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؟است غلطمعني مقابل چند واژه،  - 1

)ارتجاالً: بالبداهه) (وحشي: دد) (فاقد: عاري) (مكان داشته: تمكّن) (مقابل طريقت و عرفان: تعشري) (دچار اشتباه: مشتبِه) (بلبل: دستانهزار) (خدايي: الوهيت(

چهار) 4  سه )3  دو) 2يك )1

؟نيستها در كدام گزينه درست  تعداد واج - 2

)واج 16(همت فرمانده ) 4  )واج 12(اق روز اتّف )3  )واج 15(نوگرايي شاعر ) 2  )واج 13(اييز طبيعت پ) 1

.به كار رفته است» مركب«و » وندي«واژة ...  گزينة جز ها به در همة گزينه - 3

شهيد عشقم و خونم قلمرو ناز است/ ام كرد سير عالم حسن  خودي توان ز بي) 1

هركه او دينار يا درهم ندارد/  د به گيتينصيب از آبرو باش بي) 2

كه هست تشنة لعل تو گوهر سيراب/  تو را به چشمة حيوان چرا كنم تشبيه) 3

گردد سخن از ترزباني آب را سبز مي/  نرمي پيشة خود كن كه بر روي زمين چرب) 4

.به كاررفته است» نما متناقض«آراية  … گزينة جز ها به در همة گزينه - 4

بر سر خوان فلك هركس كه مهمان گشته است/  شود اقش خون دل خوردن گوارا ميدر مذ) 1

بيداري اين طايفه خميازة خواب است/ از مردم دنيا طمع هوش مداريد ) 2

پسته زير پوست خندان گشته استچون استخوان /  از نشاط دردمندي، دردمندان تو را) 3

ند روزي شد كه اين كافر، مسلمان گشته استچ/ نوخط ما گر ندارد رحم در دل، دور نيست) 4

.كار رفته است به» تشبيه و استعاره«راية آهر دو  …بيت گزينة  جز در همة ابيات به - 5

باز جهان را جز از شكار چه كار است؟/  باز جهان تيزپر و خلق شكار است) 1

دريغزير خاك آن گوهر پاك دريغ است / سرو باالي تو در خاك دريغ است دريغ ) 2

آيد برون گنج از اين ويرانه چون سيالب مي/ آيد برون  تاب مي گوهر راز از دل بي) 3

بنشان غبار غصه به باران صبحگاه/ هر صبح فتح باب كن از انجم سرشك ) 4

2 فارسي
سفر و زندگيادبيات 

)ذوق لطيف(
غناييادبيات 

63تا  35ي   ها صفحه

دقيقه 15
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 ؟آراية مقابل كدام بيت، هر دو درست است - 6

)استعارهجناس تام، (ي آن جانور هم ةالقصه، گشت طعم/  نَرَستز چنگ قضا رست واز چنگ شير  )1

)تضاد ،استعاره(چشمش بر ابرو افكند، باطل كند محراب را / هر پارسا را كان صنم در پيش مسجد بگذرد ) 2

)كنايه ،مجاز(آه اگر از خاك من برچيده دامان بگذرد / ام  با دوصد اميد خاك راه او گرديده )3

)تشبيه ،ايهام تناسب(ند آب چو تلخ و شور است تشنگي بيش ك/ سيري از شور سخن نيست دل صائب را  )4

 ؟مفهوم كدام بيت با بيت زير تناسب دارد - 7

»من در ميان جمع و دلم جاي ديگر است/ اي  هرگز وجود حاضر غايب شنيده«

اوحدي، پرورش روح چه كار است امشب/ دوست حاضر شده ناخوانده و دشمن غايب ) 1

كو به جاي اين دل مسكين، دلي ديگر گرفت/ تم زلف او جاي دل من بود و آمد غير) 2

جمع آن زمان شويم كه تنها شويم ما/ تا در ميان جمعيم آشفته خاطريم ) 3

جاست جاست كه آن دلبر عيار آن دلم آن/ جانم و بس  من در اين جاي همين صورت بي) 4

 .…جز عبارت زير با همة ابيات قرابت مفهومي دارد به - 8

».وزن خوشبختي من، وزن رضايتمندي است/ رايي از تقدير است زندگي، رسم پذي«

آگهيم از عمق اين گرداب سخت/ ترسيم از تقدير و بخت  ما نمي) 1

روي به ديوار صبر چشم به تقدير او/ با همه تدبير خويش ما سپر انداختيم ) 2

چون تو تدبير كني در بگشايد يزدان/ كارهايي كه درش بستة تقدير بود ) 3

ر تقدير با تقدير صلحه گفت اي غافل به/ دوش از پير خرد جستم طريق عافيت ) 4

 ؟است متفاوتمفهوم كدام بيت با ساير ابيات  - 9

حجاب تن چو برداري، جمال جان عيان بيني/ بين را  تن از ديدار جان مانع شود چشم جهان) 1

استهمه از ذات حق عكسي عيان / جهان و هر چه در روي جهان است ) 2

بينم عكس روي تو ز مرآت جهان مي/ بينم  من خورشيد جمال تو عيان مي) 3

ة بيناداز پردة ذرات جهان دي/ خورشيد جمال رخ آن يار عيان ديد ) 4

؟ندارندديگر قرابت معنايي  كدام دو بيت با يك  -10

كه سوداي عشقش كند زيردست/  بسا عقل زورآور چيردست) 1

ها را بگذار كه دل حل بكند مسئله/  ز عقل مينديشبار هم اي عشقِ من ا يك

گر ميرد عشق من بميرم/ پذيرم  من قوت ز عشق مي) 2

جز عشق مباد سرنوشتم/ سرشتم پروردة عشق شد 

توفيق دهم به رستگاري/ كاري  گو يارب از اين گزاف) 3

زين شيفتگي به راهم آور/ اهم آور رحمت كن و در پن

طلب از جهان نترسد جانان/ ترسد عاشق ز نهيب جان ن) 4

 تر ازين كنم كه هستم عاشق/ گرچه ز شراب عشق مستم 
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در كدام گزينه آمده است؟» سري و آماس صباحت، ميثاق، سبك«هاي  معاني صحيح واژه -11

گناهي، گنجايش رويي انسان، عهد و پيمان، بي خوب )2 زيبايي، عهد استوار، حماقت، تورم )1

، پيمان بستن، چابكي، ورميسفيد )4 شيد، عهد استوار، فرومايگي، متورمطلوع خور )3

اماليي وجود دارد؟ غلطدر كدام عبارت  -12

.گردد كه عاقل را از حطام اين دنيا به كفاف خرسند بايد بود و بدان قدر كه حاجات نفساني فرونماند به حكم تجارب روشن مي )1

.كه در پناه صواب دود و بر خطا اصرار ننمايد و آن را ثبات عزم نام نكندهرگاه حوادث به عاقل محيط شود بايد  )2

.ايستادي و خصال نيكوي پدر خويش گفتي شدند، هر كسي بر در كعبه مي سبب نزول آيت آن بود كه عرب چون از حج و مناسك فارغ مي )3

.صمان به چه تأويل وقوف يابدمصالح اطراف و حوادث نواهي چگونه معلوم شود و بر احوال اعدا و عزم خ )4

نقش تبعي است؟ فاقدكدام بيت  -13

ناز كنــم ناز كه مـــن در نظـــرت معتبــرم/  الف زنم الف كه تو راست كني الف مرا )1

كو روي نپـوشـانــد زان پس كه برآرد سر/  كوري هر كـــــوري شاباش زهي نوري بر )2

خـسبــد كه چــــرا اين زبـــــون نمـي/  من خيـــره اســـت آسمان خود كنون ز )3

اي با يار پيشين ياد دار ليك عهدي كرده/  بر زمين و چرخ رويد مر تو را ياران صاف )4

، به ترتيب در كدام گزينه درست است؟»ابر، همه، تويي«هاي  الگوي هجايي واحدهاي زباني واژه -14

 )امت مصوت مصوت صامتص) (صامت مصوت صامت صامت) (صامت مصوت صامت صامت( )1

)صامت مصوت صامت مصوت) (صامت مصوت صامت صامت) (مصوت صامت صامت( )2

)صامت مصوت صامت مصوت) (صامت مصوت صامت مصوت) (صامت مصوت صامت صامت( )3

)صامت مصوت صامت مصوت) (صامت مصوت صامت مصوت) (مصوت صامت صامت( )4

 تر است؟ يشهاي گروه بدلي در كدام گزينه ب تعداد واج -15

.دكتر جانسون انگليسي، اديب بلندپايه، معتقد است كه شاعر بايد دنيا را از آن چه هست، بهتر نشان دهد )1

.از خون علي و فرزندش دو نشانه باقي است: رب، گفته استعابوالعالي معرّي، شاعر معروف  )2

.داند اجتماعي و نژاد ميهيپوليت تن، منتقد مشهور غرب، ادبيات را محصول زمان، محيط  )3

.عرفان ايراني است ةهاي برجست القضات همداني، عارف شيفته و شوريده، از چهره عين )4

مباحث كل كتاب2 فارسي
برگزيده از سؤاالت 
مقطع يازدهم

)موميكتاب زرد ع(
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دارد؟ به ترتيب، در كدام ابيات وجود» آميزي، تلميح، كنايه و جناس تام حس«هاي  آرايه -16

 ري باريخاطــر من از تو غبـا نيست بر/  ادبچه صد بار غمت خاك مرا داد به گر) الف

برد زلفــت به تاب جــان مــرا تاب مي/  بـرد چشمت به خواب چشم مرا خواب مي )ب

وز بـراي نزهــت دل باغ رضوان بايدت/  آري گذشت از سر يك دانه گنــدم درنمي )ج

گنجد خيال ملك پرويزم كه در خاطر نمي/  چنان بر صورت شيرين اين ديوانه مفتونم )د

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

.باشد مي …» الدين محمد، مشهور به مولوي زندگاني جالل«از عطار است و خالق اثر  … كتاب -17

صورتگر لطفعلينامه،  الهي  )2الزمان فروزانفر اسرارنامه، بديع  )1

الزمان فروزانفر بديع اسرارالتوحيد،  )4الطير، محمدرضا شفيعي كدكني منطق  )3

 ؟نداردمتن زير با كدام بيت قرابت مفهومي  -18

».معذوريد كه شما را سر و كار با عشق نبوده است: گفت الطاف الوهيت و حكمت ربوبيت به سرّ ماليكه فرومي«

جا عشق و پيچاپيچ نيست ز آنكه آن/ وز فرشته نيز رشكم هيچ نيست  )1

زيور گوش ماليك سازد افغان مرا/ جانم زند  باز عشق آمد كه ناخن بر رگ )2

اين كمندي است كه در گردن انسان باشد/ عشق نپيچد به ماليك صائب  ةجذب )3

اند دان، فرشته يقين  محروم از اين شرف به/ عشق از براي زينت انسان پديد شد )4

 .با متن زير تناسب مفهومي دارد …بيت گزينة  جز همة ابيات به -19

داري آن كس استحقاق خزانگي و خزانه بود؟ گوهر محبت بود كه در صدف امانت معرفت تعبيه كرده بودند، و بر ملك و ملكوت عرضه داشته، هيچچه   آن«

 ».گوهر نيافته، خزانگي آن را دل آدم اليق بود

كه فلك از ته اين بار گران پس خم زد/ صائب از عشق چه سان قامت خود راست كند؟  )1

2( ت گرفت  ةذربار سنگين امانت را كه گردون برنتافت/ ناچيز ما بر گردن هم

رسد جور و جفاي آسمان خود به كران نمي/ چند كشند اهل دل بار بالي آسمان  )3

ظلوم ماست كه شد عامل امانت عشق/ نداشت طاقت اين بار آسمان و زمين  )4

با مفهوم كدام بيت، متناسب است؟» پذيرفت د كه خوب و بد را به عنوان مشيت الهي ميايمان وصل بو ةشائب هر عصب و فكر به منبع بي«عبارت  -20

كه جان بسپارند چاره نيست جا جز آن آن/ راهي است راه عشق كه هيچش كناره نيست   )1

در صراط مستقيم اي دل كسي گمراه نيست/ در طريقت هرچه پيش سالك آيد خير اوست   )2

در كار خير حاجت هيچ استخاره نيست/ دهي خوش دمي بود   هرگه كه دل به عشق  )3

 ورنه تشريف تو بر باالي كس كوتاه نيست/ اندام ماست  چه هست از قامت ناساز بيهر  )4
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  ۲۳ـ  ۲۱للّترجمة: ( الجوابِ عّین األصّح و األدّق في( 

لَ أحُد ُمھاجمی َفریق« -21  »:!سة إّال ربعاً ادِ الّساعة السّ  ینا القوّی ھدفاً آَخر فَسجَّ

) تنها یکی از مهاجمان تیم ما قوي است که گل پایانی را در ساعت یک ربع مانده به شش ثبت کرد!1

) یک نفر از مهاجمان تیم قوي ما در ساعت شش و ربع یک گل دیگر را به ثبت خواهد رساند!2

 ند ما در ساعت یک ربع به شش گلی دیگر را به ثبت رساند!) یکی از مهاجمان تیم نیروم3

 ) مهاجمی نیرومند از تیم ما در ساعت شش و ربع گلی دیگر را ثبت نمود!4

 تمساح...!»: ھکان التمساح َیفتح َفَمھ َفیدخلُ الّزقزاُق فیھ َو یبدأ بِنقر بقایا األطعمة ِمن فمِ « -22

!کند شروع می را مانده دهان او د و  پاکسازي غذا از باقیش ن میکرد و مرغ باران وارد آ ) دهان را باز می1

!کند ماندة غذاها از دهانش می سازي باقی شود و شروع به پاك کند پس مرغ باران وارد آن می ) دهان خود را باز می2

 ر دهانش را آغاز نماید!تا نوك زدن به بقایاي غذا د شود ) دهان خود را باز کرده بود بنابراین مرغ باران وارد آن می3

!کرد ها از دهانش میاهاي غذ مانده زدن به باقی شد و شروع به نوك کرد پس مرغ باران وارد آن می ) دهانش را باز می4

 :الخطأعّین  -23

نماید! مانی مییشه هنگام فرصت تنبلی کند، احساس پهرکس ب) َمن َیتکاسْل عنَد الفرصِة َیشعْر بالّندِم!: ۱

یابی! اي براي آخرتت می ها را اندوخته هرچه از کارهاي نیک انجام دهی، آنِمن الخیرات وجدتھا َذخیرًة آلخرتک!:  ) ما فعلتَ ۲

!شود گویی که آن، اشک است هاي تمساح مایعی ترشح می از چشم!: ) ُتفِرز ُعیوُن الّتمساح سائِالً کأنَّھ ُدموعٌ ۳

!برند آموزان در روزهاي بارانی هفته چترهایشان را می دانشماِطرة من االُسبوع!: ) َیحمُل الّتالمیذ مظّالتھم فی األّیام ال٤

        :فی الُمترادف و الُمتضادّ  الخطأ عیِّن -24

ب ≠اإلبتِعاد ) ٤ َیبتِدئُ  ≠َینَتھی ) ۳ الشِّمال = الَیسار) ۲ َذْیل = َذْنب) ۱  التَقرُّ

 !»لعبِ ینا بالّذھاب إلی المَ لَ ُھما َقوّیاِن. عَ ِکال« ؟الیب للجواب التّ ناسِ و السؤال المُ ما ھُ  -25

 !) ھل تذھباِن إلی الملعِب؟۲  !) أَیُّ الفریقیِن أقَوی؟۱

 ؟!) أَیَن الفریقاِن؟ ھل َتْذھبوَن إلی الملعبِ ٤  !) َھل الفریقاِن قوّیاِن؟۳

)2(زبان قرآن  عربی

 المخلوقاتعجائب 

) ،واتُهأد و الشَّرْط اُسلوب 

بِ الرّیاضیفی الْملع وارح( 

 35تا  27 هاي هصفح

 دقیقه 15
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 :التوضیحَ  بناسِ تُ  ال عّین کلمةً  -26

