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 165داخلي  021-6463ـ تلفن چهار رقمي  923دفتر مركزي: خيابان انقالب بين صبا و فلسطين پالك 

»»چي وقف عام است بر گسترش دانش و آموزشچي وقف عام است بر گسترش دانش و آموزش  آموزشي قلمآموزشي قلم    رآمدهاي بنياد علميرآمدهاي بنياد علميها و دها و د  تمام داراييتمام دارايي««

شماره داوطلبي: نام و نام خانوادگي: 
دقيقه 165گويي:  مدت پاسخ 200تعداد سؤال: 



 پديدآورندگان آزمون

 :طراحان

 نام طراحان نام درس
سيدمحمدعلي مرتضوي،آكيتا محمدزاده،پورخانسپهر حسن،حميد اصفهاني  )1فارسي و نگارش (

»گواه«ي، رضا معصومي، مجيد همايي، شاهداكبر ايمان پرور، سعيد جعفرعلي  )1عربي زبان قرآن (

»گواه«زاده، محمدعلي عبادتي، محمد مقدم، شاهد  الدين سيفي، سيدهادي سركشيكسادات خليل پورسيدي، سيدكمالپور، فاطمهمحمد آقاصالح، حميد حسين  )1دين و زندگي (

سپيده عرب،علي عاشوري،علي شكوهي،ديميرحسين زاه،فريبا توكلي،تاريآناهيتا اصغري  ) 1زبان انگليسي (

»گواه«كفش، امير محموديان، شاهدامير زراندوز، فرداد روشني، حميد زرين  )1رياضي و آمار (

مازنيابراهيممريم بوستان، عليرضا رضايي، سارا شريفي، مهدي كاردان، محمد  اقتصاد

نيا ، اعظم نورينژاد، كاظم كاظمي سادات طباطبايييد رضازاده، مهناز شريفي، عارفهحاني، ومحسن اصغري، سعيد جعفري، شبنم رمض  )1علوم و فنون ادبي (

سادات سعيديان، مهدي كاردان، الهام ميرزائي، بهروز يحييزاده، سكينهمنصوره حاجي  ) ايران و جهان باستان1تاريخ (

الهام ميرزائي، حبيبه محبيمهدي كاردان،زاده، هژبر رحيمي،صفا، منصوره حاجيمعصومه حسيني  جغرافياي ايران

»گواه«شاهد عليرضا رضايي، مهدي كاردان، صفا، كوثر دستوراني، هژبر رحيمي،معصومه حسيني   )1شناسي ( جامعه

دي، فاطمه شهميريسادات شاهمراژيال سالجقه، مائده،ناهيد جوهريان، كوثر دستوراني  منطق

 :گزينشگران و ويراستاران  

 ويراستار استاد درسمسئول گزينشگر نام درس
پور خانسپهر حسن حميد اصفهاني حميد اصفهاني  )1فارسي و نگارش (

مؤمن  حاج درويشعلي ابراهيمي، حسام مريم آقاياري مريم آقاياري  )1عربي زبان قرآن (

سكينه گلشني ـ محمد ابراهيم مازني محمد آقاصالح صالحمحمد آقا  ) 1دين و زندگي (

حامد بابايي سپيده عرب سپيده عرب  ) 1زبان انگليسي (

پور، محمد بحيرايي خان سهيل حسن كفشحميد زرين كفشحميد زرين  )1رياضي و آمار (

سارا شريفي رضاييعليرضا رضاييعليرضا  اقتصاد

حسن وسگريالهام محمدي،  نيااعظم نوري نياياعظم نور  )1علوم و فنون ادبي (

سادات شاهمراديمانده سادات شاهمراديمانده  ) ايران و جهان باستان1تاريخ (
حبيبه محبي

صفاحسينيمعصومه صفاحسينيمعصومه  جغرافياي ايران

هژبر رحيمي رضاييعليرضا رضاييعليرضا  )1شناسي ( جامعه

محمديفرحناز خان ثر دستورانيكو كوثر دستوراني  منطق

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

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

 مريم صالحي مدير واحد مستندسازي و مطابقت با مصوبات:
 فريبا رئوفي ي مستندسازي: مسئول دفترچه

 سوران نعيمي نظارت چاپ:

ي مقطع خود مراجعه دار آزمون به صفحههاي دامآموزان گرامي: براي ديدن سوالدانش*
و جايزه بگيريد. دار بنويسيدا در مورد سؤاالت دامكنيد و نظر خود ر
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يعني زدودنِ مطالبِ نادرست و انتخاب شكل درست كلمات در متن. چهار بيت زيـر را» تصحيح« - 1

انتخاب شده است؟ نادرستشده،  ي مشخّص يك مصحح، تصحيح كرده است. در كدام گزينه واژه

حسن  روي تو در عالم اوفتد حسنكĤشوب /  مويت رها مكن كه چنين بر هم اوفتد )1

 نهاد    آدم اوفتد بني نهادفرياد در /  وار بگذري ريگر در خيال خلق پ) 2

فرقت  ترسم كه راز در كف نامحرم اوفتد/  راز نهان توست فرقت مشكن دلم كه) 3

مرهم  اوفتد مرهمباشد كه اتفاق يكي /  سعدي صبور باش بر اين ريش دردناك) 4

اماليي وجود دارد؟ نادرستيها  در كدام تركيب - 2

لف صدق ـ غارب و وقبضايع و تباه ـ خ الف)

نمط و نوع ـ برازندگي و لياقت ـ تصلّا و آرامش ب)

مولع و آزمند ـ ورطه و محلكه ـ سودا و هوس ج)

د) حضيض و فرود ـ محنت و اندوه ـ فربه و تناور

) ب، ج2) الف، ب1

) الف، د4) ج، د3

بين آثار زير، چند اثر به نظم است؟ - 3

»اتاق آبي ـ اسرارالتّوحيد  ي ناصرخسرو ـ نامه ـ سفرنامه ي عطّار ـ قابوس نامه الهي«

) يكي4  ) دو تا3  ) سه تا2  چهار تا )1

در كدام بيت متمم با دو حرف اضافه هست؟ - 4

) يا بزرگي و عزّ و نعمت و جاه / يا چو مردانت مرگ روياروي1

والمنن استسر از ذ به يك جهان نور نثارش/  وصالدرگاه خور درشعر فتد  اين اگر) 2

 نهفت در درج را اين  هاستدركه /  شاهم فرستاد و گفتبه درگاه  )3

 گردن بر از جور دشمن حسام / به از شنعت شهر و جوش عوام به )4

 تر است؟ هاي گروه اسمي كم در كدام بيت تعداد وابسته - 5

اي هما ر سايه  علي اي هماي رحمت تو چه آيتي خدا را / كه به ماسوا فكندي همه )1

جز از علي كه آرد پسري ابوالعجايب / كه علم كند به عالم شهداي كربال را ) به2

ي علي زن / كه نگين پادشاهي دهد از كرم گدا را ) برو اي گداي مسكين در خانه3

 ) همه شب در اين اميدم كه نسيم صبحگاهي / به پيام آشنايي بنوازد آشنا را4

)1فارسي (
ستايش، ادبيات تعليمي، ادبيات سفر و 

زندگي، ادبيات غنايي، ادبيات پايداري، 
 ادبيات انقالب اسالمي، ادبيات حماسي

111تا  10ي  صفحه

)1( نگارش
نوشتن، ...، ستايش،  پرورش موضوع، عينك

) سنجش و مقايسه2ي ذهني ( نوشته
97تا  11ي   صفحه

رش وقت پيشنهادي فارسي  )1(و ن
دقيقه 10 



4ي:  صفحهي دهم انساني) (پايهي دوم  ي متوسطه دورهفروردين 16 آزمون -)6( ي پروژه
 

شود؟ ديده مي» حسن تعليل«و » عارهاست«ي  در كدام دو بيت هر دو آرايه - 6

ي تن مرغ اسيري است / كز بند غمت خاطر آزاد ندارد الف) دل در قفس سينه

ب) گر بگويم كه مرا با تو سر و كاري نيست / در و ديوار گواهي بدهد كاري هست

ي سيراب پر در عدن است ج) ز وصف گوهر لعل تو در حريم چمن / دهان غنچه

 ندود باز مانده چرا؟ / اگر نه حيرت از آن دست زرفشان داردد) دهان كان زرا

) ب، د4  ) ج، د3  ) ب، ج2  ) الف، ب1

شود؟ ها همگي در بيت زير ديده مي كدام آرايه - 7

»هر كه مجنون نشد در اين صحرا / اي عراقي بگو كه عاقل نيست«

ميزيآ ) تشبيه ـ استعاره ـ مجاز ـ حس2   ) تضاد ـ تلميح ـ تشبيه ـ ايهام1

نظير ـ تضاد آميزي ـ كنايه ـ مراعات ) حس4  بخشي ـ كنايه  ) ايهام ـ تلميح ـ شخصيت3

در كدام گزينه فعلي دعايي هست؟ - 8

كه مرغان هوا حيران بمانند/  بدين الحان داودي عجب نيست) 1

اگر ساكن بخوانند/ بيامرزاد  آواز خداي اين حافظان ناخوش

بدبخت نيكبختانند ي كه خار ديده/  مباش چو نيكبخت شدي ايمن از حسود) 2

بدي كنند به جاي تو هر چه بتوانند/  چو دستشان نرسد الجرم به نيكي خويش

كه خردمند را عزيز كنند/  رسم و آيين پادشاهانست) 3

با خردمندزاده نيز كنند/  وز پس عهد او وفاداري

رگان نظر نكندكه در مصالح بيچا/  ستا نشان آخر عهد و زوال ملك وي) 4

ين بتر نكندا كه دشمنان تو با تو از/  به دست خويش مكن خانگاه خود ويران

 كدام بيت با عبارات زير نزديكي معنايي بيشتري دارد؟ - 9

به نآ تشبازگ كه دياش هر و نشوند جاي از باطلي و حـقّ هر بزرگان به كه بِنگردي، خويش نهاد و حال از هر محالي، به كه كوش بدان«

.»اميد، بسته دان و اميد را در نوميدي در را نوميدي و شاب اميدوارتر نوميدي وقت به و مشمر شادي را نآاست،  غم

 خبر اين نيز بگذرد ار دور روزگار نه بر وفق راي توست / انده مخور كه بي )1

 قدري غم ز دلم دور نبوده است / شادي است كه او را سر و برگ سفري هستهرگز ) 2

 تو گر تفقّد و گر ستم بود آن عنايت و اين كرم / همه از تو خوش بود اي صنم چه جفا كني چه وفا كنيز ) 3

باك يكي است كه از خويش گذشتيم چه هجران چه وصال / مردن و زيستن مردم بيما   )4

 كدام بيت با بيت زير قرابت معنايي بيشتري دارد؟ -10

»بست الجبال او انشقّت السماء (بست: بگسلد/ انشقت: دوپاره شود) مرد آن بود كه روي نتابد ز دوستي / لو«

ها ) تا عهد تو دربستم عهد همه بشكستم / بعد از تو روا باشد نقض همه پيمان1

ها نظري باشد رفتن به گلستان تا خار غم عشقت آويخته در دامن / كوته )2

ها شد سهل است بيابانگر در طلبت ما را رنجي برسد شايد / چون عشق حرم با )3

ها گويم و بعد از من گويند به دوران گويند مگو سعدي چندين سخن از عشقش / مي )4
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 و األدقّ في الجواب للتّرجمةعي 15 - 11: (أو المفهوم ن األصح(

»:ق العامةَ الّتي ينتفع بها النّاس!تمتلك الدولةُ المراف« -11

رساند! كه به مردم سود ميدولت مالك تأسيسات عمومي است  )1

رساند! دولت با در اختيار داشتن تأسيسات عمومي به مردم سود مي )2

كنند! ها استفاده مي اماكن عمومي در ملكيت دولت قرار دارد و مردم از آن )3

!برند سود ميها  آن ازكه مردم  استدولت مالك تأسيسات عمومي  )4

12- »هِم و صوملكنِ انظُروا  …هِم التنظُروا إلي كثرةِ صالتو إو ةاألمانأداء لي صدقِ الحديث!«:

داريشان نگاه كنيد! گيرند؛ بلكه به راستگويي و امانت خوانند و روزه مي نگاه نكنيد كه بسيار نماز مي) 1

ها را نگاه كنيد! صداقت و امانت آن وليها مورد نظر شما نباشد؛  روزه و نماز بسيار آن) 2

ها توجه كنيد! داري آن شان بنگريد، به راستي كالم و امانت به بسياري نماز و روزه كه جاي آن به) 3

داري نگاه كنيد! به راستگويي و امانتبلكه شان ننگريد؛  به بسياري نماز و روزه) 4

الصحيح:عين  -13

.هاي نگهداري از زمين ذكر كنيد راهوزان ما براي آم هايي را براي دانش مثال»: .األرضبلطُرُق التَّحفُّظ البات أمثلة للطّ  ذكُرنَاُ« )1

.جريان برق در پنج اتاق قطع نخواهد شد»: .مس حجرات مقطوعتيار الكهرباء في خَ« )2

.كند كارد و زيان درو مي نادان دشمني مي»: .الخُسران  دونَفَيحص  دوانَالع  الجاهلونَ يزرعونَ« )3

.برحذر داشتصداي كالغ ديگر حيوانات را از خطر بزرگ »: .الحيوانات من الخَطَر العظيم صوت الغراب بقيةحذَّر « )4

14- حيح زميالص:

.خداوند به بندگانش چيزي بهتر از عقل نداده است: .»ن العقلِل مي اهللا لعباده شيئاً أفضَما أعطَ«) 1

.آموزد دانيم جز آنچه را كه خداوند به ما مي گويند؛ نمي ان ميمؤمن: .»نَعلم  إلّا ما علَّمنا اهللا يقولُ المؤمنونَ: ال«) 2

.كنند معتقد است كه درختان از يك دانه كوچك رشد مي: .»صغيرةٍ مو من حبةٍأعتقد بأنّ األشجار تَنْ« )3

.در هتل شهر يك اتاق خالي نيست :».جرتانِ فارغتانِحليست في فُندق المدينة « )4

15- هومفي المف خطأالن عي:

مشك آن است كه خود ببويد / نه آنكه عطّار بگويد»: .تَه نَفَعكجالَس مثَلُ المؤمنِ كَمثَلِ العطّارِ إنْ«) 1

كنند روند آن كار ديگر مي كنند / چون به خلوت مي : واعظان كاين جلوه در محراب و منبر مي﴾تنسونَ أنفُسكُم اس بالبِرِّ ونّأتَأمرونَ ال﴿) 2

3( » ألف كثيرٌ و واحد ةٍ قليلٌطذنباع. :«يگ گنه مرد را بد بسيار / طاعت ار باشدش هزار كم استو

4 (»كوتلَي السع ممِ  النَّدن النَّدپشيمان ز گفتار ديدم بسي / پشيمان نگشت از خموشي كسي»: .الكَالمِعلي خيرٌ م

)6) تا پايان درس (1درس (
70تا  1ي   صفحه

دقيقه 15وقت پيشنهادي: 

)1عربي زبان قرآن (

ند.سؤاالت آزمون شاهد منتخب از سؤاالت كتاب جامع يا همان كتاب آبي هست
توانيد استفاده نماييد. نيز مي )نمونه سؤاالت امتحاني(در اين كتاب عالوه بر سؤاالت تستي از سؤاالت تشريحي 
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 االتالي بدقّ قرأ النص20-16ألسئلة (ب عن اأجِ  ة ثم (بما يناسب النص:

تين و خمسين مليون شخصٍئها أكثر من ميمارس؛ حيث ةًنتشاراً و شعبيتي نلعبها جماعياً، و هي أكثر األلعاب االّ ةالقدم من األلعاب الرياضي ةكر

لمـا األولـى عالميـاً   ةعبة، و أصبحت اللّعبهذه اللّ ن إنّ أكثر من خمسمئة و ثالثين مليون شخصٍ حول العالم يحبونوقحول العالم، و يقول المحقّ

كبيرٍ جد اً، و تنعكس نتائج كره القدم في كثيرٍ من األحيان على ثقافات الشّعوب و األمم؛فيها من سرور و فرح و جد

. يجري كأس العال (= كأس كتساباعالمياً بسبب فالبرازيل معروفةٌ  ا، إل1930ّم كلّ أربع سنوات منذ عام جام) العالم لكرة القدم خمس مرّات

حدعشـرأفريق يتشكّل من  لعب فيها فريقان، و كلّيه رياضة ة الثانية. هذبسبب الحرب العالمي لغو شدند) (= تين ألغيتااللّ 1946و  1942عام 

من الخصم. ، و يكون الفريق فائزاً عندما يحصل علي أهداف أكثرةًعبة تسعين دقيقالعباً، و تستغرق مدة اللّ

16- عين الص: حيح حسب النص

1كرة القدم هي اللعبة الرياضي (بال توقف. 1930) يجري كأس العالم منذ عام 2  ة الثانية في العالم.ة الشعبي

.مئة سنة تقريباًأقلّ من ري أول كأس العالم لكرة القدم قبل ) ج4  .) يلعب على أرض الملعب واحد و عشرون العبا3ً

ل؟يزاالشباب في العالم يعرفون البر لماذا أكثر -17

برازيل معروفة بسبب العبيها الممتازين و لياقتهم البدنية.ال ) إن2ّ  ات.) البرازيل هو بلد فاز بكأس العالم خمس مر1ّ

ة من حيث المساحة.أمريكا الجنوبي في كلّ ها أكبر دولةنّ) أل4  رياضة في البرازيل. نّ كرة القدم هي أهم) أل3

؟عشاق كرة القدم معاًعدد اعبين و دد اللّكم ع -18

.ن مليون شخصٍو) سبعمئة و ثمان2    .ن مليون شخصٍوو سبع ه) ثمانمئ1

.ن مليون شخصٍون و خمساتئ) م4    ن مليون شخصٍ.و) خمسمئة و ثالث3

  حيح فين الصة و العيللكلمات المع المحلّنوعي ناإلعرابيي) : 20و  19ة في النص(

:»كتسابا« -19

و منصوب معرب / مفعول ـمصدر من باب افتعال  ـر مفرد مذكّ ـ) اسم 1

ةصفة و مجرور/  مبني ـفعال إمصدر من باب  ـ ثمؤنّ) مفرد 2

و مرفوع / مبتدأ مبني ـمصدر  ـر مفرد مذكّ ـ) اسم 3

إليه و مجرور معرب / مضاف ـمصدر من باب افتعال  ـر ) مفرد مذك4ّ

:»يمارس« -20

»أكثر«/ فعل و فاعله  متعد ـ د ثالثيمجرّ ـع ) فعل مضار1

»شخص«/ فعل و فاعله  متعد ـ مزيد من باب مفاعلة ثالثي ـ) للغائب 2

»أكثر«فعل و فاعله / مزيد من باب مفاعلة  ثالثي ـللغائب  ـ ) فعل مضارع3

خبر» يمارس«إسمية و الزم/ الجملة  ـمزيد من باب تفاعل  ثالثي ـ ) فعل ماض4ٍ



7ي:  صفحهي دهم انساني) (پايهي دوم  ي متوسطه دورهفروردين 16 آزمون -)6( ي پروژه

  

21- حيح للفراغاتعيالطّبيب  … األدوية بدون …« :ن الص…«.
/ مسموحجِلداالستفادةُ من/  )4    محرارتاج / مشاورة / ) إن3  مسموحٍ  ) بيع / وصفة / غير2  مسموحع / وصفة / ) بي1

:في التّرادف أو التّضاد الخطأعين  -22
ضياء رمي / ظَالم  ) قَذَف 2   جاءر ضلك ن فَحزين / م ح ) فَر1ِ

حاضر بتَعد / جاهزا رب ) اقت4َ     حرب م جامد / سل ) سائل 3

23- للفراغ: غير المناسبن عي
ابِ.: اجتنأي إساءة …) تَجلِّي االتّحاد في 2    العالم نَفَعك. : ماشيت  …) إن 1

بيحقيبتك إلي هنا للتّفتيش.: اجل …) 4  وانِ تعاملوا كاألجانب. : تعاشَرا كاإلخ …) 3

:فعل الزمفيه  جاء  ماعين  -24
1جعلُ) ي  الشابي اهللا اإلنسان عقالً يفكّر به!) إنّما أعط2َ  للحصول علي مطلوبه! سالحاًجتهاده ا

3 (.باحيصطفاف الصاال مدير المدرسة أمام قَفعطيكم اهللا ولداً صالحاً رزقاً لكم!4  وقد ي (

».واقفون أمام باب المنظّمة للحفاظ عليها …أربعة « ؟التاليةحيح في العبارة المعدود الص ما هو -25
1 (ّ2 جندي (ّ3  عسكري (ج4  نود (شرطي

عين األعداد الترتيبية كلّها بالتَّرتيب: -26
ثنين ـ الرابع ـ الخامس ـ التاسعاال) 2    الواحد ـ الثّاني ـ الثّالث ـ الرُّبع ) 1

الثّامن ـ السابع ـ السادس ـ الخامس) 4  عشر ـ الثّانيعشر  التّاسع ـ العاشر ـ الحادي) 3

؟»استَرجع«من فعل  الخطأما هو  -27
1 (سا أنت2  .تَرْجِع (تَرْجِعانهما تَس.

