه 

دقيقه 20وقت پيشنهادي: 

)2علوم و فنون ادبي (

ها به ها، توجه به اصطالحات و نوع نگاه آن هايي دارد. براي درك تفاوت اوتها و تف سبك شعر هر يك از شاعران سبك هندي مشابهت
 پرداخت مضامين ضروري است.
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دارد. وجود »مجاز«آراية  …گزينة  جز بهها  در همة گزينه - 91

) جهان دل نهاده بر اين داستان /  همان بخردان و همان راستان1

ايم چو پيري پس خضاب ) ما عيب و نقص خويش و كمال و جمال غير / پنهان نموده2

) دست در حلقة آن زلف دوتا نتوان كرد /  تكيه بر عهد تو و باد صبا نتوان كرد3

بخشيد و ايمان خاك را كه جان آفرين پاك را / آن ) آفرين جان4

زبان صفوي قرار گيرد. باعث شد كه شعر و شاعري و هنر و معماري مورد توجه شاهان ترك …عامل ذكر شده در گزينة  جز بههمة عوامل زير  - 92

داشتند. ميخود را در مقام فرهنگي وااليي نگاه  دانستند و الزم مي) چون بعضي از شاهان صفوي مقام شيخي و رهبري طريقت داشتند 1

 ) چون شاهان عثماني و هندي رقيباني قدرتمند بودند كه به مسائل فرهنگي توجه ويژه داشتند.2

 ) شاهان صفوي با رؤساي مذاهب در تماس نزديك بودند.3

) موقعيت جغرافيايي پايتخت شاهان صفوي از عوامل مؤثر در ميزان توجه شاهان صفوي به هنر بود.4

؟نداردام بيت معناي مجازي شده در كد كلمة مشخص - 93

كند سليمان مي دستگردد از دست نوازش پاية معني بلند / مور را شيرين سخن  )1

ها گذر كرد و گذر نكرد خوابي امشب كه برآيد آفتابي /  چه خيال نداردآن  سر )2

غير عشق مباز سراچة بازيچهجز پياله مگير / در اين  به مجازيدر اين مقام  )3

دارند / كه آتشي كه نميرد هميشه در دل ماست مي عزيزآن به دير مغانم از  )4

با كدام گزينه كامل شود؟ ترتيب بهمتن زير  - 94

هـا و و خرابـي قبـل از عصـر صـفوي     …و  …سـيطرة دراز مـدت    .نيز از ديدگاه ادبي توسـعه يافـت   …زمان با رشد ادبيات در هند،  هم«

»نگذاشته بود.  براي رشد ادبيات فارسي باقيجايي  ،هايي كه به بار آوردند ويراني

خراسان ـ مغوالن ـ تيموريان )2    ) اصفهان ـ مغوالن ـ تيموريان1

اصفهان ـ سلجوقيان ـ مغوالن )4    ) خراسان ـ مغوالن ـ سلجوقيان3

مجازي به كار رفته است؟كدام كلمه در معناي » دار سرم / وزين درخت همين ميوة غم است برم سپيد شد چو درخت شكوفه«در بيت  - 95

) سپيد4   غم) 3  ) سر 2  دار شكوفه) 1

پاسخ دادن به اين سؤاالت اجباري است و در تراز كل شما تأثير دارد.آزمون گواه (شاهد)
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 كدام بيت سرودة يكي از شاعران سبك هندي است؟ - 96

رود ماند كه خون بر آستانم مي گفتم به نيرنگ و فسون پنهان كنم ريش درون / پنهان نمي )1

و رويطلبي آينه را قابل ساز / ورنه هرگز گل و نسرين ندمد ز آهن   روي جانان )2

ها ) پيشاني عفو تو را پرچين نسازد جرم ما / آيينه كي برهم خورد از زشتي تمثال3

بدان كوش تا زود دانا شوي / چو دانا شوي زود واال شوي )4

كار رفته است. به» مجازي«در معناي  …بيت گزينة  جز بهدر همة ابيات » جهان«واژة  - 97

تيغ مرگ شود دست من رها اي دوست ) اگر جهان همه دشمن شود ز دامن تو / به1

 ) گر متفرّق شود خاك من اندر جهان / باد نيارد ربود گرد من از كوي دوست2

بازانند در عهد سر زلفت / رها كن راه بدعهدي و اندر عهد ايشان آي ) جهاني عشق3

 ) غيرتم كشت كه محبوب جهاني ليكن / روز و شب عربده با خلق خدا نتوان كرد4

98 - است؟ نادرسته به بيت زير، از بيدل دهلوي، كدام گزينه با توج 

هاي ماست / گر بفهمد كس همين دنياست عقبايي كه نيست ملك هستي تا عدم لبريز غفلت«

آباد امكان از كجا آتش زدند / عالمي را سوخت حيرت در تماشايي كه نيست در خيال

»شن است امروز فردايي كه نيستپيش از آن كز وهم دي آيينه زنگاري كنيد / در نظرها رو

كار رفته است. اي وجود دارد كه در معناي مجازي به ) در بيت دوم واژه1

شود. ها و الفاظ محاوره در آن ديده مي المثل ) ضرب2

انگيز و سرشار از ابهام است. هاي رنگين و خيال داراي استعاره) 3

است.» فاعالتن فاعالتن فاعالتن فاعلن«) وزن شعر 4

 خورد. به چشم مي» مجاز«آراية  …گزينة  هر دو بيتدر  - 99

الف) يكي دشت با ديدگان پر ز خون / كه تا او كي آيد ز آتش برون

ايم چنان در اول وصف تو مانده مجلس تمام گشت و به آخر رسيد عمر / ما همب) 

شمرم بارم / يا به ديده ستاره مي ا ز ديده ستاره مييج) 

انگشتري است ملك جهان / بها و قيمت انگشتري بود ز نگيند) نگين تويي و چو 

) د، ب4  ) الف، ج3  ) د، ج2  ) ب، الف1

در عصر صفويه عالوه بر شعر و شاعري چه هنرها و كارهاي ديگري مورد توجه قرار گرفت؟ - 100

، نويسندگينگاري نويسي، تاريخ كاري، تذهيب، كشاورزي، دامداري، داستان ) منبت1

كاري، دوزندگي نگاري، تذهيب، گل نقاشي، نويسندگي، تاريخ خطّاطي، )2

نويسي سازي، نقّاشي، تذهيب، خوش بافي، سفالگري، شيشه ) معماري، قالي3

نگاري نويسي، تاريخ كاري، داستان سازي، كاشي سفالگري، خطّاطي، دوزندگي، شيشه )4
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و بناي ي تأكيد داشتنديز، بر چه چانيت و مشروعيت خالفت خويشحقّتوجيه عباسيان براي  - 101
شهر بغداد براساس سنت شهرسازي كدام دوران بود و طرح ساخت اين بنا به پيشـنهاد كـدام

عباسيان بود؟ ةخليف
ـ روم باستان ـ منصورترويج تفكر جبرگرايي  )1
ـ ايران باستان ـ منصورنابرابري اقتصادي  تبعيض و )2
ـ ايران باستان ـ منصور با پيامبر دالمطلببن عب از طريق عباس خويشاوندي و پيوند )3
ـ روم باستان ـ سفّاحاي  گرايي و تعصبات قبيله قوميت )4

…جز به ؛ها بيانگر تشكيالت اداري دورة عباسيان است همة گزينه - 102

خط و زبان ديوان از فارسي به عربي برگردانده شد.) 1
آمد. وجود منصب وزارت با الگو گرفتن از دورة ساساني به) 2
وزير در رأس تشكيالت ديواني قرار گرفت.) 3
با اقتباس از نظام ديواني عهد ساساني شكل گرفت. ي) تشكيالت اداري (ديواني) منظم و منسجم4