 بشنقّار الخَ ← !ّشاً فیھاھا و َیْصَنُع عُ َو َیستخرُج دودَ  األشجار ) طائٌر َینقُُر جذوعَ ۱

 المظلّة←  !أو الثلجِ  المطرِ  الشَّمِس أو نزولِ  أشّعةِ  أمامَ  اإلنسانِ  ) أداةٌ لحفظِ ۲

 األرِض  دودةُ ! ← ر ِمن مترٍ طیُع القفَز أکثَ ) َحشرةٌ طائرةٌ تستَ ۳

 َجناحال←  !یطیُر بھ ِمن جسِم الطائرِ ) عضٌو ٤

» قالوا سالماً  لونَ ھم الجاھِ بَ إذا خاطَ  وَ «وم اآلیة الشریفة: مفھل غیَرالمناسبعیِّن  -27

 ء!حِسْن إلَی َمْن أساا بدی سھل باشد جزا / اگر مردی أ) بدی ر۱

 !»ب للتَّقَویعفوا أقرَ ن تَ أو ) «۲

 !از فرودستان گناه ،) از بزرگان عفو بوده است۳

 !) احسان ھمھ خلق را نوازد / آزادان را چو بنده سازد٤

 شرطّیة:» َمن«ن عیّ  -28

 !َل الّضیفِ البیِت قبْ من ) َمن َدنا ۲  !ُت تارًة َمن کاَن ُمشاغباً ) شاَھدْ ۱

 !) َمن َفرَّ من أداء واجبھ َرسَب جّداً ٤ علماً و أدباً! ) سألنی َمن ھو أحسُن منک۳

: جواَب الّشرط ثالثیاً َمزیداً  عّین -29

 !حترم الّصغار و الکبار یحتِرموَک حتماً تَ إن ) ۲ !ما َتتعلَّموا فی حیاتکم ینَفعکم فی الُمستقبلِ  )۱

 َمن َیحفر بِئراً ألخیھ یَقع فیھا! )٤ !إذا صبرَت علی الَمصائب حصلَت علی آمالک )۳

 »!َیْنصْرِک و ... أقدامکِ هللاَ … إن « ؟نِ ما ھو الُمناِسب للفراَغی -30

 تْ ) َتْنُصری ـ ُیثبِّ ٤ تیثبِّ ) َتْنُصری ـ تُ ۳ بِّتُ َتْنُصْر ـ ُیث) ۲ ثبِّتْ ) َتْنُصْر ـ تُ ۱
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 ):۳۲-۳۱عّین األصّح و األدّق فی الجواب للّترجمة ( ■

لنا َحولَ قانون الجاذبیَِّة َرأینا أنَّنا َنسَتفیُد ِمنھ في كلِّ االُموِر، َو ِمنھا لِلُحصوِل علَ « -31 »:َمطلوبِنا فِي الَحیاةِ! یإْن َتأمَّ

 بریم!کار می هایمان در زندگی بهرا در تمام امور و خواسته بینیم که آنریم، قطعاً میهرگاه پیرامون قانون جاذبه خوب بنگ )1

 بریم!کار می ي خود در زندگی بهرا در تحقیق امور و خواسته یابیم که ما آني قانون جاذبه تأمل کنیم، همانا درمیچه دربارهچنان )2

 کنیم!می ي خود در زندگی، از آن استفادهیابی به خواستهه ما در تمام امور، و از جمله براي دستبینیم کاگر در مورد قانون جاذبه دقت کنیم می )3

در زنـدگی از   دست آوردن آرزوي مطلوبمـان  ي کارها از قبیل بهشویم که ما در همهي قانون جاذبه خوب تأمل کنیم قطعاً متوجه میهر وقت در مسأله )4

 کنیم!آن استفاده می

»: رد أْن تكون إماماً لِلّناِس فَعلَیك أن َتبدأ بَِتھذیِب َنفسَك َقبلَ أْن َتنصح اآلخریَن!إْن تُ « -32

اگر بخواهی پیشواي مردم بشوي باید قبل از مهذّب ساختن دیگران، براي تعلیم خود اقدام نمایی! )1

دیگران را بیاموزي!که  هرگاه خواستی رهبر مردم باشی پس شروع به مهذّب ساختن خود کن پیش از آن )2

که دیگران را نصیحت کنی به تهذیب نفس خود بپردازي! اگر بخواهی براي مردم پیشوا باشی، باید قبل از این )3

هرگاه خواهان رهبري مردم بودي پس بر تو الزم است که به تهذیب خویش قبل از نصیحت دیگران فکر کنی! )4

في المفھوِم:  غیَر المناسب ؛ عیِّن»أكثُر خطایا ابن آدم في لِسانِھ!« -33

 تا مرد سخن نگفته باشد/ عیب و هنرش نهفته باشد )۱

 م که داد/ زبان سرخ سر سبز را به تیغ کبودیا بسیار دیدهچه خموش باش  )۲

 اللّساُن ِجرمھ صغیٌر و ُجرمھ كبیٌر! )۳

 الكالم َیجرُّ الكالم! )٤

 :غیر ترتیبي عیِّن العدد  -34

 الّساعة الخامسة مساء!حضرت في الموعد في  )۱

 طالعنا الیوم في المدرسة الفصل الثالث من درسنا العاشر! )۲

 طلبت من صدیقي أن یعطیني واحداً من کتبھ الدراسیة!  )۳

 الثانیة من ھذه األرض! ةقال الفّالح إلبنھ: علینا أن نحصد القطع )٤

 )۴۰ - ۳۵( :ّنصیناسب الاقرأ الّنص الّتالي بدّقة ثّم أجب عن األسئلة بما ■■ 

ھذا جمیل أن یستطیع اإلنسان تقدیر اُموره بالتعّقل و الحكمة و أن یتخلّص من المشكالت الّتي وقع فیھا؛ و لکنَّ األجمل من ذلك ھو 

ات أن یتبّصر اإلنسان فیزن (= َیفحُص) مقّدمات أعمالھ و یقّدر نتائجھا و یدرك مواضع الخلل في أفعالھ، فیسعي إلي جبران ما قد ف

 من یده حّتي ال یقع في مسقط أو مزلّة!

وائبفَمن لم یحسب حساباً للعواقب ال یسلم من  اإلنسان أن یتدّبر أمره قبل وقوعھ فیھ بدالً من أن یجد  یو الّشدائد! و األسھل عل النَّ

 نفسھ مضطّراً للبحث عن طرق لحلّ المشكالت الَّتي وقع فیھا!

ي أمره قب�ل الوق�وع فی�ھ و ل�یس ل�ھ ط�رق عدی�دة لمواجھ�ة المص�ائب، ی�دفع ثمن�اً غالی�اً! ف�المزّالت و كذلك إّن الّشعب الّذي ال یفّكر ف

م المساقط الَّتي یقع فیھا أفراد البشر قد ال تسمح لھم بالتفّكر حول كیفّیة الّنجاة مّما وقعوا فیھ، بل یوجب الحادث سیطرة نفسھ علیھ

 مر!فعندئذ، ال حیلة لإلنسان إّال القبول باأل

 مباحث کل کتاب
برگزیده از سؤاالت

هممقطع یازد
 (کتاب زرد عمومی)
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اإلنسان أن یتدّبر أمره قبلَ وقوعھ فیھ، ألّن . . . . .  یعیِّن المناسب للفراغ: األسھل عل -35

 القیام بعد السقوط في المزّالت ال یحدث لإلنسان أبداً! )۱

ر! یالوقوع في المساقط یسّبب أن ال نقدر عل )۲  التعقّل و التبصُّ

 لّھا و رفعھا موجود!أمرھا لیست عظیمة فإمكان ح المشكلة في بدایة  )۳

 إدراك مواضع الخلل و الّسعي إلي جبرانھا ال یمكن إّال بعد الوقوع فیھا! )٤

 عن الّنص ھو . . . . . البعیدالمفھوم  -36

 جرم ال یتوب!ُرّب مُ  )۲  قّدر!دّبر و هللا یُ اإلنسان یُ  )۱

ر في الخروج قبل الورود! )۳  ل من العالج!الَمنع أفضَ  )٤ فكِّ

 :الخطأل لإلنسان؟ عیِّن ما ھو األجمَ  -37

 التعّرف علي الّنوائب قبل مواجھتھا! )۱

 !المصائبالّتفتیش عن طرق الحّل المناسبة قبل ظھور  )۲

 التبّصر و المواجھة الحكیمة للعبور من الموانع! )۳

 الّسعي إلي الخروج من المشكالت الّتي وقع فیھا! )٤

.» لّذي . . . . الشّعب الُمنتصر ھو ا«عیِّن الُمناسب للفراغ:  -38

 َمسائلھ أكثر من ُطرق حلّھا! )۲  أجوبتھ أكَثر من َمسائلھ! )۱

 ُیفّكر بالنافذة بعَد إیجاد الجدار! )٤ یمّد الَمعَبر بعد وقوِع الحاِدث! )۳

ِة الکلماِت أو محلِّھا االِعرابّی: -39  عیِّن الّصحیَح فی نوعیَّ

ی�ھ ب�دالً م�ن أن یج�د نفس�ھ مض�طّراً للبح�ث ع�ن ط�رق لح�لّ المش�كالت الَّت�ي وق�ع األسھل علي اإلنسان أن یتدّبر أمره قبل وقوع�ھ ف«

 »فیھا!

 األسَھل: مفرد مذّکر، اسم الّتفضیل/ مبتدأ للجملة االسمّیة )۱

 »َتدبیر« :یتدّبر: فعل مضارع، للمفرد المذّکر، مصدره )۲

 أمر: إسم، مفرد مذّکر/ مضاٌف و فاعٌل  )۳

 اعل للجملة الفعلّیةمضطّراً: إسم الفاعل/ ف )٤

األجمل من ذلك ھ�و أن یتبّص�ر اإلنس�ان فی�زن مق�ّدمات أعمال�ھ و یق�ّدر نتائجھ�ا و ی�درك مواض�ع «فی الَمحلِّ االِعرابّی:  الخطأعیِّن  -40

 »الخلل في أفعالھ!

 مقّدمات: المفعول )۲  اإلنسان: المفعول )۱

 َمواضع: المفعول )٤  نتائج: المفعول )۳
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شود؟ ر میپذیر است و هدف بزرگ ارسال پیامبران چگونه میس اجتماعی اسالم چگونه امکاناجراي احکام  -41

با وجود یک نظام حکومتی سالم -با تشکیل حکومت )1

با وجود یک نظام حکومتی سالم -با کمک و همیاري مردم) 2

با اتحاد و همدلی میان مردم -با تشکیل حکومت )3

تحاد و همدلی میان مردمبا ا -با کمک و همیاري مردم )4

صورت: در این ،نباشدوحی الهی معصوم ر پیامبري در تعلیم و تبیین دین و اگ -42

شود. رسد و امکان هدایت از مردم سلب می دین الهی به درستی به مردم نمی )1

گیرند.مردم از او سرمشق ب و انجام دهد ،امکان دارد کارهایی که مخالف دستورهاي خداست) 2

د.نشو  مردم به گمراهی دچارانجام دهد و  ،دارد کارهایی که مخالف دستورهاي خداست امکان )3

رود. شود و اعتماد مردم به دین از دست می امکان انحراف در تعالیم الهی پیدا می) 4

؟شود می یشیطاندور و دراز فریب  منجر به ،پنداران کدام ویژگی در ایمان -43

»اغوتی الطّلَموا احاکَتَن یاَ ریدونَی«) 2  »مونَزعی ذینَی الَّلَا رَم تَلَاَ« )1

»و یرید الشَّیطانُ اَن یضلَّهم«) 4  »یکلَا زلَنما اُنوا بِمآ مهنَّاَ« )3

گفتند، می» از گذشتۀ خود«و یا » دربارة خوردنی و آشامیدنی و سایر امور روزمره«و یا » دربارة آخرت«پیامبر اکرم (ص) در برابر کسانی که نزد ایشان  -44

دادند؟ العملی نشان می ترتیب چه عکس به

کرد. آنان را منع می -کرد میبا آنان همراهی  -شد سخن می با مهربانی با آنان هم )1

کرد. آنان را منع نمی -شد سخن می با آنان هم -کرد با آنان همراهی می) 2

داشت. آنان را از ادامۀ بحث باز می -شد سخن می با آنان هم -کرد با آنان همراهی می )3

داشت. آنان را از ادامۀ بحث باز می -کرد میبا آنان همراهی  -شد سخن می با مهربانی با آنان هم) 4

ها را از قبائل گوناگون آفریده است، بر اساس گرفت و این که خداوند، انسان بندي افراد از کدام آیۀ شریفه، نشأت می دا (ص) در تقسیممعیار رسول خ -45

کدام صفات الهی است؟

»اَنَّ اهللاَ سمیع علیم«ـ » …یا اَیها النّاس انّا خَلَقناکُم من ذَکَرٍ و اُنثی « )1

»اَنَّ اهللاَ سمیع علیم«ـ » … حسنَۀٌ ةٌکُم فی رسولِ اهللاِ اُسولَقَد کانَ لَ) «2

3» (سولِ اهللاِ اُسونَۀٌ ةٌلَقَد کانَ لَکُم فی رسخَبیرٌ«ـ » … ح لیمنَّ اهللاَ عا«

»انَّ اهللاَ علیم خَبیرٌ«ـ » …یا اَیها النّاس انّا خَلَقناکُم من ذَکَرٍ و اُنثی «) 4

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

 )2(دین و زندگی 
هاي  (مسئولیتتفکر و اندیشه 

امامت، پیشواي اسوه، پیامبر (ص)، 
 جان و جانشینتداوم رسالت، 

)پیامبر (ص)
 درس) 4(

101تا  48 هاي هصفح
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یت اول پیامبر (ص)را همانند مسئول» والیت و حکومت«و » تعلیم و تبیین دین«پایان دو مسئولیت  و پیامبر اکرم (ص) این فرضیه که قرآن کریم بطالن -46

، در کدام گزینه آورده شده است؟اند اعالم کرده

تفاوت باشد. ت بیدو مسئولی گر مردم در همۀ امور زندگی است، ممکن نیست نسبت به این چون قرآن، هدایت )1

تواند نسبت به این وظایف سکوت پیشه کند. هاست، نمی ترین فرد نسبت به اهمیت و جایگاه این مسئولیت آگاه (ص) چون پیامبر) 2

ایش یافت.هاي مختلف افز تنها از بین نرفت، بلکه به دلیل گسترش اسالم و ظهور مکتب مسئولیت، پس از رسول خدا (ص) نه نیاز جامعه به این دو )3

ترین دین الهی است. در حالی که دین اسالم کامل ،دو مسئولیت دلیلی بر نقص دین است توجهی نسبت به این بی) 4

به بر عقیدةغیبت امام عصر(عج) با وجود طوالنی شدن  ، چه کسانیشوند و طبق فرمایش پیامبر اکرم (ص) در چه صورتی مسلمانان هرگز گمراه نمی -47

مانند؟ یباقی م اوامامت 

راسخان در عمل -تمسک به قرآن و سنت) 2 راسخان در عمل -تمسک به قرآن و اهل بیت )1

راسخان در ایمان -تمسک به قرآن و سنت) 4 راسخان در ایمان -تمسک به قرآن و اهل بیت )3

