
 گويي پاسخزمان  صفحه ي شماره سؤاليشماره تعداد سؤال نام درس
دقيقه 10  3 1-10 10 )1(و نگارشفارسي

دقيقه 15  4- 5 11-20 10 )1عربي زبان قرآن (
دقيقه 20  6- 7 21-30 10 )1دين و زندگي ( 8- 9 31-40 10 »)گواه«) (شاهد1دين و زندگي (
دقيقه 15  10 41-50 10 )1زبان انگليسي (
دقيقه 25  11- 14 51-70 20 )1رياضي و آمار (

دقيقه 20  15- 16 71-80 10 اقتصاد 17- 18 81-90 10 »)گواه«اقتصاد  (شاهد
دقيقه 15  19- 20 91-100 10 )1علوم و فنون ادبي (

دقيقه 15  21- 22 101-110 10 ) ايران و جهان باستان1تاريخ (   23- 24 111-120 10 »)گواه«استان  (شاهد) ايران و جهان ب1تاريخ (
دقيقه 10  25- 26 121-130 10 جغرافياي ايران

دقيقه 10  27- 28 131-140 10 )1شناسي (جامعه
دقيقه 10  29- 30 141-150 10 منطق

  -   31 290-298 9 هاي نظرخواهيسؤال
 دقيقه 165ـــ 1-150 150 جمع كل

 :طراحان
  

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

احمد رنجبر، جواد كرمي، رضا معصوميجعفري،يدعسابوالفضل تاجيك،پرور،اكبر ايمانمريم آقاياري، علي  )1عربي زبان قرآن (
بقا، محمدعلي عبادتي، محمد مقدم، سيداحسان هنديپور، محمد رضاييمحمد آقاصالح، حميد حسين  )1دين و زندگي (
سپيده عرب،ميرحسين زاهدي،فريبا توكلي  ) 1زبان انگليسي (
كفش، اسماعيل زارع، مهدي مالرمضاني، ميالد منصوري، امير محموديانمحمد بحيرايي، امير زراندوز، حميد زرين  )1رياضي و آمار (

»گواه«شاهد سادات شاهمرادي، مهدي كاردان،مائدهرضايي،عليرضاصفا،معصومه حسيني  اقتصاد
نژاد، كاظم كاظمي سادات طباطباييمحسن اصغري، سعيد جعفري، شبنم رمضاني، مهناز شريفي، عارفه  )1علوم و فنون ادبي (

»هگوا«شاهدهژبر رحيمي،سادات شاهمرادي،صفا، مائدهمعصومه حسيني  ) ايران و جهان باستان1تاريخ (
نژاد، مهدي كاردان، الهام ميرزائيصفا، هژبر رحيمي، محمدابراهيم عليمعصومه حسيني  جغرافياي ايران

، محمدابراهيم مازنيسادات شاهمراديصفا، كوثر دستوراني، هژبر رحيمي، عليرضا رضايي، مائدهمعصومه حسيني  )1شناسي ( جامعه
سادات شاهمراديصفا، كوثر دستوراني، هژبر رحيمي، مائدهمعصومه حسيني  منطق

 :گزينشگران و ويراستاران  
 ويراستار دانشجو  ويراستار استاد درسمسئول گزينشگر  نام درس

پور خان سپهر حسن حميد اصفهاني حميد اصفهاني  )1فارسي و نگارش (
ـــــ

مؤمن  درويشعلي ابراهيمي ـ حسام حاج آقاياريمريم مريم آقاياري  )1عربي زبان قرآن (
كيميا طهماسبي  سكينه گلشني محمد آقاصالح محمد آقاصالح  ) 1دين و زندگي (
فريبا توكلي سپيده عرب سپيده عرب  ) 1زبان انگليسي (

ـــــ پور خان محمد بحيرايي ـ سهيل حسن كفشحميد زرين كفشحميد زرين  )1رياضي و آمار (
سارا شريفي عليرضا رضايي عليرضا رضايي  اداقتص

الهام محمدي، حسن وسكري نيااعظم نوري نيااعظم نوري  )1علوم و فنون ادبي (
 حبيبه محبي سادات شاهمراديمائده سادات شاهمراديمائده  ) ايران و جهان باستان1تاريخ (

صفا معصومه حسيني
سادات شاهمرادي مائدهصفا حسينيمعصومه صفا معصومه حسينيجغرافياي ايران

ـــــهژبر رحيمي  )1شناسي ( جامعه
محمدي فرحناز خان كوثر دستوراني كوثر دستوراني  منطق

  
 گروه فني و توليد

  (عمومي) سيدمحمدعلي مرتضويليال فيروزي (اختصاصي) مدير گروه:
  (عمومي) معصومه شاعريحبيبه محبي (اختصاصي) :مسئول دفترچه

  مهشيد ابوالحسني آرايي: نگاري و صفحه روفح
مريم صالحي مدير واحد مستندسازي و مطابقت با مصوبات:

  فريبا رئوفي ي مستندسازي: مسئول دفترچه
  سوران نعيمي نظارت چاپ:

شماره داوطلبي: نام و نام خانوادگي: 
دقيقه 165گويي:  مدت پاسخ 150تعداد سؤال: 

صبح جمعه
13/2/98

انساني سال دهم 

ي مقطع خود مراجعه دار آزمون به صفحههاي دامآموزان گرامي: براي ديدن سوالدانش*
و جايزه بگيريد. دار بنويسيدكنيد و نظر خود را در مورد سؤاالت دام



3ي:  صفحهي دهم انساني) (پايهي دوم  ي متوسطه دورهارديبهشت13 آزمون -)7( ي پروژه

 كند؟ بيت زير را كدام واژه كامل مي - 1
»بر زانو …دريغا روزگار ما و آن ايام در مهرش / همي گويم به صد زاري، سر «
) الزام2) اقبال1
) ابدال4) ادبار3

معنا شده است؟ نادرستهاي زير  چند تا از واژه - 2
ارتجـاالً: قطعـاً / بدسـگال:دست / زبون: ناتوان / ندامت: تأسف /  پوش / حاذق: چيره جولقي: ژنده«

 »ي برخي چهارپايان / اوان: طنين ارزش / عربده: نعره / سرگين: فضله اي كم بدانديش / پالس: جامه
) سه تا2چهار تا )1
) يكي4) دو تا3

اماليي وجود دارد؟ نادرستيدر كدام بيت  - 3
از بهر اين در هر ديار ناقدان بيني به رنج/  عاقالن بيني به شادي بهر آن در هر مكان) 1
توفيق و پاك از شرك خار ي آبدار از چشمه/  و دستان زندا گلبني بايد كه تا بلبل بر) 2
غبار كسوف و بي آفتاب و آسماني بي/  جهان اشباح همچو جاني خالي از اعراض و) 3
 ناله زار آنحضرت سيمرغ كو تا بشنود /  داوود هم برخاست از صحراي غيب ي ناله) 4

بيايد. نقش دستوري عبارتي كه در بيت» صفت بياني + هسته«، عبارتي به شكل »هسته + صفت بياني«جاي  تركيب وصفي مقلوب يعني به - 4
است، چيست؟» تركيب وصفي مقلوب«زير 

 »مخور طعمه جز خسرواني خورش / كه جان يابدت زان خورش پرورش«
متمم )4  ) مسند 3  مفعول  )2  نهاد )1

ي پيشين گروه اسمي بارز است؟ ترتيب چند فعل و چند وابسته زير بهدر ابيات  - 5
بعد سه روز و سه شب حيران و زار / بر دكان بنشسته بد نوميدوار«

نمود آن مرغ را هر گون شگفت / تا كه باشد اندر آيد او به گفت مي
مو، چو پشت طاس و طشت گذشت / با سر بي اي سر برهنه مي جولقي

»فالن! هي، «ت آمد در زمان / بانگ بر درويش زد كه: طوطي اندر گف
 »از چه اي كل با كالن آميختي؟ / تو مگر از شيشه روغن ريختي؟

) نه، چهار4  ) هشت، سه 3  ) نه، سه2  ده، چهار )1
توان دانست؟ ترتيب كدام موارد مي مراجع ضماير پيوسته در ابيات زير را به - 6

اي نوايي سبز گويا طوطي وشاي / خ بود بقّالي و وي را طوطي«
هاي روغن گل را بريخت جست از صدر دكان سويي گريخت / شيشه

وش اش / بر دكان بنشست فارغ خواجه از سوي خانه بيامد خواجه
 »ديد پر روغن دكان و جامه چرب / بر سرش زد گشت طوطي كل ز چرب

ـ بقّال) بقّال 4  ) طوطي ـ طوطي 3  بقّال ـ طوطي ) 2  ) طوطي ـ بقّال1
 شود؟ وضوح ديده مي ي جناس به در چند تا از ابيات زير آرايه - 7

الف) سخن به دانش گويند پايگه گيرد / وگرنه طوطي و شارك چو آدمي گوياست
 دست آمده بس زود برفتي / آتش زدي اندر من و چون دود برفتي ب) اي دير به

 قطارهاشيده صف هاي بارور چو اشتران باربر / همي ز پشت يكدگر ك ج) درخت
 ستن اسرو آزاد غالم بت چاالك م/  سرو؟ يزادآن م شيكند پ باغبان، چندد) 

ي غمم بود از همين كه خدانكرده خطا كني هـ) تو كمان كشيده و در كمين كه زني به تيرم و من غمين / همه
 ) يكي4  ) دو تا 3  ) سه تا 2  ) چهار تا 1

 

 شود؟ ي تضمين ديده مي در كدام بيت آرايه - 8
وقت شوريدگان غمش / اگر زخم بينند و گر مرهمشخوشا ) 1
) باد و ابر است اين جهان افسوس / باده پيش آر هر چه بادا باد2
 باشد اي مسلمانان / ز روي خوب، لكم دينكم و لي ديني شكيب نميمرا ) 3
اي بخواه / چون خارپشت بر بدنم موي سوزن است ) گر گوييم كه سوزني از سفله4

قرابت معنايي دارد؟» كبوتري كه دگر آشيان نخواهد ديد / قضا همي بردش تا به سوي دانه و دام«كدام دو بيت با بيت  - 9
نوشته گردد دگر نه از مردي/  سرشته گردد دگر نه از دانش الف)

ب) چون كبوتر بگرفتيم به دام سر زلف / ديده بردوختي از خلق جهان چون بازم
 هر جنس پرواز / كبوتر با كبوتر باز با باز ج) كند با جنس خود

چه بود / نوشته نه كاهد نه هرگز فزود د) نوشته چنين بود و بود آن
) ج ـ د4  ) ب ـ ج 3  د   ) ب ـ2  ) الف ـ د 1

توان يافت؟ مفهوم ابيات زير را در كدام بيت مي -10
با بدان كم نشين كه صحبت بد / گرچه پاكي تو را پليد كند«

 »اي ابر ناپديد كند ين بزرگي را / لكّهآفتابي بد
) سركه چون با عسل درآميزد / نام نيكش سكنجبين باشد1
) وليكن چون عسل بشناخت سعدي / فغان از دست زنبوري ندارد2
) به گوش در سخن حجت اي پسر عسل است / جز از سخن نخورد كس به راه گوش عسل3
بي خار كه چيد گل از اين گلشن؟) بي نيش عسل كه خورد از اين كندو؟ / 4

)1فارسي (
ادبيات داستاني (طوطي و بقّال، درس 

)سروآزاد، خ
131تا  112ي  صفحه

)1( نگارش
ناسازي معنايي يا تضاد ،)3ي ذهني ( نوشته

گونه هاي داستان مفاهيم، نوشته
123تا  98ي   صفحه

رش وقت پيشنهادي فارسي )1( و ن
دقيقه 10 



4ي:  صفحهي دهم انساني) (پايهي دوم  ي متوسطه دورهارديبهشت13 آزمون -)7( ي پروژه

 ) :و األدقّ في الجواب للتّرجمة أو المفهوم ن األصح24-21عي(

.لَالع حياةفي  نَري« -11 ماء المسلمينَ أنَّ المعالي تُكْتَسب بقدرِ الكد:«

شود. دست آورده مي ها به مقدار تالش به كه بزرگي بينيم مي) در زندگي دانشمندان مسلمان 1

آورند. دست مي ها را به مقدار سعي و تالش به اند كه بزرگي دريافتهنشمندان مسلمان در زندگي خود ) دا2

آورند. دست مي ها را به مقدار تالش به كه بزرگواري شود ديده ميعلماي مسلمان  حيات) در 3

.بينيم ميرا ها به مقدار تالش  دست آمدن بزرگواري ) در زندگي دانشمندان مسلمان به4

عين الصحيح: -12

انسان نيكوكار غذاها را بين فقيران و بيچارگان تقسيم كرد.»: قَسم المرء الصالح األطعمة بينَ الفقراء و المساكين.«) 1

پنجاه درصد ساكنان جهان از مسلمانان هستند.»: خُمس سكّان العالَم من المسلمين.« )2

ي سردردم داد.دار برا : اين داروها را داروخانه»عطاني هذه األدوية الصيدلي لصداعي.أ« )3

پزند. شهر ما، غذاهاي خوبي براي مهمانان عزيزمان مياز رستوران اين در »: مدينتنا تُطبخ أطعمة طيبة لضيوفنا األعزّاء.في هذا المطعم من « )4

:خطأالعين  -13

آن كشاورز كوشا، نقش مهمي را در كشت محصوالت زراعي براي كشورمان ايفا»: .الزراعية لبلدنايؤدي ذلك الفلّاح المجد دوراً مهماً في زرع المحاصيل ) «1

.كند مي

ياري برسانند.به او ديده جمع شدند تا  زن آسيب اطرافدر خيابان هشتم، مردم .»: ارع التّاسع تَجمع النّاس حول المرأة المصدومة ليساعدوهافي الشّ) «2

خوبي ياد بگيرم. زبان عربي را به ،تصميم گرفتم كه با كمك استاد ماهرم.»: تاذي الحاذقساُمساعدة بلّم اللّغة العربية جيداً عزمت أن أتع«) 3

اي دارد. هر گناهي جز بداخالقي توبه »:لكلّ ذَنبٍ توبةٌ إلّا سوء الخُلُق.) «4

علي علم اهللا: تدلّ العين اآلية الّتي  -14

»هل يستوي الّذين يعلمون و الّذين ال يعلمون) «2    »  لون خبيرٌو اهللا بما تعم) «1

