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 ییسا سا اا  یازدھمیازدھم  سالسال
ه دوم (پا  ههدوردور ه دوم (پاو یازدھم)یازدھم)    و

١۴٠١۴٠ماه ماه     آآ  ۴۴ ١١  
دقيقه 120آزمون:  گويي به مدت پاسخ

سؤال علمي 100تعداد كل سؤاالت: 

 گويي پاسخ زمان صفحه ة شمار سؤالةشمار تعداد سؤال نام درس
 دقيقه 415-5 1-10 10  )2عربي زبان قرآن (

 دقيقه 620-9 11-30 20  )2رياضي و آمار (
 دقيقه 15  10- 3111-40 10  ) 2علوم و فنون ادبي (

 دقيقه 20  12- 4113-50 10  )2تاريخ (
  14- 5115-60 10  »آشنا) «2تاريخ (

 دقيقه 10  16- 6117-70 10  )2جغرافيا (
 دقيقه 15  18- 7119-80 10  )2شناسي ( جامعه

 دقيقه 10  20- 8121-90 10  فلسفه 
 دقيقه 15  22- 9123-100 10  شناسي روان

دقيقه 120  -- 100جمع كل

براي ديدن تحليل آزمون امروز و آگاهي يافتن از
ها و نكات آموزشي آزمون بعدي همين امروز به ويژگي
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پديدآورندگان آزمون
 گزينشگران و ويراستاران

 درس مستندسازي مسئول ويراستار دانشجو ويراستار استاد مسئول درسگزينشگر نام درس

درويشعلي ابراهيمي  مريم آقاياري  مريم آقاياري  )2(عربي زبان قرآن 
ليال ايزديسيدمحمد محمدحسنيزاده عليرضا قلي

محمد بحيراييفروشان ايمان چينيفروشان ايمان چيني )2( رياضي و آمار 
سميه اسكندرينگين رحيمياميرحسين ابومحبوب

الناز معتمدينيحسمحمدسيدمحمد ـــــنيا اعظم نورينيا اعظم نوري )2( علوم و فنون ادبي 

  اميرمهدي افشارـــــزاده را معصومسازاده سارا معصوم تاريخ
پور علي جنت خديجه  محمدعرفان هوشياري

  اميرمهدي افشارـــــزاده سارا معصومزاده سارا معصوم جغرافي
پور علي جنت خديجه  محمدعرفان هوشياري

ـــــحسيني كوثر شاهحسيني كوثر شاه )2شناسي ( جامعه
اميرمهدي افشار 
سوگند بيگلري

شهرابييديشيما حم
زهره قموشي

سيدمحمد مهدي فلسفه
طباطبايي

سيدمحمد مهدي
زهره قموشيسوگند بيگلريـــــطباطبايي

زهره قموشياميرمهدي افشارـــــريحانه خدابخشيريحانه خدابخشي شناسي روان

 :طراحان
: )2عربي زبان قرآن (

  اهللا نوروزي، مجيد همايي ولي الد مشيرپناهي،زاده، خ عليرضا قلي منيژه خسروي،  مريم آقاياري،

 ):2رياضي و آمار (
امير محموديان فرشيد كريمي، زاده، ، امير زراندوز، احسان غنياي فاطمه ايلخاني، مهديس حمزهسامان اسپهرم، 

 ):2علوم و فنون ادبي (
يان اعظم نوري محمد نوراني، سعيد جعفري، افشين كياني،

  

 :)2( تاريخ 
، كتاب جامعديناني، بهروز يحيي كريمي، سيدمحمد مدني محمد مهدي كاردان، علي 

  

 :)2( اجغرافي 
، بهروز يحييديناني ، سيدمحمد مدني مهدي كاردان

  

 :)2شناسي ( جامعه 
ديناني، آزاده ميرزايي، بهروز يحيي حسيني، فاطمه صفري، سيدمحمد مدني كوثر شاه

  

 فلسفه: 
، محمدعرفان هوشياريمهدي طباطباييپرگل رحيمي، سيدمحمد  سب،ن  مهرشاد ايماني

 شناسي: روان
، آزاده ميرزاييفاطمه احمدي مقدم، تينا جوادزاده، ريحانه خدابخشي

 گروه فني و توليد
ليال فيروزي مدير گروه:

زاده عليرضا قلي: مسئول دفترچه
محمدي جاللي مهين عليآرايي:  نگاري و صفحه حروف
مقدم مازيار شيروانيواحد مستندسازي و مطابقت با مصوبات: مدير 

زهره قموشي مستندسازي:  مسئول دفترچه  
 سوران نعيمي نظارت چاپ:

اي  ي آموزشي و مشـاوره  جنبه به هاي اشتباه خود بهره بگيريد. يعني هاي صحيح مطالعه و براي تصحيح روش كنيم، از اين آزمون و نتايج آن فقط براي تثبيت و تقويت روش از شما خواهش مي
تري مرتكب خواهيد شد و با آرامش و اعتماد به نفس كار را تا پايـان اكنون و در هر گام مسير خود را تصحيح كنيد، اشتباه كم اگر هم ي سنجشي يا رقابتي آن توجه كنيد. آزمون بيش از جنبه

