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  :گويي آزمون تعداد سؤاالت و زمان پاسخ

  

 وقت پيشنهادي  شمارة سؤال تعداد سؤال نام درس
  15  1-10 10 )1فارسي و نگارش (
  15  11-1020 )1عربي زبان قرآن (

  31-40 10 »)كواه«)(شاهد1دين و زندگي (  20  21-30 10 )1دين و زندگي (
  15  41-1050 )1انگليسي (زبان

  15  51-1060 )1رياضي و آمار (
  15  61-70 10 اقتصاد

  15  71-80 10 )1علوم و فنون ادبي (
  91-100 10 »)كواه«)(شاهد1() ايران و جهان باستان1تاريخ (  20  81-90 10 ) ايران و جهان باستان1تاريخ (

  10  101-110 10 جغرافياي ايران
  10  111-120 10 )1شناسي (جامعه

  15  121-130 10 منطق
  دقيقه 165  1-130 130 جمع كل

  :طراحان به ترتيب حروف الفبا   

  :گزينشگران و و يراستاران به ترتيب حروف الفبا

  

 فاطمه منصورخاكي مدير گروه

  زيدي فاطمه رئيس مسئول دفترچه
 ليال ايزدي، مسئول دفترچه: نسبفاطمه رسوليمدير: مستندسازي و مطابقت با مصوبات

  زهرا تاجيك آرانگار و صفحهحروف
  سوران نعيمي نظارت چاپ

  

  گروه آزمون
  قف عام)(و چي بنياد علمي آموزشي قلم

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

  سيد محمدعلي مرتضوي ،آگيتا محمدزاده،خان پورسپهر حسن،نيلوفر اميني،حميد اصفهاني )1و نگارش ( فارسي
 اله نوروزي وليرخاكي، وفاطمه منصمحمدرضا سوري،بهزاد جهانبخش، محمد رمضي، )1(عربي، زبان قرآن
  ، احمد منصوريكبيرمرتضي محسنيمحمدرضا فرهنگيان، ،پيمان طرزعليمحمد آقاصالح، اميرحسين حيدري، )1( دين و زندگي
 نژادساسان عزيزي،علي عاشوري،اله استيريرحمت )1( زبان انگليسي

  محمد گودرزيامير زراندوز،زمانيان،هاشمهادي پالور،محمد بحيرايي، )1رياضي و آمار (
 احمد منصوريآفرين ساجدي، سيدمحمد مدني ديناني،  اقتصاد

  نيا بيلي، اعظم نوريسميه قانمقدم،سعيد جعفري، ابراهيم رضايي )1علوم و فنون ادبي (
  بييه محبيمحمد كريمي، حبابايي، عليشيخي، مائده چرچيميالد باغ ) ايران و جهان باستان1تاريخ (

  محمد كريمي، حبييه محبيبابايي، عليشيخي، مائده چرچيميالد باغ جغرافياي ايران
  نژاد، محمد رستمي، حبيبه محبيفاطمه حسنيمبيناسادات تاجيك،معصومه اوحدي، )1شناسي ( جامعه

 ، كيميا طهماسبيموسي سپاهي،اتي كنديپورشفيعبهروز  منطق

 هاي مستندسازي مسئول درس  ويراستار دانشجو ويراستار استاد گزينشگر مسئول درس نام درس

  الناز معتمدي  ـــــــــ ـــــــــ حميد اصفهاني حميد اصفهاني  )1و نگارش ( فارسي
  ليال ايزدي  ـــــــــ راهيميدرويشعلي اب محمد رمضي محمد رمضي  )1( عربي، زبان قرآن
  زهره قموشي  احمد منصوري گلشنيسكينه اميرحسين حيدري اميرحسين حيدري  )1( دين و زندگي

  ـــــــــ  ـــــــــ زيديفاطمه رئيس دبورا حاتانيان دبورا حاتانيان  هاي مذهبي اقليت
  سپيده جاللي لي،  محدثه مرآتي فريبا توك ـــــــــ نسترن راستگو نسترن راستگو  )1( زبان انگليسي

  حسين اسدزاده  ـــــــــ محمد بحيرايي كفشحميد زرين كفشحميد زرين  )1رياضي و آمار (
  زهره قموشي  عليرضا رضايي ـــــــــ آفرين ساجدي آفرين ساجدي  اقتصاد

  معتمدي الناز  فاطمه صفري الهام محمدي نيااعظم نوري نيااعظم نوري  )1علوم و فنون ادبي (
  جغرافياي ايران  محدثه پرهيزكار  ـــــــــ  بهروز يحيي  ميالد هوشيار  ميالد هوشيار  ) ايران و جهان باستان1تاريخ (

  پرگل رحيمي اطفه صالحيع فائزه عبدالعلي زاده فائزه عبدالعلي زاده  منطق  زهره قموشي ، فاطمه صفريعليرضا رضايي ـــــــــ پارسا حبيبي پارسا حبيبي  )1شناسي ( جامعه

?



   3: ةصفح        (پاية دهم انساني)دورة متوسطة دوم                                       1400فروردين  20 آزمون -)6( ةپروژ

  
  
  
  
  

  است؟ نادرستشده براي واژه  در چند مورد از واژگان زير، دست كم يكي از معاني نوشته - 1
متضاد رام ـ غنا: رنج، سختي ـ سرمدار: سردسته،  باكي و گستاخي ـ توسن: اسب سركش، كتاب ـ جسارت: دليري، بي ةآميز دربار تقريظ: مطلبي ستايش«

  »ـ عنان: افسار، دهانه ـ خيره: متحير، سرگشته  حيايي شرمي، بي : بيرئيس ـ رعب: ترس، دلهره، هراس ـ وقاحت

  ) چهار تا4  ) سه تا3 ) دو تا 2 ) يكي 1

  اماليي دارد؟  نادرستيكدام بيت  - 2

  ) نه راه يافته خصم اندر آن حصار به جهد / نه زان حصار فرود آمدي يكي به خبر1

 ل سرمست را همي چه خبر) ازين هنر كه نمودي و ره كه پيمودي / شهان غاف2

  ) ميان بتكده استاده و صليح به چنگ / چو روز جنگ ميان مصاف، رستم زر3

 ) چو قدرت تو نگه كرد و عجز خويش بديد / چو آبگينه شد آب اندرو ز شرم و حجر4

  ؟ شود نميدر كدام بيت جملة مركّب ديده  - 3

 مله تافتيموار روي دل از ج ) گفتيم ترك صحبت ابناي روزگار / مردانه1

 ست / اين نكته را چو اصل حقيقت شكافتيم ) معلوم شد كه ميكده و خانقه يكي2

 اي كه ما / از پود مهر و تار وفاي تو بافتيم ) شد عاقبت كفن به تن آن جامه3

 اي وليك / كوتاه كن كه قافيه ديگر نيافتيم ) وحدت اگرچه در سخن سفته4

   شود؟ و حرف اضافه ديده ميدر چند تا از ابيات زير متمم با د - 4
  نهان شد به گرد اندرون آفتاب / پر از خاك شد چشم پرّان عقاب«

   نديدند و هر كس كز ايشان بماند / به دل در همي نام يزدان بخواند

  اي كشته بود / ز خون خاك و سنگ ارغوان گشته بود به هر جاي بر توده

   نين با درنگهمي اين بدان آن بدين گفت جنگ / نديديم هرگز چ

  »نيك و بد ةبه چهره همه ديو بودند و دد / به دل دور ز انديش

  ) چهار تا4 ) سه تا 3 ) دو تا 2  ) يكي 1

  شده متمم است؟  در چند مورد از موارد زير، نقش دستوري واژة مشخّص - 5
 مي  كرد به ساغر / هر صاف كه آيد به اياغ دل ما ريخت عشق تو مي ميالف) ساقي چو 

  زلف    آويز است دل ةها / كه دام ما همه اين طرّ باز كني ناله خيزد از دل زلفب) چو 

 عرفي  هاي كعبه به دنبال محمل است شتاب كرد / فرسنگ عرفيج) آن كو به راه كفر چو 

  دل  دم به كف آورده و رها كرده است به شناخت سر رشته، گشت معلومش / كه دم دلد) چو 

 آلوده خون  ها و بر گرد او گردم / شهيدان محبت را ز حسرت خون شود دلفردا خيزم  آلوده خونهـ) چو 

  كودكان  همه عمر / غمت گرفته در آغوش و در كنار مرا كودكانشادي چو  ةو) ز بيم فتن

  ) چهار تا4  ) سه تا3 ) دو تا 2  ) يكي1

 از شروع هر درس در دفترچة سؤالگذاري قبل هدف
  خود را بنويسيد: 10گذاري چند از  هدف ،)1( فارسي هاي درس گويي به سؤال لطفاً قبل از شروع پاسخ
  توانيد پاسخ صحيح بدهيد؟ سؤال به چند سؤال مي 10از هر 

  بوده است؟ 10عملكرد شما در آزمون قبل چند از 
 شما براي آزمون امروز چيست؟گذاري  هدف

 براي آزمون امروز10گذاري چند ازهدف آزمون قبل 10چند از 
   

  )1فارسي و نگارش(
  ،يانقالب اسالم اتيادب

  يحماس  اتيادب
  109تا  72 يها صفحه

دقيقه 15
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  ت داد؟ توان نسب در ابيات زير مي» غمزه«و » عنبر«هاي دستوري را به  ترتيب كدام نقش به - 6

 و درياكنار عنبرنقش سر زلف او رست مرا در بصر / زان كه به هم درخورد «

  »كند آن را شمار سرتيز او / عشق به انگشت پاي مي ةغمزها كه ريخت  از بس خون

  نهاد ـ مفعول) 2   مفعول ـ مفعول )1

  نهاد ـ نهاد) 4     مفعول ـ نهاد) 3

ها، در كدام بيت به  حماسه» العاده داشتن حوادث خارق«و » قومي و ملّي بودن«، »بودن يقهرمان«، »بودن داستاني«هاي  از بين ويژگي - 7

 اشاره شده است؟ » العاده داشتن حوادث خارق«ويژگي 

  ) تو آن گوي كز پادشاهان سزاست / نگويد سخن پادشا جز كه راست 1

  ) چو افكند سيمرغ بر زال مهر / بر او گشت زين گونه چندي سپهر 2

  اين گونه ناپارسايي گرفت / بباليد و پس پادشاهي گرفت  ) بر3

 نام  ) جهاندار داند كه دستان سام / بزرگ است و بادانش و نيك4

   نادرستي نسبت داده شده است؟ ةبه كدام بيت آراي - 8

  ـ كنايه تشبيه ) روي تركم بين مكن نسبت به خوبي ماه را / ترك من در خيل دارد همچو مه پنجاه را1

  آميزي ـ تشخيص حس  ها تا مگر / گمرهي در منزل او بازيابد راه را من خرگه براندازد به شب) دا2