3» (ليس اهللا بأعلم بالشاكرينَ أ) «4  »موات و ما في األرضو اهللا يعلم ما في الس«

للفراغ مما بينَ القوسين: الخطأعين  -15

الكيمياوي. (السماد) …الحشرات و  بيداتفط المطّاط و ميصنَع منَ النِّ) 1

األنابيبِ. (المصافي) عبر …لي إمنَ اآلبار أو الموانئ النِّفط ينقَل  )2

قود)في البالد. (الو …طّات لي محإمنَ المصافي فط النِّات مشتَقّالنّفط الت قناتنقُلُ ) 3

تُصنَع أشياء كثيرةٌ منه. (أبيض) …فطُ سائلٌ النِّ) 4

مع مسؤول  النفط، الفعل المجهول، صناعة
استقبال الفندق، تمارين

يا من في البحار عجائبه، جار و مجرور
أهم معاني حروف الجرّ 

) + جار و 8ي درس ( ) + ترجمه7درس (
هم معاني حروف الجرّأمجرور + 

 90تا  71ي  صفحه

دقيقه 15وقت پيشنهادي: 

)1عربي زبان قرآن (



5ي:  صفحهي دهم انساني) (پايهي دوم  ي متوسطه دورهارديبهشت13 آزمون -)7( ي پروژه

:فيه التّضاد ما ليسعين  -16

فَجأةً قَفَزَ الدلفينُ قُربي و بغتَةً كتم في البحر.) 1

ك كاإلنسانُ.نّي كالطيور و تَبكي كاألطفالِ و تَضحإنَّ الدالفينَ تُغ) 2

3 (.ن أماكنِ اإلنتاج إلي أماكنِ االستهالكاألنابيبِ م لِ في صيانةِ خطوطوحِ الدن أنجإيرانُ م  

4 (الفينُ دوراً مي الدلمِ.تُؤدربِ و السهماً في الح

:الواقعو صحيح حسب الحقيقة عين ال -17

1 ( بالد راًيران قسمإتُصد ! طور!عمة الفي و الخبزُ و المرقُ من أطالشّا) 2  من الغازِ إلي البلدانِ الصناعيةِ

الطّائرة!بمن طهران إلي النّجف  فرةُسال ةتستغرق ساعات كثير) 4  قد اُنزلَ القرآن الكريم في شهر شعبان المبارك!) 3

الفاعل؟نائب  جاء مافي أي عبارةٍ  -18

كُتب عليكم الصيام. !أيها المسلمون) 2) لم يشاهد في الجنَّة منْ يشبِه شماساً.1

.أبداً) له خُطّة ال إدراك لنا بها 4.ال يسمع صوت الجرس من بعيد) 3

19- تاإلعرابي للكلمات الّ ن المحلّعي: ي تحتها خطّ

»يسمك بحس اًالقرش عدو الخطأ سببب اإلّ أبداً اإلنسان يهجم ال األمره في حقيقة اً لإلنسان ولكنّطبيعي«.

مفعولالإليه /  ) الفاعل/ المضاف2  / المفعولنائب الفاعل/ المجرور بحرف الجرّ) 1

الفاعل/  ر بحرف الجرّ) نائب الفاعل/ / المجرو4مفعولال/ إليه  المضاف) نائب الفاعل/ 3

20- فيها فعل مجهول ليسن عبارة عي:

اط و مبيدات الحشرات أم ال؟صنع من النفط المطّ) هل ن2َ  حب إلي أعماق البحر و غرق.س نا في اإلنترنت أنّ رجالًأ) قر1

ة.راني إلي البلدان الصناعياد اإليجر قسم من السصد) ي4  ؟!ففي الص سدرتُي تالّ المطالب أفهم الأعلم لماذا  ) ال3



6ي:  صفحهي دهم انساني) (پايهي دوم  ي متوسطه دورهارديبهشت13 آزمون -)7( ي پروژه

كند و ميان محبت به خدا و آثار محبت به او چه يل را بخشنده ميكدام عامل، تنبل را چاالك و بخ -21

؟رابطه اي برقرار است

دو سويه و مستقيم» يحبِبكُم اهللاُ«) 2علي و معلوليـ »يحبِبكُم اهللاُ«) 1 ـ

دو سويه و مستقيم» تُحبونَ اهللاَ«) 4علي و معلوليـ» تُحبونَ اهللاَ«) 3 ـ

؟رود كار مي ، چيست و در خصوص آن كدام اصطالح اسالمي بهخانة خدا شدن دلشرط  -22

جهادمحبت كساني را كه رنگ و نشاني از خدا را دارند و خداوند دوستي آنان را به ما توصيه كرده، در دل جاي دهيم. ـ ) 1

ياز خدا را دارند و خداوند دوستي آنان را به ما توصيه كرده، در دل جاي دهيم. ـ تبرّ محبت كساني را كه رنگ و نشاني) 2

يتولّ ـ ضد خداست از دل بيرون كنيم.را كه شيطان و امور شيطاني و هر چه ) 3

ضد خداست از دل بيرون كنيم. ـ برائترا كه شيطان و امور شيطاني و هر چه ) 4

؟بل با كدام گروه از افراد است و كدام حديث شريف مؤيد اين مطلب استحبت الهي در تقامتاياني در عرض مدوست داشتن ه -23

1 (»تَّخن ين دونِ اهللا مكسي كه از فرمان خدا سرپيچي كند، او را دوست ندارد«ـ » اَنداداًذُ م«

»و را دوست نداردكسي كه از فرمان خدا سرپيچي كند، ا«ـ » للّه و الَّذينَ آمنوا اَشَد حبا«) 2

»قلب انسان حرم خداست، در حرم خدا غير خدا را جا ندهيد.«ـ » للّه و الَّذينَ آمنوا اَشَد حبا«) 3

»قلب انسان حرم خداست، در حرم خدا غير خدا را جا ندهيد.«ـ » اَنداداًمن يتَّخذُ من دونِ اهللا «) 4

 تقوا در تمثيل اميرمؤمنان علي (ع) چيست؟ و تفاوت انسان باتقوا و بي ايدة روزه استترين ف در ارتباط با مهمفايدة نماز كدام  -24

دوري از گناه ـ رهوار بودن اسب اولي و لجام گسيختگي مركب ديگري) 2  بهشتي بودن اسب اولي و جهنمي بودن مركب ديگريـ  تقوا) 1

ياد خدا ـ بهشتي بودن اسب اولي و جهنمي بودن مركب ديگري) 4  رهوار بودن اسب اولي و لجام گسيختگي مركب ديگري ـ ياد خدا) 3

 ؟شود بر او واجب مي حكميچه  ،باطل كندبه چيز حرامي اگر كسي روزة خود را  -25

.مانند آنها به فقير بدهد و جو بايد هم روزه را قضا كند و هم براي هر روز يك مد گندم و) 1

فقير طعام بدهد. بايد دو ماه متوالي روزه بگيرد و به شصت) 2

.اگر برايش ممكن است، بايد تا رمضان سال آينده كفارة جمع بدهد) 3

فقط بايد كفّاره بدهد يعني براي هر روز دو ماه روزه بگيرد يا به شصت فقير طعام دهد.) 4

قدم در راه
ياري از نماز و روزه، فضيلتخدا،  دوستي با

آراستگي
)13) تا پايان درس (11درس (

148تا  116 ي صفحه
دقيقه 20وقت پيشنهادي: 

)1(دين و زندگي 
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؟شود، كدام است ات مياحكام الهي چيست و عاملي كه موجب دور شدن تدريجي انسان از مكروه تفايدة مستقيم عالم بودن به حكم -26

و درك صحيح از اعمال نماز شماردن نمازنكوچك ـ  افزايش معرفت در عمل به دستورات الهي) 1

و درك صحيح از اعمال نماز شماردن نمازنكوچك ـ در مسير نزديك شدن به خدا  گام برداشتن) 2

به همراه حضور قلب داشتن نماز در طول روز افزايش معرفت در عمل به دستورات الهي ـ پنج بار برپا  )3

به همراه حضور قلب داشتن نماز در طول روز گام برداشتن در مسير نزديك شدن به خدا ـ پنج بار برپا) 4

؟آيد جاسات به حساب ميچه تعداد از موارد زير جزء ن -27

الف) خوك مرده

حرام گوشت فاقد خون جهنده اتار و مدفوع حيوانرب) اد

آور جامد مستي ج) مادة

د) مردار انسان

 هـ) مردار حيوانات حرام گوشت فاقد خون جهنده

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

شود نوجوان بيشـتر بـه براي ارضاي مقبوليت چه راهي را در پيش گرفته است و كدام نياز موجب مي ،برد كار مي فردي كه الفاظ زشت به -28

 ؟استعدادهاي خود را شكوفا كند وخود بپردازد 

مقبوليتآشكار ساختن ضعف روحي ـ ) 2  آراستگيـ آشكار ساختن ضعف روحي ) 1

مقبوليتبرانگيختن تحسين ديگران ـ ) 4  آراستگي ـ برانگيختن تحسين ديگران) 3

؟باشد اي كه خداوند براي زن قرار داده است، تابع چيست و ثمرة عرضة به جاي زيبايي چه مي احكام ويژه -29

كانون خانواده بخشي بهـ حرارت است ا زيبايي باطن او عجين شده احساسات لطيف زن ب) 1

كانون خانواده بخشي بههالن دور بماند ـ حرارت اجود زن از گناه ناگوهر زيباي و) 2

ـ دوري از نگاه هوسرانان و جلب مغفرت الهياست احساسات لطيف زن با زيبايي باطن او عجين شده  )3

دوري از نگاه هوسرانان و جلب مغفرت الهيهالن دور بماند ـ ااه نااز گن جود زنو گوهر زيباي) 4

؟كند آن را بيان ميجلوگيري از دچار شدن به تبرّج چگونه ميسر است و قرآن كريم با چه تعبيري  -30

جنگ با خداـ  تالش براي كسب مقبوليت اجتماعي با نشان دادن استعدادهاي واقعي خود) 1

اجتماعي با نشان دادن استعدادهاي واقعي خود ـ عمل جاهالنه تالش براي كسب مقبوليت) 2

عمل جاهالنه ـل دآراستگي خود در حد متعا ننگه داشت) 3

ل ـ جنگ با خدادآراستگي خود در حد متعا ننگه داشت) 4
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ي افزايش محبت به خداوند است؟ها كدام عبارت بيانگر يكي از راه -31

طلبي و تحرك و چاالكي ا دوري از منفعت) ايثار و از خودگذشتگي همراه ب1

) آكنده نمودن فضاي دل از عطر محبت به خداوند و دوري از هرگونه نفرت قلبي2

مخلوقات خداوند ة) خالي نمودن دل از هرگونه كينه و دشمني و ابراز محبت به هم3

البريز نمودن عالم از عشق به ذات حق و نفرت و بغض عملي نسبت به دشمنان خد) 4

.…و از نظر امام علي (ع) ارزش هر انسان »گردان نشود اي از تو روي لحظه …هر كس «فرمايد:  امام سجاد (ع) در مناجات خود مي -32

.دارد چيزي است كه دوست مي ةبه انداز ـ ) با تو انس گيرد2  .به قدر كرامت اوست ـ ) با تو انس گيرد1

.دارد چيزي است كه دوست مي ةبه انداز ـ ات را چشيده باشد دوستيلذت ) 4  .رامت اوستبه قدر ك ـ ات را چشيده باشد دوستيلذت ) 3

صداقت در دوستي با خداوند چيست؟ ةنشان -33

دوستي با دوستان خداوند) 4  ) پيروي از خداوند3  بارزه با دشمنان خداوندم) 2  ) بيزاري از دشمنان خداوند1

؟توجه نكنيمديگران هاي  به قدرت كند تا يك از افعال نماز به ما كمك مي كدام -34

تكبيرگفتن ) توجه به بزرگي خداوند در هنگام 2) غصبي نبودن لباس و مكان نمازگزار1

نماز اول وقت ةانجام به موقع نماز و دقت در اقام) 4  ) قرائت صحيح و بدون اشكال آيات و اذكار3

م به پدر و مادر خود نگاه كند، هر چند والدين در حق او كوتاهي و ظلم كردهفرزندي كه از روي خش«با توجه به فرمايش امام صادق (ع):  -35

چه مجازاتي دارد؟» باشند

) نمازش از سوي خدا پذيرفته نيست.2 گيرد. ) مورد غضب خداوند قرار مي1

شود. اش قبول نمي تا چهل روز نماز و و روزه) 4  شود. الهي محروم مي رحمت و غفراناز ) 3

پاسخ دادن به اين سؤاالت اجباري است و در تراز كل شما تأثير دارد.آزمون شاهد (گواه)
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رپذيري از نماز به چه چيزي بستگي دارد و روزه مصداق كامل چيست؟ميزان تأثي -36

تقوا ـ ) ناراحت نكردن پدر و مادر از خود2صبر ـ ) تداوم و ميزان دقت و توجه1

تقوا ـ نماز همراه با تقوا) 4صبر ـ ) غيبت نكردن3

شود و فرد بايد در سفر روزه بگيرد؟ در چه صورتي سفر موجب منع روزه نمي -37

با نهي پدر و مادر به سفري كه براي او واجب نبوده، نرفته باشد. )1

تر از ده روز در جايي كه سفر كرده، توقف نمايد. ) تصميم داشته باشد كم2

) براي انجام كار حرامي، مانند ستم به مظلوم يا همكاري با ظالم، سفر نكرده باشد.3

از هشت فرسخ شرعي باشد.  تر كمتر از چهار فرسخ شرعي و مجموع آن  رفتن او كم) 4

يابد؟ اهميتش افزايش مي ترتيب به گزينه  اولويت آراستگي در كدام -38

خانواده ـ ها اجتماعات و معاشرت) 2ها اجتماعات و معاشرت ـ ) عبادت1

عبادت ـ خانواده) 4عبادت ـ ها ) اجتماعات و معاشرت3

…هاي شود و يكي از جلوه تر مي شود، نوع آراستگي و پوشش او با وقار ي و مستحكم ميدر روح انسان قو …هاي  به همان ميزان كه رشته -39

مربوط به آراستگي و مقبوليت است.