 اريد.ادامه خواهيد داد. لطفاً نظرات خود را با ما در ميان بگذ

leilaffirozii@gmail.com انساني ـ ليال فيروزييازدهم  ةپايمدير گروه 
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   4: ةصفح  دهم انساني)ياز ة(پايدوم  ةمتوسط ةدور  آذر 4 آزمون) ـ 3پروژة (
 

  

 
  

  
  
  
  
  
  
  ن األصح4-1( :في الجواب للتّرجمةو األدقّ عي( 

1 - »رّر عمتييشي ألنّه هو جرني أحب و أن أرجرجِعوا إليأخري! مرّةً ي:«  

  كنند!  تمن مراجع نزداميدوارم كه باري ديگر  و اندا كه دوستانم من را ترك كردهام تلخ شده است؛ چر) زندگي1

  نزد من برگردند! ياميدوارم كه بار ديگر و اندزيرا دوستانم مرا ترك نموده گشته است؛ ) زندگي بر من تلخ2

  كنند! تمن مراجع نزداميد است كه آنها باري ديگر  و امرا كه دوستان خود را ترك كردهام تلخ شده است؛ چ) زندگي3

  نزد من بازآيند! ياميدوارم كه بار ديگر و اندزيرا دوستان از من دوري كرده) چقدر زندگي بر من تلخ گشته است؛ 4

  شاعر...اين »: في طريق العلم! اسيروصلوا إلي أعلي الدرجات عليهم أن يأنّ الشّباب الّذين يريدون أن ي علي لمعاتهفي م الشّاعرُهذا يؤّكد « - 2

  برسند! درجات  باالترين  بتوانند به  تا  ارند قدم بگذ علم  راه  در  بايد  جوانان  كه  دارد  تأكيد بر اين   خود در ملمعات ) 1

  بردارند! قدم  راه دانش  در  بايد  واال هستند،  هاي درجه به  رسيدن  خواهان  كه جواناني كه  كند  مي تأكيد  ابيات  در  ) 2

  ها برسد، بايد در راه دانش گام بردارد!خواهد به باالترين درجهكه جواني كه مي دارد  تأكيد  در ملمعاتش  ) 3

  بردارند!  قدم علم  راه   در  بايد برسند،  درجات  باالترين   به  خواهند مي كه جواناني كه  كند  مي  تأكيد ملمعاتش   در ) 4

  عين الصحيح: - 3

  مان را تلخ كند. خواست زندگي چشد زيرا او مي ت را مينُذيقُ العدو مرارة الهزيمة ألنّه يشاء أن يمرّر حياتنا: دشمن تلخي شكس) 1

  شود. به زبان عربي اشاره مي آميختههايي از اشعار  اينك به نمونه ة:غة العربيلي نماذج من األشعار الممزوجة باللّاآلن نَُشيرُ إ) 2

  خواهند سفارش كرد. ا به بصيرت مقابل مزدوراني كه جدايي را ميرهبرمان ما ر أوصانا قائدنا بالبصيرة أمام العمالء الّذين يريدونَ التّفرقة:) 3

   به انصاف مشهور شده است. فروشنده آنهاي زنانه ارزان را از آن مغازه خريدم و  پيراهن نصاف:ذلك المتجر و بائعه معروف باإل اشتريت أرخص الفَساتين من) 4

  :الخطأعين  - 4

  دهد آرام باش زيرا خدايت را خشنود خواهي كرد، ستُرضي إلهك،: در برابر كسي كه به تو دشنام ميأمام من يسبك ألّنك  كُن هادئاً) 1

  دهي، كني و دشمنانت را كيفر مي و با اين روش شيطان را خشمگين مي و تُسخطُ الشّيطانَ و تُعاقب أعدائك بهذه الطّريقة،:) 2

3 (و ك إلّال تُ أّنك لَماعبر و ارضي ربشود، پروردگارت فقط با صبر و بردباري در مقابل دشنامگو راضي ميكه ،: و بدان لحلم أمام الشّاتما بالص  

 است!سكوت و خاموشي ها آمده است كه پاسخ نادان  لثَو در م ق الصمت و السكوت!:حمو قد جاء في األمثال أنّ جواب األ) 4

 گذاري قبل از شروع هر درس در دفترچة سؤال هدف
  خود را بنويسيد: 10گذاري چند از  هدف، )2(ن قرآن عربي، زبا 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 

   

  )2قرآن ( زبان عربي،
 صناعة) / 1(تمارين درس  قيمةمواعظ  

التّلميع في األدب الفارسي 
  20تا  11صفحة 

 دقيقه 15وقت پيشنهادي: 
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   5: ةصفح  دهم انساني)ياز ة(پايدوم  ةمتوسط ةدور  آذر 4 آزمون) ـ 3پروژة (
 