3 (سما اع4  .تَرْج (نحن أَستَرْجِع.  

28- عي: ن الفاعل موصوفاً
1لَ) العون ألّفماء الم2  في العصور الماضية. ةًوا كتباً مفيدجديوم ( .شاءجارنا القديم في ضيافة ع أمس لقيت  

3قَ) وفي بداية الساحة االُولي.  ف شاب لْ هواك بعقلك.4  شرطيقاطع فقات العقل سيف (

29- حيح:عين الص
التُـقَـبلُون : نبوسيد »تُـقَـبلُون« ) النّهي من2  إنقاذ: نجات دادن »قذونَينْ«لمصدر من ) ا1

يمارِس : تمرين كرد »مارس« ) المضارع من4  إنْتج : توليد كن »جتُنْت« األمر من )3

».…في  …نانَ أس …فَحص : «لفراغات حسب اإلعرابعين الصحيح ل -30
فَينِاء / الحاضرونَ / المستوصب) األط2فَينِنَ / المستَوصطّبيبانِ / الحاضري) ال1

) الطّبيبينِ / الحاضرينَ / المستوصف4انِاء / الحاضرونَ / المستوصفب) األط3

پاسخ دادن به اين سؤاالت اجباري است و در تراز كل شما تأثير دارد.)گواه( شاهدآزمون
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انديشي خداوند در مورد بندگان در كدام آيه مشهود است و براساس كـالم امـام علـي (ع) مصلحت -31

تر است؟ براي اصالح كار چه كساني از خودشان آماده خداوند

ن درگاه الهيالـ متوك» … قل اَفَرايتُم ما تَدعونَ من دونِ اهللا«) 1

ـ متوكالن درگاه الهي» … و عسي اَن تَكرَهوا شيئاً و هو«) 2

ان خداوندـ عاشق» … قل اَفَرايتُم ما تَدعونَ من دونِ اهللا«  ) 3

ـ عاشقان خداوند» … هوا شيئاً و هوو عسي اَن تَكرَ«) 4

مطابق با آيات قرآن كريم، ثمرة ايمان به خداوند متعال چيست؟ -32

هاي بهشتي پاداش عظيم نزد خداوند و تكريم در باغ) 2  از بين رفتن غم و اندوه و كسب رحمت و آمرزش الهي) 1

نزد خداوند و افزايش محبت به اوپاداش عظيم ) 4  از بين رفتن غم و اندوه و افزايش محبت به خداوند) 3

داند، كدام است؟ كنند و دليل قرآني كه رؤياهاي راستين را اصيل مي در چه صورتي فرشتگان الهي به انسان سجده مي -33

بعد جسماني و غيرجسماني انسان ـ خارج شدن انسان از ظرف زماني و مكانيكسب كماالت نامحدود توسط ) 1

هايي از رؤياهاي صادقه بعد جسماني و غيرجسماني انسان ـ ذكر نمونه كسب كماالت نامحدود توسط) 2

ل اخالقي ـ خارج شدن انسان از ظرف زماني و مكانييآراستگي روح بشري به فضا) 3

ههايي از رؤياهاي صادق ذكر نمونهل اخالقي ـ آراستگي روح بشري به فضاي) 4

يك از حـوادث قيامـت رخ كدام بالفاصله پس از اعمال به دست چپ بدكاران اعطاي نامة عمل به دست راست نيكوكاران و دادن نامة -34

زند؟ خواهد داد و مطابق با آيات قرآن كريم، در كدام يك از حوادث قيامت خداوند به دهان بدكاران مهر خاموشي مي

برپا شدن دادگاه عدل الهي ـ دادن نامة اعمال) 2  برپا شدن دادگاه عدل الهي ـ حضور شاهدان و گواهان) 1

كنار رفتن پرده از حقايق عالم ـ حضور شاهدان و گواهان) 4  دادن نامة اعمال  كنار رفتن پرده از حقايق عالم ـ ) 3

هش تـوانچه موجب كـا  جويد چيست و آن ش بهره ميياه كنندة حقيقي از ابزار و اسباب در راه رسيدن به خواسته كه توكل دليل اين -35

شود، كدام است؟ هاي بزرگ مي انسان براي تصميم

توجهي به علم الهي است ـ عدم توكل به خدا و انجام گناه بي ،توجهي به اسباب الهي بي) 1

كند ـ عدم توكل به خدا و انجام گناه جويي مي فقط در اين صورت خداوند از كار او چاره) 2

ه علم الهي است ـ گذر عمر و سستي قواي انسانتوجهي ب بي ،توجهي به اسباب الهي بي) 3

كند ـ گذر عمر و سستي قواي انسان جويي مي فقط در اين صورت خداوند از كار او چاره) 4

تفكر و انديشه
قدم در راه

، سال اول، فرجام كار، آهنگ سفر مباحث نيم
اعتماد بر او، دوستي با خدا

)11) تا پايان درس (1درس (
124تا  4 ي صفحه

دقيقه 15وقت پيشنهادي: 

)1(دين و زندگي 
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بين چه نوع استداللي دربارة معاد است و اشاره بهم» … ؟هاي پوسيده را دوباره زنده كند كيست كه اين استخوان«ترجمة آية شريفة  -36

داليل آن دارد؟كدام دسته از 

آفرينش نخستين انسانضرورت معاد ـ ) 2امكان معاد ـ زنده شدن مردگان) 1

زنده شدن مردگانضرورت معاد ـ ) 4  امكان معاد ـ آفرينش نخستين انسان) 3

هاي جهنميان در روز قيامت است؟ مطابق آيات قرآن، آتش جهنم حاصل چيست و كدام يك از حسرت -37

!كرديم دادند توجه نمي اش به حرف شيطان و بزرگانمان كه ما را فريب ميفريب شيطان ـ اي ك) 1

!كرديم دادند توجه نمي ه ما را فريب ميها ـ اي كاش به حرف شيطان و بزرگانمان ك عمل خود انسان) 2

!كرديم فريب شيطان ـ اي كاش فالن شخص را به عنوان دوست خود انتخاب نمي) 3

!كرديم عنوان دوست خود انتخاب نميكاش فالن شخص را به ها ـ اي  ) عمل خود انسان4

چيست؟ناچيز  به بهايثمرة شكستن عهد و پيمان با خدا  ،يات شريفة قرآن كريمآطبق  -38

ها توسط پيامبران شكنان در آخرت و لعن آن عدم تكلم خداوند با پيمان) 2  اي در آخرت عذاب دردناك و نداشتن بهره) 1

نصيب شدن از پاداش اعمال دنيوي و سرافكندگي در دوزخ بي) 4  نب خداوند و داخل شدن در آتش فروزان عدم بخشودگي از جا) 3

…يابيم كه درمي» … و من يتوكّل علي اهللا فهو حسبه«با توجه به آية شريفة  -39

.ود ببيندگاه خ تنها در كالم، بلكه بايد در قلب خود به خدا توكل كند و واقعاً او را تكيهنه انسان، ) 1

.رساند اگر ارادة خدا بر امري تحقق يابد، آن را به سرانجام مي) 2

كند. كند و آن را به خداوند واگذار مي نسان متوكل در عين تالش براي نتيجه و محصول، به وظايف خويش نيز عمل ميا) 3

به سرانجام رسيدن امر الهي به دليل قدرت و حكمت الهي است.) 4

رآن كريم، شرط اصلي دوستي با خدا چيست و مطابق با احاديث اهل بيت (ع) كدام عمل موجب افزايش رابطة دوستييات قبا آمطابق  -40

شود؟ انسان با خدا مي

توبه از گناهان خود»فاتّبعوني) «1 اطاعت خداوند در جواني و پيري»فاتّبعوني) «2ـ ـ

توبه از گناهان خود »يحبِبكُم اهللاُ) «3 اطاعت خداوند در جواني و پيري» م اهللاُيحبِبكُ«) 4ـ ـ
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بريم؟ به كدام پيام و مقصود پي مي» كه خدا را قبل از آن، بعد از آن و با آن ديدم اينچيزي را مشاهده نكردم؛ مگر   هيچ«از حديث شريف:  - 41

مشاهده كردن خداوند در همه حال )2    وابسته بودن جهان در پيدايش )1

رؤيت هستي ةپاكي و صفاي قلب، وسيل )4    خداگرافطرت خدا آشنا و  )3

به چه معناست؟» ماتأخر«ناظر بر كدام عالم است و آثار » رَاَخَاإلنسانُ يومئذ بِما قَدم و  ينَبؤا« ةشريف ةآي -42

چنان گشوده است. عملش هم ةكه فرد از دنيا رفته، پروند با اينـ  برزخ )1

چنان گشوده است. عملش هم ةپروندنيا رفته، كه فرد از د با اينـ  قيامت) 2 

اعمال فرد ثبت شده است. ةپرونداين اعمال و آثار دنيايي آن، پيش از مرگ در ـ  برزخ) 3 

اعمال فرد ثبت شده است. ةپرونداين اعمال و آثار دنيايي آن، پيش از مرگ در ـ قيامت  )4

ر زندگي دنياست؟كدام مورد بيانگر پيامدهاي انكار معاد براي انسان د -43

تر به حيات اخروي پس از مرگ آماده شدن براي زندگي ديگر و توجه بيش )1

هاي روشنايي بست در زندگي دنيايي و باز شدن پنجره بيرون آمدن از بن )2

دنيا ةارزش شدن اين زندگي چند روز گيري از ديگران و بي كناره )3

العاده همراه انرژي فوقلذت بردن از كار و زندگي و تالش بسيار به  )4

ـ  …گيرد، اين است كه  كه اعمال پيامبران و امامان معيار و ميزان سنجش قرار مي علت اين -44 از حـوادث … ةو اين امر مربوط به حادث

 دوم قيامت است. ةمرحل

حضور شاهدان و گواهانـ  اعمال آنان عين آن چيزي است كه خداوند به آن دستور داده است )1

برپا شدن دادگاه عدل الهيـ  نان عين آن چيزي است كه خداوند به آن دستور داده استاعمال آ )2

 حضور شاهدان و گواهانـ  اند اند و از هر خطايي مصون ها را ديده آنان ظاهر و باطن اعمال انسان )3

اه عدل الهيبرپا شدن دادگـ  اند اند و از هر خطايي مصون ها را ديده آنان ظاهر و باطن اعمال انسان )4

نشين اگر نيك باشد اين هم …شود و در  نشيني خواهد بود كه هرگز از او جدا نمي ، براي انسان به ناچار همرسول خدا (ص) ةبه فرمود -45

اين همنشين همان كردار انسان است.… ،

وي را گرامي خواهد داشتـ  برزخ )2 وي را گرامي خواهد داشتـ  رستاخيز )1

انس وي خواهد بود ةمايـ  برزخ )4 انس وي خواهد بود ةمايـ  رستاخيز )3

پاسخ دادن به اين سؤاالت اجباري است و در تراز كل شما تأثير دارد.)گواه( شاهدآزمون
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…(ص) بدين معناست كه اسوه قرار دادن پيامبر اكرم -46

در حد ايشان عمل كنيم. )2  در انجام اعمال، عين ايشان باشيم. )1

تا حدودي از ايشان تبعيت كنيم. )4  در حد توان از ايشان پيروي كنيم. )3

اند؟ يدن به هدف، براي ما ضروريهاي موفق براي رس چرا وجود اسوه -47

 كند. تر مي ها، ايمان ما را به اهدافمان بيش وجود اين الگوها و ايمان به آن )1

آميز است. اين راه موفقيتكه شود  با وجود اين الگوها به ما ثابت مي )2

تنها وجود يك الگوي زنده در زندگي ما، براي رسيدن به هدف كامالً ضروري است. )3

كنند. كنند و در طي راه از ما مراقبت مي مال ما را محاسبه مياع )4

اي دارند؟ ها در مقابل پاداش و كيفري كه محصول طبيعي خود عمل است، چه وظيفه انسان -48

زندگي خود را تنظيم كنند. ةبايد خود را با آن هماهنگ كنند و با آگاهي كامل از آن، برنام) 1

دهند و سعادت خويش را تأمين نمايند.با افزايش دانش آن را تغيير  )2

هرگونه اقدام مخالف آن را ممنوع سازند و بدون همراهي، از آن استفاده كنند.) 3

را بپذيرند و در هنگامي كه غيرعادالنه باشد با وضع قوانين آن را كنترل نمايند.  آن )4

رمايد؟ف بخش به مرده چيست و امام صادق (ع) در اين مورد چه مي اكسير حيات -49

 »دارد. چيزي است كه دوست مي ةارزش هر انساني به انداز«ـ  ايمان به خدا )1

»دارد. مي چيزي است كه دوست ةارزش هر انساني به انداز«ـ  عشق به خدا )2

»قلب انسان حرم خداست؛ در حرم خدا غيرخدا را جا ندهيد.«ـ  ايمان به خدا )3

»در حرم خدا غيرخدا را جا ندهيد. قلب انسان حرم خداست؛«ـ  عشق به خدا )4

محبت الهي، تنبل را چاالك .بخشد شجاعت و قدرت مي ،برد و به انسان نشاط عشق و محبت الهي، افسردگي، ترس و يأس را از بين مي -50

 . …كند. اين همه تحول به اين دليل است كه و زرنگ و بخيل را بخشنده مي

كند. تر مي هاي او را انجام دهد، محبت و دلبستگي به او را در وجود خود بيش حترام بگذارد و فرمانبه ميزاني كه انسان به دستورات كسي ا )1

هايش، فقط و فقط به مصلحت ما نظر دارد. خداوند در خواسته )2

گيرد. قلب انسان جايگاه خداست و جز با خدا آرام و قرار نمي )3

كند. كند، با هر چه ضد خداست، مقابله مي به دوستي با خدا افتخار مي گريزد و آن كس كه عاشق روشنايي از تاريكي مي )4
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51- We … volleyball after school. It is fun, would you like to join us?  

1) play 2) played

3) will play 4) are going to play

52- I have never forgotten the … bed in which I used to sleep as a child. 

1) large wooden beautiful brown

2) beautiful brown large wooden

3) beautiful large brown wooden

4) beautiful large wooden brown

53- When you want to travel to a country, reading about the culture of that area is … to understand 

the people of that country. 

1) one of most the important ways 2) one of the most important ways

3) important of the most one ways 4) one most the important of ways

54- It was really hard to make Andrew understand the truth. Honestly speaking, I tried to tell him 

what was happening but he … . 

1) won’t listen 2) doesn’t listen 3) wasn’t listening 4) isn’t listening

55- Hundreds of people came to form a … chain around the nuclear plants to support our nuclear 

activities. 

1) country 2) phrase 3) human 4) culture

56- It was Delta’s … wish that except the boat all her property must be given away for charity. 

1) dying 2) bleeding 3) packing 4) burning

57- I didn’t … want any more coffee, but Drake ordered another one for me in the small cafe.  

1) wonderfully 2) actually 3) angrily 4) nationally

58- Although the government cannot manage to control the increase in the divorce rate, the president 

insists on … his programs against the crisis. 

1) increasing 2) reporting 3) defending 4) identifying

59- The new research reveals that in a/an … way some animals’ hearts pumps blood more than one 

thousand times per minute around their body. 

1) amazing 2) medium 3) uninterested 4) suitable

60- The results that have been … to achieve for the final exams are not what the students actually 

expected. 

1) chosen 2) saved 3) helped 4) hoped

Saving Nature
Wonders of Creation 

The Value of Knowledge
3و  2، 1 هاي درس

95تا  15 هاي صفحه 
دقيقه 15وقت پيشنهادي: 

)1(زبان انگليسي 

PART A: Vocabulary and Grammar 
Directions: Questions 51-60 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. 
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61- While I  … for the English test yesterday, my brother was having fun with his friends. 

1) was studying 2) study 3) am studying 4) studied

62- My mother told me, “Be careful with that knife. You might cut …”. 