ت نفسعزّ ـ ت نفسعزّ) 4  عفاف  ـ ) عفاف3  مراقبت ـ ت نفس) عز2ّ  مراقبت ـ ) عفاف1

، اين حديث شريف امام صادق (ع) را»ها تبديل شوند. ملت …به  رسول خدا (ص) و ساير پيشوايان ما سبب شد كه مسلمانان ةشيو«اگر بگوييم:  - 40

 …اند: ايم كه فرموده گوش جان سپرده

»رود خود را آماده و آراسته كند. اش به سوي دوستانش مي خداي تعالي دوست دارد وقتي كه بنده«تمندترين ـ ) عز1ّ

»رود خود را آماده و آراسته كند. سوي دوستانش مياش به  خداي تعالي دوست دارد وقتي كه بنده« ـ ترين ) آراسته2

»دو ركعت نماز كه با بوي خوش گزارده شود، بهتر از هفتاد ركعت نماز بدون بوي خوش است.« ـ تمندترين) عز3ّ

»دو ركعت نماز كه با بوي خوش گزارده شود، بهتر از هفتاد ركعت نماز بدون بوي خوش است.« ـترين  ) آراسته4
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41- When you have to get up early … the morning, you … stay up late 

watching television.  

1) at / can’t 2) in / should

3) in / shouldn’t 4) on / could

42- The manager is really busy at the moment. … you call back later? 

1) Should 2) Must

3) May 4) Can

 

 

 

Researchers say that traveling abroad makes the brain more creative. Need proof from an expert? 

Here's Columbia Business School Professor, Adam Galinsky, in an interview for The Atlantic: “…(43)… 

experiences increase the ability to make deep connections …(44)…  different forms.” In short, …(45)… 

situations help the brain learn how to move smoothly between different ideas. 

This life skill comes in handy whenever you’re faced with problems that require new ideas. All 

people …(46)… travel once in a while because traveling  can make you reinvent your life from one 

stage to the next.  

43- 1) Domestic 2) Foreign 3) Energetic 4) Hospitable

44- 1) in front of 2) above 3) between 4) under

45- 1) careful 2) cloudy 3) unfamiliar 4) famous

46- 1) must  2) shouldn’t 3) must not 4) should

Not many animals have hand-like paws. The monkey is one of them. The monkey, like a man, 

has a thumb that can be put opposite other fingers. By pressing its first finger against its thumb, a 

monkey can pick up things as tiny as an insect. Because other animals don’t have this thumb, it is 

difficult for them to pick up small things and carry them. The monkey’s ability to hold rice with its 

paw often causes problems for it. Hunters fill a coconut with a handful of rice, leaving a hole in the 

shell of the nut. The monkey has no trouble putting its paw through the hole. But, it can’t draw the 

paw out while it is holding a handful of rice. Since it is often too stupid or greedy to open its hand, 

the monkey is unable to free itself from this simple trap. 

47- A monkey can pick up small objects by pushing its thumb against … . 
1) things 2) its forefinger 3) its hand 4) the objects

48- According to the text, not many animals have … . 
1) fingers 2) hands 3) paws 4) hand-like paws

49- Hunters put rice in the coconut trap, because monkeys … . 
1) can get the rice out easily 2) have trouble taking the rice out of it

3) mustn’t close their hands to hold rice 4) have no trouble putting their paws in

50- The success or failure of a coconut trap depends on … . 
1) what kind of rice is in the trap 2) how large the coconut is

3) how many holes are in the coconut 4) whether the monkey will give up the rice

Traveling the World 
تا ابتداي 

Pronunciation 
113تا  97 ي صفحه 

دقيقه 15وقت پيشنهادي: 

)1(زبان انگليسي 

PART A: Grammar and Vocabulary 

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

PART C: Reading Comprehension 
Directions: Read the following passage and answer the questions by choosing the best choice (1), (2), (3), or (4). Then mark the correct 
choice on your answer sheet. 

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.



11ي:  صفحهدهم انساني) ي (پايهي دوم  ي متوسطه دورهارديبهشت 13 آزمون -)7( ي پروژه

mو  m3هاي  اگر ميانگين داده -51 1   وm 2 در اين صـورت واريـانس ايـن ،باشد 14برابر  5

؟ها كدام است داده

1 (76
32 (74

3

3( 86
34 (85

3

aهاي  واريانس داده -52 ,b ,c ,d ,e ,f a,bهاي اين صورت ميانگين داده برابر صفر است. در 10, ,c ,d ,e ,f؟كدام است

1( 10   2 (20   3 (15   4 (30 

,ها (اختالف از ميانگين) برابر با  يك سري از دادهاز ميانگين اگر انحراف  -53 , , , , 6 3 0 1 6 ؟كدام است ها باشد، مقدار انحراف معيار داده2

1 (43
32 (43  3 (11

134 (13

1/و انحراف معيار 6با ميانگين  (خم بهنجار) در يك منحني نرمال -54 )ها در محدودة  تقريباً چند درصد داده 5 , )3 ؟رندقرار دا 9

1 (92   2 (96   3 (68   4 (/99 9

واريانس هشت دادة جديد كـدام ،ها اضافه شوند به اين داده 7و  9اگر دو دادة  .مفروض است 4و واريانس 8دادة آماري با ميانگين 6 -55

؟است

1 (4   2 (6   3 (/3 254 (/4 75

نمودارهاي يك  ، معيارهاي پراكندگي 
متغيره چندنمودارهاي  ، متغيره

) 5) و فصل (3) درس (4ل (فص
)2و ( )1درس (

133تا  105ي  صفحه
دقيقه 25وقت پيشنهادي: 

)1رياضي و آمار (

محل انجام محاسبات
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aهاي  انحراف معيار دادهاگر  -56 , b , c , d   6 2 6 2 6 2 6 aيها واريانس داده ،باشد 24برابر  2 b c d
, , ,3 3 3 است؟برابر با كدام 3

1( 4   2( 4
33( 16

94( 4
9

هـراساس درصد  ها بر اي اين داده نمودار ميله .هاي تقويتي يك آموزشگاه است متقاضي شركت در كالسنفر  200جدول زير، مربوط به  -57
؟كدام استها  يك از كالس
نام درس  رياضي  فيزيك  زيست  شيمي
فراوانيتعداد 60 40  70  30

 1 (

دلايرصد

دلايرس هنام

0/35

0/3

0/2

0/15


لاير�اض ز�ست ف�ز�� 
ش�مچ
  2 (

دلايرصد

دلايرس هنام

70

60

40

30

ز�ست 
ش�مچ ف�ز�� 
لاير�اض

3 (  

دلايرصد

دلايرس هنام

0/7

0/6

0/4

0/3

ف�ز�� ز�ست 
لاير�اض 
ش�مچ
  4 (

دلايرصد

دلايرس هنام

35

30

20

ز�ست 
لاير�اض ف�ز�� 
ش�مچ

15

؟م استها كدا تعداد كل داده .است 200برابر   x دستة اي مقابل، فراواني در نمودار دايره -58

1( 600   2 (500 

3 (700   4 (900 

كم C داده از دستة 5اگر كنيد.  مشاهده ميزير ا در جدول هر دسته ردرصد ايم و  بندي كرده دسته طبقه 4را در دادة آماري  50تعداد -59
برحسـب Dكـزي دسـتة   زاويـة مر  ،هاي جديد داده يبند اي طبقه اضافه كنيم، در نمودار دايره Dداده به دستة  5 نكنيم و به جاي آ

؟كدام استدرجه 
1 (/48 3
2 (/57 6   
3 (/79 2   
4 (/72 3

؟ستنييك از موارد زير  اي روشي سودمند در نمايش كدام نمودار جعبه -60

كمترين و بيشترين داده) 4   چارك) 3  ميانه) 2   نگينميا) 1

D  C  B  A  دسته
x  40  30  24   ها دادهدرصد

150
0

x
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300

خودلايروهاي تعداد

100

خودلايروهاي تعداد

40

60

استانها سا�ر

تهران

ه�بر�دي Aتول�دي


بنز�ن Aتول�دي ت

؟است نادرستده در كدام گزينه شاي مقابل، مطلب ذكر  با توجه به نمودار جعبه -61

است. 7دامنة ميان چاركي برابر ) 1

است. 21هاي اول، دوم و سوم برابر  مجموع چارك) 2

در داخل جعبه، پراكندگي در سمت چپ ميانه، كمتر از سمت راست آن است.) 3

دست آوريم. توانيم مد را به اي مذكور، نمي به كمك نمودار جعبه) 4

,هاي  اگر داده -62 , , , , , , , ,3 14 2 4 6 27 9 17 28 dاي زير نمايش دهيم، اختالف را به صورت نمودار جعبه 10 c

b a




؟انه چقدر استبا مي

1 (3   2 (4 

3 (/4 54 (/3 5   

با توجه به ،دستگاه باشد 200تهران  دستگاه و تعداد كل خودروهاي توليدي در 800خودروها در كشور نوع تمام  ةناكل توليدات روزاگر  -63

؟است Aبنزينيتوليدي در تهران چند برابر مقدار پارامتر خودروهاي  Aخودروهاي هيبريدي  ةر، مقدار آمازيرنمودار پراكنش نگاشت 

1 (3
5

2 (3
4

3 (3
8

4 (4
5

؟چه تعداد از موارد زير درست است -64

متغير عددي كاربرد دارد. 3الف) نمودار حبابي فقط براي نمايش

باشد.داشته مثبت  ارمقدب) متغير سوم در نمودار حبابي فقط بايد 

هاست. پ) مقدار متغير سوم در نمودار حبابي متناسب با محيط دايره

ت) نمودارهاي حبابي از نوع نمودارهاي پراكنش نگاشت نيستند.

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

بـه شـكل مكعـب ييهـا  ارتفـاع جعبـه  متناسب با ها  و مساحت دايرهعرض  و ترتيب طول ها بهyمحورو  هاxدر نمودار حبابي زير، محور -65

حجم مكعب مستطيل) طولعرضاست؟ (راهنمايي: ارتفاع Aچند برابر حجم جعبة  Bباشند. حجم جعبة  مستطيل مي

1 (20 

2 (32 

3 (40 

4 (42 

3 1581
x

10

b ca
x

d

3 8

2

6

r=1

Aجعبۀ

طول

عرض
Bجعبۀ

r=2
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چندميانگين درآمدها  ميليون تومان باشد، 2باشد. اگر كمترين درآمد در بين اين افراد  ميدر نمودار حبابي زير، متغير سوم درآمد افراد  -66
است؟ ميليون تومان

1 (2  
2 (4  

3 (16
3

4 (20
3

؟استدرجه باشد، اين نمودار شامل چند متغير كمي  45از نمودار راداري برابر متوالي خط  اگر زاوية بين دو نيم -67
1 (10  2 (4  3( 8  4 (6  

است؟بوده  جهرد دنها چ بين شعاع هاولي درجه تغيير كند، زاوية 30ها بين شعاع ةاگر زاوي .كنيم ميمتغير اضافه  6به يك نمودار راداري  -68
1 (60   2 (30   3 (45   4 (90 

هـر (باالترين نمره در م است؟كداتقريباً شده است، ميانگين نمرات علي  درس علي رسم 6كه براي نمرات  زيربا توجه به نمودار راداري  -69
است.) 20درس

1 (/17 3

2 (/14 67

3 (/15 6

4 (/18 76

تواند باشد؟ هاي زير، نمودار راداري مربوط به آن كدام گزينه مي با توجه به جدول داده -70
هدهمشا

متغير
A  B  بيشينه

x16  9  15  
x280  60  100  
x32  4  5  
x420  40  40  

1 (

x1

x3

x2
x4

A

B

2 (

x1

x3

x2
x4

A
B

3 (

x1

x3

x2
x4

A

B

4 (

x1

x3

x2
x4

A
B

ف�ز��


عرب

زبان

ش�مچ


لاير�اض

ز�ست

0/8

0/7
1

0/8

0/4

0/7

48 96

145

155

=r
A
2

A

وزن

قد

B

r
B

=1

175

60

C
=r

C
3
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 ؟است نادرست هاي تاريخي اقتصاد ايران درخصوص دوره كدام گزينه -71

المللي و دليل وسعت و پهناوري جغرافيايي، برخورداري از منابع طبيعي و قرار گرفتن در چهارراه بين ايران به) 1
.اي در اقتصاد جهان داشته است تالقي سه قاره آسيا، اروپا و آفريقا از دوران باستان جايگاه ويژه

كفـايتي و عياشـي حكـام بـه اوج رسـيد و ايـران فرصـت طاليـي خـود را بـراي جبـران بي ،در دوران قاجار )2
ماندگي نسبت به اروپا از دست داد. عقب

مالكيـت ومانده از زنان مسلمان ايراني، حجـم عظيمـي از    هاي باقي حاكم بود و زنان حق مالكيت نداشتند، وقف نامهدر موقعيتي كه در اروپا بربريت ) 3
.دهد گذاري و مشاركت ايشان را در توليد نشان مي سرمايه

اجتمـاعي و  هـاي دينـي،   بر يكپارچگي سياسي، اقتصاد يكپارچه اما غيرمستقلي شكل گرفـت كـه بـا سـاير اليـه       عالوه  اول حكومت صفويه، ةدر نيم) 4
.فرهنگي كشور هماهنگي داشت

؟شود بندي تاريخي اقتصاد ايران مربوط مي قسيمهر يك از عبارات زير به كدام دوره از ت -72
در اين دوران دولت حضوري گسترده در عرصة اقتصاد كشور داشت و توانست سازمان و تشكيالت خود را نوسازي كند. ،ـ

توصيه نه در اقتصـادهاي حمايت از توليد ملي، متأسـفا  هاي علمي جديد بيانيه هاي علما به پادشاهان براي توجه به صنايع و پيشرفت ـ
ايران اثربخش نبود.

