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 8: 15زمان شروع آزمون عمومی: 

9: 15زمان پایان آزمون عمومی: 

  9797ماه ماه   مردادمرداد  1919آزمون آزمون 

نام درس

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

این قسمت را قبل از شروع آزمون 
پر کنید

7000625055004750
سؤال  10شما به چند سؤال از هر 

پاسخ خواهید داد؟

7532فارسی

2 4 6 7 عربی زبان قرآن

3 5 7 8 دین و زندگی

2 3 5 7 زبان انگلیسی

 شماره داوطلبی: نام و نام خانوادگی:

 دقیقه 60 ویی:گ دت پاسخم 80 تعداد سؤال:

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

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

 (به دقیقه)

110 10 )2(فارسی  1
15 

 20 1011کتاب زرد عمومی – )2(فارسی  2

 30 21 10 )2عربی زبان قرآن ( 3
15 

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

 50 41 10 )2دین و زندگی ( 5
15

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

 70 61 10 )2زبان انگلیسی ( 7
15 

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

  آزمون عمومیآزمون عمومی
انسانیانسانی  دوازدهمدوازدهمگروه آزمایشی گروه آزمایشی 
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؟است نادرستواژه یک در کدام گزینه معنی  -1

 )، (مشک: خیک)سراپردة بزرگ: خرگه(سیماب: جیوه)، ( )1

 )، (درایت: تدبیر)شده تعیین: موعد( ،(بیرق: رایت)) 2

 (سترگ: عظیم)، (افق: کرانه)، (تازي: عرب) )3

 منصب) (رعنا: زیبا)، (بار: رخصت)، (افسر: صاحب) 4

امالیی وجود دارد؟ غلطیبات آمده، چند در میان گروه و ترک -2

بار محشر، افراط و تفریط، زنـدان   گی دشمنان قفقاز، عرصۀ دهشت ها، اهتزاز پرچم آغشته به خون، طرد و منزوي شدن، سرسپرده نهیب و صفیر گلوله«

 »یف و قبایلالحمایگی محض، توفندگی طوا ها، موج افسارگسیختۀ ارس، دارالسلطنۀ آغامحمدخان، تحت موصل بعثی

) چهار  4 ) سه3 ) دو2 یک )1

کند؟ جاهاي خالی عبارت زیر را کدام گزینه کامل می -3

رود  کار می به …و  …تشکیل شده است. هر بند شامل چهار مصراع است که بیشتر براي مضامین  …هاي پیوسته از چند بند  قالب چهارپاره یا دوبیتی«

 »هایی در این قالب دارند. سروده …و  … .مه یافته استبوده و تاکنون ادا …و رواج آن از دورة 

 الشعراي بهار قافیه، سیاسی، اجتماعی، مشروطه، مهدي حمیدي، ملک هم) 1

 الشعراي بهار، فریدون مشیري آهنگ، اخالقی، اجتماعی، خوارزمشاهیان، ملک هم) 2

 سیاسی، مشروطه، فریدون تولّلی، مهدي حمیدي اجتماعی، وزن، هم) 3

 الشعراي بهار وزن، اخالقی، سیاسی، قاجار، فریدون مشیري، ملک مه) 4

؟ندارد» تشبیه«کدام گزینه  -4

 نمود هالل / کز ابروان تو انگشت بر دهان ماند کجاست آن که به انگشت می) 1

 با رخش، الله ندانم به چه رونق بشکفت / با قدش سرو ندانم به چه یارا برخاست  ) 2

 نسیم باد نوروزي /  که خاك مرده بازآید در او روحی و ریحانیست پنداري  دم عیسی) 3

 د به خاطري گردينیچو باد، خاك تو خواهد به هر طرف بردن/ مهِل (مگذار) که از تو نش) 4

هاي مقابل الگوها همگی درست است؟ در کدام گزینه واژه -5

 صفت وندي: نادار، نایاب، ناگوار، نارس  ←وند + بن فعل  )1

 درد، باهنر سواد، نامناسب، بی صفت وندي: بی  ←اسم وند + ) 2

 صفت وندي: شکسته، نشانده، افسرده، لرزه  ←بن ماضی + ه  )3

 اسم وندي: شوره، دهه، لبه، سبزه  ←صفت + ه ) 4

2 فارسی

  پایداريادبیات 
 انقالب اسالمیادبیات 
93تا  64ي   ها صفحه

 دقیقه 15
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؟است بیشترهاي پیشین در کدام بیت  تعداد صفت -6

 بس چه نام است این؟ که کام من همین بس / همه ناموس و نام من، همین )1

 از متاع هردو عالم نیستش جز مهر تو / این جهان دارد همین و آن جهان دارد همین) 2

 این بوم همان بوم که خشتش همه زوبین/ این مرز همان مرز که خارش همه پیکان) 3

   همین کامیابی هر روز و شب / همین روز و شب، بانگ عیش و طرب) 4

از سایر ابیات است؟ دورترسفارش کدام بیت  -7

1 (جا زادم صحیح/ نتوان مرد به سختی که من اینوطن گرچه حدیثی است  سعدیا حب 

 ایم/ تا در این ره چه کند همت مردانۀ ما در ره عشق وطن از سر و جان خاسته) 2

 غربت مپسندید که افتید به زندان / بیرون ز وطن پا مگذارید که چاه است) 3

 داند چه افسرها که رفته ز مستی بر سر هر قطعه زین خاك/ خدا) 4

.… بیت گزینۀ  جز مفهوم همۀ ابیات یکسان است به -8

 چو سرو / خار نتواند گرفتن دامن برچیده را اند آزادمردان هم از عالیق فارغ) 1

 در زمان آزاد گردد سرو از باالي خویش / گر به پیش قد آن سرو خرامان بگذرد) 2

 باشد دم بیش در مجمر نمی رون / سپند شوخ یکجهد بی دل آزاده زود از قید هستی می) 3

 ها دارد این مقدار سبز ساز و برگ عشرت از بار تعلّق رستن است / سرو را آزادگی) 4

؟است متفاوتمفهوم کدام بیت  -9

 دردي است آرزو که به پرهیز به شود / پرهیز مرد را سوي دانا بهین دواست) 1

 که خود دردي ندارد مرد نیست   دل ندارد هرکه او را درد نیست / وان) 2

 زخم مردن، غم عاشق است  بزن زخم، این مرهم عاشق است / که بی) 3

 دردان را از این قدح دردي نیست / با درد درآ تا به دوایی برسی بی) 4

؟تناسب مفهومی دارد» ها ها همه را شکسته بودند آن ها / بت از چنبر نفس، رسته بودند آن«کدام بیت با بیت   -10

 آوخ که دست مرگ گریبان جان گرفت / این نفس شوخ، دامن شهوت رها نکرد) 1

 به معصیت چه زند ره تو را که گر خواهد / ز طاعت تو، تو را بت تراشد آزر نفس) 2

 پیرهن من / چون صبح نفس جامه درید از کفن من بگذشت ز خاکم بت گل) 3

 شکن شو و بشکن راهیم بتنیست بتی چون تو سد راه تو خود را / یار اب) 4
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 درست آمده است. … ۀگزین جز ها به گزینه ۀهمواژگان در  ۀهم يمعنا -11

 (لَختی: اندکی)، (عقد: مخنقه)) 2  ملَک: فرشته)، (مقرون: همراه)) (1

 (کافی: داناي کار)، (مؤکّد: استوار)) 4  (مبشّر: نویددهنده)، (مرشد: ارشادشده)) 3

 امالیی وجود دارد؟ طغلدر کدام ابیات،  -12

 الف) ز جد و جهد قرض کیمیاي مقصود است / وگرنه بر صفت کیمیا گیاهی نیست

 ب) به حلم و خشمش کردند وصف از آن معنی / مهیب و سهل بود بر غضنفر آتش و آب

 ج) غرّنده و سهمناك و توفنده / بر دشت گذشت تند طوفانی

 حیرت سوي گندم شتافتد) در دلش تأویل چون ترجیه یافت / طبع در 

) الف، ب 4  ) ب، ج3  ) ج، د2 ) الف، د1

به ترتیب، در کدام ابیات آمده است؟» تشبیه، استعاره، حسن تعلیل، ایهام و اغراق«هاي  آرایه -13

خورم ز خوان فراق  الف) ز سوز شوق دلم شد کباب، دور از یار / مدام خون جگر می

 کن / وین ماجرا به سرو لب جویبار بخشب) یارب به وقت گل گــنه بنــده عفو 

ج) بس که حرف حق کسی در دهر نتواند شنید / گیرد اول در اذان گفتن مؤذّن گوش را 

 زند جوش د) ز تاب آتش سوداي عشقش / بسـان دیـگ دائـم می

 هـ) از آب دیده صد ره طوفان نوح دیدم / وز لوح سینه نقشت هرگز نگشت زایل 

 ب، ج، الف، د، هـ )4  هـ، ب، الف، ج، د )3  د، ب، ج، الف، هـ )2 لفد، ج، ب، هـ، ا )1

ترتیب، زمان افعال کدام است؟ در عبارات زیر، به -14

 »گذرانی؟! باید عزیزان وکسانت را ترك گویی. اي و عمر را به بطالت می قدر، چرا در ایل مانده کردند که با این تصدیق گران مالمتم می«

 مضارع مستمر، مضارع التزامی ماضی مستمر، ماضی نقلی، )2  ساده، مضارع اخباري، مضارع التزامی ماضی مستمر، ماضی )1

 مضارع اخباري، مضارع التزامی ماضی استمراري، ماضی نقلی، )4 مضارع اخباري، ماضی التزامی ماضی استمراري، ماضی نقلی، )3

 است؟» مرکب«، واژة »هستۀ گروه اسمی«در کدام بیت،  -15

 هم بر چراغدان شما نیز بگذرد   /ها بکشت دي که در زمانه بسی شمعبا) 1

 تأثیر اختران شما نیز بگذرد/ اي مفتخر به طالع مسعود خویشتن) 2

 طبع/ این گرگی شبان شما نیز بگذرد اي تو رمه سپرده به چوپان گرگ) 3

 آب اجل که هست گلوگیر خاص و عام/ بر حلق و بر دهان شما نیز بگذرد) 4

 مباحث کل کتاب2 فارسی
 برگزیده از سؤاالت 

 مقطع یازدهم
 (کتاب زرد عمومی)
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 ، کدام است؟بدر بیت زیر، به ترتی» ها موصوف«ش دستوري نق -16

 »اي برانگیزند هزار فتنـه به هر گوشه دو چشم مست تو کز خواب صبح برخیزند«

 ) مسند، مفعول، نهاد2 ) نهاد، مسند، متمم1

 ) مفعول، مسند، نهاد4 ) نهاد، مفعول، متمم3

 شود؟ ساخته می» صفت«ها،  آن به بن مضارع» ا«در کدام گزینه با افزودن پسوند   -17

 ) کوشیدن، دانستن، خواستن2  ) شنیدن، خواندن، رفتن1

 ) رسیدن، خوابیدن، آسودن4 ) بریدن، نشستن، آمدن3

 قرابت معنایی دارد؟» کز عشق به غایتی رسانم / کاو مانَد اگرچه من نمانم«مفهوم کدام گزینه با بیت  -18

 ت / دوستان دستی که کار از دست رفت) عشق در دل ماند و یار از دست رف1

 ) بشکست اگر دل من به فداي چشم مستت / سر خم می سالمت، شکند اگر سبویی2

 ست جانم، تو بیا که زنده مانم / پس از آن که من نمانم به چه کار خواهی آمد؟ ) به لب آمده3

 م، بنمانم) زین بیش ممان در غم خویشم که از این پس / دانی که اگر بی تو بمان4

 معنایی دارد؟ تفاوتها  در کدام گزینه با سایر گزینه» دریاي خون«مفهوم ترکیب  -19

 آن دشت را که رزمگه تو بود ورا / دریاي خون لقب شود و کوه استخوان) 1

 گشت در آن دریاي خون، در دشت تاریک / به دنبال سر چنگیز می) 2

 گویم / یکی دریاي خون دانم که آن را دیده می چه دارم هر چه دارم من نشاید آن تو را دانم) 3

 آتش قهر تو ز دریا برانگیزد غبار/ ) خنجر تیز تو هامون را کند دریاي خون4

  :جز ابیات قرابت مفهومی دارد، به ۀبیت زیر، با هم  -20

 »شکن باش/ فرزند خصال خویشتن باش چون شیر به خود سپه«

 ادب نبود ادگیپارسا باش و نسبت از خود کن/ پارساز) 1

 دودرش نیفزهنر بود/ پیمبرزادگی ق یعت بی) چو کنعان را طب2

 ز کــه نام نکو/ خردمند زین زیستن آرزونباید کند ج) 3

 هنر بنماي اگر داري نه گوهر/ گل از خار است و ابراهیم از آزر) 4
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  و األدقّ فی ن األصح23ـ  21للتّرجمۀ: ( الجوابِعی( 

 »:فإنّها تُشجعنی إلی السعی الکَثیرِ! لَنْ أشْکو من صعوبات الدهرِ« -21

 کنند! ها به تالشی زیاد تشویقم می کنم چون آن هاي دنیا شکوه نمی ) من هرگز از سختی1

 اند! ها مرا به تالش زیاد تشویق کرده ترسم چرا که آن هاي زمانه نمی ) از دشواري2

 نمایند! ا به تالش فراوان تشویق میه اي نخواهم کرد چرا که آن ) از سختی روزگار هیچ وقت گله3

 کنند! ها مرا به تالش بسیار تشویق می هاي روزگار شکایت نخواهم کرد پس آن ) از سختی4

»: نَبحثُ عن کتابٍ یضم الکلمات الّتی دخَلت اللّغۀ العربیۀ و إشتَقَّ منها العرب کَلمات اُخري!« -22

 ها شده و از آن، کلمات دیگري مشتق شده است! زبان عربی باشد که وارد زبان عرب کنم که شامل کلمات وجو می ) کتابی را جست1

 هاي دیگري گرفتند! ها کلمه ها عرب گردیم که کلماتی را در بر بگیرد که به زبان عربی وارد شد و از آن ) به دنبال کتابی می2

 !نداز آن، دیگر کلمات را ایجاد نمود ها داخل شد و عربهایی باشد که در زبان عرب  کنیم که داراي کلمه ) کتابی را پیدا می3

 هاي عربی دیگر گرفته شد! ها کلمه ی را در بر بگیرد که وارد عربی شدند و از آنهای گشتیم که کلمه ) دنبال کتابی می4