…رود و جريان وكالت شمار مي به …هاي آثار معماري عصر  باشد كه از مشهورترين نمونه مي … زيرتصوير  - 103

ي شكل گرفت.مرجعيت شيع ان ـ در دوران غيبت نيز تا مدتي ادامه يافت و در پي آنفاطمي  مسجد جامع ازهر ـ) 1

حركتي در جامعة اسالمي بود كه در دوران امام صادق (ع) به اوج خود رسيد.ـ مسجد قرطبه ـ فاطميان ) 2

شكل گرفت.ي عمسجد قرطبه ـ عباسيان ـ در دوران غيبت نيز تا مدتي ادامه يافت و در پي آن مرجعيت شي) 3

.مسجد جامع ازهر ـ عباسيان ـ حركتي در جامعة اسالمي بود كه در دوران امام صادق (ع) به اوج خود رسيد) 4

؟باشد در ارتباط با جنگ قادسيه و نهاوند صحيح مي ترتيب بههر دو موارد كدام گزينه  - 104
ـ پيروزي اعراب مسلمان در اين جنگ، سرنوشت حكومت ساسـاني.گرفتپس را سپاه ايران با شكست مسلمانان در اين جنگ، بيشتر متصرفات آنان ) 1

را قطعي كرد.
ايـنايرانيـان در  يكي از عوامل شكست  ،اني از پيروزيسپاه ساس ةـ نااميدي رستم فرخزاد، فرماند.جنگ را فتح الفتوح ناميدنددر اين پيروزي فاتحان ) 2

جنگ بود.
دنبال اين جنگ، سپاهيان مسلمان از هر سوي بهـ .اصره توسط اعراب مسلمان تسخير شدح، پس از مدتي متيسفون، پايتخت ساسانياندر اين جنگ ) 3

ها و واليات مختلف را به جنگ يا صلح گشودند. به داخل ايران پيش تاختند و تا دوران خالفت عثمان، بيشتر شهر
ــ پيـروزي اعـراب مسـلمان در ايـن جنـگ،.مان جنگيدند و شكسـت خوردنـد  پس از سقوط تيسفون، بقاياي ارتش ساساني گردهم آمدند و با مهاج) 4

سرنوشت حكومت ساساني را قطعي كرد.
 ؟هر يك از موارد زير مربوط به كدام دوره است ترتيب به - 105

د.چنان در گردش بو هاي ضرب شده توسط ساسانيان هم شد و سكه الف) دفترهاي ديواني مثل گذشته به خط و زبان پهلوي نوشته مي
ب) در زمان اين خالفت، برخي از سياستمداران و ديوان ساالران ايراني به مناصب سياسي و نظامي مهمي دسترسي پيدا كردند.

هـاي آميز و همكاري ميان ايرانيان بـا مهـاجران عـرب، در زمينـه     پ) در اين دوران به تدريج شرايط مناسبي براي همزيستي مسالمت
وجود آمد. رزي بهتجارت و كشاو مختلف از جمله

هاي عرب متحد ت) حكومت شهرها و مناطق مختلف دنياي اسالمي از جمله ايران در انحصار كامل اشرافيت اين خاندان و سران قبيله
آنان قرار داشت.

خالفت عباسيانـ  خالفت امويانـ  خالفت امويانـ  عصر خلفاي نخستين) 1
فت امويان ـ خالفت امويانعصر خلفاي نخستين ـ خالفت عباسيان ـ خال) 2

ـ خالفت امويان خالفت عباسيانخالفت عباسيان ـ خالفت امويان ـ   )3
ـ خالفت امويان خالفت عباسيانخالفت عباسيان ـ خالفت عباسيان ـ ) 4

  ظهور اسالم، حركتي تازه در تاريخ
ايران از ورود اسالم تا پايان  بشر 

صفويه
(جهان اسالم در عصر خالفت عباسي،
اسالم در ايران؛ ظهور تمدن ايراني ـ 

اسالمي، ظهور و گسترش تمدن ايراني ـ 
اسالمي)

)9) تا پايان درس (7درس (
100تا  66ي  صفحه 

دقيقه 15وقت پيشنهادي: 

)2(تاريخ 
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؟كند مياشاره هاي عصر خالفت عباسيان و روند اسالم آوردن مردم ايران  به نتيجة جنبش ترتيب بهكدام گزينه  - 106
بهبـود ،در ايـران  اسالم در عصر خالفت عباسي هگرايش بشتاب هاي ايراني در شرق ايران ـ علت   گيري سلسله براي شكل يمناسب ةفراهم آمدن زمين) 1

بود.ايرانيان موقعيت سياسي و اجتماعي 
،در ايـران  ش به اسالم در عصـر خالفـت عباسـي   گرايشتاب علت  ـهاي ايراني در غرب ايران   گيري سلسله هاي مناسب براي شكل فراهم آوردن زمينه) 2

بود.ايرانيان بهبود موقعيت سياسي و اجتماعي 
نگـرفت دليـل قرار   بـه  در دوران عباسي اسالم هب ايرانيان گرايش بودن عباسي بر مناطق شرقي ايران خاصه خراسان ـ كند  ايسلطة خلف شدنت سس) 3

مسلمانان غيرعرب در رديف موالي.
ها و موانعي را بر سر راه گروش بـه عباسي بر مناطق غربي ايران ـ رفتارهاي غيراسالمي برخي از حاكمان اموي، محدوديت  فايطة خلسل شدنت سس) 4

اسالم ايجاد كرد.

مؤسـسبـود و   …بود و اصـفهان و گرگـان مركـز حكومـت      …خراسان و  ،طاهريان قلمروبود و محدودة  …مركز حكومت رواديان  - 107
.جتماعي و سياسي خود را با شركت در گروه عياران و جوانمردان سيستان و جنگ عليه خوارج آنجا آغاز كردفعاليت ا …حكومت 

النهر ـ علويان طبرستان ـ طاهريان دژسرماج ـ ماوراء) 2  تبريز ـ سيستان ـ زياريان ـ صفاريان) 1
ر ـ زياريان ـ طاهريانالنه تبريز ـ ماوراء) 4  دژسرماج ـ سيستان ـ علويان طبرستان ـ صفاريان) 3

بويـه، يك از اميـران آل  تفاوت داشت و كدامبا اين خالفت هاي ايراني  ساير سلسلهروابط ايراني با خالفت عباسي با  ةروابط كدام سلسل - 108
ا خالفتصفاريان ب ةكردند و رابط بغداد را تسخير كرد و به چه علت اميران طاهري و ساماني نسبت به خالفت عباسي اظهار اطاعت مي

 ؟عباسي چگونه بود

علويان طبرستان ـ علي ـ ترس از خشم خليفه ـ خصمانه) 1
فراز و نشيب زياد شتنداـ  در نظر عامة مردم بويه ـ احمد ـ مقبوليت و مشروعيت بخشيدن به قدرت خود آل) 2
هـ خصماندر نظر عامة مردم بويه ـ علي ـ مقبوليت و مشروعيت بخشيدن به قدرت خود  آل) 3
فراز و نشيب زيادداشتن  علويان طبرستان ـ احمد ـ ترس از خشم خليفه ـ ) 4

؟سزا داشتندي است كه ايرانيان در آن تأثير بيك از علوم هر يك از عبارات زير مربوط به كدام ترتيب به - 109
ابوريحان محمدبن بيروني در اين علوم مقام وااليي داشت. ـ

تأليف دا .داشتعنوان زبان علم  سهم بسزايي در مطرح كردن زبان فارسي بهكه به زبان فارسي يك دورة كامل از اين علم بود ينا عاليي توسط ابن س امةشننـ
محمدبن اسماعيل بخاري و مسلم بن حجاج نيشابوري  اري و صحيح مسلم در اين علم تبحر داشتند.بخصحيح  هاي مؤلف كتاب ترتيب بهـ