در اين دوره هاي عمراني متعدد در كشور پرداخت. دولت با هدف ايجاد توسعة نمايشي به اجراي طرح ،ـ
1300هاي قبل از  ـ سال 1300هاي قبل از  ـ سال 1357تا  1300از ) 1
1357تا  1300ـ از  1357تا  1300 از ـ 1300هاي قبل از  سال) 2
1357تا  1300ـ از  1300هاي قبل از   ـ سال 1357تا  1300از ) 3
1300هاي قبل از  ـ سال 1357تا  1300 از ـ 1300هاي قبل از  سال) 4

؟شود گر مي به اقتصاد و قوانين حاكم بر آن در اصول اقتصاد، در چه بخشي از قوانين آن جلوه هنوع نگاه جامع -73
اصول اقتصادي قانون اساسي) 4  هيئت دولتتوسط قوانين مصوب ) 3  نظرات شوراي نگهبان) 2  مصوب مجلس نقواني) 1

؟باشد پاسخ صحيح هر يك از سؤاالت زير مي ترتيب بهكدام گزينه  -74
باشد؟ هاي عمومي كدام مورد صحيح مي و ثروت انفالاصل چهل و پنجم قانون اساسي در رابطه با با مطابق الف) 
بيان شده است؟قانون اساسي در كدام اصول  »ادياقتصادي شهروندان و فعاالن اقتص حقوق«ب) 

د حمايت قـانون جمهـوري اسـالميمور ،ها تا جايي كه با اصول ديگر اين فصل مطابق باشد و از محدودة قوانين اسالمي خارج نشود الف) مالكيت آن) 1
47و  46ب)  است.

49و  47، 46ب)  .ها عمل نمايد امه نسبت به آندر اختيار حكومت اسالمي هستند تا بر طبق مصالح ع اين اموالالف) ) 2
49و  48، 47ب)  .كند و اين اموال در اختيار حكومت اسالمي است الف) تفصيل و ترتيب استفاده از اين اموال را ولي فقيه معين مي) 3
49و  48، 47ب)  .كند ن ميقانون معي راو ترتيب استفاده از هر يك  يلتفصالف) اين اموال در اختيار حكومت اسالمي است و ) 4

؟هاي زير است كدام گزينه پاسخ صحيح پرسش -75
گيرد؟ ل را دربرميوشود و كدام اص ردي ميامباحث مالي دولت شامل چه موـ
تالش دولت پس از جنگ چه بود؟ـ
.دوسپرده ش بخش خصوصيتجاري به و ها و مؤسسات توليدي  ـ ادارة تعداد قابل توجهي از كارخانه 55تا  50، ها و درآمدهاي دولت دريافت) 1
.دوها و مؤسسات توليدي تجاري به دولت سپرده ش ـ ادارة تعداد قابل توجهي از كارخانه 55تا  50، كننده بحث بودجه و نهادهاي تصويب) 2
.دهد هاي خصوصي و مردمي را افزايش  شـ مشاركت بخ 55تا  51، كننده بحث بودجه و نهادهاي تصويب )3
.دهد  كاهشهاي خصوصي و مردمي را  ـ مشاركت بخش 55تا  51، ها و درآمدهاي دولت فتدريا) 4

اقتصاد ايران
اقتصاد ايران در مسير پيشرفت

)3و ( )2) فصل (5بخش (
144تا  124ي  صفحه

دقيقه 20وقت پيشنهادي: 

اقتصاد

سزايي در سؤاالت آزمون دارند. به خوبي فرا بگيريد چون سهم به مفاد و محتواي اصول قانون اساسي را
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ريزي منظم و صحيح استوار است. بحث تأمين برنامهبا  …و  …،  …قانون اساسي نظام اقتصاد ايران بر پاية سه بخش  …طبق اصل  -76
شود با عنوان مي …كه شامل اصول  مهوري اسالمي ايرانفصل چهارم قانون اساسي ج .قانون اساسي آمده است …اجتماعي در اصل 

اقتصاد و امور مالي به مسائل اقتصادي كشور پرداخته است.
ـ چهل و دوم تا پنجاه و پنجم 46ـ دولتي، خصوصي و سهامي ـ  43) 1
چهل و سوم تا پنجاه و پنجم ـ  29ـ دولتي، تعاوني و خصوصي ـ  44) 2
ـ چهل و سوم تا پنجاه و پنجم 46وصي ـ ـ دولتي، تعاوني و خص 44) 3
ـ چهل و دوم تا پنجاه و پنجم 29ـ دولتي، خصوصي و سهامي ـ  43) 4

باشد؟ چنين دهة سوم آن صحيح مي ر انقالب اسالمي و هممدر ارتباط با دهة دوم ع ترتيب بههر دو قسمت كدام گزينه  -77
ـ سياست كلي دولت در اقتصاد در جهت  .هاي ناشي از جنگ بود ن پهلوي و بازسازي خرابيجاي مانده از زما عزم كشور بر حل مشكالت اقتصادي بر) 1

هاي خصوصي به بخش دولتي بود. ها و شركت واگذاري كارخانه
هايي را تالشـ دولت در اين دوران   .براي آغاز جهش اقتصادي بوديم …هاي اقتصادي مثل راه و ترابري و مخابرات و  در اين دوره نيازمند زيرساخت) 2

در جهت دادن آزادي عمل بيشتر به بخش خصوصي آغاز كرد.
بـه ـ در اين دوره توليد ناخالص ملي و درآمد سرانة كشور رو  .هاي مردم در عرصة اقتصاد بود در اين دوره تالش دولت در جهت هرچه بيشتر فعاليت) 3

بهبود رفت.
دولت در اين ايـام بـا بـازنگري نقـش خـود در ـ  رفع شده بود. …ي مثل نيروگاه برق، پتروشيمي و هاي اقتصاد زيرساختبه  كشور در اين دوره نياز) 4

هايي را آغاز كرد. هاي غيرضروري در اقتصاد، تالش عرصة اقتصاد براي كاهش برخي از فعاليت
است؟ نادرست گزينهكدام  -78

افزايش درآمد دولت، افزايش اشتغال، كاهش تورم آثار مطلوبي براي اقتصاد كشور دارد، مانند» توليد ملي«توجه به ) 1
، اقتصاد كشور را شكوفا خواهد كرد.ياال و خدمات) ايرانخريد محصوالت (ك) 2
موجـبكه توسط رئيس جمهور مشخص و ابالغ شده اسـت،  ها  كند، توجه به اين سياست ميسير اصلي اقتصاد را مشخص مكلي كشور،  يها سياست) 3

حركت نمايد. ريل خودد در شود قطار اقتصا مي
ها است و بيانگر رفتاري ارزشمند است. نشان دهندة حساسيت و غيرت ملي ما نسبت به آن ياستفاده از محصوالت ايران) 4

است؟ نادرستايران كدام عبارت  جمهوري اسالمي ةسال 20انداز  در رابطه با سند چشم -79
سياي جنوب غربي را به دست آورد.كشور بايد جايگاه اول اقتصادي در سطح منطقة آ) 1
كشور بايد موفق به ارتقاي نسبي درآمد سرانه و نيز رسيدن به اشتغال نسبي گردد.) 2
انداز تنظيم و تعيين شود. هاي ساالنه در سند چشم هاي توسعه و بودجه برنامه كالنهاي كمي  الزم است كه شاخص) 3
ستمر داشته باشد. براي دستيابي به اين منظور، الزم است تمام فعاالن اقتصادي كشور تصوير مطلوبي ازاقتصاد كشور بايد پيوسته رشد و شكوفايي م) 4

آينده داشته باشند.
تر شدن باشد و گوناگون سازي در برابر فشارها و تهديدات صحيح مي هاي اقتصاد مقاومتي، كدام گزينه در رابطه با مقاوم در رابطه با مؤلفه -80

شود؟ ور چه پيامدي را دربردارد و كدام عامل موجب تنوع منابع درآمدي كشور ميمنابع درآمدي كش
شود از تحريم اقتصادي دست شكني اقتصاد كشور براي كشور اهميت حياتي دارد و آگاهي دشمنان از اين توانايي موجب مي اين اساس توان تحريم بر) 1

نفتيغيرت شود ـ افزايش صادرا بردارند. ـ مقاومت كشور بيشتر مي
هاي دروني نيز بپردازد ـ مقاومت عفبر طرف كردن ضبه كند، بايد  ا حفظ ميچنان كه در مقابل موانع بيروني استحكام الزم ر هم مقاومتبراين اساس ) 2

دهد و در پي آن تضعيف كشور را به دنبال دارد ـ حركت به سمت فروش نفت خام كشور را كاهش مي
تـرين زمـان ممكـن داشـته شور بايد در وضعيتي قرار گيرد كه در صورت وارد شدن آسيب، توان برطرف كردن آن را در كوتاهبر اين اساس اقتصاد ك) 3

شود ـ تأكيد بر اصالح نظام مالياتي باشد ـ مقاومت و در پي آن پيشرفت كشور بيشتر تضمين مي
را متحمل شود بلكه تهديدات اقتصادي را نيز به فرصت تبديل كند ـ مقاومت كشورترين آسيب  بر اين اساس اقتصاد كشور بايد نه تنها در فشارها كم) 4

هاي نفتي گردد ـ حركت به سمت فروش نفت خام به جاي فروش فراورده شود و موجب پيشرفت كشور مي بيشتر مي
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با توجه به سؤاالت زير كدام گزينه صحيح است؟ -81
المي ايران، بر كدام نكته تأكيد شده است؟الف) در اصل پنجاهم قانون اساسي جمهوري اس

ها در كدام اصل قانون اساسي مورد اشاره قرار گرفته است؟ هاي اقتصادي ميان استان عدم وجود تبعيض در توزيع فعاليتب) 
48زيست، ب)  الف) رشد پايدار و حفظ محيط )1
49و  47كن كردن فقر، ب)  الف) تالش براي ريشه )2
45زيست، ب)  ار و حفظ محيطالف) رشد پايد )3
48اندوزي حرام، ب)  الف) مشروع بودن مالكيت در عين مبارزه با ثروت )4

جاهاي خالي عبارات زير است؟ ةكنند كدام گزينه، تكميل -82
 شكل گرفت. …و با  …الف) دولتي شدن بيش از حد اقتصاد ايران در 

انجام گرفت. …اقتصادي ايران با هدف  ةب) محاصر
…اي سازماندهي شود كه گونه ان توسعه و رشد اقتصاد كشور بايد بهج) جري

زيست آسيبي وارد نشود. افزايش درآمدهاي نفتي، ب) تضعيف توان نظامي و فرهنگي كشور، ج) به محيط  الف) اوايل انقالب اسالمي، )1
هاي خصوصي و مردمي افزايش يابد. دفاعي كشور، ج) مشاركت بخشالف) اوايل حكومت پهلوي، افزايش درآمدهاي نفتي، ب) تضعيف توان اقتصادي و  )2
زيست آسيبي وارد نشود. محيط  الف) پايان حكومت پهلوي، افزايش درآمدهاي نفتي، ب) تضعيف توان اقتصادي و دفاعي كشور، ج) به )3
هاي خصوصي و مردمي افزايش يابد. ، ج) مشاركت بخشالف) پايان حكومت پهلوي، كاهش درآمدهاي نفتي، ب) تضعيف توان فرهنگي و نظامي كشور )4

است؟ نشدهقانون اساسي مطرح  »چهل و سوم«هاي زير در اصل  يك از گزينه كدام -83
هاي كلي اقتصاد ايران ضرورت پايبندي به سياست )2 تأمين نيازهاي اساسي براي همه )1
انه بر اقتصاد كشوراقتصادي بيگ ةجلوگيري از سلط )4  رعايت آزادي انتخاب شغل )3

هاي مهمي را پشت سرگذاشته و مسير دشـواري را فراز و نشيب ،در طول چند قرن اخير، كشور ما از نظر اقتصادي، سياسي و اجتماعي -84
هاي سريع قدم در مسير توسعه و پيشرفت» انقالب صنعتي« ةطي كرده است. زماني كه جوامع اروپايي با پشت سر گذاشتن مراحل اولي

 داشتند: بر مي

 مند گردد. كه دنيا را متحول كرد، منتفع و بهره» انقالب صنعتي«اجازه ندادند ايران از محصوالت و نتايج پر بار » هاي استعماري قدرت« )1

باز ماند.» توسعه و تحول«ها از  دليل شرايط خاص اجتماعي و سياسي خود در مسيري نامناسب قرار گرفت و مدت ايران به )2
هاي استعماري قادر به جـذب و هاي نارواي قدرت اي و دخالت هاي قومي و قبيله هاي فرهنگي و اجتماعي و همچنين بروز جنگ ان به سبب تفاوتاير )3

نشد.» انقالب صنعتي«پذيرش آثار و نتايج 
ل شرايط خاص اجتماعي و سياسي خود در ايـندلي توسط جوامع اروپايي، به» انقالب صنعتي« ةكشور ما نيز همزمان با پشت سرگذاشتن مراحل اولي )4

را هر چند ناقص تجربه كرد.» توسعه و تحول«مسير قرار گرفت و 

؟نيستهاي بعد از پيروزي انقالب اسالمي  هاي دولت در سال كدام گزينه بيانگر ويژگي -85
 و خود نيز گريخته بودند. ور را به خارج منتقل كردههاي ورشكسته و مقروض وابستگان دربار بود كه بسياري از ذخاير كش دولت مالك كارخانه )1

اقتصـاد ةها و مؤسسات زيادي شكل گرفت و دولت به عنوان كارفرماي بزرگ در عرص وساز شد. كارخانه بخشي از درآمدهاي نفتي كشور صرف ساخت )2
مطرح شد.

، حركت به سمت پيشرفت را آغاز كرد.خداشد و ملت ايران با عزم خود و توكل به  بعد از انقالب اسالمي بساط حاكمان وابسته به بيگانه از كشور برچيده )3
اقتصادي كشور حضور يافت و به فعاليـت در ايـن عرصـه ةبا آغاز جنگ تحميلي عليه ايران وضعيتي پديد آمد كه دولت به ناچار و ناخواسته در عرص )4

پرداخت.