  ـ ايهام مبالغه  هاي آه را ) گر شبي در زلف مشكين روي را پنهان كند / رهبري را برفروزم شعله3

  نظير ـ مراعات تلميح  ) يوسف مصري اگر حسني بدين سان داشتي / عكس رويش پر مه و خورشيد كردي چاه را4

  تر است؟   در كدام بيت به كاربرد آن در بيت زير شبيه» از آن«كاربرد  - 9

  »ويران من رفت ةاز آن پيچم به خود چون مار، وحشي / كه گنج كلب«

  ) درخت خرما از موم ساختن سهل است / وليك از آن نتوان يافت لذّت خرما1

  ول وي اقرار و گهي انكار است ) هست در مذهب ما كافر از آن مرتد به / كه گهي ق2

  چه يك هفته نويسد به صد انديشه دبير  انديشه بگويي به از آن اندر نظم / آن  ) تو بي3

  ها دارد اين آسوده خاك اندر كنار ) چنبر گردون به گرد خاك از آن گردد همي / كاين چنين4

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

  »پيوند ةي درخت تنومند / مگسل از اين آب و خاك ريشتا زبر خاكي ا«

  ) دگر نه عزم سياحت كند نه ياد وطن / كسي كه بر سر كويت مجاوري آموخت1

  ) چو قطره از وطن خويش رفت و بازآمد / مصادف صدف او گشت و شد يكي گوهر2

  و زر سازند / براي نرگس هم خاك نرگسستان به  ها ز سيم دان ) اگرچه نرگس3

  ) نرسي به كس چو دانم كه تو خود به سر نيايي / وطن تو از كه جويم كه تو در وطن نگنجي4
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  ۱۵ -  ۱۱لّترجمة من أو إلی العربّية (عن الجواب ل األنسبعيِّن(  
    »:!ُحبوبًا ُمَهدِّئة حتماً  يفسوف يکتب ل يِّ طبيبنا العائل يشديٌد َفسُأراجُع َمع والد َلديَّ ُصداعٌ « -11

بـرايم قـرص مسـكّن تجـويز      پـس او حتمـاً   ،) دچار سردرد شده بودم پس با پدرم به نزد پزشك خـانواده مراجعـه كـرديم   1
  خواهدكرد!

بخـش   هايي آرام قرص پس حتماً ) من سردرد شديدي دارم پس به همراه پدرم به پزشك خانوادگيمان مراجعه خواهم كرد،2
  برايم خواهد نوشت!

بخشـي   هـاي آرام  او قرص پس حتماً ،مان مراجعه خواهم كرد لّت سردرد شديدي كه دارم به پزشك خانواده) با والدينم به ع3
  براي من خواهد نوشت!

برايم قرص  پس او حتماً ،) دچار سردرد شديدي هستم پس به همراه پدرم به سوي پزشك خانوادگيمان رجوع خواهم كرد4
 مسكّن تجويز خواهدكرد!

  »!السُّياحِ  لحوظًا في َمجال الّسياحة َو جذبِ م اً الَمحبوبُة ايران في السَّنواِت األخيرة ُنُموّ َشِهَدْت بالُدنا « -12
  !كشور عزيزمان ايران در ساليان اخير در خصوص گردشگري و جذب گردشگر شاهد پيشرفت مناسبي است) 1
  !و جذب كردن گردشگر داشته استهاي اخير رشدي چشمگير در امر گردشگري  داشتني ما ايران در سال كشور دوست )2
  !اي در گردشگري و جذب گردشگران است هاي اخير شاهد رشد قابل مالحظه كشور محبوبمان ايران در سال )3
  !گردشگري و جذب گردشگران شاهد بوده است ةتوجهي را در زمين رشد قابلاخير هاي  كشور محبوبمان ايران در سال )4
  »:!ِلْألعصاب انُمهدِّئ هذان اللَّونان و َلوُن بابها أخضر، جيٌّ غرفِة نومي بنفس ُجدرانوُن لَ « -13

  دهند! اين دو رنگ به اعصاب آرامش مي ،خواب من ديوارها بنفش و درِ آن سبزرنگ است ) در اتاق1
  دهندة اعصاب هستند! اين دو رنگ، تسكين ،خواب من بنفش و درِ آن سبز است ) رنگ ديوارهاي اتاق2
  كنندة اعصاب هستند! اين دو رنگ، آرام ،خوابم بنفش و رنگ درِ آن سبز است اتاق) رنگ ديوارهاي 3
  دهند! اين دو رنگ، اعصابم را تسكين مي ،خوابم رنگ بنفش دارد و رنگ درِ آن سبز است ) ديوارهاي اتاق4
  عّين الصحيح: -14

  !ها ديدند در عمق اقيانوس ني راغواصان ماهيان نورا :!المضيئة فی أعماق المحيط كالغّواصون شاهدوا األسما) 1
  !دهد كالغ به شكارچيان از خطر حيوانات جنگل هشدار مي :!ُيحّذر الُغراب حيوانات الغابة عن خطر الصّيادين في الغابة )2
  !كند را ترشح مي كننده هايي است كه مايعي پاك قطعاً زبان گربه پر از غده :!ُمطهِّراً تفرُز سائًال ِبُغدٍد إنَّ لسان القّط مملوٌء  )3
 است!پس همانا آن ثابت  ،كند بدان كه جغد چشمش حركت نمي :!فإنَّها ثابتةٌ  كإعلم أنَّ عين البومة ال تتحرّ  )4

  :الخطأعّين  -15
  ما صدََّق العاقل قوَل اّلذي يکذُب!: كند! گويد، باور نمي عاقل گفتة كسي را كه دروغ مي) 1
  !الجسم السليم يلسليم فالعقل اعقل سالم در بدن سالم است:  )2
  !رضا الوالدين يرضا اهللا فرضاي خدا در رضاي والدين است:  )3
 !اتالطالبات الُمجدّ  تحبّ المعّلمة  كتلآموزان كوشا را دوست دارد:  آن معلم، دانش )4

دقيقه 15

  )1عربي، زبان قرآن (
  اهللا هذا خلق

  المعالم الخالبة
  6تا پايان درس  5درس 

  70 صفحة تا 47صفحة 

 گذاري قبل از شروع هر درس در دفترچة سؤال هدف
  خود را بنويسيد: 10گذاري چند از  هدف، )1عربي، زبان قرآن (هاي درس  گويي به سؤال لطفاً قبل از شروع پاسخ

  اسخ صحيح بدهيد؟توانيد پ سؤال به چند سؤال مي 10از هر 
  بوده است؟ 10عملكرد شما در آزمون قبل چند از 

 شما براي آزمون امروز چيست؟گذاري  هدف
 براي آزمون امروز10گذاري چند ازهدف آزمون قبل 10چند از 
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  مفهوم الکلمات التالية:في  الخطأعّين  -16
  ا َيُضرُّهُ!ء ممّ يحفظ الش هيالوقاية: ) 1
  !و فيه ضياءٌ  کوُن منوِّراً ء: ما ييالُمض )2
  ء إلی بعيد!يالَقذف: ُهو رمی ش )3
 الفارغ: َمن هو َيبتعُد َعن شخٍص أو مکاٍن! )4
  عن الحوار: الخطأعّين  -17

  !يشتريها ألمّ أَ : ؟هذه األدوية يلمن تشتر ) 1
  !نة للصُّداع: الحبوُب المسکّ ؟يب علی الوصفةبماذا يکتب الطّ  )2
  !: ألنَّ َبيعه ممنوعٌ ؟دوَن الوصفة ينأمبيسيللماذا ال ُيعطی  )3
 !: ال بأس! أريُد هذه األدوية؟ئةحبوب الُمهدّ ال يين تشتر أِمن  )4

  فيه کلمتان مترادفتان:ما عّين  -18
  !فرحٌ  صديقهُ  و لکنَّ  اً حزين يٌّ علکان ) 1
  رجاًء! ُکميِّ ُکراسقال لزمالءه: اجِلسوا علی الُب و جاء الطّ  )2
  !حاب و المطر ينزل من الغيمبالسّ  السماُء مملوءة )3
 !ال فرق بين قربنا و ُبعدنا ألّن الحّب ال يعرُف المسافة )4

  عن البقّية: يختلفن الخبر عيِّ  -19
  الّبر و الماء! يعيش في البّطة طائر) 1
  منها کالّدواء! ُيستَفاداألعشاب الطبية  )2
  ر الحيوانات عن الخطر!الغابة ُيحذِّ  يالغراب ف )3
  األماکن المتروکة دائمًا! ين فالبومة تسک )4
 :   موصوفاً َعيِّن الفاعل  -20

     !عند معّلماتهنّ  الّطالباُت المؤّدباُت ُمحترماتٌ  )1
! التُّراثِ قاَمت ُمَنظََّمُة اليوِنسکو ِبتسجيِل َمناِطَق في قائَمِة  )2   العاَلميِّ
   ﴾َلّما َرأی المؤمنوَن األحزاَب قالوا هذا ما َوَعَدَنا اهللاُ ﴿ )3
 !َرَسَم التالميذ المجّدوَن صورًة جميلًة َعَلی َرمِل الّساِحلِ  )4
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 ؟كدام گزينه است ةاي آماده شده است و مغرور نعمت بودن مقدم وحي، بهشت براي چه گروهي و با چه ويژگي ةبا تدبر در آين -21

  اصرار بر گناهان بزرگ – در همه حال انفاق كردن –متقيان ) 1

  اصرار بر گناهان بزرگ –طلب آمرزش  –ن راستگويا) 2

  تكذيب روز رستاخيز –طلب آمرزش  –متقيان ) 3

  تكذيب روز رستاخيز – در همه حال انفاق كردن –ان يراستگو) 4

 ؟نشينان انسان در بهشت چه كساني هستند كشد و دوستان و هم چرا آتش دوزخ موعود از درون جان جهنميان شعله مي -22

  پيامبران و راستگويان –صل عمل خود آنان است زيرا اين آتش حا) 1

  پيامبران و نيكوكاران –نيات دروني است  از دگي آن برخاستهنزيرا سوزان) 2

  پيامبران و شهيدان –نيات دروني است  از دگي آن برخاستهنزيرا سوزان) 3

  پيامبران و فرشتگان –زيرا اين آتش حاصل عمل خود آنان است ) 4

كدام عبارت  كنيمبيان ...» دانم كه بهترين توشة مسافر كوي تو  ميخدايا « :اند ي براي سخن امام كاظم (ع) كه فرمودهاگر بخواهيم مصداق -23

 ؟، چه كساني هستندآخرتبهرگان در  ، بيرحمانشريفه، براي آن مناسب است و از نظر خداوند 

