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 پديدآورندگان آزمون
 :طراحان

  

 نام طراحان نام درس
مرتضي منشاري ،الهام محمدي،مريم شميراني،محمدرضا زرسنج،مقدمابراهيم رضايي،محسن اصغري  )2( و نگارش فارسي

، مجيد همايييمعصوم ضارسعيد جعفري، ابوالفضل تاجيك،درويشعلي ابراهيمي،پرور،ناكبر ايماعليمريم آقاياري،  )2عربي زبان قرآن (

»گواه«محمد مقدم، شاهد سكينه گلشني، زاده، فريدون سماقي،بقا، سيد هادي سركشيكمحمد رضاييپور،محمد آقاصالح، حميد حسين  )2دين و زندگي (

جواد مؤمني ،رضا كياساالر،علي شكوهي،عبدالرشيد شفيعي،يمحمد سهراب،ميرحسين زاهدي  )2انگليسي ( زبان

كفش، اميرزراندوز، مهدي مالرمضانيمحمد بحيرايي، هادي پالور، فرداد روشني، حميد زرين  )2رياضي و آمار (

نيا نژاد، مجتبي مهناني، اعظم نوري سادات طباطبايي رفهمحسن اصغري، ميترا پاكزاد، سعيد جعفري، مهناز شريفي، شبنم رمضاني، كاظم كاظمي، عا  )2علوم و فنون ادبي (

سادات شاهمرادي، حبيبه محبي، الهام مقداديان، بهروز يحييصفا، هژبر رحيمي، مائدهمعصومه حسيني  ) 2تاريخ (

صفا، هژبر رحيمي، الهام مقداديان، حبيبه محبي، بهروز يحييمعصومه حسيني  )2جغرافيا (

»گواه«صفا، سوفيا فرخي، حامد مغربي سينكي، الهام ميرزائي، بهروز يحيي، شاهد عصومه حسينيم  )2شناسي ( جامعه

صفا، فاطمه شهميريمحمدي، كوثر دستوراني، معصومه حسينيفرحناز خان   فلسفه

»گواه«اهد ، شحامد مغربي سينكيسوفيا فرخي، الهام ميرزائي،نژاد،صفا، محمدابراهيم عليمعصومه حسيني  شناسي روان

 :گزينشگران و ويراستاران  
 ويراستار دانشجويي  ويراستار استاد مسئول درس گزينشگر  نام درس

مرتضي منشاري ،مريم شميراني الهام محمدي الهام محمدي  )2فارسي (

ــــــ

مؤمن درويشعلي ابراهيمي، حسام حاج مريم آقاياري آقاياريمريم  )2عربي زبان قرآن (

سكينه گلشني محمد آقاصالح محمد آقاصالح  )2دگي (دين و زن

عبدالرشيد شفيعي جواد مؤمني جواد مؤمني  )2انگليسي ( زبان

پور خان محمد بحيرايي، سهيل حسن كفشحميد زرين كفشحميد زرين  )2رياضي و آمار (

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

 )2تاريخ (
بهروز يحيي  حبيبه محبي  حبيبه محبي

شاهمرادي سادات مائده

ــــــ )2جغرافيا (
صفا معصومه حسينيــــــهژبر رحيميهژبر رحيمي )2شناسي ( جامعه

شاهمرادي سادات مائده  محمدي فرحناز خان كوثر دستوراني كوثر دستوراني   فلسفه

صفا معصومه حسينيــــــميهژبر رحيهژبر رحيمي شناسي روان

  

 گروه فني و توليد
سيد محمدعلي 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:
زهره قموشي  :ي مستندسازي مسئول دفترچه

  سوران نعيمي نظارت چاپ:
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3ي:  صفحه  )دهم انسانييازي  (پايهي دوم  ي متوسطه دوره  بهمن 5 آزمون) ـ 4ي ( پروژه

است؟ نادرستها  در كدام گزينه معني بعضي از واژه - 1

) (ادبار: پشت كردن)، (تمكّن: ثروت)، (محمل: مهد)1

سازي)، (صباحت: زيبايي) ) (سيماب: جيوه)، (تلبيس: نيرنگ2

) (شراع: خيمه)، (كراهيت: ناپسند)، (وبال: گناه)3

) (صلت: بخشش)، (غريو: بانگ)، (علّت: بيماري)4

است؟ متفاوتدر كدام گزينه با بقيه » شدن« مفهوم مصدر - 2

غمي را ) با هر غمي كه آيد راضي شو، اي دل، آن را / ما را نيافريدند از بهر بي1

بايد به صحراي قناعت شو / كه آن جا باغ در باغ است و خوان در خوان و با در با ) گرت نزهت همي2

كز طفيل نازنين بوسيم پا را هر زمان) اي سر به زودي خاك شو، پيش در آن نازنين / بو 3

) اي اجل رنجه شو اكنون كه ز بيماري هجران / بهر جان دادنم آمد همه اسباب مرتب4

در كدام گزينه آمده است؟» االوليا ةالعباد، تذكر عباس ميرزا آغازگري تنها، غزليات شمس، مرصاد«پديدآورندة آثار  - 3

ي، محمدبن منور) محمدعلي بهمني، مولوي، عطار نيشابور1

الدين رازي، عطار نيشابوري ) مجيدواعظي، مولوي، نجم2

جزي، سعدي، دايه، مولوي ) اصغر رباط3

الدين رازي، عطار نيشابوري تبريزي، نجم  ) مجيد واعظي، شمس4

تر است؟ هاي اضافي، در كدام بيت بيش تعداد تركيب - 4

آرامي آب است ز بي ) تا دلم در گره زلف دالرام افتاد / بر سرِ آتش و1

) اي عكس خيالت آفتاب چشمم / زين بيش مبر چو آب خواب چشمم2

ها ها / اي رخت چشمة خورشيد درخشاني ) طبعم از لعل تو آموخت در افشاني3

) سلسلة موي دوست حلقة دام بالست / هر كه در اين حلقه نيست فارغ از اين ماجراست4

رفته است؟ به كار» تناقض«در چند بيت آراية  - 5

كرانه / در او آتش زبانه در زبانه الف) يكي بحر است عشق بي

چه ناديدني است آن بيني ب) چشم دل باز كن كه جان بيني / آن

ايم و تو عار ج) تو به سخن تكيه كن، من به كار / ما هنر اندوخته

هاي پنهان شود آشكار دار / سخن د) چو بردارد اين پرده را پرده

جا نامة سر بسته است رسند / نامة واكرده اين دالن بهتر به مضمون مي ن، روشنسخ هـ) بي

) پنج4  ) چهار3  ) سه2  ) دو1

)2فارسي (
سال اول مباحث نيم

85تا  10ي  صفحه

)2( نگارش
سال اول مباحث نيم

69تا  11ي   صفحه

)2( وقت پيشنهادي فارسي
دقيقه 15 
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4ي:  صفحه  )دهم انسانييازي  (پايهي دوم  ي متوسطه دوره  بهمن 5 آزمون) ـ 4ي ( پروژه

اند؟ هاي بيت زير، كدام آرايه - 6

»اند مرا ز من به نكتة رنگين چو الله قانع شو / كه از براي درودن نكشته«

) تشبيه، تناقض2    نظير ) تشبيه، مراعات1

آميزي ) تضاد، حس4    ) تلميح، تشبيه3

نزديك است؟» ناز تو و نياز تو شد همه دلپذير من / تا ز تو دلپذير شد هستي ناگزير من«مفهوم كدام گزينه به بيت  - 7

نفسي ناگزير شد پذير و سخن، دلپذير شد / جانم ز وصل هم ) تا دل، سخن1

صد نياز روي به ناز / عشّاق را به ناز تو هر لحظه ) اي سروناز حسن كه خوش مي2

چه را جانان پسندد ) من از درمان و درد و وصل و هجران / پسندم آن3

) به جاي دوست گرت هر چه در جهان بخشند / رضامده كه مقامي بود حقير از دوست4

 است؟ متفاوتمفهوم كدام گزينه با بقيه  - 8

) رزق، لب تشنة ارباب توكل باشد / بگذر از دلو و رسن، يوسف از اين چاه ببر1

تر است ) هين توكل كن، ملرزان پا و دست / رزق تو بر تو ز تو عاشق2

) اگر بود به توكل ارادت تو درست / كليد رزق به غير از شكسته پايي نيست3

دست و پايي را پروري را نام اي زاهد / كليد رزق خود تا كي كني بي اي تن ) توكل كرده4

، كدام عبارت درست بيان شده است؟»غزل بعد تا«و » آغازگري تنها«هاي  با توجه به درس - 9

فشاني مردم موجب حفظ و نجات قفقاز در برابر دشمن شد. ) پايداري و جان1

ترتيب اول شخص و سوم شخص مفرد است. ) زاوية ديد آغازگري تنها و تا غزل بعد، به2

تأثير بود. ها بي روحية بچهها شركت نداشتند در  هايي كه در برنامه ) در دوران اسارت، آية يأس بچه3

هاي انساني در مقابل بهاي اندك. ) حفظ مقاومت روح، سعي و تالشي بود براي از دست ندادن ارزش4

است؟ متفاوتمفهوم كدام بيت با ساير ابيات  -10

دلي كه هست / در شيشة زمانه وجودم جهان غم ) در عهد من ز دهر مجو خوش1

ثبات آمد هد او بگسل / منه بر كار دنيا دل كه دنيا بي) نظامي نيست دنيا را دال از ع2

نهاد / كه اين عجوزه عروس هزار داماد است ) مجو درستي عهد از جهان سست3

) دل در جهان مبند و به مستي سؤال كن / از فيض جام و قصة جمشيد كامگار4
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5ي:  صفحه  )دهم انسانييازي  (پايهي دوم  ي متوسطه دوره  بهمن 5 آزمون) ـ 4ي ( پروژه

  

 است؟ نادرستمعني چند واژه در كمانك مقابل آن  -11

كشـيدن بستند)، تنـوره  )، التهاب (زبانه و شعلة آتش)، زنبورك (نوعي گاري كه به اسب مي شد (راهنما)، مشام (بينيرعنا (خوشگل)، مر

ورشدن)، رستگي (شفا)، اهتزاز (شادماني)، دهشت (سراسيمگي) (شعله

) چهار4  ) سه3  ) دو2  يك  )1

بينيد؟ اماليي نمي غلطدر كدام عبارت  -12

ي است / گر بيفتد ز شاخ دستوري استگر نقض و پخته و نور ) ميوه1

دانم نهادن عذر اين اقدام را دهي / جز سر نمي ) گر پاي بر فرقم نهي تشريف غربت مي2

) آسايش غذا و قـــدر زير دســت توست / با خامة تو هر دو رفيقند و سـازگار3

ن قالبخستــــه در زنـــدا ) يكـــي پابســــته در زنجير انـــــدوه / يكي دل4

تر است؟ تعداد تركيب وصفي در كدام بيت بيش -13

 ) چشم بــد دور از آن سلسلة زلــــف دراز / كه ز هر حلقة او عالم ديگر پيـداست1

 ) گرچـه ز آيينة روشن ننمايد جــوهـــــر / خط نارسته از آن چهرة انور پيداست2

گر اللة احمر پيداست) آه گــرمي كه گره در دل پرخون من است / همچو داغ از ج3

) پــردة معني روشن نشود صائب لفـــظ / عالم آشوبي از آن زلف معنبر پيداسـت4

ي وابسته است؟ جمله فاقدكدام بيت  -14

) لطف و عطا و احسان پيوسته از تو آيد / جرم و خطا و عصيان از ما بود هميشه1

گويا بود هميشه) از تنگي دهانت يك ذره گفته باشد / هر ذره كاو به وصفت 2

) جاي دل است كويت زان جا مران به جورش / بگذار تا دل من بر جــــا بود هميشه3

) تا شاهد جمالت مستور باشد از من / اشكم ميان مـــردم رسوا بود هميشه4

است؟» نقش تبعي« فاقدكدام بيت  -15

ر نظــرت معتبـرم) الف زنم الف كه تو راســت كني الف مرا / ناز كنــم ناز كه مـــن د1

) شاباش زهي نوري بر كوري هر كـــــوري / كو روي نپـوشـانــد زان پـس كه برآرد سر2

خـسبــد ) آسمان خود كنون ز مـن خيـــره اســـت / كــه چــــرا اين زبـــــون نمـي3

د داراي با يار پيشين يا ) بر زمين و چرخ رويد مر تو را ياران صاف / ليك عهدي كـــرده4

در تراز كل شما تأثير دارد. پاسخ دادن به اين سؤاالت اجباري است و»گواه«آزمون شاهد 
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6ي:  صفحه  )دهم انسانييازي  (پايهي دوم  ي متوسطه دوره  بهمن 5 آزمون) ـ 4ي ( پروژه

كدام است؟» آميزي ـ استعاره تشبيه ـ كنايه ـ حس«هاي  ترتيب ابيات زير از لحاظ داشتن آرايه -16

تر / يادگاري كه در اين گنبد دوار بماند الف) از صداي سخن عشق نديدم خوش

ب) هركه دل در مهر دنيا بست و شد پابـست او / ناكسان را كس شمارد، مردمان را خـــوار دارد

هاي گلـــستان احـــمـــدي بــــر باد پرور، رفـت / شكوفه تنـدباد تـــو اي دهـر سـفــلهج) ز 

اي اندر پس چادر د) گل گشته نــــهان در بغــــــل شاخ شكوفه / چــــون شـــاهد دوشـــيزه
) د ـ ب ـ الف ـ ج4  ) ج ـ الف ـ ب ـ د3  ) الف ـ د ـ ب ـ ج2  ) ب ـ ج ـ د ـ الف1

؟نداردينه با عبارت زير قرابت مفهومي كدام گز -17

»اما ايزد رحمت كرد پس از نمودن قدرت.«
ملك العرش پس از قدرت رحـــمت بنـمود / قدرت و رحــمت او خــلق جهان را عبر است )1

گر هر نظري ) چون خدا خواست كند خلقت نوع بشـــري / قدرت خويــــش كنـــــد جلوه2

واهد بگـــشايد در رحمت / دشواري آســـــان شـــود و صــــعب ميسر) ايزد چـــو بخـــ3

) كه چون خداي ببندد دري ز حكمت خويش / به روي بنــــده دو صـــد در ز فضل بگشايد4

در كدام بيت آمده است؟» گري زبان كشيدند بيچارگي ورا چو ديدند / در چاره«با توجه به بيت » زبان كشيدن«مفهوم كنايي  -18
) به تسـليم از جـا قد آراســتـند / ببستند عهد و امان خواسـتند1

) تا روانم هست خواهم راند نامت بر زبان / تا وجودم هست خواهم كند نقشت در ضمير2

) هـمـه خلق گشـتند حـيران كار / دگر تا چه سازد به ما روزگار3

كـرد ) چو هرمس سخن گفتن آغاز كرد / در دانـش ايـزدي بــاز4

؟ندارنددر كدام گزينه عبارت با بيت، قرابت مفهومي  -19
) ابليس را چون در دل آدم بار ندادند، مردود همة جهان گشت.1

خبر هاي عشق پنهان بي كه بود از شعله اهرمن از سجدة انسان خاكي سر كشيد/ زان

»…واشفقن منها و حملها االنسان انّا عرضنا االمانة علي السموات و االرض و الجبال فابين ان يحملنها ) «2

باك، دلير آمد و بر دوش گرفت سنگ كه از دوش انداخت/ خاك بي عرش آن بار گران

) شما چه دانيد كه ما را با اين مشتي خاك چه كارها از ازل تا ابد در پيش است؟ معذوريد كه شما را سر و كار با عشق نبوده است.3

اشت/ عين آتش شد از اين غيرت و بر آدم زداي كرد رخت ديد ملك عشق ند جلوه

) پس، از ابر كرم، باران محبت بر خاك آدم باريد و خاك را گل كرد و به يد قدرت در گل از گل دل كرد.4

 بيختند/ شبنمي از عشق بر او ريختند خاك دل آن روز كه مي

چه مفهومي دارد؟» درياي خون«در دو بيت زير به ترتيب، تركيب  -20

در آن درياي خون، در قرص خورشيد / غروب آفتاب خويشتن ديدالف) 

گشت ب) در آن درياي خون، در دشت تاريك / به دنبال سر چنگيز مي
) الف: سرخي آسمان در هنگام غروب خورشيد / ب: ميدان جنگ كه مثل دريايي از خون بود.1

هنگام غروب خورشـيد ) الف: خون كشتگان كه مثل درياي عظيم بود. / ب: سرخي آسمان در2

) الف: خون كشتگان كه مثل درياي عظيم بود. / ب: ميدان جنگ كه مثل دريايي از خون بـود.3

) الف: سرخي آسمان در هنگام غروب خورشيد / ب: سرخي آسمان در هنگام غــروب خورشيد4
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7ي:  صفحه  )دهم انسانييازي  (پايهي دوم  ي متوسطه دوره  بهمن 5 آزمون) ـ 4ي ( پروژه

  ن األصح24- 21( :أو المفهوم في الجواب للتّرجمةو األدقّ عي(

:»اللّون األزرق ألخي األصغر بِسعر تسعين ألف تومان.صاً رِجالياً بيقم شترِيأن أيد اُر« - 21

خواهم پيراهني مردانه براي برادر كوچكم بخرم كه به رنگ آبي و به قيمت هشتاد هزار تومان باشد. مي) 1

ان بخرم.اي به رنگ آبي براي برادر كوچكترم به بهاي نود هزار توم خواهم پيراهن مردانه مي) 2

دوست دارم پيراهن مردانه سبزرنگي براي برادر كوچك خود به قيمت نود هزار تومان بخرم.) 3

اي براي برادر كوچكترم به بهاي هشتاد هزار تومان خريداري كنم. اي به رنگ قهوه تمايل دارم كه پيراهن پسرانه) 4

ما هو الصحيح؟ - 22

تماشاگران پر شود.از كه  سرعت به ورزشگاه خواهيم رفت پيش از اين به»: جين.ئ من المتفرِّقبل أن يمتَلسريعاً سنذهب إلي الملعب « )1

2( ».الخشبي سار علي الكرسيطفلها علي الي ت االُممادر، كودك را در سمت راستش روي صندلي چوبي نشاند.»: أجلس

هاي آفرينش انديشه كند، قدرت الهي را خواهد ديد. فتيكسي كه در شگ»: من يتَفكَّر في خلق اهللا يشاهد قدرة اهللا.«) 3

ريم.بو تازه را بِ ترما نبايد شاخه درختان »: ة.نّضرنَقطَع غُصون األشجار ال علَينا أن ال« )4

في التّرجمة: الخطأعين  -23

رزند!وايد به اخالق نيكو اهتمام بد، بكار كنندگان از  : نهي»الحسنة! قعن المنكر يجب عليهم اإلهتمام باألخال  النّاهونَ«) 1

گرداند! هايي است كه مرا به خداوند متعال نزديك مي ترين كارها، آن : محبوب»لي اهللا تعالي!إي ناُحب األعمال الّتي تُقرِّب«) 2

دگي شكسته نشوم!هاي زن كرد كه در برابر دشواري نصيحت نمبه : مادرم »لّا أنكسرَ أمام صعوبات الحياة!أبي نصحتني والدت«) 3

كند؟! كار داللت مي داني كه اسم مبالغه بر بسياريِ : آيا مي»هل تعلمينَ أنَّ اسم المبالغة يدلّ علي كثرة العمل؟!«) 4

»جمال المرء فصاحة لسانه!« :جواباً يناسب العبارة التّالية في المفهوم عين -24

دهد بر باد! ميزبان سرخ سر سبز  )2    المرء مخبوء (مخفي) تحت لسانه!) 1

ارباب حاجتيم و زبان سؤال نيست!) 4  جواب تلخ بديع است از آن دهان نباتي! )3

عين الصحيح للفراغات: -25

»يساوي تسعين؟! …زائد  أنّ عشرة …، هل …يا «

1 (تّينإخو2  تي ـ تعلَّمتُم ـ س (تّينإخوثمانين  واتي ـ تعلَّمتُم ـأخَ) 4  واتي ـ تعلَّمتُنَّ ـ ثمانين أخَ )3  تي ـ تعلَّمتُنَّ ـ س

فتحه دارد. مزيد، يك حرف مانده به آخرشاز ثالثي كسره دارد، ولي اسم مفعوليك حرف مانده به آخرش،،ثالثي مزيداز اسم فاعل 

سال اول مباحث نيم
 )3) تا پايان درس (1درس (

43تا  1ي  صفحه

دقيقه 20وقت پيشنهادي: 

)2زبان قرآن ( عربي
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8ي:  صفحه  )دهم انسانييازي  (پايهي دوم  ي متوسطه دوره  بهمن 5 آزمون) ـ 4ي ( پروژه

:لصحيح عن ترجمة الكلمات المعينةعين ا -26

1أي (ة بال تها الالعبات، لماذا هذه المباراة المهمح2  (دانش) ؟!ةكمع شاتمك ) يا قنبر، د(خار) !حمن و تسخط الشيطانالرَّ ترضِ هاناًم

تي و عشيتي سواء. (صبحگاه)غدا فإنّ ةب) إن هجرتني الحبي4  ك. (دوست)ن ينفعك فيضرّأالجاهل؛ ألنّه يريد  مصادقةتقبل  ) ال3

:و التضاد في الترادف الخطأعين  -27

1نا) د بعأعداء2  د ( ةلَّ) ض3َ  أحب 4  هتدياع (ش وكنة

»حيوان يستطيع أن يقوم علي أقدامه. …«ما هو المناسب للفراغ؟  -28

حوت) ال4  ) الكلب3    ) الحية2  ) الدودة1

ة:في معني اإلصطالحات الرياضي الخطأ نيع -29

الهدف: گل) 2التَّسلّل: آفسايد) 1

زن حارس المرمي: گل) 4تنيس روي ميز: المنضدةكرة ) 3

:الحوارات التّاليةح في الصحي نيع -30

.عضاء الفريقأحد أدب ارتكبها أا بسبب إساءة ـ ربملماذا ما قبل الحكم الهدف في مباراة كرة القدم؟ ) 1

نك من إدارتكم.بي جري هذه المباراة بيني من مدرستنا وتَـ  قدم:مباراة كرة التجري عرف بين من أال ) 2

3 (بتسعين ألف تومانهذا ـ ها البائع؟ بكم تومان تبيع هذا السروال أي السروال الرجالي.