»اعالم والیت حضرت علی (ع)«به اهمیت موضوع  یهین آی بود و از کدام قسمت از دومموقعیتترتیب در چه  به »تبلیغآیۀ «و  »اطاعت آیۀ«محل نزول  -48

بریم؟ پی می

»و ان لَم تَفعل فَما بلَّغت رِسالَتَه« -در مسیر بازگشت به مدینه -مدینه) 2 »و اهللاُ یعصمک منَ النّاسِ« -در مسیر بازگشت به مدینه -مدینه )1

»و ان لَم تَفعل فَما بلَّغت رِسالَتَه« -الوداعۀحجدر راه حرکت به سوي  -مکه) 4 »عصمک منَ النّاسِو اهللاُ ی« -الوداعۀحجدر راه حرکت به سوي  -مکه )3

در بیان رسول خدا (ص)، هرکس همراهبر اساس آیات قرآن کریم، کدام گروه بهترین مخلوقات هستند و در تشبیه امامان بزرگوار (ع) به کشتی نوح (ع)  -49

؟و فرزندان او باشد، چه سرنوشتی خواهد داشت با حضرت علی (ع)

وصول به فالح -کارهاي شایسته دهندة نجاتاهل ایمان  )1

وصول به فالح -(ص) فرمانداران خداوند و پیامبر) 2

یابی نجات -(ص) فرمانداران خداوند و پیامبر )3

یابی نجات -دهندة کارهاي شایسته انجام اهل ایمانِ) 4

بر عمیق به تأثیر آن را که ابن ابی الحدید - البالغه نهج 221علی (ع) بعد از به حکومت رسیدن چه بود؟ موضوع خطبۀ حضرت ی اولین اقدام اصالح -50

چیست؟ -جان خود توصیف کرده است

برقراري عدالت اجتماعی -کردند برکناري فرماندارانی که به شیوة پادشاهان و امپراطوران ستمگر حکومت می )1

مرگ و آخرت -کردند فرماندارانی که به شیوة پادشاهان و امپراطوران ستمگر حکومت میبرکناري ) 2

مرگ و آخرت -دستور به مبارزه با فقر و محرومیت در سراسر سرزمین اسالمی )3

برقراري عدالت اجتماعی -دستور به مبارزه با فقر و محرومیت در سراسر سرزمین اسالمی) 4
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؟شریفه حاکی از آن است دین واحد بوده است، دلیل چنددینی چیست و کدام آیۀ ،پیامبران که اساس دعوت با وجود این -51
»…راه مخالفت نپیمودند  ،اهل کتاب در آن« -مردم به اصالت دعوت ۀتجاوز آگاهان )1
»…راه مخالفت نپیمودند  ،اهل کتاب در آن« -ناآگاهی مردم از ایجاد اختالف در دین خدا )2
»… خداوند از دین همان را برایتان بیان کرد که نوح را بدان سفارش نمود« -مردم به اصالت دعوت ۀنتجاوز آگاها )3
»… خداوند از دین همان را برایتان بیان کرد که نوح را بدان سفارش نمود« -ناآگاهی مردم از ایجاد اختالف در دین خدا )4
است و داناتر بودن …ن علیهم صلوات اهللا اجمعین، به سوي بندگان از جانب خداي متعال، تحقّق السالم، انحصار ارسال رسوال به بیان امام کاظم علیه  -52

است …آنان به فرمان الهی 
معلول برتري معرفت -ایمان )2  معلول برتري معرفت -تعقّل )1
علّت استواري ایمان -ایمان )4  علّت استواري ایمان -تعقّل )3
رسایی در«و » مبارزه ینا در شدن موفّق و جاهلی آداب با جدي و سرسختة مبارز و جامعه بر حاکم فرهنگ و دابآ از کریم قرآن تأثیرناپذیري« -53

.است کریم قرآن …و  …هاي اعجاز  ترتیب از ویژگی ، به»رات با وجود ایجاز و اختصارتعبی
لفظی -محتوایی) 2  لفظی -لفظی) 1
محتوایی -لفظی) 4  محتوایی -محتوایی) 3
در ابتداي دعوتش براي خود جانشین معین کردند؟ ،(ص) در شرایطی که حتی خویشانش دعوت او را نپذیرفته بودند ا پیامبر گرامی اسالمچر  -54
هاشم از جانشین ایشان پیروي کنند. بزرگان بنی ،ضروري بود پیامبر اسالم(ص) خویشان خود را انذار دهد تا بعد از خودش )1
را به انتخاب مردم واگذار کرد.  توان آن چنان اهمیتی دارد که از همان روزهاي اول دعوت باید براي مردم مشخص شود و نمی(ص)  جانشینی پیامبر )2
(ص) اقدام به این کار نمود. (ص) از چنان اهمیتی برخوردار است که پیامبر حضور و پذیرش و مشارکت مردم در امر جانشینی رسول خدا )3
انجام دهند.ها را  آنکه پس از ایشان کسانی به عنوان امام  بودداد، ضروري  هایی را از جانب خداوند انجام می (ص) مسئولیت مبر گرامی اسالمطور که پیا همان )4
گردد؟ یه و آله و سلّم، مفهوم میحضرت علی علیه السالم از دقت در کدام سخن پیامبر صلّی اهللا عل» عصمت علمی« -55
»لیع عم القرآنُ و رآنِالقُ عم لیع« )2  »هان بابِها مأتلیفَ لمالع رادن اَمفَ« )1
3( »علی مع قِّالح و قُّالح مع عا نَاَ« )4  »لیۀُدینَم لمِالع و علی هاباب«
و … نامیمون مدهاياپی از ترتیب به »هدایت منبع یک از محققان ماندن بهره بی« و »احادیث تحریف در شخصی اغراض تحقق هاي زمینه آمدن فراهم« -56

.بود…
)ص( پیامبر احادیث نوشتن از ممنوعیت ـ) ص( پیامبر احادیث نوشتن از ممنوعیت) 1
احادیث جعل و اسالمی هاي اندیشه در تحریف ـ) ص( پیامبر احادیث نوشتن از ممنوعیت) 2
)ص( پیامبر احادیث نوشتن از وعیتممن ـاحادیث  جعل و اسالمی هاي اندیشه در تحریف) 3
احادیث جعل و اسالمی هاي اندیشه در تحریف ـاحادیث  جعل و اسالمی هاي اندیشه در تحریف) 4
شود. می …(ص)، پذیرش والیت و محبت امام عصر ارواحنا لتراب مقدمه الفداء، موجبِ  بخش پیامبر گرامی اسالم به بیان هدایت  -57
اوند، در حال برخورداري از ایمان کامل مورد رضایتخد مالقات رحمت واسعۀ )1
جویی گرایی و حقیقت خواهی، آرمان سرسپاري و آمادگی براي ایثار و شهادت در راه عدالت )2
عدالت و انسانیت در سراسر جهان شهاي طاغوتی و تالش براي گستر گفتن به حکومت» نه« )3
ِ خالی از ظلم و استکبار وأم با یقین براي فرداي روشناز تردید نسبت به آینده و آمادگی ت یایمن )4
آید؟ می دست به آیه کدام در توجه از مفهوم این. است فرزندان پرورش و رشد ،خانواده تشکیل و ازدواج اهداف از یکی -58
»… مکُزواجِاَ نم مکُلَ لَعج و زواجاًاَ مکُسنفُاَ نم مکُلَ لَعج اهللاُ و«) 2 »… وجوههم للَّذینَ اَحسنُوا الحسنی و زیادةٌ و ال یرهقُ«) 1
3 (»و نم ءایاتمکُلَ قَلَخَ ناَ ه نفُاَ نمزواجاًاَ مکُس نواسکُتَل میعاً«) 4 »… یهالَازَّةُ جالع لّهزَّةَ فَلالع ریدن کانَ یم …«
؟»شکنی دشمن غافل نباش از پیمان ،اگر با دشمن پیمان بستی«فرمایند:  الک اشتر میموسوم به م در بخشی از عهدنامۀ  منان علی (ع)چرا امیر مؤ  -59
کند. چرا که دشمن همیشه از این راه تو را غافلگیر می )1
کند. چرا که دشمن گاهی از این راه تو را غافلگیر می )2
د.ها را پنهان کن هایی دارند و مدیر جامعه باید آن زیرا در نهایت مردم عیب )3
هستند. تواي دیگر در آفرینش همانند  اي برادر دینی و دسته زیرا که دسته )4
است؟ ان بزرگوارامام یک از از مشخصات دوران امامت کدام ترتیب به »امام ۀآمد معمولی به خان و مشکل شدن رفت«و » سرکوبی قیام توابین« -60
امام کاظم (ع) -(ع)العابدین  امام زین )2  امام کاظم (ع) -امام حسین (ع) )1
 امام جواد (ع) -امام حسین (ع) )4  امام جواد (ع) -العابدین (ع) امام زین )3

 مباحث کل کتاب
برگزیده از سؤاالت

مقطع یازدهم
 (کتاب زرد عمومی)
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Passage 1 
Rainbows are often seen when the sun comes out after or during a rainstorm. Rainbows 

are caused when sunlight shines through drops of water in the sky at a specific angle. When 
white sunlight enters a raindrop, it exits the raindrop a different color. When light exits lots 
of different raindrops at different angles, it produces the red, orange, yellow, green, blue, 
indigo, and violet that you see in a rainbow. Together, these colors are known as the 
spectrum. These colors can sometimes be seen in waterfalls and fountains as well. 

Did you know that there are double rainbows? In a double rainbow, light reflects twice inside water 
droplets and forms two arcs. In most double rainbows, the colors of the top arc are opposite from those in the 
bottom arc. In other words, the order of colors starts with purple on top and ends with the red on bottom. 
Believe it or not, rainbows sometimes appear as white arcs at night. These rainbows are called moon bows. 
Moon bows are caused by moonlight (rather than sunlight) shining through drops of water. 

61- Rainbows are produced when … . 
1) light exits many raindrops at different angles
2) the sun causes a rainstorm
3) the spectrum causes a rainstorm
4) the sun comes out after a storm

62- Which of the following is NOT true? 
1) Spectrum colors sometimes appear in fountains and waterfalls.
2) Moonbows are caused by moonlight.
3) Double rainbows are two rainbows that are exactly the same.
4) Rainbows are usually seen after or during a storm.

63- All colors are seen in rainbows EXCEPT … . 
1) yellow 2) indigo 3) orange 4) pink

64- What color is a moon bow? 
1) White 2) Yellow 3) Green 4) The passage doesn’t say

65- The underlined word “those” refers to … . 
1) colors 2) rainbows 3) forms 4) droplets

Passage 2 
Oliver Twist; or, The Parish Boy’s Progress (1838) is Charles Dickens’s second novel. It was first 

published as a book by Richard Bentley in 1838. It tells the story of an orphan boy and his adventures in 
London’s poor areas. Oliver is taken by force by some thieves, and is put to work among them until freed by a 
gentleman who has taken an interest in him. Characters include Fagin, Nancy, Bill Sykes, and the Artful 
Dodger. The book is one of the earliest examples of the social novel. It draws the readers’ attention to the 
problems of working children and, generally, their life. 

The idea for the novel may have come from the story of Robert Blincoe, an orphan whose story of 
hardships as a child worker in a cotton factory was widely read in the 1830s. It is likely that Dickens’s own 
early youth as a child worker also helped the story to grow. The book influenced American writer Horatio 
Alger, Jr. and his stories of poor boys living on the streets of nineteenth-century New York City. 

66- All of the following are some of the people in the novel Oliver Twist EXCEPT … . 
1) Bill Sykes 2) Richard Bentley 3) Nancy 4) the Artful Dodger

67- According to the passage, Oliver Twist may have been based on … . 
1) the life of Robert Blincoe as a child
2) the adult life of Charles Dickens
3) the book “The Parish Boy’s Progress” published in 1838
4) the lives of boys living on the streets of 19th century New York City

68- Which of the following is NOT true according to the passage? 
1) Charles Dickens worked as a child.
2) Oliver Twist was first published in the first half of the nineteenth century.
3) Oliver was saved from the thieves by a gentleman who was interested in him.
4) Not many people knew about Robert Blincoe before Oliver Twist was published.

69- The writer believes that Oliver Twist is a social novel because … . 
1) it is thought to be based on a true story
2) the story happens in London’s poor areas
3) it has influenced many other writers since it was published
4) it draws the attention to the problem of working children

70- The underlined word “their” refers to … .  
1) problems 2) children 3) lives 4) readers

2 سيانگلي زبان دقيقه15
ج

Understanding People 
(Listening and Speaking,
Pronunciation, Writing)

A Healthy Lifestyle 
(Get Ready, 

Conversation, New 
Words and Expressions)

57تا  34يهاصفحه

Part A: Reading Comprehension
Directions: In this part of the test, you will read two passages. Each passage is followed by 
five questions. Answer the questions by choosing the best choice (1), (2), (3) or (4). Then 
mark your answer sheet. 
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71- I have been to Sydney … times; three times in 1987 and twice last year.  

1) many 2) few 3) a few 4) a little

72-  I haven't cleaned my fridge … .  

1) since two days 2) for two days ago 3) for a long time 4) since a week

73-  It's really impressive how the educated man can show a ... development of all his powers.  

1) necessary 2) balanced 3) careful 4) physical

74- Alex has suffered from a mental … again since he was released from the hospital. 

1) interest 2) success 3) pyramid 4) disorder

75-  The teacher … the students as they got on to the bus. 

1) experienced 2) researched 3) endangered 4) counted

 

A multilingual person is one who can communicate in more than one language, whether actively (through 

speaking, writing etc.) or passively (through listening and reading). The terms bilingual and trilingual are used 

to …(76)… situations in which two or three languages are involved. Multilingual speakers have learned …(77)… 

one language during childhood, the so-called first language. The first language (sometimes …(78)… referred to 

as the mother …(79)…) is learned without formal education. A further possibility is that a child may become 

naturally trilingual by having a mother and father with separate languages being brought up in a third language 

country. An example of this may be an English-speaking father married to a Chinese-speaking mother with 

…(80)… children living in France.  

76- 1) invent 2) describe 3) appear 4) imagine

77- 1) suddenly 2) at least 3) rapidly 4) luckily

78- 1) instead 2) anymore 3) also 4) in pair

79- 1) point 2) tongue 3) future 4) belief

80- 1) a little  2) little 3) a few 4) much

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

مباحث كل كتاب
برگزيده از سؤاالت 
مقطع يازدهم

)كتاب زرد عمومي(

Part C: 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.
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نام درس

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

این قسمت را قبل از شروع آزمون 
پر کنید

7000625055004750
سؤال  10شما به چند سؤال از هر 

پاسخ خواهید داد؟

6421ریاضی 

7532اقتصاد

2 3 5 7 علوم و فنون ادبی

4 6 7 8 شناسی جامعه

2 3 5 7 منطق و فلسفه

2 4 6 7 شناسی روان

شماره داوطلبی:نام و نام خانوادگی:

دقیقه 135ویی: گ دت پاسخم110تعداد سؤال: 

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

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

 90 1081 )2ریاضی و آمار (1
30

1091100 آزمون شاهد (گواه) -) 2ریاضی و آمار (2

10111010 10 )2علوم و فنون ادبی (3

1011112010 )2شناسی ( جامعه4

 1012113010 فلسفه5

1013114010 شناسی وانر6

1014115015 )1ریاضی و آمار (7

1015116015 اقتصاد8

1016117010 )1علوم و فنون ادبی (9

1017118010 )1شناسی ( جامعه10

1018119015 منطق11

  آزمون اختصاصیآزمون اختصاصی
انسانیانسانی  دوازدهمدوازدهمگروه آزمایشی گروه آزمایشی 
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محل انجام محاسبات

)2ریاضی و آمار (

x(مجهول هر عبارت را  ؟هاي زیر درست است یک از گزاره نماد ریاضی نوشته شده در مقابل کدام -81

 درنظر بگیرید.)