اين دانش تأليف شده است. بارةسينا در الرئيس بوعلي المعارف قانون نوشتة شيخ ةدائرـ
رياضيات و نجوم ـ پزشكي ـ معارف اسالمي ـ فلسفه) 2  فلسفه ـ فلسفه ـ پزشكي ـ پزشكي) 1
فلسفه ـ پزشكي ـ پزشكي ـ فلسفه) 4  و نجوم ـ فلسفه ـ معارف اسالمي ـ پزشكيرياضيات ) 3

 ؟درستي ذكر شده است هاي ايراني مسلمان در كدام گزينه به ط با سلسلهپاسخ هر يك از سؤاالت زير در ارتبا ترتيب به - 110

دست اميران و وزيران با تدبير و استقرار نظام ديواني منظم و منسجم، ها به برقرار شدن آرامش و امنيت نسبي، قرار گرفتن زمام كارالف) 
؟هاي ايراني بود هاي ظهور سلسله مرتبط با كدام دسته از پيامد

است؟ نادرستهاي ايراني مسلمان  ام مورد در ارتباط با زبان فارسي در سلسلهب) كد
 ؟نيستانيان سج) كدام اديب يا اثر مربوط به دورة سا

فارسي دري يا پهلوي بود. ج) رودكي ةب) فارسي ميانه در واقع صورت تحول يافت سياسي ـ اجتماعيالف) ) 1
 فارسي ميانه يا پهلوي بود. ج) تاريخ و تفسير طبري ةت تحول يافتب) فارسي دري در واقع صور اقتصاديالف) ) 2

و ترجمة تاريخ سيستان طبريفارسي دري يا پهلوي بود. ج) تاريخ  ةب) فارسي ميانه در واقع صورت تحول يافت اقتصاديالف) ) 3
بود. ج) حدود العالم من المشرق الي المغرب فارسي ميانه يا پهلوي ةي ب) فارسي دري در واقع صورت تحول يافتجتماعا ـ سياسيالف) ) 4
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)ترتيب بهكند؟ ( درستي بيان مي هاي زير را به بودن هر يك از عبارت غلطكدام گزينه صحيح و  - 111
هـا نيـز اند و عالوه بر آسيا و آفريقا در ساير قـاره  الف) امروزه بيش از نيمي از مردم جهان، مسلمان

اند. پراكنده
فرهنگي دارد. هايانداز گي، زبان نقش مهمي در خلق چشمب) در بين عناصر فرهن

كنند. پ) پيروان يهود به صورت پراكنده  بيشتر در مراكز و نواحي بزرگ بازرگاني جهان زندگي مي
كند. ت) شباهت در يك يا چند عامل، يك ناحيه فرهنگي را از ناحيه فرهنگي ديگر جدا مي

بيشترين پيروان را دارد. يشرقث) دين مسيحيت در افريقاي مركزي و 
) غ ـ غ ـ ص ـ ص ـ غ2    ) ص ـ ص ـ غ ـ غ ـ ص1
) غ ـ غ ـ غ ـ ص ـ ص4    ) ص ـ ص ـ غ ـ غ ـ غ3

؟باشد مي غلطچند مورد از عبارت زير صحيح و چند مورد   ،ترتيب به - 112
خطر فرسايش خاك زياد است. هاي شيميايي، كش مداوم و زياد از كودها و آفت ةدليل استفاد محصولي، به در كشت تكالف) 
باشد. ناپذير گرسنگي مي هاي جدي و جبران ويژه مرگ كودكان) و ناتواني يادگيري از آسيب مرگ زودرس (بهب) 
هستند. آسياييمحصولي تخصصي، عمدتاً اروپايي و  صاحبان اغلب مزارع تكپ) 
اند تا بتوانند از كشتي براي صدور محصوالت خود رياها واقع شدهمحصولي نواحي استوايي در نزديكي ساحل د مزارع تك تعداد كمي ازت) 

 استفاده كنند.

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

موردمحصولي تخصصي (پالنتيشن) كدام  ترين مراكز دامداري تجاري درجهان هستند و در رابطه با كشت تك كدام كشورهاي زير از مهم - 113
)ترتيب هب( باشد؟ مي نادرست

هاي وسيعي كه به توليد محصوالت متنوع استوايي اختصاص دارند. پالنتيشن عبارت است از زمين  آرژانتين، چين، زالندنو ـ) 1
ند.وش استراليا، اتحادية اروپا، آمريكا ـ محصوالت پالنتيشن براي صادرات و عرضه به بازارهاي فروش جهاني توليد مي) 2
هاي آسيا، اروپا و آمريكـاي جنـوبي ا ـ مزارع محصوالت خاص نواحي گرم و مرطوب استوايي در كشورهاي مجاور استوا در قاره ، استراليچينبرزيل، ) 3

قرار دارند.
حده احـداثويژه در شمال اياالت مت مزارع تجاري وسيع پالنتيشن را به  آمريكا برخي از تاجران ثروتمند،قارة استراليا، برزيل ـ بعد از كشف    زالندنو،) 4

 كردند.

ست در بينكاناداكشور  نكه مبدأ آ هاكيرواج ورزش «نقش مهمي در پديدة پخش فرهنگي داشته است و ميان نواحي  …در گذشته  - 114
…، كه در گذشته اين نوع پخش فرهنگي غالب…دهد كه گاهي پديدة فرهنگي  نشان مي» اياالت متحدهمردم 

شود ـ بوده است. اي به ناحية ديگر منتقل مي از ناحيه  اس مستقيم مردم،در اثر تم  و داد و ستد ـ ها جنگ) 1
شود ـ نبوده است. ديگر منتقل مي اي به ناحية گردشگري و جهان گردي ـ در اثر تماس مستقيم مردم، از ناحيه) 2
تد ـ نبوده است.اف ها در تماس مستقيم با يكديگر باشند اتفاق مي گردشگري و جهان گردي ـ بدون آنكه فرهنگ) 3
افتد ـ بوده است. ها در تماس مستقيم با يكديگر باشند اتفاق مي بدون آنكه فرهنگ  و داد و ستد ـ ها جنگ) 4

يك هند) مانند كدام و مصر  در هر يك از كشورهاي (چين، ترتيب بهم)  2014-2016ميزان سوء تغذيه در سال ( ،براساس گزارش فائو - 115
 ؟از كشورهاي زير است

اندونزي ـ ايران ـ بوليوي) 4  اندونزي ـ يمن ـ سودان) 3  يمن ـ اندونزي ـ بوليوي) 2  ايران ـ سودان  يمن ـ )1

انسانينواحي 
(نواحي فرهنگي، نواحي اقتصادي 

داي صنعت)تا ابت» كشاورزي و صنعتي«
) تا ابتداي صنعت 7) و درس (6درس (

 94تا  68ي  صفحه

دقيقه 15وقت پيشنهادي: 

)2جغرافيا (
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شود و اياالت گردد و كدام كشور در قاره اروپا از توليدكنندگان عمدة گندم جهان محسوب مي چاودار جزء كدام محصوالت محسوب مي - 116
؟انقالب سبز در توليد برنج به خودكفايي رسيده استوقوع كند و كدام كشور با  يد ميآمريكا چند درصد ذرت جهان را تول ةمتحد

 ـ چين 40غالت ـ آلمان ـ ) 2    ـ چين 30 پالنتيشن ـ آلمان ـ) 1

ـ فيليپين 30پالنتيشن ـ فرانسه ـ ) 4    فيليپين ـ  40غالت ـ فرانسه ـ ) 3
؟دهند اد را نشان ميهر يك از تصاوير زير كدام عنصر تعريف اقتص ترتيب به - 117