پاسخ دادن به اين سؤاالت اجباري است و در تراز كل شما تأثير دارد.آزمون شاهد (گواه)
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؟نداردروي آن هماهنگي  هروب توضيحدر كدام گزينه، عبارت مطرح شده با  -86

شود. ترين مسائل كشور پيشنهاد مي ترين و اصلي توجه به مهم راهبرد سال: در ابتداي هر سال با )1

دهة عدالت و پيشرفتانقالب:  چهارم ةده )2

جهاد اقتصادي: در اقتصاد به طور جهادي (تالش خالصانه بيشتر و بهتر) عمل كنيم. )3

كند. وري حداكثري: يكپارچگي و توازن اقتصادي را ايجاد و به حفظ پيشرفت اقتصادي كمك شاياني مي مديريت مصرف و بهره )4

است؟ نادرستكدام گزينه در خصوص اقتصاد مردمي  -87

پيشرفت اقتصادي آحاد مردم است. يپيشرفت اقتصاد هر كشور در گرو )1

هاي فيزيكي متكي گردد. قاي قدرت توليدي عموم مردم وابسته باشد، به رشد سرمايهكه به رشد توانمندي و ارت بهتر است رشد اقتصادي بيش از اين )2

كند. تر پيشرفت مي هاي اقتصادي مردم، اقتصاد كشور با شتاب، استحكام، گستردگي و عمق بيش در اثر رشد توانمندي )3

د است.ساز افزايش مشاركت مردم در اقتصا هاي دولت، زمينه در اقتصاد مردمي، برنامه )4

؟ه استهاي كلي آن تحت چه عنواني پذيرفته شد بحث از اقتصاد مقاومتي از سوي چه كساني مطرح و سياست -88

كارشناسان، نخبگان و مسئوالن كشور ـ يك سند ملي )2  گذاري اقتصادي مسئوالن و نخبگان كشور ـ ريل )1

گذاري اقتصادي و مقام معظم رهبري ـ ريل نخبگان )4  كارشناسان، نخبگان و مقام معظم رهبري ـ يك سند ملي )3

ها، جنگ اقتصادي را تشديد كرد؟ دشمن بعد از ناكامي در كدام جنگ -89

اجتماعي ـ نظامي ـ عقيدتي ـ امنيتي )2  نظامي ـ انتظامي ـ امنيتي ـ فرهنگي  )1

اي ـ انتظامي ـ نظامي اجتماعي ـ رسانه )4  اي نظامي ـ اجتماعي ـ فرهنگي ـ رسانه )3

ريزي اقتصادي دارند. نقش اساسي در برنامه  …و  …و  …مجريه كشور با  ةعنوان قو ها به لتدو -90

برقراري نظم ـ سالمت ـ پيشگيري و برخورد با مفاسد )1

گذاري پولي گذاري قانوني ـ مقررات ها ـ ريل تأييد و تصويب برنامه )2

اليگذاري اقتصادي و م گذاري ـ مقررات داشتن بودجه ـ سياست )3

گذاري قانوني ـ پيشگيري و برخورد با مفاسد داشتن بودجه ـ ريل )4
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.با اشتقاق همراه استناقص آراية جناس  …گزينة جز به ها گزينه ةدر هم -91

دل نفرستاده به تيغ ت دو ابرو مفرست / كس پي عاشق بياپيك عشقم به اشار) 1

ست در اين جست و جوي ني منظورنه عاشق است در اين گفت و گوي ني معشوق / نه ناظر ا) 2

استكه تو را حريم گردون حرم است / گر خون خوري از ساغر گردون چه غم  اي آن) 3

شعر را خوانند مهمل طعنه بر شاعر زنند / گرچه نگشايند خود الّا كه بر مهمل دهان) 4

است.» مصوت + صامت«به صورت  …گزينة  جز بهها  حروف الحاقي در همة گزينه -92

هاي عشق را نيست چو عشق غايتي  نيست به جز دوام جان ز اهل دالن روايتي / راحت) 1

پيكر او سير نديديم و برفت شيديم و برفت / روي مهنچشربتي از لب لعلش ) 2

گر من از باغ تو يك ميوه بچينم چه شود؟ / پيش پايي به چراغ تو ببينم چه شود؟) 3

تدبيرم / كه دهم حاصل سي روزه و ساغر گيرمروز عيد است و من امروز در آن ) 4

از دو نوع جناس استفاده شده است. …گزينة  جز بهها  در همة گزينه -93

بيژن ،به وحدت رستم از غرقاب وحشت / به رستم رسته گشت از چاه) 1

مهر آزماي مهرة بازوش جان و عقل / حلقه به گوش حلقة گيسوش انس و جان) 2

خمارحامي آفاق شد / با گل و مل كس دگر خار نديد و عدل تو تا ز اهتمام ) 3

اي داشت به بالم صياد / تا نشد بالش او پر ز پرم خواب نكرد سخت دلبستگي) 4

؟نيستكدام يك از ابيات زير ذوقافيتين  -94

به ميدان وفا يارم چنان آمد كه من خواهم / ز ديوان هوا كارم چنان آمد كه من خواهم) 1

اه خورشيد گرم / زمين خشك و بالين جمشيد نرمهوا سرد و خرگ) 2

دل گمراه را رهي بنماي / مردم ديده را دري بگشاي) 3

ها همه بيرون روي تو ز تلخي چون كه دل پر خون شوي / پس ز تلخي) 4

وجود دارد.» جناس تام« … جز بهدر همة ابيات  -95

چنگ مرا نشد از گوش دلم زمزمة نغمة چنگ / تا عنان دل شيدا بشد از) 1

دوش آگهي ز يار سفر كرده داد باد / من نيز دل به باد دهم هرچه باد باد) 2

وان كه گيسوي تو را رسم تطاول آموخت / هم تواند كرمش داد من مسكين داد) 3

زبان من سيصد زبان برآرم ها را در عشق چنگ سازم / وز چنگ بي جان هاين جمل) 4

ها دقت كنيد. تر در صورت سؤال هاي بيشتر و كم ها و به قيد ها در اين آزمون، به نوع آرايه با توجه به دوره شدن بسياري از آرايه

قافيه / جناس و انواع آن
)12() و 11) درس (4فصل (

106تا  88ي  صفحه

دقيقه 15وقت پيشنهادي: 

)1ادبي (علوم و فنون 
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؟نداردني وجود در ابيات كدام گزينه قافية ميا -96
اي يار ما دلدار ما اي عالم اسرار ما / اي يوسف ديدار ما اي رونق بازار ماالف) 
من از كجا پند از كجا؟ باده بگردان ساقيا / آن جام جان افزاي را بر ريز بر جان ساقياب) 
اكه تو آفتابي و بي تو بود فسردن با تو حيات و زندگي بي تو فنا و مردنا / ز آنپ) 
جانا سر تو يارا مگذار چنين ما را / اي سرو روان بنما آن قامت و باال را) ت
ت،  الف) 4  پ، ب) 3  الف، پ) 2   تب، ) 1

در كدام گزينه درست بيان شده است؟ ترتيب بههاي زير،  نوع جناس در بيت -97
ييي / همه بيشي تو بكاهي همه كمي تو فزاوشالف) همه غيبي تو بداني همه عيبي تو بپ

را خوردني هست و آب روان / سپاهي به مهر تو دارد روانو ب) ت
داني كه مدت عالم خاك / باد است كه زود بگذرد باده بيار پ) چون مي

گر از شانه كرد / دست آن مشاطه را بايد جدا از شانه كرد  را جدا مشاطه تت) تار زلف
جناس تامجناس ناقص اختالفي، جناس تام، جناس ناقص اختالفي، ) 1
جناس تام، جناس تام، جناس ناقص اختالفي، جناس ناقص افزايشي) 2
جناس ناقص اختالفي، جناس تام، جناس ناقص افزايشي، جناس تام) 3
جناس تام، جناس ناقص اختالفي، جناس ناقص افزايشي، جناس تام) 4

 است؟شده درستي مشخص  به قافيه در چند بيت ةنوع قاعد -98

)1 ة(قاعدار بيا دفع مده، دفع مده اي مه عي/  بيادگر بار واجه بيا، خواجه خخواجه بيا، الف) 
)2 ة(قاعدندر دل آتش درآ پروانه شو پروانه شو ا و/  حيلت رها كن عاشقا ديوانه شو ديوانه شوب) 
)1(قاعدة  ها بدر است روح تو كز او بشكافت ظلمت مهها /  شب قدر است جسم تو كز او يابند دولتپ) 
 )1ما را همه عمر خود تماشاست (قاعده /  تا نقش خيال دوست با ماستت) 

)2 ةي فرما، دوتا گشتم ز يكتايي (قاعدا مرا يكتايي/ ث) اال اي شاه يغمايي، شدم پر شور و شيدايي 
) سه4  ) چهار3  ) يك2  ) دو1

است؟شده مشخص  نادرست تماماًرديف  كدام گزينهدر  -99
ستسبك برجه چه جاي انتظار/  ستقرار يالف) سماع از بهر جان ب

ناريترسم كه تاب نار  كه مي/  ناريمتاز اي دل سوي درياي ب) 
 ستما ةبرون رو هي كه خانه خان/  ستپ) درين خانه  كژي اي دل گهي را

فراق/ وگرنه شرح دهم با تو داستان  فراقزبان خامه ندارد سر بيان ت) 
 اجل روزگارش بر تاخت هسپ/  اجل ميري مصر در كه شنيدمث) 

ث، پ) 4  ب، ت) 3  ب ) الف،2  الف، ث) 1

.…جز به سان است و جناس در بيت وجود دارد قاعدة قافيه يك ابيات ةدر هم - 100
اي جان من خطا اينجاست چو بشنوي سخن اهل دل مگو كه خطاست / سخن شناس نه) 1
نرگس مستت سالمت را دعا گفتيمجويي كه مستان را صال گفتيم / به دور  صالح از ما چه مي) 2
جويم گويم / كه من نسيم حيات از پياله مي سرم خوش است و به بانگ بلند مي) 3
اي قباي پادشاهي راست بر باالي تو / زينت و تاج نگين از گوهر واالي تو) 4
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…داريوش بزرگ نباشد و به فرما مي …متعلق به دورة  … - 101

كـه شـوش را بـه سـارد متصـل كيلومتر، 2400يش از بـ جادة شاهي به طول   بند شادروان ـ اشكاني  بقاياي )1
كرد، ساخته شد. مي

بند شادروان ـ ساساني ـ يكي از اهالي آسياي صغير به نام اسكيالكس، مأمور كشـف مسـيرهاي آبـي بقاياي )2
رود سند، در جريان لشكركشي به هندوستان شد.

اريوش سكه هايي با وزن و عيار مشـخص ضـرب كـرد كـه در سراسـردپل دزفول ـ اشكاني ـ    بناي تاريخي )3
قلمرو هخامنشيان و حتي فراتر از آن اعتبار داشت.

،كـرد  مـي كيلومتر كه شوش را بـه سـارد متصـل     2300طول  هپل دزفول ـ ساساني ـ جادة شاهي ب  بناي تاريخي )4
ساخته شد.

؟باشد مي غلطشي موارد كدام گزينه در ارتباط با تجارت عصر هخامنهمة  - 102
كاالهاي ارزان قيمت جاي كاالهاي تجمالتي را گرفتند و تجارت رونق گذشته را نداشت. دوران سلوكيان، رالف) د

هندوستان مشتريان زيادي در قلمرو روم داشت. ةب) در زمان اشكانيان، ابريشم چين و ادوي
برقراري ارتباط تجاري، با هند و چين شدند. هوشمندانه مانع موفقيت روميان براي ج) اشكانيان و سلوكيان، 

نمودند. هاي پيشين بر كار تجارت نظارت مي د) ساسانيان به مراتب بيشتر از حكومت
 شرق آفريقا و مركز اروپا رايج و معتبر بود. تا چين از كشورساساني بيشتر  ةهاي نقر هـ) سكه

الف، ج) 4  هـ ، ج، الف) 3  ب، هـ ) 2  هـ ، ب، د) 1
؟ذكر شده استگزينه كدام پاسخ صحيح هر يك از سؤاالت زير در  ترتيب به - 103

زبان پارتي يا پهلوي اشكاني در كدام مناطق ايران متداول بود؟الف) 
؟باشد نميكدام مورد از جمله علومي كه در فصل مربوط به دانش كتاب اوستا به آن اشاره شده است، ب) 
يافتند؟ ده پرورش ميكودكان تا چند سالگي در درون خانوا) ج
دارد؟ ريشهشاهنامه در كدام دوره » بيژن و منيژه«داستان  )د
الف) جنوب و جنوب شرقي ـ ب) امور حقوقي ـ ج) پنج يا هفت سالگي ـ د) ساساني) 1
ج) شش تا هشت سالگي ـ د) ساساني  الف) شمال و شمال شرقي ـ ب) دامپزشكي ـ )2
ياضيات ـ ج) پنج يا هفت سالگي ـ د) اشكانيالف) شمال و شمال شرقي ـ ب) ر) 3
الف) جنوب و جنوب شرقي ـ ب) علوم طبيعي ـ ج) شش تا هشت سالگي ـ د) اشكاني) 4

باشد؟ مي نادرستهر دو موارد كدام گزينه  - 104
اي العـاده  ها و وسايل ارتبـاطي از اهميـت فـوق    راه ،الف) در دوران فرمانروايي اشكانيان و ساسانيان

بودند.برخوردار 
اي است كه به دستور او در بابل كنده شد. داريوش يكم در كنار آبراهه ةرو سنگ نوشت ب) تصوير روبه

كه رواج و رونق بسياري داشت وش هخامنشي در بيشتر نواحي تحت فرمان او سيوردازمان  تاپ) 
باشد. يك نام سكة طال متعلق به دوران هخامنشي ميدر

دات صنعتي و كارگاهي رونق چنداني نداشتند.ت) در دوران سلوكيان تولي
.باشد قالي پازيرك منسوب به دورة هخامنشي ميث) 

الف، ب) 4  ت، ث) 3  ب، پ) 2  الف، پ) 1
باشد؟ هاي زير مي كنندة جاهاي خالي عبارت تكميل ترتيب بهكدام گزينه  - 105

 .باشد مي …مزدا هنگام اعطاي حلقة قدرت به  رو نقش برجستة اهوره روبهتصوير الف) 

…كه توان گفت در رابطه با سياست ديني اشكانيان نميب) 

هـاي براي نخستين بار كتاب …اي از خاندان  پ) براساس گزارش يكي از مورخان چيني شاهزاده
را به زبان چيني ترجمه كرد.…

ـ اشكاني، زرتشتي .پرستيدند خود را ميزيستند، بدون هيچ مزاحمتي خدايان  اردشير دوم ـ يوناني تباراني كه در ايران مي) 1
بودايي، ساسانيـ  .در معرض آزار و اذيت حكومت اشكاني قرار داشتند يتشاپور دوم ـ پيروان دين مسيح) 2
، بودايييـ ساسان .بهرام دوم ـ اشكانيان همانند هخامنشيان حامي سياست آزادي ديني بودند) 3
ـ اشكاني، بودايي .هايي برخوردار بودند اجراي آداب مذهبي از محدوديت پيروان ديگر مذاهب در اردشير دوم ـ) 4

اقتصاد و معيشت، دين و اعتقادات
زبان و آموزش

)15) تا پايان درس (13درس (
142تا  118ي  صفحه

دقيقه 15وقت پيشنهادي: 

ن و جهان) ايرا1تاريخ (
باستان
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است؟آمده  ترتيب بهدر كدام گزينه هاي زير  پاسخ صحيح پرسش - 106
در كدام دوره پادشاهان به تقليد از يونانيان معبدي را براي آناهيتا ساختند؟الف) 
  ر راه يافت؟آسياي صغي قلمرو روم در در كدام دوره ستايش ايزدمهر بهب) 

هاي ديني را برعهده داشتند؟ ها برگزاري آيين ج) در كدام دوره مغ
شمردند؟ د) در كدام دوره پادشاهان، فرهنگ و عقايد اقوام تابع حكومت خود را محترم مي

ساسانيان ـ ساسانيان ـ هخامنشيان ـ مادها) 2  ساسانيان ـ اشكانيان ـ مادها ـ مادها) 1
هخامنشيان اشكانيان ـ ساسانيان ـ هخامنشيان ـ) 4  هخامنشيانيان ـ مادها ـ اشكانيان ـ اشكان) 3

باشد؟ چه تعداد از عبارات زير صحيح مي - 107
الف) آتشكدة آذربرزين مهر در خراسان، مخصوص كشاورزان در دورة ساسانيان ساخته شد.