)است.  18ربع و خمس عددي برابر با نصف آن عدد به عالوة ) سه برابر مجموع 1 ( x) x x )+ = +
1 1 13 184 5 2

)باشد.  تر از خود آن عدد می معکوس عددي با جذر خودش، بزرگ مجموع) 2 x x)
x
+ >21  

)باشد.  می 3برابر همان عدد به عالوه  5، برابر با 5هفت برابر عددي منهاي ) 3 x x x )− = +7 5 5 3

) .عدد برابر همان 5برابر است با  ضرب عددي در ثلث خودش حاصلبه عالوة  8عدد ) 4 x x)+ =218 53
 ؟نتیجۀ کدام استدالل زیر، همواره درست است -82

1 ( 

2(

3(
: x y x y

:

( ) ( )

> ⇒ >
− > −

∴ − > −

3 3

3 3
3 4

3 4

 

4(

nگاه  آن ،فرد باشد nاگر « در اثبات حکم -83 +2 ؟اثبات کرد بایدبه کمک عکس نقیض گزاره، کدام گزاره شرطی را » زوج است. 1
nگاه  آن ،زوج باشد nاگر ) 1 +2 فرد است. 1
nاگر ) 2 +2 فرد است. nگاه  آن ،زوج باشد 1
nاگر ) 3 +2 زوج است. nگاه  آن ،فرد باشد 1
nگاه  آن ،زوج باشد nاگر ) 4 +2 زوج است. 1

 ).ندارد(خطاي محاسباتی وجود  ؟استصحیح کدام گزینه  -84
1 (a b a b− > − ⇒ <2 2
2 (+ = +25 36 5 6

3 ((x ) x− = − → − = ±23 100 3 10

4 (−
= −

6 5 2 6 5
2

گاه هم مساحت هستند. نهشت باشند، آن اگر دو مثلث هم: 1مقدمۀ 
Aو  ABC: دو مثلث 2مقدمۀ  B C′ ′ اند. مساحت هم ′

Aو  ABCمثلث  دو ∴ B C′ ′ نهشت هستند. هم ′

شود. اگر شارژ باتري گوشی تمام شود، گوشی خاموش می: 1مقدمۀ 
گوشی تلفن مریم خاموش است.: 2مقدمۀ 

.شارژ باتري گوشی مریم تمام شده است∴

گاه مجموعشان مرکب است. آن ،باشندفرد دو عدد اول : اگر 1مقدمۀ 
a: 2مقدمۀ  b+ = 14

∴ a  وb .اول هستند

آشنایی با منطق و استدالل ریاضی 
 (استدالل ریاضی)

تابع 
اي و همانی) (توابع ثابت، چند ضابطه

33تا  12هاي  صفحه

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

 

 1مقدمۀ  
 2مقدمۀ  

 ذرج
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محل انجام محاسبات

fتابعی همانی و  fاگر  -85 (a) a= −6 fباشد، مقدار  2 ( a)− ؟کدام است 

1 (22 (−2

3 (34 (−3

fاگر تابع -86 (a , ), (b , ),( c , ) = − + − 
 

33 2 2 3 1 abحاصل ،باشد یک تابع همانی می 52
c +  ؟ستکدام ا3

1 (12 (2

3 (34 (4

}اگر  -87 }f ( ,a),(b , ),(a b,b ),( , a b c)= + + − + −3 1 5 2 7  ؟کدام است cگاه  آن ،تابع ثابت باشد 2

1 (72 (12

3 (54 (17

 ؟کدام است a,b,c,dهاي مثبت  میانۀ داده ،تابع همانی باشد fاگر  -88

1 (2

2 (3

3 (/2 5

4 (8

fین صورت مقـدار عبـارت   در ا باشند، Rبا دامنۀ  تابعی همانی gتابعی ثابت و  fاگر  -89 ( ) g(m ) f ( ) g( m )− + − + +16 2 1 24 2 کـدام 7

 ؟است

1 (5

2 (6

3 (7

4 (m − 9

axاگر  -90 bxf (x)
x
−

=
−

2

3 aیک تابع همانی باشد، 1 b+ ؟کدام است (x )≠
1
3

1 (22 (1 3 (44 (3

A                     B 

f a۲
b
− 32

c 
d2 

۸ 

۵ 

۱-c۲ 
۴ 



19فحۀ: ص انسانی دوازدهمسال اختصاصی  97مرداد  5 آزمون -پروژة تابستان

محل انجام محاسبات

 آزمون شاهد - )2ر (ریاضی و آما

 کدام است؟» است. شتر یا مساوي معکوس خود هر عددي که نامنفی نیست، کوچک« ةنماد ریاضی گزار -91

1(10x , x
x

< ≤2 (10x , x
x

≥ ≥

3(10x , x
x

≥ ≤4 (10x , x
x

< ≥

 ؟نیستاستدالل زیر صحیح  ةکدام گزینه دربار -92

است. 060هاي آن یکی از رأس ۀگاه زاوی االضالع باشد، آن : اگر مثلثی متساوي1 ۀمقدم

باشد. می ABC ،060هاي مثلث : یکی از زاویه2 ۀمقدم
االضالع است. متساوي ABCمثلث...

به دست آمده ممکن است نادرست باشد. ۀ) نتیج2  ) این استدالل، قیاس استثنایی است.1

) از قیاس استثنایی به شکل نادرست استفاده شده است.4  ) این استدالل مغالطه است.3

اند. اگر مجاز باشیم در هر مرحله تنهـا ها وارونه قرار گرفته وان وجود دارد که در هر مورد تعدادي از لیوانها تعدادي لی در هر یک از گزینه -93

ها را به حالت درست قرار داده و لیـوان وارونـه توانیم با انجام تعدادي حرکت تمام لیوان لیوان را تغییر دهیم، در کدام گزینه می 2حالت 

 نداشته باشیم؟

 اند. ها درست قرار گرفته تاي آن 5لیوان که  8) 2 اند. ها درست قرار گرفته تاي آن 2ه لیوان ک 7) 1

اند. ها درست قرار گرفته تاي آن 7لیوان که  9) 4 اند. ها درست قرار گرفته آن یکی ازلیوان که  6) 3

3معادلۀ  ،حل زیر کند با راه آموزي ادعا می دانش -94 28 0x x− 8xفقط داراي ریشۀ  = اه در کدام مرحله رخ داده است؟است. اولین اشتب =
2 2 8 0x x (x )→ − 1 ۀمرحل=

2 2
2 2

8 0x x (x )

x x

−
→ 2 ۀمرحل=

8 0x→ − 3 ۀمرحل=

8x→ 4 ۀمرحل=

) فاقد اشتباه34) 23) 12) 1

Rرابطۀ  -95 {( , ),(b, a),( ,a b)}= − −1 2 1 2
aتابعی است که برد آن یک عضو دارد. حاصل  b+ کدام است؟

1 (−1 2 (1
4− 3 (1 4(1

2

آشنایی با منطق و استدالل ریاضی 
 (استدالل ریاضی)

تابع 
اي و همانی) (توابع ثابت، چند ضابطه

33تا  12هاي  صفحه

 فاکتور از

 تقسیم طرفین بر

 تر رسیدن به معادله ساده

 جواب معادله

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

پارکینگ براساس مدت زمان سپري شده در آن بر حسب ساعت از تابع ۀهزین -96
, x

C(x) x , x
x , x

≤ <
= + ≤ <
 + ≤ <

1 0 2
1 2 12

2 1 12 24
کند. حال پیروي می 

چند تومانآن سپري کنند، درآمد پارکینگ در آن روز در  را ساعت 17خودرو به مدت  13ساعت و  8خودرو به مدت  12اگر در یک روز 

تومان است). 100ها معادل yاست؟ (هر واحد بر روي محور

1 (875002 (56300 

3 (225004 (53700

تابع شکل زیر کدام است؟ ۀضابط -97

1(
x , x

f (x)
x , x
− >

=  + ≤

3 0
4 0

2(x , x
f (x)

x , x
− ≥

=  + ≤

3 0
4 0 

3(x , x
f (x)

x , x
− ≥

=  + <

3 0
4 0 

4(x , x
f (x)

x , x
− >

=  + <

3 0
4 0 

fاگر  -98 {(x xy , ) ,(y xy , )}= + +2 220 xتابع همانی باشد، حاصل  5 y+ کدام است؟

25±) 4   5±) 3 25+) فقط 2 5+) فقط 1

؟نیستکدام گزینه صحیح  -99

) نمودار تابع همانی نیمساز ناحیۀ دوم و چهارم است.1

1fباشد، در این صورت  (به جز صفر) اعداد حقیقی ۀ) اگر دامنۀ یک تابع همانی مجموع2 (x)
f ( x)

= −
−

است.

f) در یک تابع همانی 3 (ax) af (x)= .است

f) در یک تابع همانی 4 (x y) f (x) f (y)+ = است. +

)Aاگر نقطۀ  -100 m , m m)− +22 3 3 کـدام mورت مجموع مقادیرممکن بـراي  روي نیمساز ناحیۀ اول و سوم قرار داشته باشد، در این ص2

 است؟

1 (2− 2 (1
3 3 (5

3− 4(7
3
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 )2علوم و فنون ادبی (

به کار رفتـه کـه از دورة سـبک عراقـی» ترکی یا مغولی«اي  واژه …بیت گزینۀ  جز بهدر همۀ ابیات  -101
است. تاکنون در زبان فارسی استعمال یافته

هجوم شکوة هر کس ز درد مفلسی باشد / نخیزد ناله از نی تا بود مغز استخوانش را) 1
آنگه که یکی تند نسیم از پس کُه / تند و چاالك چو یک دشت سپه در یورش است وه از) 2
آید اي / بهر یک تن ز چه صد فوج قشون می پی قتلم صف مژگان ز چه آراسته) 3
سان گرم شد / خیمه بر چشمم زند ییالق و قشالقش نگر چون هواي ملک دل بیند کز این) 4

؟سعدي، در کدام گزینه به درستی به ویژگی ادبی شعر اشاره شده استبا توجه به ابیات زیر از بوستان  -102
شنیدم که پیري به راه حجاز / به هر خطوه کردي دو رکعت نماز

رو در طریق خداي / که خار مغیالن نکندي ز پاي چنان گرم
دریافتی / غرورش سر از جاده برتافتی گرش رحمت حق نه

نهاد نیکبخت مبارك هاتف از غیبش آواز داد / که اي  یکی
لی / به از الف رکعت به هر منزلیدکردن  به احسانی آسوده

کاربرد فعل ماضی استمراري منفی به سبک قدیم) 1
حذف فعل به قرینه) 2
اي مستقل دارد و شعر در قالب مثنوي است. هر بیت قافیه) 3
گیرد. شعر در نوع ادبی تعلیمی جاي می) 4

؟نیستگی زبانی نثر سبک عراقی اشارة کدام گزینه به ویژ -103
گیرد. ها جاي نثر فنّی را می رود و نثر ساده در اکثر کتاب در قرن هشتم نثر فنّی از میان می) 1
نویسی در نثر تاریخی این دوره نیز آشکار است ولی این سادگی در همۀ آثار یکسان نیست. ساده) 2
شوند. رات وارد نثر فارسی این دوره میواژگان ترکی و مغولی نیز با تشویق حوزة ادبی ه) 3
کردن عرفان و شرح اصطالحات پیچیده پرداختند. سیمدعیان عرفان، در این دوره به در) 4

؟هاي کدام گزینه صحیح است هاي هجایی همۀ واژه خوشه -104
)نگارستان ) 1 U)− − )/ مصطفی  − U )− )منتها  / بی − U )− − )/ تحمل  − UU)−

) دالن صاحب) 2 U )− − )د ل/ فروه − U )− − )/ نازنین  − U )− U)/ ببستند  − U)− −

)روزي  بی) 3 )− − )آدمیت  / − U )− − )/ تمنّا  − U)− )/ زندگانی  − U )− − −

)دالویزت ) 4 U)− − )/ ولیکن  − U)− )/ راستین  − )− − )/ دلدادگی  − U )− − −

؟هاي معادل کلمات مشخص شده در ابیات زیر، در کدام گزینه به درستی آمده است وزن واژهترتیب  به -105
توست نشان بیاز دهن  نشانی/ کاو را  اي شنیدههرگز نشان ز چشمۀ کوثر «

»توست عنبرفشاناز انفاس صبحدم / گویی مگر ز طرة  پرور روحاین باد 
اعالتن ـ مفتعلنمفاعیلن ـ فاعلن ـ فعولن ـ ف) 1
مفاعلن ـ فعولن ـ فاعلن ـ فاعالتن ـ مستفعلن) 2
مفاعیلن ـ فاعلن ـ فعولن ـ فعالتن ـ مستفعلن) 3
مفتعلنمفاعلن ـ فعولن ـ فاعلن ـ فاعالتن ـ ) 4

فصل دوم 
(سبک  9و  8و  7هاي  شناسی قرن سبک

)1(هاي آوایی همسان عراقی)، پایه
52تا  38هاي   صفحه

است. اجباريآموزان  دانش همۀبراي  ي این درسها پاسخ دادن به سؤال
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؟نیستوزن واژة ابیات کدام گزینه با هم برابر  -106
کرد کرد / همی نالید و با گل راز می سحرگه بلبلی آواز می) 1
گر زنجیر مویی گیردم دست / وگرنه سر به شیدایی برآرمم
ها اال یا ایها الساقی ادرکأساً و ناولها / که عشق آسان نمود اول ولی افتاد مشکل) 2

جان شیرینم بنیاد از این فرهادکش فریاد / که کرد افسون و نیرنگش ملول از است و بیر جهان پی
چشم اندر رهش کردم سبیل دلیل / آب رهروان را عشق بس باشد) 3

گویم سخن / گفته خواهد شد به دستان نیز هم دوستان در پرده می
که زد بر دیده آبی روي رخشان شما آلود ما بیدار خواهد شد مگر / زان بخت خواب) 4

دار دارد خوار خواهد / کشوري را گه به دست مرد مردم لشگري را گه به کام گرگ آدم
؟مصراع درست است وزن واژة مقابل کدام -107

چو من از خویش برستم ره اندیشه ببستم (فاعالتن فاعالتن فاعالتن فاعالتن)) 1
اي شب خوبی و بهی جان بجهد گر بجهی (مستفعلن مستفعلن مستفعلن مستفعلن)) 2
شد (مفاعیلن مفاعیلن مفاعیلن مفاعیلن) از آن برق رخسار و سیما چه می) 3
سرلشکر خود (مفتعلن مفتعلن مفتعلن مفتعلن)گاه مرا پیش کند شاه چو ) 4

؟ها یکسان است هجایی کدام مصراع هاي خوشه -108
الف) یک سر مو از غم او نیست که اندر تن من

ب) گفت رو از من مجو غیر دعا و ثنا
ها از سکَرات چشم او ج) مست شوند چشم

کشد کوهی گران د) دارم دلی همچون جهان تا می
ش نگري سنگ حجر موم شودهـ) چون که به لطف

الف ـ هـ) 1
ب ـ ج) 2
د ـ هـ) 3
الف ـ د) 4

تر است؟ مفهوم کلی کدام بیت به عبارت زیر نزدیک -109
»؟هیچ شنیدي که مرا بگذاشت :گفت ،برداشت گفت: شنیدم که فالن دشمن تو را خداي عزّوجلّ ؛کسی مژده پیش انوشیروان عادل آورد«
بم / ترسم چو چراغ مرگ باشد خوابم) در آتش و آب خواب شب کی یا1
طلبی چون شدي حزین اي فیض / خوش است مرگ اگر برگ مرگ ساز کنی ) چه مرگ می2
) دم مرگ چون آتشی هولناك / ندارد ز برنا و فرتوت باك3
) پس از مرگ آن کس نباید گریست / که روزي پس از مرگ دشمن بزیست4