(پ)  (ب) (الف)
الف) مبادله ب) توزيع پ) توليد) 2 الف) توزيع ب) مبادله پ) توليد) 1
الف) توزيع ب) توزيع پ) مصرف) 4الف) توزيع ب) مبادله پ) مصرف) 3

؟علق دارندهاي اقتصادي ت هاي زير به كدام طبقه از فعاليت هر كدام از فعاليت ترتيب به - 118
حمل و نقل و بانكداري و  قضايي و تجاريامور ـ

فناوري اطالعاتي و ارتباطي و پژوهش و تحقيق ـ
صيدماهي و جنگل پروري و استخراج معدن داري و دام ـ

توليد محصوالت نفتي ، غذايي، چوب و كاغذـ
اولفعاليت نوع  ـفعاليت نوع چهارم ـ فعاليت نوع سوم ـ فعاليت نوع دوم ) 1
فعاليت نوع سوم ـ فعاليت نوع چهارم ـ فعاليت نوع اول ـ فعاليت نوع دوم) 2
فعاليت نوع دوم ـ فعاليت نوع سوم ـ فعاليت نوع چهارم ـ فعاليت نوع اول )3
فعاليت نوع اول ـ فعاليت نوع چهارم ـ فعاليت نوع سوم ـ فعاليت نوع دوم) 4

؟است نادرست» انزب«چند مورد از عبارات زير در ارتباط با  - 119
دومين خانوادة بزرگ زباني از نظر  آسيايي است.ـ وادة آفرو نخا ،سخنگوتعداد ـ

شود. فرانسوي و ايتاليايي مي  هاي اسپانيايي، پرتغالي، شامل زبان زبان رمانشـ
عنصر اصلي گسترش يك فرهنگ زبان است. ـ

برخي زبان هزار نفر سخنگو دارند.اند و گاهي كمتر از  ها در نواحي كوچك رايج ـ
زبان مردم انگلستان،  گيرند. هند، عربستان و ايران همگي در خانوادة زباني هند و اروپايي قرار مي ـ

خانوادة هاست كه يك ريشة اصلي دارند. زباني، گروه بزرگي از زبان  ـ
دو )4  يك )3  چهار )2  سه )1

هاي زير است؟ كدام گزينه پاسخ صحيح پرسش - 120
اديان از جمله اديان مبتني بر پرستش غيرخداي يگانه است؟ الف) كدام

هاي مهم فرهنگي كدام است؟ ب) يكي از شاخص
كار رفت؟ ارتباطات، كدام زبان در سراسر جهان بهگسترش هاي صنعتي و  پ) با پيشرفت

ها بوده است؟ دان ت) كدام موضوع مورد توجه جغرافي
 ها اهميت تنوع جغرافيايي زباناي ـ دين ـ انگليسي ـ  ) مذاهب قبيله1
ها ) يهود ـ زبان ـ عربي ـ اهميت تنوع جغرافيايي زبان2
ها ) آنيميسم ـ دين ـ عربي ـ اهميت تنوع جغرافيايي دين3
ها ) يهود ـ زبان ـ انگليسي ـ  اهميت تنوع جغرافيايي دين4
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 است. …كار  ،ها بر روي نقشه زبان ةيند و نمايش پراكندگي همگو مي …اي غالب است را  بخشي از سطح زمين كه در آن فرهنگ ويژه - 121
فرهنگي ـ دشواري ة) ناحي2    ) جغرافياي فرهنگي ـ آساني 1
فرهنگي ـ آساني ة) ناحي4    ) جغرافياي فرهنگي ـ دشواري 3

سيا رواج دارد؟چيست و زبان چيني ـ تبتي در كدام ناحيه آ هاي خانوادة آفروآسيايي ترين زبان ترين و مهم معروف - 122
 ـ آسياي شرقي چيني) 2ـ آسياي شرقي عربي) 1

آسيا غربيـ جنوب  هندي) 4آسيا غربيـ جنوب  تبتي) 3
كدام گزينه در ارتباط با كشور كانادا درست است؟ - 123

 كنند. تر جمعيت ايالت كبك آن به زبان فرانسوي صحبت مي ) يك كشور انگليسي زبان است اما بيش1

آن انگليسي است. كبكيك كشور فرانسوي زبان است اما زبان رسمي اياالت به  )2
كنند. ) يك كشور انگليسي زبان است و فقط جمعيت معدودي در ايالت كبك آن به زبان فرانسوي تكلم مي3
.كنند ) يك كشور فرانسوي زبان است و فقط جمعيت معدودي در ايالت كبك آن به زبان انگليسي تكلم مي4

در كدام كشور است و بيانگر كدام پديده است؟» قصرالحمرا« - 124
اسپانيا ـ پخش فرهنگي )2     تركيه ـ تنوع فرهنگي) 1
تركيه ـ پخش فرهنگي )4     اسپانيا ـ تنوع فرهنگي )3

يادي دارد و امروزه چههاي اخالقي، بناها و آثار هنري تأثير ز روي قوانين اجتماعي، عقايد و ارزش هاي فرهنگي بر كداميك از شاخص - 125
تري پيدا كنند؟ بيش ةها در جهان غلب عاملي باعث شده است كه برخي از زبان

) دين ـ تضادهاي فرهنگي2 ) زبان ـ رشد ارتباطات و فناوري اطالعات1
 ) دين ـ رشد ارتباطات و فناوري اطالعات4   ) زبان ـ تضادهاي فرهنگي3

هاي اقتصـادي بـه چنـد گـروه هاي اقتصادي است و در گذشته فعاليت ربوط به كدام نوع فعاليتدست آوردن مواد خام م استخراج و به - 126
شدند؟ عمده تقسيم مي

) كشاورزي ـ سه گروه2    ) كشاورزي ـ دو گروه 1
) صنعت ـ سه گروه4     ) صنعت ـ دو گروه 3

 هايي دارد؟ تجاري چه ويژگي ةمزارع غل - 127

تشركيك داشت محصول به صورت ماشيني، اداره شدن به صورت بر) مزارع بسيار بزرگ، كاشت و 1
بندي، اداره شدن به صورت اشتراكي هاي تراس داشت بر روي زمينبر) مزارع بسيار بزرگ، كاشت و 2
يكارتشاداشت محصول به صورت ماشيني، اداره شدن به صورت بر) مزارع تك محصولي، كاشت و 3
هاي تراس بندي، اداره شدن به صورت يك شركت ي زمين) مزارع تك محصولي، كاشت بر رو4

شود و در كدام نوع كشاورزي توليد و سود اقتصادي كم معموالً از بقاياي برداشت غالت در مزارع غله تجاري به چه منظور استفاده مي - 128
 است؟

توليد كود ـ كشاورزي تجاري) 2  توليد كود ـ كشاورزي معيشتي ) 1
خوراك دام ـ كشاورزي معيشتي) 4  رزي تجاري  خوراك دام ـ كشاو) 3

 ؟شوند نمياز محصوالت پالنتيشن محسوب   كدام گزينه - 129

قهوه ، كاكائو، نيشكر) 2       كائوچو، نخل روغني، پنبه) 1
ذرت، چاودار، ارزن) 4     موز، چاي، آناناس) 3

 شود؟دامداري تجاري در كدام نواحي ممكن است ايجاد علت اصلي گرسنگي چيست و  - 130

در نزديكي شهرهاي كوچكهاي اجباري ـ  ها و مهاجرت ) جنگ2  در مزارع بزرگ غلة تجاري) فقر ـ 1
در مزارع بزرگ غلة تجاري) خشكسالي ـ 4   در مزارع كشت پالنتيشن) بي عدالتي ـ 3