 و التّضاد؟ أفي التّرادف  خطأكم  - 5

  »عشية≠ غداةن / علَّم = تعلّم / البرّ = اإلحسا«

 ربعةأ )4  ثالثة ) 3  اثنان )2  واحد ) 1

  »من هذا؟ …هذه األسعار للفُستانِ غاليةٌ، هل لكم «للفراغ:  األنسبعين  - 6

1 (2  أرخص( خيص3  ر (لُ )4  القميص الرّجاليأجم 

  حسب التّوضيحات:  الخطأعين  - 7

  ) كَأس. (الالماء و الشَّراب فيها آلةٌ نشرَب:  … )2  ةٌ لمعرفة وزن األشياء. (الميزان): آل …) 1

3 (… ستَخ: حيوانٌ يلْْدل مل و الرُّم4  كوب. (الذّئب) ح( … ْفي كثيراً تخرُ: شخص الْْ .بنفسه)خال)تم 

  اسم تفضيل: » خير«عين عبارة جاءت فيها كلمة  - 8

  خَير في طاعة اهللا!ت بأنَّ الْْفهم )2  من صداقة الجاهل! عداوة العاقل خيرٌ) 1

3 (قد يجعل اهللا خيراً في شيء 4  النّاس! هكرهي( ﴿من يعرَهل مثقال فَمةٍ خيراً يذَر﴾ 

  » .أَحب عباد اهللا إلي اهللا أنفَعهم لعباده«لكلمات العبارة التّالية:  في تعيين المحلّ االعرابي الخطأعين  - 9

  و مجرور ليهإ اهللا (األول): مضاف )2    أحب: فعل و فاعل ) 1

 و مرفوع ربأنفع: خ )4    اني): مجرور بحرف الجرّاهللا (الثّ) 3

  : ات المعينةلمحول الك الخطأعين  - 10

  ) »استفعال«من باب فعل ماضٍ . (الكيمياء درسِإلي كالم م استمع )2  ) التّفضيل(اسم  فعلٍ مزيد. أقلّفي أي عبارةٍ جاء ) 1

 ) المكان. (اسم سموحةٌم العبالمن الجوال في هذه االستفادةُ م )4  )»تَفعل«نا. (فعل ماضٍ من باب درسدرس اليوم بمساعدة م تَعلَّمنا) 3
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   6: ةصفح  دهم انساني)ياز ة(پايدوم  ةمتوسط ةدور  آذر 4 آزمون) ـ 3پروژة (
 

  
  
  
  

  
  

 ؟ در كدام موارد زير ارزش گزارة دو شرطي داده شده درست است - 11

23=الف) اگر  )باشد، آنگاه  6 )−   منفي است و بالعكس. 41

−ب) اگر  > −4   فرد است و بالعكس. 15باشد، آنگاه  3

3=ج) اگر  22   عددي گويا است و بالعكس. 2باشد، آنگاه  3

Zاگر   د) W⊂  باشد، آنگاهW∈0 ) .است و بالعكس مجموعة اعداد صحيح و :W(مجموعة اعداد حسابي : 

 د  و ) ج4  ج  و ) الف3  د  و ) ب2  د  و الف) 1

qباشد، بيان توصيفي گزارة » .بارد باران نمي«گزارة  qو » .ز جمعه استامرو«گزارة  pاگر  - 12 p⇔  كدام است؟ 

  .امروز جمعه نيست و بالعكسآنگاه  ،بارد اگر باران مي) 2   .بارد و بالعكس باران نميآنگاه  ،اگر امروز جمعه است) 1

 بارد و امروز جمعه نيست.  باران مي) 4  .آنگاه امروز جمعه است و بالعكس ،اردب اگر باران مي) 3

qنقيض گزارة  - 13 p دمورگان كدام است؟  قانونبا استفاده از 

1 (q p      2 (q p   

3 (p q∧     4 (p q∧   

 هاي زير داراي ارزش درست است؟  كدام يك از گزاره ،نادرست باشد q و درست rو  pهاي  گزاره ارزش اگر - 14

1 ((p q) r ∧     2 ((q p) q ∧   

3 (( q p) r⇔ ∧     4 ((p q) q⇔ ∨  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 محل انجام محاسبات

 گذاري قبل از شروع هر درس در دفترچة سؤال هدف
  خود را بنويسيد: 10گذاري چند از  هدف، )2(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 

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

   

  
  )2رياضي و آمار (

  آشنايي با منطق و استدالل رياضي 
، استدالل »تركيب دو شرطي«ها  ها و تركيب گزاره (گزاره 

  رياضي)
 18تا   8 ةصفح

  هدقيق 20وقت پيشنهادي: 
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   7: ةصفح  دهم انساني)ياز ة(پايدوم  ةمتوسط ةدور  آذر 4 آزمون) ـ 3پروژة (
 

 است؟  نادرستكدام گزينه  - 15

1 (p q p q ≡ ∨     2 ((p q) p q ≡ ∧    

3 ((p q) p q∨ ≡ ∧       4 ((p q) (p q) (q p)⇔ ≡  ∨   

p)اگر ارزش گزارة  - 16 ~ q) p⇔  ترتيب از راست به چپ كدام است؟ بهqو pهاي  باشد، ارزش گزاره نادرست ∨