  يچي كنند.سرپكساني كه از فرمان خداوند  - » …اصبر علي ما اصابك إن ذلك  و«) 1

  كساني كه از فرمان خداوند سرپيچي كنند. -» …ل أن تحاسبوا بحاسبوا انفسكم ق«) 2

  خداوند.فروشندگان سوگند الهي و پيمان  - » …اصبر علي ما اصابك إن ذلك  و«) 3

  فروشندگان سوگند الهي و پيمان خداوند. -» …ل أن تحاسبوا بحاسبوا انفسكم ق«) 4

 ؟جود الگوها در مسير قرب الهي  در كدام گزينه به درستي آمده استترين داليل ضرورت و مهم -24

  تسهيل رسيدن به هدف و استفاده از تجارب) 1

  تسهيل رسيدن به هدف و اد از وجودداستم) 2

  تسريع رسيدن به هدفو  استفاده از تجارب) 3

  تسريع رسيدن به هدف و استمداد از وجود) 4

 ؟بيان شده است نادرستياعتماد به خداوند به هاي زير در باب  يك از گزينه كدام -25

  اولين گام در مسير قرب الهي و ثابت قدم ماندن در آن است. تقويت كننده،يكي از عوامل ) 1

  باشد. به معناي انجام وظايف خود در هر كار و سپردن آن كار به خدا مي) 2

  كنيم. جه دارد كه ما درك نميهايي تو بينيم و به مصلحت بيند كه نمي اي را مي خداوند آينده) 3

  زند كه خير و صالح او در آن باشد. تر است آن چيزي را براي انسان رقم مي خدايي كه از هركس به بندگانش مهربان) 4

 گذاري قبل از شروع هر درس در دفترچة سؤال هدف
  يد:خود را بنويس 10گذاري چند از  هدف ،)1( دين و زندگي هاي درس گويي به سؤال لطفاً قبل از شروع پاسخ

  توانيد پاسخ صحيح بدهيد؟ سؤال به چند سؤال مي 10از هر 
  بوده است؟ 10عملكرد شما در آزمون قبل چند از 

 شما براي آزمون امروز چيست؟گذاري  هدف
براي آزمون امروز10گذاري چند ازهدف آزمون قبل 10چند از 

   

  )1و زندگي ( دين
  تفكر و انديشه، قدم در راه 
  فرجام كار، آهنگ سفر

  اعتماد بر او، دوستي با خدا
  124تا صفحة  82صفحة 

دقيقه 20
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كل بر و با توجه به همين آيه مبناي كفايت تو تسا  : چه كسي يا كساني»قُل افرايتم ما تدعون ...«فرمايد:  سورة زمر كه مي 38مخاطب آية  -26

 ؟خداوند چيست

  ندفع زيان از متوكال –پيامبر (ص) ) 2    تكيه و اعتماد به خدا –مؤمنان  )1

  تكيه و اعتماد به خدا –پيامبر (ص) ) 4    دفع زيان از متوكالن –مؤمنان ) 3

ها و زمين و هر چه در  نحتي اگر همة آسماكرد جويي خواهد  وحي كرد كه در چه صورت از كار بندگانش چاره (ع) خداوند به حضرت داود -27

 ؟هاست عليه او برخيزند آن

  پناه آورند. خدابه جاي پناه بردن به ديگري با نيت خالص به ) 1

  به جاي غفلت از خدا و آخرت، به كار و تالش در عبادت بپردازند.) 2

  د.نبه جاي دعا، مسئوليت خود را انجام دهند و تنبلي نكن) 3

  ازگشته و عمل صالح انجام دهند.از آن ب ،به جاي تكرار گناه) 4

هر چيز كه در جستن «ترتيب شروط عدم اختيار غيرخدا و عدم رويگرداني و اعراض از خداوند چيست و عبارت  از ديدگاه امام سجاد (ع) به  -28

 ؟كالم نبوي استكدام در ارتباط با » آني، آني

  دارد. ي به اندازة چيزي است كه دوست ميارزش هر انسان –انس گرفتن با خدا  –چشيدن لذت دوستي با خدا ) 1

  دارد. ارزش هر انساني به اندازة چيزي است كه دوست مي - لذت دوستي با خدا  چشيدن -انس گرفتن با خدا ) 2

  شود. هركس در روز قيامت با محبوب خود محشور مي –انس گرفتن با خدا  –چشيدن لذت دوستي با خدا ) 3

  شود. هركس در روز قيامت با محبوب خود محشور مي - لذت دوستي با خدا  چشيدن -انس گرفتن با خدا ) 4

 ؟ريشه در چه موضوعي دارد ،دهد هايي كه آدمي در طول زندگي انجام مي ها و كارهاي انسان كدام است و فعاليت خاستگاه بسياري از تصميم - 29

  ها دلبستگي –محبت و دوستي ) 2    ها تشخيص –محبت و دوستي ) 1

  ها دلبستگي –تالش مداوم ) 4    ها تشخيص –وم تالش مدا) 3

د چـه  نـ ها به جاي سرپيچي، از فرامين خدا تبعيـت كن  از منظر امام صادق (ع)، سرپيچي از فرامين خداوند، مساوي با چيست و اگر انسان -30

 ؟شود مي ها آنچيزي نصيب 

  »اهللا تحبون« -  دوست نداشتن خدا) 2  »تحبون اهللا« - نشدن توسط خدا دوست داشته) 1

  »بكم اهللابيح« -  دوست نداشتن خدا) 4  »كم اهللابيحب« - نشدن توسط خدا دوست داشته) 3
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 بهشت دارالسالم است.،  …جا كه  از آن -31

  رسند ) باالترين نعمت بهشت، مقام خشنودي خداوند بوده و بهشتيان به اين رستگاري مي1

 اند مترنم» و پاك و منزهيخدايا ت« ةاند و به جمل صحبت ) بهشتيان با خدا هم2

  خوف و ترس و عجزي در بهشت نيست ،اي ) هيچ نقصاني، اندوهي، غصه3

  كنند آيند و به بهشتيان سالم مي ) فرشتگان به استقبال بهشتيان مي4

 آموخت؟ خواهد را مطلب كدام »ةاالخر مزرعة الدنيا« نبوي حديث از خردمند انسان -32

  .شود مي تعيين ها آن كنوني فتارر براساس ها انسان ابدي سرنوشت) 1

  .است دنيا محصول كشت براي زمين ترين مناسب و بهترين انسان قلب) 2

  .اوست قرب مقام به رسيدن و خدا بندگي و عبادت انسان خلقت از هدف) 3

  .اوست رضايت و بندگي مسير در خدا با پيمان و عهد سعادت راه پيمودن الزمة) 4

 ؛ پيامد اين آفات چيست؟»گذشت ايام، آفاتي در پي دارد«: فرمايد ميامام علي (ع)  -33

  شود. ) موجب كم طاقتي و ناشكيبايي افراد مي1

  دهد. ) افسردگي و يأس را در انسان افزايش مي2

  شود. ها و كارها مي گسيختگي تصميم ) سبب از هم3

  گردد. ) سبب فراموشي هدف و كوتاهي در اطاعت خداوند مي4

  ايم نوبت چيست؟ زيابي، اگر معلوم شود كه سستي ورزيدهو ار محاسبهبعد از  -34

  الناس است. ترين حق، حق  ايم حالليت بطلبيم كه مهم ) بايد خود را مورد عتاب قرار داده و از كساني كه حقشان را ضايع كرده1

  .) بايد خود را سرزنش كرده و از خدا طلب مغفرت كنيم و عهد مجدد با خدا بسته و وارد عمل شويم2

  رسد كه بايد انسان همواره ناظر اعمال خود باشد. ) نوبت دقت و مراقبت از اعمال و كردار ما مي3

  اي كه قضا شده، انجام دهيم. ايم، جبران كنيم و نماز و روزه هايي كه در اين زمينه انجام داده رسد كه بايد كوتاهي ) نوبت حق اهللا مي4

 حالتي دارند؟ كنند و در برابر مصائب چه توكل اگر از تنهايي به وحشت بيفتند چه ميكالم اميرالمؤمنين (ع) اهل  بهبا توجه  -35

  انديشند. هاي بزرگ مي به آرمان - سپارند ي كارها را به خدا مي  سررشته) 1

  برند. به درگاه خداوند پناه مي - سپارند ي كارها را به خدا مي سررشته) 2

  انديشند. هاي بزرگ مي انبه آرم - كند ها را آرام مي ياد خدا آن) 3

  برند. به درگاه خداوند پناه مي - كند ها را آرام مي ياد خدا آن) 4

 تراز كل شما تأثير دارد.پاسخ دادن به اين سؤاالت اجباري است و در  سؤاالت آشنا
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به خدا،  بستگي و اعتماد دليل دل» هل هنَّ ممسكات رحمته بِرَحمةٍإن أرادني اهللاُ بِضُرٍّ هل هنَّ كاشفات ضُرِّه أَو أرادني « ةشريف ةبا توجه به آي -36

 كدام است؟

  دهند. ي خدا تمام عوامل مؤثر، تأثيرگذاري خود را از دست مي در برابر اراده) 1

  انتها گستراند. جا و بي خداي رحمان همه موجودات را آفريد و رحمتش را در همه) 2

  حوادث جهان و از جمله كارهاي انسان، تحت اراده خداوند و مظهري از قضا و قدر اوست.) 3

  ن از امور محدود فراتر رود، دل به سرچشمه كماالت خواهد سپرد.اگر عشق و محبت انسا) 4

به ظهور  …خودنمايي نياز انسان به تحقق توكّل بر خداوند است كه شدت اين نياز، در دوران  ةها و مراحل گوناگون زندگي، صحن تمام دوران - 37

  خداوند است. …است و مبناي توكّل،  … ةرسد كه مرحل مي

  اعتماد همراه با اخالص به -رفتن - نوجواني و جواني) 1

  اعتماد همراه با اخالص به -رفتن - سالي پيري و كهن) 2

  ايمان به قدرت غيرمحدود -ماندن - نوجواني و جواني) 3

  ايمان به قدرت غيرمحدود - ماندن - سالي پيري و كهن) 4

  .است آن از حاكي … شريفة آية و است نانسا در … تبلور ثمرة كه است … پرتو در »ايثار« رسيدن به و خودخواهي از خروج -38

  »رحيم غفور اهللا و ذنوبكم لكم يغفر و اهللا يحببكم فاتّبعوني اهللا تحبون كنتم ان قل« -  ايمان -  محبت و عشق) 1

  »رحيم غفور اهللا و ذنوبكم لكم يغفر و اهللا يحببكم فاتّبعوني اهللا تحبون كنتم ان قل« -  محبت و عشق - ايمان) 2

  »هللا حبا اشد آمنوا الّذين و اهللا كحب يحبونهم انداداً اهللا دون من يتّخذ من النّاس من و« -  محبت و عشق - انايم) 3