شديد كردند.ب) موبدان پس از بهرام يكم، اقدامات خود را براي نابودي ماني و مانويان ت
اند تا خير را از شر برگزينند. ج) ماني عقيده داشت كه پيامبران پيش از وي آمده

ها، اجراي مراسم و ، ادارة آتشكدههايي چون قضاوت و دادرسي دار مسئوليت گرفتند كه عهده ني جاي ميود) پس از موبدان موبد، روحاني
بودند. …آداب مذهبي و 

 اوستاي شفاهي به موجب پيشرفت دين مسيح در قلمرو ساساني صورت گرفت.هـ) اقدام به مكتوب كردن 

يك) 4  دو) 3  چهار) 2  سه) 1
هر يك از عبارات زير در كدام گزينه به درستي مشخص شده است؟ غلط بودنصحيح يا  ترتيب به - 108

.انوشيروان مبادالت فرهنگي با هند و روم گسترش يافت در زمان فرمانروايي خسروـ
.ران اشكانيان، آموزگاري به عنوان يك شغل رسمي به موبدان اختصاص داشتدر دوـ
.از دوران ساسانيان، آثار بيشتري به خط و زبان فارسي ميانه نسبت به اشكانيان باقي مانده كه اغلب به نظم هستندـ
به زبان پهلوي ساساني سروده شد. ابتدا »درخت آسوريك«منظومة داستاني ـ
.در زمان ساسانيان، براي فرزندان تودة مردم از قبيل صنعتگران امكان تحصيل فراهم نبودـ
ص ـ غ ـ غ ـ غ ـ ص) 2    ص ـ غ ـ غ ـ ص ـ ص) 1
غ ـ ص ـ ص ـ غ ـ غ) 4    غ ـ ص ـ غ ـ ص ـ ص) 3

وجود دارد؟ تنادرسدر متن زير در رابطه با زبان ساكنان اولية ايران پيش از مهاجرت اقوام آريايي چند مورد  - 109
ان ساكنان اولية ايران پيش از مهاجرت اقوام آريايي تنها از ايالميان اطالعات مكتوب وجود دارد. مردمان جنوب شرقي فـالتبدربارة ز«

دحتي پس از وروتا مدتي گفتند و اين زبان، زبان رسمي و نوشتاري حكومت و تمدن ايالم بود. اين زبان  به زبان ايالمي سخن مي ايران
رواج داشت و به عنوان زبان اول نوشتاري در دوران هخامنشي بود. تعداد اندكي از هزاران لوح گلي كشف شده از تخت همچنان ،آرياييان

 »باشد. جمشيد به خط و زبان ايالمي مي

يك) 4  چهار) 3  سه) 2  دو  )1
 است؟ نادرستچند مورد از عبارات زير در ارتباط با آموزش يا علوم مراكز آموزشي  - 110

.دربارة وضعيت تعليم و تربيت در دورة اشكانيان به دليل باقي ماندن آثار و منابع مكتوب متعدد، اطالعات قابل توجهي وجود داردـ
آيين و فرهنگ ايراني بر اهميت تربيت و ارزش دانايي و خردورزي تأكيد مي كرد. ـ

گروه بسياري از بازرگانان شهرها در زمان ساسانيان  دانستند. خواندن، نوشتن و حساب ميم دست كـ
مادران نقش مهمي در آشنايي فرزندان خود با آداب و رسوم خانوادگي، اجتماعي ديني و ميهني داشتند. ـ

پاره اند. شوق جدي دانش و هنر بودهمدهد خاندان اشكاني  اي از گزارشات مورخان يوناني نشان مي ـ
دو) 4  يك) 3  چهار) 2  سه) 1
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زندگي كشاورزي و شهري آشنا شدند؟ ةو اين گروه، چگونه با شيو نداشتندها و فنون كشاورزي و صنعت روه اطالع چنداني از روشكدام گ - 111

و يكجانشيني هاي زرتشتها ـ آموزه) بوميان ايران پيش از ورود آريايي1

النهرين و همسايگان خود در بين ن ايراني تماس با بومياهاي صحراگرد و دامدار آريايي ـ در نتيجه) اقوام و طايفه2

و تماس با بوميان ايران هاي زرتشتالنهرين ـ آموزه) همسايگان ايران در بين3

النهرينها ـ همزيستي با همسايگان خود در بين) بوميان ايران پس از ورود آريايي4

شد؟ها چگونه اداره ميين زمينو ا … جزبهي افراد زير تعلق داشت، هاي كشاورزي به همهبيشتر زمين   - 112

 هاي حكومتي ـ از طريق اجاره دادن) اشراف، متوليان معبدها، مقام2) شاه، خاندان شاهي، روحانيون كوچك ـ از طريق نمايندگان خود   1

ـ از طريق واگذاري به كشاورزان ها و اشراف) متوليان معابد، متوليان آتشكده4  ) شاه، خاندان شاهي، روحانيون بزرگ ـ از طريق نمايندگان خود3

ساسانيان وارد آورد؟ ةي سنگيني بر اقتصاد اواخر دورآمد و كدام عامل ضربهكدام عامل منبع درآمد هنگفتي براي ساسانيان به حساب مي - 113

فرات هاي دجله و بندها و سدها به دليل طغيان رودخانهبهاي كشتزارهاي آسورستان ـ خراب شدن آب) ماليات و اجاره1

ي تجارت ـ انتقال فنون كشاورزي به ساير نقاط جهانها و توسعه) گسترش راه2

هاي دجله و فراتالنهرين ـ طغيان رودخانههاي حاصلخيز بيني كشاورزي در زمين) توسعه3

هاهاي كشاورزي به دليل طغيان رودخانهبهاي كشتزارهاي سواد ـ خراب شدن زمين) ماليات و اجاره4

…اي برخوردار بود؟ زيراچه دليل، پيمانه در زندگي اقتصادي دوران هخامنشي از اهميت ويژهبه  - 114

وزنه كارايي الزم را نداشت.ها و مادها مانند سنگگيري ايالمي) واحدهاي اندازه1

كردند.) در آن روزگار ميزان و مقدار مواد خوراكي را به جاي وزن كردن، با پيمانه تعيين مي2

اي به آن افزودند. گيري خود را حفظ كنند و واحدهاي تازه امنشيان نتوانستند واحد اندازههخ) 3

گيري وجود نداشت.) مقياسي براي اندازه4

هاي مهم زرتشتمطابق كدام آموزه» اهريمن خواهند شد. ةمزدا خواهند پيوست و بدان به دوزخ افكنده و بردياران اَهوره گروهنيكان به « ةآموز - 115

 ت؟اس

) اعتقاد به رهاسازي روح از جهان مادي و تاريكي و رساندن به نور و رستگاري1

 ) اعتقاد به وجود دو مينوي نيك و بد2

 ) اعتقاد به جهان آخرت و روز واپسين3

 امور جهان ةرا) اعتقاد به جاودانان مقدس در امر آفرينش و اد4

پاسخ دادن به اين سؤاالت اجباري است و در تراز كل شما تأثير دارد.آزمون شاهد (گواه)
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مربوط به تصاوير زير است؟ ترتيببهكدام گزينه  - 116

 (د)            (الف)                         (ب)                                              (ج)                                              

ساسانيان نزديك مشهد ةدور ةيزد، د) آتشكد ة، ج) آتشكدشاپور اول، ب) طاق بستان و تصوير قش آتشدانسكة ساساني با ن) الف) 1

ساسانيان نزديك مشهد ةي از دورا يزد، د) آتشكده ةبهرام دوم، ج) آتشكد ةنگاردر سنگ بزرگ، ب) نقش كرتيرموبد قش آتشدانسكة ساساني با ن) الف) 2

يزد ةآتشكد مشهد، د) ة، ج) آتشكداولاردشير  ةنگارمزدا در سنگ، ب) اهورهسكة اشكاني با نقش آتشدان) الف) 3

مشهد ةساسانيان نزديك يزد، د) آتشكد ةدور ة، ج) آتشكداولاردشير  ةنگارمزدا در سنگ، ب) اهورهسكة اشكاني با نقش آتشدان) الف) 4

اند؟رفتههاي ايراني در طول تاريخ در نظر گزباني را براي زبان ةشناسان بر چه اساسي و چند دورزبان - 117

 غربي و شرقي ة) استقرار اقوام در ايران ـ دو دور1

كهن، ميانه و نو ةها ـ سه دور) تغيير و تحول زبان2

هند و اروپايي، هند و ايراني و ميانه ةها ـ سه دور) تغيير و تحول زبان3

ايراني و هندي ة) استقرار اقوام در ايران ـ دو دور4

هايي متداول بوده است؟ايراني، آثار بيشتري برجاي مانده است و اين زبان در دوران چه حكومت هاياز كدام گروه از زبان  - 118

ميانه ـ از زمان آغاز حكومت هخامنشيان تا دوران شكوهمند ساسانيان و دوران فروپاشي اشكانيان ة) دور1

ين اسالمين نخستقروميانه ـ از زمان سقوط هخامنشيان تا فروپاشي ساسانيان و  ة) دور2

باستان ـ از زمان سقوط ساسانيان تا فروپاشي هخامنشيان و دوران اشكانيان ة) دور3

نو ـ دوران نخستين اسالمي و فروپاشي حكومت اشكانيان ة) دور4

كدام گزينه مربوط به تصوير زير است؟ - 119

اشكاني از روي الفباي ميخي ساخته شده است. ة) الفباي اين خط در دور1

است به خط اوستايي باشد كه مي نيايش ماه از كتاب اوستا بارةشت دري) متن يكي از بندهاي ماه 2

شود.ناميده مي »دين دبيري«كه 

شود.) الفباي اين اثر از چپ به راست نوشته مي3

شد.ديگر جدا مي ةاز كلم هخامنشيان رايج بود و هر كلمه با يك كلمه رة) در دو4

به فعاليت خود ادامه داد. …بود. اين دانشگاه تا  …و در شهر  …ترين مراكز علمي جهان باستان، دانشگاهي در عصر برجستهيكي از  - 120

شاپور، اواخر سقوط هخامنشيان) هخامنشيان، جندي2  ) اشكاني، ايالم، فروپاشي حكومت ساساني 1

شاپور، قرون نخستين اسالمي) ساساني، جندي4  خستين اسالمي    ) ساساني، ايالم، قرون ن3
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 ؟كند كامل مي ترتيب بهدرستي و  هاي زير را به كدام گزينه جاهاي خالي عبارت - 121

شكل گرفته است. …ترين شهرهاي ايران در گذشته در  الف) بزرگ
دائم نقش مهمي داشته است. در تمايل انسان به كار كشاورزي و ساكن شدن به صورت …ب) همواره 
قرار دارند. …ترين شهرهاي ايران در ارتفاع  پ) بيش
اند. كشور پراكنده شده …ترين تعداد شهرهاي ايران براساس عرض جغرافيايي در نيمه  ت) بيش

متري ـ شرقي 2000تا  1000هاي دائمي ـ موقعيت جغرافيايي ـ  كنار درياچه )1
متري ـ شرقي 1000تا  500در هر مكان ـ كنار رودهاي پر آب ـ آب ) 2
غربي  متري ـ 1000تا  500هاي كاروان رو ـ موقعيت جغرافيايي ـ  مسير راه )3
 متري ـ غربي 2000تا  1000يا خارجي ـ آب در هر مكان ـ داخلي هاي بازرگاني  مسير راه )4

.…در ايران برخوردار بود و از اهميت ارتباطي مهمي …است كه در زمان  …مربوط به  رو روبهتصوير  - 122
 ون قرار دارد.رروستاي هير ـ سامانيان ـ در شمال غربي كازبقاياي  )1

شهر بيشاپور ـ سامانيان ـ تا قرن هفتم هجري آباد و مسكوني بود.بقاياي ) 2
روستاي هير ـ ساسانيان ـ تا قرن هشتم هجري آباد و مسكوني بود.بقاياي  )3
.شدـ ساسانيان ـ جنگ و بيماري سبب از بين رفتن اين شهر  شهر بيشاپوربقاياي ) 4

؟باشد هاي ايران مي انواع سكونتگاه ازيك  با توجه به اطالعات داده شده، هر يك از موارد زير مربوط به كدام - 123
مها، آداب و رسوم و شيوة زندگي مرد الف) تفاوت بسيار در ارزش

ب) محدود بودن حمل و نقل عمومي
يوند خويشاونديج) داشتن پ

د) پايبند بودن به آداب و رسوم خود
.پرتراكم هستند ها محلهها فشرده و  هـ) خانه

روستا ـ شهر ـ عشاير ـ روستا ـ شهر )2  شهر ـ روستا ـ عشاير ـ روستا ـ شهر) 1
روستا ـ روستا ـ روستا ـ عشاير ـ شهر )4  شهر ـ عشاير ـ عشاير ـ روستا ـ روستا  )3

؟است  توجه به شهرهاي زير، عبارات كدام گزينه صحيح با ترتيب به - 124
بوشهر ـ
همدان ـ
سلماس ـ

انشعاب يافته است. ـ يك شهر شـطرنجي اسـت كـه در امتـداد شعاعيهاي شهر به صورت  اين شهر يك شهر خطي است كه از ميدان اصلي آن، راه) 1
هاي آن به قطعات مساوي تقسيم شده است. عي است كه زميناين شهر يك شهر شعا ـ رودخانه دريا و درياچه شكل گرفته است.