 ) نادرست ـ نادرست4  ) نادرست ـ درست3  ) درست ـ نادرست2  ) درست ـ درست1

pاگر ارزش گزارة  - 17 q اشد، ارزش كدام گزاره همواره درست است؟ درست ب 

1 (p (p q)⇔      2 ((p q) p∧ ⇔ 

3 ((p q) p⇔ ∨     4 ((p q) (p q)∨ ⇔ ∧   

Aگزارة   كدام گزينه دربارة ارزش - 18 (( p q) (p q)) q≡  ∨ ∧ ⇔  است؟  نادرست 

  .است درستنا A، باشد نادرست qدرست و  pاگر ) 2  . است درست A، باشد درست qدرست و  pاگر ) 1

 .است درستنا A، باشد نادرست qست و درنا pاگر ) 4  .است درست A، باشد درست qنادرست و  pاگر ) 3

pة اگر گزار - 19 q⇔ و گزارة  نادرستq r⇔  دارد؟  نادرستدرست باشد، كدام گزاره ارزش  

1 (( p q) r∧      2 ((p r) p⇔     

3 ((p q) (p r)∨ ⇔ ∧      4 (p r⇔   

))گزارة  - 20 p q) q) (r p)⇔ ∧  ∧   است؟  نادرستدر كدام حالت 

1 (r  نادرست ـp  درست ـq 2  درست (r  نادرست ـp  درست ـq نادرست  

3 (r درست ـp  درست ـq 4  درست (r  نادرست ـp  نادرست ـq درستنا 

 كند؟  را توصيف مي» .بزرگتر از معكوس آن عدد است ،جذر عددي از مربع نصف آن عدد تفاضل«رياضي عبارت  نمادكدام گزينه،  - 21

1 (x x
x

− >
2 1
2     2 (x x

x
− >

2 1
4   

3 (x x x− > −2
2     4 (xx x− > −

2
2  

 كدام است؟ » .معكوس آن عدد برابر است مجذوراز ثلث آن عدد با  يعدد تفاضلسه برابر «نماد رياضي  - 22

1 (x( x)
x

− = 13 23     2 ((x ) ( )
x

− =1 1 23 3   

3 (x(x ) ( )
x

− = 1 23 3     4 (x x ( )
x

− = 1 233  
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   8: ةصفح  دهم انساني)ياز ة(پايدوم  ةمتوسط ةدور  آذر 4 آزمون) ـ 3پروژة (
 

 به نمادهاي رياضي تبديل شده است؟  نادرستطور  كدام گزارة فارسي به - 23

xxاست:  عدد آنمثبت، برابر خمس مكعب  و حقيقي يبرابر جذر عدد 3) 1 ( )= 33 xو 5 +∈   

xطبيعي بر عدد طبيعي قبل از خود، كوچكتر از ربع همان عدد است:  يحاصل تقسيم عدد) 2 x
x

<
−1   x∈و  4

x ع آن دو عدد است:ل ضرب دو عدد طبيعي، بزرگتر از نصف مجموصمعكوس حا) 3 y
xy

+>1
x,yو  2 ∈  

xبزرگتر از يك، از خود آن عدد بزرگتر است:  و حقيقي يمربع عدد) 4 x>2  وx ,x∈ > 1 

x,y)ست؟به نمادهاي رياضي تبديل شده ا نادرستطور   به  كدام گزارة فارسي، - 24 )∈ 

xx»: شش برابر مجذور يك عدد حقيقي، برابر ربع مكعب آن عدد است.) «1 =
326 4   

|»: هاي آن دو عدد است. قدرمطلق تفاضل دو عدد حقيقي، كوچكتر از مجموع قدرمطلق) «2 x y | | x | | y |− < +  

xx»: مكعب همان عدد، برابر با چهار برابر ثلث آن عدد است.با  حقيقيمجموع مربع يك عدد ) «3 (x )+ = ×2 2 3 4 3   

x»: نيست. 1با عكس مربع آن عدد، بزرگتر از حقيقي مجموع يك عدد) «4
x

+ >1 12   

 ؟ندارددر كدام گزينه، خطاي محاسباتي وجود  - 25

1 (a b a b>  − > −6 6    2 (x x+ =  = ±2 100 0 10 

3 (a b a b>  − < −4 4    4 (x x | x |+ + = +2 6 9 3  

 است؟  نادرستكدام گزينه در مورد استدالل زير،  - 26

  است.  90°مستطيل باشد، آنگاه تمام زواياي داخلي آن  يك چهار ضلعي: اگر 1مقدمة 

ˆ :داريم ABCDچهار ضلعي  در :2 مقدمة ˆˆ ˆA B C D= = = = 90   

∴ ABCD  .مستطيل است 

  نام اين استدالل، مغالطه است. ) 2  نام اين استدالل، قياس استثنايي است. ) 1

 اين روش استدالل كردن نادرست است.  )4     دست آمده، درست است. نتيجة به) 3
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 جاي خالي را با كدام گزينه پر كنيم تا قياس استثنايي كامل شود؟  - 27