1) yourself 2) itself 3) ourselves 4) yourselves

63- Do you know how languages were …? I think by traveling. 

1) believed 2) invented 3) developed 4) endangered

64- Bill Gates is very … in the world. Everybody knows him as a rich man.  

1) famous 2) appropriate 3) energetic 4) pleasant

65- He believes that money can … all his problems, but I don’t think so. 

1) try 2) solve 3) seek 4) save

 

 

Leonardo da Vinci wasn’t just an amazing artist; he was also an inventor, scientist, 

mathematician, writer and a musician. He had …(66)… in all scientific things. He did drawings of 

many things from war machines to boats and other ideas.  

Leonardo also did a lot of …(67)… to learn more about the flight of birds. He tried very hard and 

created plans for …(68)… machines that were like today’s gliders and helicopters. 

He was also very interested in the anatomy of the human body, studying it in detail and creating 

hundreds of drawings. Leonardo worked very hard during his lifetime, and he never …(69)… . 

Leonardo da Vinci began painting the Mona Lisa, his most famous painting, around 1503. Every 

year, millions of people visit the Louvre Museum in Paris to see this wonderful painting. He …(70)… 

on May 2, 1519 at the age of 67. 

66- 1) an interest 2) a success 3) a belief 4) an emotion

67- 1) wonders 2) experiments 3) facts 4) exercises

68- 1) natural 2) great 3) quick 4) flying

69- 1) gave up 2) got around 3) grew up 4) found out

70- 1) filled out 2) talked about 3) died out 4) passed away

پاسخ دادن به اين سؤاالت اجباري است و در تراز كل شما تأثير دارد.)گواه( شاهدآزمون

PART B: 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: Cloze Test 
Directions: Choose the word or phrase (1), (2), (3), or (4) that best completes each sentence. Then mark the answer on your answer sheet.
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21ها برابر ضرب آن حاصلو  5برابر  bو aعدد مجموع دو  -71
كدامbو aمجموع مربعات .است4

؟است

1(  14   2 (/14 5

3(  15   4( /15 5

xهاي معادلة  مجموع ريشه -72 x  22 4 1 xهاي معادلة ضرب ريشه چقدر از حاصل 0 x  22 3 6 بيشتر است؟ 0

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

yاگر متغيرهاي وابسته در رابطة -73 x 5 }اعضاي مجموعة 2 , , , } 3 2 12 د، متغيرهاي مستقل عضو كدام مجموعه هستند؟نباش 8

1(  { , , , }1 2 1 0   2( { , , , }3 2 2 0  3( { , , , }2 0 2 1   4( { , , , } 1 1 0 2

رابركاال ب 80نمودار هزينة توليد و درآمد حاصل از فروش كاالهاي يك شركت دانش بنيان به صورت زير است. اگر سود حاصل از فروش -74

سوددهي آغاز شود؟ تومان باشد، اين شركت حداقل چند كاال بايد بفروشد تا 9000 با

1(  50 

2 (40 

3(  60 

4( 30 

fدرجة دوم نمودار تابع -75 (x) ax bx c   2 اگر نمودار اين تابع، نمودار. است 1داراي بيشترين مقدار 2اي به طول در نقطه 2

g(x)سهمي به معادلة x 2 كدام است؟ aمقدار  قطع كند، 1اي به طول را در نقطه 3

1(  1
92 (2

93( 2
94( 

1
9

) و 3) تا پايان فصل (1كل فصل (

)2) و (1) درس (4فصل (

104تا  10ي  صفحه

دقيقه 20وقت پيشنهادي: 

)1رياضي و آمار (

15000

40000

100
تول�دي �االهاي تعداد

تومان

R(x)

C(x)

محل انجام محاسبات
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نامه و مشاهده مناسب است؟ هاي پرسش ترتيب روش براي بررسي كدام موضوعات، به -76

كنكور سراسري در يك شهرستان 1000زير هاي  هاي انجام شده در تابستان امسال ـ تعداد رتبه اج) تعداد ازدو1

شوند. ميمشخصي وارد بزرگراه  10تا 9سرنشين كه از ساعت آموزان دهم انساني يك مدرسه به شغل معلمي ـ تعداد خودروهاي تك ) ميزان عالقة دانش2

ن كارمندان يك شركتسآموزان يك كالس از نحوة تدريس معلم رياضي ـ  ) ميزان رضايت دانش3

آموزان يك كالس از اينترنت ميزان استفادة دانش  ) ميزان صادرات غيرنفتي كشور در سال گذشته ـ4

؟ترتيب چه متغيرهايي هستند ار در ايستگاه مترو بههاي يك پارك و زمان انتظ رنگ گل  دماي هواي كالس، -77

ينسبت يكمي ـ كيفي ترتيبي ـ نسبت ي) كم2  اي ـ كيفي اسمي ـ كمي نسبتي كمي فاصله )1

يا فاصله يكمي ـ كيفي اسمي ـ ا فاصله يكم )4  يا فاصله يكم ـ يبيترت يفيك ـ يا فاصله ي) كم3

؟ه و ميانگين كدام استميان  هاي زير، مجموع مقادير مد، در داده -78

, , , , , , , , , , , , , , ,2 5 8 8 3 1 4 1 6 6 3 7 8 8 4 6

1( /17 52( 18   3( /18 54 (/19 5

دليل تقلب به صفر آموزان به ها، نمرة يكي از دانش جدد ورقهماست. در بررسي  14آموز يك كالس دانش 40ميانگين نمرات درس عربي -79

13/نمرات، برابر با  ةدر اين صورت ميانگين بقي .شود تبديل مي نمرة اولية فردي كه تقلب كرده تقريباً چقدر بوده است؟ ،شود مي 9

1 (15   2 (20   3 (16   4 (18 

,ترتيب به ها خود دادهدادة آماري از  6تفاضل ميانگين -80 , , , ,   13 7 3 1 9 باشد، در اين صورت 13ها اگر ميانة داده .است 15

ها كدام است؟ ميانگين داده

 17) 4   15 )3   11 )2صفر )1
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xساده شدة عبارت -81 x
A

x x

 


 

22 1
26 2

كدام است؟

1 (x

x



1

3 22 (x

x



1

3 2

3 (x

x




1
3 24 (x

x



1

3 2

xمعادلة -82 x k  2 3 در چه شرايطي همواره دو جواب حقيقي متمايز دارد؟ 0

1 (k



9

42 (k 
9
4

3 (k



9

44 (k 
9
4

باشد؟ زير تابع مي نمودارهايكدام يك از  -83

1 (2 (  3 (  4 (

fبا ضابطةخطي در تابع  -84 (x) mx n  ،f ( ) 2 fو 3 ( ) 1 mصورت حاصل  ، در اين1 n ست؟كدام ا

1 (10
92 (

10
93 (9

104 (
9

10

معادلة سهمي شكل زير كدام است؟ -85

1 (y x x  22 22 (y x x   
1 2 42

3 (y x x   
1 2 424 (y x x  

1 2 42

ه اين سؤاالت اجباري است و در تراز كل شما تأثير دارد.پاسخ دادن بآزمون شاهد (گواه)
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آموز سال چهارم دبيرستان مورد مطالعه قرار دانش1000» آموزان در سال چهارم دبيرستان افت معدل دارند. دانش«براي بررسي موضوع  -86

ترتيب كدام است؟ آماري و نمونة آماري به گيرند. در اين بررسي جامعة  مي

آموز مورد مطالعه دانش 1000ان دبيرستان ـ آموز ) كل دانش1

آموز سال چهارم مورد مطالعه دانش 1000آموز از دانش 200آموز مورد مطالعه ـ حداقل  دانش 1000) 2

آموز سال چهارم مورد مطالعه دانش 1000يرستان ـ آموزان سال چهارم دب ) كل دانش3

آموز سال چهارم مورد مطالعه دانش 1000آموز مورد مطالعه ـ معدل دانش 1000) 4

180دانشجو دارد، نسبت تعداد دختران به كل دانشجويان 300در يك دانشكده كه  -87
است. در كالس عربي، نسبت دختران به كل افراد300

20كالس
17است و در كالس رياضي، اين نسبت برابر با27

چنين مفهوم پارامتر و آماره كدام است. با توجه به متن ذكر شده و هم21

گزينه صحيح است؟

180نسبت) 1
20هاي ) نسبت2گويند. را آماره مي300

17و27
گويند. را آماره مي21

20) نسبت3
17را آماره و نسبت27

120) نسبت4  گويند. را پارامتر مي21
دهد. گويند كه تعداد پسران دانشكده را نشان مي اي مي را آماره300

هاي مشخص شده صحيح است؟ برداري است. چه تعداد از نوع داده هاي زير مربوط به يك ورزشكار در تيم ملي وزنه داده -88

 ي است.گيري آن اسم الف) نام اين ورزشكار حسين است. متغير كيفي و مقياس اندازه

 گيري آن نسبتي است. سال سن دارد. متغير كمي و مقياس اندازه 39ب) اين ورزشكار 

اي است. گيري آن فاصله كيلوگرم است. متغير كمي و مقياس اندازه 152پ) وزن اين ورزشكار 

اي است. ها فاصله گيري آن ها متغير كمي و مقياس اندازه ميالدي مدال طالي المپيك را كسب كرده است. سال 2004و  2000هاي  ت) در سال

) صفر4   3) 3   2) 2   1) 1

,هاي  ميانگين داده -89 ,x, ,3 7 12 كدام است؟ xاست. مقدار  10برابر 23

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

aهاي مرتب شدة  در داده -90  4 ،a  3 ،a  2 ،a 1  وa اگر دادة وسط را دو برابر كنيم، ميانه و ميانگين چگونه تغيير

a)كنند؟ مي )0 

1/) ميانه يك واحد افزايش و ميانگين 1 1/) ميانه يك واحد كاهش و ميانگين 2  كند. پيدا ميواحد افزايش 2 كند. واحد افزايش پيدا مي2

1/) ميانه يك واحد افزايش و ميانگين 3 1/) ميانه يك واحد كاهش و ميانگين 4  شود. برابر مي2 شود. برابر مي2
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باشد؟ هاي زير مي مبين پاسخ صحيح پرسش كدام گزينه -91
الف) بهترين روش استفاده از منابع و امكانات كدام است؟

,ب) فردي با ,4 500 2000اوراق مشاركت با سـود هـر ورق   35تواند:  انداز خود مي تومان پس000
گـذاري در گذاري كند، يا با سـرمايه  % سرمايه 18يا اين پول را در بانك با سود تومان خريداري كند

500,بازار بورس اوراق بهادار اين فرد پول خود را در چـه كـاري بايـد تومان سود دريافت كند. 000
كدام خواهد بود؟ و هزينة فرصت اين انتخاب براي فرد گذاري كند سرمايه

عملي شوند. …دارد و بايد از طريق  …عمدتاَ ريشه در  ،گيرد ج) تصميماتي كه انسان در مورد مسائل اقتصادي مي
 است؟ نادرستد) كدام مطلب در خصوص علم اقتصاد 

 شود؟ د اقتصاد محسوب ميرهـ) كدام مورد از بازيگران خ
810,-گذاري در بازار بورس اوراق بهادار  ب) سرمايه ،ود در حد رفع نيازهاي داخلي جامعهكارگيري منابع و امكانات موج ) الف) به1 تومان سودي 000

ها، د) دانشمندان علوم اقتصادي توانست كسب كند. ج) منابع و امكانات كمياب ـ با دقت دربارة انواع منافع و هزينه گذاري در بانك مي كه از سرمايه
را به دليل داشتن ابعاد اجتماعي، فرهنگي، …وضوعات اقتصادي مانند توليد، مصرف، توزيع، تجارت، قيمت، رشد و پيشرفت، فقر و ماليات و م

ها هاي علمي مورد مطالعه قرار دهند. هـ) دولت د با روشنتوان نمي …شناختي، حقوقي و سياسي و  تاريخي، روان
810, - كه اين منابع به آيندگان نيز تعلّق دارد. ب) خريد اوراق مشاركت  ها به استناد اين تر از آن ي كم  ) الف) استفاده2 تومان سودي كه از 000

هاي علمي، د) علم اقتصاد مانند هر علم ديگري كارگيري روش هاي نامحدود ـ به توانست كسب كند. ج) نيازها و خواسته گذاري در بانك مي سرمايه
ها هاي مشخصي طراحي شده است. هـ) شركت گويي به پرسش كند و براي پاسخ هاي خاصي بحث مي دربارة موضوعات معيني با روش

500,-گذاري در بانك  ب) سرمايهسطح باالتري از رفاه براي انسان، آوري  ترين ميزان منافع از منابع موجود و فراهم ) الف) كسب بيش3 تومان 000
كارگيري منابع و امكانات محدود و در دسترس، د) هاي نامحدود ـ به توانست كسب كند. ج) نيازها و خواسته سودي كه از خريد اوراق مشاركت مي

داشتن ابعادرا به دليل  …دانشمندان علوم اقتصادي موضوعات اقتصادي مانند توليد، مصرف، توزيع، تجارت، قيمت، رشد و پيشرفت، فقر و ماليات و 
ها هاي علمي مورد مطالعه قرار دهند. هـ) خيريه د با روشنتوان نمي …شناختي، حقوقي و سياسي و  اجتماعي، فرهنگي، تاريخي، روان

500, - گذاري در بانك  ب) سرمايه سطح باالتري از رفاه براي انسان، آوري ترين ميزان منافع از منابع موجود و فراهم ) الف) كسب بيش4 تومان سودي كه 000
كارگيري منابع و امكانات محدود و در دسترس ، د) دانش اقتصاد با دقت هاي نامحدود ـ به توانست كسب كند. ج) نيازها و خواسته از خريد اوراق مشاركت مي
 ها ها را انتخاب كنند. هـ) دولت ه از منابع و امكاناتشان بهترينها و كشورها در استفاد ها، سازمان كند انسان ها كمك مي دربارة انواع منافع و هزينه

ميليون 50مرزهاي جغرافيايي يك كشور فرضي با  ةسال در محدود كاالها و خدمات نهايي كه در طول يك ةدر جدول زير ارزش پولي كلي -92
داخلي چند ميليون دالر و توليـد ناخـالص داخلـي ترتيب توليد خالص داخلي، توليد ناخالص نفر جمعيت توليد شده، آورده شده است. به

ي اين كشور چند دالر خواهد بود؟ سرانه
1 ( 8 352 347

2 ( 7 246 350

3 ( 8 347 350

4 ( 7 350 347

با توجه به نمودار زير: -93
كدام است و هر يك در كدام» عرضه ـ قيمت «و » متتقاضا ـ قي «الف) منحني 

وضعيت است؟
ريال بازار در چه وضعيتي قرار دارد و براي رسيدن به تعادل 500ب) در قيمت 

قيمت چه تغييري بايد بكند؟
ريال حداكثر درآمد توليدكنندگان چند ريال است؟ 1000ج) در قيمت 

صعودي، ب) مازاد عرضه ـ قيمت (S)نزولي ـ منحني تقاضا  (D)) الف) منحني عرضه 1
30,ريال افزايش يابد. ج)  150بايد  000

30,ريال افزايش يابد. ج)  250ـ قيمت بايد نزولي، ب) كمبود عرضه  (D)صعودي ـ منحني تقاضا  (S)منحني عرضه  ) الف)2 000
60,ريال كاهش يابد. ج)  150نزولي، ب) مازاد عرضه ـ قيمت بايد  (D)صعودي ـ منحني تقاضا  (S)منحني عرضه  ) الف)3 000
60,ريال كاهش يابد. ج)  250صعودي، ب) كمبود عرضه ـ قيمت بايد  (S)نزولي ـ منحني تقاضا  (D)ي عرضه منحن ) الف)4 000  

) 4) تا پايان بخش (1بخش (
)1) فصل (5و بخش (
123تا  8ي  صفحه

دقيقه 20وقت پيشنهادي: 

اقتصاد

50, تن از قرار هر تن 500 مواد غذايي دالر 000
800,دستگاه از قرار هر دستگاه 300 آالت ماشين دالر 000

3, پوشاك 25, عدد از قرار هر عدد 000 دالر 000

 شده خدمات ارائه
2
ارزش مواد غذايي 5

 ي استهالك هزينه
1
آالت ارزش ماشين 80

ما نشود.شتر كنيد تا موجب گرفتن وقت زيادي از  حل مسائل اقتصاد را براي خود كوتاه راه
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چند مورد از عبارات زير صحيح است؟ -94
 ها بود. جواهراتي بود كه نزد صرافان يا بانكهاي طال و  هاي فلزي و شمش الف) پشتوانة پول كاغذي، پول

هاي دانستند و بنابراين پول هاي راكد را قرض مردم به خود مي هاي راكد صرافان ديندار بودند، پول هاي مالي كه مالك پول ب) در مؤسسه
 كردند. دادند و در مقابل مبالغي اضافه بر وام دريافت مي راكد را وام مي

هاي واقعـي اقتصـادي هـم بپردازنـد، اغلـب ها كه براساس عقود اسالمي به فعاليت بانكداري بدون ربا و اجازه به بانكج) با تصويب قانون 
 زمان، بانك تخصصي هم هستند. ها در ايران هم بانك

ـ  قراردادي است كه در آن چند شخص حقيقي، سرماية نقدي خود را به شكل غيرمشاع در هـم مـي  »: مشاركت مدني«د)  د و بانـكآميزن
 كند. هاي سهامي جديد را تأمين مي قسمتي از سرماية شركت
مؤثر است.» نرخ تورم «هاي مفيد اقتصادي در كاهش  اندازها در فعاليت كارگيري پس و به» پس انداز«هـ) بورس با تشويق مردم به 

1 (1   2 (2   3 (3   4 (4 
فرضي است. با توجه به اين مندرجات: ةشده در جدول زير، مربوط به يك جامع اطالعات ارائه -95

الف) ميزان بدهي بانك به مشتريانش، ب) ميزان سپرده غيرديداري،
است؟چند واحد پولي در اين جامعه ، د) ارزش مسكوكات مردم، »دار مردم هاي مدت سپرده«ج) ميزان 

پولي واحد 270 اسكناس 1
پولي واحد 60 انداز پس ةموجودي سپرد 2
 ارزش مسكوكات مردم معادل 3

1
موجودي اسكناس 3

پولي واحد 230 هاي ديداري و غيرديداري مردم  مجموع سپرده 4
پولي احدو 100 هاي جاري اشخاص موجودي حساب 5

63، د) 80ج)  ،120ب)  ،640) الف) 2  90، د) 70، ج) 130، ب) 230) الف) 1
63، د) 80، ج) 120ب)  ،230) الف) 4  90 ، د)70، ج) 130، ب) 640) الف) 3

