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  :گويي آزمون تعداد سؤاالت و زمان پاسخ

  

 وقت پيشنهادي  شمارة سؤال تعداد سؤال نام درس
  11-1020 »)كواه«)(شاهد1فارسي و نگارش (  20  1-10 10 )1فارسي و نگارش (
  15  21-30 10 )1(عربي، زبان قرآن
  15  31-40 10 )1دين و زندگي (

  15  41-1050 )1بان انگليسي (ز
  61-70 10 » )گواه«(شاهد)1رياضي و آمار (  25  51-1060 )1رياضي و آمار (

  15  71-80 10 اقتصاد
  15  81-90 10 )1علوم و فنون ادبي (

  10  91-100 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

  خان پور، آگيتا محمدزاده، سيد محمدعلي مرتضويحميد اصفهاني، سپهر حسن )1و نگارش ( فارسي
  اله نوروزيولييلدا بشيري، محمد رمضي، اميرحسام سپاهي، )1(عربي، زبان قرآن

  ، احمد منصوريكبيرمرتضي محسنيمحمدرضا فرهنگيان، محمد رضايي بقا،محمد آقاصالح، اميرحسين حيدري، )1( يدين و زندگ
 نژاداله استيري، علي شكوهي، ساسان عزيزيرحمت )1( زبان انگليسي

  محمد گودرزيامير زراندوز،هاشم زمانيان،هادي پالور،محمد بحيرايي، )1رياضي و آمار (
  احمد منصوري آفرين ساجدي، سيدمحمد مدني ديناني، سپيده آزاد، سمانه انوري،  اقتصاد

  نيااعظم نوري محمد نوراني، افشين كياني،بيلي،سميه قانمقدم،سعيد جعفري، ابراهيم رضايي )1علوم و فنون ادبي (
  ميالد هوشيار،محمد كريمي، حبييه محبيعليشيخي،ميالد باغ ) ايران و جهان باستان1تاريخ (

  محمد كريمي، حبييه محبيبابايي، عليشيخي، مائده چرچيميالد باغ جغرافياي ايران
  محمد رستمي، حبيبه محبيپارسا حبيبي،مبيناسادات تاجيك، )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

?
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 تر معنا شده است؟ در كدام گزينه دقيق ترتيب به» ويله«و » فوج«، »هژبر«، »سمند«هاي  واژه - 1

 ) اسبي سرخ و سياه ـ خوب ـ گروه ـ صدا1

  ) اسبي كه رنگش مايل به زردي باشد ـ پسنديده ـ گروه ـ آواز2

  كننده چابك ـ دسته ـ ناله  ) اسبي سرخ و سياه ـ3

  چاالك ـ دسته ـ آوازخوان   به زردي باشد ـ ) اسبي كه رنگش مايل4

  كند؟  ها كامل مي كدام واژه ترتيب بهجاهاي خالي ابيات زير را  - 2

  »دل از ميان ظلمت ...ت نگاه كرد / ... تو ديد گفت اميد هدايت است«

   ) موي ـ روي2   ) موي ـ بوي1

  بوي  ) روي ـ4   موي  ) روي ـ3

  اماليي دارد؟ نادرستيكدام بيت  - 3

 شاه خاور چون علم بر بام زد / با جرس بانگ رحيل شام زد) 1

 ) بست بار ناقه آن جمع پريش / خصم خونخوار از پس و سرها ز پيش2

 ) قطب امكان ماه اوج احتشام / شد روان با خيل انجم سوي شام3

 ) بر صنان سرها چو گل بر شاخسار / بانوان ناالن چو بلبل زار زار4

 اي متفاوت است؟  در كدام بيت واژه» چو« - 4

 پرستان كه بر محال گذشت آن / برفتي از سر غفلت نپرسمت كه كجايي ) چو عمر نفس1

 ) اگر از قياس جان را جگر آهنين نبودي / نتواندي كشيدن ستم دل چو سنگش2

  ) چو سالكان طريقت به كوي عشق درآي / به دل اگر نه غم از ترك پا و سر داري3

 بود به دو چيز / چو كار تنگ درآيد به طالع و به سپاه ) به كارزار پناه جهان4

 گيريم.) هاي اسنادي محذوف و پنهان را در نظر نمي در چند بيت از ابيات زير فعل اسنادي آشكار است؟ (فعل - 5

  كشت زارم اي مسلمانان به فريادم رسيد / چشم كافردل كه بويي از مسلمانيش نيست«

 شگفت / امن معدوم است در ملكي كه سلطانيش نيست عقل رفت ار صبر بر غارت رود نبود

 كشتيبان و گيسو بادبان / دل مسافر، حسن دريايي كه پايانيش نيست  ابرو، خال كشتي 

 هاي او دردي كه درمانيش نيست عشق سلطان قوي دل ناتواني بس ضعيف / سرگراني

 و فسون ثانيش نيست دهد / بابلي چشمي كه در سحر صد هزاران دل به تاري بسته جوالن مي

 »رود اي جان تو هم بربند رخت / بار دوش تن بود جاني كه جانانيش نيست چون كه جانان مي

 ) دو تا4  ) سه تا 3  ) چهار تا2  ) پنج تا1

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

  )1ش(فارسي و نگار
  دبيات حماسيا

  (گُردآفريد)
  ادبيات داستاني

 (طوطي و بقّال، درس آزاد)
  119تا  102 هاي صفحه

دقيقه 20
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 در بيت زير متفاوت است؟» خنده«ها، با نقش دستوري  شده در ابيات گزينه نقش دستوري كدام بخش مشخّص - 6
 »را / كاو چو خود پنداشت صاحب دلق را از قياسش خنده آمد خلق«
  ديده  دل از دست مده / سفر وادي عشق است و خطرها در پيش ديده) به نگاهي كه كند 1
 خاطري  ريش مكن تا نشوي زار و پريش خاطري) اي دل اين پند حكيمانه شنو از وحدت / 2

 انديشه  از كم و بيش ره انديشة) از كم و بيش ره عشق مينديش كه نيست / عاشقان را به دل 3

 بيمار  ره عشق ندارد تشويش بيماركه  ) دل شد از هجر تو بيمار و نگفتم به طبيب / زان4

 دهندة مفعول است؟  نشان» را«در چند بيت از ابيات زير،  - 7
  الف) معذوري اي صنم همه گر تندي است و جور / مستي و از خطا نشناسي صواب را

 ر دهان / بايد كشيد تلخي اين شكّرآب رازدمش بوسه ب گفت دل چو مي ب) مي
 اي كه آب شمارد سراب را ج) هر كز درم درآيد، پندارمش كه اوست / چون تشنه

 د) زاهد ز ذوق حور به رقص است و در نماز / ديگر مگو كه عشق نباشد دواب را
 هـ) نير شكيب از او به تغافل توان نمود / از ياد تشنه گر بتوان برد آب را

  ) چهار تا4  ) سه تا 3  ) دو تا2  ي) يك1
 شود؟  در كدام بيت متمم با دو حرف اضافه ديده مي - 8

  خواهد از مسجد و خانقاه / هر آن كو به ميخانه برده است راه ) چه مي1
  ) چو من گر از اين مي تو بي من شوي / به گلخن درون رشك گلشن شوي2
  و نه شوقي به اين) نه سوداي كفر و نه پرواي دين / نه ذوقي به آن 3
  ها سياه / فغان از چنين زندگي آه، آه ها سفيد و درون ) برون4

  شود؟ ها در ابيات زير ديده مي كدام آرايه - 9
  چو خوانندة نامة شهريار / بپرداخت از نامة چون نگار«

 سكندر بفرمود كارد شتاب / سزاي نوشته نويسد جواب
 هر گرفتدبير قلمزن قلم برگرفت / همه نامه در گنج گو

 »چنان دلپسند / كه بوسيد دستش سپهر بلند جوابي نبشت آن
  بخشي ) نغمة حروف ـ تلميح ـ شخصيت1
  بخشي ) تشبيه ـ مبالغه ـ شخصيت2
  آميزي ـ تشبيه ـ نغمة حروف ) حس3
 آميزي ـ جناس ـ تلميح ) حس4

  وجود دارد؟» تكرار«و » تشبيه«، »ايهام«در كدام بيت هر سه آراية  -10
  در هجران بياسايد دمي / جاودان از دوست ماند در حجاب) هر كه 1
  ) خوابم از بهر خيالت آرزوست / من عتابت را همين دارم جواب2
  نصيب از آفتاب داني كه چيست / حال چشم بي ) حال ما دور از تو مي3
  رود / اهل دوزخ را نباشد آن عذاب ) در فراقت آنچه بر ما مي4
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  است.» جناس«گزينة ... واژگان قافيه دربردارندة آراية  زج بهها  در همة گزينه -11
  ) كه هم رزم جستي، هم افسون و رنگ / نيامد ز كار تو بر دوده ننگ2  ) رها شد ز بند زره موي اوي / درفشان چو خورشيد شد، روي اوي1
  كردار شير / كمر بر ميان، بادپايي به زير ه) فرودآمد از دژ ب4  ) چو سهراب شيراوژن او را بديد / بخنديد و لب را به دندان گزيد3
 به كار رفته است. » جناس«گزينة ... آراية  جز بهها  در همة گزينه -12