.ترياً حقّاًشم نّي لستإخرج من متجري فاُـ ريد سراويل أفضل من هذه السراويل: اُ) 4
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9ي:  صفحه  )دهم انسانييازي  (پايهي دوم  ي متوسطه دوره  بهمن 5 آزمون) ـ 4ي ( پروژه

  أَجِب عن التّالي ثم قرأ النص35«إلي » 31«رقم  سئلةاألا «بما يناسب النّص:

غيرها و كبيرها ـ عن هذه السنة اإللهية. و لم يكتشف اإلنسان من أسرار هذه السنن إلّا القليلَ منها! علي سبيلالعالم قائم بالعمل. و لم تخرج الحيوانات ـ ص«

فال تنظُروا إلي صغرها؛ فهي مهندسة معمارية تصنع القالع و الحصون تحت األرض! هذا الحيوان …كثيرة  عجائبالمثال من ينظر إلي حياة النّملة يشاهد 

. و ما تجمع النّملة في الصيف تجد ثمرته في الشّتاء. إن تشعر النّملة بالرّطوبة تُخرج الحبوبةالمختلفمسكنه في باطن األرض و يجمع فيه الحبوب ينتخب 

»ه!اإلنسان جهد هذا الحيوان الصغير نصب أعينه للوصول إلي أهداف يجعلل …إلي سطح األرض و تنشرها تحت ضوء الشّمس حتّي ال تفسد 

:حول النّملة الخطأ عين -31

.األرض عند الرّطوبة حتّي ال تفسد) تُخرج الحبوب من تحت 2) تصنع مسكنها بصورة قالعٍ.1

) في بيت هذا الحيوان توجد الحبوب المتعددة.4    .فصل الحارال) ال تجمع طعامها في 3

  :في مفهوم النّص الخطأ عين -32

!ي جاوداني است كار ار / كه سرمايهكن مگو چيست ك ) برو كار مي1

!باشد اي يابنده مي كه هر جوينده درست است اين» / المع«شود،  ) ز همت، كارهاي صعب آسان مي2

كش است / كه جان دارد و جان شيرين خوش است! ) ميازار موري كه دانه3

!الي شد پديدعالي پديد / هرچه جست آن چيز، ح ) هر كه را شد همت4

33- حيح في  نعييف تجد ثمرته في الشّتاء.: «قراءة الكلماتالصما تجمع النّملة في الص«

1ـ تَجِد يفـ الص ع2    ) تَجمرتَهـ ثَم النّملةُ ـ تَجِد (

3ـ الشّتاء هرت4    ) النَّملةَ ـ ثَمـ تَجِد يفـ الص عتَجم (

  حيح فين الصة الكلمتعين ينِنوعياإلعرابا مو محلّه نِتيالمعيي ) : 35و  34في النص(

»:المختَلفة« -34

ة بالتّبعيةرفوعصفة و م، معرب / اسم المفعول، مفرد مؤنث، سما) 1

ة بالتّبعيةنصوبصفة و م/ اسم الفاعل من مزيد الثالثي، مفرد مؤنث ،اسم) 2

إليه و مجرور اسم، مفرد مؤنث، مبني، اسم المكان / مضاف) 3

إليه و مجرور مضاف» / انفعال«معرب، اسم الفاعل من باب  اسم،) 4

»:يجعل« -35

»اإلنسان«و فاعله فعل مضارع، للغائب، مجرّد ثالثي، معرب / فعل ) 1

»اإلنسان«، متعد، معرب / فعل و فاعله »إفعال«مزيد ثالثي من باب ) 2

لة فعليةو الجم »اإلنسان«فاعله و مضارع، للغائب، الزم، مبني / فعل ) 3

جواب الشرطفعل مضارع، مجرّد ثالثي، معرب، الزم / ) 4
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10ي:  صفحه  )دهم انسانييازي  (پايهي دوم  ي متوسطه دوره  بهمن 5 آزمون) ـ 4ي ( پروژه

36- : عين عبارةً فيها اسم التفضيل و اسم المكان معاً

.كثيراً حب مجلس تفسير القرآناُ) 2أعملُ في المزارع قبل الظُّهر.) 1

3 (ب مجهالعجتَهِد الُسرته ألَّذي ) 4مصابيح.ب زأكثَرُ المقُّينَّة أحبالج.

فيه اُسلوب الشرط: ليسعين ما  -37

1 (جتَهِدم في االمتحان فأنْت حت2  !إذا نَج (ممساعد الفقراء في كلِّ االُنْ يهحتَرِممور و ي!

!نسان عظمةَ الخالقِ يسجد لَهن أدرك اإلإ) 4!ما تُنْفقُوا منْ أموالكُم يضاعفه اهللا لَكم) 3

  :الثيثالمزيد ال لالفع  ل منه اسم الفاعل أو اسم المفعوفي  ليس ام نيع -38

.مت المستَخدمينَ في هذا الفريقِاحتر) 2  .راجِعينَ في الدائرةِيساعدونَ الم الموظَّفون) 1

اُحب مجالَسة األفاضل في المساجد.) 4.ونَ مخْتَرعاً في عمليأحب أن أك) 3

:الشرط سلوباُفي  الخطأميز  -39

1( نإنْ ينصروا اهللا يأقدامهمص تعند) 2  .رهم و يثب مي لنفسك من خيرٍ تجدينَهاهللا ما تقد.

.ها ذخيرةً آلخرتكنَّنَّتُجدما فعلتنَّ من الخيرات و )4  .مور نحصلْ علي النجاح في حياتناإن نَصبر في االُ) 3

:»التباحث«اسم الفاعل من مصدر عين  -40

1 (تباحثات) 2  ثونَالمتباحثتانِ) 3  المباحثة) 4  المتباحالم
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11ي:  صفحه  )دهم انسانييازي  (پايهي دوم  ي متوسطه دوره  بهمن 5 آزمون) ـ 4ي ( پروژه

مطابق با قرآن كريم نقش رهبران ديني در زمينة اختالف اديان تابع چيست و كدام آية شريفه بـه -41

 كند؟ اين مسئله اشاره مي

»…اسالم است  ،قطعاً دين نزد خداوند«حسد از روي ناآگاهي ـ و ) رشك 1

خداوند از دين، همـان را برايتـان بيـان كـرد كـه نـوح را بـدان«ي ـ  ود براي حفظ منافع دني) انكار پيامبر جدي2

»…سفارش نمود 

»…خداوند از دين، همان را برايتان بيان كرد كه نوح را بدان سفارش نمود «ـ  ) رشك و حسد از روي ناآگاهي3

»…اسالم است  ،داوندقطعاً دين نزد خ«ـ ي و) انكار پيامبر جديد براي حفظ منافع دني4

باشد و بـا كـدام آيـه هاي اعجاز قرآن مرتبط مي يك از جنبه با كدام يهماهنگ در عيندربارة موضوعات متنوع كريم سخن گفتن قرآن  -42

 ارتباط مفهومي دارد؟

»اًختالفاً كثيرجدوا فيه اولَعند غير اهللا من رآن و لو كانَ قُاَفَال يتَدبرون ال«) اعجاز لفظي ـ 1

»ختالفاً كثيراًجدوا فيه اولَعند غير اهللا من رآن و لو كانَ قُاَفَال يتَدبرون ال«) اعجاز محتوايي ـ 2

»بطلونَمالرتاب ال ينك اذاًه بِيممن قبله من كتابٍ و ال تَخُطُّ ت تَتلوو ما كُن«) اعجاز محتوايي ـ 3

»بطلونَمالرتاب ال ينك اذاًه بِيمن كتابٍ و ال تَخُطُّمن قبله م ت تَتلوو ما كُن«) اعجاز لفظي ـ 4

هيچ حركت و عملي از فرد و جامعه نيست، مگر اينكه مذهب اسالم براي آن حكمي مقرر«اگر با اين كالم امام خميني (ره) كه فرمود:  -43

اي از اين ويژگي اسالم كدام است؟ نمونهايم و  همراه شويم، بر كدام دليل ضرورت تشكيل حكومت اسالمي تأكيد كرده» .داشته است

ي حاكميت طاغوت ـ افضل دانستن نماز جماعت بر نماز فراديف) ضرورت پذيرش واليت الهي و ن1

ي حاكميت طاغوت ـ ضروري و واجب بودن اطاعت از شخص معين شده از سوي خداف) ضرورت پذيرش واليت الهي و ن2

) ضرورت اجراي احكام اجتماعي دين اسالم ـ ضروري و واجب بودن اطاعت از شخص معين شده از سوي خدا3

) ضرورت اجراي احكام اجتماعي دين اسالم ـ افضل دانستن نماز جماعت بر نماز فرادي4

ان از درك كدام عبارت شريفهشنترين ياران رسول خدا (ص)  هايي چون سلمان ايراني و بالل حبشي در ميان صميمي حضور شخصيت -44

 زدگي مبارزه كرد؟ توان با غرب و غرب ، ميچيز چهامام خميني (ره)، با تكيه بر  ةدارد و بنا بر توصي

هاي تشيع ـ آموزه» …حسنة  سوةٌاُ اهللاِ رسولِفي لقد كان لكم ) «2  ـ فرهنگ اسالمي  » …رسول اهللا اسوة حسنة  فيلقد كان لكم ) «1

هاي تشيع ـ آموزه» …م من ذَكرٍ قناكُلَا النّاس انّا خَهييا اَ) «4  ـ فرهنگ اسالمي  » …م من ذَكرٍ قناكُلَا النّاس انّا خَهييا اَ) «3

باشد؟ مربوط به كدام بعد از ابعاد رهبري ايشان ميبيان اين شرط شرط ايمان به ايشان چيست و  بنابر سخن پيامبر (ص)، -45

) رسيدگي به امور ديگر مسلمانان ـ مبارزه با فقر و محروميت2  يه ـ مبارزه با فقر و محروميت  ) توجه به معيشت همسا1

ت اسالميور ديگر مسلمانان ـ برابري و اخو) رسيدگي به ام4  ت اسالمي به معيشت همسايه ـ برابري و اخو ) توجه3

سال اول مباحث نيم

118تا  1ي  صفحه

دقيقه 15وقت پيشنهادي: 

)2دين و زندگي (

هاي معارف مربوط به خود را از مسئولين حوزه دريافت كنيد. توانيد سؤال شما مي هاي مذهبي، اقليت آموزان دانش
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غـدير خـم چـه و ايشـان پـس از پايـان سـخنراني خـود در     پيامبر اكرم (ص) شرط گمراه نشدن را در كدام حديث شريف بيان كردند  -46

 درخواستي داشتند؟

) حديث ثقلين ـ از حاضران خواستند كه مطالب گفته شده را به غايبان برسانند.1

خواستند تا همگي با علي (ع) بيعت كنند. ن) حديث ثقلين ـ از حاضرا2

ا به غايبان برسانند.) حديث جابر ـ از حاضران خواستند كه مطالب گفته شده ر3

خواستند تا همگي با علي (ع) بيعت كنند. نـ از حاضرا جابر) حديث 4

 درست مطرح شده است؟پس از رسول خدا (ص) امام علي (ع) جانشيني كدام گزينه در ارتباط با اولين و آخرين اعالم  -47

ـ در قرآن اهميت اعـالم خالفـت» ي من و جانشين من در ميان شما خواهد بود.صهمانا اين، برادر من، و«) پيامبر (ص) پس از قبول بيعت علي (ع) فرمود: 1

علي (ع) در حد اهميت رسالت پيامبر (ص) عنوان شده است.

يشـگيطور كـه قـرآن هم   ـ همان» ي من و جانشين من در ميان شما خواهد بود.صهمانا اين، برادر من، و«) پيامبر (ص) پس از قبول بيعت علي (ع) فرمود: 2

است، وجود معصوم نيز در كنار آن هميشگي است.

طور كـه قـرآن هميشـگي اسـت، وجـود معصـوم نيـز در كنـار آن دن واليت علي (ع) شد ـ همان مانفي خ) پيامبر (ص) با حضور در مسجد مانع كتمان و م3

هميشگي است.

 شد ـ در قرآن اهميت اعالم خالفت علي (ع) در حد اهميت رسـالت پيـامبر (ص)    دن واليت علي (ع)مانفي خ) پيامبر (ص) با حضور در مسجد مانع كتمان و م4

عنوان شده است.

اند؟ اميرالمؤمنين علي (ع) چه كساني را خريدار ننگ دنيا و عذاب آخرت معرفي كرده -48

نشينند. هاي رنگارنگ مي كنند و خود بر سر سفره ) كساني كه به فقرا توجه نمي1

ر مصلحت انديشي راضي به حكومت معاويه بودند.) كساني كه به خاط2

شناسند. ها مي ) كساني كه حق و باطل را به وسيلة شخصيت3

اند. ) كساني كه بيش از حق خود از اموال عمومي برداشته4

هاي يك از چالش به كدام و عدم توانايي اين بزرگواران در همراه كردن مردم با خود تابع كدام موضوع بود و (ع) اطهار ةمشكالت زياد ائم -49

 اطهار (ع) اشاره دارد؟ ةعصر ائم

) تفسير و تعليم آيات قرآن بر اساس منافع قدرتمندان ـ تحريف در معارف اسالمي و جعل احاديث1

توجه به سيرة پيامبر (ص) ـ تبديل حكومت عدل نبوي به سلطنت اي بي ) تغييرات فرهنگي و وجود جامعه2

آيات قرآن بر اساس منافع و اغراض شخصي ـ ممنوعيت نوشتن احاديث پيامبر (ص)) تفسير و تعليم 3

تبديل حكومت عدل نبوي به سلطنتـ ) تغييرات فرهنگي و الگو شدن افرادي به دور از معيارهاي اسالمي 4

و فرمايش ايشان در پي كدام موردآورد  طبق فرمايش اميرالمؤمنين علي (ع) در مسير حق و باطل كدام مسئله قلب انسان را به درد مي -50

 بود؟

) عدم شناخت صحيح حق و باطل ـ سستي مسلمانان در مبارزه با بني اميه1

اميه ) پراكندگي مسلمانان در راه حق ـ سستي مسلمانان در مبارزه با بني2

اميه بر تخت سلطنت ) عدم شناخت صحيح حق و باطل ـ سوار شدن بني3

در راه حق ـ سوار شدن بني اميه بر تخت سلطنت ) پراكندگي مسلمانان4
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هاي احتمالي به نيازهاي انسان، چيست؟  اشكال مهم پاسخ -51
 نيازمند تجربه و آزمون است تا كارايي آن مشخص شود.) 2  قدرت انتخاب انسان در آن ناديده گرفته شده است.) 1

نيازهاي انسان در آن ناديده گرفته شده است. ةبررسي همه جانب) 4  نيازمند تعقل و ادراك است تا درست بودن آن مشخص شود.) 3
كساني است؟كسي يا عملكرد چه  ةنتيج» هو في الĤْخرَةِ منَ الْخاسرينَ« ةعبارت شريف -52

دانند. ) آنان كه دنيا را جز لهو و لعب نمي2  ) كساني از اهل كتاب كه به حقانيت اسالم آگاه شدند.  1
خداوند هستند. ةهاي ارزاني شد ) آنان كه غرق در نعمت4  جز اسالم اختيار كند. ) كسي كه ديني3

قسط و عدل چه امكاناتي در اختيار مردم قرار داده است؟ ةخداوند متعال براي اقام -53
»ي المؤمنينَ إذ بعثَ فيهم رسوالً من أنفُسهِماهللاُ علَ لَقَد منَّ«) 2  »رسلنا رسلنا بِالبينات و أنزَلنا معهم الكتاب و الميزانَلَقَد اَ«) 1
»ينَ من بعدهو النَّبي ينا الي نوحٍوحوحينا اليك كما اَنّا اَا«) 4  »َاسِ علَي اهللاِ حجةٌنّلللّا يكونَ رسالً مبشِّرين و منذرينَ لئَ«) 3

اكرم (ص) دارد؟ م بعد از ابعاد رهبري نبياشاره به كدا» لعلّك باخع نفسك الّا يكونوا مؤمنين« ةشريف ةآي -54
كوشي و دلسوزي در هدايت مردم ) سخت2  ) برقراري عدالت و برابري1
) مبارزه با فقر و محروميت4    ) محبت و مدارا با مردم3

كردند ط عبادت ميكساني كه فق«، و اينكه »دوست داشت با مردم با دلي پاك و خالي از كدورت معاشرت كند (ص) اكرم  رسول«اينكه  -55
رهبري ايشان است؟ابعاد عد از بيانگر كدام ب ترتيب به» كرد كردند را مذمت مي و كار نمي

 ) محبت و مدارا با مردم ـ اجراي عدالت2 ) محبت و مدارا با مردم ـ مبارزه با فقر و محروميت1
34 ت اسالمي ـ اجراي عدالت) برادري و اخومبارزه با فقر و محروميتت اسالمي ـ ) برادري و اخو

خواند و مصداق آن كيست؟ آمد، براي آگاهي مردم مي كه با شتاب به سوي مسجد مي پيامبر گرامي اسالم (ص) كدام آيه را در حالي -56
»بيت من هستند.خدايا اينان اهل «(ع) را در كنار خود جاي داد و فرمود: و امام حسين سن امام حو (س) و حضرت زهرا  (ع) ) تطهير ـ امام علي1
»خدايا اينان اهل بيت من هستند.«(ع) را در كنار خود جاي داد و فرمود: و امام حسين سن امام حو (س) و حضرت زهرا (ع) ) واليت ـ امام علي 2
) تطهير ـ امام علي (ع) كه مردم به چشم خود ببينند و از زبان پيامبر (ص) بشنوند و امكان كتمان آن از بين برود.3
واليت ـ امام علي (ع) كه مردم به چشم خود ببينند و از زبان پيامبر (ص) بشنوند و امكان كتمان آن از بين برود. )4

(ع) و امام علي (ع) براي پيامبر اسالم (ص) به دليل كدام ويژگي (ع) براي موسي با توجه به حديث شريف منزلت، تفاوت منزلت هارون -57
در چه زماني بيان شده است؟» مواله فهذا علي موالهمن كنت « ةبود و جمل (ص) پيامبر