در سه كشور مختلف است. با توجه به اطالعات ارائه شده:» هاي توسعه شاخص«جدول زير مبين  -96
؟نداردهماهنگ است و در كدام كشور اين هماهنگي وجود » توسعه«با شاخص » رشد«الف) در كدام كشور، شاخص 

و رتبه كشور چين در» نروژ«سرانه در » توليد ناخالص داخلي«، » موزامبيك«در ، اميد به زندگي »چين«ب) نرخ مرگ و مير نوزادان در 
ترتيب از راست به چپ كدام است؟ ، به2015شاخص توسعه انساني در سال 

ها شاخص   رديف
 ها كشور

نرخ مرگ و مير نوزادان
 (در هر هزار تولد)

اميد به زندگي
(سال)

سوادي نرخ با
ساالن (به درصد) بزرگ

وليد ناخالص داخلي سرانهت
)2011ثابت سال  PPP(به دالر 

751/9511525؟چين1
6/501070؟5/61موزامبيك2
؟100حدود 3/26/81نروژ3
ژاپن1 ـ موزامبيك چين2  180ـ  31490ـ  9/30ـ  20ب) ،) الف) ـ موزامبيك   90 ـ 62448 – 1/55-9/10ب) ،) الف)
90ـ  38320ـ  9/30ـ  22ب)  ،) الف) چين ـ ژاپن4  69ـ  31490ـ  9/40ـ  20ب)  ،يك) الف) چين ـ موزامب3

در يك سال معين، در جدول زير آورده Aوضعيت توزيع درآمد در كشور فرضي  - 97
درصد، تفاوت سهم دهك دوم و 2شده است. اگر تفاوت سهم دهك پنجم و ششم 

ميليون نفر و درآمد ملـي آن 50چنين جمعيت كشور  همدرصد باشد، و  9هفتم 
 ميليارد دالر باشد، در اين صورت: (به ترتيب از راست به چپ): 625

هاي پنجم، هفتم و دهم، چند درصد است؟سهم دهك  الف)
برابر با Bب) اگر فرض كنيم، نسبت سهم دهك دهم به دهك اول در كشور 

تر است؟شد، وضعيت توزيع درآمد در كدام كشور عادالنهبا» 7«
ج) جمعيت دهك ششم چند ميليون نفر است؟

د) سهم دهك هفتم از درآمد ملي چند ميليارد دالر است؟
65، د) 7، ج) Aب)   ،17، 12، 7) الف) 1
75، د) 5 ، ج)A، ب) 18، 12، 9) الف) 2
65، د) 7، ج) B، ب) 17، 11، 7) الف) 3
75، د) 5، ج) B، ب) 18، 12، 9) الف) 4

Aوضعيت توزيع درآمد در كشور 
درصد 2  سهم دهك اول
درصد 3  سهم دهك دوم
درصد 7  سهم دهك سوم
درصد 7  سهم دهك چهارم
؟  سهم دهك پنجم
11  سهم دهك ششم
؟  سهم دهك هفتم
14 سهم دهك هشتم
17  سهم دهك نهم
؟  سهم دهك دهم

% درآمد ملي100  % جمعيت كشور100
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 هاست. ويژه مولد كردن آن بهو مستلزم توانمندسازي افراد  …و ايجاد كند  … تواند مي توزيع عادالنة درآمدها و كاهش فقر -98

تر كردن آن و مقابله با فقر قدرتمند همكاري و مشاركت عموم افراد جامعه را در فرآيند توسعة سالم اقتصادي ـ اصالح ساختار توزيع درآمد و عادالنه ةانگيز) 1
وضع نامطلوب زندگيمنظور بهبود  هايي به قدرتمند همكاري و مشاركت عموم افراد جامعه را در فرآيند توسعة سالم اقتصادي ـ اعمال سياست ةانگيز) 2
تر كردن آن و مقابله با فقر ـ اصالح ساختار توزيع درآمد و عادالنهرا وري نيروي كار و در پي آن افزايش درآمد ملي  افزايش بهره )3
منظور بهبود وضع نامطلوب زندگي هايي به ـ اعمال سياست راوري نيروي كار و در پي آن افزايش درآمد ملي  افزايش بهره) 4

 ؟هاي دولت در بخش عرضة كاالها و خدمات اشاره دارد فعاليت بهكدام گزينه هر دو مورد  در -99

گذاري اقتصاد ـ به عهدة گرفتن اداره و مالكيت برخي واحدهاي توليدي توسط دولت در زمان رسال لوايح قانوني به مجلس شوراي اسالمي براي ريلا) 1
جنگ تحميلي

ـ كوشند فعاليت يري از آيندة اقتصاد ميها با در نظر گرفتن تصو دولت) 2 هاي اقتصـادي جامعـه را بـه سـمت و سـوي مـورد نظـر خـود هـدايت كننـد
منابع توسط دولتو برداري از برخي معادن  بهره

ود.ش گذاري نمي هايي كه بخش خصوصي حاضر به سرمايه گذاري در زمينه هاي نفتي ـ سرمايه كشف، استخراج، تصفيه و توزيع فرآورده) 3
هسال خدمات عمومي مثل امنيت و آموزش و پرورش ـ ابالغ قانون بودجه يا قانون برنامه پنج ةارائ) 4

كدام گزينه نادرست است؟ - 100
كنند. ها تالش مي و ديگر بخش  ظايف و تقسيم كار ملي بين دولتها، و نقش ةبهين  سيمقهاي مختلف در ت اقتصاددانان در موقعيت) 1
كنند كـه از دو ابـزار درآمـدها و مخـارج دولـت را اجرا مي» هاي مالي سياست«ديريت كالن اقتصاد كشور و اجراي وظايف خود بستة ها براي م دولت) 2

تشكيل شده است.
را حل كند.اقتصاد كشور مشكل  ،مدت تواند براي كوتاه مي يپولي انقباض  در حالت ركود اقتصادي، بانك مركزي با سياست) 3
هـاي نـوين، كـارگيري فنـاوري   در جهـت بـه   يريـز  برنامـه  ،وري و امنيت اقتصادي، بهبود محيط كسب و كار هايي نظير افزايش بهره ستدولت با سيا) 4

بخشد. هاي بخش توليد و عرضه را بهبود مي فعاليت
نامند. مي ،… ،شود به مجلس تقديم مي …تدوين و پس از تصويب  … توسط متن پيشنهادي بودجه را، كه - 101

ت دولت ـ قانون بودجهئزمان مسئول امور بودجه ـ هيسا) 1
ريزي كشور ـ شوراي نگهبان ـ اليحة بودجه سازمان مديريت و برنامه) 2
ت دولت ـ اليحة بودجهئسازمان مسئول امور بودجه ـ هي) 3
ريزي و راهبردي رياست جمهوري ـ شوراي نگهبان ـ قانون بودجه معاونت برنامه) 4

؟ات زير صحيح استچند مورد از عبار - 102
 آن است. درآمدكنندة مخارج دولت، ميزان  ينياز عوامل اصلي تعالف) 

هـاي تعيـين شـده نـزد دريافـت و بـه حسـاب    ،هاي مشخص در چارچوب قوانين و مقررات، توسط دستگاه ،ماهيت درآمد و عايدي دارد آنچهب) 
شود. داري كل واريز مي خزانه

ليات بر ارزش افزوده، نوعي ماليات مستقيم بر مصرف كاالها و خدمات است.ها، ما بندي ماليات ج) در طبقه
شود. ها كم و زياد نمي ي آنيميزان ماليات پرداختي افراد متناسب با تغيير در درآمد يا دارا  د) در نرخ ثابت مالياتي،
 بيني شده است. پيش اي ساله است كه در آن منابع درآمدي و مخارج برنامه مدت يك هـ) بودجه برنامه كوتاه

1 (1   2 (2   3 (3   4 (4 
؟است نادرستكدام گزينه  - 103

بيني شده با مخارج واقعي تحقق يافته و درآمدهاي قام پيششود و در پايان سال پس از اجراي بودجه، تفاوت ار طور تخميني تعيين مي ارقام بودجه به )1
شود. مشخص مي» بودجه قانون«واقعي وصول نشده در سندي به نام 

اي در مديريت نظام بودجه و ساختار مـالي جامعـه و حاكميـت عنوان يكي از اركان اساسي و بسيار مهم مالي كشور است و جايگاه ويژه داري به خزانه) 2
به اين موضوع اختصاص يافته است.ايران قانون اساسي جمهوري اسالمي  53داري، اصل  دليل اهميت و جايگاه خزانهدارد. به 

تواند براي جبران كسري بودجه خود از داخل يا خارج كشور استقراض كند. هاي دولت را نكند، دولت مي ، تكافوي هزينهياگر منابع درآمد )3
مالياتي مـورد توجـه قـرار گيـرد، ماليـات يكـي از  شود و در صورتي كه عدالت مجلس نمايندگان وضع مي ةليات به وسيلقانون ما ،در بيشتر كشورها) 4

هاي اقتصادي ـ اجتماعي است. مؤثر در رفع نابرابريابزارهاي 
؟است نادرست» ماليات غيرمستقيم«كدام عبارت در رابطه با  - 104

نند واردات يا خريد) بستگي دارد.ا فعاليت اقتصادي (مايتحقق آن به رفتار ) 1
) در اين نوع ماليات پرداخت كننده نهايي آن مشخص و معين نيست.2
در اين نوع ماليات امكان انتقال بار مالياتي بسيار زياد است.) 3
تواند افراد پردرآمد و كم درآمد را از هم جدا كند. دولت در اين نوع ماليات مي) 4
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باشد؟ صحيح سؤاالت زير مي خپاسردارندة دربكدام گزينه  ترتيب به - 105
دار انجام كدام مراحل بودجه است؟ الف) دولت عهده

؟گويند گيرند، چه مي مورد استفاده قرار مي ها بقاي اصل آنبا شود كه  هاي دولتي كه صرف احداث بنا يا خريد كاالهايي مي ب) به آن دسته از هزينه
هاي اجتماعي ب) هزينه ،تصويب الف) اجرا، ) 2  هاي مولد هزينهب)  ،الف) تنظيم و پيشنهاد، تصويب) 1
اي هاي سرمايه ب) هزينه ،الف) تنظيم و پيشنهاد، اجرا) 4  هاي زيربنايي ب) هزينه ،الف) نظارت بر اجرا، تنظيم و پيشنهاد) 3

)ترتيب به( ؟كند كدام گزينه درستي و يا نادرستي عبارات زير را مشخص مي - 106
هاي جاري سير نزولي نداشته باشد. آيد كه هزينه ي پيش ميالف) كمتر مورد

هاي انتقالي است. مثالي براي پرداخت ،ب) پرداخت به روستاييان تحت پوشش طرح شهيد رجايي
گذاري اجتماعي است. گذاري دولت، سرمايه ترين سرمايه ج) مهم

 دانند. گذاري مي رهنگ را نوعي سرمايههاي علم و ف هاي آموزش و پرورش و يا هزينه د) اقتصاددانان، هزينه
غ ـ ص ـ ص ـ ص) 4  ص ـ غ ـ ص ـ ص) 3  غ ـ ص ـ ص ـ غ) 2  غ ـ ص ـ غ ـ ص) 1

با فرض جدول مالياتي زير: - 107
مالياتپرداخت معاف از   ميليون ريال 10درآمدهاي تا 
درصد 13با نرخ   ميليون ريال 20درآمدهاي تا 
درصد 16 با نرخ  ميليون ريال 35درآمدهاي تا 
درصد 20با نرخ   ميليون ريال 45درآمدهاي تا 

درصد 25با نرخ   ميليون ريال 45درآمدهاي باالتر از 
ميليون ريال درآمد دارد، كدام است؟ 65اي كه در ماه  الف) ميزان ماليات ماهانة توليدكننده

او چقدر است؟ ةخالص ساالن ةب) ميزان ماند
,) الف) 1 ,12 950 ,ريال، ب) 000 ,585 000 ,) الف) 2  ريال000 ,16 250 ,ريال، ب) 000 ,62 050 ريال000
,) الف) 3 ,12 950 ,ريال، ب) 000 ,62 050 ,) الف) 4  ريال000 ,16 250 ,ريال، ب) 000 ,585 000 ريال000

كدام گزينه در خصوص مراودات تجاري صورت جدول زير است. به Cو  A ،Bفرضي كشور  سهو پارچه در  كفشي هاتوليد كاال ميزان - 108
اندازه از نيروي كار، سرمايه و دانش فني برخوردارند و همه عوامل توليد با اشتغال كاملميان كشورها صحيح است؟ (هر سه كشور به يك 

گيرند.) كار مي را براي توليد كاالها به
   نام كاال  

 نام كشور
پارچه كفش

A 400 واحد 800واحد
B  500 واحد 650واحد
C  250 واحد 450  واحد

وارد كند. Bنياز خود را از كشور  بايد به توليد كفش بپردازد و پارچه مورد A) براساس اصل مزيت مطلق كشور 1
وارد كند. Cنياز خود را از كشور  توليد كفش بپردازد و پارچه موردبايد به  B) براساس اصل مزيت مطلق كشور 2
وارد كند. Bنياز خود را از كشور  مورد كفشبپردازد و  پارچهبايد به توليد  Cكشور  نسبيبراساس اصل مزيت ) 3
وارد كند. Aنياز خود را از كشور  بايد به توليد كفش بپردازد و پارچه مورد Cمزيت مطلق كشور  ) براساس اصل4

هاي زير است؟ كدام گزينه مبين پاسخ صحيح پرسش - 109
در گذشته چه چيزي هزينه داد؟ هاي تجارت را به شدت افزايش مي ـ

به چه نوع شود؟ گفته مي» محصوالت راهبردي«محصوالتي،  ـ
هاي مناسب ـ محصوالتي كه با حمايت دولت و مردم در مسير كسب مزيت اقتصادي هستند. ) نبود وسايل حمل و نقل و راه1
 شود. انجام مي …زار و با  هزينه، ،ها بدون توجه به ميزان سود هاي مناسب ـ كاالها و خدماتي كه توليد آن ) نبود وسايل حمل و نقل و راه2
خارجي ـ محصوالتي كه با حمايت دولت و مردم در مسير كسب مزيت اقتصادي هستند. ودةرام) حمايت حاكمان از منابع داخلي و منع 3
شود. انجام مي …زار و با  هزينه، ،ها بدون توجه به ميزان سود خارجي ـ كاالها و خدماتي كه توليد آن ودةرام) حمايت حاكمان از منابع داخلي و منع 4

 هاي زير است؟ كدام گزينه مبين پاسخ صحيح پرسش - 110
كدام است؟ترتيب از راست به چپ  بهالمللي پول و سازمان تجارت جهاني  ي صندوق بينرتصاخالف) نام ا

ترتيب در گذشته و امروز رايج بوده است؟ ها به ب) كدام نوع از تحريم
WTO) الف) 1 IMFهاي مالي تحريم  هاي تجاري ـ ، ب) تحريم
IMF) الف) 2 WTOهاي تجاري تحريم  هاي مالي ـ ، ب) تحريم
WTF) الف) 3 IMOهاي تجاري هاي مالي ـ تحريم ، ب) تحريم
IMF) الف) 4 WTOمالي هاي تحريم  هاي تجاري ـ ، ب) تحريم
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  ؟نيستهاي پنجم و ششم  كدام متن مربوط به نثر سده - 111

1 (قد (كينه) را مادنهايت است. اگر همة درياها بر وي گذرد، نميرد. ت بيآتش ح

اَلَمي بزرگ بدين چاكر رسانيدي.و شرارت و زعارتي در طبع وي مؤكّد شده بود و تضريب كردي ) 2

ق و شعوذة او را در ضمير نگذارد.رزخردمند به سخن دشمن التفات نمايد و ) 3

بماند و نشان او گسسته نشود. اوبدان كوشد تا نام   وي چيزي نماند پايدار، چون مردم بدانست كز) 4

U«گزينه با الگوي هجايي كدام  - 112 U U U        « ؟نداردمطابقت

جاييه ساقي كصدلم خون شد از غ) 2  رفيقان چنان عهد صحبت شكستند )1

مكش رنج بيهوده خرسند باش )4    بسي پادشايي كنم در گدايي )3

؟است درستدر مورد نثر دورة چهارم و پنجم هجري  هگزينكدام  - 113

) نثر اين دوره كمتر از شعر رونق گرفت.1

) ورود اصطالحات علمي و اشعار و امثال در اين دوره رايج شد.2

حماسي، تاريخي و سياسي توجه دارند. يها ) نويسندگان اين عصر بيشتر به موضوع3

گوناگون در اين دوره به زبان دري نوشته شد. هاي موضوع درهايي  ) كتاب4

.درست است … جز بهمتن زير همة نكات زباني، ادبي و فكري با توجه به  - 114

ديدگان از را، از دهقانان و فرزانگان و جهانپس امير ابومنصور عبدالرزاق، دستور خويش، ابومنصور المعمري را بفرمود تا خداوندان كتب «

اي و ازشهرها بياورد و چاكر او ابومنصور المعمري به فرمان او نامه كرد و كس فرستاد به شهرهاي خراسان و هشياران از آنجا بياورد از هر ج

و زندگاني هر يكي از داد و بيداد و آشوب و جنگ و آيين،هاشان،  هاي شاهان و كارنامه هر شارستان، گرد كرد و بنشاند به فراز آوردن اين نامه

»شهريار كه آخر ملوك عجم بود. نخستين كه اندر جهان او بود كه آيين مردي آورد و مردمان از جانوران پديد آورد، تا يزدگرد يِكَاز 

»ابومنصور المعمري را بفرمود.«در جمله: » به«به معني » را«كاربرد ) 1

»داد و بيداد؛ آشوب و جنگ«هاي  ميان واژهتضاد ) 2

شوند؛ مانند: به فرمان او نامه كرد. اي ديگر به كار گرفته مي كاربردهاي كهن واژگان كه امروزه، به گونه) 3

 »وزير«در معناي » دستور«كاربردن  و به» جمع كردن«به معني » فراز آوردن«كاربردن  به) 4

؟نيستهاي ايراني  بانز  يك از عبارات زير دربارة كدام - 115

 شده است. زبان پارتي در شمال و شمال شرقي ايران متداول بوده است و تا اوايل دورة ساساني نيز آثاري به اين زبان تأليف مي )1

 امنشيان به نگارش درآوردند.خرا در دورة ه» اوستا«موبدان كتاب ) 2

 زمان با اين دولت پديد آمد. مي ايران بودند. ادبيات فارسي دري تقريباً همطاهريان نخستين دولت اسال  پس از برافتادن ساسانيان،) 3

در دست است. »شب هزار و يك«ها مانند  برخي از آنعربي و فارسي آثار ادبي منظوم و منثور زبان پهلوي از ميان رفته است ولي ترجمة ) 4

ها و عبارات مشكل را براي خود مشخص كنيد. هر متن را ا نثر) ابتدا متن را چندبار بخوانيد. واژههاي سبكي هر متن (اعم از شعر ي ن ويژگييافت براي  
بايد با توجه به زبان معيار امروزي بررسي كنيد.