  گوي رزم شماست ) فلك در شگفتي ز عزم شماست  / ملك، آفرين2  ) چو بر زين بپيچيد گردآفريد / يكي تيغ تيز از ميان بركشيد1
  ) در باره بگشاد گردآفريد / تنِ خسته و بسته بر دژ كشيد4  آن كار جاي درنگ) بپوشيد درع سواران جنگ / نبود اندر 3
    تناسب دارد؟ » دريدم جگرگاه ديو سپيد«زمينة حماسه در كدام بيت با  -13

  ) همه جامه تا پاي بدريد پاك / بر آن خسروي تاج پاشيد خاك2  ) ز ديباي پر مايه و پرنيان / بر آن گونه شد اختر كاويان  1
  ) بسان پلنگ ژيان بد به خوي / نكردي به جز جنگ، چيز آرزوي4  ين سال سيصد همي رفت كار / نديدند مرگ اندر آن روزگار) چن3
  كدام گزينه با بيت زير قرابت مفهومي دارد؟   -14

   »  به آورد با او بسنده نبود /  بپيچيد ازو روي و برگاشت زود«
  گونه سر ) ندانست كاين شير پرخاشخر / ز فرمانش پيچد بدين2  شد و زردروي ) بپيچيد رستم ز گفتار اوي / بروهاش پرچين 1
  ) چو رهام گشت از كشاني ستوه / بپيچيد زو روي و شد سوي كوه4  ) بپيچيد ازو روي پردرد و شرم / به جوش آمدش در جگر خون گرم3
 گزينة ... با مصراع اول بيت زير قرابت مفهومي دارند.  جز بههمة ابيات  -15

 »سپهبد عنان اژدها را سپرد /  به خشم از جهان روشنايي ببرد«  
 عللكوفت تا خاك او كرد  ) عنان را گران كرد و او را به نعل / همي1

  تاخت اندر فراز و نشيب ) سبك شد عنان و گران شد ركيب / همي2
  ) عنان اژدهاي سيه را سپرد / ز نعل سيه گَرد بر ماه برد3
  شد شتابنده با چند گرد ن را سپرد / هميز ) عنان بارة گام4
 است؟  متفاوتمفهوم كناية موجود در كدام بيت با ساير ابيات  -16

 ) همه مردمش خسته و بسته ديد / گهي دست و گه لب به دندان گزيد1

  ) بشد درشگفت آن يل نامدار / همي لب گزيد و بجنباند سر2
  به دندان گزيد) يكي از رفيقان من اين چو ديد / شگفت آمدش لب 3
  ) چو سهراب شيراوژن او را بديد / بخنديد و لب را به دندان گزيد4
  است؟  متفاوتها  مفهوم كدام گزينه با ساير ابيات گزينه -17

 ) نباشي بس ايمن به بازوي خويش / خورد گاو نادان ز پهلوي خويش1

  ) چو روزي به سعي آوري سوي خويش / مكن تكيه بر زور بازوي خويش2
  بيني اي خودپرست / كه بازو به گردش درآورد و دست  ا حق نمي) چر3
  ) چو آيد به كوشيدنت خير پيش / به توفيق حق دان نه از سعي خويش4
  گزينة ... با بيان تمثيلي مفهومي واحد ارائه شده است.  جز بهها  در همة گزينه -18

 روند ) اين زندگي حالل كساني كه همچو سرو / آزاد زيست كرده و آزاد مي1

  كار خورد / بيد مگر فارغ است از ستم نابه هاست سنگ به پا مي ) شاخ كه با ميوه2
  ) وبال من آمد همه دانش من / چو روباه را موي و طاووس را پر3
  ) شد ناف معطّر سبب كشتن آهو / شد طبع موافق سبب بستن كفتار4
  بيت زير در كدام گزينه آمده است؟  مقابلمفهوم  -19

   »اب، كاو دختر است /  سر و موي او ازدر افسر استبدانست سهر«
 ) ز خوبي و چاالكي پيكرش / سزاوار تاج كياني سرش1
  ) سزاوار تخت و كاله است زن / كه بر ملك جان پادشاه است زن2
  ) سزاوار مسماري و بند و غُل /  نه اندر خور تاج و ديهيم و مل(= شراب)3
  د / خود كُله فرّخي بر سر او افسر است) آن شه خوبان چرا ناز ز افسر كش4
  مفهوم كدام بيت با ديگر ابيات متفاوت است؟  -20

 آيد /  همة عمر به چاه است گرفتار وطن ) در سفر محنت چه زود به سر مي1

  خوار وطن وطن غمخوار او هم اوست غم كه هست از جان هوادار وطن / هم  ) زنده باد آن كس 2
  بازي توست / سر فدا ساز كه هنگام سرفرازي توست ) اي نگهبان وطن نوبت جان3
  اند همه اند همه / به روز فتنه نگهبان ميهن ) به بوستان وطن سرو و سوسن4

 پاسخ دادن به اين سؤاالت اجباري است و در تراز كل شما تأثير دارد. سؤاالت آشنا
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  ۱۴ -  ۱۱لّترجمة من أو إلی العربّية (عن الجواب ل األنسبعيِّن(  
  …داني كه  آيا مي »:!؟ألنابيبِ ر اعبفي الموانئ إلی المصابار أو تعلم أنَّ النِّفط ُينَقل من اآل هل« -21

 !شود؟ ها منتقل مي ها از راه لوله ها يا بندرها به پااليشگاه نفت از چاه) 1

 !شود؟ ها به پااليشگاه انتقال داده مي ها و بنادر از طريق لوله نفت چاه) 2

 !ها منتقل كرد؟ ها يا بندرها به پااليشگاه توان نفت را از چاه ها مي از طريق لوله) 3

  !شود؟ ها منتقل مي ها و از طريق لوله به پااليشگاه چاهيا  نفت از بنادر دريا) 4
 »:!و ُسئلنا عن طعام الفطور قبل خروجنا من الفندق غرفتناأعطانا مفتاح « -22

 كه از هتل خارج شويم! بپرس، پيش از اينكليد اتاقمان را به من بده و دربارة خوراك صبحانه از ما ) 1

 ا داديم و قبل از خارج شدن از هتل دربارة خوراك صبحانه سؤال كرديم!كليد اتاق ر) 2

 كليد اتاقمان را به ما داد و پيش از خروجمان از هتل دربارة خوراك صبحانه از ما سؤال شد!) 3

 !سؤال شددربارة خوراك صبحانه از ما كه از هتل بيرون برويم  قبل از اينو  داديمكليد اتاقمان را ) 4

  في الترجمة: طأالخ عّين -23
 !پيروي كنيد ،چه از (جانب) پروردگارتان به سوي شما فرو فرستاده شد از آن !:ِاتَّبعوا ما ُانزَل اليُکم ِمن رّبکم) 1

هـاي مختلـف    گياهان دارويي را براي پيشگيري از بيمـاري  !:مـراض الُمختلفـةاألعشاب الطبية للوقاَيـة ِمـن األَ ُتستعمل ) 2
 !گيري كار مي به

 !دقيقه بسته خواهد شد 5بعد از  ،در سالن امتحان !:دقائق ق باب صالة االمتحان َبعَد َخمسِ َسُيغلَ ) 3

 ،هـا  لولـه  ةوسـيل  براي آسان كردن انتقال نفت بـه : الّضـغط! ِلتقليـلنابيـب ُتسـَتخدم آالٌت ِلَتسهيل َنقل الّنفط بواسطة األَ ) 4
 !شوند كار گرفته مي هايي براي كم كردن فشار به دستگاه

  :!»شود و به او گفت: حالت خوب مي اي نوشت دوستم بيماري پوستي داشت؛ پس پزشك براي او نسخه« -24
  !حالك حّسنت :لهو قال  الطَّبيب َوصَفةً  لهَفَکَتَب  يَمَرٌض جلد يتکاَنت ِلصديق) 1
  !: تتحّسن حالكلهاو قالت  بيبة َوصفةً الطّ  لهاٌي فَکَتَب َمَرٌض جلد يکاَن ِلَصديق) 2
  !حالك تحّسن: لهاو قالت  بيبة َوصفةً الطّ  لهاي َفَکَتَب َمَرٌض جلد يِلصديق کاَنت) 3
  !و قال له: تتحّسن حالك بيب َوصفةً ٌي فَکَتَب له الطّ َمَرٌض جلد يکاَن ِلَصديق) 4
  عن مفهوم العبارات: الَخَطأعين  -25

 ي زين به پشت!گهي پشت به زين و گه»: ك!و يوم علي كَالدَّهُر َيوماِن؛ يوم ل« )1
 نيكي به جاي ياران فرصت شمار يارا!/  گردون افسانه است و افسونمهر  هده روز: ﴾ االحسانَهل جزاء االحسان االّ ﴿ )2

 چون عمل در تو نيست ناداني!/ علم چندان كه بيشتر خواني»: !جمال العلم نشره و ثمرته العمل ِبه« )3

  تو خود را به گفتار ناقص مكن!/ ست در نفس انسان سخنكمال ا»: !سکوت اللسان سالمة االنسان« )4

دقيقه 15

  )1عربي، زبان قرآن (
إليه / فی  اعراب الصفة و المضاف

الصيدلّية / تمارين / صناعة النفط 
/ الفعل المجهول / مع مسؤول 

  تمارين استقبال الفندق /
 82تا  66صفحة 

 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

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

 شما براي آزمون امروز چيست؟گذاري  هدف
 براي آزمون امروز10گذاري چند ازهدف آزمون قبل 10چند از 
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  :لکلمات التاليةافي توضيحات  الخطأ نيّ ع -26