 :الخطأعین  -23

 کند! می هاي جهان را جذب ) تَجذب بالدنا سیاحینَ من دول العالَم!: کشور ما جهانگردان دولت1

ها صبر پیشه کردند تا خداوند میان ما داوري نماید!   ) هنَّ صبرْنَ حتّی یحکم اهللاُ بیننا!: آن2

 کنید! ) یا أیها النّاس! لم تُبدلونَ کالم اهللا!: اي مردم! چرا سخن خداوند را عوض می3

 که بر ما سختی قرار دهد!) ما أراد اهللا لیجعلَ علَینا من حرَج!: خداوند نخواسته است 4

 ».. قطعۀُ قُماشٍ تُوضَع علی السریرِ!…«عین الکلمۀ المناسبۀ للفراغ:  -24

 ) السفُن4 ) الشَّرشَف3 ) المفتاح2 ) الفضّۀ1

 عین الصحیح حسب الحقیقۀِ و الواقعِ: -25

 المفردات األجنبیۀَ! ) ال یحب النّاس کلّهم2 ) تَبادل المفردات بین اللّغات لَیس نافعاً!1

 ) إنَّ الکلمات الدخیلۀَ تُمکن أن تقوي اللّغۀ!4 تؤثِّر اللّغۀ الفارسیۀ علی اللّغۀِ العربیۀِ! لَم) 3

 )2زبان قرآن ( عربی

 تأثیرُ اللُّغَۀِ الْفارِسیۀِ علَی اللُّغَۀِ الْعرَبیۀِ

 )1ارِعِ (الْمعرِفَۀُ و النَّکرَةُ، تَرجمۀُ الْفعلِ الْمض
 51تا  37صفحۀ 

 دقیقه 15
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 عین الصحیح فی المفهوم: ﴾…لن تنالوا البِرَّ حتّی تُنفقوا مما تُحبونَ﴿ -26

 ء اإلحسانِ إلّا اإلحسانُ!) هل جزا2 ) إنّ الحب یقرِّبنا إلی البرِّ!1

 ) اإلنفاقُ أجملُ من البرِّ عند اهللاِ!4 ) اإلنفاقُ وسیلۀٌ للوصولِ إلی البرِّ!3

 سم النّکرة:إلفیه ا لیسعین ما  -27

1!ن ألْف عابدبِعلمه خیرٌ م نْتَفَعی من أخالق الجاهل اإلجابۀ قبل اإلستماع!2 ) عالم ( 

 ) المسک عطرٌ یتّخذُ من نوعٍ من الغزالنِ!4 اً فی الصورِ؟!) هل تَشاهدونَ وجوه3

 لتکمیل الفراغات: غیر المناسبعین  -28

1 !سلم بما لیس لَه به علملَن ←) ... یحکم الم 

 لَن ←) قالَ العالم: ... تَفرحوا بما لَیس فی أیدیکُم إلّا لحظۀً! 2

 لـ ←یکتسب المالَ الحاللَ! ) لی أخ دؤوب یشتغل فی مصنعٍ کبیرٍ ... 3

 لَن ←) ... اُنادي ربی الکَریم رفعت یدي إلی السماء و قُلت: یا اهللا! 4

29- ن الصللکلمات فی اآلیۀ الشریفۀ:عی حیح فی المحلّ االعرابی 

 »کأنّها کوکب دري اُهللا نور السماوات و األرضِ مثَلُ نورِه کمشکاةٍ فیها مصباح المصباح فی زجاجۀٍ الزّجاجۀُ«

 ) الزّجاجۀُ: مبتدأ4 ) مصباح: فاعل3 الیه ) مشکاةٍ: مضاف2 ) نور: صفۀ1ٌ

 أبداً؟ ریتغیال عبارة جاء فعلٌ  يأ یف -30

 مۀ!مکّۀ المکرّ یالحجۀ إل يشهر ذ یف ذهبنیمن المسلمات  ری) کث1

 !ونتیبتناول الز همیال تدخلها الشمس، عل وتیب یف شونیعی نیذ) ال2ّ

 !یقتل إنساناً بریئاًهذا الرجل بأن  يأن تجبر نیعی) هل تستط3

 صاحبه لتأخذه! یتعود إل یحت هیال تهدأ بعطاء تعط ای) الدن4



 9: ۀصفح انسانیدوازدهم عمومی  97 مرداد 19 آزمون -تابستان ةپروژ 

 ) و األدقّ فی األجوبۀ للترجمۀ أو المفهوم ن األصح33 -31عی :(

 اي... »:…یأتی یوم ال بیع فیه و ال خُلَّۀٌ  یا أَیها الَّذینَ آمنُوا أنْفقوا مما رزقناکُم من قبلِ أنْ« -31

 !شد انفاق کنند پیش از آنکه روزى که در آن داد و ستد و دوستى نیست، فرا رسد  اند از آنچه به شما روزى داده که ایمان آورده ) کسانی1

 !از فرارسیدن روزى که در آن نه خریدي است و نه فروشیایم ببخشید قبل  که اهل ایمان هستید از چیزهایی که به شما روزى داده ) کسانی2

 !و جایگزینی پذیرفته نیست ) ایمان آورندگان از چیزي که روزيِ شما قرار دادیم بخشش کنید قبل از آمدن روزى که در آن فروش3

 !و نه دوستى رسد که در آن نه داد و ستدى استایم انفاق کنید پیش از آنکه روزى فرا  اید از آنچه به شما روزى داده که ایمان آورده ) کسانی4

»: الصبر صبرانِ: صبر علَی أداء عمل حسن ال تُحب أداءه، و صبر علی تَرك عمل سیئ تُحبه!« -32

 صبر و شکیبایی بر دو نوع است:...

 قه داري!ات نیستند، و تحمل کردن کار بدي که بدان عالهایی که مورد عالقه) تحمل کردن خوبی1

 ها تمایل داري!هایی که به آنها نداري، و ترك بدي) تحمل انجام دادن کارهاي خوبی که تمایل به آن2

 ) صبر بر انجام کار خوبی که انجام دادنش را دوست نداري، و صبر بر ترك کار بدي که دوستش داري!3

 هایی که دوستشان نداري! ن بر بديپسندي، و صبر کردرا نمی ) صبر کردن بر کاري خوب که انجام آن4

للمفهوم:  غیر المناسبعین  -33

 زوال یزدان است! ي بی : زنده»!کلُّ شیء هالک إلّا وجهه«) 1

 ) إنّ الحیاةَ دقائق و ثوانٍ!: فرصت غنیمت است نباید ز دست داد!2

 »!یرید اهللا بُِکم الیسر»!: «ما یرید اهللا لیجعلَ علیکُم من حرجٍ) «3

 »و أنفقوا مما رزقناکُم سرّاً و عالنیۀ«لبرّ أن تعمل فی السر عمل العالنیۀ!: ) ا4

» ابنُ جارِنا! …، …فی الشّارع «عین الصحیح للفراغینِ حسب قواعد المعرفۀ و النّکرة:  -34

 ) الطّفلُ، طفلٌ!4 ) طفلٌ، طفلٌ!3 ) طفلٌ، الطّفلُ!2 ) الطّفلُ، الطّفلُ!1

 أجب عن األسئلۀ اقرأ النّص التّا بما یناسب النّص:) 40-35(لی بدقّۀ ثم 

یلۀ لجمـع المعلومـات إلـی آلـۀ     یشهد العالم مع مرور کلّ دقیقۀ اختراعاً جدیداً ما کُنّا نتصوره أبداً! لم یکن أحد منّا یظنّ أنّ جهاز الکامبیوتر سیتحول من وسـ 

 تشعر بالعواطف!  

 ضطراب، هذا الجهاز یقدر أن ینشر لنا ما نحبه إلزالۀ غضبنا أو قلقنا و ینصحنا أیضاً باتّخاذ المواقف المالئمۀ!فنحن حین غضبنا أو شعرنا بالقلق و اال

ال المعلّـم یـدرس   و من المحاسن االُخري لهذا الجهاز أنّ له إمکانیات نستطیع أن نستفید منها فی بعض المجاالت خاصۀ فی مجال التعلیم؛ فعلی سبیل المثـ 

 ق هذا الجهاز، و التّالمیذ فی بیوتهم یتابعونه و یتلقّون الواجبات، و المعلّم یقدر أن یشرف علی کیفیۀ عملهم!عن طری

)2(عربی، زبان قرآن 
 

 مباحث کل کتاب

 برگزیده از سؤاالت 

 مقطع یازدهم

 (کتاب زرد عمومی)
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 عین الصحیح: -35

 ) کانَ الکامبیوتر فی البدایۀ وسیلۀ لجمعِ المعلومات!2 ) ال یقدر الکامبیوتر أن یقوم بمهمۀ التّعلیم!1

 ) حینَ اختراع الکامبیوتر کانَ النّاس یعلمون أنَّه سیصبح کصدیقٍ لَهم!4 میه!بیوتر بأحاسیسِ مستَخد) ال إمکانیۀ الستجابۀ الکام3

 عین المناسب للفراغ: ربما فی المستقبل نُشاهد ........ -36

 ) أنّ المدرسۀ یتغیر شکلها و تعریفها!1

 ) أنّ المدارس تتعطَّل و الکامبیوتر یأتی بدلها!2

 بیوترات تدرس بدل المعلّم، فال نحتاج إلیه!) الکام3

 ) تغییراً فی منزلۀ المعلّم و التلمیذ فنري تبدیالً فی مکانتهما!4

 :الخطأعین  -37

 ) من المحتمل أن یختار اإلنسان فیما بعد الکامبیوتر صدیقاً بدل إنسان آخر!1

 م أمراً واقعیاً!) تخیالت اإلنسان ربما تتحقّق، فهذه الرؤیا یمکن أن تصبح الیو2

 ) ربما یستخدم الکامبیوتر فی المستقبل کقلم ال یرتکب األخطاء اإلمالئیۀ!3

 ) ال یقدر المعلّم أن یشرف علی عمل المستخدم عن طریق الکامبیوتر!4

 للجواب: الخطأکیف تَرَون مستقبلَ العالمِ؟ عین  -38

 حیداً و یشعر بالغربۀ!) اإلنسان یصبح و2 ) االرتباطات بینَ النّاس تقلُّ!1

3!توقّفختراعات یجاالت یشعر اإلنسان براحۀٍ!4 ) قطار االعض المفی ب ( 

39- :ۀِ الکلماتفی نوعی حیحن الصره أبداً« عیع مرور کلّ دقیقۀ اختراعاً جدیداً ما کُنّا نتصویشهد العالم م«!

»)إفتعال«) اختراع: اسم، مذکّر، مصدر (من باب 2 »)علم«) العالم: المفرد المذکّر، اسم الفاعل (من مصدر 1

 »تصویر«) نتصور: فعل مضارع، من مصدر 4 ) کُنّا: الفعل المضارع، من األفعال النّاقصۀ3

نـه و یتلقّـون   علی سبیل المثال المعلّم یدرس عن طریـق هـذا الجهـاز، و التّالمیـذ فـی بیـوتهم یتابعو      «فی المحلِّ االعرابی:  الخطأعین  -40

 »الواجبات!

 ) المعلّم: المضاف إلیه2 ) سبیل: المجرور بحرف الجر1ّ

 ) الواجبات: المفعول4 ) هذا: المضاف إلیه3
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رو  اطهار (ع) با مشکالت زیادي روبه که ائمۀ ندسبب شدترتیب،  بههاي دوران امامت  شیک از چال کدامکدام تعویض مسیر و  -41

 ن آن دوره را با خود همراه کنند؟شوند و نتوانند مردما

 الگوهاي نامناسب ارائۀ -طلب و تسلیم اي راحت جامعهو فداکار به  مؤمن جامعۀ تحول )1

 تبدیل حکومت عدل نبوي به سلطنت -طلب و تسلیم اي راحت و فداکار به جامعه مؤمن جامعۀتحول ) 2

 بدیل حکومت عدل نبوي به سلطنتت -ه خصوص اهل بیت (ع)هاي اصیل اسالمی ب شخصیتانزواي  )3

 الگوهاي نامناسب ارائۀ -(ع) هاي اصیل اسالمی به خصوص اهل بیت شخصیتانزواي ) 4

هاي  چالش از یک کدام …به ترتیب » االحبار لیم قرآن و معارف اسالمی توسط کعبتفسیر و تع«و » ک منبع مهم هدایتاز ی مردم بهره ماندن بی« -42

 عصر امامان (ع) بود؟سیاسی، اجتماعی و فرهنگی 

 تحریف در معارف اسالمی و جعل احادیث -ممنوعیت از نوشتن احادیث پیامبر اکرم (ص) -علت )1

 ممنوعیت از نوشتن احادیث پیامبر اکرم (ص) -تحریف در معارف اسالمی و جعل احادیث -علت) 2

 ث پیامبر اکرم (ص)ممنوعیت از نوشتن احادی -تحریف در معارف اسالمی و جعل احادیث -معلول )3

 تحریف در معارف اسالمی و جعل احادیث -ممنوعیت از نوشتن احادیث پیامبر اکرم (ص) -معلول) 4

حلت پیامبر (ص) خطر پس از ر ترین بزرگ ،»… اَعقابِکُمعلی  انقَلَبتُمن مات اَو قُتلَ اسلُ اَفَقَد خَلَت من قَبله الرُّ رسولٌ الّا و ما محمد« بنابر آیۀ شریفۀ -43

 کند؟ با چه عنوانی یاد می نشده باشندو قرآن از کسانی که گرفتار چنین خطري  چیست

 صبرکنندگان -ب و دوران جاهلیتبازگشت به عق) 2 گزاران سپاس -زندگانی گذشتگان از عبرت نگرفتن )1

 صبرکنندگان -زندگانی گذشتگان از عبرت نگرفتن) 4 گزاران سپاس -و دوران جاهلیت عقببازگشت به  )3

من الیحضره «سنگ  و گردآورندة کتاب گران داردمرجعیت دینی  کدام اقدام امامان معصوم (ع) در حوزة اشاره به ،البالغه مانند نهجهایی  کتابآوري  جمع -44

 ؟کیست» الفقیه

 ـ شیخ مفید متناسب با نیازهاي نوتبیین معارف اسالمی ) 2 ـ شیخ صدوق تبیین معارف اسالمی متناسب با نیازهاي نو )1

 ـ شیخ مفید اقدام براي حفظ سخنان و سیرة پیامبر (ص)) 4 ـ شیخ صدوق اقدام براي حفظ سخنان و سیرة پیامبر (ص) )3