   pد:ندو خط موازي باش دو خط بر هم عمود نيستند

                                                 …………  

  ∴بر هم عمود نيستند      d2و  d1خطوط            

  اند.  با هم موازي d2و  d1خطوط ) 2  كنند. يكديگر را قطع مي d2و  d1خط ) 1

 نيستند.  با هم موازي d2و  d1خطوط ) 4  بر هم عمودند.  d2و  d1خطوط ) 3

 ؟ نيستكدام گزينه درست  زيرد استدالل ردر مو - 28

  .كنيم هوا خوب باشد، فوتبال بازي مي : اگر1 ةمقدم

  .: فوتبال بازي كرديم2 ةمقدم

 .هوا خوب بوده است ∴

  كار رفته در اين استدالل درست نيست.  روش به) 2    نام اين استدالل مغالطه است. ) 1

 ستثنايي است. نام اين استدالل قياس ا) 4  . ممكن است درست باشدنتيجه اين استدالل ) 3

xدوم   درجة ةدر حل معادل - 29 x− + − =2 4 6  خطاي محاسباتي رخ داده است؟  اولين ،حلهمردر كدام  0

b acΔ = −2 4 )1  

( )Δ = − × −24 4 6 )2  

Δ = 40 )3  

bx
a

− ± Δ= 2 )4  

x − ±=
−

4 40
2 )5  

x = ±2 20 )6 

1 (3    2 (2  3 (5  4 (6 

 كدام گزينه، صحيح است؟ - 30

x) حاصل كسر 1 y−5 2
xپس از ساده كردن صورت و مخرج، برابر است با  10 y− . 

xگاه:  د، آنعددي صحيح و مخالف صفر باش k) اگر 2 y kx ky>  >   

x)) در حل معادلة 3 )(x ) (x )− − = −5 8 3 x)با ساده كردن  5 )− xاز دو طرف معادله به جواب  5   رسيم كه تنها جواب معادله است. مي 11=

 شود. برابر مي 9رابر شود، مساحت آن ب 3اي  ) اگر شعاع دايره4
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  است؟هاي فكري سبك عراقي، كدام بيت مربوط به اين سبك با توجه به ويژگي - 31
  رضا به داده بده وز جبين گره بگشاي/ كه بر من و تو درِ اختيار نگشاده است) 1

  تاج بر سر نهادبپردخت ازان /  بياراست روي زمين را به داد) 2

  به عذري چنين پاي او بوسه داد / وزان پس نظر سوي دانش نهاد) 3

 رزانست گويي به مثل پيرهن رنگ/ ) آن برگ رزان بين كه بر آن شاخ رزانست4

  مربوط به سبك عراقي باشد؟  تواندنميكدام بيت  - 32
  همه نيست زمان اين كهخوش بياساي زماني  /در اين مرحله مهلت داري) پنج روزي كه 1

  ) آتش زهد و ريا خرمن دين خواهد سوخت/ حافظ اين خرقة پشمينه بينداز و برو2

  كشد رقمي ) قياس كردم و تدبير عقل در ره عشق/ چو شبنمي است كه در بحر مي3

  : نوعي سنگ سفيدرنگ) رخاماي ز رخام () همچو لوح زمرّدين گشته است/ دشت همچون صحيفه4

  ه شده به كدام بيت كامالً درست است؟هاي نسبت دادآرايه - 33
  (جناس، تشبيه) كز تپش تشنگي شد جگر من سراب/ از رخ سيراب خود بر جگرم آب زن) 1

  (ترصيع، تشخيص) جويم شفا چون نيابم مرهمي، از باد مي/ گويم سخن چون ندارم همدمي، با باد مي) 2

  (تضاد، تلميح) ام ين خوار ماندهكز صحبتش هميشه چن/ مانا كه بر در تو عراقي عزيز نيست) 3

 (موازنه، تشبيه گسترده) بر در فضلش سليمان نيز چون سلمان فقير/ بر بساط رحمتش عالم چو آدم مفتقر) 4

  ؟ندارددر كدام بيت، تشبيه فشرده وجود  - 34
  مي سودا مست سني، مني حتو مست م/ امشب من و تو هر دو، مستيم، ز مي اما) 1

  هاي يلدا را بينم، خود اين شب كه من روزي نمي/ ري ز مويت، وين عجب كاريست هر تاشب يلدا )2

  شاهوشي ده كه محترم دارد به دست/ دل ةبه خط و خال گدايان مده خزين )3

  كس نديدم كه چنين تير و كماني دارد/ برويش خم به كمان ماند و قد راست به تيرا )4

  ه كاررفته است؟در تمام ابيات كدام گزينه، تشبيه گسترده ب - 35

  اي چون پسته در پوست/ برآورده دو سر از يك گريبان الف) دو تن در جامه

  اين نقش ماند از قلمت يادگار عمر/ جهان ةحافظ سخن بگوي كه بر صفحب) 