؟است متفاوتمفهوم کدام بیت با سایر ابیات  -110
غش باشد / اي بسا خرقه که مستوجب آتش باشد نقد صوفی نه همه صافی بی) 1
نگاري ترسم نماز صوفی با صحبت خیالت / باطل بود که صورت بر قبله می) 2
شويبآید خیز / دلق آلودة صوفی به می ناب  رنگی از این نقش نمی بوي یک) 3
و عشق اختیار خواهم کردنفاق و زرق نبخشد صفاي دل حافظ / طریق رندي ) 4
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 ) 2شناسی ( جامعه

هاي مهاجم بیگانه از پوشـش دهد که علت استفادة گروه هاي زیر نشان می یک از گزینه کدام -111
هاي دینی چیست و عدم رویارویی مستقیم استبداد تاریخی با حضـور قـوي و مفاهیم و ارزش

توانمند فرهنگ اسالم چه بود؟
اي خارج از جغرافیـاي جهـان اسـالم که عقبه هاي مهاجم بیگانه ـ به دلیل این  تی فرهنگ اسالم، استمرار و بقاي گروه) قدرت و عمق معرف1

نداشت.
اي ـ در جهت گسترش نیازهاي اقتصادي و فرهنگی جهان اي و عشیره هاي دینی، اقتدار آن در چارچوب مناسبات قبیله ) سازماندهی ارزش2

شت.اي جز این ندا غرب چاره
اي بود. ها در چارچوب عادات تاریخی و فرهنگ قومی و قبیله هاي سیاسی، تالش و کوشش عالمان مسلمان ـ رفتار آن ) عملکرد قدرت3
.انهاي اجتماعی ـ سازش با قدرت استعمارگران و عمل در سایۀ قدرت سلطۀ آن هاي فرهنگ اسالمی، ارزش ) آشکار شدن ظرفیت4

 زیر به کدام مورد، اشاره دارد؟ هریک از عبارات ترتیببه -112

»کردن خطرات سلطۀ فرهنگ غرب و فراموشی فرهنگ و هویت اسالمی گوشزد «و » عامل مخدوش شدن وحدت امت اسالمی«
 ران جهان اسالممتفک -ل قدرت نظامی و صنعتی غرب ) مقهور شدن دولتمردان جوامع اسالمی در مقاب1

نخبگان کشورهاي اسالمی -ی در مقابل قدرت نظامی و صنعتی غرب ) مقهور شدن دولتمردان جوامع اسالم2
ان جهان اسالممتفکر -ط نخبگان کشورهاي اسالمی هاي غربی نظیر ناسیونالیسم و یا مارکسیسم توس ) استفاده از روش3
ینخبگان کشورهاي اسالم -) الگوپذیري متفکّران جهان اسالم از مکاتب لیبرالیستی و ناسیونالیستی 4

کند؟ یک از مراحل گسترش فرهنگ اسالمی اشاره می هر عبارت به کدام -113
هاي ساخت تا براي استمرار و بقاي خود در ظاهر از مفاهیم و ارزش فرهنگ اسالمی به دلیل قدرت و غناي خود بیگانگان را ناگزیر می-

دینی استفاده کنند.
راتوري روم و جنوب شرقی آن تحت تأثیر و سلطۀ شاهنشاهی ایران بود.، تحت نفوذ و سلطۀ امپعربستان غربی شبه جزیره شمال-
تر رجال سیاسی و دولتمردان جوامع اسالمی را مقهور خود ساخت. هاي غربی، بیش قدرت نظامی و صنعتی دولت-
) بیداري اسالمی ـ استعمار ـ خالفت2 ) خالفت ـ عصر نبوي ـ بیداري اسالمی1
) عصر نبوي ـ خالفت ـ استعمار4 ستعمار) خالفت ـ عصر نبوي ـ ا3

 از جهت درست یا غلط بودن، مشخص کنید. ترتیببهعبارات زیر را  -114

 هایی نظیر ناسیونالیسم یا مارکسیسم، مربوط به عصر بیداري اسالمی است. استفاده از مکاتب و روش-

ی شد.مرحلۀ نوین در گسترش فرهنگ جهانی اسالم موجب بازگشت به سوي هویت اله-
کرد.استبداد استعماري در جهت حذف مظاهر فرهنگ اسالمی، تالش می-
) ص ـ غ ـ ص4 ) غ ـ ص ـ ص3 ) ص ـ غ ـ غ2 ) ص ـ ص ـ غ1

باشند؟ چه مفاهیمی میداراي شدن مربوط به کدام دوره از فرهنگ غرب و  دنیا ، خداوندگارانی چون زئوس و ژوپیتر و تاركترتیب به -115
اعتبار انداختن عقل به بهانۀ ایمان ازستان؛ پرستش خداوندگاران متعدد ـ قرون وسطی؛ ) یونان و روم با1
اعتبار انداختن عقل به بهانۀ ایمان از) رنسانس؛ بازگشت به رویکردهاي اساطیري ـ قرون وسطی؛ 2
) رنسانس؛ بازگشت به رویکردهاي اساطیري ـ یونان و روم باستان؛ تفسیر غیرتوحیدي از هستی3
 یونان و روم باستان؛ پرستش خداوندگاران متعدد ـ یونان و روم باستان؛ تفسیر غیرتوحیدي از هستی )4

فرهنگ جهانی 
 )2هاي فرهنگ جهانی  ه(نمون

فرهنگ معاصر غرب و نظام نوین جهانی 
هاي بنیادین فرهنگ  (باورها و ارزش

غرب، چگونگی تکوین فرهنگ معاصر غرب)
55تا  27هاي  صفحه

است. اجباريآموزان  دانش همۀبراي  ي این درسها پاسخ دادن به سؤال
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دهد؟ کدام گزینه، روند پیدایش فرهنگ معاصر غرب را به درستی نشان می -116
غربتسري سکوالریسم به سطح نظري و عمیق فرهنگ  ←رواج دنیاگرایی در زندگی مردم  ←هاي روشنگري  ) گسترش فلسفه1
رواج دنیاگرایی در زندگی مردم ←هاي روشنگري  گسترش فلسفه ←) تسري سکوالریسم به سطح نظري و عمیق فرهنگ غرب 2
هاي روشنگري گسترش فلسفه ←تسري سکوالریسم به سطح نظري و عمیق فرهنگ غرب  ←) رواج دنیاگرایی در زندگی مردم 3
تسري سکوالریسم به سطح نظري و عمیق فرهنگ غرب ←هاي روشنگري  هگسترش فلسف ←) رواج دنیاگرایی در زندگی مردم 4

 هرکدام از موارد زیر به کدام مرحله از مراحل گسترش فرهنگ اسالمی اشاره دارد؟ -117

 ها، هنجارها و رفتارهاي جاهلی در برابر اسالم مقاومت آشکار ارزش-

اي قدرت سیاسی ناشی از مناسبات قومی و قبیله-
) دوران خالفت ـ عصر نبوي و دوران خالفت2 عصر نبوي و دوران خالفت  ) عصر نبوي ـ1
) عصر نبوي ـ دوران استعمار4 ) دوران خالفت ـ دوران خالفت 3

بر مبناي» حقوق بشر«هاي بنیادین فرهنگ غرب هستند و مفهوم  یک از ارزش ، مربوط به کدامترتیب به، »پروتستانتیسم«و » هنر مدرن« -118
 ي غربی مطرح شده است؟  کدام اندیشه

 شناسانه ـ اومانیسم شناسانه ـ هستی ) معرفت1

شناسانه ـ سکوالریسم پنهان شناسانه ـ معرفت ) انسان2
شناسانه ـ اومانیسم شناسانه ـ هستی ) انسان3
شناسانه ـ سکوالریسم پنهان شناسانه ـ معرفت ) معرفت4

 اند؟مصادیق الف، ب و ج کدام ترتیب به -119

 پیامد ویژگی انواع سکوالریسم

 الف ج پنهان

 مکاتب مختلف ماتریالیستی ب آشکار

جهـانی قـرار هایی از عقاید معنوي و دینی را در خدمت نظام دینی و ایـن  پردازد. ـ بخش  ) پروتستانتیسم ـ به نفی ابعاد معنوي هستی نمی 1
 دهد. می

هاي جدید دینی یست. ـ پیدایش و رشد برخی از نهضت) اومانیسم ـ آبادي دنیا و این جهان، هدف مستقل ن2
هایی از عقاید معنوي و کند. ـ بخش  هاي جدید دینی ـ به صراحت ابعاد متافیزیکی و فوق طبیعی را انکار می  ) پیدایش و رشد برخی نهضت3

دهد. دینی را در خدمت نظام دنیوي قرار می
د.پرداز ه نفی ابعاد معنوي هستی میابعاد مختلف علمی و نظري غلبه یافته است. ـ بهاي جدید دینی ـ بر  ) پیدایش و رشد برخی نهضت4

 هاي فرهنگ غرب مرتبط است؟ ، با کدام عقاید و ارزشترتیب بههر یک از عبارات زیر،  -120

 ».ین انقالب سیاسی لیبرال در جهانگیري نخست شکل«، »هاي بنیادین فرهنگ غرب نهادینه شدن سکوالریسم در الیه«

هاي فلسفی روشنگري ) پیامد روشنگري در معناي عام ـ اندیشه1
هاي سیاسی دوران رنسانس ـ اندیشه پروتستانتیسم) پیامد ظهور 2
هاي فرهنگی دوران رنسانس هاي روشنگري ـ حرکت ) از نتایج پیدایش فلسفه3
یستی) بازگشت به جهان باستان براي عبور از مسیحیت ـ نهادینه شدن تفکر اومان4
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 هفلسف

ها استوار شده است. که علوم تجربی و علوم انسانی بر آن …و  …فلسفه عبارت است از  -121
فهم علت حقیقی رویدادها ـ تدوین مبانی و اصولی) 1
کوشش براي فهم علت حقیقی رویدادها ـ درك مبانی و اصولی) 2
فروع آن کوشش براي فهم علت حقیقی رویدادها ـ درك قانون علیت و) 3
فهم علت حقیقی رویدادها ـ درك قانون علیت و فروع آن) 4

شود. محسوب می …است که  … ،شود که در التین از آن به ترانس فیزیک تعبیر می …مراد از  -122
فلسفۀ اولی ـ علم به وجود و احوال آن ـ یک دانش) 1
مابعدالطبیعه ـ علم به هستی در حالت کلی ـ یک دانش) 2
ترین بخش فلسفه الطبیعه ـ وجودشناسی ـ مهمماوراء) 3
هستی عالم اي از ماوراءالطبیعه ـ جهان ماوراء جهان مادي ـ مرتبه) 4

…توان گفت ترین مصداق فلسفه می در رابطه با مهم -123
به معناي شناخت احکام وجود مطلق است.) 1
پردازد. موجودات می» چیستی«به تبیین » هستی«در کنار ) 2
جهان طبیعت و ماده است.صرفاً مطالعاتی آن، عرصۀ ) 3
جوید. اي، بلکه در اصل وجود می علیت را نه در هر رابطه) 4

آید، این است که: تغییرات طبیعی براي فیلسوف پیش می ةسؤالی که با مشاهد -124
»شود؟ چه عاملی باعث تغییر یک موجود زنده می) «2 »توان مانع تغییرات طبیعی شد؟ چگونه می) «1
»آیا تغییرات یک موجود فقط به خصوصیات او مربوط است؟) «4 »رسند؟ چرا اشیاي متحرك با گذشت زمان به سکون می) «3

 است؟ نادرستدر رابطه با اندیشمندان نخستین، کدام عبارت  -125
کردند. هاي طبیعی را تبیین عقالنی می ) دگرگونی1
ریزي نمودند. مخصوص به خود را پایهۀ ) هر یک فلسف2
) به تفسیري یکسان نسبت به جهان هستی همت گماشتند.3
 .بود مؤثرپیدایش سوفسطائیان  درها  ) آراي آن4

؟نیستیک با نظرات پروتاگوراس سازگار  کدام -126
) همه چیز در جهان موقتی است، پس حقیقت امري نسبی است.1
) هیچ اصل مشترکی وجود ندارد که بتوان آن را مورد توافق همه دانست.2
کنیم، فقط در همان زمان حقیقت دارد. ) چیزي را که در زمان فعلی ادراك می3
پذیر است؛ زیرا تمایالت آدمیان در آن مؤثر است. ) تفکیک حق و باطل به سختی امکان4

؟باشد نمیشناسان باستان  کدام مورد از ثمرات آشفتگی فکري به وجود آمده پس از نظرات گوناگون جهان -127
گیري سوفسطائیان شکل) 2 صحیح از جهان تصویريیابی به  ت دستاتحاد جه) 1
اعتباري علم و اندیشه تقویت اعتقاد به بی) 4 ها ترویج علوم سیاست و سخنوري توسط سوفیست) 3

شناسان یونانی قبل از سوفسطائیان هستند. از جهان …گزینۀ  جز بههاي زیر  همۀ اشخاص معرفی شده در گزینه -128
سلآناکسیمندر ـ پریک) 2  ثاغورثطالس ـ فی) 1
س ـ دموکریتوسلکدامپ) 4  هراکلیتوس ـ پارمنیدس) 3

 ؟بدانیم» پیامبرگونه«شود شیوة او را در تعلیم حکمت،  کدام ویژگی سقراط باعث می -129
ترویج فلسفه با رفتار و منش اخالقی) 2  سخن گفتن با سروش دلفی) 1
مبارزه با سوفسطائیان) 4 »فیلوسوفوس«نامیدن خود با عنوان ) 3

؟است نادرستها  کدام مورد در رابطه با سوفیست -130
ها موجب توجه اندیشمندان به فن منطق شدند. آن) 1
عقیده و آموزش معینی نداشتند.) 2
هاي استداللی را تکامل بخشیدند. هاي خود شیوه با مغالطه) 3
سانی را با خطر مواجه ساختند.یابی به معرفت راستین و اخالق متعالی ان امکان دست) 4

معنا و قلمرو فلسفه
)3(فلسفه چیست 
یوناننخستین فالسفۀ 

 (آغاز فلسفه)
41تا  26ي  ها صفحه

است. اجباريآموزان  دانش همۀبراي  ي این درسها پاسخ دادن به سؤال
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 شناسی روان

 ؟شود هاي زبانی به کدام حیطۀ رشد مربوط می جنبۀ رشد کدام است و رشد توانایی ترین شاخص -131

رشد اجتماعی /رشد شناختی ) 1

 جسمانی ـ حرکتی / رشد شناختیرشد ) 2

شناختی / رشد جسمانی ـ حرکتیرشد ) 3

اجتماعی / رشد شناختیرشد ) 4

 ؟دورة کودکی استدر رشد هاي  جنبهاز  یک مربوط به کدام ترتیب بههریک از جمالت زیر  -132

تر است. تر، رشد یافته تر و برقراري تعامل با محیط بازتر و متنوع رشد در کودکان نسبت به حیوانات، به دلیل آگاهی بیش جنبه ازالف) این 

رود. کند و به طرف مادرش می شود گریه می او رد میکه از کنار  يبا دیدن مرد عابر ،ماهه ب) کودك هفت

کند. را تکرار می کلمه اي که بر زبان آورده، مدام آن با شنیدن صداي خندة مادر به خاطر کلمه ، ج) کودك دو ساله

 رشد اجتماعی ـ رشد هیجانی ـ رشد اخالقی) 2 رشد هیجانی ـ رشد اجتماعی ـ رشد اخالقی) 1

ـ رشد هیجانی ـ رشد اجتماعی رشد اخالقی) 4 اجتماعی ـ رشد هیجانی رشد هیجانی ـ رشد ) 3

 …جز به ؛تر شدن صداي پسران در دورة نوجوانی درست است خیمضتمامی موارد زیر در ارتباط با  -133

شود و قابل رؤیت است. جزئی از عالئم رشد محسوب می) 1

 رند.گی بندي قرار می این تغییر با رویش موي صورت در یک دسته) 2

باشد. هاي جنسی اولیه می ترین تغییرات مربوط به جنس و جزء ویژگی از برجسته) 3

آید. به حساب نمی ،هایی که به طور مستقیم در تولید مثل نقش دارند جزء ویژگی) 4

 ؟عبارات کدام گزینه صحیح هستند -134

هـاي تکلیـف شـوند و بـا ضـرورت    اطالعات نامرتبط متمرکز مـی به این معنا که بر  ؛تر است توجه نوجوانان در مقایسه با کودکان گزینشی) 1

شوند. موردنظر بهتر سازگار می

گویند. این تالش در دورة می» فراحافظه«آموزي  خواهند چگونگی به حافظه سپردن اطالعات را فرا بگیرند. به این نوع مهارت نوجوانان می) 2

 کودکی وجود ندارد.