  !ةياألدو  عيمکان لب :يدليّ صّ ال )1

  !و الجوّ أدرجة حرارة الجسم  یالع علآلة لإلطّ  محرار:ال )2

  !فيهيعيشون القدماء کان الناس بطن الجبل  يالواقع ف تيالب كهف:ال )3

  !عالج به المريضيُ ما  واء:الدّ  )4

  :جاءت فيها الصفة للمفعولعبارة  عّين -27

  َفَحص الطبيب أسناَن الولد الّصغير يوَم األحد!) 1

  غرفة الّنوم!فی األعصاب  ئيهدّ  يّ الّلون البنفسج) 2

     !رسم الّطالب المجّدون صورة الشهداء علی جدار المدرسة) 3

  !الّسياحة يلحوظًا فشهدت ايران في الّسنوات األخيرة نمّوًا م )4

  َمجهول:ِلل یبنيُ َان  نُ مکيُ ال  يعل اّلذالف نيِّ عَ  -28

  قومه...﴾ یَو َلَقد َارَسلنا نوحًا ِال﴿ )1

  !رضساُن الّنفَط ِمن باِطِن األَ االن سَتخِرجيَ  )2

  !ةيّ َنحو الَمناطق الَغرب رجع الّناسَلّما اسَتَقرَّت االوضاع  )3

  َکشفه المهم!الجائزة له ِبَسَبب  تُ يَاعطَ  )4

 :أکثرعّين العبارة اّلتي األسماء المبنّية فيها  -29

  يوم العدل علی الّظالم أشّد من يوم الجور علی المظلوم! )1

  إلهی! أنت هو اّلذي يطعمنا و يرزقنا رزقًا حالًال! )2

  يشّجعني المعّلم علی الدراسة و َينهانی عن التکاسل! )3

 العيد للّدعاء إلی اهللا! رفع الرجل يديه إلی السماء في يوم )4

  :الجمع المکسر هيف سيلما  نيّ ع -30

  !المصافي یلإينقل النفط عبر الناقالت  )1

  !اللوحات التحذيرية تحذر المواطنين من حفر األرض )2

  ي!العالم االستکبار یعل اً حادالدول االسالمية ستشکل اتّ  )3

 !لخطراتبافرد عالم  یلإتحتاج  طيالمح يالسفن ف )4
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دست آيد، به مصلحت  اي به هر نتيجه«براي بندة متوكل چيست و براساس كدام عبارت » فهو حسبه«بودن خداوند براساس آيات قرآن كريم علت كافي  - 31

 ؟ت قرآني آمده استاعباردر كدام  ترتيب به» اوست

  »رحمةهل هن ممسكات  برحمةارادني « - » إنَّ اهللا بالغ امره«  )1

2 (»رحمةهل هن ممسكات  برحمةارادني « -» عبده اليس اهللا بكاف«  

  »ن تحبوا شيئاً و هو شر لكمو عسي اَ« - » إنَّ اهللا بالغ امره«  )3

  »ن تحبوا شيئاً و هو شر لكمو عسي اَ« -» اليس اهللا بكاف عبده«) 4

بارد به  ها كه بر آنان فرو مي ر هنگام مصيبتو چرا دچيست  ،كند در كالم علوي ويژگي خداوند زماني كه بنده براي اصالح كار بر او توكل مي -32

 ؟آورند سوي خداوند پناه مي

  .رساند چون خداوند امر خويش را به سرانجام مي –گزند و آسيب  ةدوركنند  )1

  .دست خداست  دانند سررشتة كار به زيرا مي –تر از خود بندگان  آماده) 2

  .دست خداست  ر بهدانند سررشتة كا زيرا مي –گزند و آسيب  ةدوركنند  )3

  .رساند چون خداوند امر خويش را به سرانجام مي - تر از خود بندگان  آماده) 4

 ؟توان جستجو كرد در كدام آيه مي را »اين اعتماد نيست ةشايست ،توان توكل كرد و هيچ كس ديگر چرا بر غير خدا نمي«پاسخ اين سؤال كه  - 33

    »و عسي ان تكرهوا شيئاً و هو خير لكم«  )1

  »و عسي ان تحبوا شيئاً و هو شر لكم« )2

    »أليس اهللاُ بكاف عبده«  )3

  »اهللا  قل حسبي هرحمهل هن ممسكات  برحمةان ارادني «) 4

شود و پيامبر اعظم (ص) مردمي كه فقط اهل  جويي خداوند چه زماني شامل حال انسان مي محمد (ع)، امداد و چاره مطابق كالم صادق آل -34

 ؟كند نه توصيف ميعبادت بودند را چگو

  در آخرت و دنيا انكار زيان –با نيت خالص به او روي آوردن   )1

  بار ديگرانسر –پروا كردن از خداي متعال ) 2

  سربار ديگران –با نيت خالص به او روي آوردن   )3

  كاران در آخرت و دنيا زيان –پروا كردن از خداي متعال ) 4

 ؟شود هاي بزرگ است، كدام نياز در آن شديدتر احساس مي كه نوجواني و جواني، دوران تصميم ه به اينهاي جوان از چه نوع است و با توج آرمان - 35

  توكل و اعتماد بر خدا –ماندن ) 2    كسب مقبوليت در جمع –ماندن   )1

  توكل و اعتماد بر خدا –رفتن ) 4    كسب مقبوليت در جمع –رفتن   )3

 گذاري قبل از شروع هر درس در دفترچة سؤال هدف
  خود را بنويسيد: 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 

   

  )1دين و زندگي (
  قدم در راه

  دوستي با خدا، اعتماد بر او، 
  ياري از نماز و روزه

  138تا صفحة  108صفحة 
  

دقيقه 15
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 ؟بخشد، در كدام آيه ترسيم شده است و علت اين تحول چيست ه روح پژمرده آدمي ميببخش به انسان كه زندگي حقيقي  اكسير حيات -36

  قلب انسان با خدا باشد، كافي است. - » ي عن الفحشاء و المنكرهتن ةالصال انّ«  )1

2 (»قلب انسان حرم خداست. - » هللا او الذين آمنوا اشد حب  

3(  »باشد، كافي است.قلب انسان با خدا  -» هللا او الذين آمنوا اشد حب  

  قلب انسان حرم خداست. - » ي عن الفحشاء و المنكرهتن ةالصال انّ«) 4

 است؟اين موضوع نتيجة بيانگر چيست و كدام عبارت برقرار است و شرط اصلي دوستي با خداوند اي  چه رابطهميان محبت به خدا و آثار آن  - 37

  »يحببكم اهللا« - ه فرامين الهي بعمل  –متقابل   )1

  »يحببكم اهللا« - بيزاري از دشمنان خدا  –اين متب) 2

  »يحبونَهم كَحب اهللا« - عمل به فرامين الهي  – تساوي  )3

  »يحبونَهم كَحب اهللا« - بيزاري از دشمنان خدا  –متقابل ) 4

ت به ذات حق و نفرت و بو عشق نسبايد مسلمانان، فضاي سراسر عالم را از محبت «فرمايد:  اگر با امام خميني (ره) هم فرياد شويم كه مي -38

 ؟سازد اين سخن رهنمون مي هما را ب طور كامل جمله بهكدام  ».ض عملي نسبت به دشمنان خدا لبريز كنندغب

  جاي دهيم.خود خواهيم محبت خداوند در دلمان خانه كند، بايد محبت كساني را كه رنگ و نشاني از او دارند درون  اگر مي  )1

  نمايد. هر چه ضد خدايي است، مقابله مي باكند،  ستي با خدا افتخار ميآن كس كه به دو) 2

  شود كسي كه دوستدار خداوند باشد، اما زشتي و ستم را در جامعه ببيند و سكوت اختيار كند. نمي  )3

  تر است. قتر باشد، نفرت از باطل هم عمي جايي كه دينداري بر دو پايه استوار است هر چه دوستي با خدا عميق از آن) 4

 به كدام امر دارد؟و تأثير نماز بستگي كدام است ترتيب  ترين فايدة روزه و نماز به مهم -39

  ميزان دقت و توجه ما –تقوا  –دوري از گناهان   )1

  كميت و تعداد آن –خود نگهداري  –تقوا ) 2

  كميت و تعداد آن –دوري از گناهان  –ياد خدا  )3

  ن دقت و توجه ماميزا –ياد خدا  –خود نگهداري ) 4

 ؟كدام است ترتيب به ،رود به مسافرت مي» بعد از ظهر«يا » پيش از ظهر«حكم روزة فرد كه در ماه مبارك رمضان  -40

  .براي ادامه روزة خود مختار است – .بايد روزة خود را افطار كند  )1

  .بايد روزة خود را ادامه دهد – .بايد روزة خود را افطار كند) 2

  .بايد روزة خود را ادامه دهد - .ابتداي آن روز، روزه بگيرد تواند از مي  )3

  .براي ادامه روزة خود مختار است – .تواند از ابتداي آن روز، روزه بگيرد مي) 4
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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- Which sentence is grammatically CORRECT? 
1) At 3 o’clock yesterday, I was needing a taxi. 
2) My father is not having a job now. 
3) Nicky is thinking of giving up her job.            
4) I’m sorry, I’m not understanding you when you speak quickly.    