البالغحجة ) عصمت ـ پس از برگزاري 2  البالغ حجة) خاتميت ـ پس از برگزاري 1
) عصمت ـ دعوت خويشان در روز انذار4  ) خاتميت ـ دعوت خويشان در روز انذار3

گردد؟ ي اهللا عليه و آله و سلّم، مفهوم ميحضرت علي عليه السالم از دقت در كدام سخن پيامبر صلّ» عصمت علمي« -58
  »علي مع القرآن و القرآن مع علي«) 2    »فمن اراد العلم فليأتها من بابها«) 1

  »انا مدينة العلم و علي بابها«) 4    »علي مع الحقّ و الحق مع علي«) 3

انّ« ةشريف ةباشد و بنابر آي ا در پيمان با خدا ميه آن …خدا خطاب به يارانش، حضرت علي (ع)  ةبنابر سخن پيامبر (ص) در كنار خان -59
درگرو داشتن ايمان توأم با نيكوكاري است. … ةقرارگيري در زمر ،»…منوا و عملوا الصالحات آالّذين 

وفادارترين ـ ارجمندترين مردم) 2    وفادارترين ـ بهترين مخلوقات) 1
ترين مخلوقاتترين ـ به راسخ) 4    ترين ـ ارجمندترين مردم راسخ) 3

 اين تحريفات چه بود؟ ةدادند و ثمر هايي ميدان مي اميه به چه انديشه حاكمان بني -60

هاي باتقوا ) ترويج دنيا دوستي و تفسير كالم امامان مطابق منافع قدرتمندان ـ منزوي شدن شخصيت1
ي از مسلمانان) ترويج دنيا دوستي و تفسير كالم امامان مطابق منافع قدرتمندان ـ گمراهي بسيار2
هاي باتقوا پيامبران ـ منزوي شدن شخصيت ةهاي خرافي دربار ) افكار جبرگرايانه و داستان3
پيامبران ـ گمراهي بسياري از مسلمانان ةهاي خرافي دربار ) افكار جبرگرايانه و داستان4

رد.پاسخ دادن به اين سؤاالت اجباري است و در تراز كل شما تأثير دا»گواه«آزمون شاهد 
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61- Psychologists have discovered a clear … between the level of education 
and happiness. They seem to believe that the educated people are able to 
lead a happier life. 
1) lifestyle 2) broadcasting
3) population 4) relationship

62- It’s necessary for the group to meet at least once a month to … their 
ideas over different issues. 
1) exchange 2) circle
3) remember 4) respect

63- All applicants have a high university degree, but they have … no experience of teaching at high 
school. 
1) luckily 2) fluently 3) hopefully 4) absolutely

64- Trade in salt was very important and salt was … enough to be used as currency in some areas in 
the past. 
1) uncountable 2) necessary 3) specific 4) valuable

65- Immediate actions should be taken to save the environment not just for … and the animals, but for 
the planet itself as a whole. 
1) vacations 2) humans 3) pilgrims 4) learners

 

Living a healthy life is not difficult at all. First, you should eat the foods that …(66)… the needs of 
your body. Make sure you do not eat much fast food and sugar drinks. Second, you should do enough 
…(67)… activity, like cycling, jogging and walking. Your body needs to have a …(68)… of milk to 
remain strong. If you want to do the sports that need …(69)… energy, you should eat enough 
energetic foods. In addition, bad eating …(70)… can make you both fat and ill. Many diseases are the 
result of eating too much food at a time. 

66- 1) visit  2) meet 3) serve 4) measure
67- 1) physical  2) harmful 3) recent 4) calm
68- 1) piece  2) glass 3) slice 4) kilo
69- 1) much  2) a lot 3) many 4) few
70- 1) habits  2) relationships 3) beliefs 4) regions

 
Passage 1 
Convenience food is commercially processed food created as an easy way to get and consume. 

These days many people eat convenience food. This means food which is already prepared, in packets 
or cans, or often frozen. People also go to fast-food restaurants a lot, where they buy take-away 
meals. This type of food is suitable in the busy, modern world, but it often contains a lot of fat or 
sugar. If you eat a lot of sugar, dentists say you might get holes in your teeth. Similarly, if you eat a lot 
of fat, doctors will tell you that this is bad for your heart.  

Most scientists say that the best food is fresh, natural food such as fruit and vegetables. They also say 
that we should cut down on the amount of fat we eat. Nowadays we eat too much oil and butter. Instead 
of frying food in fat, we should lightly boil it, steam it or eat it raw, as in salads. Food which hasn't been 
cooked often contains more vitamins. These vitamins are often destroyed in the process of cooking. 

Of course, it is as we get older that we start to notice the effect of bad eating habits. When we're 
young, we don't have to worry too much, but it's a good idea to develop good eating habits as early in 
life as possible. 

سال اول مباحث نيم

60تا  15ي  صفحه

دقيقه 15وقت پيشنهادي: 

)2(زبان انگليسي 

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

PART C: Reading Comprehension 
Directions: Read the following passages and answer the questions by choosing the best choice (1), (2), (3), or (4). Then mark the correct 
choice on your answer sheet. 
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71- This passage is mainly about … . 
1) amount of fat 2) natural food 3) eating habits 4) prepared food

72- Why is uncooked food often better for us?
1) Its vitamins are not damaged. 2) It has less sugar and fat.

3) It is easier to eat in this busy world. 4) It can be bought from fast-food restaurants.

73- It’s WRONG with convenience food that … . 
1) It has a lot of fat and sugar 2) It must be eaten within a short time

3) It is not properly prepared 4) It is not suitable for young people

74- What do scientists suggest that people should not eat? 
1) Food that is not heated. 2) Food cooked in water.

3) Food cooked in oil. 4) Natural food.

75- The word “it” in line 9 refers to … . 
1) oil 2) food 3) fat 4) butter

Passage 2 

When another old cave is discovered in the south of France, it is not usually news. Rather, it is 
an ordinary event. Such discoveries are so frequent these days that hardly anybody pays heed 
to them. However, when the Lascaux cave complex was discovered in 1940, the world was 
amazed. Painted directly on its walls were hundreds of scenes showing how people lived 
thousands of years ago. The scenes show people hunting animals, such as bison or wild cats. 
Other images depict birds and, most noticeably, horses, which appear in more than 300 wall 
images, by far outnumbering all other animals.  

Early artists drawing these animals accomplished a monumental and difficult task. They did 
not limit themselves to the easily accessible walls but carried their painting materials to spaces 
that required climbing steep walls or crawling into narrow passages in the Lascaux complex. 

Unfortunately, the paintings have been exposed to the destructive action of water and 
temperature changes, which easily wear the images away. Because the Lascaux caves have many 
entrances, air movement has also damaged the images inside. Although they are not out in the 
open air, where natural light would have destroyed them long ago, many of the images have 
deteriorated and are barely recognizable. To prevent further damage, the site was closed to 
tourists in 1963, 23 years after it was discovered. 

76- According to the passage, which animals appear most often on the cave walls? 
1) Birds 2) Bisons 3) Horses 4) Wild cats

77- Painting inside the Lascaux complex was a difficult task because … . 
1) it was completely dark inside 2) the caves were full of wild animals

3) painting materials were hard to find 4) many painting spaces were difficult to reach

78- What does the passage say happened at the Lascaux caves in 1963? 
1) A new entrance was found. 2) Another part was discovered.

3) A new lighting system was installed. 4) Visitors were forbidden from entering.

79- The last paragraph is primarily written to put emphasis on … . 
1) the reasons why the Lascaux caves have so many entrances

2) the dangers that threaten the cave paintings of the Lascaux caves

3) the proper preventive measures to be taken to protect historical sites

4) the unfortunate events that lead to the destruction of historical caves including the Lascaux caves

80- The underlined word “required” is closest in meaning to … . 
1) needed 2) followed 3) matched 4) imagined
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دارد؟ نادرسته، ارزش كدام گزار -81
است. 11رقمي  كوچكترين عدد اول دو )1
است. 100كوچكترين عدد مربع كامل سه رقمي )2
آن جمله، ،ولي دقيقاً درست يا نادرست باشد ،اگر ارزش يك جملة خبري براي ما معلوم نباشد) 3

گزاره نيست.
 شود. هر عدد طبيعي، عدد صحيح نيز محسوب مي )4

؟ارزي زير درست است اي دلخواه باشد، كدام هم گزاره pاگر  -82
1( (p ~ p) T 
2 ((p ~ p) F 
3( [(~ p F) (~ p F)] ~ p   
4( ~ (~ p p) p  

~ هاي ههاي زير، ارزش گزار توجه به گزارهبا  -83 (p q) ~ q   و(p q) (p q)   ؟كدام است ترتيب به
y: خط pگزارة   هاست.xموازي محور  3
گر تابع است. مقابل بيانپيكاني : نمودار qگزارة 

1( T,T2( T,F 
3( F,T4( F,F

؟كدام است» .است 2تفاضل معكوسش از عدد بزرگتر يا مساوي هر عدد حقيقي مثبت همواره «نماد رياضي گزارة  -84

1 (x ,x
x

  
12 0   2 (x ,x

x
  

12 0   3( x ,x
x

  
12 0  4 (x ,x

x
  

12 0
؟ستني درست همواره كدام استدالل،نتيجه  -85

1( 
x x

( )

  
 

  

50 0
2 0

52 0
است. 90ها  گاه زاوية بين آن آن ،د باشنداگر دو خط بر هم عمو )2    

عمود است. dبرخط  Lخط 
  زاوية بينL  وd  90برابر .است

3( (x y)زوج است .)x  وy فرد هستند.(
x y  200

 

  x وy هستند فرد.
4 (x y x y   2 2

( m ) (m )  2 22 1 6

7 ياm  
5
3

محل انجام محاسبات  

آشنايي با منطق و استدالل
، تابعرياضي

ها، استدالل رياضي،  ها و تركيب گزاره (گزاره
اي و هماني) توابع ثابت، چندضابطه

) تا 2) و فصل (1كل فصل (
)1پايان درس (

33تا  2ي  صفحه

دقيقه 20شنهادي: وقت پي

)2رياضي و آمار (
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17ي:  صفحه  دهم انساني)يازي  (پايهي دوم  ي متوسطه دوره  بهمن 5 آزمون) ـ 4ي ( پروژه

؟است ندادهدر كدام گزينه، خطا رخ  -86

1 (a b a b    2 22( x y x y    2 2

3 (


4 3 4
3 1

4 (( )  21 3 3 1

؟زير درست استهاي  گزارهچه تعداد از  -87

شود. برابر مي محيط آن نيز دو ،برابر شود الف) اگر طول و عرض مستطيلي دو

شود. رابر ميب مساحت مثلث نيز دو ،برابر شوند قائمه دو ةاضالع زاوي ةانداز اي، الزاويه مثلث قائم رب) اگر د

نيز فرد خواهد بود. n2 ،فرد باشد يعدد nج) اگر 

1( 1 

  

صفر )4   3 )3   2 )2

)A نقطة kازاي چه مقدار از به -88 k , k ) 2 1 5 ؟قرار دارد وي نمودار تابع همانير 6

1 (7
32 (

7
33 (3

74 (
3
7

}يك تابع هماني برابر   اگر دامنة -89 ,a , , } 3 1 }رد آن برابر و ب 5 , , ,b a} 2 1 bگاه مقدار  باشد، آن 3 a ؟كدام است 3

1 (12 (13   3 (1   4 (13

؟ر يك تابع استگ يك از نمودارهاي زير بيان كدام -90

1( 2( 

3( 4 (
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18ي:  صفحه  دهم انساني)يازي  (پايهي دوم  ي متوسطه دوره  بهمن 5 آزمون) ـ 4ي ( پروژه

تابع در  -91

x , x

f (x) x x , x

, x

   

    


 

3 12
2 2 1 2

4 2

f حاصل عبارت ( ) f ( ) f ( / )   2 2 1 3 كدام است؟5

1 (4 2 22 (13 (2  4 (2

؟دارد نادرسته، ارزش كدام گزار -92

a)گاه آن ،فرد باشد aاگر) 1 )2 حتماً زوج است. 1

fآنگاه  باشد. 9برابر با  mاگر) 2 {( , ) ,(m, )} 4 6 تابع است. 3

شود. ها نيز با آن عدد ثابت جمع مي گاه واريانس داده آن ،يك عدد ثابت جمع كنيمها را با  اگر داده) 3

ن معادله) شرط الزم و كافي است براي داشتن يك ريشة مضاعف.دلة درجه دوم، صفر شدن دلتا (مبيدر معا) 4

؟زير كدام استگذاري  ستون نتيجة جدول ارزش -93

p q (~ p q) (~ q p)
T T ?
T F ?
F T ?
F F ?

  

1 (

F
F
T
T

2( 

F
T
F
T

3( 

T
F
T
F

4 (

T
T
F
F

~]كدام است؟ارزي مقابل  همحاصل  -94 (~ p p) ~ (q ~ q)] F ?    

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

a)تابعاگر  -95 )x , x
f (x)

b , x
  

  

2 3 1
aمقدار  ،يك تابع ثابت باشد1 b ؟كدام است

1 (1  2 (3  3 (2  4 (5  
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19ي:  صفحه  دهم انساني)يازي  (پايهي دوم  ي متوسطه دوره  بهمن 5 آزمون) ـ 4ي ( پروژه

fدر تابع ثابت -96 (x) c اگرf ( x x) (f (x)) f (x)  2 23 2 3 است؟كدام  cاين صورت مقادير در  شد،اب 2

فقط ) 2  صفرفقط  )1
1
1فقط) 33

صفر يا ) 34
1
3

؟كدام استنمودار زير مربوط به تابع ضابطة  -97

1 (
x , x

f (x) x , x


 



2 0

02

2 (, x
f (x)

x , x


  

2 1
2 1

3 (
, x

f (x) x , x
x , x


 


  

 


2 1
2 0 1

02

4 (

, x
xf (x) , x

x , x


  

 

2 1

0 12
2 0

fتابعاگر  -98 {( , ) ,( ,k ),( ,m )}   2 8 4 3 10 fچنين رابطة  تابعي ثابت باشد و هم 6 ( ) k
m t




10 كـدام tمقـدار  ،برقرار باشد42

؟است

1 (11
422 (42

113 (7
114 (11

7

fو باشدتابع ثابت  gو هماني تابع  fاگر  -99 ( ) g( ) 2 2 f)هاي معادلة ريشه ،باشد 4 (x)) g(x)f (x) 2 است؟كدام 15
1 (,5 3  2 (,5 3  3 (,1 15  4 (,1 15

است؟ ان زيرنمودار مربوط به داستكدام  - 100
پس از آنجاسپس از مدتي شيب تپه كمتر شد تا به باالي تپه رسيد.  ،به سمت باالي تپه حركت كرد پايين يك تپهاش از  علي با دوچرخه
ماند) (سرعت حركت دوچرخه در طي مسير ثابت مي به پايين تپه سرازير شد.تپه كه شيب ثابت داشت از سمت ديگر 

1 (2( 

3( 4 (
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20ي:  صفحه  دهم انساني)يازي  (پايهي دوم  ي متوسطه دوره  بهمن 5 آزمون) ـ 4ي ( پروژه

 ؟سان است طيع هجايي مصراع اول بيت كدام گزينه با مصراع اول بيت زير يكتق - 101

»ارزد؟ شايد جوابي هم نمي بگو اي پيك مشتاقان بدان حضرت كه مهجوري / سالمي گر نمي«

آرايي ز گيتي بر سر آمد / كي تواند شد مقابل با رخت از ناتمامي در عالممه گر چه ) 1

ان نفاقي كارفرمايييقدر چنان جويي / چه كنجد پيش صديدي رويي با چنان رويي پلدو ) 2

خو جهاني / چو آشفته بازار بازارگاني دجهانا چه بد مهر و ب) 3

آرند و شايد / گر كند خواجو به معني آن جماعت را امامي پرستان صورتش را سجده مي بت) 4

تند.هس »تشبيه گسترده«از نوع  … ةگزين جز بهابيات زير  ةهمتشبيه  - 102

چون غريق / برون از مدارا نديدم طريق فرو ماندم از چاره هم) 1

م گناهان، نه طفالنه زيسترببايد چو طفالن گريست / ز ش مرا مي) 2

مانفزا / يا ربش در چشم قبطي خون  آب نيل است اين حديث جان) 3

تاب مسرفراز / شب چو چراغي به صبح، كاسته و نيو روز چو شمعي به شب، زودرو ) 4

است؟ نرفتهكار  به» مجاز«در كدام گزينه آراية  - 103

خاتم طريقت منصور چون نگين است چندين هزار رهرو دعوي عشق كردند / بر) 1

خاك / هر كه باري برنگيرد ناتواني را ز دوش دست بر سر چون سبو فردا برآرد سر ز) 2

شود ان قاتل ميشمع بعد از كشتن پروانه قصد خود كند / خون ناحق شعلة رقص) 3

جازحدل كز طواف كعبة كويت وقوف يافت / از شوق آن حريم ندارد سر ) 4

؟نيستنزديك  سبك عراقيسبك كدام بيت به شعر  - 104

از سر زلف عروسان چمن دست بدارد / به سر زلف تو گر دست رسد باد صبا را) 1

ي = عرق)ات بوي گالب (خو خوي به دامان از بناگوشش بگير / تا بگيرد جامه )2

ران خواستندگيكي بزم خرم بياراستند / مي و رود و رامش) 3

مردم چشمم از حيا آب كند سحاب را/ گر به خيال روي او در رخ مه نظر كنم  )4

.كار رفته است به »مجاز با رابطة مشابهت« …گزينة  جز بهها  در همة گزينه - 105

رداز خط سبز بتان پيداست كيستپ گري است / چهره قلم نه كار هر صورت بندي بي نقش) 1

سرا  جست آب را سكندر و شد خضر كامياب / روزي به قسمت است نه كوشش در اين) 2

 يك هفته پديدار بود نرگس دشتي /  و آن نرگس چشم تو همه ساله پديدار) 3

شود ابر بهار شود / در بلندي گوهرافشان مي همت دريادالن ظاهر به دولت مي) 4

باشد. سال اول نيمها و مباحث  تواند محك خوبي براي شناخت نقاط ضعف شما در درسبا توجه به دوره بودن مبحث اين آزمون؛ اين آزمون مي  

7هاي  ادبيات فارسي در قرن تاريخ
،هاي آوايي پايه، 9و  8و 
9و  8و  7هاي  شناسي قرن سبك

هاي آوايي پايه، (سبك عراقي)
مجاز، )1همسان (

)6(تا پايان درس ) 1درس (
 56تا  12ي  صفحه

دقيقه 15وقت پيشنهادي: 

)2و فنون ادبي (علوم 
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21ي:  صفحه  دهم انساني)يازي  (پايهي دوم  ي متوسطه دوره  بهمن 5 آزمون) ـ 4ي ( پروژه

.هاي آوايي درست مشخص شده است مرز پايه …گزينة  جز به ها گزينهدر همة  - 106

 سي د اي لِ ما / پر وز حااي /   گفـ تم ت ما / را دي د اي حال ما پرسيده اي وز گفتم تو ما را ديده) 1

ان صا فز / ت بس تا نم ز دس تم بر / نِ مي خي زد / ك خيزد كه انصاف از تو بستانم ز دستم بر نمي )2

د پا / سخ گفتـ س ال مت / را نِ مي / خا هن خواهند پاسخ گفت سالمت را نمي )3

ماند گا نت / را ش كي با / يي نَ خس ت خستگانت را شكيبايي نماند) 4

؟نيستهاي هفتم، هشتم و نهم هجري درست  م گزينه در مورد وضعيت زبان و ادبيات فارسي در قرنكدا - 107

تقليدي و فاقد نوآوري بود.ادبيات اين دوره رونق ادبيات در قرن نهم بنيادي نبود و ) 1

.پي داشت ررا دسرايي  از رونق افتادن قصيدهتبار  دوست ايراني در قرن هشتم از بين رفتن دربارهاي ادب) 2

با از بين رفتن حكومت آخرين خليفة عباسي، زبان و ادبيات فارسي نيز دچار سستي گرديد.) 3

.بودبه تصوف  دوستداران فرهنگ و اخالقروي آوردن   از جمله پيامدهاي حملة مغوالن و ويران شدن بنيان فرهنگ،) 4

؟در چند مورد از ابيات زير هر دو نوع تشبيه فشرده مشهود است - 108

ها بر روي من پيدا شد از سيالب اشك / اي به كويت آبروي دردمندان آب جوي الف) جوي

پيوندي لدارد رو كه با ب) دعاي صبح و آه شب كليد گنج مقصود است / بدين راه و روش مي

ران كيمياي دولت است / خون ما در چشمة خورشيد رنگ جان گرفتضمي  ج) صحبت روشن

اند ت گر از آتش عشق / عشق برقي است كه بر خرمن گردون زدهد) نه عجب خرمن من سوخ

چهار) 4  سه) 3  دو) 2  يك) 1

است؟ نادرستهاي هفتم، هشتم و نهم به تمامي  قرنثار ادبي آ ةكدام گزينه دربارموارد  - 109

روض، قافيه، بديع و نقد شعررا در علم ع» في معايير اشعار العجمعجم لما«شمس قيس رازي از نويسندگان قرن هفتم، اثر معروفش الف) 

نوشت.