) 4) و فصل (3) تا پايان فصل (1فصل (
  )10درس (

87تا  12ي  صفحه
دقيقه 15وقت پيشنهادي: 

)1ادبي (علوم و فنون 
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؟تاس نادرستگانه كدام گزينه  در تحليل شعر زير در قلمروهاي سه - 116

خوي بود / كه بد سيرتان را نكوگوي بود كردار خوش يكي خوب«

به خوابش كسي ديد چون درگذشت / كه باري حكايت كن از سرگذشت

دهاني به خنده چو گل باز كرد / چو بلبل به صوتي خوش آغاز كرد

 »كه بر من نكردند سختي بسي / كه من سخت نگرفتمي با كسي

هاي ادبي تشبيه و جناس گيري از آرايه بهره) 2    كاربردهاي تاريخي دستور) 1

بيان مفهوم به شيوة روايي و تعليمي) 4    وجود واژگان كهن و متروك) 3

؟با هم سجع دارند ترتيب بهشده،  در كدام گزينه تمام كلمات هر دو جملة مشخص - 117

.در وقت ناتواني سختي بيند، هر كه در حال توانايي نكويي نكند )1

.اميد زريا  بيم سر نداردهان گفتن كسي را مسلم است كه نصيحت پادشا) 2

.مردن پيش از وقت معلومو  خوردن بيش از رزق مقسومدو چيز محال عقل است:  )3

.وارث با قلندران نشستهو  كستهشتاجر كشتي دو كس را حسرت از دل نرود و پاي تغابن از گل برنيايد:  )4

است؟ درستنابا توجه به حكايت زير، كدام گزينه  - 118

وجود او ريخته بود و خاك شده مگر چشمان او كه همچنان در ةيكي از ملوك خراسان محمود سبكتكين را به خواب چنان ديد كه جمل«

هنوز نگران است كه ملكش با :ساير حكما از تأويل اين فروماندند مگر درويشي كه به جاي آورد و گفت .كرد نظر مي ،گرديد خانه همي چشم

 .ستا دگران

 ش به روي زمين بر نشان نماندا كز هستي /اند بس نامور به زير زمين دفن كرده

 خاكش چنان بخورد كزو استخوان نماند /وان پير الشه را كه سپردند زير گل

روان نماند گرچه بسي گذشت كه نوشين /روان به خير زنده است نام فرّخ نوشين

»شتر كه بانگ برآيد فالن نماندزان پي /خيري كن اي فالن و غنيمت شمار عمر

) استفاده از دستور تاريخي2  هايي چون سجع و جناس ) استفاده از آرايه1

است. عنوان نشانة مفعول به كار رفته  فقط به» را) «4ستيزي است. پيام متن، نكوهش ظلم )3

؟هاست تر از ساير گزينه هجاي بلند در كدام گزينه بيشتعداد  - 119

ماييم و موج سودا شب تا به روز تنها) 2    اين كافر دالن خون ما خوردند) 1

داديم به يك جلوة رويت دل و دين را) 4  چه لطيف است قبا بر تن چون سرو روانت) 3

كند؟ كامل مي ترتيب بهكدام گزينه جاهاي خالي متن زير را  - 120

از شاعران به تصوف و يان كه به پيروي از وي بسيارچن آغازي براي دگرگوني عميق در شعر فارسي گرديد؛ آن …تحول روحي و معنوي «

ظهور كردند. …و  …عرفان روي آوردند و شاعران بزرگي چون 

سنايي، عطّار، مولوي) 2    ي، عطاريناصرخسرو، سنا) 1

ناصرخسرو، مولوي، سعدي) 4    ي، ناصرخسرو، مولوييسنا) 3
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؟است نادرستاستخراج نكات زباني و ادبي و فكري  ابيات زير كدام گزينه در مورد كالبدشكافي و با توجه به - 121

خانة زال بود / كه برگشته ايام و بدحال بود يكي گربه در«

سراي امير / غالمان سلطان زدندش به تير دوان شد به مهمان

دويد گفت و از هول جان مي دويد / همي چكان خونش از استخوان مي

 »ويرانة پيرزنو من و موش / زن راگر جستم از دست اين تي

رد.و پيچيدگي ندا استساده و روان زبان شعر ) 1

ها داراي جناس هستند. شعر در قالب مثنوي سروده شده و بعضي از قافيه) 2

گيرد و شاعر از قالب داستان براي بيان مقصود استفاده كرده است. عرفاني قرار مي اين شعر در ردة تعليمي ـ ) 3

شود. ديده مي متنعل در كاربرد ساختار قديمي ف) 4

است؟ متفاوتوزن كدام مصراع  - 122

چو ني نالدم استخوان از جدايي) 2    چو خواهي كه نامت بود جاودان) 1

برانداز بيخي كه خار آورد) 4    درودت فرستم كه در خاطري) 3

است؟ نادرستكدام گزينه در مورد شعر در قرن چهارم و نيمة اول قرن پنجم  - 123

سروده است.موعظه و نصيحت در موضوع  المكو  تماماي  قصيده» ناصرخسرو«س از پ» كسايي مروزي) «1

مدحي و غنايي بود. ،ترين انواع شعر فارسي در اين دوره، حماسي ) رايج2

) شعر حكمي در دورة سلجوقيان به پختگي رسيد.3

ز گشت.ها در شعر اين دوره آغا ها و مثل پردازي و آوردن حكايت سرايي و قصه ) داستان4

 است؟ نادرستموارد كدام گزينه  - 124

الدين عبدالرزاق الف) در نيمة دوم قرن ششم، در حورزة ادبي فارس و نواحي مركزي، شاعران و نويسندگان مشهوري مانند جمال

اصفهاني ظهور كردند كه در تجديد سبك بسيار تأثيرگذار بودند.

سبكان او در هاي لطيف و زيباست. انوري و هم مندي شاعران به سرودن قصيده هب) موضوع قابل توجه در شعر نيمة دوم قرن ششم، عالق

آوردن مضامين دقيق در قصيده بسيار كوشيدند.

چه در نظامي و غيره ظهور كردند و سبك شعر فارسي را از آن  اي از شاعران مانند خاقاني، ج) در قرن ششم در خراسان و سيستان دسته

رايج بود، متمايز ساختند.ش از آن يا پيديگر نواحي ايران 

د) تا حدود نيمة دوم قرن پنجم و آغاز قرن ششم، شعر پارسي همچنان تحت تأثير سبك دورة ساماني و غزنوي است؛ يعني سخن

هاي سخنوران قرن چهارم است. شاعراني چون ناصرخسرو قبادياني يادآور سروده

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

كار رفته است. به »موازنه و تشبيه«هر دو آراية  … جز بهها  گزينهدر همة  - 125

دان تو چون فرقان  دان تو چون قرآن / لفظ او جزم قول او ختم) 1

سان سينة عنقا سان ديدة شاهين / زمين از اشك او گردد به هوا از چهر او گردد به )2

دش ببارد مشك و گه عنبرعج آن آراسته هگه آن آراسته زلفش زره گردد گهي چنبر / گ )3

تو ز جالل ربوستاني است صدر تو ز نعيم / و آسماني است قد )4
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؟است متفاوتتعداد هجاهاي كشيده كدام مصراع  - 126

زين موج بر اوجم گهي زان اوج در پستم هكه گ )2  امروز چه روز است بگو روز سعادت) 1

ها را فتابش بكشد چراغكه رخ چو آ) 4  شد خارها گلزارها از عشق رويت بارها )3

از تاريخ بيهقي باشد؟ تواند نميهاي سبكي كدام جمله  اساس ويژگي بر - 127

.ت و نعمت جهانيان دانندمحش چه مرا بوده است از آلت و خاندان من و آن) 1

.وزارت معزول گشته بود خلعتي سخت نيكو دادند جهت شغل اشراف مملكت زديگر روز او را كه ا) 2

نمود. كرد و تشفّي و تعصب و انتقام مي بردند و استخفاف مي ند مياو را به ب) 3

.پرويز سي و هشت سال زيست اندر پادشاهي و هيچ خسرو آن خواسته گرد نياورد كه وي) 4

؟است متفاوتها  كدام گزينه از ديد آهنگ و موسيقي با ساير گزينه - 128

اي خورشيد تو تابنده چون دردانه اي / هر ذره از ي روزن هر خانها اي رونق هر گلشني و) 1

سرو درآيد ز پاي گر تو بجنبي ز جاي / ماه بيفتد به زير گر تو برآيي به بام) 2

گل رويت بهار عمر زار عمر / بازآ كه ريخت بي اي خرّم از فروغ رخت الله) 3

كند شكن / وه كه دلم چه ياد از آن عهدشكن نميپرشود زلف بنفشه  نسيم مي زچون ) 4

به بيت نسبت داده شده است؟ نادرستاي   ر كدام گزينه آرايهد - 129

من است / كيست كز پاي برون آورد اين خار مرا (كنايه ـ تشبيه)گل روي تو بس خار كه در پاي   بي) 1

كنايه)  (تكرار ـ در بند آن مباش كه نشنيد يا شنيد/  حافظ وظيفة تو دعا گفتن است و بس) 2

آرايي ـ تشبيه) به روي دشت ز الله / به روي دشت قدم نه به روي دست پياله (واژهببين پياله هزاران ) 3

آرايي) آرايي ـ واژه دستبرد و زور تو منسوخ كرد اندر جهان / دستبرد رستم دستان و زور زال زر (واج )4

؟نداردهاي شعر سبك خراساني را  كدام گزينه ويژگي - 130

 مش گشت پيرامنابه دوزخ درون ديدم آهرمنا / نيارست) 1

يكي به ساعد سيمين درون فكنده كمان / يكي به سنبل مشكين درون كشيده سپر) 2

يسرو است و بخارا بوستان / سرو سوي بوستان آيد هم شاه) 3

سر ننهي جز به اشارات دل / بر ورق عشق ازل چون قلم) 4



26ي:  صفحهي دهم انساني) (پايهي دوم  ي متوسطه دورهفروردين 16 آزمون -)6( ي پروژه

 كدام گزينه پاسخ درست سواالت زير مي باشد؟ ترتيب به - 131

اداري حكومـت -عنـوان بنيانگـذار و طـراح اصـلي نظـام سياسـي       ادشـاه هخامنشـي بـه   الف) كدام پ
هخامنشيان شناخته مي شود؟

حكومت ملوك الطوايفي از آن كدام سلسله بود؟ ةب) شيو
نيروي پيـاده نظـام ،ج) در كدام دوره نيروي سواره نظام اهميت فراوان داشت و در سپاه آن حكومت

 نقش چنداني نداشت؟
هخامنشيانـ  سلوكيانـ  كورش اول) 2  اشكانيانـ  اشكانيانـ  ريوش اولدا) 1
ساسانيانـ  هخامنشيانـ  كورش اول) 4   هخامنشيانـ  اشكانيانـ  داريوش اول) 3

 كند؟ هاي زير را مشخص مي عبارت نادرستيدرستي و يا  ترتيب بهكدام گزينه  - 132

رود. يابد و به بيراهه نمي ست پژوهش را ميژوهشگر مسير در  پ ،با تحليل و تفسير اطالعاتالف) 
.دباش به دنبال شواهد و مدارك براي بازسازي وقايع گذشته مي ،هاي پژوهش، پژوهشگر همانند كارآگاهان در گزارش يافتهب) 
.باشد مياست، حفاري شناسان كه نيازمند دانش، تجربه و دقت فراوان  يكي از مراحل حساس كار باستانج) 
.برند بهره ميراديوكربن ي موسوم به تر هاي علمي پيشرفته از روش ،شناسان براي تاريخ گذاري و تعيين سن آثار باستاني زه باستانامرود) 

ـ غ ـ ص ـ ص ص)  4   ـ ص ـ غ ـ ص غ) 3  غ ـ غ ـ ص ـ غ) 2   ص ـ ص ـ غ ـ غ) 1
 ؟است نادرستچند مورد از موارد زير درست و  ترتيب به - 133

ديدند. شكانيان، مدارسي به نام ارتشتارستان وجود داشت كه افراد ارتش در آنجا آموزش ميا ةدر دورالف) 
سيس نيروي دريايي بود.أيكي از اقدامات بزرگ اردشير اول، تب) 
مانده است. ساسانيان اطالعات و مدارك بيشتري باقي ةقضاوت و دادرسي در دور ةدربارپ) 
مي در تشكيالت اداري هخامنشيان داشتند.دبيران نقش ممتاز و بسيار مهت) 
.قرار داشت ايران دبيربدها  هاي مختلفي تشكيل شده بود كه در رأس آن ها يا ديوان تشكيالت اداري ساسانيان از ادارهث) 

يك ـ چهار) 4  چهار ـ يك) 3   سه ـ دو) 2   دو ـ سه) 1
…ديگـر را موجـب   ةشد و موبدان زردشتي رفتن از طبقه اي به طبقـ  حاكم افزوده ةبه طبق  … در دوره ساساني قشر جديدي به نام - 134

شد. افزوده مي … تداوم داشت و در زمان خسرو انوشيروان بر قدرت و نفوذ اشراف … گسترده تا عهد ةدانستند و خانواد مي
دوم ةـ درج فاسد شدن جامعه ـ ساسانيـ  موبدان) 2   اول ةساساني ـ درجـ  خشم خداوندـ  موبدان) 1
دوم ةـ درج فاسد شدن جامعه ـ هخامنشيـ  دبيران) 4  اول ةـ درج دبيران ـ خشم خداوند ـ هخامنشي) 3

كند؟ جاهاي خالي نمودار خط زمان زير را كامل مي ترتيب بهكدام گزينه  - 135

1000000بيش از  سال پيش18000 سال پيش12000     سال پيش6500    سال پيش
تراشيدن سنگ و ساختن ابزارهاي ساده سنگي ـ الف    ابداع تير و كمان  آغاز اهلي كردن حيوانات ـ پ    از شهرنشينيآغ

دورة پارينه سنگي    دورة ب    نوسنگي  دورة    دورة ت
مس و سنگ ةنوسنگي ـ آغاز كشاورزي ـ دور ةـ دور فلز مس) استفاده از 1
مفرغ ةورزي ـ دورنوسنگي ـ آغاز كشا ة) كشف آتش ـ دور2
مفرغ ةـ ابداع خط و نگارش ـ دور ميان سنگي ةـ دور فلز مس) استفاده از 3
مس و سنگ ةفراپارينه سنگي ـ آغاز كشاورزي ـ دور ة) كشف آتش ـ دور4

)ترتيب بههاي زير است؟ ( كدام گزينه پاسخ صحيح سؤال - 136
د؟الف) اردشير ساساني چگونه با مخالفت حاكمان محلي مقابله كر

ب) خسروپرويز پادشاه ساساني براي رسيدن به تاج و تخت و سركوب سرداران مخالف به چه اقدامي دست زد؟
اعراب مسلمان به ايران در كدام مقطع از حكومت ساساني آغاز شد؟ ةپ) حمل

ر اين جنگ كشته شد؟ت) جنگ حران در زمان كدام پادشاه، بين سپاه ايران و روم اتفاق افتاد و كدام سردار بزرگ روم د
از امپراتوري روم كمكب) با خود همراه كرد ـ   هاي گوناگون و ارائة دليل نگاري ) الف) بسياري را با جنگ بر سر جاي خود نشاند و برخي ديگر را با نامه1

كراسوس ،ت) ارد دوم ـگرفت ـ پ) اوايل فرمانروايي يزگرد سوم 
كراسوس ،شاند  ـ ب) نبرد هاي بزرگي را با روميان آغاز كرد ـ  پ) اواخر فرمانروايي خسروپرويز ـ ت) شاپور دوم) الف) آنان را با جنگ بر سرجاي خود ن2
گرديانوس ،اواخر فرمانروايي يزگرد سوم ـ ت) شاپور اول ) الف) براي حفظ موقعيت خود با مخالفان همراهي كرد. ـ ب) شورش بهرام چوبين را سركوب كرد ـ پ)3
ت) ــ هاي گوناگون همه را با خود همراه كرد ـ ب) مانع از تسلط روميان بر سرزمين هاي تجاري شد ـ پ) پس از قتل خسـروپرويز     دليل ا ارائةالف) ب) 4

گرديانوس ،مهرداد دوم

)12( تا پايان درس) 1درس (
117تا  2ي  صفحه

دقيقه 10وقت پيشنهادي: 

) ايران و جهان1تاريخ (
باستان
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؟خود هماهنگ است يكدام گزينه با تصوير روبه رو - 137

فارس در استان فيروز آباد در بقاياي كاخ اردشير بابكان) 1

خوزستان در استانشوش  در طرحي از معبد چغازنبيل )2

يونان درآكروپوليس آتن  در معبد پارتنون) 3

بقاياي شهر موهنجودارو در هندوستان) 4

اي اسـت و در دوران گيـري طبقـات اجتمـاعي مربـوط بـه چـه دوره       معرف چه بود و سرآغاز شـكل  ،آريايي در آغاز ةگان وجود قشرهاي سه - 138
طور كلي بـه دو گـروه حـاكم و كدام قشر نسبت به دو قشر ديگر در جايگاه باالتري قرار گرفت و در كدام دوره جامعه ايران به هخامنشيان

؟شد هاي مردم تقسيم مي توده
اشكانيان ـ جنگجويانـ  مادـ  تقسيم كار )2  روحانيان ـ ساسانيانـ  هخامنشيـ  نابرابري اقتصادي و اجتماعي) 1
روحانيان ـ اشكانيانـ  مادـ نابرابري اقتصادي و اجتماعي ) 4  ـ ساسانيان جنگجويانـ  هخامنشيـ  رتقسيم كا) 3

؟آمده است ترتيب  بهپاسخ درست پرسش هاي زير در كدام گزينه  - 139
هخامنشي است؟ هالف) تصوير روبه رو نقش برجستة كدام پادشا

يان خارج شد؟ب) در زمان كدام پادشاه هخامنشي مصر از سيطرة هخامنش
ترين فتوحات تاريخ جهان كدام فتح كورش بزرگ است؟پ) يكي از انساني ترين و شكوهمند

جنگ هاي ايران«و  »كمبوجيه طفتح مصر توس«ت) با توجه به خط زمان حكومت هخامنشيان بين دو واقعة 
؟اتفاق افتاد  كدام رويداد» و يونان

 مت خود قرار داد؟ث) كدام پادشاه مادي اكباتان را مركز حكو

كورش بزرگ ـ اردشير سوم ـ فتح سارد ـ شكست كورش كوچك از اردشير دوم ـ هوخشتر) 1
 داريوش بزرگ ـ اردشير سوم ـ فتح بابل ـ شكست كورش كوچك از اردشير دوم ـ دهيوك) 2

كورش بزرگ ـ اردشير دوم ـ فتح سارد ـ شروع پادشاهي داريوش يكم ـ هوخشتر) 3
شروع پادشاهي داريوش يكم ـ دهيوكرگ ـ اردشير دوم ـ فتح بابل ـ داريوش بز) 4

؟نددست به چه اقداماتي زد ،نظارت و تسلط خود بر مناطق مختلف كشور ةپادشاهان ساساني به منظور ايجاد تمركز و افزايش دامن - 140
م و منظمي كردند.سپاهي دائمي و نيرومند تشكيل دادند ـ اقدام به توسعه و تقويت تشكيالت اداري منسج) 1
ن دولتي را به خويشاوندان نزديك شـاهراموو كامل بر عملكرد مأ از شيوة غيرمتمركز ادارة حكومت استفاده نمودند ـ مسئوليت بازرسي و نظارت دقيق  )2

 واگذار نمودند.