42- A: I … this chicken soup … a bit more salt. Would you like to add some? 

   B: No, it is really nice and delicious. 
1) think – is wanting  2) think – wants 
3) am thinking – is wanting 4) am thinking – wants 

43- This factory makes very large washing machines. The size of the machines makes them not much 
… for household use.  

1) unsafe 2) appropriate 3) valuable 4) traditional     

44- They were lost in the fog and ended up kilometers away from their ……….. .  
1) attraction 2) creation 3) vacation 4)destination 

45- My little son … out of bed last night when he heard that strange loud noise. 
1) jumped 2) located 3) dropped 4) expressed 

46- In my opinion, keeping … animals is a very difficult thing to do and you need to put aside at least 
two hours a day to take care of them. 

1) ancient 2) hospitable 3) continuous 4) domestic 
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. 
 Much of the music we listen to today is a mixture of styles from various countries and time periods. 
A lot of music has roots in older traditional songs heard in many different countries around the 
world. Traditional, or folk, music is collected over decades, if not centuries. Younger generations 
learn these songs from their elders through practice and repetition. 
Since music can tell us a lot about different cultures through its lyrics, melodies, and the 
instruments used, researchers and music fans see it as an essential part of history. They fear that 
traditional and older types of music are slowly disappearing, partly because they are less likely to 

be written down or recorded, or because the format in which they are recorded is no longer in use. 
Also, younger generations may not find such music very appealing, so once older generations pass 
away, the music may die out with them.  

47- Which of the following is TRUE according to the passage? 

1) Traditional music is collected over a few years. 

2) Young people are less likely to care about traditional music. 

3) Younger generations fear that traditional music is slowly disappearing.  

4) Listening to folk music is boring; that’s why no one likes this type of music. 
48- The underlined word “it” in the second paragraph refers to … . 

1) history 2) culture 3) melody                        4) music 
49- To save older types of music, the writer indirectly suggests that … . 

1) people should record them   

2) a mixture of styles should be taught    

3) new generations should learn them at schools 

4) new formats of music should be created 
50- The underlined word “various” could best be replaced by …….. . 

1) different 2) powerful 3) comparative 4) special 

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

  يح بدهيد؟توانيد پاسخ صح 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

   

The Value of 
Knowledge 

  Writingاز ابتداي 
Traveling the 

World  
  Grammarتا ابتداي 

  106تا  91هاي  صفحه
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,هاي  اختالف انحراف معيار داده -51 , ,4 4 4 ,هاي و انحراف معيار داده 4 , ,3 3 3  ؟كدام است 3

  1 )2    صفر )1

3( 2    4( 4  

 ؟ها كدام است هستند، واريانس اين داده 10داده برابر  25و  15داده برابر  15، 20داده برابر  10در يك بررسي آماري،  -52

1( 4/10    2( 25/15  

3( 2/14    4( 8/16  

mهاي ميانگين داده -53 , m , m, 2 2 4 2 3  ؟ها كدام است صورت واريانس آن است. در اين 16برابر  19

1( 3    2( 5/4  

3( 6    4( 5/7  

 ؟ين كدام استميانگ ،باشد 2ها  واقع باشند و انحراف معيار داده 18و  6 ننرمال بي در يك منحني هاي آماري درصد داده 9/99اگر  -54

1( 12    2( 10  

3( 8    4( 6  

,آماري  هاي دادهدر  -55 , , , , , , , , , , , , , ,43 10 11 15 14 16 42 32 35 19 10 23 15 17 34 ها در  و پراكندگي دادهقدر است  چهدامنة ميان چاركي  31

 ؟است تر بيشكدام دنباله 

  دنبالة سمت راست – 5/18 )2    دنبالة سمت چپ – 5/18 )1

  دنباله سمت راست – 33 )4    دنبالة سمت چپ – 33 )3

 گذاري قبل از شروع هر درس در دفترچة سؤال هدف
  خود را بنويسيد: 10گذاري چند از  هدف ،)1(رياضي 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 آزمون قبل 10چند از 

   

دقيقه 25     

  )1رياضي و آمار (
  هاي آماري كار با داده

  معيارهاي پراكندگي
  ها نمايش داده

  نمودارهاي يك متغيره
  109تا صفحة  89صفحة 
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 ؟ها برحسب درصد مطابق كدام گزينه است اي داده اي در شش پاية اول تا ششم در جدول زير آمده است. نمودار ميله آموزان مدرسه عداد دانشت - 56

  پايه  اول  دوم  سوم  چهارم  پنجم  ششم
  آموزان تعداد دانش  70  85  90  75  80  100

 
  
1(    2(     
  
  
  
  
  
3(    4(   
  
  
 
درجه است. اگر جرم اين بستة  72دهد  اي كه پروتئين را نشان مي سهم وزني تركيبات يك بستة غذايي، زاويهاي مربوط به  نمودار دايرهدر  -57

 ؟گرم باشد، چند گرم آن پروتئين است 160غذايي 

1( 32  2( 48   3( 64  4( 80  
 ؟اي مربوط به آن كدام است زير آمده است. نمودار دايرهدر جدول ر اهاي يك خانو درصد هزينه -58

  نوع هزينه  خوراك  اجاره  پوشاك  انداز پس  اتملزوم
  درصد هزينه  20%  30%  15%  10%  25%

 
  
1(  2(   3(  4(   
  
  
 ؟اند ترتيب كدام اول، دوم و سوم به چاركاي زير،  با توجه به نمودار جعبه -59

  
   

1( 10 ،30 ،35    2( 15 ،35 ،40  
3( 15 ،30 ،40    4( 10 ،30 ،40  
,هاي اي داده نمودار جعبه -60 , , , , , , , , , , ,4 5 7 10 13 17 2 3 11 9 15 4   ؟شبيه كدام گزينه است 8

  
1(    
  
2(   
  
3(    
  
4(   

120

60

اجالايره

خولايراك

پساهنداز
پوشاك

ملزومات

50
70

108

36

اجالايره

خولايراك

از
د

ساهن
پ

پوشاك

54ملزومات

72

108

36

اجالايره
خولايراك

پوشاك

پساهنداز

ملزومات
54

72

اول

70
75
80
85

90

100

دوم سوم مچهالايرم پنجم ششم

اول

7
7/5

8
8/5

9

10

دوم سوم مچهالايرم پنجم ششم

اول

14

15

16

17

18

20

دوم سوم مچهالايرم پنجم ششم

اول

28

30

32

34

36

40

دوم سوم مچهالايرم پنجم ششم

108

30

اجالايره

خولايراك

پوشاك

پساهنداز

60ملزومات

72

2 64

5
70

x x x x
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2

4

فراواهن�

دادهها
10 30 50 70

8

10

12

90

  

,هاي آماري  انحراف معيار داده -61 , , , ,20 19 15 18 20   كدام است؟تقريباً  16
1 (6/1   2 (7/1   3 (8/1   4 (9/1   
  يار كدام است؟باشد. انحراف مع مي 340ها  و مجموع مربعات اين داده 100دادة آماري برابر  40مجموع  -62
1( 25/1  2( 5/1  3( 25/2  4( 5/2  
   ها كدام است؟ ، واريانس دادهزيردر جدول فراواني  -63

 ها داده2421181512

 فراواني 27934

1( 72/11   2( 96/11  3( 24/12  4( 36/12  
220«غذايي نوشته شده است  ةبر روي يك بست -64  است؟، كدام گزينه صحيح »گرم12

  است.  12ها برابر  ) انحراف معيار تعداد زيادي از اين بسته1
  گرم باشند. 220بسته  96بسته را وزن كنيم، حداقل  100) انتظار داريم اگر2
  گرم است. 208تا  232هاي غذايي بين ) همواره وزن بسته3
  گرم باشد. 12گرم، بيشتر از  220ته با بس 4اختالف وزن حداكثر  انتظار داريم كهكنيم،  اي كه وزن مي بسته100) از 4
تر از  تر از چارك اول و كوچك هاي بزرگ داده«، ميانگين 18و  14و  16و  20و  24و  15و  14و  12و  26و  21و  20و  25هاي  در داده -65

  كدام است؟» چارك سوم
1( 25/18  2( 33/18  3( 66/18  4( 75/18   
 هستند؟ 40ها كمتر از  از داده اي زير، تقريباً چند درصد در نمودار ميله -66

1 (9/38  
2 (2/40  
3 (5/35  
4 (2/42  

 

 چند درجه است؟ Dاي، زاوية مركزي دستة  اند. در نمودار دايره دسته قرار گرفته 4هايي است كه در  اي داده شكل زير، نمودار ميله -67

 
1 (60  
2 (75   
3 (80  
4 (90   
اي، زاوية مركزي هر گروه با واحد درجه  اند. در نمودار دايره كد متمايز مشخص شده 6 كارمند دارد كه مدارك تحصيلي آنان با 160شركتي -68

 كدام است؟ 4 مطابق جدول زير است. تعداد كاركنان با كد

  كد  1  2  3  4  5  6
18  54  a  99  45  27   برحسب درجه مركزي ةزاوياندازة  

1 (52    2 (54   3 (56     4 (58  

  در نمودار زير، كدام است؟هاي نشان داده شده  ميانة داده -69
1 (8   
2 (7   
3 (6   
4 (5/6  
    است؟ نادرستاي مقابل، مطلب ذكر شده در كدام گزينه  با توجه به نمودار جعبه -70
  است. 7) دامنة ميان چاركي برابر 1
   است. 21هاي اول، دوم و سوم برابر  ) مجموع چارك2
   سمت راست آن است. ) در داخل جعبه، پراكندگي در سمت چپ ميانه، كمتر از3
   دست آوريم. توانيم مد را به اي مذكور، نمي ) به كمك نمودار جعبه4