  ج) هر كه چنين روي ديد جامه چو سعدي دريد/ موجب ديوانگي است، آفت بشناختن 

  است/ باك ندارد به روز كشتن و آويختن  وار در نظر شاهديد) هر كه به شب شمع

 دارالسالم را  ةآدم بهشت روض/ در عيش نقد كوش كه چون آبخور نماندهـ) 

   د –ج  -) الف 4  د             -ج  -) ب 3  ج             -الف  -) ه2  الف          -ه -) ب 1

 گذاري قبل از شروع هر درس در دفترچة سؤال هدف
  خود را بنويسيد: 10گذاري چند از  هدف، )2(علوم و فنون ادبي  هاي درس گويي به سؤال لطفاً قبل از شروع پاسخ

  توانيد پاسخ صحيح بدهيد؟ سؤال به چند سؤال مي 10هر از 
  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 

   

  )2علوم و فنون ادبي (
  تشبيه 

 مهاي هفتم، هشتم و نه شناسي قرن سبك
 تا ابتداي نثر سبك عراقي

  38تا  26صفحة 
  دقيقه 15وقت پيشنهادي: 
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  تعداد تشبيه در كدام بيت، بيشتر است؟ - 36

  چون سر زند ز مشرق ميناي مي شراب/ شرم در مغرب زوال رود آفتاب) 1

  يونان عقل چون نكشد سر به زير آب/ زند سيالب فتنه از دل خم جوش مي )2

  كند از آتش اجتناب رسم است شير مي/ گلرنگ آتش است ةشيرست عقل و باد )3

   آيد به صبح حشر برون همچو آفتاب/ هر كس كه با والي تو در زير خاك رفت )4

  كدام گزينه درست مشخص شده است؟ ركن تشبيه در - 37

  (مشبه) ييمسبوآبي است حيات و ما / شهري است بزرگ و ما دروييم) 1

  (وجه شبه) دوان چو گوييم در راه به سر/ چوگان حيات تا بخورديم )2

  به)(مشبه شنگشان و شوخ ةهان! به حذر شويد از غمز/ الله رنگشان عارضماهرخان، كه داد عشق،  )3

   (ادات تشبيه) زان كه چو برق بگذرد مدت صلح و جنگشان/ مريز اشك، از پي هجر و وصلشان صفتابر  )4

  ؟ندارددر بيت كدام گزينه، مفهوم فراق وجود  - 38

 جان و دل بر باختن، بر روي جانان زيستن/ دل و جان زيستن عاشقي داني چه باشد؟ بي) 1

 تو مردن به از تو دور و حيران زيستننزد /  تر، بيا، تا بر تو افشانم رواناي ز جان خوش) 2

 از حيات خود به جانم، چند ازين سان زيستن؟/ تا كي از هجران جانان ناله و زاري كنم؟) 3

   تر تا چنين با درد هجران زيستنمرگ خوش/ بس مرا از زندگاني، مرگ كو، تا جان دهم؟) 4

  ت؟اس نوشته شده درستدر كمانك مقابل آن،  تيكدام ب يقلمرو فكر - 39

  ) كمك طلبيدن از توانگران( مغز را ديدم / رفته در پوستين صاحب جاهمردكي خشك) 1

 )ها براي رسيدن به عشقلزوم ترك وابستگي( شوي زر و بيابي عشق كيمياي تا ره بشوي/ مردان چو وجود مس دست از) 2

  )اندگانياري رساندن به درم( كه به احوال خويش درماند/  حال درماندگان كسي داند) 3

   )نشيني اعتكاف و گوشه ملزو( بيچاره در آيينة تاريك چه بيند/  عابد كه نه از بهر خدا گوشه نشيند) 4

 است؟  متفاوتها،  مفهوم كدام گزينه با ساير گزينه - 40

  داغ عشق از صفحة سيماي عاشق ظاهر است / مهر چون ماند نهان در زير دامان، صبح را) 1

  سان آتش سوزنده بپوشم شق نهان كن / در پنبه چهگويند كه در سينه غم ع) 2

  ها  ردند كوكبگطالع شد نهان  رون آورد عشق او / كه چون خورشيدها ب مرا از قيد مذهب) 3

  دل گمان دارد كه پوشيده است راز عشق را / شمع را فانوس پندارد كه پنهان كرده است) 4
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 اي زير است؟ ه پاسخ صحيح عبارت ،ترتيب به كدام گزينه - 41

  جزيرة عربستان پيش از ميالد حضرت مسيح (ع)  سرزميني داراي فرهنگ و تمدن واقع در جنوب شبه -

  اعراب جنوبي  -

  هاي اخالقي پيش از ظهور اسالم  از خصلت -

  اي اعراب هاي حاكم بر نظام قبيله ترين ارزش يكي از شاخص -

  روت ناني ـ افتخار به حسب و نسب ـ م دع  عمان ـ )1

  طاني ـ مروت ـ احترام به روابط خوني و خويشاونديحيمن ـ ق )2

  ار به حسب و نسب خيمن ـ عدناني ـ مروت ـ افت )3

  نوازي  طاني ـ احترام به روابط خوني و خويشاوندي ـ مهمانحعمان ـ ق )4

 ترين دستاورد فرهنگي مردم عرب در دوران جاهليت چه بود؟  عربستان به شدت متأثر از چه عواملي بود و برجسته ةجزير وضعيت اقتصادي شبه، ترتيب به - 42