ختيـاردر اين دوره قدرت و مناصب مهم سياسي و اداري و نظامي در اختيار پارس ها قرار داده شد ـ ادارة برخي از سرزمين هـا و منـاطق كشـور در ا    ) 3
پادشاهان كوچك قرار گرفت.

مي كردند.ساسانيان از شيوة حكومت ملوك الطوايفي سود جستند ـ اقدام به توسعه و تقويت تشكيالت اداري منسجم و منظ) 4
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هاي آن و شاخه يدر ارتباط با كدام بخش از فنون مختلف جغرافيايهر يك از علوم زير  ترتيب به - 141
 ؟است

شناسي شناسي و جامعه روانالف) 
آمار و فناوري اطالعات و ارتباطاتب) 

شناسي ج) زمين
 د) علوم فضايي

هاي كمي در د) روش )جغرافياي طبيعي( ها ج) جغرافياي زمين )فنون جغرافيايي(كشي  ب) كارتوگرافي و نقشه شناسي (جغرافياي انساني) الف) جمعيت )1
)فنون جغرافيايي(جغرافيا 

ازد) سنجش  )جغرافياي طبيعي(ج) ژئومورفولوژي  )فنون جغرافيايي(هاي كمي در جغرافيا  ب) روش )جغرافياي انساني(فرهنگي و الف) جغرافياي رفتاري ) 2
)ييجغرافيافنون ( GISدور و 

هاي كمي در د) روش )جغرافياي طبيعي(ج) ژئومورفولوژي  )ييفنون جغرافيا( GISو  دور ب) سنجش از )جغرافياي انساني(الف) جغرافياي جمعيت  )3
)فنون جغرافيايي(جغرافيا 

د) سنجش )جغرافياي طبيعي(ها  ج) جغرافياي زمين )يفنون جغرافياي(كشي  ب) كارتوگرافي و نقشه )جغرافياي انساني(فرهنگي و الف) جغرافياي رفتاري ) 4
)ييفنون جغرافيا( GISاز دور و 

جغرافيا در كدام گزينه آمده است؟در هر يك از موارد زير در ارتباط با مراحل پژوهش  ترتيب - 142
الف) مراجعه به سالنامة آماري

 ب) از مراحل حساس پژوهش جغرافيا

 أييد يا رد فرضيهج) ارائة دليل علمي و منطقي براي ت

 مسئله و نتايج پژوهش ديگران پيشينةد) نياز پژوهشگر به 

غيرضروري و حفظ اطالعات مرتبط با پژوهش اطالعاتهـ) حذف 
ب ـ د ـ الف ـ ج ـ هـ) 4  ج د ـ ب ـ الف ـ هـ ـ) 3  ب ـ الف ـ د ـ ج ـ هـ) 2  د ـ الف ـ ب ـ هـ ـ ج) 1

كدام گزينه آمده است؟ در ترتيب بهپاسخ هر يك از سؤاالت زير  - 143
كند؟ درياي خزر چند درصد از خاويار جهان را تأمين ميالف) 
كند؟ هاي آزاد براي هر كشوري چه امكاناتي را فراهم مي دسترسي به آبب) 

هاي جهاني را متوجه آن ساخته است؟ هاي خليج فارس، قدرت ها و اهميت ج) چرا مجموعة ارزش
ني و سياسي و دستيابي به منابع غذايي ـ زيرا خليج فارس به دليل قرار گرفتن در مجاورت درياي عمان و تنگة هرمز از% ـ امكان روابط بازرگا90) 1

موقعيت نسبي ممتازي برخوردار است.
را تغيير دهد.تواند موازنة قدرت در جهان  ها مي هر يك از آنو يا تمام % ـ دستيابي به منابع غذايي و منابع معدني ـ زيرا تسلط بر 90) 2
هاي فسيلي و امكان روابط بازرگاني ـ زيرا خليج فارس به دليل قرار گرفتن در مجاورت درياي عمان و تنگة هرمز از % ـ دستيابي به سوخت30 )3

موقعيت نسبي ممتازي برخوردار است.
تواند موازنة قدرت در جهان را تغيير دهد. ها مي هر يك از آنام و يا تمدستيابي به منابع عظيم نفت و گاز و امكان روابط سياسي ـ زيرا تسلط بر   % ـ30) 4

مربوط است و پس …ها به اواخر دوران  شناسي پديد آمده است و پيدايش نهايي آن زمين …هاي  تر طي دوران هاي ايران بيش ناهمواري - 144
يافته و از آن پس تحت تأثير عوامل فرسايش تغييرهاي كشور ما شكل نهايي  ناهمواري …از آخرين تحوالت در اين دوران، طي دورة 

 يابند. شكل مي
اول تا سوم ـ پالئوزوئيك ـ ترشياري) 2  دوم تا چهارم ـ پالئوزوئيك ـ كواترنر) 1
اول تا سوم ـ سنوزوئيك ـ كواترنر )4  دوم تا چهارم ـ سنوزوئيك ـ ترشياري) 3

هاي كوهستاني شمال كشورمان است؟ از كوه مربوط به كدام يك ترتيب بههاي زير  هر يك از ويژگي - 145
هاي درياي خزر جدا كرده است. الف) با جهت شمالي ـ جنوبي منطقة آذربايجان را از كناره

هاي اين منطقة كوهستاني است. ها منظم و موازي است و هزار مسجد از كوه شكل اين كوهب) 
ها سال است. سوبي طي ميليونزايي مواد ر وسيع حاصل كوه  خوردگي پ) بخش اعظم اين چين

 رود. شمار مي هاي اقتصادي كشور به هاي عمدة فعاليت ت) اين منطقة كوهستاني يكي از كانون
آذربايجان ـ تالش ـ البرز ـ شمال خراسان) 2  آذربايجان ـ شمال خراسان ـ تالش ـ البرز) 1
لبرز ـ شمال خراسانتالش ـ آذربايجان ـ ا )4  تالش ـ شمال خراسان ـ البرز ـ البرز) 3

  
  

ها را براي آن رسيديد، دست پيدا كنيد و آن ههاي قبل ب هايي كه در آزمون بندي درست و اصولي از نكته يك جمع هبندي جغرافيا ب هاي جمع بهتر است در آزمون
 آزمون مطالعه كنيد.

)9( رستا پايان د) 1درس (
 85تا  2ي  صفحه

دقيقه 15وقت پيشنهادي: 

جغرافياي ايران
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…است كه …در منطقة كوهستاني  …مربوط به  رو روبهتصوير  - 146

آيد. گنبد نمكي ـ البرز ـ به علت خروج گاز يا بخار آب از اعماق زمين به باال مي) 1

هاي اين منطقه است. ترين پديده ترين و فعالزيباهاي مريخي ـ البرز ـ يكي از  كوه) 2

اگرس ـ بر اثر عوامل دروني و وزن مخصوص كمتر نمك نسبت به رسوبات اطرافگنبد نمكي ـ ز) 3

آيد. خود باال مي

هاي عميق ايجاد كرده است. ها و گودال ها، چاله هاي زيبايي با دره هاي مريخي ـ زاگرس ـ در اين منطقه فرسايش، شكل كوه) 4

آمده است؟ ترتيب بههاي زير در كدام گزينه  پاسخ پرسش - 147

ها مؤثر است؟ كدام مورد از عواملي است كه هم طبيعت و هم انسان در منطقة زاگرس در ايجاد و گسترش آنالف) 

شود؟ ها مي ب) چه عاملي در منطقة زاگرس، سبب گسترش سيالب دشت

پ) دشت نهاوند در اثر چه عاملي ايجاد شده است؟

ت) كدام جلگه در كنار درياچة اروميه قرار دارد؟
جلگة مغانـ ي رودها ـ انباشت مواد حاصل از فرسايش در نواحي پست رجوي شديد ـ تغيير مجا هاي ريزش) 1

هاي گرد و غبار ـ افزايش رسوبات ـ انباشت مواد حاصل از فرسايش در نواحي پست ـ جلگه مياندوآب توفان) 2

ا ـ جلگة مغانه هاي جوي شديد ـ افزايش رسوبات ـ انحالل مواد آهكي و هموار شدن زمين ريزش) 3

ها ـ جلگة مياندوآب ي رودها ـ انحالل مواد آهكي و هموار شدن زمينرهاي گرد و غبار ـ تغيير مجا توفان) 4

است؟ غلطچه تعداد از عبارات زير  - 148

شود. تر (شرجي) مي هرچه فشار بخار آب بيشتر باشد، هوا مرطوبالف) 

باشد. شهر ميهاي آب و هواي بو رطوبت نسبي باال يكي از ويژگي ب)

باشد. تقسيم كردن اقليم كشور به چهار ناحية مختلف آب و هوايي معلول يكسان نبودن ميانگين دما، ساالنة بارش و فشار هوا ميج) 

د) كوه هشتاد پهلو در استان لرستان واقع شده است.
چهار) 4  يك) 3  سه  )2  دو) 1

هواي هاي اند و اثر آب و هوايي توده هاي جغرافيايي زير قرار گرفته دام يك از عرضشهركرد و بيرجند بين ك هاي استانهر يك از  ترتيب به - 149

باشد؟ سوداني و مرطوب موسمي چه مي
درجة شمالي ـ برف و باران، بارندگي 35تا  30درجة شمالي، بين  40تا  35بين ) 1

اي سيالبيه درجة شمالي ـ بارندگي، باران 35تا  30بين  ،درجة شمالي 35تا  30بين ) 2

هاي سيالبي درجة شمالي ـ برف و باران، باران 30تا  25بين  ،درجة شمالي 35تا  30بين ) 3

هاي سيالبي، بارندگي درجة شمالي ـ باران 30تا  25بين  ،درجة شمالي 40تا  35بين ) 4

 كنندة عبارات زير است؟ گزينه تكميلكدام  - 150

…و زمان آن جزء  …هاي گرم سال حفظ كنند، بدون توجه به  برف خود را تا ابتداي ماه هاي آبگير در فصول سرد سال، ذخيرة اگر كانون«

»روند. شمار مي به
هاي فصلي ميزان بارش، كانون) 2    هاي اتفاقي ميزان بارش، كانون )1

هاي اتفاقي سرچشمة رودها، كانون )4    هاي دائمي سرچشمة رودها، كانون) 3
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چه نام دارند؟ ،ريزند ياي خزر از سمت شمال ميترين رودهايي كه به در طوالني - 151

اترك و گرگان) 2رود و هراز سفيد) 1

ولگا و اورال) 4كورا و ارس) 3

دهد؟ ها را نشان مي كدام حوضه ترتيب بههاي آبريز ايران) موارد الف و ب  با توجه به نقشة زير (نقشة حوضه - 152

درياچة اروميه الف) حوضة آبريز شرق ايران ب) حوضة آبريز) 1

الف) حوضة آبريز قره قوم ب) حوضة آبريز درياي خزر) 2

ايران ب) حوضة آبريز درياچة اروميه غربالف) حوضة آبريز ) 3

الف) حوضة آبريز قره قوم ب) حوضة آبريز فالت ايران) 4

زير است؟ سؤاالتصحيح پاسخ كدام گزينه  - 153

؟اند كدام استان واقع شدهدر  ترتيب بههاي زريبار و مهارلو  درياچهالف) 

بين دو استان كرمان و سيستان و بلوچستان قرار دارد. …هاي دائمي ايران در كدام قسمت كشور قرار دارد و درياچة  ب) اغلب درياچه

پ) تنها بندر اقيانوسي ايران چه نام دارد؟

وجود دارد؟نام دارد و در اطراف خليج فارس چند كشور  …ترين جزيرة خليج فارس  ت) بزرگ

كشور 8ب) نيمة غربي، جازموريان پ) چابهار ت) قشم،  كردستان، فارسالف) ) 1

كشور 8ب) نيمة شمال غربي، هامون پ) چابهار ت) كيش،  فارس، كردستانالف) ) 2

كشور 10، قشمب) نيمة غربي، نيريز پ) كيش ت)  كرمان، فارسالف) ) 3

كشور 10ي، هامون پ) كيش ت) خارك، ب) نيمة شمال غرب كردستان، كرمانالف) ) 4

هها را ب جمعيت …و متخصصان به دليل  …هاي خاص، تفاوت چنداني ندارد، اما در طول زمان  جز در زمان …ين از لحاظ مزكرة جمعيت  - 154

اند. بندي كرده هاي مختلفي دسته گروه

گيري جمعيت هاي قابل اندازه ـ ويژگيريزان آن بوده است.  توجه برنامهموارد قابل عيت نسبي و جنسي جمعيت هر كشور از ي ـ اطالع از وضت سننسب) 1

هاي ـ ويژگيريزان قرار گرفته است.  تأمين اجتماعي مورد توجه برنامههاي  جمعيت براي تحقق برنامه سنيجنسي ـ اطالع از وضعيت ساختمان  سبتن) 2

گيري جمعيت قابل اندازه

ريزي هر كشور از لحاظ سني شود ـ اهميت نسبت جنسي در برنامه ها دچار تغييراتي ميي ـ نسبت جنسي در كشورت سننسب) 3

ريزي هر كشور از لحاظ سني شود ـ اهميت نسبت سني در برنامه نسبت جنسي ـ نسبت سني در كشورها دچار تغييراتي مي) 4

؟نيستصحيح كدام گزينه  - 155

ابع استان است.شهرستان ت و نظام اداري، دهستان تابع بخش ظاز لحا) 1

استان جديد با نام اردبيل به تصويب مجلس شوراي اسالمي رسيد. هـ . ش طرح اولين 1372در سال ) 2

ترين واحد تقسيمات كشوري با محدودة جغرافيايي معين است. دهستان، كوچك) 3

ناميدند. مي» ويس«تر را  و آبادي بزرگ» گئو«ك را ود آرياييان به فالت ايران و در نخستين مرحلة زندگي اجتماعي يك آبادي كوچس از ورپ) 4

(ب)(الف)
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 ؟باشد ميصحيح عبارت در ارتباط با شهرستان كدام  - 156

ا بهاز به هم پيوستن چند بخش همجوار تشكيل شده كه از نظر عوامل طبيعي و اوضاع اجتماعي، اقتصادي، سياسي و فرهنگي واحد متناسب و همگني ر) 1
وجود آورده است.

قسيمات كشوري با محدودة جغرافيايي معين است كه از به هم پيوستن چند دهستان همجوار شامل چندين مزرعه، مكان، و احياناً شهرواحدي از ت) 2
تشكيل شده است.

ي،هاي سياس ين از به هم پيوستن چند دهستان و بخش همجوار با توجه به موقعيتعواحدي از تقسيمات كشوري است كه با محدودة جغرافيايي م) 3
باشد. گن ميشود و معموالً ناهم بيعي تشكيل مياجتماعي، فرهنگي، اقتصادي و ط

شود. شود و توسط استاندار اداره مي هاي سياسي، اجتماعي، فرهنگي، اقتصادي و طبيعي تشكيل مي شهرستان با توجه به موقعيت) 4
اند؟ جمعيت ايران كدام اولين و دومين شهر پرجمعيت و كم ترتيب به، 95الي  85هاي  با توجه به جمعيت كالن شهرهاي ايران در سال - 157

تهران، مشهد ـ قم، اهواز) 2مشهد، اصفهان ـ كرج، قم) 1
مشهد، تهران ـ كرج، اهواز) 4تهران، اصفهان ـ اهواز، قم) 3

؟هاي زير است پاسخ صحيح پرسشكدام گزينه  - 158
ايي ايران، كدام عامل بيشترين اهميت را داشته است؟هاي شهري و روست گيري سكونتگاه الف) در بين عوامل شكل

اند؟ متر قرار گرفته 500تر از سطح دريا تا  ب) چند درصد شهرها در ارتفاع پايين
ها شكل گرفته است؟ راهكدام ترين شهرهاي ايران در گذشته، در مسير  پ) بزرگ

شود؟ ي و امنيت جزء كدام دسته عوامل محسوب ميها، عامل دفاع گيري سكونتگاه ت) در بين عوامل تأثيرگذار در شكل
بازرگاني داخلي يا خارجي ـ عوامل انسانيو و رهاي كاروان  % ـ در مسير راه53آب ـ ) 1
% ـ در مسير جادة ابريشم ـ عوامل طبيعي13خاك حاصلخيز ـ ) 2
% ـ در مسير جادة ابريشم ـ عوامل طبيعي27جمعيت ـ ) 3
بازرگاني داخلي يا خارجي ـ عوامل انسانيو و رهاي كاروان  هدر مسير را % ـ27آب ـ) 4

ها درست است؟ گزينه دربارة انواع سكونتگاه  هاي زير، كدام با توجه به عبارت - 159
اند و پيوندهاي خويشاوندي با هم دارند. هاي مختلفي به وجود آمده الف) روستاييان از طايفه
ها پيش اوضاع مساعدي را براي دامپروري عشاير ها از قرن و هموار مجاور آن تهاي پس نيز دشت هاي البرز و زاگرس و ب) در ايران وجود كوه

به وجود آورده است.
پ) در روستاها فعاليت اغلب ساكنان به زمين وابسته و خدمات در روستاها كمتر و محدودتر است.