هاي موالنا سروده شده است. داستان ةسلمان ساوجي به شيو »جمشيد و خورشيد«ب) مثنوي 

 دولتشاه شرح احوال بيش از صد تن از شاعران ايراني از آغاز تا زمان مؤلف است. ةپ) تذكر

خوارزمشاهيان و حكومت جانشينان حسن صباح است. اهللا همداني دربارة تاريخ رشيدالدين فضل ترين كتاب خواجه مهمت) 

) ب، پ4  ) ب، ت3  ) الف، ت2  ) الف، پ1

كدام گزينه دربارة نثر سبك عراقي و پيش از آن صحيح است؟ - 110

گرداندند. مي زابقرن ششم مرسوم بود كه آثاري به نثر فني را به نثر ساده  در) 1

ت.نسفصيح و بليغ دا توان نويسي سبك عراقي را نمي نثر سادة تاريخ) 2

سرعت رشد لغات قبايل ترك و مغول به زبان فارسي در دورة تيموري كاهش يافت.) 3

تعمق و تفكر اديبان در سبك عراقي جايگزين صنايع ادبي در نثر شد.) 4

www.Kanoon.ir



22ي:  صفحه  دهم انساني)يازي  (پايهي دوم  ي متوسطه دوره  بهمن 5 آزمون) ـ 4ي ( پروژه

؟است نادرستپيام كدام بيت در مقابل آن  - 111

هاي عشق) ناب را (تحمل سختي عوي درست نيست گر از دست نازنين / چون شربت شكر نخوري زهرد) 1

 ن روزگار / پرده از سر برگرفتيم آن همه تزوير را (نفي ريا)يزهد پيدا كفر پنهان بود چند) 2

عشق)در اسارت ستايش ( راآموز  ايم / ريسمان در پاي حاجت نيست دست كه ما خود بنده رديگري را در كمند آو) 3

)تأكيد بر عدم رازداري در عشقمگسار خويش را (غاي برادر تا نبيني  گر هزارت غم بود با كس نگويي زينهار /) 4

؟مصراع بعد در نظر گرفته شده است در بيت كدام گزينه يك هجاي كوتاه در يك مصراع، معادل يك هجاي بلند در - 112

دانم چيني هميشه غرق تلويني / دمي هويي دمي هايي دمي آهي نمي خنسخمش كن كز ) 1

را چو دريابيد هستم را / به لشكرگاه فرعوني خبر يابد ز برهانم ديد دستمنفرو ب) 2

دانم ي و مستي را ز آگاهي نميشخوي خمش كردم كه سرمستم از آن افسون كه خوردستم / كه بي) 3

دانم همين دانم كه من در روح و ريحانم اگر من جنس ايشانم و گر من غير ايشانم / نمي) 4

؟شده است مشخص رستد» به مشبه«  گزينهكدام در  - 113

تو و ديـــوانة تو من / اما پــري به ديـــدن ديـوان نيــــــامــــدي حافـظيديــــوان ) 1

 وش هنــــدوي تـــو زنـگــــي سنبــــــــل/  صــد شكـــن بر زنگـــبار انداخــــته) 2

 اك پاي توبخش چشم اوست خ است / روشنايي چشم و چراغ عالمفلك  خورشيدگر چه ) 3

ن دريغ داشتــم دم از حــوي خود به صبــب واك/  رويْ ) آخر چــه معـــني آرم از آن آفتاب4

؟است نيامدهدرستي  وزن بيت كدام گزينه به - 114

UUت (سسپر ا يبآنجا كه بال  ررود بيشت چه كنم با دل خودكام بالدوست كه او / مي) 1 / UU / UU / UU      (

Uني دمي خو برآور / كه عيشي است خوش بزم ياران جاني (به ياران جا) 2 / U / U / U      ( 

Uحيف از بازو نيايد، دست بر سيمرغ زن / تير بر گنجشك مشكن چشم تيرانداز را () 3 / U / U / U          (

UUجا (حلقة ما / راست بگو شمع رخت دوش كجا بود ك نور تو در نَبدشمع جهان، دوش ) 4 / UU / UU / UU       (

؟ندارددر كدام بيت معناي مجازي » نرگس«واژة  - 115

 ناز به حافظ نكند ميل آري / سرگراني صفت نرگس رعنا باشد رچشمت ا) 1

نرگس ساقي بخواند آيت افسونگري / حلقة اوراد ما مجلس افسانه شد) 2

مست كه با مردم هشيار چه كرد كه چه بازي انگيخت / آه از آن وآه از آن نرگس جاد) 3

تد (ميخ) بودميان حلقة زرين و ر/ كاند رنگ رزنجير ز ةسان حلق نرگس به) 4
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23ي:  صفحه  دهم انساني)يازي  (پايهي دوم  ي متوسطه دوره  بهمن 5 آزمون) ـ 4ي ( پروژه

؟است بيشتربيت  كدامدر تعداد تشبيهات  - 116

مرغ دلـــم باز پريـــدن گرفـــت / طوطـــي جان قنـــد چريـــدن گرفــت) 1

نماند نگشته شكار حسن از دام زلف و دانة خال تو در جهان / يك مرغ دل) 2

مـــرغ دل مـــا گريـــخت زان طـــفــل / در دامگــــه نـــدامــت افتــــاد) 3

 اي و بيماري اي و آشوبي / ز ســحر چشم تو هر گوشــه ز كفر زلف تو هر حلقه) 4

؟است نرفتهكار  ر معناي مجازي بهدشده در كدام گزينه  واژة مشخص - 117

شكن دارم دلي پيمان پيمانهنه، مكن عيبم ز ميخانه / كه من در ترك اال اي پير فرزا) 1

/ اين موهبت رسيد ز ميراث فطرتم اختيارخور كه عاشقي نه به كسب است و   مي) 2

كني مدارا داري كه نمي دوسي بسوزي چو عذار برفروزي / تو از اين چه عالمدل ) 3

آتــش بـــرون زه تـا او كي آيد خــــون / ك ديــدگان پر ز اب دشــتيكـــي ) 4

براي جاهاي خالي مناسب است؟ ترتيب بههاي آوايي كدام گزينه  با توجه به آهنگ ابيات زير پايه - 118

اي يي رواست / پنجة زورآزما با ناتوان افكنده …الف) حاكمي بر زيردستان 

برد ا ميبان اختيار از دست دان …گفتم كه دل با كس نپيوندم ولي /  ب) بسيار مي

نشين خطّ شريف ـ محمل) 4  پي  لطف ياران ـ فرخنده) 3  پاي طالب ـ خرّم تن او) 2  غم دل با ـ بوي زلفت) 1

شود؟ يافت مي كمك رابطة شباهتمجاز به آراية كدام گزينه هر دو بيت در  - 119

كو همرهي كه خيمه از اين خاك بركنماست /  پرور سفله عجب فارس هواي و آبالف) 

زنم ي به دامي ميــم مرغـنه دامي به راهي ميخود /  روز بگذرانم تا خود مهرافروز هما بيب) 

 بگذارند / غمزة شوخش و آن طرة طرار دگر رطلبد خاطرم ا عافيت ميپ) 

زنم خرامي مي هر طرف بر خوش گلبانگ عشق از/  رو سهيــــس ةهي از سايـــت) تا بو كه يابم آگ

) ب، پ4  ت ) الف،3  ) ب، ت2  ) الف، پ1

شود. بسيار كم ديده مي» بديع«و » بيان«توجه به علوم ادبي از جمله  … جز بهها  در همة گزينه - 120

ل مجلس همه بادام و شكر بود مرانقكه ز چشم خوش و لعل لب تو /  ياد باد آن) 1

ماه نيمروزي را آر / خيز و در شبستان آر  پرستان آر باده سوي مستان مي به مي) 2

فشان از الله / كوه در دوش كشد جامة باراني را ر چشمم چو شود سيلاب) 3

كس نشناسد همي كه كوشش او چون؟ / خلق نداند همي كه بخشش او چند؟) 4
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درست است؟ ترتيب بهاالت زير كدام گزينه ؤبا توجه به س - 121
باشد؟ الف) كتاب فتوحات شاهي با كدام كتاب از نظر موضوع يكي مي

است؟» ابن حوقل«أليف ب) كدام كتاب ت
تاريخ نگاري يكسان است؟ ةپ) كتاب تاريخ بيهقي با كدام كتاب از نظر شيو

اي نگارش شده است؟ ت) تاريخ بلعمي در چه دوره
عجائب المقدور في نوائب تيمور ـ معجم البلدان ـ تاريخ عالم آراي عباسي ـ ايلخانان) 1
الديلميه ـ ايلخانان ةالدولجي في اخبار شاه اسماعيل نامه ـ معجم البلدان ـ التا) 2
الديلميه ـ سامانيان ةالدولاالرض ـ التاجي في اخبار  ةشاه اسماعيل نامه ـ صور) 3
االرض ـ تاريخ عالم آراي عباسي ـ سامانيان ةعجائب المقدور في نوائب تيمور ـ صور) 4

ريخي مربوط است؟به كدام يك از انواع كتاب هاي تا ترتيب بههر يك از موارد زير  - 122
هـاي جغرافيـايي و اقتصـادي هاي تاريخي، ثبت و ضبط رويدادهاي تاريخي، بيان ويژگي اصلي نويسندگان اين دسته از كتاب ةالف) انگيز

است.
االنبياء و الملوك و الخلفاء اشاره كرد. ةالصفا في سير  ةروضتوان به تاريخ  هاي آن مي ترين و مشهورترين نمونه ب) از مهم

كردند. زندگي او را به صورت متمركز و ويژه، توصيف و ثبت و ضبط مي خفرمانروا، تاري ةهاي تاريخي مؤلفان عموماً به اشار ج) در اين كتاب
مغوالن رواج و رونق بسياري يافت. ةهاي تاريخي و اين نوع تاريخ نگاري در دور د) اين نوع كتاب

هاي عمومي د) تاريخ  ،اي  هاي سلسله ج) تاريخ ،وميهاي عم ب) تاريخ ،هاي محلي ) الف) تاريخ1
هاي منظوم تاريخد)  ،اي هاي سلسله ج) تاريخ ،هاي محلي ب) تاريخ ،هاي عمومي ) الف) تاريخ2
هاي منظوم د) تاريخ ،نگاري ج) تك ،هاي عمومي ب) تاريخ ،هاي محلي ) الف) تاريخ3
هاي عمومي د) تاريخ  ،نگاري ) تكج ،هاي محلي ب) تاريخ ،هاي عمومي ) الف) تاريخ4

كند؟ نگاري مي هاي تاريخ يك از انواع روش اشاره به كدام ،از توضيحات زير هر يك - 123
كردند. ها را ذكر مي ها، عيناً آن گونه دخل و تصرفي در روايت بدون هيچ ،نگاران الف) تاريخ

ن جرير طبري اشاره كرد.ب توان به محمد مي ،نگاري تاريخ ة اين نوعترين چهر ب) از برجسته
ج) اين نوع تاريخ نگاري، از اواخر قرن سوم هجري متداول شد.

دهند. درستي و نادرستي خبر ارائه نمي ةنگاري، هيچ نظري دربار د) نويسندگان در اين نوع تاريخ
) روايي ـ روايي ـ تركيبي ـ تركيبي2  ) روايي ـ روايي ـ تركيبي ـ روايي1
) تركيبي ـ روايي ـ روايي ـ تركيبي4  ـ تركيبي ـ روايي) روايي ـ تركيبي 3

چـه بـود و معاويـه پسـرو عدم بيعت، با ايشـان  اميه با حضرت علي (ع)  اشراف بني ويژه بهعلت مخالفت و دشمني سران قريش  ترتيب به - 124
؟ي (ع) شكستندبيعت خود را با امام علعلت طلحه و زبير  به چه اي به سركشي پرداخت و انههابوسفيان با چه ب

ـ مخالفت امـام بـا تقاضـاي  فانبن ع سوم، عثمان ة) حضرت علي (ع) مصمم بودند كه مطابق كتاب خدا و سنت پيامبر عمل كنند ـ خونخواهي خليف 1
ها دست گرفتن حكومت برخي شهر ايشان براي به

دسـت دن از حكومت شام ـ مخالفت امام با تقاضاي ايشـان بـراي بـه    اميه را از بين ببرند ـ بركنارش  ) حضرت علي (ع) قصد داشتند سران قريش و بني2
ها گرفتن حكومت برخي شهر

المال ز بيتا) حضرت علي (ع) مصمم بودند كه مطابق كتاب خدا و سنت پيامبر عمل كنند ـ بركنارشدن از حكومت شام ـ عدم افزايش سهم ايشان 3
المال ـ عدم افزايش سهم ايشان از بيت فانبن ع سوم عثمان ةه را از بين ببرند ـ خونخواهي خليفامي ) حضرت علي (ع) قصد داشتند سران قريش و بني4

؟هاي زير صحيح است كدام گزينه با توجه به عبارت - 125
نفوذ و گسترش چشمگير اسالم در يثرببيانگر  الف) 

ترين اقدام پيامبر براي تأسيس نظام اجتماعي و سياسي ب) مهم
حجاز ةوقعيت قريش در منطقج) تضعيف قدرت و م

هاي احد و تبوك د) جدا شدن از سپاه اسالم در غزوه
بن ابي بدر ـ عبداهللا ةـ غزو مدينه عمومي ةنام دوم ـ پيمان ة) عقب2  بدر ـ ابوسفيان ةاول ـ تأسيس مسجد النبي ـ غزو ة) عقب1
بن ابي احد ـ عبداهللا ةدوم ـ ـ تأسيس مسجد النبي ـ غزو ة) عقب4  احد ـ ابوسفيان ةـ غزو مدينه عمومي ةنام اول ـ پيمان ة) عقب3

ظهور اسالم، حركتي تازه  ،شناسي تاريخ
در تاريخ بشر

ايران از ورود اسالم تا پايان صفويه 
) 8( تا پايان درس) 1درس (

88تا  2ي  حهصف
دقيقه 15وقت پيشنهادي: 

)2(تاريخ 
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25ي:  صفحه  دهم انساني)يازي  (پايهي دوم  ي متوسطه دوره  بهمن 5 آزمون) ـ 4ي ( پروژه

هاي انجـام شـده، محتـواي كند و با توجه به بررسي هاي فتوحات در زمان خلفاي نخستين را به درستي بيان مي كدام گزينه آثار و پيامد - 126
صلح مصريان با مسلمانان، شباهت با كدام قرارداد صلح داشت؟ هاي پيمان

سال، حكومت ساسانيان و امپراتوري روم شرقي را شكست دادند ـ حديبيه 20تر از  كم ةي، اعراب مسلمان در فاصل) از نظر سياس1
گر شد ـ حديبيه ه دين و اقتصاد جلو ةترين پيامد فتوحات مسلمانان، در عرص ) مهم2
المقدس گر شد ـ بيت دين و فرهنگ جلوه ةترين پيامد فتوحات مسلمانان، در عرص ) مهم3
المقدس سال، حكومت ساسانيان و امپراتوري روم شرقي را شكست دادند ـ بيت 20تر از  كم ةلمان در فاصلس) از نظر نظامي، اعراب م4

مربوط به كدام سلسله است؟ ترتيب بههر يك از موارد زير  - 127
فتح جزاير درياي مديترانه و پايان دادن به نيروي دريايي و گسترش فتوحات در دريا به منظور ةآنان، توسع ةالف) يكي از اقدامات برجست

حاكميت مطلق روميان بر آن دريا بود.
مشروعيت حكومـت خـود و هب) در اين دوره بسياري از حاكماني كه به عنوان امير يا سلطان قدرت را به دست گرفته بودند، براي توجي

كردند كه مطيع اوامر او هستند. بودند و چنين وانمود ميهاي مردم مسلمان، نيازمند فرمان و لواء خليفه  مقبوليت نزد توده
هاي صليبي بود. ج) يكي از عوامل ضعف اين سلسله، حمالت پياپي سلجوقيان به قلمرو خالفت آنان و سپس شروع جنگ

ره هستند.روند؛ مربوط به اين دو شمار مي كه شاهكار معماري جهان اسالم به غرناطه،د) مسجد جامع قرطبه و كاخ الحمراء 
اندلس الف) عباسيان، ب) امويان، ج) فاطميان، د) امويان) 2  اندلس الف) امويان، ب) عباسيان، ج) فاطميان، د) امويان) 1
الف) عباسيان، ب) امويان، ج) امويان، د) فاطميان) 4  الف) امويان، ب) عباسيان، ج) امويان، د) فاطميان) 3

 ؟دارداول خالفت عباسيان  ةهاي ايراني در دور يك از جنبش مهر يك از توضيحات زير، اشاره به كدا - 128
جامگان معروف شدند. تن كردند و به سپيد هياران او براي نشان دادن مخالفت خود با عباسيان، لباس سفيد بالف) 
ـ يل، پارو و تبر با او همراه و هم داستان شدند و دامبزيادي از مردم با  هاي با شروع اين جنبش، گروهب)  سيسـتان نيـز هنة جنبش او ب

سرايت كرد.
دست منصور به خونخواهي او در نيشابور قيام كرد. ومسلم بهبپس از قتل اج) 

بود از ميان برداشته شد. ،شده اوسردار ايراني كه به فرمان معتصم، مأمور جنگ  ،د) اين جنبش سرانجام توسط افشين
سيجنبش استادس جنبش سنباد ـ جنبش اسحاق ترك ـ جنبش مقنع ـ) 1
جنبش مقنع ـ جنبش اسحاق ترك ـ جنبش بابك ـ جنبش سنباد) 2
س ـ جنبش سنباد ـ جنبش بابكيجنبش مقنع ـ جنبش استادس) 3
س ـ جنبش مقنع ـ جنبش بابكيجنبش سنباد ـ جنبش استادس) 4

؟بيان شده است درستي بهكدام گزينه پاسخ صحيح هر يك از سؤاالت زير در  ترتيب به - 129
؟نيستف) كدام مورد از جمله عوامل مؤثر در شكست سپاه ايران در قادسيه ال

قطعي شدن سرنوشت حكومت ساسانيان و شكست بقاياي ارتش ساساني در كدام نبردها رخ داد؟ ترتيب بهب) 
است؟ نادرستج) كدام مورد دربارة نخستين برخوردهاي مسلمانان با ايرانيان 

رود و حضرت محمد حجازبه  كه نيان و نااميدي رستم فرخزاد، ب) جلوال ـ قادسيه، ج) خسروپرويز به باذان حاكم يمن امر كرد الف) اختالفات داخلي ايرا) 1
(ص) را دستگير كند.