  هاي دور و نزديك ـ عصبيت  تجاري با سرزمين ةرابط) 2   عصبيتموقعيت جغرافيايي و شرايط طبيعي و اقليمي ـ ) 1

  شعر و شاعري  موقعيت جغرافيايي و شرايط طبيعي و اقليمي ـ) 4  هاي دور و نزديك ـ شعر و شاعري رابطة تجاري با سرزمين) 3

 زير شركت داشت؟  ةسالگي در كدام حادث 35پيامبر بزرگوار اسالم در سن  - 43

   الفضولپيمان حلف ) 2    حجراالسود    نصب) 1

  جار فشركت در جنگ ) 4    ابوطالب مسافرت به شام همراه) 3

 باشد؟  ، كدام گزينه پاسخ صحيح سؤاالت زير ميترتيب به - 44

   ؟جسارت و آزار سران قريش نسبت به رسول خدا (ص) بيشتر شد ،اقتصادي ةصرپس از محا ،الف) با كدام حادثه

 العمل آنان در برابر پيامبر چگونه بود؟   و عكس ار قريش رسول خدا (ص) جهت هجرت ابتدا وارد كدام شهر شدزب) پس از افزايش آ

  ز شهرشان راندند.ترامي و اهانت آن حضرت را ااح با بي ،رحلت حضرت خديجه و ابوطالب ـ طائف) 1

  ايشان را به گرمي پذيرفتند.  ،بوسفيان ـ مدينهافزايش قدرت ا) 2

  ان راندند. شاحترامي و اهانت آن حضرت را از شهر رحلت ابوطالب ـ طائف، با بي) 3

  ان راندند. شاحترامي و اهانت آن حضرت را از شهر با بي مدينه، افزايش قدرت ابوسفيان ـ) 4

 گذاري قبل از شروع هر درس در دفترچة سؤال هدف
  خود را بنويسيد: 10گذاري چند از  هدف، )2(تاريخ  هاي درس گويي به سؤال ع پاسخلطفاً قبل از شرو

  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
مون امروزبراي آز10گذاري چند ازهدف آزمون قبل 10چند از 

   

  

  )2تاريخ (
   ظهور اسالم، حركتي تازه در تاريخ بشر

  (اسالم در مكه، امت و حكومت نبوي(ص) در مدينه)
  41تا  20 ةصفح

 دقيقه 20وقت پيشنهادي: 
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 هاشم چه بود و اين محاصره چند سال طول كشيد؟  اقتصادي بني ةكان مكه از محاصرهدف مشر، ترتيب به - 45

  ابوطالب و طايفة او ناگزير شوند پيامبر را تنها گذارند ـ سه سال ) 1

  سه سال  هاشم جلوگيري كند ـ از نفوذ اسالم در ميان بني) 2

  سال  ابوطالب و طايفة او ناگزير شوند پيامبر را تنها گذارند ـ دو) 3

  دو سال   هاشم جلوگيري كند ـ از نفوذ اسالم در ميان بني) 4

 است؟  نادرستكدام گزينه در مورد وضعيت شهر يثرب قبل از ورود اسالم  - 46

  پايان دهند.  ها ست خويش برگزيدند تا به تفرقهرا به ريا يباُمردم يثرب شخصي به نام عبداهللا بن ) 1

  رفت و اغلب مردم كشاورز بودند.  وتمندي به شمار نميشهر ثر ،يثرب از لحاظ اقتصادي) 2

  ، اطالعاتي در مورد تاريخ پيامبران داشتند. يهوديانمردم يثرب به واسطه حضور ) 3

  پرست بودند.  هاي عرب ساكن شهر يثرب بت  اكثر اعضاي قبيله) 4

و تازه مسلمانان در چه مكاني با رسول خدا نمـاز برگـزار    نخستين فرد بيرون از خانوادة رسول خدا كه مسلمان شد چه كسي بود، ترتيب به - 47

 كردند؟  مي

  زيد بن حارثه ـ اطراف خانة كعبه) 2    بن حارثه ـ اطراف شهر مكه   زيد) 1

  ابوبكر بن ابي قحافه ـ نزديك خانة كعبه) 4  ابوبكر بن ابي قحافه ـ اطراف شهر مكه) 3

 ؟يك از اسيران با سواد را آموزش خواندن و نوشتن به ده تن از مسلمانان تعيين كرداي، شرط آزادي هر  پيامبر (ص) پس از چه حادثه - 48

   جنگ احد) 2     جنگ احزاب) 1

   فتح مكه) 4     جنگ بدر) 3

 ؟پيامبر تصميم گرفت مسير تجارت مشركان مكه به شام را تهديد كند و غنايم كسب كند ،هجرتچرا در سال نخست  - 49