 پاسخ دادن به اين سؤاالت اجباري است و در تراز كل شما تأثير دارد. سؤاالت آشنا

3 1581
x

10
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 ؟كند درستي تكميل مي ترتيب پاسخ صحيح پرسش زير است و جاهاي خالي را به كدام گزينه به -71

صورت گرفته است و گاهي افزايش  …گوييم  بد مياي معين نسبت به دورة قبل افزايش يا اي ميزان واقعي توليد در دوره الف) اگر در جامعه
  شود. معادل در نظر گرفته مي …شاخص رشد با 

 د؟نكن نظير پايداري محيطي و تغييرات نواحي جنگلي در كدام شاخص بازتاب پيدا مي هايي هب) مؤلف

  GDPافزايش منابع، ب)  –الف) توسعه  )HDI  2افزايش منابع، ب)  –الف) رشد  )1
  GDPافزايش درآمد، ب)  –الف) توسعه  )HDI  4افزايش درآمد، ب)  –د الف) رش) 3
 پاسخ دهيد: زيراست، مطابق آن به سؤاالت  Aجدول زير، وضعيت توزيع درآمد در كشور  -72

سوم دهك و اختالف  3، الف دهك سوم و ششمتاخ ،12دهك دوم و ششم  مجموعالف) اگر 
ششـم و دهـم چنـد     ،هاي سوم دام از دهكهر ك ترتيب سهم بهواحد باشد،  23و دهم با هم 

  ؟است
  ؟شاخص توزيع درآمد در اين كشور چند استب) 

  7، ب) 28، 8، 5الف) ) 2  7ب)  22، 9، 6 الف) )1
  8ب)  28، 8، 5الف) ) 4  8ب)  22، 9، 6الف) ) 3
درست است و از كدام شاخص براي نمايش پيشرفت درآمد سرانه كدام عبارت در مورد ترتيب  به -73

  شود؟ ينة عدالت اقتصادي استفاده ميدر زم
  توسعة انسانيشاخص  – يك سالطول در در داخل مرزهاي يك كشور ها و خدمات نهايي توليدشده ) ارزش پولي كاال1
  ها شاخص دهك – يك سالطول كشور در يك ) ارزش پولي كاالها و خدمات نهايي توليدشده در داخل مرزهاي 2
  شاخص توسعة انساني –ت كشور تقسيم درآمد داخلي بر جمعي) 3
  ها شاخص دهك –تقسيم درآمد داخلي بر جمعيت كشور ) 4
  شوند؟ محاسبه مي) 99(كدام يك از كاالهاي زير در توليد ناخالص داخلي يك سال  -74
  خانه ) تعمير لوازم برقي منزل توسط خود صاحب1
  ) فروش دوچرخة دست دوم2
  رسد. به چاپ و فروش مي 1400ل تأليف شده و در سا 99) كتابي كه در سال 3
  توسط معلم خصوصي آموز اقتصاد دهم به يك دانشدرس ) آموزش 4
هاي يك كشور در يك سال معين را نشان  جدول داده شده وضعيت دهك - 75

هاي سوم، ششم و نهم  به ترتيب سهم دهكبا توجه به اطالعات جدول دهد.  مي
 چقدر بوده است؟

1 (6 – 11 - 14  
2 (5 – 5/12 – 20  
3 (5/5 – 9 – 5/17  
4 (5/7 – 11 – 5/13  
  
  
  

دقيقه 15
  اقتصاد

  رشد و پيشرفت اقتصادي
  ديبن بودجه

  139تا صفحة  115صفحة 

 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 
 شما براي آزمون امروز چيست؟گذاري  دفه

براي آزمون امروز10گذاري چند ازهدف آزمون قبل 10چند از 
   

  4  سهم دهك اول
  4  سهم دهك دوم
  ؟  سهم دهك سوم
  6  سهم دهك چهارم
  7  سهم دهك پنجم
  ؟  سهم دهك ششم
  10  سهم دهك هفتم
  12  سهم دهك هشتم
  16  سهم دهك نهم

  ؟  دهك دهم  سهم
  درصد درآمد 100  درصد 100

 وضعيت توزيع درآمد در يك كشور

 هاي درآمدي گروه سهم هر گروه (به درصد)

 دهك اول 2

  دهك دوم  4
  دهك سوم  ؟
  دهك چهارم  6
  دهك پنجم  5/8
  دهك ششم  ؟

  دهك هفتم  12
  دهك هشتم  5/13

  دهك نهم  ؟
  دهك دهم  22
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 ؟است نادرستدر مورد خمس كدام گزينه  - 76

  شود. دد ثروت ميجپرداخت خمس موجب توزيع م) 1
  شود. كنيم، شروع مي سال مالي از همان روزي كه اولين درآمد را كسب مي) 2
  گيرد. د استفاده قرار نگرفته، تعلق نمياي كه خريداري شده ولي مور پايان سال مالي، خمس به اقالم مصرفيدر ) 3

4 (1
  گيرد. ماندة درآمد ساليانه مشمول خمس قرار مي از باقي 5

  د.)يرا به عنوان سال پايه در نظر بگير 96هاي زير است؟ (سال  ، كدام گزينه بيانگر پاسخ صحيح پرسشبا توجه به اطالعات مندرج در جدول - 77
  
  
  
  
  
  چقدر است؟ 98اسمي در سال  توليدف) ال

 چقدر است؟  97واقعي در سال  توليدب) 

1(, ,405 000 890 000     2(, ,405 00 595 00    
3(, ,490 000 890 000      4(, ,490 000 595 000   

نسبت به سال قبل چند درصد است؟ (فرض  98باشد، نرخ رشد توليد در اين كشور در سال  مي Aاطالعات جدول زير، مربوط به كشور  -78
 كند) كنيم كه اين كشور فقط دو كاالي پسته و نفت را توليد مي مي

  سال  نفت (بشكه)  سته (كيلو)پ
  قيمت  مقدار  قيمت  ارمقد

800  5  700  30  1397  
400  11  500  60  1398  

 

1 (1/25  2 (40/9  3 (4/34  4 (6/37  
ميليون تومان درآمد ساليانه باشد،  70كه جدول زير مربوط به مخارج فردي با  در صورتي -79

 ؟قدر است خمسي كه بايد پرداخت كند چه

1 (4/7 

2 (6/6  
3 (8  
4 (14  
 ؟نيستبندي ماهيانه  زير جزء مراحل بودجههاي  يك از گزينه كدام -80

  از هر منبعي كه درآمدي به دست آورديد، آن درآمد را ماهيانه مشخص كنيد. )1
  هاي متغير و ثابت خود را به صورت ماهيانه فهرست كنيد. هزينه )2
  .كنيدها بود، مخارج غيرضروري را كم  اگر درآمد بيشتر از هزينه )3
 .ديگر مقايسه كنيد با يكهاي خود را ماهيانه  نهمجموع درآمدها و هزي )4

98 97 96 
  الس
 كاال

  قيمت مقدار قيمت مقدار قيمت مقدار

A 350 1000 250 600 200 500 

600 900 400 850 300 700 B 

  ه ميليون تومانمقدار ب  نوع خرج ساليانه
  8  خانه اجاره

  6  حمل و نقل
  5/7  غذا

  5/3  قبوض
  5  بنزين

بدون  ةپوشاك خريداري شد
  7  مصرف
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 كدام گزينه دربارة زبان و شعر فارسي صحيح است؟   -81

گسـترش زبـان و    ها و فتوحات سـلجوقيان از عوامـل مهـم پيشـرفت و     جلب عالمان و اديبان به دربار و لشكركشي در) گرايش شاهان غزنوي 1
  پنجم است.  ادبيات فارسي در قرن سوم تا ميانة قرن

زنوي به هندوستان و آسياي صغير، به اجبار زبان فارسي را به عنوان زبان رسمي و سياسي و نظامي غهاي محمود  ) هندوان در پي لشكركشي2
  دانستند.  پذيرفتند اما زبان خودشان را زباني مقدس مي

ود به همين سبب شاعران و اديبان، بيش از هـر چيـز بـا زبـان و     م ديني و ادبي ميسر بو) در قرون سوم تا پنجم عمدتاً در مدارس تحصيل عل3
  شدند.  ادبيات عربي آشنا مي

هـاي   هـاي دينـي و طـرح نابسـاماني     ) بدبيني شاعران نسبت به شاهان و فرمانروايان، شكايت از روزگار، شكايت از حكمت و دانـش و انديشـه  4
  اوايل قرن هفتم است. اجتماعي از مضامين برجستة شعر در نيمة دوم قرن ششم و 

 به كدام عنوان معروف هستند؟  ترتيب بههر يك از شاعران زير  -82

  » الدين عبدالرزاق اصفهاني جمال -ناصرخسرو -انوري -سنايي«
 -گيري از دربارهـا بـه سـبب پايبنـدي بـه اعتقـادات دينـي        كناره -روي آوردن به تصوف و عرفان در شعر -) آوردن مضامين دقيق در قصيده1
  ثيرگذاري در تجديد سبك  أت