سازي حافظه نیستند. د اما قادر به ظرفیتندار ه میگخود نحافظۀ تري را در  ان در یک لحظه اطالعات بیشکودکان در مقایسه با نوجوان) 3

شود. تر می ها با ثبات یابد و حاالت هیجانی آن پذیري نوجوانان کاهش می به دلیل تغییرات فیزیولوژیکی و هورمونی در دورة نوجوانی، تحریک) 4

کند. کدام مشکل در دورة رشد او باعث احترامی می دش خانوادگی در حضور همراهان دیگر به پدر خود بیساله است. او در یک گر 17علی  -135

 ؟ایجاد این رفتار شده است

 سردرگمی نقش) 2  عدم تکامل رشد اجتماعی) 1

عدم تبدیل شناخت به باور اخالقی) 4  بحران هویت) 3

شناسی رشد رواناست. اجباريدانش آموزان همۀ ها براي  پاسخ دادن به این سؤال
هاي رشد تا پایان درس) (از ویژگی

احساس، توجه، ادراك 
87تا  45هاي  صفحه
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 ؟دهد ارائه می» طلقآستانه م«و » احساس«تري از  کدام گزینه تعریف دقیق -136

شده توسط اندام حسی براي تحریک شدن ترین انرژي صرف ـ کم شود هاي حسی حاصل می چه از تحریک اندام آن) 1

 حداقل انرژي الزم براي تحریک یک اندام حسیشود ـ  هاي حسی حاصل می چه از تحریک اندام آن) 2

اي تحریک یک اندام حسیـ حداقل انرژي الزم بر هاي محیطی مواجه شدن با محرك) 3

شده توسط اندام حسی براي تحریک شدن ترین انرژي صرف ـ کم هاي محیطی مواجه شدن با محرك) 4

 ؟هاي متفاوت محیطی، یک محرك خاص را انتخاب کند شود که از بین محرك کدام عامل در انسان سبب می -137

سبک پردازش افراد) 2حافظه فرد) 1

فرایندهاي شناختیذهن و ) 4حواس انسان) 3

؟گذارند عوامل مانع و یا ایجاد تمرکز تأثیر مثبت مییک از  ، بر کدامو خط کشیدن روي واژگان مهم استفاده از عناصر زیباشناختی متن ترتیب به -138

درونی محرك تغییرات ـ یکنواختی و ثبات نسبی )1

یکنواختی و ثبات نسبی ـ درونی محرك تغییرات )2

آشنایی نسبی با محرك ـ محركدرونی  تغییرات )3

 یکنواختی و ثبات نسبی ـ یکنواختی و ثبات نسبی )4

چیست؟ »شمار ثانیه ۀتوجه به عقرب«ترین عامل در کاهش کارکرد گوش به زنگی در آزمایش  مهم -139

آشنایی با محرك )2یکنواختی محرك )1

خستگی )4انحراف از ردیابی درست عالمت )3

بلندتر دیده شدن خط داراي پیکان واگـرا«و » رغم اندازه یکسان هاي مختلف علی متفاوت دو دایره در وسط دایرهادراك «ترتیب دالیل  به -140

 ؟در کدام گزینه آمده است» نسبت به همگرا

 اصل شکل و زمینه / خطاي پونزو) 2 اصل مشابهت / خطاي مولر ـ الیر) 1

اي مولر ـ الیراصل شکل و زمینه / خط) 4اصل مشابهت / خطاي پونزو) 3
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محل انجام محاسبات

)1ریاضی و آمار (

 ؟هاشورخورده کدام است مربعمساحت  -141
1 (a ba−2 2
2 (a b−2 2

3 (a b ab+ −2 2 2
4 (a b ab+ +2 2 2

a)در تجزیۀ عبارت  -142 a)(a ) a− − − +2 4 1 6 ؟نداردکدام عامل وجود  24
1 (a + 3   2 (a − 4   3 (a − 3   4 (a + 2

xحاصل عبارت  -143 x xA
x x

+ + +
=

+ +

3 2
2
3 3 1

2 4 2
xبه ازاي  = −8  ؟کدام است 1

1 (2   2 (2
23 (2 2   4 (+1 2

xاگر  -144 y+ = xو  4 y+ =2 2 xباشد، حاصل  12 y+3 ؟کدام است 3
1 (362 (403 (434 (48

حاصل -145
x x x x x

+
− − −4 2 3 2
1 1

8 9
 ؟کدام است

1( 
x(x )−2

1
1

2(x

x (x )(x )(x )

−

− + −

2
2

9
1 1 9

3 (
x (x )−2 2

1
1

4(x

x −2 1

P(x)عبارت گویاي  -146
(x )(x )

=
− +2 2

3
1 9

 ؟است نشدهتعریف  xبه ازاي چه مقادیري از متغیر 

1 ({ }, , ,− − +1 3 1 3   2 ({ },1 3   3 ({ },− −1 3   4 ({ },−1 1

xمعادلۀ  براي حل -147 x− =2 8 ؟نیمکچه عددي را باید به طرفین آن اضافه  ،x2با شرط یک بودن ضریب روش مربع کامل  به 369

1 (64
812 (16

93 (16
814 (( )218

 ؟ترین ضلع آن کدام است است. در این صورت طول بزرگ 30الزاویه برابر  اندازة محیط و مساحت یک مثلث قائم -148
1 (15 2 (14 3 (13 4 (12

)یشۀ مثبت معادلۀ ر -149 x )− − =25 4 36 )در معادلۀ  0 x ) a− =23 ؟کدام است aکند. در این صورت  صدق می 2

1 (1  2 (1
253 (16 4 (9

xجواب معادلۀ -150
x x
−

+ =
−

3 2 1  ؟کدام است23

1 (−
3
5   2 (5

33 (−
3
ریشه ندارد.) 4   2

هاي جبري عبارت 
هاي گویا) (چند اتحاد جبري و کاربردها، عبارت

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

هاي گویا) هاي شامل عبارت کاربردها، معادله
52تا  9هاي  صفحه

است. اجباريآموزان  دانش همۀبراي  ي این درسها پاسخ دادن به سؤال
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 اقتصاد 

 ؟کند و جاي خالی را به درستی تکمیل می زیر است هاي پرسشپاسخ صحیح  بیانگر کدام گزینهعبارات  -151
.دستخوش تغییر است پولقدرت خرید  گوییم می ،…وقتی الف) 

) قدرت خرید پول به چه عاملی در جامعه بستگی دارد؟ب
ج) نتیجۀ عدم هماهنگی میان افزایش پول در جامعه با افزایش تولید چیست؟

غیرمستقیم است؟ یک رابطۀد) رابطۀ قدرت خرید پول با چه چیزي 
برابري عرضـه ونـا ، ج) هـا  سطح عمومی قیمـت  ـ ب)  باشد،الف) ارزش پول متناسب با رونق و شکوفایی اقتصادي افزایش هماهنگ نداشته ) 1

تقاضاي کل، د) حجم پول در گردش
ها ، ج) وجود تورم، د) سطح عمومی قیمتها ب) سطح عمومی قیمت ،در طول زمان ارزش خود را حفظ کند نتواندالف) یک واحد پول ) 2
ها، ـ ب) حجم پول در گردش، ج) افزایش سطح قیمت باشد، الف) ارزش پول متناسب با رونق و شکوفایی اقتصادي افزایش هماهنگ نداشته) 3

جامعه د) حجم پول نسبت به تولید
، ج) وجـود تـورم رکـودي، د) سـطح عمـومیحجم پـول در گـردش  ب)  ،در طول زمان ارزش خود را حفظ کند نتواندالف) یک واحد پول ) 4

ها قیمت
 ؟چند مورد از عبارات زیر صحیح است -152

بینی شده است. سیلۀ سنجش ارزش، موجب تسهیل پرداخت مخارج غیرقابل پیشالف) پول به عنوان و
.بود ها یا بانک اننزد صراف هاي طال و جواهراتی بود که و شمش هاي فلزي ، پولپول کاغذي ۀب) پشتوان

.شد استفاده از فلزاتی مانند طال به عنوان پول رایجتر  حجم کم و حمل و نقل آسان، ج) به دلیل فسادناپذیري
هایی از قبیل حمل و نقل را رونق بخشید. ها شد و فعالیت د) پول الکترونیکی موجب گسترش تجارت در داخل کشورها و بین ملت

صفر) 24) 3 1) 2 3) 1
 ؟هاي زیر است پرسش درستپاسخ  دهندة نشانکدام گزینه  -153

است؟ ترتیب هریک از عبارات زیر مربوط به کدام روش محاسبۀ تولید کل الف) به
آوریم. دست می زنیم و تولید کل را به شود، جمع می فروخته می هاجا که به خانوار ارزش پولی تولیدات نهایی را آن-
آوریم. زنیم و تولید کل را به دست می ها را جمع می ارزش مزدها، سودها و اجاره-
آوریم. دست می زنیم و تولید کل را به جمع می هاي مختلف اقتصادي را ارزش تولید شده در مراحل مختلف تولید در بخش-

زنند؟ ب) متولیان حسابداري ملی براي جلوگیري از اشتباه در محاسبۀ تولید کل، دست به چه اقدامی می
د.گیرن کنند و میانگین را درنظر می الف) روش درآمدي ـ روش هزینه ـ روش ارزش افزوده، ب) از هر سه روش تولید کل را محاسبه می) 1
کنند. ـ روش درآمدي ـ روش ارزش افزوده، ب) حداقل با دو روش محاسبه و نتایج را با هم مقایسه میهزینه الف) روش ) 2
گیرند. کنند و میانگین را درنظر می ـ روش درآمدي ـ روش ارزش افزوده، ب) از هر سه روش تولید کل را محاسبه میهزینه الف) روش ) 3
کنند. ـ روش درآمدي، ب) حداقل با دو روش محاسبه و نتایج را با هم مقایسه میهزینه ه ـ روش الف) روش ارزش افزود) 4

با اقتصاد آشنایی
(اقتصاد چیست؟، تولید ، بازار، 

 هاي اقتصادي) آشنایی با شاخص
نهادهاي پولی و مالی

(پول)
61تا  7ي  ها صفحه

است. اجباريآموزان  همۀ دانشبراي  ي این درسها پاسخ دادن به سؤال
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 . در این صورت:میلیون نفر شده است 85با جمعیت  است که در طول یکسال نصیب اعضاي یک جامعۀ فرضی» اقالم مختلف درآمدي« ربیانگ ،جدول زیر -154

بها یا وجوه مربوط به اجاره است؟ اجاره ،گیرد و کدام ردیف ه به سرمایه تعلق میکدام ردیف جدول، سودي است ک ترتیب بهالف) 
این جامعه کدام است؟» درآمد ملی«ب) میزان 

کدام است؟تقریباً آن » درآمد سرانۀ«ج) 
چیست؟» سرانه«د) معنا و مفهوم 

اند. به تفکیک حساب شده 4و  1هاي  توجه: درآمد کارمندان و کارگران، موضوع ردیف
میلیارد ریال 975 بگیران درآمد حقوق 1

2 درآمد صاحبان امالك و مستغالت2
بگیران درآمد حقوق 3

میلیارد ریال 830 درآمد صاحبان مشاغل آزاد 3
3و  2هاي  درصد مجموع ردیف 35 دستمزدها 4

5درآمد صاحبان سرمایه5
دستمزدها2

میلیارد ریال 845 ها هها و مؤسس سود شرکت 6
54,میلیارد ریال، ج)  5113، ب) 2ـ  5الف) ) 1 ریال، د) سهم متوسط هر فرد جامعه در میزان تولید یا درآمد آن جامعه 058
54,میلیارد ریال، ج)  4595، ب) 5ـ  2الف) ) 2 در میزان درآمد آن جامعه صرفاً ال، د) سهم متوسط هر فرد جامعهری 058
60,میلیارد ریال، ج)  5113، ب) 2ـ  5الف)  )3 ریال، د) سهم متوسط هر فرد جامعه در میزان تولید یا درآمد آن جامعه 152
60,میلیارد ریال، ج)  4595، ب) 5ـ  2الف) ) 4 در میزان درآمد آن جامعه صرفاً ریال، د) سهم متوسط هر فرد جامعه 152

 با توجه به اطالعات زیر: -155

تولیدکننده چند ریال است؟ ۀساالن ةسود حسابداري و سود ویژ ترتیب بهالف) 
کند؟ ب) در تکمیل فرم اظهارنامۀ مالیاتی، این تولیدکننده کدام مبلغ را درج می

ابزار تولید و کارگاه است.) (تولیدکننده خود صاحب
2000 سال تعداد محصول تولید و فروخته شده در طول یک

100, ارزش هریک از محصوالت فروخته شده ریال 000
20, مورد نیاز ساالنه ۀهزینۀ خرید مواد اولی ریال 000

4 تعداد کارمندان استخدام شده
30, سط ماهانۀ هر فردحقوق متو ریال 000

320, ارزشمندي ساالنۀ ابزار تولید در صورت اجاره داده شدن ریال 000
200, ارزشمندي ساالنۀ کارگاه تولید در صورت اجاره داده شدن ریال 000

,الف) ) 1 ,198 450 ,ـ  000 ,198 000 ,، ب) 000 ,198 000 ریال 000
,الف) ) 2 ,198 450 ,ـ  000 ,198 000 ,، ب) 000 ,198 450 ریال 000
,الف) ) 3 ,198 540 ,ـ  000 ,198 020 ,، ب) 000 ,198 020 ریال 000
,الف) ) 4 ,198 540 ,ـ  000 ,198 020 ,، ب) 000 ,198 540 ریال 000
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 ؟هاي زیر است دهندة پاسخ درست پرسش کدام گزینه، نشان -156
ک گروه موفق عمل کنند؟توانند مانند ی الف) بازیگران و فعاالن اقتصادي در عرصۀ اقتصاد داخلی و خارجی چگونه می

کننـد در ایـن هاي دیگري مانند تولید یخچال، کولر، خودروسازي و ... را تغذیه می هایی چون پتروشیمی و فوالدسازي،کارخانه ب) کارخانه
روند، چرا؟ صورت، تولیدات پتروشیمی و فوالدسازي چه نوع کاالیی به شمار می

هاي یخچال«، »خریداري شده توسط نانوا آرد«، »سازي خریداري شده توسط کارخانۀ اتومبیل موورق آلومینی«، »تاکسی«پ) هریک از موارد 
آیند؟ چه نوع کاال یا خدمتی به شمار می» دهند میارائه ها مشاورة حقوقی  هایی که به کارخانه شرکت«، »ها ویترینی فروشگاه