پاسخ دادن به اين سؤاالت اجباري است و در تراز كل شما تأثير دارد.آزمون گواه (شاهد)
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هايي، شكل جديدي به روابط ميان جوامع با جامعة جهاني بخشيد فرهنگ غرب از چه سده ترتيب به - 131
پذير پيدا كرد و در فرهنگ كشورهاي غيرغربي در حاشية چه مسائلي وضعيتي متزلزل و آسيب و

طور رسمي جدايي خود را از دين اعالم هايي شكل گرفتند كه به دولت موردكدام وقوع نهايت با 
كردند؟

هاي سياسي و اقتصادي جهاني ـ انقالب فرانسه هفدهم تا بيستم ـ روابط سازمان) 1
ها ـ انقالب فرانسه دهم و بيستم ـ روابط فرهنگي و اجتماعي بين ملتنوز) 2
ها ـ زوال تدريجي قدرت كليسا هفدهم تا بيستم ـ روابط فرهنگي و اجتماعي بين ملت) 3
هاي سياسي و اقتصادي جهاني ـ زوال تدريجي قدرت كليسا نوزدهم و بيستم ـ روابط سازمان) 4

كند؟ ي متن زير را تكميل ميكدام گزينه جاهاي خال ترتيب به - 132
جامعة جهاني با ،را نداشته باشندفرهنگ جهاني يك هاي مطلوب  ويژگيدر سطح جهاني هاي غالب و اثرگذار  اگر فرهنگ يا فرهنگ«

، هويت خود را حفظ كرد و مسلمانان آسياي جنوب شرقي از …مواجه خواهد شد و فرهنگ ايراني در دورة حاكميت  …هاي  چالش
 »با فرهنگ اسالمي آشنا شدند. ... طريق

رودررويي نظاميبين فرهنگي و تمدني ـ سلوكيان ـ ) 2  رودررويي نظاميـ  مسلمانانبين فرهنگي و تمدني ـ ) 1
ـ تجارت مسلماناندرون فرهنگي ـ ) 4  درون فرهنگي ـ سلوكيان ـ تجارت )3

 است؟درستي ذكر شده  ر كدام گزينه بهمتن زير د غلطعبارات  ، تعداددر چالش و نزاع بلوك شرق و غرب - 133

به فرهنگ واحدي . آمريكا و شوروينده بودگرفت آمريكا و شوروي از نظر سياسي، اقتصادي، تاريخي در دو بخش متمايز و جدا قرار «
د ليبراليسمداري با نق هاي جامعة سرمايه از نظر ماركس، چالش .تعلق داشتند؛ يعني هر دو بلوك درون فرهنگ غرب قرار داشتند

»فرهنگي بود. چالش بلوك شرق و غرب، چالشي جهاني و بين .اقتصادي قابل حل بود
چهار) 4  سه) 3  دو) 2  يك) 1

كند؟ ميرا بيان كدام گزينه مشكالت اساسي جوامع سوسياليستي  - 134
هاي فردي و معنوي خود را از دست دادند. جوامع سوسياليستي به بهانة عدالت اجتماعي، آزادي) 1
رو شد. توزيع مناسب ثروت با مشكالتي روبه و در جوامع سوسياليستي طبقة جديدي شكل نگرفت) 2
دادند. جوامع سوسياليستي با انتقاد از ليبراليسم اوليه، عدالت اجتماعي و توزيع مناسب ثروت را شعار خود قرار مي) 3
از بين رفت و طبقة جديدي شكل گرفت كه نه براساس ثروت بلكـه بـر مـدار قـدرت، به بهانة عدالت اقتصادي، آزادي افراد در جوامع سوسياليستي) 4

يافت. سازمان مي

 بودن عبارات زير به درستي بيان شده است؟ غلطصحيح يا  ترتيب بهدر كدام گزينه  - 135

بود.اي  منطقهو فراالمللي  بينو نهادهاي  ها ي آغازين خود نيازمند حمايت سازمانها محور در حركت الف) اقتصاد سرمايه
هاي پيشين پديد آمدند. ي و با افول حاكميتقرشجديدي بودند كه نخستين بار در اروپاي  نظامي ـ تجاريها، حاكميت  ب) دولت ـ ملت
د.ها سوسياليستي و قومي بو ـ ملت  اغلب دولتبودند و هويت  پروتستان اغلبها  ج) دولت ـ ملت
ي ندارد.نايي به مرزهاي ملّفرايندي است كه هيچ اعت ،د) جهاني شدن

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

  فرهنگ معاصر غرب و نظام نوين
هاي جهاني چالش جهاني  

ت نظام جهاني،(جامعة جهاني، تحوال
جهان دوقطبي)

)9تا پايان درس ( )7درس (
80تا  55ي  صفحه

دقيقه 10وقت پيشنهادي: 

)2شناسي ( جامعه

هاي جوامع امروزي آشنايي بيشتري پيدا كنيد و نيز اين نظريات از ارزش كند تا با پايه پردازان به شما كمك مي نظريه تآموختن نظرا
 د.امتحاني بااليي برخوردارن
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26ي:  صفحه  دهم انساني)يازي  (پايهي دوم  ي متوسطه دوره  بهمن 19 آزمون) ـ 5ي ( پروژه

هر يك از موارد زير با مفاهيم كدام گزينه در ارتباط است؟ ترتيب به - 136
نيست كه نظم نوين را در اي گونه ابعاد اقتصادي و سياسي جهاني شدن به«، »ادي در سطح جهانيصمديريت تغييرات اقتو شناسايي «

استقالل اقتصادي و«و » شود اي خاص محدود نمي المللي به منطقه هاي بين گذاري شركت سرمايه«، »سطح جهاني به دنبال آورد
 »سازند. سياسي كشورهاي مختلف را مخدوش مي

قدرت هاي ثروت و محور ـ انباشت ثروت ـ كانون هاي عظيم اطالعاتي ـ اقتصادي سرمايه شبكه) 1
ـ استعمار نوهاي فراتر از مرزهاي سياسي  جنبشمخالفان نظم نوين جهاني ـ نظر جهاني شدن ـ ) 2
هاي ثروت و قدرت اي ـ كانون بازارهاي مشترك منطقهگيري  شكلمخالفان نظم نوين جهاني ـ نظر هاي عظيم اطالعاتي ـ  شبكه) 3
المللي هاي بين المللي ـ شركت نهادهاي بينگيري  شكلالمللي ـ اقتصاد سرمايه محور ـ  نهادهاي بين) 4

داران جايگاه برتري پيدا در فرايند تكوين نظام نوين جهاني كدام مورد جزء عواملي كه موجب شد كه بازرگانان نسبت به زمين ترتيب به - 137
ين جهاني ادغام شدند؟چگونه در نظام نو ،تري داشتند و در دورة استعمار، كشورهايي كه قدرت مقاومت بيش نبودكنند، 

نفوذ اقتصادي، سياسي و فرهنگياز طريق رشد تجارت ـ ) 1
نفوذ اقتصادي، سياسي و فرهنگياز طريق ـ  رزمين آمريكاسانتقال ثروت به ) 2
اشغال كامل نظامياز طريق داري ـ  برده) 3
مل نظامياشغال كااز طريق ـ پوست آفريقايي به مزارع آمريكا  هاي سياه انتقال برده) 4

محصولي شدن اقتصاد كشورهاي استعمار زده چه پيامدي دارد و كدام مورد امكان عبور از مرحلة استعمار به استعمار نو را براي تك - 138
)ترتيب به( آورد؟ كشورهاي استعمارگر پديد مي