ويز را بـههاي عرب ساكن سواد با مسلمانان، ب) قادسيه ـ نهاوند، ج) پيامبر هنگامي كه خبـر كشـته شـدن خسـروپر      الف) همكاري برخي دهقانان قبيله) 2
اسالم آوردند. ايرانيان باذان داد، او به همراه ديگر

هاي ساساني در يمن مقابل سپاه اسالم تاب نياوردند و زرتشتيان ساكن ايـن جلوال، ج) مرزبان  ها به مرزهاي ايران، ب) نهاوند ـ  الف) تهاجم همزمان رومي) 3
پرداخت جزيه گردن نهادند. و منطقه به اطاعت مسلمانان

اعراب مسلمان بر روميان در شام، موجب تقويت روحيه و انگيـزة جنگـاوران عـرب شـد، ب) جلـوال ـ نهاونـد، ج) بـاذان و ةكنند الف) خبر پيروزي خيره) 4
همراهانش پس از سلمان فارسي اولين ايرانياني بودند كه اسالم آوردند.

)ترتيب به( ؟و قسمت دوم آن درست است نادرستآن  قسمت اول كدام گزينه در هاي خالفت عباسي در ارتباط با دوره - 130
ايرانيـان ديگـري در ،عـالوه بـر ابومسـلم    ـ  كردند گرايي بود كه امويان دنبال مي اجتناب از سياست عرب ،هاي شاخص خالفت عباسي يكي از ويژگي) 1

برمكي و سهل بودند.هاي  ها خاندان دستگاه خالفت عباسيان صاحب نفوذ و قدرت فراوان شدند كه بارزترين آن
و دشمني پرداختند و درصدد برآمدند مأمون را خلع و فرد ديگـري از دتشام نسبت به تسلط خاندان سهل بر امور خالفت به حسا عرب در بزرگان) 2

و پرچم سياه را كه نشان خاندان عباسي را به خالفت بنشانند ـ مأمون تحت تأثير فضل بن سهل مركز خالفت را از بغداد به مرو منتقل كرد و لباس 
 عباسيان بود به رنگ سبز درآورد.

به اسارت مسلمانان درآمده بودند و در سواركاري و تيراندازي مهارت داشتند، تشكيل النهر ماوراءسپاهي از تركان كه در سرحدات  ،جانشينان مأمون) 3
ان برپايتخت عباسيان تسلط يافتند.بويه و سلجوقي ها مانند آل اميران و سالطين برخي از سلسله ـ دادند 

الرشيد مقـام و جـانش دست گرفتند و بر امور خالفت تسلط يافتند ـ هارون  قدرت را به» اميراالمراء«ها بود با عنوان  فرماندهان سپاهي كه متشكل از ترك) 4
د.خالفت را به او سپر اموررا مديون دبير و مربي خويش يحيي پسر خالد برمكي بود و ادارة 
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پاسخ صحيح هر يك از سؤاالت زير در رابطه با مدينه و هجرت پيامبر در كدام گزينه آمده است؟ ترتيب به - 131
است؟ نادرستالف) در ارتباط با اوضاع اجتماعي، سياسي و اقتصادي شهر يثرب كدام مورد 

است؟ نادرستب) در ارتباط با رويدادهاي مهم پس از هجرت پيامبر به يثرب كدام مورد 
ان) الف) مردم يثرب اندكي پيش از هجرت قصد داشتند شخصي به نام عبداهللا بن ابي را به رياست خويش برگزينند. ب) رسول خدا (ص) پس از پيم1

عقبة دوم از مكه به يثرب هجرت كردند.
پيش از صلح حديبيـه ،ق 5زاب هر دو در سال الجندل و غزوة اح ةدوم ةپرست بودند. ب) غزو هاي عرب ساكن شهر يثرب بت قبيله اعضاي ) الف) اكثر2

 رخ دادند.
كرده بودند. ب) رويارويي بـا يهوديـان بنـي از فلسطين به يثرب كوچ ،ومرامپراتوري  رهاي نخستين به سبب اذيت و آزا ) الف) يهوديان يثرب در سده3

نضير و اخراج آنان از مدينه با والدت امام حسين (ع) در يك سال رخ داد.
ق پس از غـزوة تبـوك و ويرانـي 8لف) مردم يثرب اغلب به صنعتگري اشتغال داشتند و رفاه بااليي نداشتند. ب) غزوة حنين و فتح مكه هر دو در سال ا) 4

رخ داد. ضرارمسجد 
 درستي مشخص شده است؟ در كدام گزينه به ترتيب بههاي زير  هر يك از عبارت بودنغلط صحيح يا  - 132

رو شد. شبه جزيرة عربستان از جمله مهمترين مسائلي بود كه جامعة اسالمي در عصر خلفاي راشدين با آن روبهالف) تثبيت اسالم در 
ساعده، اوسيان و اعضاي قبيلة خزرجيان همگي توافق كردند كه ابوبكر خليفه شود. ب) پس از گفتگوهاي اجتماع سقيفة بني

بازگرداند. مدينهپيش گرفت و حكم بن ابي العاص را كه پيامبر به طائف تبعيد كرده بود، به  در نسبت به خلفاي پيش از خود پ) عثمان روش متفاوتي
.از دست دادندهايي را براي ثروت اندوزي سران قريش ايجاد كرد و سران قريش در دوران او مزارع وسيع را  ت) عمر محدوديت

.در مدينة سرازير شدزانة مسلمانان خهاي ثروتمندي كه فتح شده بود به  ث) در دوران خالفت ابوبكر و عمر درآمدهاي فراواني از سرزمين
ص ـ غ ـ غ ـ ص ـ غ) 2 ص ـ ص ـ ص ـ غ ـ غ) 1
ـ غ ـ غ صص ـ غ ـ ) 4 غ ـ ص ـ ص ـ غ ـ ص) 3

است؟ نادرستموارد كدام گزينه  سههر  - 133
دهند. % جمعيت ايران را مسلمانان تشكيل مي99و افزون بر  يك به يك چهارم جمعيت كنوني جهانالف) نزد

حضرت اسماعيل فرزند حضرت ابراهيم (ع)  منسوبند. ب) قحطانيان يا قبايل عرب جنوبي به قحطان، نوادة
شد. مي شمردهبه منزلة حكومتي پايدار  قابل توجهي داشتند و اين  ج) قبيلة قريش به سبب در اختيار داشتن كعبه قدرت و نفوذ سياسي

ار شركت كرد.فجسالگي در جنگ  14د) حضرت رسول در سن 
رو شد. هـ) با تشديد آزار مشركان پس از رحلت ابوطالب، گسترش دعوت اسالمي در مدينه با موانع اساسي روبه

د، ب، الف) 4  الف، ب، هـ) 3  ب، ج، هـ) 2  الف، ج، د) 1
 اموي است؟ هاي ضد از نتايج كدام قيام ترتيب بههر يك از موارد زير  - 134

دار آويخته شده بود. سردستة اين قيام در جوزجان شكست خورد و پيكرش تا زمان قيام ابومسلم بر دروازة جوزجان بهالف) 
ب) رهبر اين قيام مروان بن محمد را كشت.

شد.پ) اين قيام در زمان خالفت عبدالملك مروان، رخ داد و سرانجام به فرماندهي حجاج بن يوسف سركوب 
ت) سردستة اين قيام در استخر فارس از عامل اموي شكست خورد و به هرات گريخت.

يحيي بن زيد ـ عبداهللا بن معاويه ـ زيدبن علي ـ ابن اشعث) 1
 ـ عبداهللا بن زبير ـ عبداهللا بن معاويه ابومسلميحيي بن زيد ـ ) 2
ـ عبداهللا بن معاويه ـ ابن اشعث ابومسلمزيدبن علي ـ ) 3
يدبن علي ـ عبداهللا بن معاويه ـ عبداهللا بن زبير ـ يحيي بن زيدز) 4

باشد؟ مي نادرستتصوير مقابل با كدام گزينه ارتباط دارد و كدام گزينه در رابطه با خلفاي عباسي  - 135
گردد. تأسيس ديوان در دوران اسالمي به زمان ابوبكر باز مي ةي بخشي از باروي اسكندريه ـ پيشينابقاي) 1
را هاي اسالمي به اسـتثناي انـدلس    اياي دروازة مهديه نخستين پايتخت فاطميان ـ منصور تمام سرزمين بق) 2

تحت فرمان خود درآورد.
هاي علمي و فكري مسـلمانان در دوران منصـور و بقاياي دروازة مهديه نخستين پايتخت فاطميان ـ فعاليت ) 3

هارون به اوج خود رسيد.
ترتيب در مدينه و بصره قيام كردند. بن عبداهللا و برادرش ابراهيم به اسكندريه ـ محمد بقاياي بخشي از باروي) 4
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27ي:  صفحه  دهم انساني)يازي  (پايهي دوم  ي متوسطه دوره  بهمن 5 آزمون) ـ 4ي ( پروژه

كدام گزينه پاسخ درست سؤاالت زير است؟ - 136

م مون، فضل بن سهل وزير ايراني خود را در كدام ناحيه به قتل رساند؟أـ

مذهب اسماعيليه چگونه مذهبي بود؟ـ 

منار م خالفت عباسي ساخته شد؟مسجد جامع سامرا در دورة كدا ةـ

هنرمندان دورة فاطميان در چه صنعتي به نوآوري پرداختند و شيوه هاي جديدي را ابداع كردند؟ ـ

گرا ـ متوكل ـ فلزكاري سرخس ـ سنت) 2  فلزكاري  مون ـأم  گرا ـ توس ـ سنت) 1

مون ـ سفالگريأم  گرا ـ توس ـ عقل) 4  گرا ـ متوكل ـ سفالگري سرخس ـ عقل) 3

ترتيب) (بهدرستي مشخص شده است؟ هاي زير در كدام گزينه به هر يك از عبارت بودن غلطصحيح يا  - 137

عمروبن حمق به دستور معاويه به قتل رسيد. الف)

ترين تحولي كه با خالفت خاندان اموي پديد آمد، استفاده از زور در كسب قدرت بود. مهم ب)

ا تطميع و بذل و بخشش بود.در زمان امويان، شيوة اخذ بيعت توام بپ) 

عبداهللا بن زبير از جمله افرادي بود كه با يزيد بيعت نكرد. ت)

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

تصرف ساسانيان درآمد به …زمان پادشاهي  ازبرسركار آورد و يمن  …منذر (لخميان) در  اي از طايفه عرب آل ساسانيان دولت دست نشانده - 138

شد، البته در مواقعي نيز خلفاي اموي در عزل و نصب اداره مي …اميه مناطق مختلف ايران تحت فرمان و نظارت والي  و در زمان حكومت بني

كردند. طور مستقيم دخالت مي به …حاكمان مناطق مهمي مانند خراسان و 

خسرو انوشيروان ـ عراق ـ آذربايجان حيره ـ) 2  سواد ـ خسرو پرويز ـ شام ـ سيستان) 1

سواد ـ خسرو انوشيروان ـ شام ـ آذربايجان) 4  حيره ـ خسرو پرويز ـ عراق ـ سيستان) 3

ته باشد،بغداد داش …نقشي همچون براي آنكه بتواند قاهره …در شهر قاهره بنيان شد و  …هاي دنياي اسالمي ترين دانشگاه دوام يكي از با  - 139

 در اختيار مشتاقان علم كه در آن مركز مشغول فعاليت علمي بودند، نهاد.هاي زيادي  كتاب

العلم بيت الحكمه ـ االزهر ـ دار) 2العلم الحكمه ـ دار االزهر ـ بيت) 1

الحكمه العلم ـ بيت دار االزهر ـ) 4خانه االزهر ـ دارالعلم ـ رصد) 3

است؟ رستنادروند اسالم آوردن مردم ايران  ةكدام گزينه دربار - 140

پذيري ايرانيان تدريجي بوده است. طبق شواهد و مدارك تاريخي روند اسالم) 1

، اما روند پذيرش اسالم، چندان طول نكشيد.ندسال به تسخير اعراب مسلمان درآمد 20از  هاي ايران در طول بيش اگر چه شهر) 2

.اميه روند پذيرش اسالم در ايران كُند بود در دوران خالفت بني) 3

موقعيت سياسي و اجتماعي ايرانيان در عصر خالفت عباسيان بهبود يافت و همين امر گرايش به اسالم را در اين دوران شتاب داد.) 4
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28ي:  صفحه  دهم انساني)يازي  (پايهي دوم  ي متوسطه دوره  بهمن 5 آزمون) ـ 4ي ( پروژه

  ؟باشد سؤاالت ميبا توجه به سؤاالت زير كدام گزينه پاسخ صحيح  - 141
باشد؟ ايراني مي هاي ترين زبان ترين و پرگويش ها از مهم يك از زبان كدامالف) 

چيست؟ ييزباني آفروآسيا ةترين خانواد ترين و مهم ب) معروف
آغاز شد. ميالدي 16و  15قرن  ات تاريخي در الگوهاي زباني جهان درترين تغيير يكي از مهمج) 
ي معروف بود؟عصرقرن به چه  اين
زبان عربي در كدام قسمت آفريقا رايج است؟د) 
ـ شرق ) تركي ـ ماندارين چيني ـ انقالب صنعتي1
) پشتو ـ عربي ـ اكتشافات جغرافيايي ـ شمال2
) تركي ـ عربي ـ انقالب صنعتي ـ شمال3
) پشتو ـ ماندارين چيني ـ اكتشافات جغرافيايي ـ شرق4

گوينـد و ديـن قابل رؤيت از يك مكان چه مي ةسيا ظهور كرد و به منظرآاست و كدام دين در  وجود داشته چه زماني ازپخش فرهنگي  - 142
دارد؟ بيشتري يحيت در كدام قسمت آفريقا رواجمس
) با گسترش ارتباطات ـ مسيحيت ـ انتشار ـ جنوب2  ) با گسترش ارتباطات ـ يهود ـ انتشار ـ مركز1
انداز ـ جنوب هاي بسيار كهن ـ مسيحيت ـ چشم زمان از )4  انداز ـ مركز هاي بسيار كهن ـ يهود ـ چشم زماناز  ) 3

يك از انواع بارندگي است؟ مربوط به كدام ترتيب به هر يك از موارد زير - 143
هاي بهاري بيشتر از اين نوع بارندگي هستند. الف) بارش

تواند يابد و ديگر نمي رود و هنگام صعود، دماي آن كاهش مي كوه به طرف قله باال مي ةهوا در امتداد دامن ةب) در اين نوع بارندگي تود
شود. ابراين، موجب بارش ميرطوبت را در خود نگه دارد و بن

شود. كنند، ايجاد مي هاي هوا با هم برخورد مي ج) اين نوع بارندگي بيشتر در جايي كه توده
اي ) الف) همرفتي ب) سيكلوني ج) جبهه2  اي ب) كوهستاني ج) همرفتي ) الف) جبهه1
يكلونياي ب) همرفتي ج) س ) الف) جبهه4  ) الف) همرفتي ب) ناهمواري ج) سيكلوني3

باشد؟ و در ارتباط با تلماسه صحيح مي غلطها  زينه در ارتباط با كلوتگكدام  - 144
ـ     شوند ـ تلماسـه   ها كه حاصل فرسايش بادي ـ آبي هستند، در مناطق خشك مصر و چين مشاهده مي  ) كلوت1 جـاي مانـده ازه هـا در رسـوبات نـرم ب

آيند. هاي قديم پديد مي درياچه
تـر را برد و بخش سـخت  تدريج بخش نرم را با خود مي كند و به ها ايجاد مي شكل در رسوبات كلوت Uهايي موازي و  ها شيار دها سال، با ) طي ميليون2

باد حركت كنند.وزش متر در جهت  20تا  10سال  توانند طي يك ها مي كند ـ برخي تلماسه دچار فرسايش مي
رسد. متر نيز مي 300اي در لوت تا بيش از  هاي ماسه در دشت لوت وجود دارد ـ ارتفاع برخي از تپه رسد، متر مي 40ها به  ها كه عمق برخي از آن ) كلوت3
ها كه حاصل فرسايش بادي ـ آبي هستند، دو زائده استان كرمان وجود دارد ـ تلماسه  در شهداد ةها در غرب بيابان لوت در منطق ترين كلوت ) برجسته4

يا بازو در جهت باد دارند.
در كدام گزينه آمده است؟ ترتيب بهبندي كوپن موارد الف، ب، ج و د  توجه به طبقهبا  - 145

الف) دما در آب و هواي معتدل
ب) بارش در آب و هواي سرد

هاي گياهي در آب و هواي بسيار سرد و معتدل ج) پوشش
د) عالمت آب و هواي خشك

مناسـب ،زمستان ج) نامناسب بـراي رويـش گيـاه    ب) بارش تابستان بيشتر از .است C3درجه تا  C18) الف) ميانگين سردترين ماه بين 1
Bد)  دار ـ هاي خزان براي جنگل

مناسـب ،دار هاي خزان گرم ج) مناسب براي جنگل ةرد سال بيشتر از دورس ةاست. ب) بارش در دور C3) الف) ميانگين سردترين ماه  كمتر از 2
Cهاي مخروطي سردسيري د)  براي جنگل

هاي باراني مناسب براي جنگل ،ويش گياهج) نامناسب براي ر كمبود بارشب)  .است C3درجه تا  C18) الف) ميانگين سردترين ماه بين 3
Bد)  استوايي

مناسـب ،هاي مخروطي سردسيري زمستان ج) مناسب براي جنگل ب) بارش تابستان بيشتر از .است C3) الف) ميانگين سردترين ماه كمتر از 4
Cدار د)  هاي خزان براي جنگل

،نواحي طبيعي، ناحيه چيست
نواحي انساني

(معنا و مفهوم ناحيه، انسان و ناحيه، نواحي 
ها و اشكال زمين،  آب و هوايي، ناهمواري

نواحي زيستي، نواحي فرهنگي)
) 6( تا پايان درس) 1( درس

 82تا  2ي  صفحه

قهدقي 10وقت پيشنهادي: 

)2جغرافيا (
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؟درستي ذكر شده است پاسخ هر يك از سؤاالت زير در كدام گزينه به ترتيب بهرو  توپوگرافي روبه ةبا توجه به نقش - 146
 چقدر است؟ ترتيب به Bو Aارتفاع نقاط الف) 
است؟ رو كمتر شيب كدام سمت از پديدة روبهب) 
 رخ توپوگرافي اين پديده كدام است؟ نيمج) 

84الف) ) 1 ب) سمت راست ج) 26

82الف) ) 2 ت راست ج)مب) س 28

84الف) ) 3 ب) سمت چپ ج) 26

82الف) ) 4 ب) سمت چپ ج) 28

كند؟ اشاره به بيابان گرم و سرد مي ترتيب بهمنظور از توليد خالص اوليه در گياهان چيست و كدام گزينه  - 147
تركستان ،كنند كه به اين مواد، توليد خالص اوليه مي گويند ـ دره مرگ فتوسنتز، موادي توليد مي ة) گياهان در نتيج1
ناميب ،ه به اين مواد، توليد خالص اوليه مي گويند ـ تكله ماكانكنند ك فتوسنتز، موادي توليد مي ة) گياهان در نتيج2
تركستان ،هاي خود ـ ساهارا بعد از مصرف گياهان براي رفع نياز ،گياهان ة) باقي ماندن مقداري از مواد توليد شد3
ساهارا ،گبي هاي خود ـ بعد از مصرف گياهان براي رفع نياز ،گياهان ة) باقي ماندن مقداري از مواد توليد شد4

است؟ نادرستهاي فشار و گردش عمومي جو  چند مورد از عبارات زير در ارتباط با كمربند - 148
قطب هوا مراكز پرفشار هستند. ةالعاد دليل سردي فوق ها به ـ

در مناطق جنب شود. فشار ايجاد مي مستقيم تابش و گرماي هميشگي يك كانون كم ةاي به دليل زاوي حاره ـ
كمربند شمالي و جنوبي قرينه هستند. ةي فشار در دو نيمكرها ـ

از استوا تا مدارات  23ـ 27 كند. شمالي و جنوبي هواي گرم به سمت باال صعود مي
هواي گرم شده در نواحي تحتاني استوا به سمت عرض شود. كند و تحت تأثير نيروي كوريوليس دچار انحراف مي هاي باالتر حركت مي ـ

در مناطق جنب شود. هاي تند و رعد و برق مشاهده مي اي هر روز عصر باران حاره ـ
در ناحي شود. فشار ايجاد مي كم ةمعتدله بر اثر سرد شدن هوا، منطق ةـ