گيري از دربارهـا بـه سـبب اعتقـادات      كناره -آوردن مضامين دقيق در غزل -) روي آوردن به سير و سلوك معنوي در دورة دوم حيات شعري2
  ثيرگذاري در تجديد سبك أت -خاص ديني

 -روي آوردن بـه تصـوف و عرفـان در شـعر     -جديد سبكثيرگذاري در تأت -گيري از دربارها به سبب پايبندي به اعتقادات خاص ديني ) كناره3
  آوردن مضامين دقيق در غزل 

آوردن  -گيري از دربارها به سبب پايبنـدي بـه اعتقـادات دينـي     كناره -ثيرگذاري در تجديد سبكأت -) روي آوردن به تصوف و عرفان در شعر4
  مضامين دقيق در مثنوي 

 ؟ نيستصحيح جم و ششم هاي پن دربارة نثر فارسي در سدهكدام عبارت  -83

  يابيم.   ) در نيمة قرن چهارم با دورة بلوغ نثر پارسي مواجه هستيم و در قرن پنجم و اوايل ششم آن را در حال پختگي و كمال مي1
  هاي گوناگون علمي رواج يافت و نثر ساده به كمال رسيد.  تأليف كتاب در موضوعاين دوره ) در 2
  نويسي در اين دوره است.  عوامل توجه نويسندگان به فارسي ) گسترش عرفان و تصوف يكي از3
  توان آثار وي را سرآمد همة نثرهاي موزون فارسي شمرد.  كه مي چنان آن ؛) خواجه عبداهللا انصاري شيوة نثر موزون را به كمال رساند4
 ؟نداردتوضيح مقابل كدام گزينه با آن مطابقت  -84

  نثر قرن پنجم و ششم)  ) استفاده از تركيبات دشوار (ويژگي 1
  ) كاهش سادگي و رواني كالم و حركت به سوي دشواري متون (ويژگي زباني شعر قرن پنجم و ششم)  2
  قرن پنجم و ششم)  شعر هاي داستاني (ويژگي فكري  سرايي و منظومه ) رواج داستان3
  ) فراواني تركيبات نو (ويژگي زباني شعر قرن پنجم و ششم)  4
 مربوط به اين دورة سبكي باشد؟  تواند نميهاي شعر سدة پنجم و ششم، كدام بيت  با توجه به ويژگي -85

  زده را تار و مار كرد  س دزد سرب) شاه سخن منم شعرا دزد گنج من / 1
  ) اهل بر روي زمين جستيم نيست / عشق را يك نازنين جستيم نيست  2
  نشينان   كش بلندبينان / دربازكن درون ) اي سرمه3
  بيار  (شراب) زه دميد اي به روي رشك بهار / بيا و روز مرا خوش كن و نبيد) بهار تا4

دقيقه 15     
  )1علوم و فنون ادبي (

  زبان و ادبيات فارسي
  هاي پنجم و شششم در سده

  هاي سبكي آن و ويژگي
  قافيه

  96تا صفحة  80صفحة 

 رس در دفترچة سؤالگذاري قبل از شروع هر د 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 10د از چن
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 است؟ » فني«عبارت كدام گزينه نثر  -86

   .) من آن غافل نادانم كه دم گرم تو مرا بر باد نشاند تا هوس سجاده بر روي آب افكندن پيش خاطر آوردم1

  و نه آرزومند مكاني. ) الهي در جالل رحماني، در كمال سبحاني، نه محتاج زماني 2

  را هامون كند، هامون را جيحون كند، جيحون را پر خون كند.   ) فراق، كوه3

  شمارم، بدترم.  پندارم كمترم و از هر دمي كه مي ) از هر چه مي4

 ؟ نداردحروف الحاقي  ،در كدام گزينه قافيه -87

  تي كه نكردمز درد عشق تو با كس حكايتي كه نكردم / چرا جفاي تو كم شد؟ شكاي) 1

  ساز دل من، دم سردي است  ) باز آي كه چون برگ خزانم رخ زردي است / با ياد تو دم2

  ) دال! تا كي در اين زندان فريب اين و آن بيني / يكي زين چاه ظلماني برون شو تا جهان بيني 3

  ) هر كه را اسرار حق آموختند / مهر كردند و دهانش دوختند 4

 است؟  نشدهگزينه درست مشخص  واژگان قافيه در كدام -88

در چه كـاري / اي   سوخته/ با من  شبانههاي  / اي عالج دل، اي داروي درد / همره گريه نشانهنگ تو را من د/ اي خ فسانه) اي فسانه، فسانه، 1

  سر رهگذرها ...  نشسته

  ! ... فرزندشان، / چشمه و باغ و چمن پيوندشانز ها سرسبز ا ، / دشتلبخندشانها سرشار از  درخشد غنچه همچون روي بخت! / باغ ) مي2

  گزيند ... / در خزان زرد غم جا مي دور/ مانده از فصل بهاران  مهجور ة/ هست نيما اسم يك پروان نوربي  ةهنر گردند ) از بر اين بي3

  است ... رنگ... / ببينم آسمان هر كجا آيا همين ره توشه برداريم است / بيا هنگآ  دببينم  است / و هر سازي كه مي تنگ  جا بس دلم من اين) 4

 ؟نيست» ذوقافيتين«كدام بيت  -89

  بر باد او نهاد ،بنياد او نهاد / خاكيان را عمر ،عرش را بر آب) 1

  ) واصل انسان همه هيچ است هيچ / حاصل دوران همه هيچ است هيچ2

  باغ امل / سوزش دل بنگر و داغ اجل ة) در گذر از الل3

  بحر كرده با نهنگان آشنا / بر كران كوه بوده با پلنگان آشنا ) اي ميان4

 . …بيت  جز بهدر تمام ابيات قافية دروني به كار رفته است  -90

  لقانشين چون عقل با جايي قرين / بر آسمان رو از زمين منزل به منزل تا  ) با خار بودي هم1

  نور خداست چه  ) درج عطا شد پديد غُرة دريا رسيد / صبح سعادت دميد صبح2

  ) هر دم به خاكي منزلم هر دم غباري حاصلم / اي خاك بر فرق دلم آخر غبار كيست اين؟ 3

  ) جان را چه سود گر دل از اين باغ شد جدا؟ / بلبل بنال گر گل از اين خار شد جدا 4
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  ؟نمي باشدح صحي و ماد ها و طبقات اجتماعي دورة هخامنشي كدام گزينه در ارتباط با گروه -91
  گانة آريايي در آغاز اين دوره، هيچ امتياز و برتري نسبت به يكديگر نداشتند. هاي سه گروه )1
  اي خاص در اين دوره، براي نخستين بار موجب شكل گيري طبقات اجتماعي شد. تمركز قدرت نزد عده) 2
  وه حاكم و مردم عادي افزايش يافت.هاي اجتماعي و اقتصادي ميان گر با توسعة تشكيالت حكومتي، نابرابري )3
  رفت. بندي اجتماعي بر پايه پيشة افراد، ميراث مشترك آريائيان هند و ايراني به شمار مي تقسيم) 4
  ؟نبودكدام يك از عوامل زير، در گسترش و تثبيت نظام طبقاتي جامعة ايران در عصر ساساني تأثيرگذار  -92
  أسيس حكومت مركزي قدرتمندت) 2    افزايش نفوذ و اختيارات موبدان )1
  توسعة تشكيالت اداري و ديواني) 4    گسترش طبقة فرادست و حاكم )3
  يك از گزاره هاي زير در مورد موقعيت زنان در ايران باستان صحيح است؟ كدام -93
  جايگاه زنان در اين دوره، تحت تأثير فرهنگ عمومي و اصالت نسب قرار داشت. )1
  مديريت كارگاه هاي شاهي را برعهده داشته اند. زنان در زمان هخامنشيان،) 2
  در قسمت هايي از اوستا كه منسوب به زرتشت است، موقعيت زن پايين تر از مرد قرار مي گيرد. )3
  در دورة ساسانيان، زنان عالوه بر داشتن حق مالكيت، مي توانستند براي دريافت حقوق خود، اقامة دعوا كنند.) 4
  عيت كشاورزي در دورة هخامنشيان صحيح است؟كدام گزينه دربارة وض -94
  از اقدام هاي مهم هخامنشيان براي توسعة كشاورزي، انتقال فنون كندن قنات از تمدن هاي ديگر به ايران بود. )1
  واستريوشان ساالر در دورة هخامنشي، صرفاً مسئوليت گردآوري ماليات هاي بخش كشاورزي را عهده دار بود.) 2
  كشتزارهاي آسورستان، همواره منبع درآمد هنگفتي براي حكومت هخامنشيان به حساب مي آمد.اجاره بهاي  )3
  كردند، تا پنج نسل، از پرداخت ماليات معاف مي كرد. حكومت در اين دوره افرادي را كه زمين هاي باير را آباد مي) 4
  هاي آبي كرد؟داريوش يكم در جريان لشكركشي به كدام سرزمين، شخصي را مأمور كشف مسير -95
  سوريه) 4  مقدونيه )3  هندوستان) 2  مصر )1
  چرا كَيل در زندگي اقتصادي دوران هخامنشي از اهميت ويژه اي برخوردار بود؟زيرا... -96
  پيمانه يا كيل، معياري براي ارزش گذاري كاالها و خدمات در نواحي مختلف پادشاهي بود. )1
  را به جاي وزن كردن، با پيمانه تعيين مي كردند.در آن روزگار ميزان و مقدار مواد خوراكي ) 2
  تا اواخر دورة هخامنشي، در بيشتر نواحي تحت فرمان حكومت، سكه رواج چنداني نداشت. )3
  به موجب نفوذ و قدرت بسيار هخامنشيان، اين مقياس حتي فراتر از قلمرو آنان اعتبار داشت.) 4
  ؟نمي باشددر ايران باستان  كدام گزينه، از عمده ترين منابع درآمد حكومت -97
  ماليات سرانه )1
  عوارض راهداري) 2
  حق بهره برداري از جنگل ها )3
  درآمد حاصل از فروش مناصب ديواني) 4
  است؟ نادرستهاي دين زرتشت  كدام گزينه دربارة آموزه -98
  بر پاية تعاليم زرتشت، دو نيرو يا مينوي نيك و بد در جهان وجود دارد. )1
  ليم وي، بندهش اهوره مزدا را در ادارة امور جهان ياري مي كند.مطابق تعا) 2
  از آموزه هاي مهم زرتشت، اعتقاد به جهان آخرت و روز واپسين است. )3
  زرتشت با قرباني كردن و كشتار بي روية حيوانات به ويژه گاو مخالف بود.) 4
  شهر در عصر باستان بنا شده بود؟بغ، ويژه طبقة موبدان و روحانيون زرتشتي در كدام فرنآتشكدة آذر -99
  تيسفون) 4  فارس )3  خراسان) 2  آذربايجان )1
  ترين كتاب اعتقادي براساس تعاليم زرتشت به زبان پهلوي كدام است؟ ترين و مفصل مهم - 100
  يادگار زريران) 4  بندهش )3  دينكرد) 2  شاپورگان )1