ها ـ نامتعادل شدن مبادالت تجاري در سطح جهان ينياز غرب تأمين نيروي كار و مواد خام مورد وجهاني ها در اقتصاد  زني آن كاهش قدرت چانه) 1
ها ـ وابستگي كشورهاي استعمارزده نياز غربي تأمين نيروي كار و مواد خام مورد وها به بازار مصرف كاالهاي توليدي غربي  تبديل آن) 2
بستگي كشورهاي استعمارزدهها به كشورهاي استعمارگر ـ وا وابستگي آن وجهاني ها در اقتصاد  زني آن كاهش قدرت چانه )3
ها به كشورهاي استعمارگر ـ نامتعادل شدن مبادالت تجاري در سطح جهان وابستگي آن وها به بازار مصرف كاالي توليدي غربي  تبديل آن) 4

شده است؟ ذكربه درستي كدام گزينه ارتباط با امپراتوري رسانه، علم و فرهنگ در هاي زير در  هر يك از سؤالصحيح پاسخ  ترتيب به - 139
كدام مورد در پي قرار گرفتن جوامع غيرغربي از نظر اقتصادي و سياسي در موضع ضعف به دليل برخورد استعماري غرب ايجاد شد؟الف) 

پذيرترند؟ اي آسيب يافته به چه علت در برابر امپراتوري رسانه كشورهاي كمتر توسعه ب)
ن تأثير را در توزيع فرهنگ غرب در جهان دارد؟غربي به چه دليل بيشتري يترويج علوم انسانج) 
ج) فاصلة زمان و مكاني را كوتاه و جهـان را هاي راهبردي و عدم فراگيري دانشالف) خودباختگي فرهنگي ب) در موضع ضعف قرار داشتن فرهنگ ) 1

كند. كوچك مي
كند. فرهنگي خود را ندارند. ج) فاصلة زمان و مكاني را كوتاه و جهان را كوچك مي ب) منابع و امكانات الزم براي حفظ استقالل فرهنگي گيبيگان خوداز الف) ) 2
هاي ديني هويت خـود را شود فرهنگ الف) خودباختگي فرهنگي ب) منابع و امكانات الزم براي حفظ استقالل فرهنگي خود را ندارند. ج) موجب مي) 3

از نگاه فرهنگ غرب بازنگري كنند.
هـاي دينـي شـود فرهنـگ   هاي راهبردي ج) موجب مـي  ب) در موضع ضعف قرار داشتن فرهنگ و عدم فراگيري دانش فرهنگي گيگانبي خوداز الف) ) 4

كنند. هويت خود را از نگاه فرهنگ غرب بازنگري 
درستي ذكر شده است؟ پاسخ هر يك از سؤاالت زير در ارتباط با چالش فقر و غنا در كدام گزينه به ترتيب به - 140

پردازان ليبرال چه بود؟ من پيشرفت جامعه از ديدگاه نظريهالف) ضا
حق چون وفرد دهد و  حق داشتن كمترين غذا را نمي ،جامعه به اوخواهان كار او نيست،   اي كه در آن افرادي كه جامعه ب) در جامعه

د؟شو ليبرال پيروي مي پرداز از نظرية كدام نظريه ،چرا دربارة مقام و موقعيت خود را ندارد
اماز نظرات كد ،داند و مشكالت بعدي مي ها افزايش دستمزد كارگران و رفاه آنان را موجب افزايش نسل آن ،اي كه در آن ج) در جامعه

د؟شو پرداز ليبرال پيروي مي نظريه
الف) مخالفت با هر نوع مداخلة دولت در فرهنگ ب) ريكاردو ج) مالتوس) 1
مايه ب) مالتوس ج) ريكاردوالف) آزادي فعاليت صاحبان سر) 2
الف) مخالفت با هر نوع مداخلة دولت در فرهنگ ب) مالتوس ج) ريكاردو) 3
الف) آزادي فعاليت صاحبان سرمايه ب) ريكاردو ج) مالتوس) 4
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27ي:  صفحه  دهم انساني)يازي  (پايهي دوم  ي متوسطه دوره  بهمن 19 آزمون) ـ 5ي ( پروژه

است؟ نادرستدر مورد معرفت  ،كدام گزينه - 141

امكان معرفت يك امر بديهي است.) 1

كند. رفت شك نميمعاصل طور طبيعي كسي در امكان  به) 2

غير از شك در امكان اصل شناخت است. ،شك در توانايي خود براي شناخت) 3

پذير است. لق، امري امكانطماكيت شكّها  با توجه به محدود بودن شناخت) 4

؟است نادرستبا توجه به سخنان سقراط كدام گزينه،  - 142

ايستم. گاه از بيدار ساختن و سرزنش مردم بازنمي من هيچ) 1

شوم تا از من بپرسند و به سخنان من گوش فرادهند. من تنها، با تهيدستان هم صحبت مي) 2

خاطر آن سكوت كنم. خاطر پول سخن بگويم يا به من كسي نيستم كه به) 3

بيدار ساختن مردم و پند دادن به آنان رسالتي است كه خداوند با نداهاي غيبي و روياها بر عهدة من نهاده است.) 4

است؟ نادرستسقراط  دربارة گزينه كدام - 143

چهرة برجستة فلسفه در طول تاريخ است.) 2  د.يانديش پيوسته دربارة مسائل روزمرة زندگي مي) 1

ان شد.ردر هفتاد سالگي محكوم به اعدام با جام شوك) 4  جوانان به او شد. جذبدانايي زيادش موجب ) 3

ا مرگ صحيح است؟هاي سقراط در رابطه ب كدام گزينه در مورد گفته - 144

دود. زيرا مرگ تندتر از بدي مي ؛گريز از بدي دشوار نيست، اما گريز از مرگ دشوار است) 1

اعتقاد ندارد. خداسزاوار است كه دادگاهي تشكيل دهند و بگويند سقراط به  بتابماگر من از ترس مرگ از فرمان الهي سر ) 2

خالفان من بارها به كام مرگ روانه شوند.به جهاني ديگر است حاضرم م اگر مرگ انتقال) 3

روم و يقين دارم نصيب من بهتر است. من به سوي مرگ مي) 4

كدام گزينه در مورد جهل مركب درست است؟ - 145

داند اما نسبت به ناداني خود آگاه است. انسان اموري را نمي) 1

كند ناداني ديگران را آشكار كند. انسان نادان است و سعي مي) 2

كند تا بداند. از ديگران سؤال مينادان است و سان ان) 3

داند و در پي كسب دانايي نيست. داند كه نمي نمي انسان) 4

زندگي براساس انديشه / امكان
شناخت

)6) و (5درس (
44تا  32ي  صفحه

دقيقه 10وقت پيشنهادي: 

فلسفه

گويي ساده و بسيار آسان است اما تك تك جمالت داراي ارزش طراحي و فريب نخوريد! داستان اتهامات و محكوميت سقراط به ظاهر گفت
 نكنيد.سؤال هستند، به سادگي از كنار آن عبور 
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28ي:  صفحه  دهم انساني)يازي  (پايهي دوم  ي متوسطه دوره  بهمن 19 آزمون) ـ 5ي ( پروژه

است؟ نادرستدربارة سوفسطائيان  گزينهكدام  - 146

علم و دانش اگرچه با واقعيت مطابقت دارد اما ساخته و پرداختة ذهن ماست.معتقد بودند ) 1

پرداختند. هاي خود مي خنوري به نشر انديشهآنان با مغالطه، جدل و س) 2

هاي سوفسطائيان متأثر شد. جامعة آتن در زمان سقراط از انديشه) 3

 گرفت. ها جامعة آتن از حقيقت و فضيلت فاصله مي در شرايط حضور آن) 4

است؟ نادرستها  كدام گزينه در ارتباط با ويژگي شناخت در انسان - 147

نشانگر آن است كه ما از خود و جهان پيرامون خود شناختي داريم. ،حواستفكر دربارة امور برتر از ) 1