تناسب با نیازهاي مولود کدام اتفاق است و تالش ائمۀ اطهار (ع) در راستاي تبیین معارف اسالمی م ،هاي گوناگون هاي مختلفی در زمینه پیدایش سؤال -45

 نو، سبب چه چیزي شد؟

 متناسب با شرایط زمان ،مبارزه با حاکمان گزینش شیوة -هاي اسالمی رش سرزمینگست )1

 ص راه حق از باطلیابی حقیقت جویان به تعلیمات اصیل اسالم و تشخی دست -) پس از رحلت ایشاناز نوشتن سخنان رسول خدا (صممنوعیت ) 2

 متناسب با شرایط زمان ،گزینش شیوة مبارزه با حاکمان -ن سخنان رسول خدا (ص) پس از رحلت ایشاننوشت از ممنوعیت )3

 به تعلیمات اصیل اسالم و تشخیص راه حق از باطل جویان یابی حقیقت دست -هاي اسالمی گسترش سرزمین) 4

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

)2(دین و زندگی 

 ،فرهنگی یت(وضعتفکر و اندیشه 

پس  مسلمانان، سیاسیاجتماعی و 

احیاي  از رسول خدا (ص)،

، جهاد در هاي راستین ارزش

راستاي والیت ظاهري، عصر 

 )عج)غیبت امام زمان (

 درس) 4(

143تا  102 هاي هصفح
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 به وقوع پیوست؟چه بود و چگونه پس از خودش منین (ع) در خصوص دنیاي اسالم بینی امیرالمؤ پیش -46

 .بینی و درك عمیقی که در اجتماع پدید آمد با روشن -حاکمان طاغوتی و مشکالت اجتماعی ستمرهایی مسلمانان از  )1

 .بینی و درك عمیقی که در اجتماع پدید آمد با روشن -بازگشت دنیاي اسالم به جاهلیت و امیه حاکمیت بنی) 2

 (ع) منینبه هشدارهاي امیرالمؤ انتوجه مسلمانعدم با  -م به جاهلیتامیه و بازگشت دنیاي اسال حاکمیت بنی )3

 (ع) منینبه هشدارهاي امیرالمؤ انتوجه مسلمانعدم با  -حاکمان طاغوتی و مشکالت اجتماعی ستمرهایی مسلمانان از ) 4

یک از  د حیات نهضت شیعیان در عصر کدامه صورت بود و تجدیترتیب به چ امیه به شیوة مبارزة امام باقر (ع) و امام صادق (ع) در برابر حاکمان ظالم بنی -47

 وار (ع) صورت پذیرفت؟امامان بزرگ

 امام سجاد (ع) -زیر سؤال بردن -تر مبارزة علنی) 2 امام باقر (ع) -زیر سؤال بردن -تر مبارزة علنی )1

 امام باقر (ع) -تر لنیمبارزة ع -زیر سؤال بردن) 4 امام سجاد (ع) -تر مبارزة علنی -زیر سؤال بردن )3

سال،  250به مدت از چه زمانی  (ع) رفتار ائمه ،هاي درست مبارزه جور چگونه بود و در راستاي انتخاب شیوه مه (ع) در مبارزه علیه حاکمانهاي ائ روش -48

 مکمل یکدیگر بوده است؟

 بعد از رحلت پیامبر (ص) تا غیبت امام زمان (عج) -متناوب و متناسب با زمان )1

 بعد از رحلت پیامبر (ص) تا غیبت امام زمان (عج) -سان و متناسب با رفتار و گفتار حاکمانیک) 2

 بعد از شهادت امام علی (ع) تا غیبت امام عصر (عج) -متناوب و متناسب با زمان )3

 بعد از شهادت امام علی (ع) تا غیبت امام عصر (عج) -یکسان و متناسب با رفتار و گفتار حاکمان) 4

اي که حضرت حجت بن الحسن العسکري (عج)، شش روز مانده به درگذشت آخرین نایب خاص، براي ایشان نوشت، حاوي چه پیامی بود و دو  نامه -49

 مسئولیت مرجعیت علمی و والیت ظاهري، در عصر غیبت به چه کسانی واگذار شده است؟

 پوشیده و مخفی نیست ـ عالمان دین) ما از اخبار و احوال شما آگاهیم و هیچ چیز از اوضاع شما بر ما 1

 شود ـ عالمان دین ) به فرمان خدا، پس از وي جانشینی نیست و مرحلۀ دوم غیبت آغاز می2

 ) در مورد رویدادهاي زمان به راویان حدیث ما رجوع کنید که آنان حجت من بر شمایند ـ علماي اهل کتاب3

 بریم ـ علماي اهل کتاب کنیم و یاد شما را از خاطر نمی ستی نمیتان کوتاهی و س در رسیدگی به شما و سرپرستی) ما 4

گردد و با  کدام پیام مستفاد می» چه را در خودشان است تغییر دهند. که آنان آن دهد، مگر آن تغییر نمیخداوند سرنوشت قومی را «از ترجمۀ آیه مبارکۀ  -50

 دارد؟ تري یشبکدام فرمایش امیر مؤمنان علی (ع) قرابت 

 …ماند اما  گیرد ـ زمین از حجت خدا (امام) خالی نمی ها داده است، درست استفاده نکنند، خدا آن نعمت را از آنان می اگر مردم نعمتی را که خدا به آن) 1

 …ماند اما  زمین از حجت خدا (امام) خالی نمیساز هالکت، یا عزت و سربلندي یک جامعه، رفتار خود مردم جامعه است ـ  ) زمینه2

 …حجت خدا در میان مردم حضور دارد ساز هالکت، یا عزت و سربلندي یک جامعه، رفتار خود مردم جامعه است ـ  ) زمینه3

…حجت خدا در میان مردم حضور دارد  گیرد ـ ها داده است، درست استفاده نکنند، خدا آن نعمت را از آنان می اگر مردم نعمتی را که خدا به آن) 4
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 از جانب مکاتب بشري هستیم، چیست؟ هاي متفاوت و گاه متضاد برنامه ، همواره شاهد ارائۀطول تاریخ که در علت این  -51
 کنیم. جو میو ها جست ویش را در برآورده شدن آنما، نیازهاي کوچک و بزرگی داریم و خوشبختی و سعادت خ همۀ )1
 هاي او باشد و سعادت بشر را تضمین کند.اي که بتواند پاسخگوي نیاز انسان احتیاج دائمی دارد به برنامه )2
 اند. اي مدون، به نیازهاي بشر پاسخ گفته برنامه اي رساندن بشر به سعادت، با ارائۀمکاتب بشري با ادع )3
 گو باشد. هاي خود را پاسخ براي سعادت ارائه دهد و تمامی خواستهرا کاملی  ند با تکیه بر عقل خویش، برنامۀتوا انسان می )4
 اسالم است؟ ،تواند مردم را به رستگاري دنیا و آخرت برساند ا ما مسلمانان معتقدیم تنها دینی که میچر  -52
 اند. ها آن را کم و زیاد نکرده چون محتواي قرآن کریم به طور کامل از جانب خداست و انسان )1
 داد. به آمدن پیامبر بعدي بشارت می ،آمد چون هر پیامبري که می )2
 ها فرستاده است. وند فقط یک شریعت و یک راه براي هدایت انسانزیرا خدا )3
 ها بیان کرده است. انسان اسالم، دین الهی را درخور فهم و اندیشۀ همۀ (ص) را پیامبرزی )4
 این افراد چیست؟ هجواب قرآن در پاسخ ب ،»گویند پیامبر قرآن را به خداوند افترا بسته است می«یونس بیان شده است:  سورة 38این که در آیۀ  -53
 »أَنّی قَد جِئْتُکُم بِآیۀٍ منْ ربِّکُم«) 2  »هثلةٍ مسورتوا بِأل فَقُ« )1
 »ما کُنْت تَتْلُو منْ قَبله منْ کتَابٍ و«) 4 »الْقُرْآنَ و لَو کانَ منْ عنْد غَیرِ اللَّه یتَدبرونَفَال  اَ« )3
و بـه آن عمـل    کـردیم  مـی گرفتیم و سپس در معناي آن تفکـر   ما ده آیه از قرآن را از رسول خدا فرا می«گوید:  عود که میاین سخن عبداهللا بن مس  -54
 است؟ روایت تاریخی اینپیامبر اکرم (ص) بوده و کدام مفهوم مرتبط با  مسئولیت، مربوط به کدام »نمودیم یم
رساند.  کرد و آن را به مردم می وحی دریافت می ور کامل از فرشتۀرآن را به طرسول خدا (ص) آیات ق -تعلیم و تبیین تعالیم قرآن )1
 گفتار و رفتار پیامبر اکرم (ص)، اولین و معتبرترین مرجع علمی براي فهم عمیق آیات الهی است.  -تعلیم و تبیین تعالیم قرآن )2
 رساند. کرد و آن را به مردم می وحی دریافت می فرشتۀیات قرآن را به طور کامل از رسول خدا (ص) آ -دریافت و ابالغ وحی )3
 گفتار و رفتار پیامبر اکرم (ص)، اولین و معتبرترین مرجع علمی براي فهم عمیق آیات الهی است. -دریافت و ابالغ وحی )4
 ؟کدام استواند و مصداق آن خ آمد، براي آگاهی مردم می که با شتاب به سوي مسجد می پیامبر گرامی اسالم (ص) کدام آیه را در حالی  -55
 امام علی و حضرت زهرا و حسنین (ع) را در کنار خود جاي داد و فرمود: خدایا اینان اهل بیت من هستند. -تطهیر )1

 امام علی و حضرت زهرا و حسنین (ع) را در کنار خود جاي داد و فرمود: خدایا اینان اهل بیت من هستند. -والیت )2
 ع) که مردم به چشم خود ببینند و از زبان پیامبر (ص) بشنوند و امکان کتمان آن از بین برود.امام علی ( -تطهیر )3
 امام علی (ع) که مردم به چشم خود ببینند و از زبان پیامبر (ص) بشنوند و امکان کتمان آن از بین برود. -والیت )4
 اکرم (ص) دارد؟ عد از ابعاد رهبري نبیشاره به کدام با» نینَؤمکونوا ما یالَّ کفسنَ عباخ کلَّعلَ« آیۀ شریفۀ -56
 کوشی و دلسوزي در هدایت مردم سخت )2 برقراري عدالت و برابري )1

 مبارزه با فقر و محرومیت )4 محبت و مدارا با مردم )3
 ل ایمان همراه با عمل صالح چیست؟قطعی خداوند به اه وعدة  -57
 »و نَجعلَهم أئمۀً و نَجعلَهم الوارِثینَ« )2  »یئاًیعبدونَنی ال یشْرِکونَ بی شَ« )1
 »لَیستَخْلفَنَّهم فی الْاَرضِ کَما استَخْلَف الَّذینَ منْ قَبلهِم« )4 »کونَکُلِّه و لَو کَرِه المشرِ الدینِه علَی رَلیظهِ« )3
به » مرجعیت دینی«و » برقراري حکومت اسالمی«هاي  است و هر کدام از مسئولیت …کومت را دارد، ح انایی الزم براي برپایی و ادارةآن کس که تو  -58

 است.فقیه  …و  …ترتیب، متوجه 
 مرجعیت -والیت -فقیه ولی )2  والیت -مرجعیت -مرجع تقلید )1
 مرجعیت -والیت -مرجع تقلید )4  والیت -مرجعیت -فقیه ولی )3
 است. …بازتاب  هموارههاي بیرونی،  او باشد و تسلیم شدن در برابر شهوات و محرك …سان آن است که ترین چیز براي ان قدر گران  -59
 شکست خوردن در درون -طفیل وجود ،عالم )2 رجحان دادن دیگري برخود -بهاي ،دیدار خدا و بهشت )1
 وردن در درونشکست خ -بهاي ،دیدار خدا و بهشت )4 رجحان دادن دیگري برخود -طفیل وجود ،عالم )3
 حاکی از آن است. … کند و آیۀ شریفۀ اشاره می …صحبتی میان همسران پدید آید، قرآن به  براي این که آرامش ناشی از انس و هم  -60
 »…م کُزواجِن اَم مکُلَ لَعج زواجاً وم اَکُسنفُن اَم مکُلَ لَعج اهللاُ و« -مودت و رحمت )1
 »…م کُزواجِن اَم مکُلَ لَعج زواجاً وم اَکُسنفُن اَم مکُلَ لَعج اهللاُ و« -دیگرند لباس یک )2
 »…زواجاً م اَکُسنفُن اَم مکُلَ قَلَن خَاَ هن آیاتم و« -دیگرند لباس یک )3
 »…زواجاً م اَکُسنفُن اَم مکُلَ قَلَن خَاَ هن آیاتم و« -مودت و رحمت )4

 مباحث کل کتاب
برگزیده از سؤاالت 

 مقطع یازدهم
 (کتاب زرد عمومی)
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Passage 1 
Khayyam (18 May 1048- 4 December 1131) was a Persian philosopher, mathematician, 

astronomer and poet. He also wrote treatises on mechanics, geography, mineralogy, music, 
and Islamic theology. Born in Nishapur in North Eastern Iran, at a young age he moved to 
Samarkand and obtained his education there. Afterwards he moved to Bukhara and became 
established as one of the major mathematicians and astronomers of the medieval period. He 
is the author of one of the most important treatises on algebra written before modern times, 
the Treatise on Demonstration of Problems of Algebra. He also contributed to a calendar 
reform. 

Outside Iran and Persian-speaking countries, Khayyam has had an impact on literature and societies 
through the translation of his works and popularization by other researchers. The greatest of such impact 
was in English-speaking countries; the English scholar Thomas Hyde (1636–1703) was the first non-Persian 
to study him. The most influential of all was Edward FitzGerald (1809–83), who made Khayyam the most 
famous poet of the East in the West through his celebrated translation and adaptations of Khayyam’s rather 
small number of quatrains (rubaiyat) in the Rubaiyat of Omar Khayyam. 

Omar Khayyam died in 1131 and is buried in the Khayyam Garden at the mausoleum of Imamzadeh 
Mahruq in Nishapur. In 1963 the mausoleum of Omar Khayyam was constructed on the site by Hooshang 
Seyhoun. 
61- Khayyam gained fame as a poet in the West … . 