 دقيقه 10

  ) ايران و جهان باستان1تاريخ (
  جامعه و خانواده
  اقتصاد و معيشت
  دين و اعتقادات

  135تا صفحة  109صفحة 

 گذاري قبل از شروع هر درس در دفترچة سؤال 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 

 شما براي آزمون امروز چيست؟گذاري  هدف
براي آزمون امروز10گذاري چند ازهدف آزمون قبل 10چند از 
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  هاي خاص خود است؟ گيهاي شهري از چه نظر داراي سيمايي با ويژ گاه سكونت - 101
  ها و آداب و رسوم ارزش) 2  تراكم خانه ها و محله ها                     )1
 شيوة زندگي و تعامل مردم) 4    بافت ساختماني و اشتغال )3

  گيرد؟ هاي شهري، شهر در مركز اصلي ميدان و در ديگري حول محورهاي ارتباطي شكل مي يك از سكونتگاه ، در كدامترتيب به - 102
  شعاعي -خطي) 2    شطرنجي -اي ستاره )1
 خطي -شعاعي) 4    اي ستاره -شطرنجي )3

  در كشور هستند؟از لحاظ جمعيت ، كدام كالن شهرها واجد رتبة سوم و رتبة ششم ترتيب به - 103
  شيراز -اصفهان) 2    اصفهان -شيراز )1
 مشهد -قم) 4    قم -مشهد )3

  ؟كند نميگاه را به درستي بيان كدام گزينه با توجه به وضع جغرافيايي، نقش سكونت - 104
  سرعين (تاريخي) -اداري) -اصفهان (سياسي) 2    اراك (صنعتي) -پيرانشهر (نظامي) )1
 آبعلي (تفريحي) -سياسي) -تهران (اداري) 4    مشهد (زيارتگاهي) -انزلي (بندري) )3

  چرا در ايران موقعيت مساعدي براي توليد انواع محصوالت زراعي فراهم آمده است؟ - 105
  حاصلخيز بودن خاك) 2    گستردگي جغرافيايي )1
 تنوع آب و هوايي) 4    گذاري مناسب سرمايه )3

  شود؟ يك از موارد زير از جمله داليل رشد دامپروري محسوب مي كدام - 106
  روند رو به رشد دامپروي سنتي )1
  حضور عشاير در سرتاسر كشور ) 2
  هاي گياهي تنوع اقليمي و گونه )3
 هاي بومي استفاده از روش) 4

  چرا كشت گلخانه اي بين باغداران ايراني بسيار رايج شده است؟ - 107
  كاهش مصرف آب و كنترل بهتر وضعيت كشت )1
  فراهم شدن كشت انواع گوناگون ميوه هاي گرمسيري) 2
  به حداقل رساندن آفات و خسارات طبيعي )3
 هاي سردسيري و افزايش اقالم صادراتي امكان كشت ميوه) 4

  را فراهم كرده است. …هاي گردشگري  است و تنوع قومي و فرهنگي زمينه تأثير موقعيت رياضي ايران باعث تنوع ... شده ،ترتيب به - 108
  فرهنگي -اقليمي / اجتماعي )1
  زيستي / ژئوتوريسم) 2
  اقليمي / ژئوتوريسم  )3
 فرهنگي   -زيستي / اجتماعي) 4

ها بيشترين شاغالن اين بخش را به خود اختصاص  ايران است و كدام استان هاي اشتغال در ترين بخش ، كدام بخش از مهمبه ترتيب - 109
  اند؟ داده

  يزد، كرمان و اصفهان -صنعت) 2    فارس، بوشهر و اراك -معدن )1
 فارس، بوشهر و اراك -صنعت) 4    يزد، كرمان و اصفهان -معدن )3

  است؟ ترين بخش صنعتي كشور بعد از نفت و گاز كدام يك از صنايع زير، بزرگ - 110
  ماشيني) 2خودرو سازي                                                                            )1
 پتروشيمي) 4  شيميايي                                     )3

 دقيقه 10

  جغرافياي ايران
  هاي ايران سكونتگاه

 هاي اقتصادي ايران توان
 98تا صفحة  76صفحة 

 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؟ ميسؤال به چند سؤال  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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  ؟نادرست نيستهاي سياسي ارسطو  كدام گزينه در رابطه با نظام - 111
  گيرد. س اقليت و خواست و ميل حاكم شكل مينظام سياسي مونارشي بر اسا) 1
  نامد. (استبدادي) مي تيراني ،ها باشد هاي آن را در صورتي كه بر مدار خواستهمردم ارسطو حاكميت اكثريت ) 2
  گيرد. به معناي حاكميت مردم است و بر اساس خواست و تمايالت حاكم شكل مي ،دموكراسي) 3
  آورند. نظام سياسي است كه اكثريت بر اساس فضيلت آن را به وجود مي ،گذارد و پوليتي تفاوت مي او بين حكومت جمهوري و دموكراسي) 4
  است؟ نادرستدر رابطه با ليبرال دموكراسي درست و در رابطه با جمهوري اسالمي  ،ترتيب بهكدام گزينه  - 112
ياسي اسـت كـه حضـور مـؤثر مـردم در نظـام سياسـي را بـه         نوعي نظام س -هاست.  ليبراليسم به معناي مباح دانستن همة امور براي انسان) 1

  شناسد. رسميت مي
  يابد. كند با خواست و ارادة اكثريت مردم سازمان مي نوعي نظام سياسي است كه ادعا مي -ليبراليسم به معناي حاكميت مردم است. ) 2
 نگ جهان غرب كه رويكرد دنيوي بـه عـالم هسـتي دارد،   اين نظام سياسي با فره -شناسد.  هيچ حقيقت و فضيلت فطري را به رسميت نمي) 3

  سازگار است.
  ساالري ديني است كه مورد توجه امت اسالمي واقع شده است. همان مردم - توان از مشروعيت حقيقي سخن گفت.  ) در اين نظام سياسي نمي4
رتي بود و در ديدگاه مستشرقان، هويت فرهنگي نحوة برخورد جهان اسالم در مواجهة با هجوم نظامي و سياسي اقوام مختلف به چه صو - 113

  جوامع اسالمي چگونه است؟
  توحيدي و اساطيري -برخورد جهان غرب با جهان اسالم تجربة جديدي بود كه به پايان رسيد .) 1
  سكوالر و دنيوي -هاي صليبي گذشت، مهاجمان را درون خود جذب و هضم كردند.  مانند آنچه در جنگ) 2
  سكوالر و دنيوي -هاي صليبي گذشت، به دفع مهاجمان پرداخت.  جنگ رد مانند آنچه) 3
  توحيدي و اساطيري -مانند آنچه در حملة مغول رخ داد، مهاجمان را دفع كرد. ) 4
  ثير انقالب اسالمي ايران در احياي هويتي جهان اسالم صحيح است؟أكدام گزينه دربارة ت - 114
  اومت هويت اسالمي ايران در برابر هجوم سياسي و نظامي غرب بود.حاصل سه دهه مق ،انقالب اسالمي ايران) 1
  بازگشت جامعة ايران به هويت اسالمي خود به صورت فعال و اثرگذار؛ به صورت قلب تپنده و نمونه اي از بيداري اسالمي ظاهر شد.) 2
  باز كرد. 19پردازان قرن  هاي جديدي پيش چشم نظريه حيات معنوي اسالم، افق) 3
  .گرايان پيدا كرد ها و غرب ريستهاي سكوال هاي جديدي در چارچوب نظريه جهان اسالم با الگو گرفتن از انقالب اسالمي ايران، هويت) 4
ها با جهان اسالم چگونه  ايرانيان پس از آشنايي با اسالم به چه هويتي دست يافتند و قدرت سياسي و نظامي غرب در نخستين رويارويي - 115