  »هللا حبا اشد آمنوا الّذين و اهللا كحب يحبونهم انداداً اهللا دون من يتّخذ من النّاس من و« -  ايمان -  محبت و عشق) 4

كساني كه رنـگ و نشـاني از او را    ةوقتي محبت خداوند در دلي خانه كرد، آن دل محبت هم«و » گريزد. يعاشق روشنايي از تاريكي م«كه  اين - 39

 به ترتيب به كدام آثار محبت به خداوند اشاره دارد؟» هاي اويند. زيبايي ةيابد و اهل بيت (ع) مظهر تمام و كمال حق و جلو دارند، در خود مي

  دشمنان خدا و مبارزه با آنان بيزاري از - ) دوستي با دوستان خدا1

  بيزاري از دشمنان خدا و مبارزه با آنان - ) بيزاري از دشمنان خدا و مبارزه با آنان2

  دوستي با دوستان خدا - ) بيزاري از دشمنان خدا و مبارزه با آنان3

  بيزاري از دشمنان خدا و مبارزه با آنان - ) پيروي از خداوند4

 اي وجود دارد؟ و دينداري بر چند پايه استوار است و بين ميزان دوستي با خدا و ميزان نفرت از باطل چه رابطه پايه و اساس بناي اسالم چيست - 40

 مستقيم -دو - »اكبر اهللا ) «2    عكس - سه -»اهللا اال  ال اله ) «1

  عكس - سه - »اكبر اهللا ) «4    مستقيم -دو -»اهللا اال  ال اله ) «3
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 دقيقه 15 
 

  
  
  
  
  

                     
 

 

 

 

 

PART A: Grammar and Vocabulary 
Directions: Choose the word or phrase (1), (2), (3), or (4) that best completes each sentence. Then mark the correct choice on your answer 
sheet. 

41- While I … for my final English exam yesterday, my brother … fun with his friends.  
1) am studying – is having 2) studied – was having     
3) was studying – had  4) was studying – was having  

42- I tried to defend … when two dogs suddenly … on my way back home last night. 
1) myself – attacked me  2) me – were attacking me 
3) me – attacked myself  4) myself – were attacking myself 

43- I wonder how you can … such a long poem without even one mistake.  
1) attend 2) recite 3) develop 4) solve 

44-  I … support the view that education should be available for everyone.  
1) suddenly 2) quickly 3) strongly 4) successfully 

45-  It was amazing that all the students found it very difficult to give a/an … answer to that simple 
question. 

1) appropriate 2) energetic 3) continuous 4) famous 
46- Based on a new study, humans are fortunately placing greater … on wildlife protection nowadays.  

1) research 2) medicine 3) noise 4) emphasis  
PART B: 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. 
Eating is one of the most important items in everyone’s life. It is part of what we are and our 
culture. We enjoy eating because the foods we eat are the source of our energy and nutrition. We 
are born with the desire to eat; throughout our lives, we have rich traditions of eating. Even though 
our lives depend on eating, we know so little about eating. We don’t know exactly how the food we 
eat everyday affect our health. What can we do to have a healthy lifestyle? 
   First of all, you may add vegetables to your meals and cook them by stir-frying. For a healthy life, 
you must have enough proteins, vitamins, carbohydrates, minerals, sugar, and fat. You should get 
sufficient vitamins since vitamins strengthen your body against illness and reduce your risk of 
having heart diseases and certain cancers. Eat fruit instead of candies and chocolates. Drink so 
much water to get rid of the toxins in your body. You should drink between six to eight glasses of 
water every day. Try to exercise regularly; at least a 30 minute walk a day. You can take the stairs. 
Furthermore, you must take yourself away from all fast food. You should eat white meat instead of 
beef. Make sure that you stay at average weight for your body. Don’t forget being underweight is as 
bad as being overweight. 
   In addition, a good night’s sleep is the most effective thing on human physiology and psychology. 
Concentrate on your good qualities, not the things you can’t change; when you feel good, you’re 
more likely to think and act positively.  

47- Which of the following is Not true, according to paragraph one? 
1) We have a lot of information about eating.  
2) The way we eat can affect our lives. 
3) Eating can be considered as a part of culture 
4) The foods are the source of our energy. 

48- The underlined word “sufficient” in paragraph 2 means … . 
1) important  2) enough 
3) possible  4) regular 

49- Which of the following is Not suggested by the author for having a healthy life? 
1) drinking water  
2) avoiding eating fast food 
3) eating fruits and vegetables 
4) losing and gaining weight 

50- The writer ends paragraph … with a question. 
1) one 2) two 3) three 4) one and three 

  )1زبان انگليسي (

 
  The Value of Knowledge 

  3  درس
  95تا  70هاي  صفحه

  گذاري قبل از شروع هر درس در دفترچة سؤالهدف
  خود را بنويسيد: 10از گذاري چند  هدف ،)1(زبان انگليسي هاي درس گويي به سؤال لطفاً قبل از شروع پاسخ

  توانيد پاسخ صحيح بدهيد؟ سؤال به چند سؤال مي 10از هر 
  بوده است؟ 10عملكرد شما در آزمون قبل چند از 

 شما براي آزمون امروز چيست؟گذاري  هدف
 براي آزمون امروز 10گذاري چند از  هدف آزمون قبل10چند از
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yرأس سهمي -51 kx kx  2 yروي خط 1 x 
12  ؟كدام است kمقدار .ردقرار دا 2

1( 1    2( 1-  

3( 2    4( 2-  

xاگر -52 a 2 xترين مقدار باشد، در اين صورت كم 6 a2  ؟كدام است 2

1( 2/7    2( 25/11  

3( 18    4( 24  

 ؟است نادرستنوع متغير ذكر شده در چه تعداد از موارد زير  -53

  اي ي فاصلهكم ←رياضي  سدر در الف) نمره دانشجويان يك كالس

  كيفي اسمي ←ب) اسامي شهرهاي كشورهاي مختلف 

  نسبتيكمي  ← برحسب ريشتر ج) شدت يك زلزله در يك منطقه

 ي نسبتيكم ← گراد برحسب سانتي شورد) دماي هواي شهرهاي مختلف ك

1( 1    2( 2  

3( 3    4( 4  

 80باشد. اگر كل جمعيت ايران را  پزشك متخصص مي 4000پزشك متخصص است و تهران داراي  20000فرض كنيد كل ايران داراي  -54

برابر پارامتر متخصصين كل كشور  ميليون نفر باشد، مقدار آماره متخصصين شهر تهران چند 16ميليون نفر فرض كنيم و جمعيت شهر تهران 

 اي از كل كشور انتخاب شده است.) (شهر تهران به عنوان نمونه ؟است

1( 2/0    2( 4/0  

3( 5/0    4( 1  

واحد نسبت به حال قبل  5/1اضافه كنيم تا ميانگين در حالت جديد  داده 10است. كدام داده را به اين  17آماري برابر  ةداد 10ميانگين  -55

 ؟كند افزايش پيدا

1( 17    2( 5/18  

3( 5/33    4( 38  

 چة سؤالگذاري قبل از شروع هر درس در دفتر هدف
  خود را بنويسيد: 10گذاري چند از  هدف ،)1رياضي و آمار ( هاي درس گويي به سؤال لطفاً قبل از شروع پاسخ

  توانيد پاسخ صحيح بدهيد؟ سؤال به چند سؤال مي 10از هر 
  بوده است؟ 10عملكرد شما در آزمون قبل چند از 

 شما براي آزمون امروز چيست؟گذاري  هدف
براي آزمون امروز10گذاري چند ازهدف قبلآزمون  10چند از 

   

دقيقه 15     

  )1رياضي و آمار (
  2تابع: نمودار تابع درجة 

  هاي آماري كار با داده
  92تا صفحة  63صفحة 
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,هاي  اگر در داده -56 , , , a b, a b, , , 19 17 23 13 2 3 5 10 16  ؟ها كدام است صورت ميانة داده باشد، در اين 17مد فقط برابر  11و 11

1( 5/14    2( 5/16  

3( 17    4( 5/18  

درس  5تا معدل او در اين  رياضي او چه عددي بايد باشددرس . نمرة صورت زير است آموز با ضرايب آن به درس اصلي يك دانش 5نمرات  -57

 ؟باشد 16

  نام درس  عربي  رياضي  اقتصاد  شناسي روان  جغرافي
  نمره  18  ؟  19  15  5/17

  ضريب  2  3  3  1  2

  

1( 11    2( 5/10  

3( 15    4( 17  

 ؟هاي مذكور كدام است انحراف معيار داده  - 5، 7، 3،  - 8،  - 2، 0، 1، 4ها عبارت است از:  انحراف از ميانگين يك سري از داده -58

1(21
8     2(21

8    

3(21     4(21    

 ؟عدد طبيعي فرد متوالي كدام است 7انحراف معيار  -59

  3 )2    صفر )1

  .تواند باشد مي هر مقدار دلخواهي )4    4 )3

 10هاي قبلي اضافه كنيم، واريانس  را به داده 10 و 2است. اگر دو دادة  5/1ها نيز برابر  و  انحراف معيار آن 6دادة آماري برابر  8ميانگين  -60

 ؟دادة جديد كدام است

1( 5/0    2( 5/2  

3( 5    4( 10  
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 شود؟ مل چه گروهي ميتوانيم محاسبه كنيم و شا جمعيت فعال كشور را چگونه مي -61

    گردند. اند و كساني كه به دنبال كار مي كساني كه شاغل - جمع بين افراد شاغل و بيكار )1
  افراد شاغل كه كار دارند و بيكار نيستند. -افراد شاغلي كه در حال كار هستند. )2
  افراد شاغل كه كار دارند و بيكار نيستند. -) جمع بين افراد شاغل و بيكار3
  گردند.   اند و كساني كه به دنبال كار مي كساني كه شاغل -افراد شاغلي كه در حال كار هستند. )4
  پاسخ مناسبي براي پرسش زير باشد؟تواند  نمي كدام گزينه -62
  »كنيم؟ شود احساس مي چرا بيكاري را بيشتر از آنچه اعالم مي«
  آورند. ميوقت دارند، خود را شاغل به حساب ن ) زيرا كساني كه شغل پاره1
   كنند. ) كساني را كه در غير از زمينة تخصصيشان مشغول به كار و فعاليت باشند، شاغل محسوب نمي2
    كنند. بيكار محسوب نمي ،اند ) كساني را كه از جست و جوي شغل دلسرد شده3
  كنند. با صداقت برخورد نمي موران آمارگيري دربارة وضعيت شغلي خودأ) برخي افراد به دليل اشتغال در بخش غيررسمي با م4