ـ در ايـن نـوع  .هاي آن را به قطعات مساوي تقسيم كرده اسـت  هاي ارتباطي، زمين و شبكة مستطيل شكل از راه است يشطرنجشهر  كيشهر  نيا) 2
ـ اين شهر يك خطي است و در امتداد ريل و  .شوند ميشهرها يك مركز اصلي (ميدان) وجود دارد و خيابان از اطراف آن به صورت شعاعي منشعب 

جاده تشكيل شده است.
.دريا و درياچه ساخته است  ـ اين شهر، يك شهر شعاعي است و درامتداد رود،  .هاي ارتباطي وجود دارد در اين شهر يك شبكة مستطيل شكل از راه )3

اين شهر داراي يك ميدان اصلي است كه خيابان شوند. آن منشعب مي ها از اطراف ـ
ـ اين شهر داراي يك مركز اصلي (ميدان) بوده  .اين شهر حول محورهاي ارتباطي يا در امتداد رود، دريا و درياچه به صورت خطي شكل گرفته است )4

ده است.ها و قطعات همسان تقسيم ش هاي اين شهر به بلوك ـ زمين .شود هاي مهم از آن مركز به صورت شعاعي منشعب مي و شبكه
؟درستي ذكر شده است هاي زير در كدام گزينه به پاسخ صحيح هر يك از پرسش ترتيب به - 125

اند؟ الف) نتايج رشد سريع جمعيت كدام
؟باشد نمي 1395الي  1385سال  درب) كدام مورد از جمله كالن شهرهاي ايران 

باشد؟ فيايي صحيح ميها و وضع جغرا گزينه در ارتباط با تأثيرات متقابل سكونتگاهج) كدام 
هـا تشـكيل الف) افزوده شدن بر تعداد جمعيت شهرها ـ افزايش تعداد نقاط شهري، ب) قم، ج) وضع جغرافيايي هر منطقـه تحـت تـأثير سـكونتگاه      )1

شود. مي
شود. تعيين ميآن فيايي الف) كاهش توليد مواد غذايي ـ كمبود منابع تأمين انرژي، ب) اهواز، ج) نقش هر سكونتگاه براساس وضع جغرا) 2
.شود يم نييتعآن  يياينقش هر سكونتگاه براساس وضع جغرافاراك، ج)  ب) ،يتعداد نقاط شهر شيشهرها ـ افزا تيافزوده شدن بر تعداد جمعالف)  )3
.دگير يم لها شك سكونتگاه ريهر منطقه تحت تأث ييايوضع جغرافتهران، ج)  ب) ،يانرژ نيـ كمبود منابع تأم ييمواد غذا ديكاهش تولالف) ) 4

ايرانهاي  سكونتگاه
هاي اقتصادي ايران توان

)10( و) 9درس (
98تا  76ي  صفحه

دقيقه 10وقت پيشنهادي: 

جغرافياي ايران
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؟باشد هاي زير مي پاسخ صحيح سؤال ترتيب بهكدام گزينه  - 126

شود؟ اي محسوب مي الف) كدام مورد از مزاياي كشت گلخانه

كشاورزي بر چه روشي تغيير يابد؟توسعة شود محور  مي ه مشكل كاهش منابع آبي كشور توصيهب) امروزه با توجه ب
باغداري با روش هاي نوين آبياري و متناسب با محيطتوسعة كشاورزي از زراعت به  ةتوسعتغيير ب)  ،انجام كشت در سطح بسيار وسيعالف) كاهش مصرف آب ـ  )1

با محيط هاي نوين آبياري و متناسب باغداري با روشتوسعة كشاورزي از زراعت به  ةتوسعتغيير ب)  ،كنترل بهتر وضعيت كشت جاـ  الف) توليد در طول سال و همه) 2

ـ كاهش مصرف آب )3 هاي نوين آبياري و متناسب با محيط باغداري به كشاورزي زراعي با روشتوسعة كشاورزي از  ةتوسعتغيير ب)  ،الف) كنترل بهتر وضعيت كشت 

  هاي سنتي آبياري و احياي قنوات روش به باغداري با رجوعتوسعة كشاورزي از زراعت به  ةتوسعتغيير ب)  ،كنترل بهتر وضعيت كشت الف) كاهش مصرف آب ـ ) 4

؟نيستكدام گزينه صحيح  - 127
حرارت روزانه و ساالنه در نواحي مختلف ايران، سبب ايجاد تنوع فراوان در توليدات باغي شده است. اختالف شديد درجه) 1

رش انواع دام فراهم كرده است.هاي گياهي، وضعيت مناسبي را براي پرو تنوع اقليمي و گونه ) گستردگي كشور در عرض جغرافيايي،2

كند. هاي ويژه خود را توليد مي ) با توجه به استعدادهاي متفاوت نواحي مختلف كشور در زمينه توليدات باغي، هر استاني ميوه3

سارات طبيعـي، نوسـانات آب ووري كم، وجود آفات و خ علت آن نيز محدوديت در منابع آب و خاك، بهرهو ) فعاليت زراعي در كشورمان بسيار متنوع نيست 4

باشد. هوايي مي

 عبارات زير است؟ ةكدام گزينه تكميل كنند - 128

.گيرد مي شكل آن مناسب … براساس اقتصادي توسعه زيربناي امروزه الف)

 از نظر تجارت قدمت دارد. … ايران به دليل ب)

.است نشده توجه كامل طور به ايران محيطي هاي ظرفيت و توان به كه دهد مي نشان كشور سطح در … ج)

 دارد. را كشور معدن بخش هايي است كه بيشترين شاغالن از استان … استان د)

يزدـ  صنعتي هاي قطب پراكندگي در تعادل عدم ـ موقعيت استراتژيكي ويژه و راه ادويه ـ ارتباطات و ونقل حمل ) سيستم1

اصفهانـ  صنعتي هاي قطب پراكندگي در تعادل عدم ـ حمل و نقل مناسب و جاده ابريشمـ صنايع پتروشيمي  )2

اراكـ  صنعتي هاي قطب پراكندگي در تعادل عدم ـ انتقال ارزان كاال و راه ادويهـ  صنايع خودرو سازي )3

كرمانـ  جغرافيايي عرض در گستردگي كشور - عبور جاده ابريشم و راه ادويه  ـارتباطات  و ونقل حمل ) سيستم4

باشد؟ گزينه در ارتباط با موارد زير مي كدام ترتيب به - 129

ضـعيف معدني غني اما از لحـاظ توسـعه،   از لحاظ منابع كه از مناطق كشور ـانداز به آن توجه خاص شده است   از صنايعي كه در سند چشم«

»باشد مي
شرقي و غربي ـ) پتروشيمي 2  شرقي و مركزي ـ) خودرو سازي 1

مركزي و جنوبي ـي فلزات اساس) 4    شرقي و جنوبي ـ) آلومينيوم 3

جهاني قرار داده است و … رتبةهاي تاريخي و فرهنگي در  و از نظر جاذبه …هاي طبيعي، در رتبة  ايران را از نظر جاذبه WTOسازمان  - 130

پيوندد. به وقوع مي …گردي تحت تأثير عواملي چون  گردشگري زمين
ي و فرهنگي و وجود مراكز گوناگون فرهنگينهم ـ ششم ـ تنوع قوم) 1

ايييششم ـ نهم ـ موقعيت رياضي كشور و گستردگي آن در عرض جغراف) 2

هاي گوناگون گياهي و جانوري بوم دهم ـ پنجم ـ زيست) 3

انگيز هاي شگفت هاي وسيع، سواحل گوناگون و بيابان دشت  هاي بلند، پنجم ـ دهم ـ كوه) 4
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؟اند نشدهبيان طور صحيح  هگزينه بكدام موارد  - 131

هاي خود پافشاري هاي ديگر بر عقايد و ارزش اگر جهان اجتماعي در اولين تعامل خود با جهانالف) 

شود. نكند، دچار تحوالت هويتي مي

هاي توحيدي آن را پذيرفت و به آن ملحق شد. فرهنگ ايران در تعامل با جهان اسالم، عقايد و ارزشب) 

هاي خود، در با حفظ عقايد و ارزش ،در هنگام تعامل با جهان اجتماعي ديگر جهان اجتماعيپ) 

ها پديد گيرد و لزوماً تغييراتي را در آن عناصري را از جهان اجتماعي ديگر مي ،محدودة هنجارها

آورد تا بتواند زمينة گسترش خود را فراهم آورد. مي

هاي اجتماعي باشد. ها و ارزش سطح عقايد، آرمان تواند در هاي اجتماعي با يكديگر مي روابط جهانت) 

آن فرهنگ در دانششناسي توحيدي خود  به تناسب جهانث) جهان اسالم در مواجهه با فرهنگ يونان، تنها عناصر عقلي آن را اخذ كرد و 

دخل و تصرف كرد.

ث، ت) 4  الف، پ) 3  ب، پ، ث) 2  الف، ب، ت) 1

 ي در عبارات زير است؟كنندة جاهاي خال كدام گزينه تكميل - 132

…به خودباختگي فرهنگي گرفتار شدند. كه اين خودباختگي را …كه  به دليل اين …الف) بسياري از جوامع غيرغربي، در رويارويي با 

نامند. مي

شوند. دچار مي …برند به  هويت خود را از ياد مي ،اي كه در مواجهه با فرهنگ ديگر ب) جوامع خودباخته

تاريخيب) از خودبيگانگي  ،زدگي ن غرب ـ مرعوب قدرت اقتصادي و سياسي غرب گشتند ـ غربالف) جها) 1

ب) از خودبيگانگي فطري ،ند ـ خودباختگي مطلقدسپر ها و هنجارهاي خود را به فراموشي مي آرمان ها، ارزشفرهنگ خود ـ  الف)) 2

ب) از خودبيگانگي فطري ،زدگي غرب غرب گشتند ـ فرهنگيالف) جهان غرب ـ مرعوب قدرت اقتصادي و ) 3

ب) از خودبيگانگي تاريخي ،ند ـ خودباختگي مطلقدسپر ها و هنجارهاي خود را به فراموشي مي آرمان ها، ارزشالف) فرهنگ خود ـ ) 4

 است؟ نادرستچند مورد از عبارت زير  - 133

با ،ائل خودسمو خالق براساس نيازها، مشكالت و طور فعال  هپردازد كه اعضاي آن، ب جهان اجتماعي هنگامي به داد و ستد و تعامل مي الف)

جهان اجتماعي ديگر رويارو شوند.

كه به فرهنگ غرب بپيوندد، هاي آن بدون اين هاي صليبي، پس از رويارويي با فرهنگ غرب و پذيرش برخي اليه جهان اسالم طي جنگ ب)

تحوالت هويتي پيدا كرد.

دهد. كند و ارتباطش را با فرهنگ و تاريخ خود از دست مي ه روشي تقليدي عمل ميجهان اجتماعي خودباخته، ب ج)

د.كن ن، بلكه از حقيقت خود نيز بيگانه ميجهان اجتماعي مشركانة اساطيري و جهان اجتماعي سكوالر و دنيوي، آدمي را نه تنها از حقيقت جها د)

چهار) 4  سه) 3  دو) 2  يك) 1

  

  

تحوالت هويتي جهان اجتماعي
»يعلل بيرون«
»هويت فرهنگي ايران« 1هويت ايراني 

ابعاد جمعيتي و« 2هويت ايراني 
»اقتصادي

)14(تا پايان درس ) 12درس (
110تا  87ي  صفحه

دقيقه 10وقت پيشنهادي: 

)1شناسي ( جامعه

3 هتوانيد حداقل ب و پيامدهاي آنان ميباشد. با استخراج اين عوامل  شناسي دهم مي مباحث علت و معلولي همواره از مباحث مهم كتاب درسي جامعه
 هاي خود پاسخ دهيد. سؤال از آزمون
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ت زير در كدام گزينه به درستي بيان شده است؟بودن عبارا غلطصحيح يا  - 134
به تفسير توحيدي از هويت خويش دست يافتند.اسالم، عناصر مشركانة هويت خود را كنار گذاشتند و آشنايي ايرانيان پس از  الف)
وان زبان دوم جهان اسالم شناخته شد.زبان فارسي دري، به دليل گسترش قلمرو ايران، از محدودة زبان مشترك اقوام ايراني فراتر رفت و به عن ب)
گيرد. آن جامعه شكل ميكالن هاي اجتماعي  افراد در يك جامعه، بر مدار عقايد و ارزش فرهنگيهويت  ج)
 ترتيب، دفع و جذب آنان بود. هاي صليبي به در حملة مغول و جنگ مهاجمانواكنش جهان اسالم در برابر  د)

غ ـ غ ـ ص ـ ص) 4  ص ـ غ ـ ص ـ غ )3  ص غ ـ ص ـ غ ـ )2  ص ـ غ ـ غ ـ غ) 1
؟نتيجة كدام عوامل است ترتيب به» هايي از ذهنيت مسلمانان خودباختگي فرهنگي بخش«و » تشرقان در جوامع اسالميسرواج هويت القايي م«  - 135

خودباختگي فرهنگي جوامع اسالمي ـ محدود شدن هويت جوامع اسالمي به ابعاد تاريخي و جغرافيايي) 1
ودباختگي فرهنگي جوامع اسالمي ـ قدرت سياسي و نظامي غربخ )2
رويكرد تقليدي به فرهنگ غرب ـ قدرت سياسي و نظامي غرب )3
رويكرد تقليدي به فرهنگ غرب ـ محدود شدن هويت جوامع اسالمي به ابعاد تاريخي و جغرافيايي) 4

دانستند؟ ا چه ميپردازان غربي طي قرن بيستم سرنوشت مشترك و حتمي بشريت ر نظريه - 136
بازگشت به هويت اساطيري )2    سكوالريسم و دنيوي شدن) 1
سكوالريسم و اساطيري شدن) 4    زده شدن غرب )3