  عمل كرد؟
  هويت فرهنگي جهان اسالم را به ابعاد تاريخي و جغرافيايي محدود كرد. -صر مشركانه و اساطيري هويت خود را كنار نگذاشتند. عنا) 1
  هاي توحيدي اسالم را به جهان غرب ملحق ساخت. عقايد و ارزش -به خودباختگي فرهنگي دچار شدند. ) 2
  هايي از ذهنيت مسلمانان را به خودباختگي فرهنگي دچار ساخت. بخش -به تفسير توحيدي از هويت خويش دست يافتند .) 3
  تحوالت فرهنگي را در مسلمانان ايجاد كردند. -به تفسير جديدي از هويت خود رسيدند. ) 4

دقيقه 10     
  )1شناسي ( جامعه

  )1هويت ايراني (
  )2هويت ايراني (
  )3هويت ايراني (

  124ا صفحة ت 103 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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كدام  قيمصاد از» شود يو مجازات م ريو دستگ است مرتكب شده يكه جرم يفرد« و »اداره توسطاخراج كارمند خطاكار « يها نمونه - 116

   ؟استرت قد

  است. تيو فاقد مقبول تيواجد مشروع - است. تيقدرت مشروع فاقد مقبول )1

  است. تيو فاقد مقبول تيفاقد مشروع - است. تيقدرت مقبول فاقد مشروع )2

  است. تيو واجد مقبول تيواجد مشروع - است. تيمقبول يقدرت مشروع دارا )3

  است. تيو واجد مقبول تيروعفاقد مش - است. تيقدرت مشروع فاقد مقبول )4

  ؟باشد ينم حيصح ريز يها نهياز گز كي كدام - 117

  .باشد يانسان م يقدرت فردكنندة  توصيف» دفر ةحاصل علم و اراد« و» محدود به خود فرد« يها يژگيو )1

  است. تيگر قدرت مشروع فاقد مقبول فيتوص »با كراهت تيتبع«و » ياله نيمطابق با قوان« يها يژگيو )2

  است. تيمقبول داراي و تيقدرت فاقد مشروع ةكنند فيتوص »رضايتبا  تيتبع«و » ياله نيبا قوان ريمغا« يها يژگيو )3

  .شود، داراي مشروعيت است گرا است و براساس راي حزب اداره مي حكومت چين، كه نوعي حكومت تماميت )4

 كدام گزاره دربارة انقالب اسالمي ايران درست است؟ - 118

  ران حاصل مقاومت هويت اسالمي ايران در برابر هجوم سياسي و اقتصادي شرق بود.) انقالب اي1

  شد، نبود. هاي دنيوي غربي تفسير مي ) بازگشت ايران به اسالم، بازگشت به يك خويشتن صرفاً تاريخي و جغرافيايي كه با انديشه2

  و دنيوي پيدا كرد. رويكردي سكوالر، خود به هويتبا بازگشت ) جامعة ايران پس از انقالب 3

  ) انقالب اسالمي را نه بازگشت به يك خويشتن الهي و توحيدي، بلكه بايد صرفاً مقاومتي عليه غرب خواند.4

  ؟نيستمرتبط » هويت ايراني قبل از اسالم«دربارة  زيرهاي  يك از گزينه كدام - 119

  اساطير بود. ا) ايران قبل از ظهور اسالم، داراي هويتي توحيدي و در مواردي آميخته ب1

  توان روايتگر هويت ايران پيش از اسالم دانست. ) شاهنامة فردوسي را مي2

  ) در ايران باستان اقوام مختلف با هويت اجتماعي متفاوت، توسط آيين زرتشت هويت فرهنگي واحدي پيدا كرده بودند.3

  كنار گذاشتند. ساسانيان رفته رفته عناصر مشركانه و اساطيري خود را ة) ايرانيان در دور4

ها، عقالني و الهي نباشد،  هاي آن ها و آرمان جوامعي كه ارزش …نامند. در انديشة  مي …حكومت فرد بر اساس ميل و خواست شخصي  - 120

  هاست. به معناي اباحيت و مباح دانستن همة امور براي انسان …جوامع جاهلي هستند. 

  ليبراليسم -فارابي  –) استبدادي 2    سكوالريسم –ابن سينا  –) تيراني 1

 سكوالريسم –فارابي  –) مونارشي 4    ليبراليسم –ابن سينا  –) تيراني 3
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   .ديآ يم دست به …از آن محمول و … از جهينت موضوع ،آن كردن حذف از پس ؛نديگو يم وسط حد ،هيقض دو انيم …ءجز به - 121

    دوم مقدمه -اول مقدمه - مشترك) 1

  اول مقدمه - ولا مقدمه - رمشتركيغ) 2

  دوم مقدمه -اول مقدمه - رمشتركيغ) 3

  مدو مقدمه - دوم مقدمه - مشترك) 4

  …گزينة  جز بهها دامنة مصاديق محمول و موضوع به درستي مشخص شده است؛  در همة گزينه - 122

    هستند. باسواد  ها ) بعضي معلم1

  است. محصل  آموزي  انش) هر د2

    نيست. موفق ) هيچ تنبلي3

  نيستند. مسلمان ها  ) بعضي ايراني4

  كدام است؟ ترتيب بهعالمت موضوع و محمول » ان يك نقطه نداردآسم« ةدر قضي - 123

    منفي   -) مثبت2    مثبت -) منفي1

  منفي  -) منفي4    مثبت -) مثبت3

اين  ،مقدمة دوم يك قياس اقتراني باشند» بعضي سالمندان استاد نيستند«مقدمة اول و قضية » هر استادي فهميده است«چنانچه قضية  - 124

  ة آن كدام است؟قياس شكل چندم و نتيج

  ها سالمند نيستند. بعضي فهميده -) شكل چهارم 1

  ها سالمند نيستند. بعضي فهميده -) شكل اول 2

  بعضي سالمندان فهميده نيستند. -) شكل اول 3

  بعضي سالمندان فهميده نيستند. -) شكل چهارم 4

  كدام گزينه در مورد قياس زير صحيح است؟ - 125

  ».قيمت نيستند ها گران قيمت است؛ بعضي مدرسه هر نوساختي گران ها نوساخت نيستند. بعضي مدرسه«

  ) تنها در يكي از مقدمات حد وسط داراي عالمت مثبت است.1

  ) حد وسط در هر دو مقدمه از لحاظ لفظي و معنايي تكرار شده است.2

  ) تمام شروط الزم براي معتبر بودن يك قياس رعايت شده است.3

  ن قياس ابتدا بايد شكل آن را تشخيص بدهيم.) براي بررسي اعتبار اي4

دقيقه 15
  منطق

  قياس اقتراني
 قضية شرطي و قياس استثنايي

  96تا صفحة  72 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؟ 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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  باشد؟ يم درست »شود يم يخشكسال اي بارد يم باران اي« ،»شود يم يخشكسال آنگاه نبارد باران اگر« يايقضا مورد در نهيگز كدام - 126

    كساني ساختار و متفاوت اميپ) 1

  كساني اميپ و متفاوت ساختار) 2

  متفاوت اميپ هم و ساختار هم) 3

  كساني اميپ هم و اختارس هم) 4

  شرطي است؟ ةچه نوع قضي» چهارضلعي يا مربع است يا مستطيل« - 127

  الجمع   ةمانع) منفصل 1

  الخلو   مانعة) منفصل 2

  ) منفصل حقيقي3

  شرطي) متصل 4

  است؟ نادرست نهيگز كدام در شده مشخص ةيقض نوع - 128

  يقيحق منفصل :يرماديغ اي است يماد اي وجود) 1

  الجمع مانعة منفصل :نيبنز اي است ابهنوش اي عيما نيا) 2

  الرفع مانعة منفصل :ديكن يضدعفون را تانيها دست اي ديبزن ماسك ديبا ايزمان خروج از خانه  كرونا به نشدن مبتال يبرا) 3

  يقيحق منفصل :سپاهان اي است سيپرسپول اي امسال برتر گيل قهرمان) 4

  الجمع چيست؟ ةمانع منفصل اياي منفصل حقيقي باوجه شباهت و وجه افتراق دو بخش قض ،ترتيب به - 129

  منفصل حقيقيغير قابل جمع در كذب  –) غير قابل جمع در صدق 1

  منفصل حقيقيقابل جمع در كذب  -) غير قابل جمع در صدق 2

  الجمع مانعةمنفصل قابل جمع در كذب  -) قابل جمع در صدق 3

  الجمع مانعةفصل منغير قابل جمع در صدق  -) غير قابل جمع در كذب 4

  كدام گزينه فاقد مغالطه است؟ - 130

  روي. پس از خانه بيرون مي ،اي روي؛ تو كرونا نگرفته ) اگر كرونا بگيري، از خانه بيرون نمي1

   پس باايمان است. ؛شود؛ علي دچار خطا نشده ) چنانچه كسي باايمان باشد دچار خطا نمي2

  پس خوشحال نيستي. ؛كني ميكني؛ تو گريه  ) هرگاه خوشحال باشي گريه نمي3

  پس باسواد نيست. ؛خواند انساني بخواند باسواد است؛ فاطمه رياضي ميرشتة ) هر كسي 4