  انگر كدام نوع از بيكاري هستند؟يهاي زير ب هر يك از گزاره ترتيب به -63
  ها است. هاي موجود به دليل عدم تطابق مهارت ناشي از عدم تطبيق بين افراد جوياي كار و انواع شغل -
  دهد. در دورة ركود اقتصادي رخ مي -
 كرده و به اميد يافتن شغلي بهتر در جست و جو هستند. را رهاشود كه شغل قبلي خود  شامل كساني مي - 

    ساختاري -فصلي -) ساختاري2    اصطكاكي -اي دوره -) اصطكاكي1
  ساختاري -فصلي -) اصطكاكي4    اصطكاكي -اي دوره -) ساختاري3
  باشد؟ ف پول مييط به كدام يك از وظامربو» كه پول در روزگار ما دارد يمحسوس نقش كامالً«و » نقش اصلي پول در مبادالت« به ترتيب -64
  هاي آينده وسيلة پرداخت -) وسيلة سنجش ارزش1
  وسيلة پرداخت در مبادالت - ) وسيلة سنجش ارزش2
  هاي آينده وسيلة پرداخت -) وسيلة پرداخت در مبادالت3
  انداز و حفظ ارزش وسيلة پس -) وسيلة پرداخت در مبادالت4
 لي موارد زير را به درستي تكميل مي كند؟كدام گزينه جاهاي خا ترتيب به - 65

يا همان  … ها يا كاهش سرعت آن، بانك مركزي سياست پولي شود براي پيشگيري از افزايش قيمت مي …الف) زماني كه اقتصاد كشور دچار 
  گيرد. كاهش حجم پول در گردش را به كار مي

  شود. اعمال مي …سياست پولي  يابد، معموالً اقتصادي كه سطح توليد كاهش و بيكاري افزايش مي …ب) در حالت 

  انبساطي - انقباضي ب) تورم -) الف) ركود 1
  انقباضي  - انبساطي ب) ركود -تورم  ) الف)2
  انقباضي - تورم انبساطي ب) -) الف) ركود 3
  انبساطي - انقباضي ب) ركود -) الف) تورم 4

دقيقه 15
  اقتصاد

  رركود، بيكاري و فق
  كاهش قدرت خريدو تورم 

  سازي اقتصاد مقاوم
  رشد و پيشرفت اقتصادي

  127تا صفحة  82صفحة 

 گذاري قبل از شروع هر درس در دفترچة سؤال هدف
  خود را بنويسيد: 10گذاري چند از  هدف ،اقتصاد هاي درس گويي به سؤال لطفاً قبل از شروع پاسخ
  توانيد پاسخ صحيح بدهيد؟ سؤال به چند سؤال مي 10از هر 

  بوده است؟ 10عملكرد شما در آزمون قبل چند از 
 مروز چيست؟شما براي آزمون اگذاري  هدف

براي آزمون امروز10گذاري چند ازهدف آزمون قبل 10چند از 
   

faraz
Cross-Out
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 ؟رگ در آن قاره مصادف با چه وضعيتي در تاريخ اقتصاد ايران بودهاي بز گيري قدرت تغيير و تحول سريع در اروپا و شكل -66

  هاي حكومت خود و افزودن بر خزانه از طريق غارت دسترنج مردم بود. تالش حاكمان قاجار صرفاً براي تحكيم پايه )1
  .شداقتصاد ايران از ابعاد هويتي، فرهنگي، اجتماعي و تاريخي خود جدا  )2
موقعيت جهان و وظايف خطير تاريخي خود نتوانستند جريان پيشـرفت و نوسـازي را    از به دليل نداشتن تصور درست حاكمان اقتصاد ايران )3

  آغاز كنند.
هـاي كشـور همـاهنگي     اول حكومت صفويه عالوه بر يكپارچگي سياسي، اقتصاد يكپارچه و مستقلي شكل گرفت كه بـا سـاير اليـه    نيمةدر ) 4

  داشت.
 ؟ر مربوط به رويدادهاي اقتصادي دورة پهلوي استچند مورد از عبارات زي -67

  هاي انساني و اجتماعي توجهي به سرمايه بي - 
  ها و بهبود نسبي بهداشت گسترش مدارس و دانشگاه - 
  ژتوسعه با صنايع مونتا - 
  ها و كشورهاي استعماري اي امتيازها به شركتطاع - 
 اقدامات محدود مذهبي و ملي - 

    سه )2    چهار )1
  يك) 4    دو )3
در توليد ناخالص داخلي » مبلمان دست دوم خريداري شده توسط يك خانواده«و » سازد اش مي مبلي كه نجار براي خانه«ترتيب چرا  به -68

 ؟شوند نميمحاسبه 

  شود. ها تلقي مي گونه فعاليت بخشي به اين ها مشروعيت محاسبة آن –ها نداريم  اطالعات دقيقي از آن )1
  شود. ها تلقي مي گونه فعاليت ها مشروعيت بخشي به اين محاسبة آن –شوند و نياز به محاسبة مجدد نيست  سبه ميدر مرحلة اول محا )2
  شوند و نياز به محاسبة مجدد نيست. در مرحلة اول محاسبه مي –گيرد، بدون دستمزد است  كارهايي كه در خانه انجام مي )3
  گيرد، بدون دستمزد است. كارهايي كه در خانه انجام مي –اسبة مجدد نيست شوند و نياز به مح در مرحلة اول محاسبه مي) 4
بايد  B ةدرصد باشد، دهك اول جامع B ،28باشد و دهك دهم درآمد جامعة  4به دهك اول آن  Aدرآمد جامعة  دهماگر نسبت دهك  -69

 ؟تر باشد عادالنه Aنسبت به جامعة  Bقدر باشد تا وضعيت توزيع درآمد جامعة   چه

  7تر از  بيش )2    7تر از  كم )1
3( 7    4 (6   
 ترتيب: به عنوان سال پايه، به 97جدول زير مربوط به توليدات يك كشور فرضي است. با در نظر گرفتن سال  -70

  قدر است؟ چه 98در سال  Aالف) ميزان توليد اسمي كاالي 
  چه ميزان است؟ 98در سال   Bب) ميزان توليد واقعي كاالي 

  
  Aي كاال  Bكاالي 

  سال
  قيمت  مقدار  قيمت  مقدار
45  2000  50  1000  97  
50  2300  60  1500  98  

 

1( 90000 – 90000    2( 90000 – 100000  
3( 50000 – 115000    4( 60000 - 100000  
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غزنوي و دورة ساماني و يك ويژگي مربوط به نثر دورة يك ويژگي مربوط به نثر  ترتيب بهدر كدام گزينه،  -71

  ؟آمده استغزنوي و سلجوقي  ةي و يك كتاب مربوط به دورسلجوق
  كشف المحجوب –تكرار فعل يا اسم به حكم ضرورت معني، كوتاهي جمالت ) 1
  تاريخ بلعمي –تر از لغات عربي، حذف افعال به قرينه  گيري كم بهره) 2
  تاريخ بيهقي –هاي جمع فارسي بر جمع عربي  اطناب، افزايش كاربرد نشانه) 3
  نامه قابوس –كوتاهي جمالت، تمثيل و استشهاد به آيات و احاديث و اشعار ) 4
  ؟نيستهاي پنجم و ششم  شعر سده» فكري«هاي  كدام موارد از ويژگي -72
  رواج حس ديني –ورود اصطالحات عرفاني ) 1
  رواج هجو در شعر –يت و انتقاد اجتماعي اشك ،رواج مفاخره) 2
  هاي فعلي و اسمي دشوار كارگيري رديف به –داستاني  يها هسرايي و منظوم رواج داستان) 3
  فاصله گرفتن غزل از عشق زميني –فراواني وعظ و اندرز در شعر ) 4
  ؟نيست» موزون«كدام گزينه نثر  -73
  ام نه طاعت. عابدان جزاي طاعت خواهند و بازرگانان بهاي بضاعت. من بنده اميد آورده) 1
2 (فق ت اهل صفا چه در روي و چه درمودا نه چنان كز پت عيب گيرند و در پيشت ميرند.س  
  خيز و مولع زهد و پرهيز. ياد دارم كه در ايام طفوليت متعبد بودمي و شب) 3
  .تنگ شد دزدي به خانة پارسايي درآمد، چندان كه جست چيزي نيافت، دل) 4
 ؟هاي پنجم و ششم درست است كدام عبارات دربارة شعر سده -74

  شيوة شاعران پيشين يكسان بود. او دقيقاً ب تغييري نكرديمة دوم قرن ششم و اوايل قرن هفتم الف) سبك شعر در ن
  مند بودند. ههاي لطيف و زيبا عالق ب) شاعران اين دوره، به سرودن غزل

  ج) تحولي كه سنايي و انوري در غزل ايجاد كردند باعث شد كه در قرن هفتم، شاعران بزرگي در غزل ظهور كنند.
  ه پيروي از ناصرخسرو، بسياري از شاعران به تصوف و عرفان روي آوردند.د) ب

  ج، ب) 4  ج، د) 3  الف، ج) 2  الف، ب) 1
 ؟است نادرستبا توجه به ابيات زير، كدام گزينه  -75

  آب ةخفت زير پرد: خوابيده) ز خواب / گل كبود فروچو سير گشت سر نرگس غنوده («
  هاي خويش اعجاب نمود باغ بدان شمع چو سرخ گل به سر اندر كشيد سبز ردا /

  هاي خويش اعجاب برفروخته بود / نمود باغ بدان شمعز الله باغ پر از شمع 
  باغ را و رواست / اگر ندارد با باد شمع تابان تاب عبكشت باد خزان شم

  »شود ز ثياب (: لباس) ... چو آدم عريان همي مگر درخت شكفته گناه آدم كرد / كه هم
  گراست و توصيفات عمدتاً طبيعي، ساده، محسوس و عيني است. شعر واقع ) 1
  در حد اعتدال است.و طبيعي ادبي، هاي  تر از تشبيه حسي بهره گرفته شده است و استفاده از آرايه ها بيش در توصيف پديده) 2
  شود. استفاده از ويژگي ادبي دو حرف اضافه براي يك متمم در بيت دوم ديده مي) 3
  هاي تشخيص، تلميح و جناس نيز در شعر وجود دارد. عالوه بر آراية تشبيه، آرايه )4

دقيقه 15     
  )1علوم و فنون ادبي (

  شناسي  سبك و سبك
  (سبك خراساني)
  وزن شعر فارسي، 
  موازنه و توصيع

زبان و ادبيات فارسي در 
هاي پنجم و ششم و  سده

  هاي سبكي آن ويژگي
  87تا صفحة  60صفحة 

 گذاري قبل از شروع هر درس در دفترچة سؤال هدف
  خود را بنويسيد: 10گذاري چند از  هدف ،)1( ادبي علوم و فنون هاي درس گويي به سؤال لطفاً قبل از شروع پاسخ