% کاهش بیابدB 2% افزایش یافته باشد ولی مصرف کاالي 20ه طور میانگین ت) اگر در یک جامعۀ فرضی قیمت همۀ کاالها به علت وجود تورم ب
ترتیب از راست به چپ) شوند؟ (به یچه نوع کاالیی محسوب م Aو  B% کاهش داشته باشد، هریک از کاالهاي A 15و تقاضا براي کاالي 

اي، شود. پ) سـرمایه  کنندگان نهایی یعنی خانوارها فروخته نمی زیرا به مصرف ،اي الف) بتوانند سود خود را افزایش دهند. ب) کاالي واسطه) 1
بادوام، خدمات، ت) ضروري، تجملی ،اي، مصرفی واسطه

زیرا به خانوارها یـا ،اي کاري به بهترین شکل و خنثی نکردن فعالیت یکدیگر، ب) کاالي واسطهو هم تعامل ،ها، تقسیم کار الف) رشد توانایی) 2
اي، خدمات، ت) ضروري، تجملی اي، سرمایه ي، واسطها اي، واسطه شود، پ) سرمایه کنندگان نهایی فروخته نمی مصرف

ها براي تولید یخچال، کولر و خـودرو سازي و ... از آن هاي یخچال ارخانه، زیرا کاي کاالي سرمایهالف) بتوانند سود خود را افزایش دهند. ب) ) 3
، ت) تجملی یا غیرضروري، ضروريي، خدماتا اي، سرمایه اي، واسطه اي، واسطه کنند. پ) سرمایه استفاده می

هـاي ، زیرا کارخانـه اي کاالي سرمایهب)  تعامل و همکاري به بهترین شکل و خنثی نکردن فعالیت یکدیگر، ،ها، تقسیم کار الف) رشد توانایی) 4
، خـدمات، ت)اي، مصـرفی  اي، واسـطه  اي، واسـطه  کننـد. پ) سـرمایه   ها براي تولید یخچال، کولر و خودرو استفاده می سازي و ... از آن یخچال

تجملی، ضروري
 باشد:میلیون نفر  10مندرجات جدول زیر مربوط به یک جامعۀ فرضی است. اگر جمعیت این جامعه  -157

الف) هزینۀ استهالك
ب) تولید خالص داخلی

ج) تولید ناخالص داخلی سرانه کدام است؟
ریال 27میلیون ریال، ج)  240ب) میلیون ریال،  10الف) ) 1
ریال 27میلیون ریال، ج)  260میلیون ریال، ب)  10الف) ) 2
ریال 25میلیون ریال، ج)  260میلیون ریال، ب)  20الف) ) 3
ریال 25میلیون ریال، ج)  240میلیون ریال، ب)  20الف) ) 4

 :با توجه به نمودار زیر -158
کدام است و هریک در کدام وضعیت هستند؟ ترتیب به» عرضه«و » تقاضا«الف) منحنی 

قیمت و مقدار تعادلی کدام است؟ ترتیب بهب) 
کدام است؟» کمبود عرضه«و » مازاد عرضه« ترتیب بهج) 

Sالف) ) 1 D− (ج) 200ـ  500، نزولی ـ صعودي، ب ،JK EF−

Dالف)  )2 S− (ج) 200ـ  500، صعودي ـ نزولی، ب ،AB LM−

Dالف)  )3 S− (ج) 500ـ  200، صعودي ـ نزولی، ب ،CD JK−

Sالف) ) 4 D− (ج) 500ـ  200، نزولی ـ صعودي، ب ،HI CD−

میلیون ریال 250 تولید خالص ملی
لیون ریالمی 20 تولید افراد کشور که در خارج ساکن هستند

میلیون ریال 30 تولید خارجیان مقیم کشور
میلیون ریال 270 تولید ناخالص داخلی



32صفحۀ:  انسانی دوازدهمسال اختصاصی  97مرداد  5 آزمون -پروژة تابستان

محل انجام محاسبات

 :ترتیب بهبا توجه به اطالعات مندرج در جدول زیر،  -159

کاال
1396سال  1395سال  (سال پایه)1394سال 

مقدار قیمت مقدار قیمت مقدار قیمت

A  38 کیلو 45 تومان 52 کیلو 63 تومان 42 کیلو 25 تومان

B 43 کیلو 41 تومان 90 کیلو 30 تومان 51 کیلو 12 تومان

 ترتیب) (به است؟ چند تومان 1395در سال  و ثابت الف) تولید کل به قیمت جاري

است؟(نسبت به سال پایه)  1396 ب) کدام عدد مربوط به پدیدة تورم در سال

2557، ب) 3684ـ  4176الف) ) 1

2557، ب) 3864ـ  4716الف) ) 2

6030، ب) 3684ـ  4176الف) ) 3

6030، ب) 3864ـ  4716الف) ) 4

 ؟استآمده هاي زیر درکدام گزینه  پاسخ درست و کامل پرسش -160

میزان تولید کاالها و«پردازد. مثالً  می» سطح ملی«هاي اقتصادي در  عالیتمیزان فگیري  است که به بررسی و اندازه …اي از  شاخه… الف) 

کند. را در جامعه بررسی می» خدمات

خواه شود، تولید میهاي تولیدي است که در داخل کشور یعنی محدودة مرزهاي جغرافیایی آن کشور  همۀ فعالیتارزش دربرگیرندة » …«ب) 

ند.باش می خارجیانی که در آن کشور مقیمتوسط مردم همان کشور و خواه توسط 

دهندة قدرت و توان اقتصادي و سطح رفاه و درآمد مردم یک جامعه است. نشان» …«ج) 

هاي فرسوده شده اختصاص دهیم، در اصطالح هاي جایگزینی سرمایه در طول یک سال باید به هزینه که از کل تولید جامعهبه آن میزان د) 

 گویند؟ اقتصادي چه می

استهالك ۀد) هزین در جامعه،و خدمات  کاالها تولید میزانالف) حسابداري ملی ـ مطالعات اقتصادي، ب) تولید داخلی، ج) ) 1

نهایی ۀاستفاده از تکنولوژي مدرن، د) هزینمیزان ، ب) تولید ناخالص داخلی، ج) حسابداري ملی ـ مطالعات اقتصاديالف) ) 2

ثابت ۀواردات، د) هزین برصادرات  فزونیمیزان اد، ب) تولید ناخالص ملی، ج) الف) درآمد ملی ـ علم اقتص) 3

متغیر ۀ، د) هزینمنابع طبیعی غنا و فراوانی، ب) تولید ملی، ج) درآمد ملی ـ علم اقتصادالف) ) 4
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 )1علوم و فنون ادبی (

است؟ تر کدام بیت فصیح -161

هکَ کُه، گَه، گَه، و کُه کَه، شَودت گَه، گَه، / در بحر سخا و جودت اي کان کرم) 1

ست در لبهاي وينیک دهان پنها / دو دهان داریم گویا همچو نی )2

اجري رافروخت  به نیمه باز قضا می / وجود جود تو رایج فتاد اگر نه وجود )3

/ وگر چو ابر بگریم، تو همچو غنچه بخندي ) اگر چو مرغ بنالم، تو همچو سرو ببالی4

؟است نینجامیدهپردازي غریب و بدیع  آفرین در کدام بیت به خیال هاي ادبی و عناصر زیبایی استفاده از آرایه -162

تابی نامم نهد بی اي داري مپرس از صبر و آرامم / نگین را در فالخن می دل آسوده) 1

شود زنگار در آیینۀ پاکم ماند / که طوطی می مرا از سینه صافی کین کس در دل نمی) 2

چکد نامم چنین ز شرم که گردید سرنگون جامم / که از نگین چو نم از جبهه می) 3

دانم کجا خواهد کشید آخر سرانجامم ام صائب / نمی در آغاز محبت دست و پا گم کرده) 4

کند؟ ط، زبان و ادبیات پیش از اسالم را به درستی توصیف میکدام گزینه، خ -163

به جاي مانده است.» یادگار زریران«هاي منثور مانند  مانده از زبان پارتی در میان اندرزنامه اشعار اندك باقی) 1

ایران رواج یافت. شرقیزبان دري، زبان درباري ساسانیان است که نخست در مرکز و شمال  )2

هاي شاهان هخامنشی به خط میخی و به زبان فارسی میانه نوشته شده است. ا و نامهه فرمان) 3

پارس تعلق داشته است. ۀبه ناحی زبان پهلوي، زبان رسمی ساسانی است که اساساً) 4

؟ادبیات فارسی دري به مفهوم واقعی، در چه زمانی پدید آمد -164

حکومت ساسانیاندر دورة شکوه ) 2  همزمان با نفوذ اسالم در ایران) 1

مقارن دولت طاهریان) 4  مقارن دولت سامانیان) 3

است؟ نادرستکدام گزینه دربارة تاریخ ادبیات قرن چهارم و نیمۀ اول قرن پنجم  -165

.هاي فرهنگی کهن رواج یافت و سنت ) نظم و نثر فارسی در این دوره شکوفا شد1

.شدد از راه ترجمۀ متون عربی وارد فارسی دري ) بسیاري از اصطالحات علمی، ادبی، دینی و سیاسی جدی2

ند.شتنو ) در آغاز این دوره، به دلیل گسترش زبان فارسی، دانشمندان ایرانی آثار خود را به فارسی می3

اند. ا باال بردهر) سخنوران بزرگی چون رودکی، فردوسی و عنصري، اهمیت ادبی این دوره 4

 ،…کلّیات (مبانی علوم و فنون ادبی،  
)2کالبدشکافی متن 

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

شناسی دورة دوم (سبک عراقی)) سبک
66تا  12 يها صفحه

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

 



34حۀ: صف انسانی دوازدهماختصاصی    97 مرداد 5زمون آ -پروژة تابستان

؟است نادرستکدام گزینه در تحلیل متن زیر  -166

زور. که به ده مرد توانا کمان او زه کردندي و زورآوران روي زمین پشت او بر زمین انداز، سلحشور و بیش جوانی همراه من شد سپرباز، چرخ«

»کرده. دیده و سفر نه جهان ،پرورده نیاوردندي ولیکن چنان که دانی متنعم بود و سایه

متعدد مرکب هاي هاده از واژاستف) 2 کاربرد تاریخی فعل ماضی استمراري) 1

اغراق در توصیف توانایی بدنی و فکري شخصیت جوان) 4کاربرد کنایه و سجع) 3

؟است متفاوتسبک شعري کدام بیت  -167

بکند / این همه بار فراق تو که بر خاطر ماستبه وصال تو که گر کوه تحمل ) 1

استدل روي مراد از آن ندیده است / کز اهل دلی نشان ندیده ) 2

چون مژه در دیده کشم تیغ بال را روي از تو نپیچم وگر از شست تو آید / هم) 3

به فرمان شاهان دل آراسته / خرد را گزین کرده برخواسته) 4

؟بیت کدام گزینه از لحاظ قلمرو فکري با بیت زیر مطابقت معنایی دارد -168

»ودانبان بکنون زمانه دگر گشت و من دگر گشتم / عصا بیار که وقت عصا و «

ام / پاي دیگر بهر لغزیدن به دست آمد مرا از عصا در عهد پیري کم نشد گمراهی) 1

چه در ایام پیري کم شد از نور بصر / باعث افزونی نور بصیرت شد مرا آن) 2

شد ز خاطر یاد برنایی مرا بود این قدر ناخوشگوار / محو اگر می محنت پیري نمی) 3

گیرایی مرا  ن که تیغ از دست کوه / عاقبت پیري گرفت از دستگرفتم م در جوانی می) 4

با بیت زیر ارتباط معنایی دارند. …بیت  جز بههمۀ ابیات  -169

»ها باران ساحل شب تاریک و بیم موج و گردابی چنین هایل / کجا دانند حال ما سبک«

الیبه تو حاصلی ندارد غم روزگار گفتن / که شبی نخفته باشی به درازناي س) 1

زند بیهوده از بهر چه چندین دست و پا؟ آید به ساحل غرقۀ دریاي عشق / می چون نمی) 2

شب فراق که داند که تا سحر چند است / مگر کسی که به زندان عشق دربند است) 3

داند که او شب تا سحر کاري به جز خفتن نمی/ بیداري من تا سحر چشمش کجا داند؟  ز شب) 4

؟نداردبا بیت زیر قرابت معنایی  مفهوم کدام گزینه -170

»ها السل ولی افتاد مشکلاال یا ایها اقی ادرکاساً و ناولها / که عشق آسان نمود او«

گر اول آتش عشق آسان نمود ما را / با یک شرر برآورد از سینه دود ما را) 1

کردن استدر طریق عشق سستی سنگ راه سالک است / ساحل این بحر خونین دل به دریا ) 2

رهنمون رفتن طریق عشق جانان چیست در دریاي خون رفتن / مدان آسان که دشوارست ره بی) 3

فشان دارد شدم گفتم که بردم گوهر مقصود / ندانستم که این دریا چه موج خون چو عاشق می) 4
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 ) 1شناسی ( جامعه 

کـالن -ذهنی و خرد  -پیوستار عینی هاي اجتماعی زیر را بر روي دو  کدام گزینه، جایگاه پدیده -171

دهد؟ نشان می

زدگان کرمانشاه یاري رساندن به زلزله-

تصور داشتن زمین پاك و بدون زباله-

امنیت اجتماعی-

) خرد و عینی ـ کالن و ذهنی ـ کالن و ذهنی2 ) کالن و ذهنی ـ خرد و عینی ـ خرد و عینی1

) خرد و عینی ـ خرد و ذهنی ـ کالن و ذهنی4 عینی) کالن و عینی ـ کالن و عینی ـ خرد و 3

عبارت درست در مورد جهان اجتماعی کدام است؟ -172

یابد. می تداوم با انتقال فرهنگـ جهان اجتماعی  .جهان اجتماعی، تکوینی بودن آن است هايترین ویژگی ) از مهم1

هاي عمومی است. ـ آگاهی در جهان اجتماعی از نوع آگاهی .توان به نظم اشاره کرد هاي جهان اجتماعی، می ترین ویژگی ) از مهم2

ریزد. جهان اجتماعی فرو می ،آگاهی انسان نباشداگر ـ  .آید با آگاهی انسان به وجود میصرفاً ) جهان اجتماعی 3

 ها هستند. سانهاي جهان اجتماعی حاصل کنش ان پدیده از ـ بسیاري .گیرد ) عضویت در جهان اجتماعی، خود به خود انجام می4

دهد؟ جهان اجتماعی را نشان می  بندي یک از معیارهاي تقسیم هاي زیر، کدام هریک از مثال -173

الف) بیکاري افراد زیادي از جامعه به دلیل نبودن شغل مناسب و کافی

خط از استعداد بسیار زیاد خود در خوشنویسی ب) عدم آگاهی یک فرد خوش

ي جامعهج) برقراري امنیت در میان اعضا

) دامنه و اندازه ـ اندازه و دامنه ـ ذهنی و عینی2 ) ذهنی و عینی ـ ذهنی و عینی ـ اندازه و دامنه1

) دامنه و اندازه ـ عینی و ذهنی ـ ذهنی و عینی4 ) ذهنی و عینی ـ اندازه و دامنه ـ ذهنی و عینی3