1) through his calendar reform
2) because of Hooshang Seyhoun’s construction
3) after translation of many of his quatrains
4) about seven centuries after his death

62- How many books by or about Khayyam have been mentioned by the writer? 
1) 1 2) 2 3) 3 4) 4

63-  Which of the following questions does NOT the passage answer? 
1) Who buried Khayyam after his death in 1131?
2) Who built the mausoleum of Omar Khayyam?
3) Who made Khayyam most known to the West?
4) Who was the first non-Persian researcher to study Khayyam?

64-  Which of the following is NOT true about Khayyam? 
1) He helped to correct the Persian calendar.
2) He is considered the most famous Eastern poet in the West.
3) Though mostly known as a poet, he was also a scientist.
4) He moved to Bukhara in order to receive training.

65- The second paragraph of the passage portrays Khayyam mainly as a … . 
1) thinker 2) scientist 3) poet 4) reformer

Passage 2 
Association football, commonly called soccer, is the most popular game in Europe and South America and is 

also widely played throughout the rest of the world. Most countries belong to the international organization 
that governs the sport, the Federation Internationale de Football Association (FIFA). 

When the game began is not really known; something like it was certainly played in Roman times and 
during the Middle Ages, but this early form of the game was so rough that it began to take its present form in 
schools in Great Britain. Even then there was a wide variety of rules. Where open fields were available, a 
greater number of players were permitted, and so was “handling and kicking”.  

Finally in 1863 the football Association (FA) was founded in order to decide on a standard set of rules. The 
point on which most people disagreed was over the right of “hacking”, or kicking wildly to obtain the ball, and 
when this was forbidden it brought about the final parting of the ways between soccer and rugby football which 
until then had considered themselves variations of the same game. 
66- Which statement is NOT true according to the passage? 

1) Romans played it during the Middle Ages.
2) The Association football is called soccer.
3) The early form of the game was banned by seven kings.
4) Everybody knows when the game certainly started.

2انگلیسی   زبان  دقیقه 15

A Healthy Lifestyle 
(Reading, 

Grammar, Listening 
and speaking)  

 80تا  58هاي   صفحه

Reading Comprehension  
Directions: In this part of the test, you will read two passages. Each passage is followed by 
five questions. Answer the questions by choosing the best choice (1), (2), (3), or (4). Then 
mark your answer sheet. 
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67-  The passage is mainly about “…”. 
1) the countries that govern the football games
2) the least widely played game throughout the world
3) the Federation of International Football Association
4) the most popular game in Europe and South America

68-  According to the passage, the football Association was established in order … . 
1) to allow us to handle and kick the ball
2) to find the difference between soccer and rugby
3) to find open fields for a greater number of players
4) to decide on a standard set of rules

69-  The underlined word “parting” is closest in meaning to … . 
1) observation 2) organization 3) separation 4) production

70- We can infer that the present form of football in British schools took shape … . 
1) before the 19th century 2) after the 19th century
3) in the second half of the 19th century 4) in the second half of the 20th century

 

71- … a famous singer like Bob Dylan or Leonard Cohen face to face? 
1) Have you ever met 2) Have ever you met
3) Have met you ever 4) Have you met ever

72-  After her little brother was born, Jane’s parents expected her to look … him.  
1) up 2) for 3) after 4) at

73-  The unfortunate bus accident in Tehran has caused a number of the passengers to … serious injuries. 
1) hurt 2) receive 3) attack 4) cure

74-  Children should be protected against the disease because they are more at … than others. 
1) topic 2) oven 3) risk 4) stage

75-  Reading new stories and rereading old stories can surely help children learn to read more … . 
1) nearly 2) fluently 3) culturally 4) absolutely

 

A: Hi John. How are you? 
B: Not bad. How about you? 
A: I’m just …(76)… the Internet and searching for new online games. 
B: I want to go hiking this afternoon. Would you like to come along? 
A: …(77)…, I’d like to go on playing the games. 
B: If you keep sitting at home and quit …(78)…, you will gain extra weight. Moreover, this lifestyle for a long 
time is …(79)… for your eyesight. 
A: OK, …(80)… ! What time will we go there? 
B: All right. Are you OK with 4 P.M? 

76- 1) turning 2) surfing 3) skating 4) jogging
77- 1) Actually 2) You’re welcome 3) Besides 4) Interesting
78- 1) smoking 2) exercising 3) taking 4) shopping
79- 1) healthy 2) necessary 3) dangerous 4) calm
80- 1) you won  2) I see 3) nope 4) not at all

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

2 سیزبان انگلی  Grammar and Vocabulary  
Directions: Questions 71-75 are incomplete sentences. Beneath each sentence you will see 
four words or phrases marked (1), (2), (3), and (4). Choose the one word or phrase that best 
completes the sentence. Then mark your answer sheet. 

 مباحث کل کتاب
 برگزیده از سؤاالت 

 مقطع یازدهم
 (کتاب زرد عمومی) 



 صبح جمعه 

19/5/97 

 9: 15: اختصاصیزمان شروع آزمون 

11: 30: اختصاصیزمان پایان آزمون 

  9797ماه ماه   مردادمرداد  1919آزمون آزمون 

 

 

نام درس

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

این قسمت را قبل از شروع آزمون 
پر کنید

7000625055004750
سؤال  10شما به چند سؤال از هر 

پاسخ خواهید داد؟

6421ریاضی 

7532اقتصاد

2 3 5 7 علوم و فنون ادبی

4 6 7 8 شناسی جامعه

2 3 5 7 منطق و فلسفه

2 4 6 7 شناسی روان

 شماره داوطلبی: نام و نام خانوادگی:

 دقیقه 135ویی: گ دت پاسخم 110تعداد سؤال: 

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

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

 15 90 81 10 )2ریاضی و آمار ( 1

 10 100 91 10 )2علوم و فنون ادبی ( 2

 10 110 101 10 )2شناسی ( جامعه 3

 120 111 10 فلسفه 4
25 

 130 121 10 آزمون شاهد (گواه) -فلسفه  5

 10 140 131 10 یشناس روان 6

 15 150 141 10 )1ریاضی و آمار ( 7

 15 160 151 10 اقتصاد 8

 10 170 161 10 )1علوم و فنون ادبی ( 9

 10 180 171 10 )1شناسی ( جامعه 10

 15 190 181 10 منطق 11

  آزمون اختصاصیآزمون اختصاصی
انسانیانسانی  دوازدهمدوازدهمگروه آزمایشی گروه آزمایشی 
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محل انجام محاسبات

)2ریاضی و آمار (

] گرا -81 ]f (x) x= − fحاصل  ،باشد 2 ( )
−

1
2 1

]( ؟کدام است   نماد جزء صحیح است.) [

1 (−1 2 (1 

 4−) 4 صفر) 3

fاگر  -82 (x) x =   
]و  2 ]g(x) x= − )gحاصل عبارت  ،باشند 4 ) f ( / )

f ( ) g( / )

+
π

− −

6 0 5

1 2
3

]( ؟کدام است   نماد جزء صحیح است.) [

1 (−
3

14
2 (−

2
9

3 (−
1
8

 صفر) 4

 ؟چقدر است ،کند هزار تومان در ماه مالیات پرداخت می 483، درآمد شخصی که زیرمطابق نمودار  -83

1 (/5  میلیون تومان 6

2 (/5  میلیون تومان 3

3 (/5  میلیون تومان 5

4 (/5  میلیون تومان 4

fنمودار تابع  -84 (x) x= − + −5 2  ؟گذرد نمیمختصات  هاياز کدام نواحی محور 3

 دوم و سوم) 2 سوم و چهارم) 1

 اول و دوم) 4 فقط اول) 3

y ینمودار تابع قدر مطلق -85 x= −2  ؟کدام است 4

1 (2( 3 (4 (

 تابع 
 (توابع پلکانی و قدرمطلقی)

 44تا  34هاي  صفحه

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

 تابع نمودار پلکانی -86
, x

f (x) , x
, x

− − ≤ <
= ≤ <
 ≥

1 1 3
2 3 5
1 5

 ؟در کدام گزینه درست رسم شده است 

1 (2 (

3 (4 (

aاگر  -87  = − 1 bو  2  = − 2 aگاه  آن 1 b× ؟کدام است )[ نماد جزء صحیح است.) [

 2−) 4 صفر) 3 1−) 2 1) 1
yضابطۀ تابع  -88 x= −3  ؟درستی بیان شده است گزینه به ، درکداماي ضابطهبه صورت تابع چند، 9

1 (x ,x
y

x , x
− ≥

=  + <

3 9 3
3 9 3

2 (x , x
y

x ,x
− ≥

=  − <

3 9 3
9 3 3

3 (x , x
y

x , x
− ≥

=  + <

9 3 3
9 3 3

4 (x , x
y

x , x
− ≥

=  − <

9 3 3
3 9 3

 ؟ضابطۀ نمودار مقابل کدام است -89
1 (y x= + 3 
2 (y x= − 3 
3 (y x= + 3 
4 (y x= − 3 

حاصل عبارت  -90
si gn( )

A
sign( )

 − + − + =
−

3 1 2

5 12
2

 کدام است؟ 

1 (1
2

−) 14−) 3 صفر) 2
1
2
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 )2علوم و فنون ادبی (

 است؟ نادرستموارد کدام گزینه دربارة تاریخ ادبیات قرن دهم  -91

 کشاند.  الف) در این دوره شعر لطیف و فصیح بابافغانی به طور طبیعی، شعر حافظ را به سوي سبک هندي می

 ب) سبک عراقی در نیمۀ دوم قرن دهم به اوج خود رسیده بود.

 پذیرفت. این دوره فرهنگ ایرانی همچنان از فرهنگ هند تأثیر میپ) در 

 توان به بهزاد (در دورة شاه عباس) اشاره کرد. این دوره می ادبیت) از مفاخر 

ث) بعد از ظهور شاعران بزرگ سبک عراقی، در این دوره به دلیل تسلّط درازمدت مغول و تیموري، جایی براي رشد زبان و ادبیات فارسی 

 ی نماند.باق

 ) ث، الف4 ) ت، پ3 ) ب، ث2 ) الف، ت 1

 ؟هاي دهم و یازدهم هجري صحیح است کدام گزینه در مورد تاریخ ادبیات فارسی و شاعران قرن -92

 بند معروفی را دربارة واقعۀ کربال سروده است. محتشم کاشانی شاعر قرن یازدهم، ترکیب) 1

 گیري مذهبی و ادبی صفویان بود. ف و ... در شعر قرن یازدهم، جهتدلیل وفور مضامینی مانند پند و اندرز، توصی) 2

 شد. هاي شاعران قرن دهم دیده می مضامین ابداعی، تازه و پیچیده، تنها در سروده) 3

 هاي هندي و عراقی است. سبک شعر بابافغانی شیرازي، حد واسط سبک) 4

 ؟دیک استکدام بیت به سبک مکتب وقوع و شاعران نیمۀ دوم قرن دهم نز -93

 قیمت عشق نداند قدم صدق ندارد / سست عهدي که تحمل نکند بار جفا را) 1

 از من و بندگی من اگرش عاري هست / بفروشد که به هرگونه خریداري هست) 2

 اندوز را عاشقان دین و دنیاباز را خاصیتی است / کان نباشد زاهدان مال و جاه) 3

 ر / آبروي مهربانان پیش معشوق آب جوستخاك پایش بوسه خواهم داد آبم گو بب) 4

 ؟بیت مشهود است استفاده از الفاظ محاوره در کدام -94

 فتی مردان برابر نشمري / کرده قطع این سخن مقراض الي ال  تا کسی را با شه) 1

 هاي تو را زدن شود / گر ببیند شوخی چشمک از تماشا دیدة نرگس چراغان می) 2

 / به سان می ز مینا آشکار استگل نارسته از پیراهن شاخ ) 3

 به نوعی آتش گل در گرفته است / که بلبل رفت و در آب آشیان کرد) 4

 ؟نیستهاي هجایی زیر  وزن کدام بیت بر اساس خوشه -95

»U /U UU / U /U UU− − − − − − − −«   

 بگذشت و سهل باشد / اگر احتمال دارد به قیامت اتصالیهمه عمر در فراقت ) 1

 کنی مدارا ي چو عذار بر فروزي / تو از این چه سود داري که نمیدل عالمی بسوز) 2

 همه کس را تن و اندام و جمال است و جوانی / وین همه لطف ندارد تو مگر سرو روانی) 3

 فروشان دو هزار جم به جامی که برد به نزد شاهان ز من گدا پیامی / که به کوي می) 4

 فصل دوم (مجاز)
فصل سوم (تاریخ ادبیات فارسی در 

 )2هاي آوایی همسان  ، پایه11و  10هاي  قرن
 72تا  53هاي   صفحه

است. اجباريآموزان  دانش همۀبراي  ي این درسها پاسخ دادن به سؤال
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 باشد. می )مستفعلن( …ۀ گزین جز بههاي زیر  مصراع ۀهم ةوزن واژ -96

 رود جان چون نخندد چون ز تن در لطف جانان می )1

 رو مگو این چون بود زیرا ز چون بیرون بود ره )2

 تن را بدیدي جان نگر گوهر بدیدي کان نگر )3

 من به شهادت نشدم مؤمن آن شاهد جان )4

 نی حذف شده است.یک یا دو هجاي رکن پایا …بیت گزینۀ  جز بهها  همۀ گزینهابیات در  -97

 از آن سویی که هر شب جان روان است / به وقت صبح بازآرد روان را) 1

 چغانه است / از خواجه بپرسید که این خانه چه خانه استاین خانه که پیوسته در او بانگ ) 2

 خنده بیاموز گلی سرخ را / جلوه کن آن دولت پاینده را) 3

 دین دست و پایی ندارد ز و عقل نهد بر فسونش که چون مار / ز کسی سر) 4

 ؟است نرفتهدر معناي مجازي به کار » جهان«در کدام بیت واژة  -98

 جهان دل نهاده بدین داستان / همان بخردان نیز و هم راستان) 1

 چنین است فرجام کار جهان / نداند کسی آشکار و نهان) 2

 تر از من دهوشتر از من نه و م افتاده جهانی همه مدهوش تو لیکن / افتاده) 3

 وجوش آمد / از آن سپس که جهانی به جنب رگبار شهر شد خاموشمسلسل  به یک) 4

 است؟ نرفتهبه کار » مجاز«در ابیات کدام گزینه  -99

 رود تا در کمند افتد به پاي خویشتن / گر بر آن دست و کمان چشم اوفتد نخجیر را الف) می