در نواحي معتدله راند. را به باال مي تر كند و هواي نسبتاً گرم حركت مي آنصعود هوا تحت تأثير توده هوايي است كه از سمت استوا به طرف  ،ـ
جابه شود. زمين و تغييرات آب و هوايي مي ةهاي مختلف در سطح كر موجب وزش باد ،هاي فشار بين كمربندهوا  يها جايي توده ـ

) دو4  ) پنج 3  ) سه 2  ) چهار1
تـرين تـرين و فقيـر   رين و متراكمت و انبوه ؟چرا ؟تري در حيات و بقاي زيست كره دارد يك نقش اساسي كره، كدام از ميان اجزاي زيست - 149

شود؟ ها مشاهده مي بوم پوشش گياهي در كدام زيست
هاي منطقه معتدل ) گياهان؛ زيرا با عمل فتوسنتز غذا توليد مي كنند ـ تايگا، علفزار1
هاي باراني استوايي ) جانوران؛ زيرا از نظر غذايي وابسته به گياهان هستند ـ توندرا، جنگل2
بوم بياباني هاي استوايي، زيست يرا با عمل فتوسنتز غذا توليد مي كنند ـ جنگل) گياهان؛ ز3
معتدل، بياباني ةبرگ منطق هاي پهن ) جانوران؛ زيرا از نظر غذايي وابسته به گياهان هستند ـ جنگل4

كند؟ بيان مي ترتيب بههاي زير را  عبارت غلط بودنيا كدام گزينه صحيح  - 150
هاي ذخيره آب از جمله راهكارهـاي حفاظـت از ها براي جلوگيري از فرسايش خاك و ايجاد حوضچه دامنه الف) كشت گياهان بر روي

هاي كوهستاني هستند. محيط
هاي حفاظت از نواحي ساحلي هستند. اي از جمله راهكار هاي ماسه ب) جلوگيري از ايجاد تپه

زايي است. هاي پيشگيري از بيابان اهكارها و ر پ) كاشت گياهان سازگار و مقاوم با نواحي خشك از روش
هاي سطح زمين را به خود اختصاص داده است. درصد بيابان 23ميليون كيلومتر مربع از  9ت) صحراي بزرگ آفريقا به تنهايي 

) ص ـ غ ـ غ ـ غ4  ) ص ـ ص ـ غ ـ ص3  ) غ ـ غ ـ ص ـ ص2  ) ص ـ غ ـ ص ـ غ1
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 ر كدام گزينه آمده است؟د ترتيب بههر يك از پيامدهاي زير عامل  - 151
گشايش درهاي بركت جهان تكويني) الف
از تعامل صحيح با جهان هستيانسان بازماندن ) ب
از علوم انساني و اجتماعي ييها ها و ظرفيت ب كردن قابليتسل) ج
ـ  عدم شناخت درسـت انسـان از خـود و جهـان هسـتي      ـ  ها داشتن اخالق الهي از سوي انسان) 1

تفاوت علوم طبيعي و علوم انسانيناديده گرفتن 
ـ  خـود و جهـان هسـتي    ازعدم شناخت درست انسان ـ   برخورداري جامعه از فرهنگ توحيدي )2

تكويني به جهان طبيعتجهان محدود شدن 
هـاي ذهنـي، فرهنگـي و تكـويني در عدم تعامل جهانـ   ) برخورداري جامعه از فرهنگ توحيدي3

ان تكويني به جهان طبيعتود شدن جهحدمـ هاي مختلف  جهان
هـاي ذهنـي، فرهنگـي و تكـويني در عدم تعامـل جهـان  ـ   ها ) داشتن اخالق الهي از سوي انسان4

ناديده گرفتن تفاوت علوم طبيعي و علوم انسانيـ  هاي مختلف جهان
كند؟ اره ميتعامل جهان ذهني، فرهنگي و تكويني اش در موردها  به كدام ديدگاه ترتيب به زير هر يك از موارد - 152

نيستند.طرفداران اين ديدگاه بين علوم طبيعي و علوم انساني تفاوتي قائل ) الف
كند. قرآن بر مسئوليت فرد در قبال فرهنگ و جامعه تأكيد مي) ب
جهان ذهني و تكويني استقالل خود را در برابر جهان فرهنگي از دست مي دهند.) پ
كنند. ي است، دخل و تصرف ميمن مادة خاجوامع مختلف در جهان تكويني كه همچو) ت
) ديدگاه سوم ـ ديدگاه دوم ـ ديدگاه سوم ـ ديدگاه دوم1
) ديدگاه اول ـ ديدگاه سوم ـ ديدگاه اول ـ ديدگاه اول2
ديدگاه اول ـ ديدگاه سوم ـ ديدگاه دوم ـ ديدگاه دوم) 3
) ديدگاه دوم ـ ديدگاه دوم ـ ديدگاه اول ـ ديدگاه سوم4

كند؟ جاهاي خالي عبارت زير را به درستي تكميل مي ترتيب بهزينه كدام گ - 153
 »شد. …و زوال تدريجي قدرت كليسا منجر به  …هاي سكوالر غربي با تبليغ مسيحيت  دولت«
ها و اربابان بزرگ كردند ـ حاكميت فئودال ربي را دچار اختالل ميجوامع غيرغفرهنگ عمومي ) 1
كردند ـ پيوند قدرت با تجارت، سرمايه و صنعت وند ميان سياست و دين را در جهت اهداف دنيوي خود محكم ميپي) 2
كردند ـ پيوند قدرت با تجارت، سرمايه و صنعت ربي را دچار اختالل ميفرهنگ عمومي جوامع غيرغ) 3
ها و اربابان بزرگ حاكميت فئودالكردند ـ  پيوند ميان سياست و دين را در جهت اهداف دنيوي خود محكم مي) 4

 يك از مراحل تكوين نظام نوين جهاني است؟ مربوط به كدام ترتيب بههاي زير  هر يك از عبارت - 154
كشورهاي غربي براي تأمين منافع اقتصادي خـود نيازمنـد«، »داران را سرعت بخشيد صنعت عنصر ديگري بود كه انباشت ثروت سرمايه«

كشورهايي كه تحت سـلطة سياسـي قـرار«، »كردند ها را تحمل نمي ي اقوامي بودند كه سلطه و نفوذ آندرهم شكستن مقاومت فرهنگ
»شدند گرفتند، از طريق نفوذ اقتصادي، سياسي و فرهنگي در نظام نوين جهاني ادغام مي نمي

ـ         ) 1 ه خـدمت گـرفتن مبلغـان مـذهبي وپيوند قدرت با تجارت، سرمايه و صنعت ـ استعمار و ادغـام جوامـع در نظـام نـوين جهـاني ـ ب
هاي فراماسونري سازمان

هاي فراماسونري ـ استعمار و ادغـام جوامـع در نظـام هاي سياسي سكوالر ـ به خدمت گرفتن مبلغان مذهبي و سازمان  پيدايش قدرت) 2
نوين جهاني

ي فراماسـونري ـ اسـتعمار و ادغـام جوامـع درها پيوند قدرت با تجارت، سرمايه و صنعت ـ به خدمت گرفتن مبلغان مذهبي و سازمان  )3
نظام نوين جهاني

هاي سياسي سكوالر ـ پيوند قدرت با تجـارت، سـرمايه و هاي فراماسونري ـ پيدايش قدرت  به خدمت گرفتن مبلغان مذهبي و سازمان) 4
صنعت

 ؟نيستاز نظر فارابي كدام مورد درست  بتغلّهاي مردم جامعه  در ارتباط با ويژگي - 155
ها شيفته غلبـه آن همةآيد كه  اين هنگامي پيش مي و كنند مي رقابتها با يكديگر  در جامعه تغلّب مردم براي غلبه يافتن بر ساير ملت )1

بر اقوام و ملل ديگر باشند.
باشند. …ت مقهور، مالك جان و مال خود و خواهند ملّ ها نمي هدف مردم جامعه تغلّب خوار و مقهوركردن ديگران است. آن) 2
هـا مـردم جوامـع ديگـر برترنـد. آن    ةكنند كه فقط آنان خوشبخت، پيروز و مورد رشك ديگرانند و از همـ  مردم جامعه تغلّب گمان مي) 3

شمرند. ارزش مي جوامع ديگر را خوار و بي
اند، برسند و اصوالً چنين سعادتي را هاند به موقعيتي كه آنان به دست آورد هاي ديگر نتوانسته برند كه ملت مردم جامعه تغلّب گمان مي) 4

شناسند. نمي

فرهنگ معاصر غرب و  ،فرهنگ جهاني
نظام نوين جهاني

(جهان فرهنگي، فرهنگ جهاني،
،2و  1هاي فرهنگ جهاني  نمونه

هاي بنيادين فرهنگ باورها و ارزش
غرب، چگونگي تكوين فرهنگ

،ي جهاني معاصر غرب، جامعه
)تحوالت نظام جهاني

)8تا پايان درس ( )1درس (
70تا  3ي  صفحه

دقيقه 15وقت پيشنهادي: 

)2شناسي ( جامعه
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 است؟ مشخص شدهدر كدام گزينه به درستي  ترتيب بههاي زير  بودن عبارت غلطيح يا صح - 156
هـاي ها دنيوي و ايـن جهـاني بـود و شايسـتگي     مغوالن با قدرت نظامي خود مناطق وسيعي از جهان را تصرف كردند و فرهنگ آن) الف

ت.جهاني شدن را داش
ي آنان به جهاني شدن فرهنگشان منجر نشد.ها گشايي شان داشتند اما جهان ايرانيان باستان فتوحاتي فراتر از مرزهاي جغرافيايي) ب
گيرد. امپراتوري و شاهنشاهي از طريق كشورگشايي و با قدرت نظامي و حضور مستقيم سربازان پيروز شكل مي) پ
تواند گروه مهاجم را در فرهنگ خود هضـم اش را حفظ كند، مي خورد، اگر هويت فرهنگي مي قومي كه در اثر تهاجم نظامي شكست) ت

كند و به خدمت بگيرد.
) ص ـ غ ـ غ ـ ص4  ) ص ـ غ ـ غ ـ غ3  ) غ ـ ص ـ ص ـ غ2  ) غ ـ غ ـ ص ـ غ1

شده است؟ ذكرهاي زير در كدام گزينه به درستي  پاسخ هر يك از پرسش ترتيب به - 157
؟نظر در موضع ضعف قرار داد چهستعماري غرب، جوامع غير غربي را از الف) برخورد ا

 ؟كند، فرهنگ عمومي جوامع غير غربي را مديريت مييطريق چهب) جهان غرب از 
؟ترين تأثير را در توزيع فرهنگ غرب در جهان داردعلوم در كشورهاي غير غربي، عميق كدام دستهج) ترويج 

سياسي، ب) از طريق رسانه، ج) علوم انساني غربي ) الف) از نظر اقتصادي و1
، ج) علوم طبيعي و راهبرديغرب ، ب) از طريق تثبيت مرجعيت علميديني و فرهنگي) الف) از نظر 2
 ) الف) از نظر اقتصادي و سياسي، ب) از طريق رسانه، ج) علوم طبيعي و راهبردي3
 ، ج) علوم انساني غربيغرب مرجعيت علمي، ب) از طريق تثبيت ديني و فرهنگي) الف) از نظر 4

 باشد؟ مي نادرستيسم سمارك ةارتباط ناسيوناليسم صحيح و دربار كدام گزينه در ترتيب به - 158
از نظـام درصـدد رهـايي   ماركسيسـم  ـ   .اسـت  طبقـاتي  هـاي  درصدد از بين بـردن شـكاف   به يكديگر ها با دلبستگي ملتناسيوناليسم ) 1

است. داري سرمايه
ـ قائل به يك انقـالب طبقـاتي درصـدد .داند ها مي اساسي انسان هاي ارزشاز جمله را تعلق نسبي به عناصر سرزمين، نژاد و قوم وناليسم ناسي) 2

ايجاد وحدت اسالمي است.
ـ بـا  .دانـد  ها مي انآرمان اساسي انس و ها هويت ملت ةكنند تعيينقوم و زبان را  ،نظير سرزمين، نژادتعلق به عناصري صرفاً ناسيوناليسم ) 3

است. و همدلي ميان مردمانقالب طبقاتي درصدد ايجاد وحدت 
ـ تفكر برگرفته از انديشه مـاركس بـراي رهـايي ازبود  حمايت نخبگان كشورهاي اسالمي تا قبل از انقالب اسالمي ناسيوناليسم در پي ) 4

.نامند را ماركسيسم مي بود يدار سرمايهنظام از متأثر طبقاتي كه  سيستم
 باشد؟ مي نادرستاسالمي چند عبارت زير  بيداريدر ارتباط با استعمار و  - 159

منع شدند. روبنده و روسريبه دنبال تصويب قانوني، زنان و دختران ايراني از استفاده از چادر،  1314دي ماه  17الف) در 
هاي غربي بود. گي جوامع اسالمي با دولتداد ايلي و قومي به استبداد استعماري، حاصل سازش قدرت فرهنبب) تبديل است

مظاهر فرهنگ اسالمي نداشت. حركت در پوششاي جز  ج) استبداد استعماري در راستاي تأمين نيازهاي اقتصادي و نظامي، چاره
ويـت خـود ويك تنـاقض ميـان ه   با شاهان قاجاراستبداد قومي  ساخته شده بود با توجه بهبه دستور ناصرالدين شاه كه تكيه دولت د) 

.كرد ظاهر ديني خود را حفظ كند مي يفرهنگ توانمند اسالمي همراه بود و سع
گردد و نشان از مغلوب شدن تمام دولتمردان جوامع اسالمي توسط قبل از استعمار برمي ةو) تقسيم استبداد به ايلي و استعماري به دور

هاي استعماري غربي دارد. دولت
دو) 4  يك) 3  چهار) 2  سه) 1

؟نيستها صحيح ملت - هاي زير در رابطه با دولتكدام يك از گزينه - 160
 ) نخستين بار در اروپاي غربي با افول قدرت كليسا پديد آمدند.1
 .شناختند و خود را با هويت ديني و معنوي نمي ) آنها كامالً سكوالر بودند2
رگر شدند.مستعمرة كشورهاي استعما ،ها در مسير توسعة خود اين دولت ملت) 3
.بود) هويت آنها اغلب ناسيوناليستي و قومي 4
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اي براي اين كشورها در پي دارد و انتقال برخي از صنايع وابسته به محصولي شدن اقتصاد كشورهاي استعمارزده، چه نتيجه تك ترتيب به - 161
 ام است؟ي آن كد كند و نتيجه كشورهاي استعمارزده از سوي كشورهاي غربي در چه جهتي عمل مي

تر كشورهاي استعمارگر ـ حفظ شدن فاصله و وابستگي كشورهاي غربي و غيرغربي ها به كشورهاي استعمارگر ـ منافع بيش وابستگي اقتصادي آن) 1
ها به كشورهاي استعمارگر ـ استقالل يا تعديل جهاني ثروت ـ رشد و تحول كشورهاي استعمارزده وابستگي اقتصادي آن) 2
ها در اقتصاد جهاني ـ استقالل يا تعديل جهاني ثروت ـ كم شدن فاصله و وابستگي كشورهاي غربي و غيرغربي زني آن درت چانهافزايش ق) 3
تر كشورهاي استعمارگر ـ رشد و تحول كشورهاي استعمارزده ها در اقتصاد جهاني ـ منافع بيش زني آن افزايش قدرت چانه) 4

ملي از اهميت مرزهاي سياسي كاست؟هاي آغازين خود نيازمند چه بود و چه عوا ركتمحور در ح اقتصاد سرمايه ترتيب به - 162
هاي بزرگ چندمليتي و گسترش صنعت ارتباطات المللي ـ انباشت ثروت و پديد آمدن شركت هاي بين پشتيباني سازمان) 1
ندمليتي و گسترش صنعت ارتباطاتچ هاي بزرگ اي ـ انباشت ثروت و پديد آمدن شركت هاي قومي و منطقه حمايت سياست) 2
 المللي هاي بين گذاري شركت رمايهاي و س المللي ـ انباشت ثروت و پديد آمدن بازارهاي مشترك منطقه گيري نهادهاي بين شكل) 3

ترش صنعت ارتباطاتمحصولي شدن اقتصاد كشورهاي استعمارزده و گس اي ـ تأمين مواد خام و نيروي كار و تك هاي قومي و منطقه حمايت سياست) 4
اما در عرصه علم و فناوري و صنعت درست نيستسياسي درست  ةهاي بنيادين غرب در رنسانس، در عرص يك در رابطه با ارزش كدام - 163

 است؟
حقيقت عالم و مسئوليتداند. ـ علم جديد با رويكرد دنيوي خود، ديگر وظيفه شناخت   گذاري مي ي آدمي را مبدأ قانون انديشه سياسي جديد خواست و اراده) 1

 عبور انسان را از ملك به ملكوت بر عهده نداشت.

ـ در قرن هجدهم، انقالب صنعتي از انگلستان آغاز شد و به تـدريج در ديگـر  .نظام سياسي كه شكل گرفت صورتي كامالً سكوالر، دنيوي و اين جهاني داشت) 2
كشورهاي اروپايي گسترش يافت.

شكل گرفت ـ در رويكـرد جديـد، علـوم طبيعـي در بـين علـوم مختلـف براساس اصالت بخشيدن به انسان دنيويي جديدي بود كه اومانيسم انديشه سياس) 3
ترين اهميت را پيدا كرد و فناوري و صنعت رهاورد اين بخش از علوم بود. بيش

ترين اهميت را در رويكرد جديد فناوري و صنعت در بين علوم مختلف بيش ـ اند. تعريف كرده انسانبا خواست  قياسي امور در  دانستن همه مباحليبراليسم را ) 4
پيدا كردند علوم تجربي رهاورد اين بخش از علوم بود.