باشد؟ ترين پيامدهاي انقالب چه مي آمده است و يكي از مهم ترتيب بهعامل هر يك از موارد زير در كدام گزينه  - 137
پردازان غربي هالف) تأمل و بازبيني نظريات پيشين توسط نظري

ب) درآمدن جامعة ايران به صورت قلب تپندة بيداري اسالمي
 ج) ظاهر شدن اسالم به عنوان يك قطب فرهنگي جديد

هاي قرآن و اهل بيت بازگشت ايران به اسالم، حيات معنوي اسالم، الهام گرفتن جهان اسالم از انقالب اسالمي ـ استفاده از آموزه) 1
بازگشت جامعة ايراني به هويت اسالمي خود، الهام گرفتن جهان اسالم از انقالب اسالمي ـ تحوالت هويتي ،حيات معنوي اسالم )2
حيات معنوي اسالم، بازگشت خويشتن الهي و توحيدي ايران به اسـالم، هويـت مسـتقل و فعـال و اثرگـذار جامعـة اسـالمي ـ اسـتفاده از )3

هاي قرآن و اهل بيت آموزه
به اسالم، حيات معنوي اسالم، هويت مستقل و فعال و اثرگذار جامعة اسالمي ـ تحوالت هويتي بازگشت ايران) 4

هاي زير است؟ كدام گزينه پاسخ صحيح پرسش  - 138
كنند؟ هاي جمعيتي مانند جوان و پير بودن اشاره مي به ويژگيجوامع الف) چرا در معرفي 

باشند؟ ترين ابعاد هويت جامعه چه مي ب) عيني
 يابد؟ ه صورت فرهنگ، بسط بيشتري ميج) در چ

زيرا اولين شرط بقاي هر جامعه، جمعيت آن است ـ امنيت و قدرت ـ در صورتي كه حامالن و عامالن يك فرهنگ و معاني آن بيشتر باشند.) 1
اً از عهدة افراد و اعضـايزيرا اولين شرط بقاي هر جامعه، جمعيت آن است ـ جمعيت و اقتصاد ـ در صورتي كه شناختن و عمل كردن صرف   )2

آيد. جهان اجتماعي برمي
ـ جمعيت و اقتصادـ  در صورتي كه حامالن و عامالن يك فرهنگ و معاني آن بيشتر باشند. زيرا جمعيت هر جامعه، بخشي از هويت آن محسوب مي )3 شود 
رتي كه شناختن و عمل كردن صرفاً از عهدة افراد وصودر شود ـ امنيت و قدرت ـ    زيرا جمعيت هر جامعه، بخشي از هويت آن محسوب مي) 4

آيد. اعضاي جهان اجتماعي برمي
با چه هدف و با چه رويكردي اجرا شده است؟ ترتيب بههاي اقتصادي نفتي و مالي عليه ايران  انواع تحريم - 139

زدايي نفتي ـ هويت يمحدود كردن درآمدها )2  كاهش درآمدهاي نفتي ـ هجوم اقتصادي) 1
ممانعت از انتقال درآمدهاي نفتي به كشور ـ ايجاد فشار بر جامعه) 4  محصولي گيري اقتصاد تك هاي توليد ملي ـ شكل يب بنيانتخر )3

…رو جنگ دانند؛ از اين را پاشنة آشيل ايران اسالمي مي …گر غرب،  برخي از كشورهاي سلطه - 140

اند. هسياست ـ نظامي تمام عياري را عليه كشور ما به راه انداخت) 1
فرهنگ ـ نرم را عليه كشور ما به راه انداختند.) 2
اقتصاد ـ نظامي تمام عياري را عليه كشور ما به راه انداختند. )3
تمام عياري را عليه كشور ما به راه انداختند. ياقتصاد ـ اقتصاد) 4
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ـتالي در كدام گزينه قضية شرطي متصلي آورده شده كه ترتيب اجزاي آن به صورت ترتيب به - 141

تالي است؟ـ مقدم و مقدم 

) گر تن بدهي دل ندهي كار خراب است ـ توانا بود هر كه دانا بود1

ها با شما خواهد بود اد مسئوليت تمام خطيكه پست را بپذير ) گر بروي عدم شود ـ در صورتي2

ستاي ا شوند ـ اگر عشق باشد زمان حرف احمقانه ) فلزات را حرارت كه بدهيم منبسط مي3

بخوري عرش بلرزد  ر ميگگويند اـ كرد  شد، اگر طارمي هم بازي مي مي) تيم ملي موفق 4

شود يا در دنيا ـ او يا در اصفهان به دنيا آمده آخرت داده ميدر او متولد آبان است يا آذر ـ پاداش انسان يا «هر يك از قضاياي  ترتيب به - 142

 ؟ندستهي منفصل اقسام قضية شرطيك از  كدامجزء » تهراندر يا 

الرفع مانعة) منفصل حقيقي ـ منفصل حقيقي ـ منفصل 2  الرفع مانعةمنفصل حقيقي ـ منفصل  الجمع ـ  مانعة) منفصل 1

الجمع مانعةالرفع ـ منفصل  مانعةالجمع ـ منفصل  مانعة) منفصل 4  الرفع ـ منفصل حقيقي مانعةالجمع ـ منفصل  مانعة) منفصل 3

درستي بيان شده است؟  عبارات زير در كدام گزينه بهلمات مشخص شده در كبار ارزشي  ترتيب به - 143

در هنگام محاصرة كعبه با به  يزيد محاصرة شهر مكه پايان يافت. درك واصل شدنـ

امام .به ملكوت اعلي پيوست 1368خرداد  13گذار جمهوري اسالمي در تاريخ  ياننخميني ب ـ

پدر يكي از بستگانم ديروز   .فوت شدـ

) منفي ـ مثبت ـ خنثي4  ) منفي ـ خنثي ـ منفي3  ـ منفي ثبت) منفي ـ م2  ) منفي ـ خنثي ـ خنثي1

؟نيستكدام گزينه در رابطه با تفكر نقادانه صحيح  - 144

ناميم. صحيح تفكر را تفكر سنجشگرانه مي ةنحو ة) مهارت تفكر دربار1

هاي نظري است. نيازمند دستورالعمل هاي انسان هاي تفكر درست همچون اكثر فعاليت ) پرورش مهارت2

جدي گرفتن فرايند تفكر و توجه آگاهانه به اين فرايند است.نقاد قاد و غير ن) تفاوت مهم متفكر 3

بررسي كند. يگيري در مورد يك مطلب آن را از وجوه مختلف ) متفكر منتقد بايد هنگام تصميم4

درستي مشخص شده است؟  صحيح يا غلط بودن عبارات زير در كدام گزينه به - 145

ارزيابي پيام اصلي متن زيرا گاهي افراد فقط در پي غلبه هستند. ؛مهم است ،ـ

با قضية منفصل حقيقي مي توان چهار قياس استثنايي تشكيل داد كه همگي معتبر هستند. ـ

در قضاياي شرطي  شود. گفته مي» مقدم«همواره به بخش شرط  ،متصلـ

اهداف ما در استفاده ا شود. هدف مي 3محدود به منحصراً ز استدالل ـ

ص ـ ص ـ غ ) غ ـ 4  ص ) غ ـ غ ـ غ ـ 3  ) ص ـ غ ـ ص ـ غ2  ) غ ـ ص ـ غ ـ ص1

قضيه شرطي و قياس استثنايي، 
سنجشگري در تفكر 

)10و  () 9درس (
113تا  85

دقيقه 10وقت پيشنهادي: 

منطق

هاي در زندگي روزمره خود با اندكي توجه مغالطه شود آموزان توصيه مي ها با مطالعه صرف از روي كتاب ممكن نيست، به دانش تشخيص نوع مغالطه
هاي گوناگون آشنا شوند. ها و مكان ها در زمان طور ملموس با انواع مغالطه گوناگوني را مورد بررسي قرار دهند تا به
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درستي مشخص شده است؟  هاي زير در كدام گزينه به نوع مغالطه ترتيب به - 146

شويد. ري را خواهيد پذيرفت و آتئيست ميوبا ان اخداولية هاي  مسلماً اگر شما آدم عاقلي باشيد با شركت در اين جلسه حتماً ارزش -

تنها يك احمق مي تواند نظرية گرد بودن زمين را بپذيرد. ـ

فردي در خيابان با در دست گرفتن نوزادي به گدايي كردن مي پردازد. ـ

تگذاري ـ توسل به احساسا نمايي ـ تله ) بزرگ2  گذاري ـ توسل به احساسات ) مسموم كردن چاه ـ تله1

گذاري ـ مسموم كرده چاه گذاري ـ تله ) تله4  مسموم كردن چاه ـ توسل به احساساتـ گذاري  ) تله3

صحيح يا غلط بودن عبارات زير در كدام گزينه به درستي مشخص شده است؟ - 147

شود. الف) در علومي مانند فلسفه، رياضيات و فن بيان از برهان استفاده مي

ها در پي اقناع طرف مقابل هستيم. و سخنرانيب) در جريان مناظرة تلويزيوني 

كنيم كه طرف مقابل نتواند نتيجة مورد نظر ما را زودتر حدس بزند؛ و ناگهان با طرح نتيجة اي مقدمات را مطرح مي گونه ج) در خطابه به

كنيم. گير مي مورد نظرمان وي را غافل

شود. ان دنبال ميتر و زباني اثرگذارتر در اقناع ديگر مي قويالد) تأثير ك

) ص ـ غ ـ غ ـ غ4  ) غ ـ غ ـ غ ـ ص3  ـ غ ـ غ ص) غ ـ 2  ص ـ غ  ) ص ـ غ ـ1

 درستي مشخص شده است؟  نوع قياس و توضيحات مربوط به آن در كدام گزينه به ترتيب به - 148

»اگر شرطي باشد حملي نيست و اگر حملي باشد شرطي نيست ليمقضيه يا شرطي است يا ح«

يي اتصالي ـ تنها دو حالت آن يعني وضع مقدم و يا رفع تالي معتبر است.) قياس استثنا1

شود. ) قياس استثنايي انفصالي ـ نفي يك طرف قضيه اثبات طرف ديگر را منجر مي2

) قياس اقتراني ـ سه شرط براي اعتبار آن نياز است.3

 ) قياس استثنايي ـ همواره عين نتيجه در يكي از مقدمات آمده4

باشد؟ معتبر مي زير، هاي استثنايي اتصالي از قياس يك كدام - 149

اي. اي پس حتماً درس خوانده شوي، موفق شده ) اگر درس بخواني، موفق مي1

گيري گيري، تالش نكردي پس نتيجه نمي ) اگر تالش كني نتيجه مي2

خوري خوري، لباس گرم پوشيدي پس سرما نمي ) اگر لباس گرم بپوشي، سرما نمي3

اي ز كولر استفاده كرده باشي اتاقت سرد شده، اتاقت سرد شده پس از كولر استفاده كرده) اگر ا4

شود و چرا الزم است به تأثير عوامل رواني بر ذهن انسان توجه در چه صورت استفاده از عوامل رواني مغالطه محسوب نمي ترتيب به - 150

كنيم؟

.گيرند تا تحت تأثير استدالل ها بيشتر تحت تأثير عوامل رواني قرار مي انسانكه نخست داليل منطقي سخن را بيان كنيم ـ  در صورتي  )1

هاي احساسي پيچيده و سـپس بـه مـا منظور اقناع مخاطب از آن استفاده كنيم ـ در طول زندگي جمالت مختلف در زرق و برق   كه فقط به ) در صورتي2

شود. عرضه مي

در پذيرش يك نظر مؤثر است. نسبت گوينده با ما يان كنيم ـنخست داليل منطقي سخن را بكه  ) در صورتي3

گيرند تـا تحـت ها بيشتر تحت تأثير عوامل رواني قرار مي انسانمنطقي سخن خود را ارائه كنيم. ـ   ،كه پس از استفاده از عوامل رواني داليل ) در صورتي4

.تأثير استدالل
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عملكرد پشتيبانعملكرد پشتيبان

 انـي پشتيبـتلفنتمـاس  
با شما تماس تلفني گرفته است؟تاكنون  ز آزمون گذشتهاآيا 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  از لحاظودقيقه)  5(بيش از تماس تلفني ايشان از لحاظ زماني ،) بله4

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

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

 گرفت. روز يا ساعت نامناسب تماسدر ) 4

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

دقيقه 10بيش از ) 4 دقيقه               10تا   5بين ) 3دقيقه         5دقيقه تا   3) 2يك 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
من كالس رفع اشكال برگزار مي كند اما من امروز شركت نمي كنم.)  پشتيبان 3
پشتيبان من كالس رفع اشكال برگزار نمي كند.) 4

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

شود. عت آغاز نميگويي به نظرخواهي رأس سا ) پاسخ2  شود. ) بله، هر دو مورد به موقع و دقيقاً سروقت آغاز مي1
نظمي وجود دارد. ) در هر دو مورد بي4  شود. هاي علمي رأس ساعت آغاز نمي گويي به سؤال ) پاسخ3

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

ل رفت و آمد در سالن آزمون هستند.) خير، متأسفانه تا زمان شروع آزمون (و حتي گاهي اوقات پس از آن) داوطلبان متأخر در حا1
شود اما نه به طور كامل ) اين موضوع تا حدودي رعايت مي2
شود. شوند اما در هنگام ورود، سروصدا و همهمه ايجاد مي شوند و بعداً وارد حوزه مي ) بله، افراد متأخر ابتدا متوقف مي3
شود. نظمي و سروصدا ايجادنمي اي در نظر گرفته شده و بي آنان محل جداگانهشوند ضمناً براي  ) بله، افراد متأخر بعداً وارد حوزه مي4

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

) ضعيف4  ) متوسط3  ) خوب         2  ) خيلي خوب1
 ترك حوزه –پايان آزمون   

شود؟ داده ميخروج زودهنگام ي  اجازه ان آزمونقبل از پايي شما به داوطلبان  آيا در حوزه -297
) گاهي اوقات2  شود. ي ترك حوزه داده مي ) بله، قبل از پايان آزمون اجازه1
گاه ) خير، هيچ4) به ندرت3

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

) ضعيف4  ) متوسط 3           ) خوب    2  ) خيلي خوب1