 سفید که دارد دل سیاهۀ وان سینب) حیف است از آن دهن که تو داري جواب تلخ / 

 بینم که در عالم پدیدار آمده است ج) آن پري کز خلق پنهان بود چندین روزگار / باز می

 دردم همه عالم گرفت / در که نگیرد نفس آشنا؟ۀ د) قص

 هـ) به خون خلق فروبرده پنجه کاین حنّاست / ندانمش که به قتل که شاطري آموخت؟

 ) هـ ـ ج4 ) ب ـ هـ 3 ) د ـ ب2 ) الف ـ ج1

 به کار رفته است؟» شباهتۀ مجاز با عالق«در کدام بیت  -100

 ) نگه کردم این نظم سست آمدم / بسی بیت ناتندرست آمدم1

 تیزتک را سپردة ) بگفت و به گرز گران دست برد / عنان بار2

 جوي ) جهانی سوي او نهادند روي / که او بود ساالر دیهیم3

 چهر اراستیبه خون دو نرگس ب / آب مهر دگانیاز د ختیفرور )4
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 ) 2شناسی ( جامعه

 با کدام موارد ارتباط دارند؟ ترتیب بههریک از عبارات زیر  -101

 تظاهرات ضدآمریکایی در ژاپن -

 تعریف خود با هویت دینی -

 جذب گروه مهاجم در فرهنگ خود توسط فرهنگ برتر -

 جهانی قبل از ظهور غرب جدید ۀجامع ـهاي پیش از انقالب فرانسه  حکومت ـ) ادغام جوامع در نظام نوین جهانی 1

 جهانی قبل از ظهور غرب جدید ۀجامع -ها و اربابان بزرگ  حاکمیت فئودال -) اختالل فرهنگ عمومی جوامع غیرغربی 2

 ز ظرفیت فرهنگیبرخورداري ا ـهاي پیش از انقالب فرانسه  حکومت ـپذیر فرهنگ جوامع غیرغربی  ) وضعیت آسیب3

 جهانی بعد از ظهور غرب جدید ۀجامع ـها و اربابان بزرگ  حاکمیت فئودال -استعماري  ) شرایط نیمه4

؟ نیستاي  گیري امپراتوري رسانه کدام گزینه از دالیل شکل -102

 غربی فرهنگ مناسبِ عناصرِ ) مدیریت گزینش1

 شدن فاصله هاي زمانی و مکانی کوتاه) 2

 ها رها و ملت) تغییر نقش کشو3

 ) از بین رفتن مرزهاي جغرافیایی و سیاسی4

 است؟ نادرستهاي زیر در ارتباط با لیبرالیسم  یک از گزینه کدام -103

 هاي اجتماعی مربوط به آن را درهم ریخت و کشاورزان را از بردگی رها کرد. ) نظام ارباب رعیتی و ارزش1

 دولت بودند. ۀدانستند و مدافع هر نوع مداخل را ضامن پیشرفت جامعه می آزادي فعالیت دولتمردان ،پردازان لیبرال ) نظریه2

) حاکمیت لیبرالیسم اقتصادي موجب شد تا دولتمردان انگلیسی از جمله لرد جان راسـل از هـر اقـدامی بـراي مقابلـه بـا قحطـی ایرلنـد         3

 خودداري کنند.

 مار را براي صاحبان ثروت باز کرده و عدالت را نادیده گرفته بود.راه استث ،) با تکیه بر شعار آزادي و خصوصاً آزادي اقتصادي4

 هر عبارت با کدام گزینه مرتبط است؟ -104

 داري عبور از اقتصاد سرمایه -

 جهانی  چالش -

 فرهنگی چالش درون -

 اي انتقالی براي رسیدن به کمونیسم ـ چالش فقر و غنا ـ چالش بلوك شرق و غرب ) مرحله1

 ملیستی ـ چالش فقر و غنا ـ چالش سوسیالیسم و کمونیس) فردگرایی لیبرا2

 مچالش پیدایش یک طبقۀ جدید ـ چالش سوسیالیسم و کمونیس -) آزادي فردي 3

 ) جامعۀ آرمانی مارکس ـ چالش بلوك شرق و غرب ـ چالش بلوك شرق و غرب4

بود و متزلزل شدن فرهنگ کشورهاي غیرغربی معلول  جهانی قبل از ظهور غرب جدید، عبور از مرزهاي جغرافیایی چگونه میسر ۀدر جامع -105

 چیست؟

 دهی اقتصادي و سیاسی جدید سازمان ـ) تهاجم نظامی 1

 هاي فراماسونري به خدمت گرفتن سازمان ـوگوهاي مستقیم علمی و معرفتی  ) روابط تجاري یا گفت2

 ادي و سیاسی جدیددهی اقتص سازمان ـوگوهاي مستقیم علمی و معرفتی  ) روابط تجاري یا گفت3

 هاي فراماسونري به خدمت گرفتن سازمان ـ) تهاجم نظامی 4

 فرهنگ معاصر غرب و نظام نوین جهانی 
 (جامعۀ جهانی، تحوالت نظام جهانی)

 هاي جهانی (جهان دوقطبی) چالش 
 84تا  56 هاي هصفح

است. اجباريآموزان  دانش همۀبراي  ي این درسها پاسخ دادن به سؤال
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 اند؟ هاي زیر با چه مفاهیمی در ارتباط هر یک از عبارت ترتیب به -106

 محصولی شدن اقتصاد کشورهاي استعمارزده تک -

 گرایانه است قوم و ناسیونالیستی هویتی اغلب ها آن هویت -

 ارتباطات صنعت گسترش و چندملیتی بزرگ هايتشرک مدنآ پدید ثروت، انباشت -

 ها، تحوالت سیاسی و اقتصادي جهانیملت -) تأثیر جهانی شدن، افول دولت1

 ها، ویژگی جهانی شدنملت -، افول دولتشده) ویژگی کشورهاي استعمار 2

 ملت، عصر ارتباطات -) تحوالت سیاسی کشورهاي جهان سوم، ویژگی دولت3

 اي سیاسی کشورهاي استعمار زده، تحوالت کشورهاي جهان سوم، امپراتوري رسانه - ) تحوالت اقتصادي4

نقش ظهور فرهنگ غرب از سدة هفدهم تا بیستم چگونه بود؟ رویداد دو سدة نوزدهم و بیستم چه بوده است و طی این مـدت، موقعیـت    -107

 فرهنگی کشورهاي غیرغربی چه وضعیتی پیدا کرد؟

صورت جوامع پیرامونی  صورت جوامع مرکزي و دیگر جوامع به  المللی و نظام جهانی بخشید ـ جوامع غربی به  ) شکل جدیدي به روابط بین1

 ي روابط و نظامات سیاسی و اقتصادي جهانی تثبیت شد. ها در حاشیه ـ وضعیت آن نددرآمد

ي روابط و نظامـات   جهانی بخشید ـ در حاشیه  المللی و نظام اقتصادي جدید شکل گرفت ـ شکل جدیدي به روابط بین  و ) نظامات سیاسی2

 سیاسی و اقتصادي جهانی، وضعیتی متزلزل پیدا کرد.

ي روابط و نظامـات   اقتصادي جدید شکل گرفت ـ در حاشیه  و المللی و نظام جهانی بخشید ـ نظامات سیاسی  ) شکل جدیدي به روابط بین3

 سیاسی و اقتصادي جهانی وضعیتی متزلزل پیدا کرد.

براي بسط قدرت جهانی خود کوشید ـ نظامات فرهنگی جدیدي شکل گرفت ـ با تبلیغ مسیحیت، فرهنگ جوامع غیرغربی دچار اختالل   ) 4

 شد.

 ؟نیستهاي زیر در ارتباط با فرایند تکوین نظام نوین جهانی، صحیح  یک از گزینه کدام -108

نیازمند حمایـت ناوگـان نظـامی     ،داشتند و بازرگانان براي تجارت و سود ها براي تقویت قدرت خود نیاز به سرمایه و پول بازرگانان ) دولت1

 دولتمردان بودند.

 شد. )ها و لردها کنت(ها و اربابان بزرگ  اي فئودال هاي منطقه ) زوال تدریجی قدرت کلیسا منجر به حاکمیت قدرت2

نیازمنـد  خـود  ي غیرغربی داشتند و براي تأمین منافع اقتصادي ) کشورهاي غربی نیاز به مواد خام، نیروي کار ارزان و بازار مصرف کشورها3

 بودند.کردند،  ها را تحمل نمی اقوامی که سلطۀ آندرهم شکستن مقاومت فرهنگی 

هاي پروتستانی را براي حمایت از قـدرت کلیسـا بـه     دینی داشتند و حرکت ةهاي سکوالر غربی در حمایت از مبلغان مسیحی انگیز ) دولت4

 تند.خدمت گرف

 کدام است؟ ترتیب بهپیامد هر یک از موارد زیر،  -109

 »هاي فراماسونري فعالیت سازمان«و » استعمار«، »صنعت«

 داران ـ پیوند قدرت با تجارت و صنعت ـ اختالل در فرهنگ عمومی جوامع غیرغربی ) برتري جایگاه و موقعیت سرمایه1

 بخش ـ حذف قدرت کلیسا و ایجاد یک سیاست سکوالر اديهاي آز ) انتقال ثروت به جوامع اروپایی ـ ظهور نهضت2

 هاي فرهنگی اقوام هاي سکوالر ـ جهانی شدن ـ درهم شکستن مقاومت هاي جدید از دین و ظهور دولت ) گسست دولت3

 غیرغربی ) تسریع فرآیند انباشت ثروت ـ ادغام جوامع غیر غربی در نظام جهانی جدید ـ تأثیرگذاري بر نخبگان سیاسی کشورهاي4

 یک از مراحل تکوین نظام نوین جهانی است؟ ، متعلق به کدامترتیببهاین موارد  -110

 ».ها تشکیل دولت ـ ملت«و » نفوذ اقتصادي، سیاسی و فرهنگی در جوامع غیرغربی«، »گیري انقالب فرانسه شکل«

 ) اول ـ چهارم ـ اول2  ) اول ـ چهارم ـ سوم1

 ـ چهارم ) سوم ـ دوم4  ) دوم ـ سوم ـ اول3
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 هفلسف

 است؟ نادرستکدام مورد در رابطه با اعتقادات سقراط  -111
 وي معتقد بود نباید به جسم و مال و ثروت بهایی داد.) 1
 .دانست میخدا جهت آگاهی مردم  جانبخود را رسولی از ) 2
 انگیخت. طلبی را در مردم برمی بخش مفاهیم واالیی بود که روح کمال سخنانش الهام) 3
 آید. ثروت و هر چیز سودمند به دست می ،ضیلتفاعتقاد داشت که از ) 4

 ؟نگیرندو بر آن خرده  نکنندخواهد که از شیوة حرف زدن او تعجب  سقراط در ابتداي سخنرانی خود در دادگاه، چرا از مردم می -112
 زیرا اولین بار است که به دادگاه آمده است.) 1
 کند. و تابی ایراد داند که سخنرانی پرآب زیرا صالح نمی) 2
 هاي گذشته بود. هاي جدیدي نبود و تکرار حرف زیرا اتهامات مدعیان، حرف) 3
 زیرا وظیفۀ قاضی تشخیص حق از باطل و وظیفۀ سقراط راستگویی است.) 4

 اند؟ دانند، در درك چه چیزي اشتباه کرده اه میاز نظر سقراط افرادي که به خطر انداختن جان خود را در هر صورت کاري اشتب -113
 شرط انجام کارها) 2  حقیقت مرگ) 1
 هدف زندگی) 4  پیامد برخی کارها) 3

 دارد؟ چرا سقراط بیان کرد که تا پاي مرگ نیز دست از مأموریت خود برنمی -114
 ) ترجیح مرگ به زندگانی با زاري و طلب ترحم1
 ال بديگرفتار شدن به چنگ ر) ترجیح مرگ ب2
 ) ترجیح آزادگی و سربلندي به توقف در دنیا3
 ) ترجیح فرمان خداوند به فرمان آتنیان4

 …اگر کسی ادعا کند که مرگ امري سهمگین است  -115
 ) خود را نسبت به مرگ نادان پنداشته است.1
 ) اعتقاد او به احتمال زیاد درست است.2
 توان بر ادعاي او صحه گذاشت. ) نمی3
 داند اظهار نظر کرده است. میکه زي ) نسبت به چی4

 در گرو چیست؟» گشایش افقی جدید به روي مخاطب«و » شک و گمان ۀرهایی از وسوس«ترتیب  به -116
 سقراط ـ خودآگاهی» خود را بشناس) «2 سقراط» دانم نمی«) خودآگاهی ـ 1
سقراط » خود را بشناس«ـ  سقراط» دانم نمی«) 4 سقراط ـ خودآگاهی» دانم نمی) «3

 است. …این بود که  ۀسقراط، گریختن وي از زندان، به منزل ۀبه گفت -117
 ) خود را مسخره کرده4 ) اتهاماتش را پذیرفته3 تري ) خواهان عمر بیش2 ) نگران دوستان خود1

 …از نظر سقراط  -118
 هیچ فرد دانایی وجود ندارد.) 1
 هرکس که ادعاي دانایی ندارد، قطعاً داناترین است.) 2
 در میان مردم امري نسبی است.دانایی ) 3
 خود او داناترین شخص بود.) 4

 …کوشید  بود و او همواره می …دانم سقراط،  نقطۀ مقابل نمی -119
 دانم ـ تعریف هر کدام از مفاهیم را به مخاطب آموزش دهد. دانم نمی می) 1
 توانم بدانم ـ تعریف هر کدام از مفاهیم را به مخاطب آموزش دهد. نمی) 2
 از امور گوناگون تعریف ثابت و درستی به دست دهد.دانم ـ  انم نمید می) 3
 توانم بدانم ـ از امور گوناگون تعریف ثابت و درستی به دست دهد. نمی) 4

 …به اعتقاد سقراط، ملتوس  -120
 تواند یک اسب را آموزش بدهد. ) می2  شناسد. ) قانون را خوب می1
 داند. یت جوانان هیچ نمی) از ترب4  ) منکر وجود امور انسانی است.3

نخستین فالسفۀ یونان (شهید راه حکمت) 
 62تا  42ي  ها صفحه

است. اجباريآموزان  دانش همۀبراي  ي این درسها پاسخ دادن به سؤال
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 آزمون شاهد - فلسفه

 دانست؟ و در دادگاه هلیاست، وظیفۀ قاضی را چه می نداشتسقراط از گشت و گذار در شهر چه قصدي  -121