 است؟ نادرستدرست و كدام يك  ،ي جهاني كدام مطلب در ارتباط با جامعه ترتيب به - 164
هاي متفاوت باشد، ي جهاني عرصه حضور فعال فرهنگ كه جامعه كند. ـ هنگامي م ميهاي مركز و پيرامون تقسي جامعه جهاني را به بخش» نظام نوين جهاني«) 1

 گوها و مواجهات فرهنگي و تمدني خواهد بود. و ي جهاني صحنه تعامالت، گفت جامعه

كشورهاي پيرامون را به مركـز وابسـته فرهنگ سلطهدهد. ـ   ها نظام اجتماعي را شكل مي ي تاريخي، جوامع مختلف و شبكه روابط پايدار ميان آن در هر دوره) 2
.كند ها را ايجاد مي سازد و زمينة ستيز و چالش ميان آن مي

شود. ها است. ـ فرهنگ سلطه باعث ايجاد انسجام در سطح جهان مي ها و تمدن اي از چالش ميان فرهنگ مواجهة فرهنگ غرب با فرهنگ اسالم نمونه) 3
گوها و مواجهات فرهنگي و تمدني خواهد بود. و ي جهاني صحنه تعامالت، گفت هاي متفاوت باشد، جامعه ضور فعال فرهنگي جهاني عرصه ح كه جامعه هنگامي) 4

نظام نوين جهاني، جامعه ي جهاني را به بخش كند. هاي مركز و پيرامون تقسيم مي ـ
 يسا و آباء كليسا صحيح است؟در ارتباط با عملكرد رقيبان دنياطلب كل ترتيب بههاي زير  يك از گزينه كدام - 165

دليل رويكرد دنيـوي خـود بـراي حـذف انداختند. ـ به   ي ايمان و وحي، عقل را از اعتبار مي گرفتند و به بهانه نام خداوند، بندگان خدا را به بندگي مي آنان به ) 1
 ار كردند.تدريج دين را انك كه عملكرد كليسا را مورد انتقاد قرار دهند، به  جاي آن  كليسا به

كردنـد ـ بـا رويكـرد دنيـوي خـود، تدريج دخالت دين در امور دنيوي را انكار مي  بهرقيبان دنيا طلب كليسا به دليل رويكرد دنيوي خود و براي حذف كليسا ) 2
 كردند. عمل را دنبال ميدر دنياگرايي و سكوالريسم 

ها با نام خداونـد، بنـدگان خـدا را بـه بنـدگي ترتيب نوعي حركت دنيوي را آغاز كردند. ـ آن  بدين  كردند و از شعارها و مفاهيم معنوي و توحيدي استفاده مي) 3
 انداختند. ي ايمان و وحي، عقل را از اعتبار مي چنين به بهانه گرفتند و هم مي

تدريج دخالت دين در امور دنيوي را انكار كردند. رار دهند به كه عملكرد ارباب كليسا را مورد انتقاد ق جاي آن  به دليل رويكرد دنيوي خود براي حذف كليسا به) 4
از شعارها و مفاهيم معنوي و توحيدي پوشش مي گرفتند. گرفتند و در تقابل با جريان دنياگرايي قرار مي ـ

پاسخ دادن به اين سؤاالت اجباري است و در تراز كل شما تأثير دارد.»گواه«آزمون شاهد 

www.Kanoon.ir



33ي:  صفحه  دهم انساني)يازي  (پايهي دوم  ي متوسطه دوره  بهمن 5 آزمون) ـ 4ي ( پروژه

 باشد؟ كدام مطلب صحيح مي ترتيب بهدر مورد سكوالريسم، روشنگري و دئيسم،  - 166
اي اعتقاد به خدايي كه هيچ برنامـه « ـ  »كند راه شناخت حقيقت و موانع شناخت آن را معرفي مي« ـ  »فرهنگ معاصر غرب شناختي ترين ويژگي هستي مهم«) 1

 »براي هدايت و سعادت بشر ندارد

اي خدايي كه هيچ برنامهاعتقاد به « ـ »معناي اصالت عقل و تجربه از نتايج منطقي سكوالريسم و به« ـ »شناختي فرهنگ معاصر غرب ترين ويژگي هستي مهم«) 2
»براي هدايت و سعادت بشر ندارد

»هاي دنيوي عدم نياز به توجيه الهي و آسماني در خواسته« ـ »شناختي فرهنگ غرب  ترين ويژگي معرفت مهم« ـ »كنار گذاشتن وحي و شهود در شناخت حقيقت«) 3
»اعتقاد به خدا بدون داشتن دين« ـ »شناختي فرهنگ غرب  شناختي و معرفت  انسانترين ويژگي  مهم« ـ »هاي وجودي انسان ي ظرفيت دنيوي شدن همه«) 4

…دهد كه است و تصوير زير نشان مي …مبتني بر در فرهنگ ديني است و حقوق انسان  …حقوق بشر در غرب بر مبناي  ترتيب به - 167
انسان توجه داشته است.ود وجهاي اومانيستي ـ فطرت الهي ـ هنر قرون وسطي به ابعاد معنوي  خواسته) 1

اومانيستي ـ فطرت الهي ـ هنر مدرن به بعد جسماني وجود انسان توجه دارد. ةانديش) 2

سكوالريستي ـ تمايالت انساني ـ هنر قرون وسطي بر بعد معنوي وجود انسان توجه داشته است. ةانديش) 3

وجود انسان توجه دارد.اومانيستي ـ عادات طبيعي ـ هنر مدرن به بعد معنوي  ةانديش) 4

ي چيست؟ هريك از عبارات زير نتيجه ترتيب به - 168
 هاي اجتماعي آن هاي فرهنگ اسالمي و ارزش الف) عدم آشكار شدن كامل ظرفيت

 هاي مهاجم بيگانه هاي ديني توسط گروه ب) استفاده از پوشش مفاهيم و ارزش

اي اي و عشيره قبيله ي اسالمي در چارچوب مناسبات دهي اقتدار جامعه ج) سازمان
ـ جاهلي كه تا فتح مكه در برابر اسالم مقاومت كرده بود و در دوران خالفت آشكار شده بود ـ هضم و جذب فرهنگ ارزش ) 1 هاي بيگانه درون فرهنگ اسـالمي

دند.كر رفتار مياي  و قبيلهقومي فرهنگ كه در چارچوب  …هايي مانند سلجوقيان، خوارزمشاهيان و  ي قدرت غلبه
ـقدرت و كردند ـ   اي رفتار مي كه در چارچوب فرهنگ قومي و قبيله …هايي مانند سلجوقيان، خوارزمشاهيان، مغوالن و  ي قدرت غلبه) 2 غناي فرهنگ اسالمي

جاهلي يها ارزش
هـايي ي قـدرت  غناي فرهنگ اسالمي ـ غلبـه  قدرت و جاهلي كه تا فتح مكه در برابر اسالم مقاومت كرده بود و در دوران خالفت آشكار شده بود ـ   يها ارزش) 3

كردند. كه در چارچوب عادات تاريخي رفتار مي …مانند سلجوقيان، خوارزمشاهيان و 
كردند ـ هضم و جـذب فرهنـگ بيگانـه رفتار مياي  و قبيلهقومي فرهنگ كه در چارچوب  …هايي مانند سلجوقيان، خوارزمشاهيان، مغوالن و  ي قدرت غلبه) 4

جاهلي يها رون فرهنگ اسالم ـ ارزشد
هاي زير تشابه و تمايز بين استعمار قديم، نو و فرانو را به درستي بيان كرده است؟ يك از گزينه كدام - 169

يگر كشورها است.هاي فرهنگ غرب از وجوه تشابه سه نوع استعمار است و تمايز اين سه استعمار نيز در هدف قرار دادن هويت فرهنگي د ترويج عقايد و ارزش) 1
هاي ها و آرمان ي جهان غرب، هستند، مشتركند و تمايزشان در اين است كه استعمار فرانو، عقايد و ارزش ي فرهنگ سلطه اين سه استعمار در اين كه فرآورده) 2

دهد. فرهنگي ديگر كشورها را مورد هجوم، قرار مي
برند و تمايزشان در حضور مستقيم هاي فرهنگي و علمي بهره مي ي جهان غرب از ابزارها و ظرفيت لطهتشابه سه استعمار در اين است كه هر سه براي حفظ س) 3

ها است. و آشكار در مستعمره
گيرند و ر ميالمللي، بازار و سياست كشورهاي ديگر را در اختيا هر سه با اتكا به قدرت اقتصادي خود و با استفاده از نهادها و ساختارهاي اقتصادي و سياسي بين) 4

است.بودن ي جهان غرب  ي فرهنگ سلطه وجه تمايزشان در اشتراك داشتن فرآورده
دهد؟ هاي متعلق به يك فرهنگ مطلوب جهاني را نشان مي هر يك از موارد زير، كدام يك از ارزش ترتيب به - 170

سازد. روحي و رواني گرفتار مي هاي كند، بشر را به بحران يپوشي م ادي است و از نيازهاي ابدي انسان چشممفرهنگي كه صرفاً متوجه نيازهاي  - 
شود. اش مي برخي قيد و بندها مانع رسيدن انسان به كمال و حقوق انساني - 
آورد. شمول را فراهم مي هاي جهان گسترش و تحقق عقايد و ارزش ةزمين - 
حقيقت ـ معنويت ـ عقالنيت) 2  حقيقت ـ آزادي ـ مسئوليت و تعهد) 1
معنويت ـ حقيقت ـ عقالنيت) 4  آزادي ـ مسئوليت و تعهد  - معنويت ) 3
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34ي:  صفحه  دهم انساني)يازي  (پايهي دوم  ي متوسطه دوره  بهمن 5 آزمون) ـ 4ي ( پروژه

عبارات زير معرف كدام فيلسوف است؟ - 171

اي بـه جـا نمانـده اسـت؛ تنهـا از طريـق زيسته و از او هيچ نوشـته  در قرن ششم قبل از ميالد مي«

 »توان از افكار او آگاه شد. بعدي مي نهاي فيلسوفا نوشته

) پارمنيدس2 ) سقراط1

) گزنوفانس4 ) تالس3

بندي توسط اين تقسيم و مردم استدسته از مربوط به كدام » و محسوسات رظواهتنگناي عبور از «و » تقليد از ديگران«هاي  ويژگي ترتيب به - 172

 چه كسي مطرح شد؟

سائر ـ واقف ـ افالطون) 2    واقف ـ سائر ـ سقراط) 1

الصدراواقف ـ واقف ـ م) 4    واقف ـ سائر ـ مالصدرا) 3

است؟ نادرستهاي زير  يك از جمله كدام - 173

فلسفه اولي است. ،اش هاي فراوان كه ريشه فلسفه همچون درختي است با شاخه) 1

فلسفه اولي به دنبال احكام و قواعد مربوط به هستي و وجود است.) 2

رسند. ه نتيجه ميحتماً ب ،هاي بنيادي با كمك عقل و استدالل پاسخ سؤالبه يافتن دست  فيلسوفان در) 3

 گونه كه هست، برسند. بردارند و به حقيقت آنرا از راه تفكر و موانع كوشند عوامل اشتباه  فيلسوفان مي) 4

 صحيح است؟و آغاز تاريخي آن  كدام گزينه در مورد فلسفه - 174

توان گفت، فلسفه ابتدا در كدام سرزمين پديد آمده است. كه نميطور  فلسفه، از نظر زماني آغازي تعيين كرد، همان توان براي دانش نمي ها برخالف ساير دانش) 1

هاي چهارم و پنجم پس از ميالد در دست است. در سرزمين آتن و تمدن يونان در قرن هگزارش معتبر و قابل اعتمادي از جريان فلسف) 2

يران دارد.هاي فلسفي تمدن مصر، يونان و ا النهرين، ريشه در انديشه هاي فلسفي بين انديشه) 3

 تواند تاريخ دقيقي از آغاز فلسفه، ارائه دهد. اطالعات امروز ما به هيچ وجه نمي) 4

 مربوط به كدام فيلسوف است؟زير ، هر كدام از عبارات ترتيب به - 175

اصـول«، »شـود  يباعث پديدار شدن اشياي گوناگون مـ در عنصر آتش هاي گوناگون  تغيير و تبديل« ،»آب، اولين چيز و بنيان ساير چيزهاست«

»خدا هميشه ثابت است و حركت ندارد«، »، همان عناصر اولي همة موجودات هستندرياضي

يتسلتالس ـ تالس ـ فيثاغورس ـ هراك) 2  تالس ـ تالس ـ فيثاغورس ـ گزنوفانس) 1

گزنوفانسيتس ـ فيثاغورس ـ لتالس ـ هراك) 4  يتس ـ فيثاغورس ـ تالسليتس ـ هراكلهراك  ) 3

 

هاي فلسفه ريشه و شاخه  چيستي فلسفه،
آغاز تاريخي فلسفه،  فلسفه و زندگي

زندگي براساس انديشه
)5) تا پايان درس (1درس (

38تا  2ي  صفحه
دقيقه 10وقت پيشنهادي: 

فلسفه

بندي نظريات برجستة فيلسوفان استفاده كنند. ها از كلمات كليدي و جدول براي تقسيمشود براي تسلط دقيق بر ديدگاه آموزان توصيه ميبه دانش
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35ي:  صفحه  دهم انساني)يازي  (پايهي دوم  ي متوسطه دوره  بهمن 5 آزمون) ـ 4ي ( پروژه

است؟ نادرستگزينه در رابطه با تفكر فلسفي كدام  - 176

گذرند. توجهي از كنار آن مي كنند و برخي ديگر با بي ها به آن توجه مي ) برخي انسان1

هاي بنيادين و ورود به تفكر فلسفي نيست. ) در زندگي روزانه و عادي نيازي به طرح پرسش2

ضرورتي عام و همگاني است.ها  در زندگي انسان انديشيدن دربارة سؤاالت فلسفي،) 3

 و توان فكري خود را در مورد آن تقويت كند. زدپرداب) شايسته است هر انساني بدان 4

چيست؟» تمثيل غار«هدف افالطون از بيان  - 177

گيرد. ميفرساي زنداني كه ناگهان در روشنايي قرار  طاقت دنشان دادن در) 1

اء در پرتو نور.ي و سپس شناخت اشيخو گرفتن تدريجي به روشناي) 2

بندان خود پس از بازگشت.  تالش انسان رهاشده در آگاه كردن هم) 3

 .فلسفه توسطهدايت انسان به سمت آزادي حقيقي ) 4

؟شود نميسوفسطائيان محسوب  اعتقاداتكدام گزينه از  - 178

.شالودة تفكر فلسفي اصيل را استوار ساختند) 2  توان شناخت. عقيده داشتند جهان را نمي) 1

عقيده داشتند علم و دانش تطابقي با واقعيت ندارد.) 4  هاست. انسان ذهنمعتقد بودند علم و دانش ساخته و پرداختة ) 3

درباره سقراط و اتهامات او كدام عبارت درست است؟ - 179

راز سروش معبد دلفي اين بود كه داناترين مردم سقراط است.) 1

كرد. ها اعتقاد داشتند، انكار مي كه همه به آنرا اياني جرم سقراط به گفتة ملتوس اين بود كه خد) 2

دانست. دانستند، مي زيرا چيزهايي را كه مدعيان نمي ؛سقراط داناي حقيقي بود  ) 3

 گرفت. اصول و زندگي وي را دربر مي ةاي علمي بود كه هم دفاعية سقراط بيانيه) 4

كند؟ ر استوار كردن زندگي بر پاية فهم فلسفي مييك از آثا اشاره به كدام ترتيب بههر يك از موارد زير  - 180

ها استدالل ارائه كند. تواند براي آن الف) فيلسوف كسي است كه باورهايي منظم و پيوسته دارد و مي

هاست. ب) يكي از ابعاد تمثيل غار افالطون، نمايش گرفتاري انسان در غار ناداني

رات غلط تشخيص دهد.فلسفي را از تفكّهاي  گيرد تا انديشه ج) فلسفه از منطق كمك مي

پذيرد. ي را بدون دليل نميند) فيلسوف هيچ سخ

استقالل در انديشه ـ حيرت و تفكر فلسفي ـ استقالل در انديشه ـ رهايي از عادات غيرمنطقي) 1

ـ حيرت و تفكر فلسفي ـ استقالل در انديشه ـ استقالل در انديشه ها مغالطهدوري از ) 2

ها ـ استقالل در انديشه در انديشه ـ رهايي از عادات غيرمنطقي ـ دوري از مغالطه استقالل) 3

 ها ـ حيرت و تفكر فلسفي ها ـ رهايي از عادات غيرمنطقي ـ دوري از مغالطه دوري از مغالطه) 4
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36ي:  صفحه  دهم انساني)يازي  (پايهي دوم  ي متوسطه دوره  بهمن 5 آزمون) ـ 4ي ( پروژه

؟به كدام يك از مراحل (پس خبا) اشاره داردهر يك از موارد زير  ترتيب به - 181

داشتن برداشت كلي از  متنـ

مطالعة دقيق مطالب براي پاسخ دادن به پرسش ها ـ

آزمايش كردن يادآوري اطالعات به صورت منظم ـ

داشتن چند سؤال كليدي   متن در موردـ

سؤال كردنـ  آزمونـ  خواندنـ  خواني پيش) 1

به خود پس دادنـ  سؤال كردنـ  آزمونـ  خواندن) 2

آزمونـ  خواندنـ  خواني پيشـ به خود پس دادن ) 3

سؤال كردنـ  آزمونـ  به خود پس دادنـ  خواني پيش) 4

درستي ذكر شده است؟ در كدام گزينه به نادرستهاي درست و  گزاره ترتيب به - 182

.است تفكر به دهي شكل قوي، حافظة داشتن از هدفـ

حافظه .موفقيت است متضمنبه تنهايي  قوي ـ

حافظه در نقش فراهم كردن داده براي تفكر است.هاي خام  ـ

است. همچون تفكر تر، مهم هاي مهارت به جهت دستيابي ابزاري هحافظـ
) غ ـ ص ـ غ ـ ص4  ـ ص ص) ص ـ غ ـ 3  ) غ ـ ص ـ ص ـ غ2  ) ص ـ غ ـ ص ـ غ1

؟شدبا رشد اجتماعي در كودك چه مي تهاي زير بيانگر رشد اجتماعي در كودكان است و اولين عالم يك از مثال كدام ترتيب به - 183
كند ـ بازي كردن شود و مشتركاً با محمد و امين بازي مي مندتر مي اش قاعده سنين باالتر، بازي كند، در ميانفرادي علي كه بازي ) 1

كند ـ لبخند اجتماعي شود و مشتركاً با محمد و امين بازي مي مندتر مي اش قاعده سنين باالتر، بازي كند، در ميانفرادي علي كه بازي ) 2

كند ـ بازي كردن ميانفرادي شود و بازي  مندتر مي بازي او قاعده ،پردازد، در سنين باالتر علي كه مشتركاً با محمد و امين به بازي مي )3

اعيكند ـ لبخند اجتم ميانفرادي شود و بازي  مندتر مي بازي او قاعده ،پردازد، در سنين باالتر علي كه مشتركاً با محمد و امين به بازي مي) 4

؟باشد نميهاي زير مرتبط با اين مثال زير  يك از گزينه كدام - 184

قواره شده است.) هيكلش بيكند  احساس ميزيرا  ؛كند (علي احساس خجالت مي
ترين تغييرات زيستي همراه است. اي است كه با شديدترين و گسترده نوجواني دوره) 1

كنند. رشد بيشتري مي ها در حدود يك سال پس از افزايش قد و وزن، ماهيچه) 2

د.نبين خود نمي رفتارنوجوانان در ابتدا، هيچ تصوري از كار خوب و بد ندارند، به همين دليل خودشان را مسئول ) 3

هاي داخلي بدن رشد قابل توجهي دارند. در دورة نوجواني اندام) 4

ير و پونزو صحيح است؟ال ـ هاي زير در رابطه با خطاهاي ادراكي مولريك از گزينه كدام ترتيب به - 185
كنيم. خط بااليي را بلندتر ادراك مي ،ـ در خطاي پونزو كنند.شوندگان خط واگرا را بلندتر ادراك مي) در خطاي مولر ـ الير، معموالً آزمايش1

 كنيم. پاييني را بلندتر ادراك ميـ در خطاي پونزو خط  كنند.شوندگان خط همگرا را بلندتر ادراك مي) در خطاي مولر ـ الير، معموالً آزمايش2

كنند. شوندگان خط همگرا را بلندتر ادراك مي معموالً آزمايش ،ـ در خطاي پونزو كنيم.تر ادراك مي، خط بااليي را كوتاهمولر ـ الير) در خطاي 3

 كنند. شوندگان خط واگرا را بلندتر ادراك مي شمعموالً آزماي ،در خطاي پونزوـ  كنيم.، خط پاييني را بلندتر ادراك ميمولر ـ الير) در خطاي 4

هاي آموزشي خود بهره ببريد.حافظه و علل فراموشي براي بهبود مهارتسهاي در  از توصيه

تعريف و روش موردشناسي:  روان
روان شناسي رشد، مطالعه

ادراك ،احساس، توجه
فراموشيحافظه و علل 

)4( درس) تا پايان 1(درس 
111تا  8ي  صفحه

دقيقه 15وقت پيشنهادي: 

شناسي روان
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؟شناسي گشتالت اشاره دارد يك از اصول روان به كدام» ج«و » ب«، »الف«هاي  هر يك از شكل ترتيب به - 186

(ج)  (ب)      (الف)    
الف) استمرار، ب) مجاورت، ج) تقارب) 2  الف) تقارب، ب) مجاورت، ج) استمرار) 1
 الف) تقارب، ب) مشابهت، ج) استمرار) 4  ) مشابهت، ج) تقاربالف) استمرار، ب) 3

شامل »شناخت پايه«ن، تخصصاچيست و از نظر م »شناخت ةترين مرتب عالي«گيري سطوح مختلف شناخت،  با توجه به چگونگي شكل ترتيب به - 187
؟چه فرايندهايي است

احساس و انواع تفكراستدالل و قضاوت ـ ) 2  استدالل و قضاوت ـ توجه، ادراك و حافظه) 1
گيري ـ احساس و انواع تفكر حل مسئله و تصميم) 4  گيري ـ توجه، ادراك و حافظه حل مسئله و تصميم) 3

 ؟كند درستي كامل مي و به ترتيب بههاي زير را  كدام گزينه جاهاي خالي عبارت - 188

بود.پايدارتر و كارآمدتر خواهد  ،باشد، شناخت شكل گرفته …الف) هر چه پردازش ما 
كنيم. يك يا چند محرك احساس شده را انتخاب مي …ب) به كمك 

شود. ير ميعبت … ةپ) امروزه از فرايندهاي ذهني با واژ
است. …شناسي  ت) يكي از داليل اصلي وجود تعاريف مختلف در روان

هاي مربوط به انسان تر ـ ادراك ـ حافظه ـ پيچيدگي پژوهش يجزئ) 1
ناخت ـ رعايت مسائل اخالقيـ توجه ـ ش تر يجزئ) 2
تر ـ ادراك ـ حافظه ـ گذر زمان مفهومي) 3
تر ـ توجه ـ شناخت ـ پيشرفت دانش مفهومي) 4

 ؟درستي آمده است هاي زير در كدام گزينه به پاسخ صحيح هر يك از پرسش، ترتيب به - 189

ايـن خـود اسـتفاده نمايـد.    ةكند به بهترين وجه از حافظ يدر اين مورد، سعي م ،و بلند مدتحسي الف) سارا با آگاهي از وجه اشتراك حافظة 
اشتراك كدام است؟ وجه
جـاري ذهـن فـراهم  را براي فعاليـت  راش، فضاي كا پذيرد بلكه بر مبناي استفاده داند كه اين نوع از حافظه نه تنها از زمان اثر مي يا ميحب) م
اين نوع حافظه كدام است؟ نمايد. مي

اين نوع از حافظه به .ها را فراموش كرده است و از خاطر برده بود ساير فرمول ،اش به حافظه هاي جديد درس فيزيك د فرمولج) علي به دليل ورو
اين نوع حافظه كدام است؟ ورود اطالعات جديد و گذشت زمان حساس است.