  توانيد پاسخ صحيح بدهيد؟ سؤال به چند سؤال مي 10از هر 
  بوده است؟ 10عملكرد شما در آزمون قبل چند از 

 شما براي آزمون امروز چيست؟گذاري  هدف
 براي آزمون امروز10گذاري چند ازهدف آزمون قبل 10چند از 
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  ؟است نادرستهاي نسبت داده شده به كدام بيت  آرايه -76

  اي را از لبت ملك زمين زيبد بها (تشبيه / تضاد) و بها / بوسه رّاي زمين را از رخت چون آسمان فَ) 1

  تضاد) ع /چرا كنم كه بفرسايدم زبان (ترصي خرد / هجوش بيااليدممدحش چرا كنم كه ) 2

  و رخا (موازنه / جناس) شدتگويم همه ثناي تو در غيبت و حضور / جويم همه رضاي تو در ) 3

  ها دار جوشاند (تلميح / مجاز) به خاموشي امان خواه از چنين هنگامه باطل / كه حرف حق چو منصور از زبان) 4

 ؟است» موازنه، تشبيه، كنايه، ترصيع و تشخيص«هاي  ي آرايهدارا ترتيب بهابيات كدام گزينه  -77

  الف) بهار جانفزا آمد جهان شد خرم و زيبا / به باغ و راغ گستردند فرش حلّه و ديبا

  ب) از بند هواي تو كه را روي نجات است؟ / وز تير جفاي تو كه را بوي امان است؟

  درمان تويي نج بيپايان تويي / اي زبان هم ر پ) اي زبان هم گنج بي

  سر كام خويش ت) كشيدم قلم بر سر نام خويش / نهادم قدم بر

  ث) گسترده زمين جاه تو را زير نگين است / گردنده فلك قدر تو را زير عنان است

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

  ت، ثب، پ، الف، ) 4    ، پ، الفت، بث، ) 3

  ؟است» موازنه« فاقدكدام بيت  -78

  سختي سپردن مشكل است بدينغافل است / جان و جانان  بالينرگ بر م) 1

  پوش او قهر است و لطف ناوك دلدوز او / پاية كفر است و دين جوشن شب  ماية) 2

  ديدي ز گل خاري منه / دلبرم را چون بري ديدي ز من خوارم مدار تهيدامنم را چون ) 3

  جان در وصالت  / چرا ندهم؟ دهم نهم دل بر خيالت ؟چرا ننهم) 4

 ؟خط عروضي و نشانة هجايي چند واژه كامالً درست است -79

وت /  –فا  – (تتفاوت «  نِ / –شا  –) / كاشانه (كاواز/ –شا  –آواز (خو  ) / خوش  مهمچو (ه / (– / چ گوهره / (

 گ)–  رِ /  –ه رپر موج (پ / (–  / وجم ك) ل  –ثي  –) / كثيراالضالعالع /  –اض  –ر    خِ  –ا ؤ –) / مؤاخذت (م– 

ت /ذَ  طار /  –ر (ع ) / عطا («  

    شش) 2    هفت) 1

  چهار) 4    پنج) 3

  ؟هاي هجايي كدام مصراع كامالً درست است نشانه -80

)من كبوترهاي شعرم را دهم پرواز:) 1 / / / / )                 

)تو دردي نداري كه دردت مباد:) 2 / / / )              

)ام خام:  سم من كه باشد خامهچه مكتوبش نوي) 3 / / / )              

)گيتي رباطي با دو در، يك در فنا يك در عدم: ) 4 / / / )                 
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  ؟هووخشتر، سومين پادشاه ماد، با چه حكومتي عليه آشوريان متحد شد و به حاكميت آنان پايان داد -81
  اكّد )4  بابل )3   ايالم )2  سومر )1
  در زمان كدام يك از پادشاهان هخامنشي كشور مصر از قلمرو آنها خارج شد؟ -82
 ) خشايارشا4) داريوش سوم                   3) اردشير دوم                         2) اردشير سوم                  1

 ؟اد دوم صورت گرفتدر پي ورود سفيران چيني به ايران در دوران مهردكدام يك از اقدامات زير،  -83

 ) ميانجيگري بين ايران و روم در تسلط بر ارمنستان1

 ابريشمبا تكميل جادة روابط تجاري  ) توسعة2

 ) اتحاد با چين در مقابل توسعه طلبي روميان3

 ) تشديد رقابت با جانشينان اسكندر در مصر4

  ران كاهش يافت؟چرا توان اقتصادي حكومت ساساني در آستانة حمله اعراب مسلمان به اي -84
  هاي بين النهرين به زيرآب رفتن زمين )2    شورش مكرر فرماندهان نظامي )1
  اختالف پياپي پادشاهان با اشراف و بزرگان) 4  عدم مقاومت جدي در برابر اعراب      )3
  زيرا...از پادشاهي بركنار و زنداني شد؟ قباد يكم در آغاز زمامداري خود،  چرا -85
  ايران فالت سرتاسر نواحيمحلي حاكمان  طة خود برتحميل قدرت و سل) 1
  هاي ايران گرد به مرزهاي مكرر قبايل بيابان ي از يورش) ناتواني در جلوگير2
  يامور كشوردخالت در و كوتاه كردن دست آنان از  نجبا) كاستن از قدرت 3
  به نتيجه نرسيدن اصالحات وي در زمينه هاي اداري، نظامي و اقتصادي) 4
  باشد؟مي قوانين و محاكمات اين دورهپيرامون  ام يك از كتب تاريخي عصر ساساني،كد موضوع -86
 بندهش) 4  ) ماديان هزاردستان3  ) يادگار زريران2  ارتشتارستان) 1

 ؟ استفاده از فيل در جنگ ها، از جمله ابتكارات نظامي كدام سلسلة باستاني در ايران بود -87

 هخامنشيان) 4    ) مادها3  اشكانيان )2  ساسانيان) 1

  است؟ نادرستساسانيان،  دورةسازمان اجتماعي ايران در  ارتباط باكدام گزينه در -88
  بر قدرت و نفوذ اشراف و نجباي درجة دوم افزود. با انجام اصالحاتي در ساختار اجتماعي،) خسروانوشيروان 1
  حاكم بودند.هاي اجتماعي و امتيازات طبقة  مدافع نابرابري نجبا در دوران ساسانيان،) 2
  ساسانيان با توسعة تشكيالت اداري، گروه جديدي به نام دبيران را به طبقة حاكم افزودند.) 3
  زنان طبقة حاكم با نوع لباس و زيورآالت، از زنان طبقة فرودست متمايز بودند.) 4
  ؟با امالك و دارايي هاي مشترك شدتجزية خانوادة بزرگ  در عصر باستان، موجبكدام عامل  -89
  توسعة تشكيالت حكومتي و ديواني) 2  مهاجرت بخشي از خانواده هاي روستايي به شهر) 1
  منع پيمان هاي ازدواج درون گروهي ) 4  آموزه هاي دين زرتشتي و تأثير فرهنگ عمومي) 3
  ؟دليل برگزاري جشن گاهنبارها در ايران باستان چه بود -90
  نة آفريده شدن عناصر اصلي خلقتشكرا )2  احترام به خدايان براي حفظ آرامش ارواح )1
  ايجاد اتحاد و انسجام ميان طبقات مختلف) 4    ابراز وفاداري ايرانيان به پادشاه )3

دقيقه 20
  ) ايران و جهان باستان1تاريخ (

ها تا پايان  ورود آريايي
  هخامنشيان

  اشكانيان و ساسانيان
  آيين كشورداري
  جامعه و خانواده

  117تا صفحة  80صفحة 

 هر درس در دفترچة سؤالگذاري قبل از شروع هدف
  خود را بنويسيد: 10گذاري چند از  هدف، ) ايران و جهان باستان1تاريخ (هاي درس  گويي به سؤال لطفاً قبل از شروع پاسخ

  توانيد پاسخ صحيح بدهيد؟ سؤال به چند سؤال مي 10از هر 
  بوده است؟ 10عملكرد شما در آزمون قبل چند از 

 مروز چيست؟شما براي آزمون اگذاري  هدف
براي آزمون امروز10گذاري چند ازهدف آزمون قبل 10چند از 
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  هاي همسايه و خصوصاً نواحي غربي ايران چه بود؟آشوريان به سرزمين ةعلت حمل -91
  گرمناطق ديدستاوردهاي تمدني  ) تصرف2  و همسايگان   ااز بين بردن حكومت ماده )1
 هاي قيمتيبه دست آوردن فلزات و سنگ  )4  هاي سرسبز فالت ايرانسرزمين ) تصاحب3

  ي داريوش بزرگ در تاريخ ايران به چه علتي بود؟العادهشهرت فوق -92
  هند و گسترش قلمرو هخامنشيان   فتح سرزمين )2  هاي فتح شدهنوع برخورد وي با مردمان سرزمين )1
  ايجاد تشكيالت نوين اداري، نظامي و اقتصادي) 4    دجمشيساخت بناي عظيم تخت )3
   ؟نبودهخامنشي  ةكدام مورد جزء اقدامات داريوش هخامنشي بعد از به دست گرفتن قدرت در سلسل -93

  هايي از غرب و شمال غرب هند را به قلمرو هخامنشيان افزود.                           به شرق كشور لشكركشي كرد و قسمت )1
  هاي پارسي سركوب كرد.                                 مغ را با همراهي تعدادي از سران خاندان ةوماتن قدرت و گعيامد )2
  با هدف دفع حمالت قبايل صحراگرد سكايي به مناطق دوردست شمال درياي سياه و جنوب روسيه لشكر كشيد.                                )3
 آفريقا گسترش داد.  ةقلمرو هخامنشيان را تا قار ،مصر و تصرف آنبا لشكركشي به   )4

 است؟ نادرستكشورداري سلوكيان  ةشيو ةكدام عبارت دربار -94

  قدرت و مناصب مهم سياسي، اداري و نظامي در اختيار يونانيان بود. )1
  اي از تشكيالت ديواني هخامنشيان را به خدمت گرفتند. بخش عمده )2
  هاي قبلي كردند.گيري را جايگزين شيوهجديد ماليات وكي شيوةسلفرمانروايان  )3
  ادامه دادند.را سياست آزادي و مداراي ديني پادشاهان هخامنشي سلوكيان  )4
  ؟نيستكدام مورد جزء اقدامات و وقايع دوران مهرداد دوم  -95
                                        سفيراني از سوي چين به ايران آمدند و روابط تجاري دو كشور توسعه يافت.    )1
  اشكانيان تا رود فرات پيش رفتند و با امپراتوري روم همسايه شدند. )2
  اشكانيان از يك حكومت محلي در شرق فالت ايران به يك پادشاهي قدرتمند تبديل شد.                                      ) سلسلة3
  ر گرديد.         هاي قدرت و سلطنت آنان استوات خود رسيد و پايهوسعت قلمرو اشكانيان به نهاي )4
  ؟نيستسقوط ساسانيان  در كدام مورد جزء داليل و عوامل مؤثر -96
  هاي سياسي                            در كشمكش آنان شورش مكرر فرماندهان نظامي و دخالت )1
  ف و بزرگان                                 ضعف قدرت سياسي پادشاهان به دليل اختالف با اشرا )2
                                اين نواحيغفلت حكومت ساساني از مرزهاي شرقي و هجوم اقوام بيابانگرد به  )3
  عدم مقاومت جدي در برابر اعراب و انگيزة قوي اعراب مسلمان  )4