 ) مردم را متقاعد سازد که نباید جسم و مال را بر کمال نفس ترجیح دهند ـ راستگویی1

 آورد ـ راستگویی ) یادآوري کند که ثروت، فضیلت به بار نمی2

 ) فقط با توانگران همنشین شود تا از او بپرسند و به سخنان او گوش دهند ـ تشخیص حق از باطل3

 آید ـ تشخیص حق از باطل دست می ثروت به ،از فضیلتکه ) بیان کند 4

 بود. …لیکون نمایندة  در دادگاه سقراط، نامید و اي خاکی می را کره …طبق گفتۀ ملتوس، سقراط  -122

 ) خورشید ـ خطیبان و وکیالن2 ) ماه ـ خطیبان و وکیالن1

 وران و متنفذان ) خورشید ـ پیشه4 وران و متنفذان ) ماه ـ پیشه3

 یک بیانگر نظر سقراط دربارة انسان است؟ کدام -123

 داند. ) هرگز نباید گمان کند که چیزي را می2 تر باشد، در واقع داناتر است. ) هر قدر نادان1

 ) از هیچ چیزي نباید هراسی به دل راه دهد.4 اند با تأمل در خود، به معرفت دست یابد.تو ) می3

 تر است؟ با توجه به دفاعیات سقراط در دادگاه، کدام عبارت مناسب -124

 دانست. ) وي انکار خدایان متعدد را، دلیلی بر انکار خداي یگانه نمی1

 نبودند.  یشاي ب ) به اعتقاد وي خورشید، سنگ و ماه، کرة خاکی2

 داد که به خدا معتقد است. ) سخنان وي در مورد دانایی و عدالت، نشان می3

 از آن خدا بود.هم طور که زین و لگام از آن اسب بود، جهان  ) به گفتۀ او همان4

 کند؟ هاي وارده به خود را دانش خاص خود معرفی می از تهمت یک کدامسقراط علت  -125

 ) سقراط رفتاري خالف دین در پیش گرفته است.2 داند. اي خاکی می ه را کره) سقراط خورشید را سنگ و ما1

 کند. ) سقراط جوانان را گمراه می4 ) سقراط سخنور توانایی است.3

نخستین فالسفۀ یونان (شهید راه حکمت) 
 است. اجباريآموزان  دانش همۀبراي  ي این درسها پاسخ دادن به سؤال 62تا  42ي  ها صفحه
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 از نظر سقراط، راز پیام سروش دلفی چه بود؟ -126

 تواند مانند او باشد. کس نمی ) سقراط داناترین افراد است و هیچ1

 نی، داناترین افراد هستند.) افراد مشهور به نادا2

 ) افراد باید به میزان دانایی خود واقف باشند.3

 گردد. ) کسی که به نادانی خود معترف باشد، دانا محسوب می4

 شود. منتهی می …است و دانایی به چیزهایی که مضر هستند، به  …سقراط، شرط گام برداشتن در هر کاري  اعتقادبه  -127

 ) فهم درستی یا نادرستی آن ـ ترس2 ار ـ جهل) احساس نیاز جدي به آن ک1

 ) احساس نیاز جدي به آن کار ـ ترس4 ) فهم درستی یا نادرستی آن ـ جهل3

است؟  نادرستزیر، کدام گزینه کامالً  عبارتدر تکمیل  -128

 »…تر نبود تا  سقراط خواهان عمر بیش«

 آشنا شود. ) زودتر با داوران دادگر آن جهان2  ) به پیرانه سر متهم نشود.1

 ) دشواري گریز از بدي را نمایان سازد.4 ) گفتار و کردارش متضاد نگردد.3

 است؟ ناسازگاریک با مأموریت معنوي سقراط  کدام -129

 ها وگو با مدعیان دانایی و آشکار کردن نادانی آن ) گفت1

 جاي پرداختن به تن و مال و مقام ) توجه به تربیت روح به2

 شان ه ساختن دیگران به داناییوجوي حکمت و آگا ) جست3

 ) رسالتی که خداوند با نداهاي غیبی بر عهدة او گذاشته بود.4

 …او بود که این گوهر،  …درس آگاه شدن از گوهر تابناك انسانیت سقراط،  -130

 دانم ـ نهفته در درون هر انسانی است. ) نمی1

 شود. یابی به دانش درست و مطمئن می دانم ـ موجب دست ) نمی2

 انداز شده است. ) خود را بشناس ـ در تاریخ اندیشۀ بشر طنین3

 نماید. ) خود را بشناس ـ تعریف ثابتی از اشیاء ارائه می4
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 شناسی روان

 ؟گانه حافظه صحیح است کدام گزینه در رابطه با مراحل سه -131

 گام به حافظه سپردن، اندوزش نام دارد.) 1

 است. سازي آخرین مرحله حافظه، ذخیره) 2

 مرحله حافظه امکان رخ دادن خطا وجود دارد. هسدر هر ) 3

 کلی دربرگیرندة شرح موضوع است.رمزگردانی ) 4

که این  کند که متهم پس از ایراد ضرب و جرح نسبت به او متواري شده است. در حالی به عنوان شاکی پرونده در دادگاه اظهار می »الف«فرد  -132

سرش وارد شده بود، به سرعت بیهوش شده و اقدامات بعدي متهم را ندیده است. کدام خطاي حافظه باعث  اي که به فرد پس از اولین ضربه

 ؟است شده »الف«اظهارات فرد 

 فراموشی به موجب عوامل عاطفی) 2  فراموشی در اثر گذشت زمان) 1

 رمزگردانی نادرست) 4  اضافه کردن و حافظۀ کاذب) 3

 ؟عبارات کدام گزینه صحیح است -133

 دهد. شود. یادگیري متوالی اثر تداخل را کاهش می یادگیري جدید مانع یادآوري قبلی نمی) 1

 تري دارند، مشکل حافظه ندارند، بلکه مشکل توجه دارند. گویند حافظۀ ضعیف تر افرادي که می بیش) 2

 تر از شش یا هفت ساعت باشد. براي کنترل اثر گذشت زمان باید فاصلۀ مرور مطالب بیش) 3

 .شود میتر  د، قوينتر مطالب به صورت دیداري است که اگر همین اطالعات به صورت شنیداري هم رمزگردانی شو رمزگردانی بیش) 4

 ؟زمان بازیابی حافظه بلندمدت و نوع رمزگردانی حافظه کاري به چه صورت است ترتیب به -134

 همراه با توجه یاز حدود نیم ثانیه تا آخر عمر ـ حس) 1

 دقیقه تا آخر عمر ـ حسی همراه با توجهاز چند ) 2

 از چند دقیقه تا آخر عمر ـ عمدتاً معنایی) 3

 از حدود نیم ثانیه تا آخر عمر ـ عمدتاً معنایی) 4

آموز (الف) با گوش دادن به خوانش صوتی این شعر  را حفظ کنند. دانش» آب را گل نکنیم«آموزان خواسته بود تا شعر  دبیر ادبیات از دانش -135

شود که پس از  گویی براي یادآوري قطعۀ سوم با مشکل مواجه می رسد. در حین پاسخ گویی می ي جلسۀ بعد به آمادگی کامل براي پاسخبرا

آموز از چه شیوة رمزگردانی استفاده کرده است و در کدام  خواند. این دانش گفتن کلمۀ اول آن قطعه توسط معلم ادامۀ شعر را به راحتی می

 ؟با مشکل مواجه شده استمرحلۀ حافظه 

 معنایی ـ اندوزش) 2  شنیداري ـ اندوزش) 1

 معنایی ـ بازیابی) 4  شنیداري ـ بازیابی) 3

 راموشیحافظه و علل ف است. اجباريدانش آموزان همۀ ها براي  پاسخ دادن به این سؤال
 ) حل مسئله1تفکر ( 

 133تا   88هاي  صفحه
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 ؟باشد» مسئله«دان آسان و براي دیگران  شود تا حل تمرین ریاضی براي ریاضی هاي حل مسئله باعث می یک از ویژگی کدام -136

 هاي ما توانمندي عدم شناسایی) 1

 بودن موقعیت فعلی یا مبدأ لزوم مشخص) 2

 هدفمند بودن) 3

 فرآیند و جریان تحت کنترل) 4

 ؟هاي اکتشافی حل مسئله است یک از روش کدام مرتبط بامسئلۀ برج هانوي  -137

 شروع از آخر) 2 خرد کردن) 1

 با وضعیت مطلوبله ئمسموجود  وضعیتکاهش تفاوت ) 4 مغزيبارش ) 3

 ؟تأثیرگذار بر حل مسئله اشاره شده استیک از عوامل  در مطلب زیر به کدام -138

کنـد تمـام    شـود و هرچـه تـالش مـی     هاي ریاضی با مشکل مواجه می (سارا یکی از داوطلبان کنکور است. او در هنگام حل یکی از تست

عد که دوباره به همان دهد. یک ساعت ب گذرد و به سؤاالت بعدي پاسخ می شود. در نهایت از آن سؤال می بست منتهی می هاي او به بن حل راه

 را حل کند و به پاسخ صحیح برسد.) تواند به راحتی آن گردد می سؤال برمی

 اثر نهفتگی) 2 نوع نگاه به مسئله) 1

 حل بازبینی و اصالح راه) 4 تجربۀ گذشته) 3

 ؟باشد کدام گزینه درست می -139

 شود. ) مسئله همواره به یک موضوع خوشایند و فرصت تبدیل می1

 دانند. تصور مثبتی ندارند؛ زیرا راه حل آن را نمی» مسئله«ري از مردم از واژة بسیا) 2

 کسانیکه از حافظۀ خوبی برخوردارند، داراي تفکري قوي هستند.) 3

 فرایند و جریان حل مسئله لزوماً تحت کنترل انسان نیست.) 4

 ؟باشد نمیشده) و (بد تعریف شده)  هاي زیر ناظر بر تقسیم مسائل به دو گروه (خوب تعریف یک از شاخص کدام -140

 امکان تضمین دستیابی یا عدم دستیابی به هدف) 1

 ارائۀ تعریف تقریبی از هدف) 2

 شناخت موقعیت ابتدایی) 3

 فهرست راهبردهاي در دسترس) 4
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محل انجام محاسبات

)1ریاضی و آمار (

 ؟کدام است معادلۀ حقیقی هاي  ضرب ریشه حاصل -141

1 (2 (

3 (4 (

 ؟تر معادله کدام است ریشۀ بزرگ ،باشد برابر  هاي معادلۀ  اگر مجموع ریشه -142

1( 2 (3 (4 (

 ؟کدام است برحسب متر مقدار متر مربع است.  33یر برابر در مستطیل ز(هاشورخورده) مساحت ذوزنقۀ ایجاد شده  -143

1 (6 

2 (5 

3 (4 

4 (3 

کند. پژمان  آمیزي می ساعت رنگ 6کنند. امیر به تنهایی آن اتاق را در  ساعت رنگ می 4امیر و پژمان دو نقاش هستند که اتاقی را با هم در  -144

 ؟کند آمیزي می ند ساعت رنگبه تنهایی همان اتاق را در چ

1 (5 2 (6 3 (8 4 (12 

 ؟کدام است قابل قبول معادلۀ  جواب معکوس دو برابر -145

1 (2 (3 (4 4 (2 

 معادلۀ درجۀ دوم
و  2(معادله و مسائل توصیفی، حل معادلۀ درجۀ 

 هاي گویا) هاي شامل عبارت کاربردها، معادله
 تابع

 بع، ضابطۀ جبري تابع، نمودار تابع خطی)(مفهوم تا
 76تا  25هاي  صفحه

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

P(x)دوچرخه از رابطۀ  xدر یک کارگاه تولید دوچرخه، سود حاصل از فروش  -146 / x x= − + −20 4 8 دست  (برحسب میلیون تومان) به 36

 ؟میلیون تومان سود برسد 4آید. این کارگاه چند دوچرخه بفروشد تا به  می

1 (40 2 (10 3 (20 4 (32 

fاگر  -147 (x) x x= − + −2 4 fگاه مقدار  آن ،باشد 5 ( ) f ( )− + −2 2 2 2 ؟کدام است 2

1 (−7 2( −3 3( −6 4 (−12 

 ؟استنمایش یک تابع کدام رابطه نمودار  -148

1 (2 (3 (4 (

fاگر  -149 (x) x ax= + +23 fو  2 ( ) =3 fمقدار  ،شدبا 26 ( ؟کدام است 1−(

1 (4 2( 6 3( 2 4 (−4 

f، fدر تابع خطی  -150 ( )− =1 ها کدام yکند. عرض نقطۀ برخورد تابع با محور  قطع می 3اي به طول  ها را در نقطهxر محو ،و تابعاست  6

 ؟است

1 (−
3
2

 2 (3
2

3 (−
9
2

4 (9
2
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محل انجام محاسبات

 اقتصاد 

ها معیار سنجش توسعه  چه تعداد از موارد زیر معیاري براي سنجش رشد و چه تعداد از آن ترتیب به -151
 ؟باشند می

و » بهتر از امکانات و منـابع  استفادة«، »بهبود توزیع درآمد«، »مراکز تولیدي ۀگسترش و توسع«
 »دسترسی به ارتباطات و فناوري اطالعات«
 یک ـ سه) 2 دو ـ دو) 1
 یک ـ دو) 4 دو ـ یک) 3

 ؟نیستها درست  عبارت کدام گزینه در ارتباط با وظایف بانک -152
 ها دریافت مطالبات اسنادي و سود سهام مشتریان و واریز به حساب آن) 1
 نگهداري امانات و اشیاي قیمتی متعلق به دولت) 2
قررات مربوط انجام وظیفۀ وصایت، وکالت و قیمومت براي مشتریان طبق م) 3
 تجهیز و توزیع اعتبارات و اعطاي وام) 4

 ؟کند درستی تکمیل می جاهاي خالی موارد زیر را به ترتیب بهعبارات کدام گزینه  -153
 توانند سهام خود را در بورس عرضه کنند. می …هاي  شوند که فقط شرکت تقسیم می …و  …هاي سهامی به دو نوع  الف) شرکت

 …تواند تقاضاي پذیرش خود را به همراه مدارك مورد نیاز به  یرش در بورس است و شرایط الزم را نیز دارد میب) شرکتی که خواستار پذ
شود و پس از بررسی دقیق وضعیت شرکت نسبت به پذیرش یا رد تقاضاي آن  فرستاده می …ارائه کند. این مدارك پس از بررسی اولیه براي 