نظرها و باورهاي متفاوت دارند. ،همين علت افراد مختلف دربارة موضوع واحد شود و به تدريج حاصل مي امري است كه به ،شناخت ما از جهان) 2

مجموع محدود است.رغم گستردگي شناخت و فهم ما از جهان و خود، شناخت ما در  علي) 3

 ايم. دانيم، درست نبوده و ما در موردشان دچار خطا شده ها را مي كرديم آن شويم كه بعضي از چيزهايي كه فكر مي گاهي متوجه مي) 4

راز سروش معبد دلفي چه بود؟سقراط  گاهاز ديد - 148

داناترين مردم سقراط است.) 1

.اند بنماياند كه تا چه پايه نادان افرادبه ) 2

داند. داناترين آدميان كسي است كه چون سقراط بداند هيچ نمي) 3

به ناداني خود اقرار كند.وي سقراط را دانا خوانده تا سروش معبد دلفي ) 4

شناسي صحيح است؟ كدام گزينه در مورد معرفت - 149

پردازد. شناسي بخشي از فلسفه است كه به امكان شناخت مي معرفت) 1

 شد. شناسي در ضمن مباحث فلسفي طرح مي عرفتدر گذشته همة مباحث م) 2

شناسي به صورت شاخة مستقلي در آمده است. معرفت ،هاي گوناگون هاي جدي در مورد معرفت و ظهور ديدگاه امروز به علت طرح پرسش) 3

شده است.نمعنا و مفهوم معرفت چنان روشن است كه نه در گذشته و نه در زمان حال انكار ) 4

است؟ نادرستربارة دانش بشري د گزينهكدام  - 150

هاي پيشرفت دانش بشري است. هاي جديد دربارة اشيا يكي از راه دستيابي به دانش) 1

 كند. انسان همواره به امكان شناخت خود باور داشته و لذا براي درك جهان تالش مي) 2

دانش است.پيشرفت هاي  تصحيح معلومات گذشتگان يكي از راه) 3

.بردن به اشتباهات دانشمندان پيشين است پي ،ي بشر در شناخت اشياي پيرامونينشانة تواناي) 4
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آمده است؟ ترتيب بههاي زير در كدام گزينه  بودن عبارت غلطصحيح يا  - 151

به حافظة رويدادي مربوط است.» ؟ترين علت خشكسالي چيست مهم«الف) پاسخ 

دهد. اتش را روي آن انجام ميب) حافظة بلندمدت مانند يك تخته سياه است كه ذهن محاسب

زباني است در مرحلة رمزگرداني حافظه مشكل دارد. پ) فردي كه دچار پديدة نوك

كنند. به صورت كلي و خالصه رمزگرداني مي نت) بزرگساال

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

زمان بازيـابي در حافظـة حسـي ومدت، نوع رمزگرداني در حافظة بلندمدت  در حافظة كوتاهظرفيت اندوزش در كدام گزينه  ترتيب به - 152

؟درستي ذكر شده است به

نامحدود ـ حسي همواره با توجه ـ چند دقيقه) 2  نامحدود ـ عمدتاً معنايي ـ حدود نيم ثانيه )1

3 (7 7 )4  هماده ـ عمدتاً معنايي ـ حدود نيم ثاني 2 ماده ـ حسي همراه با توجه ـ چند دقيقه2

به درستي آمده است؟ ترتيب بهگانة حافظه در كدام گزينه  مراحل سه - 153

به حافظه سپردنمزگردانيربازيابي )2  خاطر آوردن بهسازي ذخيرهاندوزش )1

بازيابياندوزشرمزگرداني )4  رمزگردانيبازيابياندوزش )3

كند؟ هاي مسئله اشاره مي به كدام يك از ويژگي )ب( و )الف(موقعيت سارا در هر يك از موارد  ترتيب به - 154

دهد، آگاهي كامل دارد. چه انجام مي كامالً درگير موضوع است و به آن حل مسئله رياضيالف) سارا در 

كند. هاي غيرمنطقي استفاده مي حل ، از راهمواجهه با مرگ پدربزرگشب) سارا در 

هاي ما محدود است. ـ در مسئله، توانمندي .ص باشدموقعيت فعلي يا مبدأ بايد مشخ هدر مسئل )1

هاي ما محدود است. ـ در مسئله، توانمندي .تحت كنترل است» فرايند و جريان«يك  همسئل )2

.تحت كنترل است» فرايند و جريان«ـ مسئله يك  .در مسئله موقعيت فعلي يا مبدأ بايد مشخص باشد )3

.ـ در مسئله موقعيت فعلي يا مبدأ بايد مشخص باشد .ترل استتحت كن» فرايند و جريان«مسئله يك  )4

كدام گزينه صحيح است و پنجمين مرحله از» دليل افزايش خشونت نوجوانان به هنگام سن بلوغ چيست؟«مسئلة با توجه به  ترتيب به - 155

مراحل حل مسئله در كدام گزينه ذكر شده است؟

حل ـ ارزيابي راه .وليه مشخص استدر اين مسئله اقدامات احتمالي و موقعيت ا )1

حل ـ ارزيابي راه .اند و علل يكساني دارند، به راحتي قابل تعريف نيستند هايي كه پيچيده مسئله) 2

هاي جايگزين حل انتخاب راهـ است. هاي علوم انساني  است زيرا، از نوع مسئله» خوب تعريف شده«اين مسئله، از نوع  )3

هاي جايگزين حل انتخاب راهـ  .دارند، به راحتي قابل تعريف نيستند متعددياند و علل  دههايي كه پيچي مسئله )4

حافظه و علل فراموشي
) حل مسئله1تفكر (

) تا پايان ناديده 5( درس) و 4( درسكل 
براي مدت زماني خاص گرفتن حل مسئله
123تا  88ي  صفحه

دقيقه 10وقت پيشنهادي: 

شناسي روان

هاي هر مرحله را با به ياد بسپاريد و ويژگيها را  ترتيب مرحله ،اي هستند اند كه مرحله جايي كه در اين آزمون مفاهيمي بيان شده از آن
 هايي براي خود حفظ كنيد. كليدواژه
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براي كنترل اثر تداخل و اثر گذشت زمان كدام شيوه مؤثرتر است؟ ترتيب بهباشد و  مي …هدف از داشتن حافظة قوي  ترتيب به - 156
يري با فاصلهاستفاده از يادگكاهش خطاهاي حافظه ـ داشتن يادگيري عميق ـ  )1
ـ مرور اطالعات در زمان مناسب داشتن يادگيري عميقدهي به تفكر ـ  شكل )2
ـ استفاده از يادگيري بافاصله استفاده از يادگيري با فاصلهدستيابي به تفكر ـ  )3
سازي كامل مطالب ـ مرور اطالعات در زمان مناسب ـ داشتن يادگيري عميق ذخيره) 4

آمده است؟ ترتيب بهسؤاالت زير در كدام گزينه پاسخ مناسب هر يك از  - 157
كدام گزينه ،باشد رو كه بيانگر اثر گذشت زمان بر فراموشي مي الف) با توجه به نمودار روبه

درست است؟
پانـدولعدم اشاره به وجود  تبه عل» دار ساعت پاندول«ب) مشكل از حافظه درآوردن نام 

مربوط به كدام عامل ايجاد فراموشي است؟
در هفتة گذشـتهكه شناسي  هايي كه از كتاب جامع روان ج) علت موفق نبودن مريم در پاسخ به سؤال معلمش در رابطه با تعداد تست