  هاي موروثي محلي شد؟د حكومتمنجر به كاهش تعدا ،اقدامات دولت ساسانييك از كدام  -97
  امور كشور  سا و حاكمان نواحي مختلف در ادارةسهيم كردن رؤ )1
  تشكيالت اداري منسجم و منظمو توسعة تشكيل سپاه دائمي  )2
  زير نظر گرفتن عملكرد حاكمان محلي توسط مأموران مخفي )3
  هاي مختلفاز حاكمان سرزمين ها سختگيري در گرفتن ماليات )4
 ؟نيستي نيروي نظامي در زمان هخامنشيان درست م عبارت دربارهكدا -98

  خود بود.نظام سنگين اسلحه مجهز به زره و كالهدر سپاه هخامنشي سواره )1
  بود.  نظامبر واحدهاي مختلف پياده ،متكيتا زمان داريوش يكم هخامنشيسپاه  )2
  ها نيزه بود.ي آنو سالح اصل داشتنقش مهمي  هخامنشينظام در سپاه سواره )3
  افزار مخصوص داشتند.سپاه هخامنشي متشكل از اقوام ايراني و غير ايراني بود كه هر يك جنگ )4
  به ثروت و منزلت بااليي دست يافتند؟ به موجب كدام اقدام، اقوام آريايي -99
  ايبندي حرفهكار و دستهتقسيم )2    هاي مختلف  فتح سرزمين )1
  تشكيالت اجتماعي توسعة )4     هاي اقتصاديبه نابرابري ) دامن زدن3
  است؟ نادرست ي خانوادة كهن ايراني در جامعة عصر باستانكدام گزينه درباره - 100
  رفت.شمار ميي آريايي بهاصلي جامعه سيار گسترده بود و هستةدر آغاز ب )1
  ) پدر مجري آداب و رسوم ديني بود و سلطة وي بر اعضاي خانواده نامحدود بود.2
  خانه نيز بودند.شدند، نگهبان آتشزنان عالوه بر اينكه بانوي خانه محسوب مي) 3
  شد.خانواده شامل پدر و مادر، فرزندان، نوادگان، عموزادگان و بستگان ديگر مي )4

 پاسخ دادن به اين سؤاالت اجباري است و در تراز كل شما تأثير دارد. سؤاالت آشنا
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  ؟تر طغياني و اتفاقي هستند بيش كدام يك از مناطق ايران،رودهاي  - 101
  هاي صاف و هموار دشت )2    مناطق مرتفع و كوهستاني )1
  هاي مناطق خشك كوهستان) 4    نواحي مرطوب و معتدل )3
  گيرند؟آبگير دائمي و حوضة آبريز قره قوم قرار مي هاي در دستة كانون ، كدام يك از شهرهاي زيربه ترتيب - 102
  مشهد -) اراك4                بيرجند -سمنان) 3                مشهد -سمنان) 2                    بيرجند -اراك) 1
به درياي خزر  از كشور جمهوري آذربايجان و درمورد رودهايي كه درستدر مورد اهميت خليج فارس  ها گزينهيك از كدام ، به ترتيب - 103

 است؟  نادرست ،ريزند مي

 ولگا -) ايجاد امكان دسترسي به آب هاي آزاد 2  كورا                     –) وجود منابع گازي 1

  ولگا - وجودانواع ماهي و ميگو )4    كورا –ن تجارت دريايي ) امكا3
  ايران صحيح است؟ كنندة درياهاي دربارة عوامل تهديد در كدام گزينه هر دو موردهاي زير،  با توجه به عبارت - 104

  الف) استخراج و حمل و نقل نفت
  هاي زيستي ب) مواد راديو اكتيو و آالينده

  ريايي آبزيان د كوچ گستردة پرندگان وج) 
  هاي جامد د) زباله

  ) الف، د4  ) ج، د3  ) ب، د2  ) الف، ج1
 معيت ايران، چند درصدنفر باشد. ميزان رشد طبيعي ج 370000ومير آن  نفر و مرگ 1362000، حدود 1395ميزان مواليد ايران در سال  اگر - 105

  است؟
1( 7/2  2( 7/1  3( 6/1  4 (24/1   
  اسخ دهيد: االت زير پؤباتوجه به تصوير مقابل به س - 106

  كند؟ها مي هرم سني در نگاه برنامه ريزان كشوري چه كمكي به آن -الف 
  بندي شد؟ مركز آمار ايران، هرم سني كشور به چند گروه تقسيم 1395براساس آمار سال  - ب 
  چهار گروه -ا ساختمان سني جمعيت) آشنايي ب1
  سه گروه -) آشنايي با ساختمان سني جمعيت 2
  چهارگروه -ن امنيت كشور ) ضرورت تأمي3
  سه گروه -) ضرورت تأمين امنيت كشور 4
 شود.  اداره مي …است و شهرستان توسط  … ستان و دهستان تابعتابع شهر …، از لحاظ نظام اداري، به ترتيب - 107

 شهردار –استان  – دهستان) 2    فرماندار – بخش – بخش) 1

  دارفرمان – بخش – دهستان) 4    شهردار –استان  –بخش) 3
 شود؟ديده مي »استفادة مستقيم از منابع طبيعي«و  »تفاوت در آداب، رسوم و شيوة زندگي مردم«، ، در كدام شيوة سكونتگاهيبه ترتيب - 108

  روستايي -) شهري2    شهري -) روستايي1
  عشايري -) روستايي4    عشايري -) شهري3
 ؟ تكدام گزينه در ارتباط با اشكال شهرها تماماً صحيح اس هاي عبارت - 109

 آبادهشطرنجي:زنجان، بهشهر، شعاعي: خطي:) 2  آبادهبوشهر، شعاعي:همدان، شطرنجي: خطي:) 1

 ، شطرنجي:سلماسزنجان:بهشهر، شعاعي ) خطي:4  بوشهر، شعاعي:همدان، شطرنجي:سلماس خطي:) 3

  ؟شود شهر گفته مي نوجود آمدن پديدة مهاجرت معكوس است و در ايران به چه شهرهايي كال ، كدام گزينه علت بهبه ترتيب - 110
  شهرهايي با جمعيت بيش از يك ميليارد نفر –رشد شتابان شهرنشيني  )1
  شهرهايي با جمعيت بيش از يك ميليارد نفر –آلودگي هوا  )2
  شهرهايي با جمعيت بيش از يك ميليون نفر –هاي اجتماعي  آسيب )3
  فرشهرهايي با جمعيت بيش از يك ميليون ن –فقدان خدمات رفاهي) 4

 دقيقه 10

  جغرافياي ايران
  منابع آب ايران

 هاي جمعيت ايران ويژگي
  وري ايرانتقسيمات كش
  هاي ايران سكونتگاه

 85تا صفحة  46صفحة 

 گذاري قبل از شروع هر درس در دفترچة سؤال هدف
  خود را بنويسيد: 10گذاري چند از  هدف، جغرافياي ايرانهاي درس  گويي به سؤال لطفاً قبل از شروع پاسخ

  توانيد پاسخ صحيح بدهيد؟ سؤال به چند سؤال مي 10از هر 
  بوده است؟ 10آزمون قبل چند از  عملكرد شما در

 شما براي آزمون امروز چيست؟گذاري  هدف
براي آزمون امروز10گذاري چند ازهدف آزمون قبل 10چند از 
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  هاي تغييرات هويتي صحيح است؟ ها و محدوديت كدام گزينه دربارة فرصت - 111
  شناسند. كنند و به تدريج خود را با آن هويت مي هايي براي خود كسب مي هايشان موقعيت و هويت فعاليتاعضاي جهان اجتماعي، ابتدا با  )1
  هاي جديد يكسان است. راي تحرك اجتماعي و كسب هويتروي افراد ب هاي پيش هاي اجتماعي مختلف، فرصت ) در جهان2
  سازد. هاي اقتصادي است، تحرك اجتماعي را براي همة افراد ممكن مي اي كه قواعد و روابط آن بر اساس ارزش ) جامعه3
  تواند بروز و ظهور اجتماعي داشته باشد. ) در يك جهان سكوالر، هويت ديني و معنوي افراد نمي4
  هاي زير مربوط به كدام يك از انواع تحرك اجتماعي است؟ از عبارت هريك ترتيب به - 112

  الف) ارتقاي تحصيلي فردي از فوق ليسانس به دكتري
  ب) انتقال يك معلم از يك مدرسه به مدرسة ديگر

  بخش عمومي بيمارستان به رياست كلمنصوب شدن رئيس پ) 
  صعودي - نزولي - ) نزولي2  نزولي - افقي – ) صعودي1
  نزولي -صعودي  - ) ميان نسلي4  صعودي - افقي – رون نسلي) د3
  ها را مشخص كنيد. آن غلط بودنبا توجه به عبارات زير درست يا  - 113
  تبلور تحوالت هويتي در شعارهاي انقالبي است. -
  يا حتي اساطيري است. يتوحيد در ديدگاه مستشرقان هويت فرهنگي جوامع اسالمي، -
گرايانه امت و ملت اسالمي را به اقوام مختلف نظير ترك، عرب و  جهان اسالم در قالب عناوين ناسيوناليستي و قوم شرقان درتهويت القايي مس -

  كنند. فارس تقسيم مي
  شود. در ديدگاه مستشرقان هويت فرهنگي جوامع اسالمي تنها به ابعاد تاريخي و جغرافيايي آن محدود نمي -
  غ - ص – ص – ) ص4  غ - ص – غ – ) ص3  ص -غ  - ص – ) ص2  غ - ص – غ –) غ 1
  دربار ايران بود و چگونه اين زبان از محدودة زبان مشترك اقوام ايراني فراتر رفت؟ …فارسي دري از ديرباز به عنوان زبان   - 114
  مشاركت فعال ايرانيان –) فرهنگي 2  مسائل مشترك اسالم و ايران - ) فرهنگي1
  مشاركت فعال ايرانيان – ) سياسي4  مسائل مشترك اسالم و ايران –) سياسي 3
  ها است؟ با توجه به عبارات و مفاهيم زير كدام گزينه مرتبط با آن - 115
  نماد هويت جهان اسالم -
  قطب فرهنگي جديد -
  دانستند. پردازان غربي طي قرن بيستم سرنوشت مشترك و حتمي بشريت مي نظريه -
  ناسيوناليسم - ايران - ) فلسفه و حكمت1
  سكوالريسم و دنيوي شدن - اسالم - پوشش) حجاب و 2
  سكوالريسم و دنيوي شدن - ايران –) فقر و فقاهت 3
  گرايي قوم - اسالم – ) دين اسالم4