ست؟ها اانسان نابخردانۀ هاي زیر متأثر از کارهايیک از رابطه کدام -174

جهان طبیعی ←) جهان اجتماعی 1

جهان طبیعی →) جهان اجتماعی 2

طبیعی يجهان ماورا →) جهان اجتماعی 3

طبیعی يجهان ماورا ←) جهان اجتماعی 3

ر را از حیث صحیح یا غلط بودن مشخص نمایید.عبارات زی ترتیب به -175

توانیم هرگونه بخواهیم جهان اجتماعی را بسازیم یا تغییر دهیم. همواره می-

ها نتیجۀ پیامدهاي جهان اجتماعی هستند. ها و محدودیت فرصت-

شود. هاي بشري هرگز محقق نمی با افول علوم فراتجربی، داوري دربارة آرمان-

 ) ص ـ غ ـ غ4 ) غ ـ ص ـ ص3 ) غ ـ ص ـ غ2 ) ص ـ ص ـ ص1

جهان اجتماعی 
هاي اجتماعی،  هاي ما، پدیده (کنش

، تشریح جهان اجتماعی، جهان اجتماعی
 هاي اجتماعی، پیامدهاي جهان اجتماعی) جهان

46تا  1هاي  صفحه

است. اجباريآموزان  دانش همۀبراي  ي این درسها پاسخ دادن به سؤال
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هریک از عبارات زیر، پیامد کدام مورد است؟ -176
نشین جانشین و کوچ تفاوت شیوة زندگی انسان یک-
زبانان و مبادلۀ معانی پیچیده ارتباط هم-
هاي عاطفی تنگ شدن عرصه بر کنش-
هاي جهان اجتماعی ـ قفس آهنین ها و ظرفیت کند. ـ افق ها و پیامدهایی که زندگی انسان را متأثر می ) الزام1
کند. ـ قفس آهنین ها و پیامدهایی که زندگی انسان را متأثر می هاي جهان اجتماعی ـ الزام ها و ظرفیت ) افق2
هاي حسابگرانۀ معطوف زبان ـ رواج کنش قواعد و دستور هاي ناشی از  ند. ـ محدودیت ک ها و پیامدهایی که زندگی انسان را متأثر می ) الزام3

به دنیا
هاي حسابگرانۀ معطوف به دنیا زبان ـ رواج کنشقواعد و دستور هاي ناشی از  هاي جهان اجتماعی ـ محدودیت ها و ظرفیت ) افق4

 هریک از عبارات زیر، مصداق کدام مورد است؟ -177

ها، بازي فوتبال ممکن نیست. اي از شناخت عهبدون وجود مجمو-
دهد، توسط بازیکنان تعریف شده یا مورد قبول در فوتبال، ادامه یافتن بازي منوط به این است که هویت هر عضو و کاري که انجام می-

واقع شود.
وگو را باز کرد. توان سر گفت در هنگام برخورد با یک غریبه، با یکی دو پرسش می-
هرگاه یک نسل نتوانـدـ تعامل با یکدیگر نیاز به پیدایش آگاهی مشترك دارد.  ـ یابد.   آموزش، تعلیم و تربیت انتقال میۀ هنگ به وسیل) فر1

ریزد. فرهنگ خود را حفظ کند، جهان اجتماعی آن فرو می
-ریـزد. کند، جهان اجتماعی آن فرو مـی  هرگاه یک نسل نتواند فرهنگ خود را حفظـ شود.   ) زندگی اجتماعی با وجود فرهنگ ممکن می2

تعامل با یکدیگر نیاز به پیدایش آگاهی مشترك دارد.
شوند. اعضاي جهان اجتماعی با اراده و آگاهی انسان تعریف مینظم و چینش عناصر و ـ شود.  ) زندگی اجتماعی با وجود فرهنگ ممکن می3
د.تعامل با یکدیگر نیاز به پیدایش آگاهی مشترك دارـ
اعضاي جهان اجتماعی با اراده و آگاهی انسـان تعریـفنظم و چینش عناصر و ـ یابد.   آموزش، تعلیم و تربیت انتقال میۀ ) فرهنگ به وسیل4

تعامل با یکدیگر نیاز به پیدایش آگاهی مشترك دارد.ـ شوند.  می
 شود؟ می هاي جهان اجتماعی مربوط یک از الیه به کدام ترتیب بههر یک از موارد زیر  -178

 »پذیرش خالفت و کرامت انسان«و » اي فرو ریختن نگاه نژادي و قبیله«، »رشد و افول اقتصادي«
 سطحی ۀعمیق ـ الی ۀسطحی ـ الی ۀ) الی1

عمیق ۀسطحی ـ الی ۀعمیق ـ الی ۀ) الی2
عمیق ۀسطحی ـ الی ۀسطحی ـ الی ۀ) الی3
عمیق ۀعمیق ـ الی ۀسطحی ـ الی ۀ) الی4

 جهان بیرون که موجوداتی از آید و هریکبه وجود می … است و … است و جهان اجتماعی و نظم آن …و پیامدهاي آن،  هاکنش انسان -179

 گیرند.قرار می اجتماعی جهان گسترة در …به واسطۀ  دارند قرار اجتماعی

 ها با زندگی اجتماعی ارتباط آن -هابا قرارداد انسان -اعتباريـ اعتباري  هاي ) پدیده1

 هاي اجتماعی دگرگونی کنش -هامستقل از ارادة انسان -اعتباريـ تکوینی  هاي پدیده )2

هاي اجتماعی دگرگونی کنش -هامستقل از ارادة انسان -تکوینیـ اعتباري  هاي ) پدیده3
 ها با زندگی اجتماعی ارتباط آنـ  هابا قرارداد انسان -اعتباريـ تکوینی  هاي ) پدیده4

شود و اگر فرد براي محسوب می …از خواندن با صداي بلند در یک محیط عمومی است. عمل آواز خواندن فرد مواردي از فردي در حال آو -180
 آید. وجود می به …رعایت حقوق دیگران آواز خواندن خود را قطع کند، در این صورت 

) کنش اجتماعی ـ ارزش2  ) کنش انسانی ـ هنجار1
 انسانی ـ ارزش ) کنش4  ) کنش اجتماعی ـ هنجار3
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   منطق  

 ؟نیست» تصور«کدام گزینه  -181

روز بیست و هشتم مرداد ماه سال هزار و سیصد و سی و دو شمسی) 1

افالطون، سقراط، پروتاگوراس، ارسطو و هراکلیتوس) 2

آبشار زیباي هفت چشمه در استان البرز) 3

یچ آموزگارت از گذشت روزگار / هیچ ناموزد ز هخهر که نام) 4

تصور مثلث هستند. …و  …، …ترتیب  ضلعی بودن، به  الساقین بودن و سه زاویه داشتن، متساوي در مفهوم مثلث، مفاهیم سه -182

مؤخر از ـ مؤخر از ـ مقدم بر )2  مقدم بر ـ مقدم بر ـ مقدم بر )1

مؤخر از ـ مقدم بر ـ مؤخر از )4  مقدم بر ـ مؤخر از ـ مقدم بر )3

شود؟ مفاهیم شمرده می ۀجنس هم ،»جسم« از موارد زیر یک در کدام -183

پشت ـ سرخی ـ سنگ ـ حیوان ناطق ) الك2  پوست بدن ـ ماهی ـ اتم  ) هوا ـ1

) جسم غیرنامی ـ مجسمه ـ استقامت ـ خانه4 سنگ  ) عروس دریایی ـ خزه ـ استوانه ـ3

؟ستا» عرض عام« و مورد دوم» عرض خاص«در کدام گزینه مورد نخست  -184

مند نسبت به جسم نامی پرنده نسبت به کبوتر ـ مکان) 1

مند نسبت به حیوان ـ شاعر نسبت به انسان مکان) 2

پذیر نسبت به جسم مند نسبت به حیوان ـ رنگ مکان) 3

نسبت به جسم ـ رونده نسبت به اسب پذیر رنگ) 4

؟کند تکمیل می نادرستکدام گزینه، گزارة زیر را به صورت  -185

»…وهر نسبت به جسم نامی ج«

به مقدار پیوستۀ ثابت. نسبت همانند مقدار است) 1

تري است. داراي مصادیق بیش) 2

جنس دورتر و بعید است.) 3

تري در مصداق برخوردار است. از گستردگی کم) 4

تعریف 
(انسان و تفکر، چگونه تعریف 

عریف و دنیاي مفاهیم، کنیم؟، ت می
اقسام ذاتی و عرضی، اقسام تعریف)

استدالل
 (جایگاه قضیه در استدالل)

35تا  1ي  ها صفحه

است. اجباريآموزان  دانش همۀبراي  ي این درسها پاسخ دادن به سؤال
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؟از سایر تعاریف است متفاوتریف ارائه شده براي انسان، اتع یک از کدام -186

وان سخنرانحی) 2جسم ضاحک) 1

جوهر شاعر) 4جسم نامی مهندس) 3

 ها است؟ ترتیب مقدم و تالی متفاوت از سایر گزینه در کدام گزینه  -187

دلی / باشد که نتوان یافتن دیگر چنین ایام را ) غافل مباش ار عاقلی دریاب اگر صاحب1

ی ز سرگردانیم) در گردش خویش اگر مرا دست بدي / خود را برهاند2

بود هر که دانا بود / ز دانش دل پیر برنا بود) توانا 3

 خواري گرا بپاي اگر هشیاري / تا چند کنی بر گل مردم ) هان کوزه4

، باشد. …تواند جمله  گیري آن می ترکیب شده است و مصداق نتیجه …هر استدالل حداقل از دو  -188

کند. ) تصدیق معلوم ـ خودکارم درد می1

 نیست.) تصدیق معلوم ـ زمین مسطح 2

معلوم ـ کاشکی هستی زبانی داشتی ۀ) قضی3

) تصدیق مجهول ـ هر مادري فرزند خود را دوست دارد.4

؟کدام گزینه درست است -189

قضایاي سازندة یک استدالل ممکن است صادق یا کاذب باشند.) 1

شود. مقدم به لحاظ لفظ پیش از تالی ذکر می) 2

ا واقع هستند.ها متشکل از تصورات مطابق ب استدالل) 3

از موضوع و محمول تشکیل شده است. صرفاً قضیۀ حملی) 4

؟شوند نمییک از کلیات خمس استفاده  در تعریف به حد و تعریف ناقص کدام ترتیب به -190

جنس قریب ـ عرض خاص) 2جنس عالی ـ عرض عام) 1

عرض خاص ـ عرض عام) 4فصل ـ عرض خاص) 3



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

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

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

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

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

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

.نظمي وجود دارد در هر دو مورد بي) 4

متأخرين

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

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

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

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

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

انـمراقب

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

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

ترك حوزه –زمون پايان آ

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

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

گاهي اوقات) 2

به ندرت) 3

گاه خير، هيچ) 4

امروز ارزيابي آزمون

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

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



 آورندگان آزمون پديد
 طراحان به ترتيب حروف الفبا

مي
عمو

 

 طراحاننام نام درس
هاي كتاب زرد عمومي منتخب از سؤال،مرتضي منشاري،الهام محمدي،كاظم كاظمي،مريم شميراني،محسن اصغري  )2(فارسي 

هاي كتاب زرد عموميمنتخب از سؤالمجيد همايي،سيدمحمدعلي مرتضوي،پور،درويشعلي ابراهيمي، خديجه علي  )2(عربي زبان قرآن 
 هاي كتاب زرد عموميمنتخب از سؤال،سيداحسان هندي،كبيرمرتضي محسني،حامد دوراني،ابوالفضل احدزاده  )2( دين و زندگي

هاي كتاب زرد عموميمنتخب از سؤال،رضا كياساالر،ميرحسين زاهدي  ) 2( انگليسيزبان 

صي
تصا

اخ
 

 نام طراحان نام درس
نظم ، رحيم مشتاق، فاطمه فهيميانمهسا عفتيلي شهرابي،امير زراندوز، عكورش داودي، )1(و آمار رياضي 
نظم رحيم مشتاق ،، فاطمه فهيميانمهسا عفتيعلي شهرابي،،كورش داودي )2(و آمار رياضي 

)دهم و يازدهم(پايه–كنكور انسانيبرگزيده از سؤاالت كتاب آبي )گواه(آزمون شاهد ،)2(و آمار رياضي 
فاطمه فهيميان، حميدرضا سجودي، مهسا عفتي، امير زراندوزكورش داودي،،فرهاد ترازمحمد بحيرايي، )3(و آمار رياضي 

مهسا عفتي، فاطمه فهيميانسارا شريفي،زاده،منصوره حاجينسرين جعفري،  اقتصاد
نيا اعظم نوري، ادنژ طباطبايي سادات عارفه،نژادليفرهاد عمحسن اصغري، مهناز شريفي، )1(علوم و فنون ادبي 
نيا اعظم نوريمحمدابراهيم مازني، كاظم كاظمي،  ،نژاد طباطبايي ساداتعارفه،نژادطباطباييسيدجمال،پرستنسرين حق )2(علوم و فنون ادبي 
نژادليفرهاد عرويا رحماني،،فائزه جعفري )3(علوم و فنون ادبي 

اعظم محمديالهه خضري، اعظم رجبي، ارغوان عبدالملكي، آزيتا بيدقي،سعود اعتصامي،فائزه اسماعيلي، م )2(و ) 1( شناسي جامعه
ندا ياري محمد صادق محسني، حميد محدثي، نژاد،لي، فرهاد عفاطمه شهميري،موسي اكبري  و فلسفهمنطق 
، مهسا عفتيپرستنسرين حقزهرا جمالي،فرهاد تراز،  شناسي روان

 تارانگزينشگران و ويراس
ويراستارمسئول درسگزينشگرنام درس

ري، حسن وسكمرتضي منشاري ،مريم شميراني  الهام محمدي كاظم كاظمي )2(فارسي 
درويشعلي ابراهيمي  سيدمحمدعلي مرتضوي سيدمحمدعلي مرتضوي  )2(عربي زبان قرآن 
هادي ناصريصالح احصايي، سكينه گلشني، بقا محمد رضاييبقامحمد رضايي )2( دين و زندگي

عبدالرشيد شفيعيجواد مؤمنيجواد مؤمني )2( انگليسيزبان 
فروشان، مهسا عفتي، فاطمه فهيميان ايمان چيني  محمد بحيرايي محمد بحيرايي  )1(و آمار رياضي 
فاطمه فهيميانفروشان، مهسا عفتي،  ايمان چيني  محمد بحيرايي محمد بحيرايي  )2(و آمار رياضي 
فروشان، مهسا عفتي، فاطمه فهيميان ايمان چيني  محمد بحيرايي محمد بحيرايي  )3(و آمار رياضي 

سارا شريفينسرين جعفري، فاطمه فهيميانفاطمه فهيميان اقتصاد
، حسن وسكريمرتضي منشاري نژاد فرهاد علي نژادفرهاد علي  )1(علوم و فنون ادبي 
، حسن وسكريمرتضي منشاري  نژاد فرهاد عليپرست، نسرين حق نژادفرهاد علي،پرستنسرين حق  )2(علوم و فنون ادبي 
مرتضي منشارينژاد فرهاد علينژادفرهاد علي )3(علوم و فنون ادبي 

مهسا عفتي، آزيتا بيدقي ارغوان عبدالملكي ارغوان عبدالملكي  )2(و ) 1( شناسي جامعه
  حميد محدثي ،نژاد فرهاد عليالهه خضري،    موسي اكبري ريموسي اكب  و فلسفهمنطق 
  مهسا عفتي  فرهاد تراز فرهاد تراز شناسي روان

 گروه فني و توليد

)اختصاصي(سارا شريفي ) عمومي(الهام محمدي، فاطمه منصورخاكي   مدير گروه
)اختصاصي(زهرا داميار ، )عمومي(پوري  فرهاد حسين  مسئول دفترچه

)اختصاصي(زهره قموشي ) عمومي(ليال ايزدي : مسئول دفترچه  مريم صالحي،: مدير  دسازيگروه مستن
)عمومي(زهره فرجي ) اختصاصي(ليال عظيمي   آرا و صفحه چين حروف

سوران نعيمي  ناظر چاپ