باشد؟ چه مي است هر روز تمرين كرده
ـ عدم رمزگرداني عدم رمزگردانيساعت بعد از يادگيري است ـ  48بهترين زمان براي مرور مطالب،  )1
سازي گيرد ـ عدم رمزگرداني ـ عدم ذخيره يادگيري صورت مي زهاي نخست بعد ا ار فراموشي در ساعتبيشترين مقد )2
هاي بازيابي ـ عدم رمزگرداني شود ـ نشانه ساعت تقريباً نيمي از مطالب حافظه فراموش مي 1 شتذبعد از گ )3
هاي بازيابي ـ تداخل اطالعات ـ نشانهشود  بعد از يادگيري در ساعات اوليه كم كم از شدت فراموشي كاسته مي) 4

كند؟ تر اشاره مي تن حافظة قويشهاي كارآمد براي دا هر يك از موارد زير به كدام يك از روش ترتيب به - 158
الف) استفاده از نمودارها و برجسته كردن مفاهيم و نوشتن خالصه

بلكه مشكل توجه دارند.گويند حافظة ما ضعيف است، مشكل حافظه ندارند  ب) بيشتر افرادي كه مي
اش بماند. آموز تا اين مفهوم بهتر از ساير مفاهيم در حافظه به دانش» بندر«هاي بيشتر براي فهماندن مفهوم  ج) استفاده از مثال

هاي دو مفهوم جامد و مايع به لحاظ ظاهري و معنايي وتاتركردن تف د) برجسته
ا ـ تمايزبخشيخب ساماندهي مطالب ـ مرور كارآمد ـ روش پس )1
زماني چند فعاليت ـ بسط معنايي ـ تمايزبخشي استفاده از چند روش حركتي ـ پرهيز از هم )2
خبا استفاده از چند روش حركتي ـ پرهيز از توجه ناقص ـ تمايزبخشي ـ روش پس) 3
ساماندهي مطالب ـ مرور كارآمد ـ بسط معنايي ـ تمايزبخشي) 4

هاي زير مربوط به كدام مرحله است؟ هر يك از عبارت ترتيب به در ارتباط با مراحل حل مسئله - 159
شود. هاي منطقي و درست منجر نمي حل تصور مبهم از يك مسئله به راه -
شود تا مالك روشني براي فهم موقعيت داشته باشيم. اين مرحله باعث مي -
شناسايي كند.را ئله در اين مرحله بهتر است ديگران نقش راهنما داشته باشند و فرد خود مس -
مطالعة خرد خرد و تمرين مكرر مربوط به اين مرحله است. -
هاي جايگزين حل حل ـ انتخاب راه حل ـ ارزيابي راه حل مناسب براي حل مسئله ـ بازبيني و اصالح راه كارگيري راه به )1
حل حل مسئله ـ بازبيني و اصالح راهحل مناسب براي  كارگيري راه حل ـ به تشخيص مسئله ـ بازبيني و اصالح راه )2
حل هاي جايگزين ـ ارزيابي راه حل حل ـ انتخاب راه حل مناسب براي حل مسئله ـ بازبيني و اصالح راه كارگيري راه به )3
حل مناسب براي حل مسئله كارگيري راه حل ـ تشخيص مسئله ـ به تشخيص مسئله ـ ارزيابي راه )4

است؟ نادرستدر ارتباط با حافظه و علل فراموشي  هاي زير چند مورد از گزاره - 160
ناديده گرفتن حل مسئله براي مدتي كوتاه از ديرباز سنت معمول حكما و دانشمندان بوده است. -
خاطر آورد. با آن نگاه خاص را بهشود تا فرد در حافظة خود اطالعات مرتبط  كننده مسئله، باعث مي نوع نگاه حل -
ها قادر به انجام اختراعات زيادي هستند. است و به همين علت آن كان به مسائل با افراد عادي بسيار مشترنوع نگاه دانشمند -
كنندة مسئله با نگاه فعلي قادر به حل آن مسئله نباشد. شود كه حل بست زماني ايجاد مي بن -
گويند. به اثر ناديده گرفتن حل مسئله براي مدت زماني مشخص اثر نهفتگي مي -
سه )4  يك) 3  چهار) 2  دو )1
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شود؟شود؟ آيا مقررات آزمون اجرا ميآيا مقررات آزمون اجرا مي (سوال هاي نظم حوزه):(سوال هاي نظم حوزه):نظرخواهينظرخواهي
  

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

انـي پشتيبـتلفنتمـاس 
با شما تماس تلفني گرفته است؟تاكنون  از آزمون گذشتهآيا پشتيبان شما  -288

تماس تلفني نگرفتند.) خير، ايشان 1
.تماس تلفني گرفتنديشان ) بله، ا2
بود. در حد خوب و كافيمحتوا  از لحاظودقيقه)  5(در حد ) بله، تماس تلفني ايشان از لحاظ زماني3
بود. در حد عاليمحتوا  از لحاظودقيقه)  5(بيش از تماس تلفني ايشان از لحاظ زماني ،) بله4

تماس تلفني:چه زمانـي؟
رفت؟با شما تماس گ چه زمانـيپشتيبان  -289

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

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

دقيقه 10بيش از ) 4  دقيقه  10تا   5بين ) 3  دقيقه         5دقيقه تا   3) 2  يك دقيقه تا سه دقيقه) 1
تماس پشتيبان با اوليـا

است؟ شما تماس تلفني داشته يبا اوليا تا كنون طي يك ماه گذشتهآيا پشتيبان شما  -291
وگو كرد با والدينم نيز سخن گفت. ) بله،هنگامي كه با من گفت2                ) بله،يك تماس تلفني مستقل با ايشان داشته است.1
من تماس نگرفته است. يايشان هنوز با اوليا،) خير4        دانم،شايد تماس گرفته باشد. ) نمي3

ريزي بررسي دفتر برنامه
دفتر برنامه ريزي شما را بررسي كرده است؟ تا كنون يك ماه گذشتهطي آيا پشتيبان شما  -292

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

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

شركت خواهم كرد.                   پشتيبان خودمبله، امروز در كالس رفع اشكال ) 1
شركت خواهم كرد(زيرا به آن درس نياز بيش تري دارم) پشتيبان ديگربله، در كالس ) 2
برگزار مي كند اما من امروز شركت نمي كنم.)  پشتيبان من كالس رفع اشكال 3
پشتيبان من كالس رفع اشكال برگزار نمي كند.) 4

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

شود. گويي به نظرخواهي رأس ساعت آغاز نمي ) پاسخ2  شود. ) بله، هر دو مورد به موقع و دقيقاً سروقت آغاز مي1
نظمي وجود دارد. ) در هر دو مورد بي4  شود. هاي علمي رأس ساعت آغاز نمي گويي به سؤال خ) پاس3

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

تند.) خير، متأسفانه تا زمان شروع آزمون (و حتي گاهي اوقات پس از آن) داوطلبان متأخر در حال رفت و آمد در سالن آزمون هس1
شود اما نه به طور كامل ) اين موضوع تا حدودي رعايت مي2
شود. شوند اما در هنگام ورود، سروصدا و همهمه ايجاد مي شوند و بعداً وارد حوزه مي ) بله، افراد متأخر ابتدا متوقف مي3
شود. نظمي و سروصدا ايجادنمي رفته شده و بياي در نظر گ شوند ضمناً براي آنان محل جداگانه ) بله، افراد متأخر بعداً وارد حوزه مي4

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

) ضعيف4) متوسط3) خوب2  ) خيلي خوب1
ترك حوزه –پايان آزمون 

شود؟ داده ميخروج زودهنگام ي  اجازه قبل از پايان آزموني شما به داوطلبان  آيا در حوزه -297
) گاهي اوقات2  شود. ي ترك حوزه داده مي بله، قبل از پايان آزمون اجازه )1
گاه ) خير، هيچ4    ) به ندرت3

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

 ) ضعيف4) متوسط3) خوب2  ) خيلي خوب1
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