گاه روستايي است.ها كه در ايران شناخته شده است، سكونت ترين نوع سكونتگاه ت) قديمي
ب و ت) 4  ب و پ) 3  الف و پ) 2  الف و ت) 1

شهرهاي خطي،مربوط به  ترتيب بههاي متفاوتي دارند. كدام گزينه  شهرها با توجه به چگونگي پيدايش و كاركردهاي مختلف خود، شكل - 160
 شعاعي و شطرنجي هستند؟

د رود، شكل گرفته است. (بوشهر) ـ شهري كه حول محورهاي اصلي و يا در امتداد رود،اي و يا در امتدا هاي ارتباطي ريلي و جادهرشهري كه حول محو) 1
به شكل شطرنجي است.ربي غدريا و درياچه شكل گرفته است (آذربايجان) ـ سلماس در آذربايجان 

كند. (بوشهر) ـ شهري كه حول ان تقسيم ميها و قطعات همس هاي شهر را به بلوك هاي ارتباطي، زمين در اين شهرها، يك شبكة مستطيل شكل از راه) 2
است ومحورهاي اصلي و يا در امتداد رود، دريا و درياچه شكل گرفته است (سلماس و آذربايجان) ـ در اين نوع از شهرها، شهرداري يك مركز اصلي 

هاي مهم آن با اطراف ارتباط دارد. (همدان) ها و شبكه خيابان
هاي در اين شهرها، يك شبكة مستطيل شكل از راه و يا در امتداد رود، دريا و درياچه شكل گرفته است (آذربايجان) ـشهري كه حول محورهاي اصلي  )3

به شكل شطرنجي است.ربي غسلماس در آذربايجان  كند. (بوشهر) ـ ها و قطعات همسان تقسيم مي هاي شهر را به بلوك ارتباطي، زمين
اي و يا در امتداد رود، شكل گرفته است. (بوشهر) ـ در اين نوع شهرها، شهر داراي يك مركز اصلي (ميدان) لي و جادهشهري كه حول محورهاي ارتباطي ري) 4

به شكلغربي (همدان) ـ سلماس در آذربايجان  .گيرند ها شكل مي شوند و ساير فضاها، اطراف آن هاي مهم از آن مركز منشعب مي ها و شبكه بوده و خيابان
شطرنجي است.
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طور دقيق مربوط به كدام يك از مفاهيم است؟ هر يك از عبارات زير به ترتيب به - 161
نوعي رفتار كه با توجه به ديگران انجام مي شود. ـ

پديده هايي مطلوب كه افراد جامعه به آن گرايش دارند. ـ
سنت كند. هاي شاكر و ناسپاس يكسان عمل نمي ها و قوانين الهي با انسان ـ

طبيعيهنجار ـ تأثير جهان اجتماعي بر جهان كنش ـ ) 1
هاي اجتماعي ـ تأثير جهان ماوراي طبيعت بر جهان اجتماعي هنجار ـ ارزش) 2
هاي اجتماعي ـ تأثير جهان ماوراي طبيعت بر جهان اجتماعي كنش اجتماعي ـ ارزش) 3
 كنش اجتماعي ـ هنجار ـ تأثير جهان اجتماعي بر جهان ماوراي طبيعت) 4

رتباط با پيامدهاي جهان اجتماعي تمامي عبارات كدام گزينه صحيح است؟در ا - 162
پردازند. الف) افراد انساني بدون اراده و آگاهي به كنش مي

آيد. ب) جهان اجتماعي با آگاهي و ارادة افراد انساني پديد مي
شوند. ام ميبا معيارهاي عقلي و تاريخي انج  ها و آرمان ج) در جهان متجدد داوري دربارة ارزش

د) منظور از جهان متجدد غرب به بعد از رنسانس يعني جهان غرب در چهارصد سال اخير است.
دارد. ه) جهان متجدد رويكرد دنيوي و معنوي دارد و در جهت برخورداري انسان از زندگي دنيوي گام برمي

د.شرنست كه همه در اختيار و كنترل بو) از ديد جهان متجدد، جهان صرفاً از مواد و موجودات خامي ساخته شده ا
يابند. به شدت رواج مي ،كنند هايي كه اهداف دنيوي را به وسيلة علوم عقلي و تجربي تعقيب مي ز) در جهان متجدد كنش

ه ـ د ـ ب) 4   ز ـ و ـ ج) 3  ب ـ د ـ و) 2   الف ـ ج ـ ه) 1
؟هاي زير است پاسخ صحيح پرسشگزينه كدام   - 163

توان ارزيابي كرد؟ جهان اجتماعي را چگونه ميهاي هر  واقعيتـ
ها به قلمرو واقعي جهان اجتماعي را فراهم كنند؟ ها و ورود آن كنند از چه طريقي، زمينة تحقق بيشتر آرمان ريزان فرهنگي سعي مي برنامهـ
 هايي هستند؟ تماعي چگونه پديدههاي اج كنند، عقايد و ارزش علم را به دانش تجربي محدود ميكه هاي اجتماعي  از نظر جهانـ

ها و حق و باطل بودنشان، راهي نداريم. ها، ارزيابي كرد ـ خانواده ـ براي داوري كردن درست يا غلط آن ها را بر پاية حق و باطل بودن عقايد و ارزش توان آن مي) 1
آيند. هاي جمعي ـ صرفاً در قلمرو واقعي جوامع انساني پديد مي هاي هر جهان اجتماعي ارزيابي كرد ـ رسانه ها را در پرتو آرمان توان آن مي) 2
ها و حق و باطل بودنشان، راهي نداريم. هاي هر جهان اجتماعي ارزيابي كرد ـ تعليم و تربيتـ  براي داوري كردن درست يا غلط آن ها را در پرتو آرمان توان آن مي) 3
آيند. تعليم و تربيت ـ صرفاً در قلمرو واقعي جوامع انساني پديد مي ها، ارزيابي كرد ـ ايد و ارزشها را بر پاية حق و باطل بودن عق توان آن مي) 4

چه تعداد از عبارات زير صحيح است؟ - 164
ت هويت وجود دارد.الف) وجود نظريات متفاوت دربارة هويت، نشانة اين است كه امكان خطا و اشتباه در شناخ

گيرد. هاي كالن آن شكل مي ها و ارزش آرمان  ،قايدعب) هويت هر جهان اجتماعي براساس 
تواند با هويت دنيوي جهان متجدد سازگاري داشته باشد. ها نيز مي ج) هويت اخالقي و الهي انسان

ي را در جهان طبيعت و بدن خود انجام دهند.هر نوع تصرفها خليفة خداوند هستند و حق دارند  د) در جهان معنوي اسالم، انسان
چهار) 4  يك) 3  سه) 2   ود) 1

هاي پيشگيري و كنترل اجتماعي است؟ هاي زير مصداق كدام يك از راه روش زهر يك ا ترتيب به - 165
برگزاري سمينارهاي آموزشي براي بيان مضررات سيگار كشيدن ـ

پليس هر سال، رانندگاني را كه كم كند. يبه عنوان رانندة نمونه معرفي م ،اند ترين ميزان تخلف را داشته ـ
در سنگاپور ريختن زباله تا سه بار  من شهر را«بند  پرداخت جريمة سنگين و در چهارمين بار مجازات جارو كردن خيابان با پيش مشمولـ

باشد. مي »كثيف كردم
برشمردن فوايد حجاب در جامعه با  هاي فرهنگي و مذهبي كتابخانهـ

ـ تبليغ و اقناع قناعتبليغ و اـ  تشويق و پاداشتبليغ و اقناع ـ ) 1 
تبليغ و اقناع ـ تشويق و پاداش ـ تنبيه و مجازات ـ تبليغ و اقناع) 2
تشويق و پاداش ـ تنبيه و مجازات ـ تنبيه و مجازات ـ تبليغ و اقناع) 3
تبليغ و اقناع ـ تبليغ و اقناع ـ تنبيه و مجازات ـ تشويق و پاداش) 4
و يك نكتة مهم را در نظر بگيريد كه در اين سؤاالت از موضوعات مختلف يك درس سؤال طرح شده است. تمركز خود را در سؤاالت تركيبي حفط كنيد  

)11(درس  تا پايان) 1درس (

86تا  3ي  صفحه

دقيقه 15وقت پيشنهادي: 

)1شناسي ( جامعه
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هاي زير، در كدام گزينه به درستي ذكر شده است؟ نمونههر يك از تغييرات هويتي ، ترتيب به - 166

مهندس احمدي فرزند يك كارگ رسد. فصلي است كه از پس از مدتي همكاري در يك پروژة ساخت و ساز، به سرپرستي آن پروژه مي رـ

رضا فرزند يك پزشك است كه پس از قبول نشدن در دانشگاه، ا شود. ار ميشناي باشگاهش هم بركن  سرپرستي تيم زـ

محمدعلي فرزند يك فرد الكلي است كه پس از مدتي به مديريت يك سازمان مهم مي رسد. ـ
تحرك صعودي ميان نسلي ـ تحرك نزولي درون نسلي ـ تحرك صعودي درون نسلي) 1

تحرك نزولي درون نسلي ـ تحرك صعودي درون نسلي ـ تحرك نزولي درون نسلي) 2

تحرك نزولي ميان نسلي ـ تحرك صعودي ميان نسليتحرك صعودي ميان نسلي ـ ) 3

تحرك صعودي درون نسلي ـ تحرك نزولي ميان نسلي ـ تحرك صعودي ميان نسلي) 4

 بودن عبارات زير در كدام گزينه به درستي بيان شده است؟ غلطصحيح يا  - 167

تي آنان مطابق با هويت جهان اجتماعي سازگار است.الف) مادامي كه هويت فردي افراد در چارچوب عقايد اساسي جامعه باشد، تغييرات هوي

ناشي از عوامل دروني است. ،هاي اعضاي جهان مربوط باشد ها و فعاليت ب) تعارض فرهنگي وقتي به نوآوري

گيرد. مورد تأييد جامعه قرار مي ،ج) اگر تغييرات هويتي افراد بيرون از مرزهاي مقبول جهان اجتماعي رخ دهد

شود. هاي اجتماعي فراواني مي منجر به اضطراب و نگراني ،هاي جامعه در تقابل باشد ت هويتي با عقايد و ارزشد) اگر تغييرا
ص ـ غ ـ ص ـ غ) 4  غ ـ ص ـ غ ـ ص) 3  ص ـ ص ـ غ ـ ص) 2  غ ـ غ ـ غ ـ ص) 1

هاي زير است؟ كدام گزينه مبين پاسخ صحيح پرسش - 168

بحران هويت فرهنگي در چه مواقعي به وجود مي آيد؟ ـ

عدم توانايي جهان اجتماعي در سامان دادن كنش شود؟ هاي اجتماعي براساس فرهنگ خود به چه چيزي منجر مي ـ
بحران فرهنگيداشته باشد. ـ نهاي اجتماعي خود را  جهان اجتماعي، توان حفظ و دفاع از عقايد و ارزش) 1

داشته باشد. ـ تزلزل فرهنگينماعي خود را هاي اجت جهان اجتماعي، توان حفظ و دفاع از عقايد و ارزش) 2

سازند، مورد ترديد قرار گيرند. ـ تزلزل فرهنگي هايي كه هويت فرهنگي جهان اجتماعي را مي ها و ارزش عقايد، آرمان) 3

نگيبحران فرهسازند، مورد ترديد قرار گيرند. ـ  هايي كه هويت فرهنگي جهان اجتماعي را مي ها و ارزش عقايد، آرمان) 4

شود؟ به كدام بخش از جهان اجتماعي مربوط مي مورد اولشوند و  علل تحوالت فرهنگي به چند دسته تقسيم مي - 169
هاي موجود در هويت فرهنگي جهان اجتماعي بست ها و بن هاي مثبت و منفي افراد و اعضاي جهان اجتماعي يا به كاستي دروني و بيروني ـ به ابداعات و نوآوري) 1

هاي مثبت و منفي افراد و اعضاي جهان هاي موجود در هويت فرهنگي جهان اجتماعي يا به ابداعات و نوآوري بست ها و بن دروني ـ به كاستيو بيروني ) 2

شود. اجتماعي مربوط مي

شود. كنند، اموري كه به افراد نسبت داده مي هايي كه افراد خودشان آن را كسب مي اكتسابي و انتسابي ـ ويژگي) 3

هاي موجود در هويت فرهنگي جهان اجتماعي بست ها و بن هاي مثبت و منفي افراد و اعضاي جهان اجتماعي يا به كاستي منفي و مثبت ـ به ابداعات و نوآوري )4

 است؟ نادرستكدام گزينه  - 170

ماند. هاي طبيعي و جهاني يا فطري بازميگويي به نياز هاي خود، از پاسخ كارگيري تمامي ظرفيت دهد كه با وجود به مرگ طبيعي هنگامي رخ مي) 1

 رود. مرگ طبيعي هنگامي است كه تغييرات اجتماعي از محدودة تغييرات درون فرهنگ فراتر مي) 2

 ممكن است برخي افراد خانواده دچار بحران هويت شوند ولي نهاد خانواده دچار بحران هويت نباشد.) 3

شود. وني مواجه شود، گرفتار كهولت و مرگ طبيعي ميرهاي د بست و بنها  گيري با كاستي فرهنگي كه پس از شكل) 4
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 ؟نيستاجتماعي صحيح  هاي پديدهبندي  هاي زير در ارتباط با معيارهاي تقسيم كدام يك از گزينه - 171

عـدگيرند كه ب هايي قرار مي ر پديدههاي بيروني و در سوي ديگ مانند كنش ،تري دارند هايي هستند كه بعد محسوس قوي در يك سوي پيوستار پديده )1

مانند عقايد اجتماعي. ؛تري دارند معنايي و ذهني بيش

گيرد كه در يك سوي آن كالس و در سوي ديگر آن نظام آموزشي قرار دارد. طيف يا پيوستاري شكل مي )2

هـاي كـالن، هاي انساني قرار دارد و در سوي ديگر پديده شهاي اجتماعي خرد مانند كن  شود كه در يك سوي آن پديده طيف يا پيوستاري ترسيم مي )3

مانند فرهنگ قرار دارد.

گيرد. در يك سوي پيوستار قوانين راهنمايي و رانندگي و در سوي ديگر نظم قرار مي )4

…ي اين است كهآگاهي داشتن به كار غلط و تصميم به انجام آن نشانه - 172

 رسد.فاوت دارد، هرچند در برخي موارد به مقصود نميهاي مختلف تكنش انساني در موقعيت )1

داراي هدف خاصي است. ،گيرداي كه شكل ميكنش انساني براساس آگاهي )2

هايي دارد.هاي طبيعي تفاوتكنش انساني داراي معناي خاصي است و با فعاليت )3

ي خود انتخاب كند. انجام فعاليتي را با ارادهگيرد، ولي عالوه بر آن انسان بايد كنش انساني براساس آگاهي شكل مي )4

شود و هاي اجتماعي مختلف مي سبب پيدايش جهان …تنوع  …شود  به او منتقل مي …انسان در قبال فرهنگي كه از طريق  - 173

 دهد. هايي است كه درون يك جهان اجتماعي واحد رخ مي از نوع تفاوت …هايي كه  تفاوت

 هاي عميق جهان اجتماعي است ي موجودات ـ مربوط به اليه أثيرگذار نيست ـ اراده و اختيار همهتربيت ـ كنشگري فعال و ت )1

هاي سطحي جهان اجتماعي است رسانه ـ كنشگري فعال و تأثيرگذار است ـ آگاهي و اختيار برخي موجودات ـ مربوط به اليه )2

هاي سطحي جهان اجتماعي است ها ـ مربوط به اليه فت انسانتربيت ـ صرفاً موجودي منفعل و پذيرنده نيست ـ آگاهي و معر )3

هاي عميق جهان اجتماعي است ها ـ مربوط به اليه رسانه ـ صرفاً موجودي منفعل و پذيرنده است ـ اراده و اختيار انسان )4

به نسل ديگر است و جهانهمان انتقال فرهنگ از نسلي  …باشد و  جهان اجتماعي به هنگام تولد هر فرد داراي كدام ويژگي نمي - 174

 شود، چگونه ايجاد شده است؟ اجتماعي كه فرد در آن متولد مي

 وسيلة خود فرد كنترل اجتماعي ـ به كند ـ بخشي از هويت اجتماعي فرد را تعيين مي )1

هاي قبل از او وسيلة نسل پذيري ـ به شناسد ـ جامعه عنوان يكي از اعضاي خود به رسميت مي فرد را به )2

هاي قبل از او وسيلة نسل پذيري ـ به فرد با هويتي كه جامعه براي او در نظر گرفته موافق است ـ جامعه )3

وسيلة خود فرد به كنترل اجتماعي ـ  گيرد ـ اي متناسب با موقعيتي كه در آن قرار گرفته است، در نظر مي براي فرد شناسنامه )4

اجتماعي اشاره دارد؟ كدام مورد به تأثير جهان نفساني بر جهان - 175

در شرايط اقليمي متفاوت شيوه زندگي اجتماعي مردم متفاوت است. )2  شود. جهان اجتماعي مانع شكوفايي برخي از اخالقيات مي )1

شود. هاي جسماني با كمك قواي نفساني يا رواني درمان مي  بعضي از بيماري )4  دهد. يك انسان باتقوا جهاني را تغيير مي )3

تراز كل شما تأثير دارد.پاسخ دادن به اين سؤاالت اجباري است و در آزمون شاهد (گواه)
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با محيط …اي  گونه پذيرند و پس از مدتي به در محيط خانواده مي …صورت  خود را به …ها پس از تولد اغلب هويت اجتماعي  انسان - 176

آورند. دست مي خود را به …كنند و هويت  اجتماعي خود برخورد مي

اكتسابي ـ انفعالي ـ فعال ـ انتسابي )2انتسابي ـ فعال ـ منفعل ـ اكتسابي )1

انتسابي ـ انفعالي ـ فعال ـ اكتسابي )4ي ـ فعال ـ منفعل ـ انتسابياكتساب )3

 است؟ نادرستكدام گزينه در خصوص جامعة فئودالي غربي،  - 177

اي از ها با زمين بستگي داشت. برخي ارباب و گروهي رعيت بودند. در اين جوامع، طبقـه  موقعيت اجتماعي افراد به رابطه آن در جوامع فئودالي غربي،  )1

 شد. سوم ياد مي  ها به طبقه ردم عادي هم وجود داشتند كه نه اشراف بودند و نه رعيت؛ به همين دليل از آنم

بود، هويت منفي و پست داشت و از نظر قانوني و اجتماعي تنها در محـدوده فوايـد و كاركردهـايي كـه …طبقة سوم كه شامل صراف، بنا، كفاش و  )2

خواهـد چيـزي چيزي نيسـت؛ امـا مـي   «دهد:  پرسد كه طبقه سوم چيست؟ و پاسخ مي دار بود، يكي از نويسندگان ميداشت از اهميت و اعتبار برخور

»بشود.