 شود. اقدام می

 امی عام، ب) هیئت پذیرش ـ شرکت بورس اوراق بهادار تهرانالف) عام ـ خاص، سه) 1
 الف) دولتی ـ خصوصی، سهامی خصوصی، ب) شرکت بورس اوراق بهادار تهران ـ هیئت پذیرش) 2
 شرکت بورس اوراق بهادار تهران ـ هیئت پذیرشعام ـ خاص، سهامی عام، ب) الف) ) 3
 یرش ـ شرکت بورس اوراق بهادار تهراندولتی ـ خصوصی، سهامی خصوصی، ب) هیئت پذالف) ) 4

 ؟کند هاي زیر است و جاهاي خالی را به درستی تکمیل می عبارات کدام گزینه پاسخ درست پرسش -154
 آید. به وجود می … وضعیت هاي باالتر از قیمت تعادلی در بازار الف) همواره در قیمت

 افزایش است. وجود دارد، همواره قیمت کاال در حال …ب) هنگامی که در بازار 
 رساند؟ ، مازاد تقاضا وجود داشته باشد، کدام رفتار اقتصادي، بازار را به حالت تعادل میx) اگر در بازار کاالي ج
 ) افزایش قیمتج) مازاد عرضه، ب) کمبود عرضه، الف) 1
 ) کاهش عرضهجالف) کمبود تقاضا، ب) مازاد تقاضا، ) 2
 ) افزایش تقاضاج، بود عرضه، ب) مازاد عرضهلف) کما) 3
 ) افزایش عرضهجالف) مازاد عرضه، ب) مازاد تقاضا، ) 4

میلیارد ریال است. با انتخاب سال اول بـه   5950و  5400، 5000ترتیب  سال متوالی به  در یک جامعۀ فرضی میزان تولید کل در طی سه -155
میلیـارد ریـال    5540و  5320، 5000ترتیـب   هاي سال اول بـه  رد نظر برحسب قیمتعنوان سال پایه مقدار تولید جامعه در سه سال مو

 ؟چند میلیارد ریال است ترتیب بهها در سال سوم  باشد. بر اساس این محاسبات افزایش مقدار تولید در سال دوم و افزایش قیمت می
 80ـ  540) 4 410 ـ  320) 3 320ـ  410) 2 540ـ  80) 1

 آشنایی با اقتصاد 
 هاي اقتصادي) (بازار، آشنایی با شاخص

 نهادهاي پولی و مالی  
 (پول، بانک، بازار سرمایه)

توسعۀ اقتصادي (رشد، توسعه و  
 رفت، فقر و توزیع درآمد)پیش

 88تا  31ي  ها صفحه

است. اجباريآموزان  همۀ دانشبراي  ي این درسها پاسخ دادن به سؤال
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محل انجام محاسبات

 هاست. در این صورت: میالدي بر اساس شاخص دهک 2010در سال  Cجدول زیر، نشانگر وضعیت توزیع درآمد کشور اطالعات مندرج در  -156

4/هاي ششم و سوم برابر  برابر سهم دهک دوم و تفاضل سهم دهک 3چه سهم دهک هشتم  الف) چنان سـهم   ترتیـب  بـه درصـد باشـد    5

 هاي دوم، ششم و نهم کدام است؟ دهک

6/برابر  Bدرصد پایین جامعه در کشور فرضی  10درصد باال نسبت به  10چه شاخص  ب) چنان باشد، توزیع درآمـد در کـدام کشـور     3

 تر است؟ مناسب

 میالدي 2010مربوط به سال  Cجدول وضعیت توزیع درآمد در کشور 

 درصد 3 سهم دهک اول

 ؟ سهم دهک دوم

6/ سهم دهک سوم  درصد 5

 درصد 8 سهم دهک چهارم

9/ سهم دهک پنجم  درصد 5

 ؟ سهم دهک ششم

12/ سهم دهک هفتم  درصد 5

13/ سهم دهک هشتم  درصد 5

 ؟ سهم دهک نهم

16/ سهم دهک دهم  درصد 5

 درصد درآمد ملی 100 درصد جمعیت کشور 100

−/الف) ) 1 −15 11 4 −/الف) ) B    2، ب) 5 −15 11 4  Cب)  ،5

/الف) ) 3 − −15 5 11 /الف) ) C  4، ب) 6 − −15 5 11  B، ب) 6

 ؟است نادرستها  از عبارات زیر در خصوص بانکچند مورد  -157

 .کردند تر تشویق می گذاري بیش دهی خود، مردم را براي سپرده توان وامربوي براي افزایش  هاي غیر الف) بانک

 از شهري به شهر دیگر است. آن سازي نقل و انتقال کار اصلی مؤسسات مالی حفظ و تأمین امنیت پول و آسانب) 

 ج) فرایند خلق شبه پول یا خلق اعتبار مشابه چاپ پول است.

بخواهد  که ین در آن نگهداري شود و مشتري با مراجعه به بانک موجودي این حساب را در هر زماند) حسابی که پول مشتري براي مدتی نامع

 گویند. دار می مدت ةدریافت کند، سپردتواند  می

 صفر) 4 2) 3 3) 2 1) 1
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محل انجام محاسبات

تولید رسیده است و کل صادرات این کشور در  واقع در جنوب شرقی آسیا، درآمدهاي زیر در طول یک سال به صاحبان عوامل Aدر کشور  -158
 باشد در این صورت: میمیلیون نفر  50میلیارد واحد پولی و جمعیت آن  3860همان سال 

 الف) درآمد ملی آن چقدر است؟
 مقدار آن چه تغییري خواهد کرد؟ ،محاسبه کنیم» اي هزینه«ب) اگر تولید کل این کشور را از روش 

15,میلیارد واحد پولی و تولید کل  7720در همسایگی این کشور، داراي صادراتی برابر با  Bپ) اگر کشور  باشد، واحد پولی میلیارد  440
 تر بوده است؟ کدام کشور در صادرات، موفق

 چه میزان است؟ Aکشور  ۀت) درآمد سران
 است؟» اجاره«و » قیمت خدمات سرمایه«کدام ردیف از درآمدها،  ترتیب بهث) 

 اند. به تفکیک محاسبه شده 5، 4هاي  درآمد کارمندان و کارگران، موضوع ردیفتذکر: 
 مبلغ به میلیارد واحد پولی اقالم درآمدي ردیف

 6400 درآمد صاحبان سرمایه 1
 1800 درآمد صاحبان مشاغل آزاد 2
 2450 ها و مؤسسات سود شرکت 3
 3200 دستمزدها 4

1 درآمد کارمندان5
4

 درآمد صاحبان سرمایه 

 3850 درآمد صاحبان امالك و مستغالت 6
1 (,19 386,، ت) B، ب) مقدار آن کمتر خواهد شد، پ) کشور واحد پولی میلیارد 300   6و  1، ث) هزار واحد پولی 000
2 (,39 39,، ب) برابر با واحد پولی میلیارد 100 782,ت)  ،Aخواهد شد، پ) کشور میلیارد واحد پولی  100   1و  6ث)  هزار واحد پولی، 000
3 (,19 19,، ب) برابر با واحد پولی میلیارد 300 386,، ت) Bخواهد شد، پ) کشور میلیارد واحد پولی  300   6و  1، ث) هزار واحد پولی 000
4 (,19 782,، ت) A، ب) مقدار آن کمتر خواهد شد، پ) کشور واحد پولی میلیارد 300   1و  6، ث) هزار واحد پولی 000

 ؟هاي زیر است کدام گزینه مبین پاسخ صحیح و کامل پرسشعبارات  -159
 توان از افزایش نقدینگی صحبت کرد؟ الف) چه هنگامی می

% در جامعه تورم داشته باشیم، قدرت خریـد کارکنـان چـه    12% افزایش دهد و به میزان 17دولت با خلق پول، حقوق کارمندان را ب) اگر 
 تغییري یافته است؟

 ج) علت کاهش قدرت خرید پول چیست؟
 است. …د) نقش اصلی پول در مبادالت 

 % افزایش یافته است. ج) تورم، د) وسیلۀ سنجش ارزش17ب) قدرت خرید اسمی آنان الف) زمانی که نرخ رشد آن از نرخ رشد تورم بیشتر شده باشد، ) 1
% افزایش یافته است. ج) رکود، د) وسیلۀ 5الف) زمانی که نرخ رشد آن از نرخ رشد تورم بیشتر شده باشد، ب) قدرت خرید اسمی آنان تنها ) 2

 انداز و حفظ ارزش پس
% افـزایش یافتـه اسـت. ج) تـورم، د) وسـیلۀ      17شد تورم کمتر شده باشد، ب) قدرت خرید واقعی آنان الف) زمانی که نرخ رشد آن از نرخ ر) 3

 پرداخت در مبادالت
 سازي مبادله آسان، د) تورم% افزایش یافته است. ج) 5الف) زمانی که نرخ رشد آن از نرخ رشد تورم بیشتر شده باشد، ب) قدرت خرید واقعی آنان ) 4

 ؟تري دارد باشد؛ کدام عبارت با اطالعات مندرج در آن ارتباط کم ص رشد و توسعه در کشور چین میجدول زیر مبین شاخ -160
 ها شاخص

 کشور
 ومیر نوزادان نرخ مرگ

 (در هر هزار تولد)
 امید به زندگی

 (سال)
 نرخ باسوادي بزرگساالن

 (به درصد)
 تولید ناخالص داخلی سرانه

 (به دالر)
10/ چین 9 75 /95 1 ,11 525 

 

 هاي توسعه خود بهبود نسبی ایجاد کنند. اند در وضعیت شاخص هاي بلندمدت توانسته تعدادي از کشورهاي در حال توسعه با اجراي برنامه) 1
 ومیر نوزادان نیز داللت دارد. رات و تحوالت کیفی دیگري مثل امید به زندگی و کاهش نرخ مرگیتوسعه در کنار افزایش تولید بر تغی) 2
 تعداد اندکی از کشورهاي در حال توسعه با داشتن یک ماده گرانبهاي معدنی امکان دستیابی به درآمد سرانه زیاد را دارند.) 3
 به عنوان معیاري براي سنجش توسعه استفاده کرد.از درآمد سرانه  صرفاًتوان  میندر دو گروه از کشورها ) 4
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 )1علوم و فنون ادبی (

است؛ در کدام بیت این » مدح«یکی از مضامین شعر نیمۀ دوم قرن ششم و اوایل قرن هفتم،  -161

 ؟شود ویژگی دیده می

 تف هیبت او آب گیرد استسقاز ز باد صولت او خاك خواهد استعفا / ) 1

 الموت گر عمر تو چون قد تو باشد به درازي / تو زنده بمانی و بمیرد ملک) 2

 بینی، بینی بینی گر دیده به دیدن رخش چار کنی / چندان که ازو) 3

 اهدانی که توییقحط جهانی که تویی / اي آب دریغ کاي قاعدة ) 4

 به کار رفته است؟» سجع و جناس«ر هر دو عبارت کدام گزینه، هر دو آرایۀ د  -162

 الف) هر که دست از جان بشوید، هر چه در دل دارد بگوید.

 یت بلدان از مکاید ایشان مرعوب و لشکر سلطان مغلوب.ب) رع

 کردم اکنون که در چاهت دیدم فرصت غنیمت شمردم. پ) از جاهت اندیشه می

 ت) در مدت توکیل او رفق و مالطفت کردندي و زجر و معاقبت روا نداشتندي.

 دانم.  بینم و در باطنش غیب نمی ث) بر ظاهرش عیب نمی

 الف، ت) 4 بپ،  )3 ) الف، ث2 ) ب، ت  1

 دانست؟» موزون«نثر  توان نمیعبارت کدام گزینه را  -163

 ) نقاب خفا از جبین مبین صفات جالل و سمات جالل او به بنان بیان نتوان گشود.1

 .آسمان غیرت ترقی گرفتهه هر حرفی چراغی است از نور اعظم افروخته، آفتابی است از مشرق حقیقت طالع گشته، و ب) 2

را در پنـاه خـود   و تـ  ،رسـتاخیز ه عنفوان شباب حدیث ما گویی فردا به یم، و اگر بیحرمت بیاراه یرانه سر بازآیی همه مملکت را باگر به پ) 3

 .گیریم

 .یشان نهادها یشان کشیده، نه داغ اسباب برا همتان فروآمده، نه رقم دوستی اغیار بر مقام دونه عیب رسمیان آلوده، نه به نه ب )4

 ؟است متفاوتون ابیات زیر، سبک شعري کدام بیت در بررسی مضم -164

 تا کی خلی در این دل پیوسته خار هجران؟ / مردم ز جورت آخر مردم نه سنگ خارا) 1

 به آن رسید که توفان برآیدم به دو چشم / ز سوز سینۀ همچون تنور کشتۀ ما) 2

 امۀ بنوشته راشاید نوشتن ن است این قضا / در نمی نبشتهنامۀ عمرم  آسمان بر) 3

 پرور است کش و گل نگار و گل ر است و گلب طبع او طبع بهار آمد که دایم همچو او / گل) 4

 از نظر انتقال احساس و عاطفه یکسان هستند. …ۀ گزینبیت  جز بهها گزینه ۀابیات هم -165

 شود انگور ما  / جوشی بنه در شور ما تا می ) اي نور ما اي سور ما اي دولت منصور ما1

 مشروح تویی بر در اسرار مرا ۀ/ سین ) نوح تویی روح تویی فاتح و مفتوح تویی2

 خورم خون است/ ز جام غم می لعلی که می ) به یاد لعل تو و چشم مست میگونت3

 ست/ بیایید بیایید که دلدار رسیده ست) بیایید بیایید که گلزار دمیده4

 شناسی تاریخ ادبیات و سبک 
، سبک و …(زبان و ادبیات پیش از اسالم، 

 شناسی دورة دوم (سبک عراقی)) سبک
 موسیقی شعر 

ها و عوامل تأثیرگذار شعر فارسی،  (سازه
 ، وزن شعر فارسی)…

 96تا  36 يها صفحه

است. اجباريآموزان  دانش همۀبراي  ي این درسها پاسخ دادن به سؤال
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 ت؟کدام گزینه یکسان اسهاي  مصراعتعداد هجا در  -166