دقيقه 15     
  )1شناسي ( جامعه

هويت، باز توليد هويت اجتماعي، 
تغييرات هويت اجتماعي، 
  تحوالت هويتي اجتماعي

  )1( هويت ايراني
  110ا صفحة ت 75 صفحة

 گذاري قبل از شروع هر درس در دفترچة سؤال هدف
  خود را بنويسيد: 10گذاري چند از  هدف ،)1(شناسي جامعه هاي درس گويي به سؤال لطفاً قبل از شروع پاسخ

  توانيد پاسخ صحيح بدهيد؟ سؤال به چند سؤال مي 10از هر 
  ده است؟بو 10عملكرد شما در آزمون قبل چند از 

 شما براي آزمون امروز چيست؟گذاري  هدف
براي آزمون امروز10گذاري چند ازهدف آزمون قبل 10چند از 
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  .مشخص نماييد غلط بودن صحيح وهريك از عبارات زير را از حيث  - 116

 .غرب گشتند، به خودباختگي فرهنگي گرفتار شدندسياسي اجتماعي و دليل اينكه مرعوب قدرت برتر  ر رويارويي با جهان غرب، بهجوامع غيرغربي د - 

  كشانند. ها و عقايد به نمادها و هنجارها مي ها و فضاي مجازي تعامل فرهنگي را از سطح ارزش امروزه رسانه -

  دهد. كند و ارتباطش را با فرهنگ و تاريخ خود از دست مي جهان اجتماعي خودباخته به روش تقليدي عمل مي -

  .ندك و دنيوي، آدمي را نه تنها از حقيقت جهان، بلكه از حقيقت خود نيز بيگانه مي سكوالر اجتماعي جهان و نة اساطيرياجتماعي مشركا انجه -  

  ص -غ  -غ  -ص  )4  ص –ص  -غ  -غ  )3  ص –ص  -ص  -غ  )2  ص –غ  -ص  -ص  )1

  است؟   حيصح نهيكدام گز - 117

 برخوردارند.   يكمتر يسازگارترند، از قدرت اقناع انيدمآدارند و با فطرت  يترشيب يو منطق يعقالن ةنيكه زم ييها فرهنگ )1

  .هستند يويثار دنآو فاقد  يو معنو يثار فردآ يهستند، دارا ياسالم يها موزهآ ياز منكر كه از عناصر فرهنگ يامر به معروف و نه )2

 ندارند.                                                            ينقش چندان يريپذ جامعهو  يكنترل اجتماع يها ندياز منكر در فرا يامر به معروف و نه )3

 .نديگو يم يكنترل اجتماع رد،يگ يفرهنگ جامعه و انطباق افراد با انتظارات جامعه انجام م رشيپذ يكه برا هايي تيبه مجموعه فعال )4

كـدام روش  » شـود  فرد متخلفي كه از چراغ قرمز رد مـي « يبرا ثرتر است وؤم »يپزشك ةجذب افراد در رشت« يرابروش  كدام ترتيب به  - 118

 شود؟            يبه كار گرفته م يكنترل اجتماع

  هيتنب يرسمريغ روش - غياقناع و تبل )2     هيتنب يرسم روش - قياقناع و تشو )1

       هيتنب يرسم وشر - غياقناع و تبل )4   هيتنب يرسمريغ روش - قياقناع و تشو )3

 ست؟ا نادرستهويت جهان اجتماعي  و كدام گزينه درباره ارتباط هويت اجتماعي افراد - 119

 تر از هويت اجتماعي افراد است. اي گسترده فرهنگي جهان اجتماعي، پديده هويت )1

 آورد. را فراهم مي هاي اجتماعي متناسب با خود گيري هويت هويت جهان اجتماعي فرصت شكل )2

 آيد. هويت فرهنگي جهان اجتماعي در پرتو هويت اجتماعي افراد به وجود مي )3

 كند. هاي اجتماعي ناسازگار، مقاومت مي برابر هويت هويت جهان اجتماعي در )4

 غلط بودن موارد زير را مشخص نماييد. صحيح و ترتيب به - 120

 آيد. وجود مي هارگيرند، تعارض فرهنگي بهاي هويت فرهنگي جهان اجتماعي مورد ترديد قر وقتي عقايد و ارزش -  

 هاي افراد جهان اجتماعي، اشاره دارد. علل دروني تحوالت به ابداعات و نوآوري -  

 شود.  يك جهان اجتماعي تزلزل فرهنگي رخ دهد، راه براي دگرگوني هويت جهان اجتماعي باز مي اگر در -  

 فرهنگي تحول ←تزلزل ←هويت حرانب ←تعارض  فرآيند تحول فرهنگي به اين شرح است: -  

    ص –غ  -ص  -غ  )2    غ –غ  -ص  - ص  )1

 غ - غ  -ص  -غ  )4    غ –ص  -غ  - ص  )3
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هـر  «، »دادگاه اول بايد حكم بر مجرميت فرد صادر كند و سپس او را مجازات كند«، »ماند هيچ كار خوبي بدون پاداش نمي«نوع قضاياي  - 121
 ؟ترتيب در كدام گزينه مشخص شده است به» دوستي رفيق واقعي نيست

  جملة خبري، موجبة جزئيه، سالبة كليه) 2    جملة خبري، موجبة كليه، سالبة كليه) 1
  جملة خبري، موجبة كليه، سالبة جزئيه) 4  جملة انشايي، موجبة جزئيه، سالبة جزئيه) 3
 …جز بهمحصوره هستند؛  ،همة قضاياي زير - 122

  دهد. هايش قرار مي اندن را در اولويت برنامه) انسان فرهيخته هميشه كتاب خو1
  اند.  التحصيل شده ها فارغ ) تمامي استادهاي دانشكده از بهترين دانشگاه2
  ارتش يونان در جنگي تن به تن بر ارتش ايران پيروز شد. )3
  ) پنج نفر ديروز در جلسة امتحان غايب بودند.4
 ل درست است؟كدام گزينه در مورد دامنه مصاديق موضوع و محمو - 123

 قضيه در مورد قضاياي حملي شخصيه مطرح است. جزئي يا كلي بودن سور) 1

  جزئي يا كلي بودن مفهوم قضيه در مورد قضاياي حملي محصوره مطرح است. )2
 دارند.قضيه و مفهوم قضيه در مورد قضاياي شخصيه و محصوره با هم متفاوت بوده و تنها در لفظ اشتراك  جزئي يا كلي بودن سور )3

 قضيه و مفهوم قضيه در مورد قضاياي شخصيه و محصوره با هم متفاوت بوده و تنها در مصداق اشتراك دارند. جزئي يا كلي بودن سور )4

 كدام گزينه است؟» اي خواننده نيست هيچ نويسنده«عكس مستوي نقيض قضيه  - 124

  .اي نويسنده نيست ) هيچ خواننده2    اي خواننده نيست. ) هيچ نويسنده1
  نويسنده است. اي ) هر خواننده4    ها نويسنده هستند. ) بعضي خواننده3
 ترتيب در كدام گزينه ذكر شده است؟ به» سالبة كليه«يك قضية » متناقض عكس مستوي«و » متضاد متداخل« - 125

  سالبة كليه -) سالبة جزئيه 2    موجبة جزئيه -) ندارد 1
  بة كليهسال -) ندارد 4    موجبة جزئيه -) سالبة جزئيه 3
 گويند. متفاوت هستند قضاياي متقابل مي …يا  …يا  و … است اما در …ها  به قضايايي كه موضوع و محمول آن - 126

  هر دو –كيفيت  –كميت  –يكسان ) 2    يكي –نسبت  -سور –متفاوت ) 1
  هر دو –سور  –كميت  –متفاوت ) 4    يكي –نسبت  –سور  –يكسان ) 3
 رسد؟ گزينه صحيح تر به نظر ميدر بررسي اعتبار يك قياس كدام  - 127

  باشيم. ) الزام به فهم شكل قياس مي1
  ) الزاماً بايستي هر دو مقدمه موجبه باشند.2
  ) الزاماً حد وسط در هر دو مقدمه بايستي داراي عالمت مثبت باشد.3
  ) الزاماً عالمت مثبت موضوع يا محمول در نتيجه بايستي همان عالمت در مقدمات باشد. 4
 باشد. مي… آن  ةاست و نتيج… شكل » هيچ حيواني مجرد نيست/  هر انساني حيوان است«قياس  - 128

  جزئي ةموجب -شكل دوم ) 2    كلي ةسالب -شكل اول ) 1
  موجبة كلي –شكل سوم  )4    جزئي ةسالب -شكل چهارم ) 3
 كدام قياس معتبر است؟ - 129

  اند. ها از زندگي ناراضي د؛ بعضي خوشبختان ها از زندگي ناراضي بعضي آدم ،ها خوشبخت نيستند ) بعضي آدم1
  ها فقير نيستند. هيچ معلمي فقير نيست؛ بعضي دلسوز بچه ،ها نيستند ها دلسوز بچه ) بعضي معلم2
  دار نيستند. دارها كارمند هستند؛ بعضي داراي شغل آزادها مغازه بعضي مغازه ،) هيچ كارمندي داراي شغل آزاد نيست3
  كنند. كنند؛ بعضي پولدارها دوپينگ مي ها دوپينگ مي بعضي فوتباليست ،ار است) هر فوتباليستي پولد4
 … باشد، آنگاه » بعضي الف ج است«از شكل اول  يقياس معتبر ةاگر نتيج - 130

  عالمت موضوع نتيجه مثبت است.) 2  اول مثبت است. ةعالمت موضوع مقدم) 1
  دوم منفي است. ةمعالمت محمول مقد) 4  عالمت محمول مقدمه اول مثبت است.) 3

دقيقه 15
  منطق

  قضية حملي، احكام قضايا
  قياس اقتراني

  82تا صفحة  55 صفحة

 گذاري قبل از شروع هر درس در دفترچة سؤال هدف
  خود را بنويسيد: 10گذاري چند از  هدف ،منطق هاي درس گويي به سؤال لطفاً قبل از شروع پاسخ
  توانيد پاسخ صحيح بدهيد؟ چند سؤال ميسؤال به  10از هر 

  بوده است؟ 10عملكرد شما در آزمون قبل چند از 
 شما براي آزمون امروز چيست؟گذاري  هدف

 براي آزمون امروز10گذاري چند ازهدف آزمون قبل 10چند از 
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