هـا پرداخـت و بـا هاي ديگر براساس مفيد بودن يا نبودن آن طبقة سوم، همان طبقه متوسط بود كه جهت كسب اعتبار براي خودش، به ارزيابي گروه )3

كرد. كننده و سربار جامعه معرفي مي اعتبار ساخت؛ زيرا خود را توليدكننده و مفيد و اشراف را مصرف ها را بي مندي آن ر فايدهارزيابي اشراف با معيا

كـرد. ايـن ها را صرفاً براساس همين مالك ارزيـابي مـي   گرايي منجر شد كه همة انسان پذيرش اين معيار توسط عموم مردم به پيدايش فرهنگ فايده )4

هـاي هـويتي بـه آن كرد و ساير ويژگـي  ها را معين مي ها وضعيت اقتصادي افراد، موقعيت اجتماعي آن گيري جوامعي انجاميد كه در آن ه شكلروند ب

شد. وابسته مي

اجتماعيهاي  ش هايي از زندگي را كه با عقايد و ارز اگر تغييرات هويتي افراد در خارج از مرزهاي مقبول فرهنگي جامعه واقع شود و شيوه - 178

 را به همراه دارد. …شود كه  منجر مي …دنبال بياورد، به  در تقابل هستند، به

 كجروي اجتماعي ـ آثار مخربي براي اعضاي آن جامعه )2  هاي اجتماعي  تعارض فرهنگي ـ اضطراب و نگراني )1

مناسبي براي آن جامعه در جهانكجروي اجتماعي ـ موقعيت اجتماعي نا )4  تعارض فرهنگي ـ نابودي فرهنگ آن جامعه )3

توان گفت: مي» هويت فرهنگي جامعه«و » هويت اجتماعي افراد«در خصوص  - 179

 گيرد. هاي اجتماعي شكل مي هويت فرهنگي هرجامعه، بر مدار عقايد و ارزش )1

 گيرد. هويت فرهنگي هرجامعه، در پرتو هويت اجتماعي مردم آن جامعه شكل مي )2

 آورد. ساني را براي مردم فراهم مي هاي اجتماعي يك گيري هويت شكل هويت فرهنگي، فرصت )3

كند. ها ناسازگار باشد، مقاومت مي هاي آن هاي فرهنگي كه با عقايد و ارزش هويت اجتماعي افراد در برابر انواع هويت )4

است؟ نادرستكدام گزينه،  - 180

 مدني است.اموي، تحول فرهنگي منفي و غيرت ةنبوي به جامع ةتحول جامع )1

 تواند به دگرگوني و تحول هويت فرهنگي منجر شود. بحران هويت مي )2

 تواند مثبت يا منفي باشد. تحول فرهنگي مي )3

شود. كند به تحول فرهنگي منجر مي تغييرات اساسي كه هويت جهان اجتماعي را دگرگون مي )4



36ي:  صفحهي دهم انساني) (پايهي دوم  ي متوسطه دورهفروردين 16 آزمون -)6( ي پروژه

سرخ ـ دريـاي جيـوه ـ غـولسعدي ـ درياي  «هر يك از مفاهيم بودن جزئي يا كلي  ترتيب به - 181

درستي بيان شده است؟ در كدام گزينه به» چراغ جادو ـ مولود كعبه ـ عدالت

) جزئي ـ جزئي ـ جزئي ـ كلي ـ جزئي ـ كلي1

يـ كل يكلي ـ ـ كل يكل ـ يـ جزئ يجزئ) 2

ي ـ كليـ كل يكل ـ يجزئـ  يـ كل يكل  )3

كلي ـ كليـ  يـ جزئ يكل ـ يـ جزئ يجزئ) 4

؟نيستگزينه صحيح كدام  - 182

گويند. كنيم مصداق مي ها را ادراك مي ) به افراد يا اشيايي در جهان كه آن1

شود. يم استدالل ناميده مييكند از استدالل اشتباه پرهيز نما كمك ميما ) بخشي از منطق كه به 2

يند.گو را تصديق مي كه اوصافي را به چيزي نسبت دهيم يا از آن سلب كنيم آن  ) هنگامي3

با ساير امور كاري نداريم.مفهوم ) در تصورات حكم و قضاوت وجود ندارد و با ارتباط آن 4

شخصيه هستند؟قضية كلي و  ةيك جمله خبري، سالب كدام ترتيب بهزير  هاي گزينهدر بين  - 183

توان از فردوسي نام برد. سي ميسرايندگان شعر حما در ـ هر شكارچي داراي مجوز است ـ طا انديشه استخمنطق جلوگيري از  ةوظيف  )1

مرد دانا به خودآگاهي رسيده است.ـ دارند  سيبعضي كشورها حكومت دموكرا ـ فارابي فيلسوف مسلمان است  )2

است ـ تالس اولين فيلسوف يوناني است. اديبند ـ هر معلمي كن فلسفه تحصيل مي ةنشجويان در رشت) بعضي دا3

شعر رزمي است. ةهيچ مسلماني مشرك نيست ـ فردوسي سرايند ـ تفكر است كردنحوة كار) وظيفه منطق شناساندن 4

اند؟ ي تشبيه كردهنّايقول بشاباشد و چرا منطق را به  عبارت اول كدام گزينه نادرست مي ترتيب به - 184

دهد. مي رود ـ زيرا در مقابل مشكالت به ما هشدار كار مي هاي فلسفي به ) دانستن منطق فقط براي ارزيابي انديشه1

كارگيري آن باعث پديد آمـدن بنـاي دهد ـ زيرا به  پردازد و عوامل لغزش ذهن را به انسان نشان مي بندي و توضيح قواعد ذهن مي ) علم منطق به دسته2

شود. فكري مستحكم مي

شود. ن بناي فكري مستحكم ميكارگيري آن باعث پديد آمد هاي نظري كافيست ـ زيرا به صرف آموختن دستورالعمل ،) براي آموزش منطق3

دهند. زيرا در مقابل مشكالت به ما هشدار ميـ دهند  بخشي از سخنان روزانة ما را تشكيل مي ،آوري و تعريف كردن ) استدالل4

ننـد. ازك كنندة ديگري را بـراي بيمـار نقـل مـي     شناسان براي بهتر بيان كردن نظر خود، داستان مراجعه اينكه بسياري از روان ترتيب به - 185

باشد و ويژگي اين استقرا چيست؟ يم كاربردهاي كدام استقرا

.رساند اي قطعي مي ما را به نتيجهي ئ) تمثيلي ـ در اين استقرا صرف مشابهت ظاهري ميان دو امر جز1

تر است. راي تمثيلي قويقاست  ) تمثيلي ـ هر چه وجود مشابهت ميان دو امر در اين استقرا بيشتر باشد،2

دهيم اما اين استدالل چندان قوي نيست. ي حكم كلي ميئعميمي ـ در استدالل استقرايي با مشاهدة چند مورد جز) ت3

توجه به وجوه اختالف است. ،هاي مقابله با استقراي غلط در اين  نوع استقرا ) تعميمي ـ يكي از راه4

)8( تا پايان درس) 1درس (

82تا  3ي  صفحه

دقيقه 15وقت پيشنهادي: 

منطق
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ه است؟كاربرده شد اي صحيح به گونه در كدام گزينه اجزاء قضيه در منطق به - 186
.است كشوري مسلمان مالزي) 1

نهاد        مسند        نسبت

.است   انساناي  نويسنده هر) 2

سور   موضوع   محمول  فعل ربطي

.است    عدل   سعادتمند عهالزمة جام) 3

فعل ربطيمحمول           موضوع   

.هستند خوشبخت موفق يها انسان) 4

محمول   نسبت        ضوع  مو

 است؟آمده كدام گزينه شكل چهارم قياس اقتراني در  - 187

ها ديمي هستند. ) بعضي كشتزارها ديمي هستند، بعضي باغ2  داران پرنده هستند. دار است، بعضي مهره ) هر جانوري مهره1

داري ماهي است. ند، هر مهرهها پولك دار ) بعضي ماهي4  ) هر صنعتگري تنومند است، هر تنومندي ورزشكار است.3

درستي مطرح شده است؟  اقسام تعاريف زير در كدام گزينه به ترتيب به - 188

دس و سقراط.يفيلسوف: افرادي مانند تالس، پارمن

.ندهشاسب: حيوان شيهه ك

.كانديد: كودن و احمق

اي فرانسوي از ريشة كانديداتور و با معني داوطلب. يدا: كلمهدكان
) مفهومي ـ مفهومي ـ لغوي ـ مفهومي2  مصاديق ـ مفهومي ـ لغوي ـ مفهومي ) از طريق ذكر1

) از طريق ذكر مصاديق ـ مفهومي ـ لغوي ـ لغوي4  ) از طريق ذكر مصاديق ـ مفهومي ـ از طريق ذكر مصاديق ـ لغوي3

تضاد و تقابل و ،كالس و مدرسه، ديوار و خانه همانند رابطة بين فاعل و مرفوع،  ،مصاديق مفاهيم كليدر كدام گزينه رابطة بين  ترتيب به - 189

خط است؟ نويسنده خوش
) اسم و مبتدا ـ مفعول و مجرور ـ دختر و پسر ـ آسيايي و ايراني ـ سفيد پوست و آسيايي1

معيت و خانواده ـ استدالل و تعريفجپر) انسان و با تقوا ـ مفهوم و كلي ـ جمله و قضيه ـ 2

درندهو مير ـ رگ و خون ـ رنگ و سفيد ـ حيوان ض واسم   ) منصوب و مفعول ـ3

) انسان و حيوان ـ ضعيف و زيردست ـ تصور و تصديق ـ تصور و معلوم ـ قضيه و شخصيه4

يك از شرايط تعريف را ندارد؟ هر يك از تعاريف زير كدام - 190

انسان: حيواني كه روي دو پا راه مي رود. ـ

پير معمر :ـ

مثلث: شكلي سه ضلعي داراي هائمقزاوية  ـ

 روز: نبود شب، شب: نبود روزـ 

) جامع بودن ـ دوري نبودن ـ جامع و مانع بودن ـ دوري نبودن2  ) مانع بودن ـ واضح بودن ـ جامع و مانع بودن ـ دوري نبودن1

ن) جامع بودن ـ دوري نبودن ـ مانع بودن ـ واضح بود4  نبودن يدوربودن ـ  مانع بودن ـ واضح بودن ـ جامع) 3



38ي:  صفحهي دهم انساني) (پايهي دوم  ي متوسطه دورهفروردين 16 آزمون -)6( ي پروژه

؟غلط استها  گذاري عالمت ةدر كدام گزينه هم - 191

نيست. چوب ) آهن1

شود. مي طسدر گرما منب چوب

است. آسيب ديده ارگ بم

نيستند. ها عمدي ها ) بعضي حادثه2

است. خطرناك هر سالحي

نيست. ضرر بي هيچ خطرناكي

هستند. سترتند ) بعضي ورزشكاران3

خوانند. مي منطق آموزان پايه دهم دانش

تند.هس درسخوان بعضي دانشجويان

.است محل خوبي براي سالمندان ) سراي سالمندان4

هستند. معلول  ها برخي حادثه

رد.دا علت هر معلولي

نتيجه كدام قياس معتبر، يك قضية سالبة كليه است؟ - 192
) هيچ الف ب نيست، هيچ ج ب نيست.2    ) هر الف ب است، هر ج ب است.1

) هر الف ب است هيچ ج ب نيست.4  ) بعضي ب الف است، بعضي ب ج است.3

رعايت نشده است؟  در كدام گزينه شرط دوم معتبر بودن قياس، - 193
گذار نيست. گذار نيست: هيچ بالداري تخم ، هيچ گرگي تخم) هيچ گرگي بالدار نيست1

گذار نيستند. ها تخم گذارند: برخي گرگ ها تخم اي گرگ نيست، برخي پرنده ) هيچ پرنده2

گرم هستند. ونخاري حيوان است، برخي حيوانات خون گرم هستند: برخي مارها م) هر 3

اي سنگ نيست. هيچ پرنده اي حيوان است، هيچ سنگي حيوان نيست: ) هر پرنده4

؟نيستدرست نوع مغالطه  گزينهدر كدام  - 194
) از انتخاب شما راضي هستم. (نگارشي كلمات)1

ساله من است. (ابهام در مرجع ضمير) 14) علي رفيق 2

) فالني را ديروز گرفتند. چرا؟ چون نزديك بود بيفتد. (اشتراك لفظ)3

ب شدند. (نگارشي كلمات)هاي ساخته شده توسط شهرداري خرا ) خانه4

كدام است؟ ترتيب به »توسل به معناي ظاهري«و » نگارشي كلمات«، »ابهام در مرجع ضمير«دليل پديد آمدن مغالطات  - 195
) معلوم نبودن مرجع ضمير ـ عدم رعايت حركات كلمات ـ عدم كتابت صحيح1

ها به جاي هم ردن انواع داللتكار ب ) معلوم نبودن مرجع ضمير ـ كاربرد كلمات به ظاهر مشترك ـ به2

ها به جاي هم كار بردن انواع داللت گذاري درست ـ به  حركت) عبارات دوپهلو ـ عدم 3

عالئم سجاوندي ـ عدم كتابت صحيح عدم رعايت عبارات دوپهلو ـ) 4
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در تعريف هر يك از مفاهيم زير از چه قسم تعريفي استفاده شده است؟ ترتيب به - 196

…سينا، گاليله، اديسون و هاي بسيار باهوشي مانند ابن ندانشمند: انساـ 

دوخط موازي: دو خطي كه هر چه امتداد يابند، هرگز يكديگر را قطع نمي كنند. ـ

ايده .گرا آليسم: برگرفته از لفظ ايده به معناي آرمان، آرمان ـ

ي ـ لغوي) از طريق ذكر مصاديق ـ مفهوم2  ) مفهومي ـ از طريق ذكر مصاديق ـ لغوي1

از طريق ذكر مصاديق) مفهومي ـ لغوي ـ 4  ـ مفهومي لغوي از طريق ذكر مصاديق ـ) 3

ترتيب درست بيان شده است؟ هاي زير به در كدام گزينه نوع استدالل - 197

لطفاً كمي از شير اين گاو به من بده گويي بدوش! تو مي ،گويم نر است مي ،ـ

يك ماه گذشته هنگام خروج از خانه، گرب را خواهم ديد. اوپس امروز هم هنگام خروج از خانه،  ديدم. اي را در كوچه مي هـ

) قياسي ـ استقرايي4  ) استقرايي ـ قياسي3  ) قياسي ـ قياسي2  ) استقرايي ـ استقرايي1

كدام گزينه در» هر الف ب است«و  » برخي الف ب نيست«قضاياي  صدق و كذب ترتيب  كاذب باشد، به» هيچ الف ب نيست«اگر قضية  - 198

 درستي بيان شده است؟ به

) نامشخص ـ صادق4  ) نامشخص ـ نامشخص3  ) صادق ـ نامشخص2  ) كاذب ـ صادق1

است؟ نشده رعايت و بياندرستي  در كدام گزينه احكام قضايا به - 199

گذارها پرنده هستند. (عكس مستوي) پس بعضي تخم ؛گذار است اي تخم ) هر پرنده1

خواند. (عكس مستوي) در ادبيات قوي هستند. پس هر كس در ادبيات قوي است، رشته انساني مي  خوانند، ته انساني مي) بعضي از كساني كه رش2

اي متفكر است. (تضاد) توان پذيرفت هر گربه اي متفكر نيست پس نمي گربه  ) از آنجا كه هيچ3

ست. (تناقض)پس همه مارها سمي هستند قابل قبول ني ؛) اگر برخي مارها سمي نباشند4

شده است؟ رعايتدرستي  هاي زير احكام قضايا به يك از عبارت در كدام - 200

هر حالل گوشتي، مرغ است. ؛) هر مرغي حالل گوشت است1

: برخي مدادها سفيد هستند.؛) همه مدادها سياه هستند2

 : بعضي دوها كه سه نشوند، موجودند.؛) هيچ دويي نيست كه سه نشود3

ها، انسان نيستند. : برخي مهربان؛مهربان نيستند ها ) برخي انسان4
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 عملكرد پشتيبانعملكرد پشتيبان

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

تماس تلفني نگرفتند.) خير، ايشان 1
.تماس تلفني گرفتند) بله، ايشان 2
بود. در حد خوب و كافيمحتوا  از لحاظوقيقه) د 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؟
با شما تماس گرفت؟ چه زمانـي پشتيبان -289

 كرده بوديم) تماس توافق 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 ) 4دقيقه                 10تا   5بين ) 3  دقيقه         5دقيقه تا   3) 2  يقه تا سه دقيقه        يك دق) 1
 تماس پشتيبان با اوليـا

شما تماس تلفني داشته است؟ يبا اوليا تا كنون طي يك ماه گذشتهآيا پشتيبان شما  -291
وگو كرد با والدينم نيز سخن گفت. ) بله،هنگامي كه با من گفت2                ست.) بله،يك تماس تلفني مستقل با ايشان داشته ا1
من تماس نگرفته است. يايشان هنوز با اوليا،) خير4  دانم،شايد تماس گرفته باشد. ) نمي3

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

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

 كالس رفع اشكال
ركت مي كنيد؟آيا در كالس رفع اشكال پشتيبان ش -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
)  پشتيبان من كالس رفع اشكال برگزار مي كند اما من امروز شركت نمي كنم.3
الس رفع اشكال برگزار نمي كند.پشتيبان من ك) 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. دو مورد بي) در هر 4  شود. هاي علمي رأس ساعت آغاز نمي گويي به سؤال ) پاسخ3

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

) خير، متأسفانه تا زمان شروع آزمون (و حتي گاهي اوقات پس از آن) داوطلبان متأخر در حال رفت و آمد در سالن آزمون هستند.1
ملشود اما نه به طور كا ) 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 اي در نظر گرفته شده و بي شوند ضمناً براي آنان محل جداگانه ) بله، افراد متأخر بعداً وارد حوزه مي4

 مراقبـان
كنيد؟ آزمون امروز را چگونه ارزيابي مي د و جديت مراقبانعملكر -296

) ضعيف4  ) متوسط3  ) خوب             2  ) 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. اده ميي ترك حوزه د ) بله، قبل از پايان آزمون اجازه1
گاه ) خير، هيچ4    ) به ندرت3

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