 بـا دالرامی مــرا خــاطر خــوش است  )الف

 دلم خون شد از غصه ساقــی کجـایــی )ب

 خلوت گزیده را به تماشا چه حاجت است) پ

 لطــف الــهی بکنــد کـــار خــویــش) ت

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

 ؟است )1(قافیۀ کدام بیت مطابق قاعدة  -167

 شسته در خونست / ببین که در طلبت حال مردمان چونستز گریه مردم چشمم ن) 1

 به خردي بخورد از بزرگان قفا / خدا دادش اندر بزرگی صفا) 2

 روان ها روان / به دیدار آن صورت بی ز هر ناحیت کاروان) 3

 پذیر را / کز وي گریز نیست دل ناگزیر را ) نازم خدنگ غمزة آن دل4

 ؟است نادرستمقابل کدام مصراع خط  -168

 / ار / چِ / ز / نَد / الف / ت / بح / حر / نَ / ز / ند / دم موجموج ارچه زند الف تبحر نزند دم: ) 1

 ي / طر / رِ / يِ / شب / از / د / مِ / لطـ / ف / ت / م / طر/ را: وِارّي طرّة شب از دم لطف تو مطو) 2

 ر / بان / را/  سا / ن/ ر / فی / قا يد/ گو / یی /  : بِبگویید اي رفیقان ساربان را) 3

 ک / ك / ر / در / دي / د / گ / هر / بو / د / م / راهان / شدر دیده گهر بود مرا: در / د / ) در دهان شکّر و 4

 ؟است متفاوتمفهوم ابیات کدام گزینه با هم  -169

 وددر ازل بست دلم با سر زلفت پیوند / تا ابد سرنکشد وز سر پیمان نر) 1

 جا نه به خود بربستم پیش از آب و گل من در دل من مهر تو بود / با خود آوردم از آن

 ستان را با سوخته جانان چه کند حرف جگرسوز / از داغ محابا نبود الله) 2

 گویم من سوزد / تا بو که بداند که چه می اي که جان او می کو سوخته

 خنده خنده دلم خون کنی چه رو داريگو داري / به  دل که لب لعل بذله تو سنگ) 3

 بري دل دلم از حال می بري / اي شوخ سنگ دستی که گاه خنده به آن خال می

 کند با رهروان / پاي هرکس شد در این گل از شکستن ایمن است عشق کار مومیایی می) 4

 سري که در این رهگذار پامال است غبار کوچۀ عشق است کیمیاي مراد / خوشا

 ؟گزینه با عبارت زیر قرابت معنایی دارد بیت کدام -170

قلم را فرمود که بر لوح بگَرد و بنویس هرچه تا قیامت بخواهد بود؛ پس هرچه خواست آفریدن و خواست بودن تا رستخیز، همه قلم بنوشت «

 ».به امر حقّ عزّ و جلّ

 ها رقم) بدانگه که لوح آفرید و قلم/ بزد بر همه بودنی1

 وفان نوح دست برد/ ز لوح سینه نیارست نقش مهر تو شست) سرشک من که ز ط2

 ) نیست بر لوح دلم جز الف قامت دوست/ چه کنم حرف دگر یاد نداد استادم3

 ) تا عشق تو درنوشت لوحم/ مانند قلم به سر دوانم4
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 ) 1شناسی ( جامعه

 ، کدام گزینه در ارتباط با عبارات زیر درست است؟ترتیب به -171

 ندة مرز قلمرو آرمانی جامعهکن تعیین -

 اعتقاد مردم به لزوم شفافیت اقتصادي -

 ثابت بودن حق و باطل -

 ریزان فرهنگی ـ ارزش اجتماعی ـ عدم تبعیت حق و باطل از جهان اجتماعی ) برنامه1

 ) عمل مردم ـ آرمان اجتماعی ـ تبعیت حق و باطل از جهان اجتماعی2

 اعی ـ تبعیت حق و باطل از جهان اجتماعی) قلمرو واقعی جامعه ـ ارزش اجتم3

 ) عمل مردم ـ آرمان اجتماعی ـ عدم تبعیت حق و باطل از جهان اجتماعی 4

 ؟هستندهویت صحیح و غلط  ةت درباراکدام عبار ترتیب به -172

 .طی وجود نداردگیري هویت ارتبا) ما قادر به تغییر هویت اجتماعی خودمان نیستیم ـ بین جهان نفسانی و جهان طبیعی در شکل1

 جهـان  آن يهـا آرمـان  عقاید و براساس اجتماعی، جهان هر ) هویت فردي و هویت اجتماعی در ارتباط متقابل با یکدیگر هستند ـ هویت 2

 گیرد. می شکل اجتماعی

خـود را   هاي هـویتی ویژگیما تردیدي نداریم که گیرد ـ  می شکل آن عقاید براساس و اجتماعی جهان درون در ،فرد هر اجتماعی ) هویت3

 شناسیم. اشتباه می دیگران را و درست

وجود ندارد ـ انسان خلیفـه خداونـد اسـت و      افراد روانی و اخالقی هویت از خاصی نوع امکان رشد هویتی متناسب با اجتماعی در جهان )4

 دهد. انجام خود بدن و جهان طبیعت در را تصرفاتی تواند می

 ر را مشخص کنید.ت زیاا غلط بودن عباریصحیح  -173

 دهد. ها را نشان می اي آن هاي شغلی دستورالعمل زندگی حرفه منشور اخالقی گروه -

 تري دارد. شود آثار و نتایج عمیق میانجام تشویق و تنبیه رسمی که به وسیلۀ عموم افراد جامعه  -

 پذیري همان انتقال فرهنگ از نسلی به نسل دیگر است. جامعه -

 گویند. کجروي اجتماعی می ،ها و هنجارهاي جامعه هستند ارزش ،ه برخالف عقایدبه رفتارهایی ک -

 ) غ ـ ص ـ غ ـ ص2  ) ص ـ ص ـ غ ـ غ1

 ) غ ـ غ ـ ص ـ غ4  ) ص ـ غ ـ ص ـ ص3

 گر کدام رابطۀ زیر است؟بیان» است متفاوت مردم اجتماعی زندگی شیوة متفاوت، اقلیمی شرایط در« ۀجمل -174

 جهان اجتماعی ↔) جهان طبیعی 1

 جهان نفسانی ↔) جهان طبیعی 2

 هویت اجتماعی ↔) هویت فردي 3

 جهان نفسانی ↔) جهان اجتماعی 4

 تري برخوردارند. از قدرت اقناعی بیش ،دآدمیان سازگارترن …تري دارند و با  بیش …و  …هایی که  فرهنگ -175

 ) ظرفیت منطقی ـ تجربی ـ عقل2 هاي ـ کنش هاي ارزشـ  عقاید) 1

 ) ظرفیت منطقی ـ عقالنی ـ فطرت4  ) تشویق ـ تنبیه ـ انتظارات3

 جهان اجتماعی
هاي  (تشریح جهان اجتماعی، جهان

اجتماعی، پیامدهاي جهان اجتماعی، 
 هاي اجتماعی) ارزیابی جهان

فردي و اجتماعی، هویت (هویت  •
 بازتولید هویت اجتماعی)

 73تا  23هاي  صفحه

است. اجباريآموزان  دانش همۀبراي  ي این درسها پاسخ دادن به سؤال
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 ، عبارات زیر را از حیث صحیح و غلط بودن مشخص کنید.ترتیب به -176

 تغییر و مرز قلمرو واقعی آن قابل تغییر است.مرز قلمرو آرمانی جهان اجتماعی غیرقابل  -

 اند. هاي جهان اجتماعی کنندة آرمان ها تعیین ارزش -

 هاي جهان اجتماعی صرفاً مختص قلمرو آرمانی جامعه است. از نظر جوامعی که رویکرد تجربی دارند، عقاید و ارزش -

 ) غ ـ ص ـ ص2 ) ص ـ ص ـ ص1

 ) ص ـ غ ـ غ4 ) غ ـ غ ـ غ3

 هاي ثابت و متغیر هویت هستند؟ از ویژگی ترتیب بهموارد کدام  -177

 ) مکان تولد ـ زمان تولد 1

 ) زمان تولد ـ دانشجو بودن2

دختر یا پسر بودن  -) مسلمان بودن 3

 ) والدین ـ قومیت 4

 شوند. ، موجب تحول و تغییر جهان اجتماعی نمی…برخی از هنجارها و نمادها تا زمانی که  -178

 معانی به کار برده نشوند) براي انتقال 1

 هاي انسانی مورد استفاده قرار نگیرند ) در کنش2

 هاي عمیق اجتماعی منجر نشوند ) به تغییر در الیه3

 هاي اجتماعی حرکت نکنند ) در الیه4

 کدام مورد است؟ دةدهناند، کدام است و عبارت آخر نشان هاي هویتی که مشخص شده در متن زیر نوع ویژگی -179

در . او بارها بازوبند پهلوانی کشور را به دست آورد ،سالگی در ورزش باستانی 7در شهر تهران بود. در سن  1348متولد طوفانی  شهید سعید

موفق به کسب مدال جاویـدان   ،در تداوم راه برادر شهیدشکه  بودساله  15و در عملیات بدر نوجوانی  هاي نبرد حق حضور یافت جبهه

 .شدشهادت در راه خدا 

 هاي مختلف هویتی ) اجتماعی و انتسابی ـ اجتماعی و اکتسابی ـ فردي و انتسابی ـ تعامل بخش1

 ) فردي و اکتسابی ـ فردي و انتسابی ـ اجتماعی و اکتسابی ـ تمایز هویت فردي و اجتماعی2

 ) اجتماعی و اکتسابی ـ فردي و اکتسابی ـ اجتماعی و اکتسابی ـ تناسب هویت فردي و اجتماعی3

 فردي و انتسابی ـ اجتماعی و اکتسابی ـ اجتماعی و اکتسابی ـ تناسب هویت فردي و اجتماعی )4

یک از پیوستارهاي  بندي، کدام کنند؛ با توجه به این تقسیم ها تقسیم می آن  هاي اجتماعی را براساس اندازه و دامنۀ برخی از دانشمندان، پدیده -180

 زیر درست است؟

1 (  2 (

3 (4 (
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 منطق

 درست است؟» مکعب مستطیل«و » آجر«دو مفهوم  ةکدام عبارت دربار -181

 یک عرضی دیگري نیست. ) هیچ1

 ذاتی هر دو است.» داراي شش وجه بودن) «2

 ) هیچ ذاتی مشترکی ندارد.3

جان هستند.  ) هر دو، نوعی جسم بی4

 است؟ نادرستارتباط فصل و ماهیت  موردکدام یک در  -182

 ) فصل در اصل از صفات ماهیت است.2 صی از ماهیت است.) فصل جزء خا1

 ماهیتی از ماهیات دیگر است.ة فصل جداکنند  )4 ) فصل بیانگر تمام حقیقت ماهیت است.3

 ارائه شده است؟» حیوان«در کدام گزینه تعریفی با استفاده از عرض خاص براي  -183

 جاندارجسم ) 2بعدي  جوهر سه) 1

) جوهر حساس 4 جسم نامی راه رونده) 3

 است؟ شدهتعریف  رسمیک از مفاهیم زیر به  کدام -184

 اي ) مثلث: شکل سه زاویه2 ) سطح: مقدار دو بعدي1

 ) اسب: جسم نامی شیهه کشنده4 ) جیوه: جسم مایع3

؟  است» شخصیه«یک  و کدام» محصوره«کدام قضیۀ حملی  ترتیب به -185

 خواند او درس نمی دانند ـ برخی افراد این گزاره را نادرست می) 1

 داند ـ اگر دنیا نباشد دردمندیم انسان قدر لحظات زندگی را نمی) 2

 شناس از این محل بازدید کردند ـ هرکس مسئول اعمال خویش است چهار باستان) 3

 مردم ایران بار دیگر از خود پایداري نشان دادند ـ روزي ز سر سنگ عقابی به هوا خاست) 4

 تعریف
 (اقسام ذاتی و عرضی، اقسام تعریف)

 استدالل
(جایگاه قضیه در استدالل، اقسام قضایاي 

 حملی و شرطی، احکام قضایاي حملی)
 50تا  20ي  ها صفحه

است. اجباريآموزان  دانش همۀبراي  ي این درسها پاسخ دادن به سؤال
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 است؟ در هردو...» الجمع مانعۀشرطی منفصل «و » شرطی منفصل حقیقی«یک وجه اشتراك  کدام -186

 شود. ) از کذب یک طرف، کذب طرف دیگر نتیجه می1

 شود. ، صدق طرف دیگر نتیجه می ) از کذب یک طرف2

 شود. ) از صدق یک طرف، کذب طرف دیگر نتیجه می3

 شود. ) از صدق یک طرف، صدق طرف دیگر نتیجه می4

آید؟  دست می را عکس کرده و سپس نقیض عکس آن را بسازیم، کدام قضیه به» ر الف ب است.ه« ۀهر گاه قضی -187

هیچ ب الف نیست. ) 2بعضی ب الف نیست. ) 1

بعضی غیر الف ب است. ) 4بعضی غیر ب الف است. ) 3

 ؟کند نمیدرستی کامل  کدام گزینه عبارت زیر را به -188

 .دباش می … ۀقضی …» بعضی ب الف است«قضیه 

 ست.نیب الف  ـ هیچ نقیض) 2 بعضی الف ب است.عکس مستوي ـ ) 1

 ست.ب االف  عکس مستوي ـ هر) 4 الف است. تضاد ـ هر بم) 3

؟  کند کدام قضیه عالوه بر عوض شدن جاي موضوع و محمول، سور قضیه هم تغییر می در عکس مستويِ -189

 موجبۀ کلی) 4 موجبۀ جزئی) 3 سالبۀ کلی) 2 سالبۀ جزئی) 1

 ؟ها است گزینه ترتیب مقدم و تالی متفاوت از دیگر گزینهدر کدام  -190

 ) گر طالب فیض حق به صدقی حافظ / سرچشمه آن ز ساقی کوثر بین1

 حافظ برید ۀگر بیابیدش به سوي خان گلرنگ است و مست / تلخ) دختري شبگرد تند 2

 ما زاریست یست / که ما دو عاشق زاریم و کارر) بنال بلبل اگر با منت سر یا3

 ) یار گر ننشست با ما نیست جاي اعتراض / پادشاهی کامران بود از گدایی عار داشت4



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

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

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

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

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

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

.نظمي وجود دارد در هر دو مورد بي) 4

متأخرين

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

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

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

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

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

انـمراقب

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

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

ترك حوزه –زمون پايان آ

شود؟ داده ميخروج زودهنگام ي  اجازه قبل از پايان آزموني شما به داوطلبان  آيا در حوزه -297

.شود ي ترك حوزه داده مي بله، قبل از پايان آزمون اجازه) 1

گاهي اوقات) 2

به ندرت) 3

گاه خير، هيچ) 4

امروز ارزيابي آزمون

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

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