؟گيرد مي ربندي قرا اين مورد در كدام تقسيم ات دارد.د) تبارشناسي پادشاهان صفويه و قاجاريه اشاره به تقسيم حافظه با توجه به نوع اطالع
معنايي ةحافظمدت ـ  كوتاه ةحافظكاري ـ  ةحافظاندوزش ـ گنجايش ) 2  معنايي ةحافظكاري ـ  ةحافظـ حسي  ةبازيابي ـ حافظزمان ) 1
رويدادي ةحافظمدت ـ  كوتاه ةحافظي ـ كار ةحافظبازيابي ـ زمان ) 4  رويداديحافظة كاري ـ حافظة  ـ  ة حسيافظحاندوزش ـ گنجايش ) 3

 باشد؟ مي نادرستدر ارتباط با مراحل و انواع حافظه چند گزاره زير  - 190

تواند همراه با خطا باشد. ش، بازيابي اطالعات ميزبه حافظه سپردن مطالب، نگهداري و اندوخود يعني در هر سه مرحله  هالف) حافظ
و ورود به شناخت عالي است. ب) حافظه ابزاري براي گذر از شناخت پايه

.كنند كودكان به صورت كلي و خالصه رمزگرداني ميج) 
.هاي آن وابسته است به نشانهبازيابي اطالعات از حافظه، باشد و  د) عدم بازيابي و تجربه نوك زباني دال بر رمزگرداني و اندوزش ناصحيح نمي

 گانه دارد. بندي سه ت كه از جهت مراحل و انواع يك تقسيمانسان همان پل ميان شناخت پايه و عالي اس حافظهو) 
سه) 4  يك) 3  چهار) 2  دو ) 1
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سال دارد كفش مرغوب با ظاهري ساده و قيمت بسيار باالتر را نشان داد؛ با وجودي 11ساله براي خريد كفش به برادرش حسين كه  17حسن  - 191
:ترتيب بهي انتخاب حسين، كفشي بود كه صرفاً ظاهر زيبايي داشت؛ كه حسن، مزاياي آن كفش را براي برادرش توضيح داد ول

الف) علت انتخاب متفاوت حسن و حسين مربوط به چيست؟
نامند؟ چه مي ترتيب بهگيري حسين و حسن را  شناختي اين دو تصميم ب) مفاهيم روان

ها، ب) پردازش ادراكي ـ پردازش مفهومي آن الف) نوع پردازش) 2  ها، ب) شناخت عالي ـ شناخت پايه الف) نوع شناخت آن) 1
ب) استقالل ـ وابستگي ،ها الف) رشد اجتماعي آن) 4  ها، ب) پردازش مفهومي ـ پردازش ادراكي الف) نوع پردازش آن) 3

 هاي زير، دخالت كدام عامل فراموشي مشهودتر است؟ در هر يك از گزاره ترتيب به - 192
هاي اخير در يك جلسه، دو درس را فشرده تدريس دليل تعطيلي گيرد. اما معلم به آموزان آزمون مي دانشالف) مدرسة محمد در پايان هر زنگ از 

 گيرد. تري را در آزمون خود نسبت به روزهاي ديگر مي كند و محمد نتيجة به مراتب ضعيف مي
كند فرداي آن روز با اينكه او تمام لغات را حفظ مي كند. مرجان به سرعت ب) در كالس ادبيات، معلم به صورت ناگهاني شروع به پرسش لغات مي

تواند نمرة مطلوبي را كسب كند زيرا تقريباً نيمي از لغات را به فراموشي سپرده است. لغات را خوانده بود نمي
ها را به يـاد بيـاورد، موفـق كند رنگ پادري منزل آن ج) با وجود اينكه عاطفه عموماً به منزل خانم هاشمي رفت و آمد دارد، اما وقتي سعي مي

شود. نمي
كند كه دوست خـود را نيـز بـراي از دست دادن موقعيت خود، فراموش مي نگرانيدليل  د) حامد كه به تازگي در محلي استخدام شده است، به

استخدام به محل كارش معرفي كند.
 فيمشكالت مربوط به بازيابي ـ عدم رمزگرداني ـ عوامل عاطفي ـ عوامل عاط) 1
تداخل اطالعات ـ گذشت زمان ـ عدم رمزگرداني ـ عوامل عاطفي) 2
مشكالت مربوط به بازيابي ـ عدم رمزگرداني ـ رمزگرداني نادرست ـ مشكالت مربوط به بازيابي) 3
تداخل اطالعات ـ گذشت زمان ـ عدم رمزگرداني ـ مشكالت مربوط به بازيابي) 4

 هاي مشخص شده به كدام تكنيك روش مطالعه براي حافظة بهتر اشاره دارد؟ متهر كدام از قس ترتيب بهدر متن زير  - 193
هـاي غيردرسـي اعـم از تمام فعاليـت . او پس از شروع مطالعه كند درس ابتدا در مورد اهميت مطالب اطالعات كسب ميپيمان پيش از شروع «

دهد. موقع مطالعة دروس سخت مي زدن اختصاص دقيقه را به قدم 10ساعت مطالعه و پس از هر يك  گذارد را كنار مي …تلويزيون، موبايل و 
»كند. مي تر بازگو تر و راحت تر را با زبان خودماني سنگينمطالب 

زماني چند فعاليت ـ ساماندهي مطالب ـ برگردان به زبان خود خبا ـ پرهيز از هم روش پس) 1
ستفاده از رمزگرداني معناداربيان اهميت مطلب ـ مرور كارآمد ـ ساماندهي مطالب ـ ا) 2
خبا ـ مرور كارآمد ـ يادگيري با استراحت ـ استفاده از رمزگرداني معنادار روش پس) 3
ـ برگردان به زبان خود استراحتزماني چند فعاليت ـ يادگيري با  بيان اهميت مطلب ـ پرهيز از هم) 4

اي كه مادر شان بودند كه بوي كيك خوشمزه د. هر سه در حال انجام تكاليف درسياش دعوت كرده بو هفته گذشته زهرا، سحر و زيبا را به خانه - 194
آيد. خواهر زهرا كه به چه بوي خوبي مي ديگر نگاه كردند و با هم گفتند به در فضاي خانه پيچيد. هر سه نفر به يكو زهرا براي عصرانه پخته بود 

سحر كه همچنان مشغول انجام تكاليف خود بود سر خود را باال نياورد ولي زهرا و زيبااز اتاقش بيرون آمد پرسيد: اين بوي خوش براي چيست؟ 
احساس، توجه و ادراك توسط ترتيب بهاي است كه مادر پخته است. در اين مثال  سر خود را باال آوردند و زهرا در پاسخ گفت: بوي كيك خوشمزه

يك از اين سه نفر صورت گرفته است؟ كدام
زهرا و زيبا ـ سحر و زيبا ـ زهرا) 2  فر ـ زهرا و سحر ـ سحرهر سه ن) 1
زهرا و زيبا ـ سحر و زيبا ـ زيبا) 4   هر سه نفر ـ زهرا و زيبا ـ زهرا) 3

 ترتيب عملكردهاي زير را به اجرا گذاشت: بان تيم ايتاليا به در ضربات پنالتي ديدار نهايي مسابقات فوتبال جام حذفي، دروازه« - 195
پنالتي اول از خود واكنشي نشان نداد و به سمت توپ حركت نكرد اما پنالتي دوم را به خوبي مهار كرد، اين در حالي بود كه در پنالتي او به هنگام

هايي قرار گرفتـه در چه موقعيت ترتيب بهبان  اين دروازه» دليل نوع نگاه زننده توپ، برخالف مسير توپ شيرجه رفت. سوم دچار اشتباه شد و به
 ت؟اس
ـ از دست دادن محرك هدف دادن محرك هدف ستداز هشدار كاذب ـ ) 1
 اصابت ـ هشدار كاذب از دست دادن محرك هدف ـ ) 2
هشدار كاذب ـ تصميم درست ـ از دست دادن محرك هدف) 3
ـ هشدار كاذب هشدار كاذباز دست دادن محرك هدف ـ ) 4

پاسخ دادن به اين سؤاالت اجباري است و در تراز كل شما تأثير دارد.»گواه«آزمون شاهد 
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 يك از مراحل مؤثر در تمركز قرار گرفته است؟ كدامدر هر كدام از موارد زير فرد تحت تأثير  ترتيب به - 196
توانـد بـه شناسي مطالعه نكرده است حال او نمي هاي مرتبط با رشته روان شناسي در چند ماه اخير كتابي جز كتاب يك دانشجوي رشتة روانـ

 شناسي عادت كرده است. هاي جديد تمركز كند چرا كه به دروس روان خوبي روي مطالعة درس
د كند كه مطالب را در جلسة بعد باز هـم توضـيح آموزان معلم اعالم مي شود اما به دليل غيبت اكثر دانش آموز در كالس ادبيات حاضر مي انشـ

تواند به خوبي جلسة قبل تمركز كند. خواهد داد. در جلسة بعد او نمي
گزيند و دانشجوي پسر هاي رنگارنگ را بر مي ختر الگوي دشت پر از گلدهد! دانشجوي د در كالس هنر استاد الگوهايي را براي نقاشي ارائه ميـ

كشد. ميو با تمركز بيشتري گزيند اما دانشجوي دختر نقاشي خود را بهتر  درياي يكنواخت و آبي را بر مي
آشنايي نسبي با محرك و موضوع مورد توجه ـ يكنواختي و ثبات نسبي ـ درگيري و انگيختگي ذهني) 1
اختي و ثبات نسبي ـ آشنايي نسبي با محرك و موضوع مورد توجه ـ درگيري و انگيختگي ذهنييكنو) 2
ها يكنواختي و ثبات نسبي ـ آشنايي نسبي با محرك و موضوع مورد توجه ـ تغييرات دروني محرك) 3
اه آشنايي نسبي با محرك و موضوع مورد توجه ـ يكنواختي و ثبات نسبي ـ تغييرات دروني محرك) 4

هاي زير داللت به كدام دوره هر يك از عبارت ترتيب بهشود  سالگي به سه مرحله تقسيم مي 21با توجه به اينكه در اسالم، مراحل رشد انسان تا  - 197
هفت ساله دارد؟

كم ها به صورت كمها و زيباييالف) فهماندن زشتي
وسيلة گفتار پسنديده و رفتار خوب ب) پرورش دادن به

اوأديب ج) كوشش در ت
ها گيري د) عدم آمرانه رفتار كردن و دخالت فرد در تصميم

 هفت سال دوم ـ هفت سال اول ـ هفت سال دوم ـ هفت سال سوم) 1
هفت سال اول ـ هفت سال اول ـ هفت سال دوم ـ هفت سال دوم) 2
هفت سال دوم ـ هفت سال دوم ـ هفت سال اول ـ هفت سال اول) 3
سال دوم ـ هفت سال اول ـ هفت سال دومهفت سال اول ـ هفت ) 4

 در ارتباط با مثال داده شده كدام گزينه درست است؟ - 198
شكند و مادر كودك با تعجب و فرياد زدن علت شكستن اين ليوان را خورد و ليوان مي طور تصادفي پايش به ليوان مي اي به وقتي كودك دو ساله«

»يك هيجان مثبت درك كند و يا حتي اين عمل را دوباره انجام دهد. اي انهبخواهد، كودك اين فرياد را شايد به عنوان نش
دهند. كودكان با دريافت واكنش ديگران هيجانات خودشان را جهت مي) 1
بروز هيجان ميان كودك و مادران به شرايط جسماني و اكتسابي دوطرفه بستگي دارد.) 2
با هيجانات ارتباطي وجود ندارد.ها   بين هيجانات دريافتي كودكان و برخورد آن) 3
آيد. هاي مختلف و محدود فقط در محيط اجتماعي به وجود مي رشد آگاهي كودكان از هيجان) 4

در كدام گزينه ذكر شده است؟ ترتيب بهپاسخ هر يك از گزاره هاي زير  - 199
 شود؟ الف) كدام گزينه به علم در معناي تجربي آن مربوط مي

)ترتيب بهكدام است؟ (» نظريه«و مرحلة پيش از » مسأله«هاي علمي مرحلة پس از  تب بيانب) با توجه به سلسله مرا
 سنجند؟ ج) نظريات علوم تجربي را بر اساس كدام معيارها مي

 سطح ظاهري و تجربي به چه معناست؟ ترتيب بهد) 
ي از اقسـام علـوم بشـري اسـت، ب) اصـول يـا قـوانين ـ فرضـيهكنـد و يكـ   ها و ابزارهاي عقالني و استداللي استفاده مـي  الف) علم تجربي از روش) 1

سـودمندي و ،ي نگارش آن نظريه و منظور از سـطح تجربـي   ساختار ظاهري و نحوه ،ج) تجربه پذيري ـ پژوهش پذيري، د) منظور از سطح ظاهري 
 آن است. بودن يكاربرد

كند و يكي از اقسام علوم بشري است، ب) فرضيه ـ اصول يـا قـوانين، ج) ي استفاده ميگير ها و ابزارهاي دقيق و قابل اندازه الف) علم تجربي از روش) 2
ي نگارش ساختار ظاهري و نحوه ،پذيري آن و منظور از سطح تجربي پذيري و پژوهش تجربه ،، د) منظور از سطح ظاهريبودن سودمندي ـ كاربردي 

آن نظريه است.
كند و يكي از اقسام علوم بشري است، ب) فرضيه ـ اصول يـا قـوانين، ج) گيري استفاده مي دقيق و قابل اندازهها و ابزارهاي  الف) علم تجربي از روش) 3

پذيري و پـژوهش ي نگارش آن نظريه و منظور از سطح تجربي، تجربه ساختار شكلي و نحوه ،، د) منظور از سطح ظاهريبودن سودمندي ـ كاربردي 
پذيري آن است.

كند و يكي از اقسام علـوم بشـري اسـت، ب) اصـول يـا قـوانين ـ فرضـيه، ج) ها و ابزارهاي عقالني و استداللي استفاده مي از روشالف) علم تجربي ) 4
ي نگـارش آن نظريـه و منظـور از سـطح تجربـي تجربـه پـذيري و پذيري، د) منظور از سطح ظاهري، ساختار شكلي و نحوه پژوهشـ   پذيري تجربه

پژوهش پذيري آن است.
شناسي دارد؟ آوري اطالعات در روان ، هر يك از جمالت زير اشاره به كدام روش جمعترتيب هب - 200

»توانيم مطالعه كنيم. رفتار نوع دوستانه حيوانات به صورت تكاملي را در اين روش مي«
»شود. ها معموالً از اين روش استفاده مي در همه پرسي«
»ات اخالقي را رعايت كند.گير است و محقق بايد نك اين روش بسيار وقت«
»پذير نباشد. در صورتي كه مطالعه و بررسي مساله به صورت مشاهده مستقيم امكان«

نامه مشاهده ـ مصاحبه ساختار يافته ـ مصاحبه بدون ساختار ـ پرسش) 1
صاحبهافته ـ مصاحبه بدون ساختار ـ ميها ـ مصاحبه ساختار  آزمون) 2
 ها  تار ـ مصاحبه ساختار يافته ـ آزمونمشاهده ـ مصاحبه بدون ساخ) 3
نامه پرسشها ـ مصاحبه بدون ساختار ـ مصاحبه ساختار يافته ـ  آزمون) 4
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40ي:  صفحه  دهم انساني)يازي  (پايهي دوم  ي متوسطه دوره  بهمن 5 آزمون) ـ 4ي ( پروژه

شود؟شود؟ آيا مقررات آزمون اجرا ميآيا مقررات آزمون اجرا مي (سوال هاي نظم حوزه):(سوال هاي نظم حوزه):خواهيخواهينظرنظر

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

انـي پشتيبـتلفنتمـاس 
با شما تماس تلفني گرفته است؟كنون تا از آزمون گذشتهآيا پشتيبان شما  -290

تماس تلفني نگرفتند.) خير، ايشان 1
.تماس تلفني گرفتند) بله، ايشان 2
بود. در حد خوب و كافيمحتوا  از لحاظودقيقه)  5(در حد ) بله، تماس تلفني ايشان از لحاظ زماني3
بود. در حد عاليمحتوا  ظاز لحاودقيقه)  5(بيش از تماس تلفني ايشان از لحاظ زماني ،) بله4

تماس تلفني:چه زمانـي؟
با شما تماس گرفت؟  چه زمانـيپشتيبان  -291

 تماس توافق كرده بوديم) ساعت(قبال در مورد روز و طبق توافق قبليدر زمان مناسب ) 1

 تماس گرفت(البته قبال در مورد روز و ساعت تماس توافق نكرده بوديم) زمان مناسبدر ) 2

 تماس گرفت.ج شنبه(روز قبل از آزمون) پندر روز ) 3

 گرفت. روز يا ساعت نامناسب تماس در) 4

:چند دقيقه؟تلفنيتماس 
 ؟با شما تماس تلفني داشت چند دقيقهپشتيبان شما  -292

دقيقه 10بيش از ) 4  دقيقه 10تا   5بين ) 3  دقيقه         5دقيقه تا   3) 2  يك دقيقه تا سه دقيقه  ) 1
كالس رفع اشكال

آيا در كالس رفع اشكال پشتيبان شركت مي كنيد؟ -293
شركت خواهم كرد. پشتيبان خودمبله، امروز در كالس رفع اشكال ) 1
شركت خواهم كرد(زيرا به آن درس نياز بيش تري دارم) پشتيبان ديگربله، در كالس ) 2
وز شركت نمي كنم.)  پشتيبان من كالس رفع اشكال برگزار مي كند اما من امر3
پشتيبان من كالس رفع اشكال برگزار نمي كند.) 4

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

شود. گويي به نظرخواهي رأس ساعت آغاز نمي ) پاسخ2  شود. ) بله، هر دو مورد به موقع و دقيقاً سروقت آغاز مي1
نظمي وجود دارد. ) در هر دو مورد بي4  شود. رأس ساعت آغاز نميهاي علمي  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
شود اما نه به طور كامل دي رعايت مي) اين موضوع تا حدو2
شود. شوند اما در هنگام ورود، سروصدا و همهمه ايجاد مي شوند و بعداً وارد حوزه مي ) بله، افراد متأخر ابتدا متوقف مي3
شود. صدا ايجادنمينظمي و سرو 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 عملكرد و جديت مراقبان -296

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

شود؟ داده ميخروج زودهنگام ي  اجازه قبل از پايان آزموني شما به داوطلبان  آيا در حوزه -297
) گاهي اوقات2  شود. ي ترك حوزه داده مي اجازه ) بله، قبل از پايان آزمون1
گاه ) خير، هيچ4    ) به ندرت3

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

 ) ضعيف4) متوسط3  ) خوب2  ) خيلي خوب1
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