  غارت اموال مهاجران توسط مشركان  وتصرف ) 2     نزول آيات جهاد) 1

  هاي تجاري قريشي  تعقيب كاروان) 4    به قريش   زدن ضربه سنگين) 3

 زير روي داد؟  ةكدام حادث ،العقدة سال ششم هجرت در ذي - 50

  اعالن برائت از مشركان ) 2     الوداع حجةفتح مكه و ) 1

  غزوه احزاب) 4    ه بيصلح حدي) 3
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 باشد؟ هاي زير مي اسخ صحيح پرسشكدام گزينه پ ،ترتيب به - 51

 جزيرة عربستان نسبت به ايران چيست؟ الف) موقعيت جغرافيايي شبه

  هاي پي در پي در عربستان داشت؟ ب) چه عاملي نقش زيادي در بروز جنگ و خونريزي

  اي چه مفهومي داشت؟ هاي زندگي قبيله ج) شجاعت در چارچوب سنت

  ها چون و چرا از رئيس قبيله ـ استقامت در برابر سختي اطاعت بي) جنوب و جنوب غربي فالت ايران ـ 1

  رحمي چون و چرا از رئيس قبيله ـ نهايت بي ) جنوب شرقي فالت ايران ـ اطاعت بي2

  رحمي اي ـ نهايت بي ) جنوب و جنوب غربي فالت ايران ـ تعصب قبيله3

  ها  سختي اي ـ استقامت در برابر ) جنوب شرقي فالت ايران ـ تعصب قبيله4

  ؟رو شد پرستان و حنفاء چه بود و با كدام رويداد گسترش دعوت اسالمي در مكه با موانع اساسي روبه وجه تشابه بت، ترتيب به - 52

 هاشم اصرة اجتماعي و اقتصادي بنيآوردند ـ تحريم و مح ) هر دو سنت ابراهيمي را به جا مي1

  هاشم يم و محاصرة اجتماعي و اقتصادي بنيخوردند ـ تحر ) هر دو از گوشت قرباني يكديگر مي2

  گذشت حضرت ابوطالبدنبال در ـ تشديد آزار مشركان بهآوردند  هر دو سنت ابراهيمي را به جا مي) 3

  گذشت حضرت ابوطالبدنبال در ـ تشديد آزار مشركان بهخوردند  ) هر دو از گوشت قرباني يكديگر مي4

 ريش در ميان قبايل ديگر در آستانة ظهور اسالم درست است؟كدام مورد، دربارة قدرت و نفوذ سياسي ق - 53

  ) داراي ثبات بود، اما متكي به تشكيالت سياسي و اداري منظم و منسجم نبود.1

  هاي ديگر بود. ) اين نفوذ نتيجة در اختيار داشتن امور كعبه و برقراري روابط تجاري با سرزمين2

  كن طائف و يثرب، اين نفوذ تا آنجا گسترده شده بود.) در نتيجة روابط تجاري قريش با قبايل سا3

  اي قريش و موقعيت تجاري و ديني مكه، اين نفوذ را تا مناطق ديگر گسترش داده بود. ) انسجام قبيله4

 ة چه امري بود؟علق بر پيامبر به منزل  پرداخت و نزول آيات سورة تر در چه ماهي در غار حرا به عبادت مي پيامبر اسالم (ص) بيش، ترتيب به - 54

 ) رمضان ـ زنده به گور كردن دختران2  ) شعبان ـ پيامبري و آغاز رسالت الهي1

  ) رمضان ـ پيامبري و آغاز رسالت الهي4    ) شعبان ـ زنده به گور كردن دختران3

 ؟كند دام گزينه مفهوم قبيله را بهتر بيان ميك - 55

  بدون وابستگي خوني، داراي اهداف مشترك بودند. شد كه يك واحد صرفاً اجتماعي و شامل تمامي مردمي مي) 1

  .شد كه داراي نياي مشترك بوده و با يكديگر پيوند خوني داشتند يك واحد صرفاً سياسي و شامل تمامي مردمي مي) 2

  .شد كه بدون وابستگي خوني، داراي اهداف مشترك بودند يك واحد صرفاً اجتماعي و سياسي و شامل تمامي مردمي مي) 3

  .شد كه داراي نياي مشترك بوده و با يكديگر پيوند خوني داشتند يك واحد اجتماعي و سياسي و شامل تمامي مردمي مي )4

 پاسخ دادن به اين سؤاالت اجباري است و در تراز كل شما تأثير دارد. آشناسؤاالت 
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 باشد؟  پاسخ صحيح سؤاالت زير مي ،ترتيب به كدام گزينه - 56

 الف) دو قبيلة بزرگ اوس و خزرج از كجا به مدينه مهاجرت كرده بودند؟ 

 رش چشمگير اسالم در يثرب بود؟ ) كدام پيمان، بيانگر نفوذ و گستب

 ) الف) يمن ب) پيمان عقبة دوم 2     ) الف) فلسطين ب) پيمان عقبة اول1

 ) الف) يمن ب) پيمان عقبة دوم 4     ) الف) فلسطين ب) پيمان عقبة اول3

 باشد؟ والدت امام حسن (ع) از نظر زماني با كدام غزوه يكي مي - 57

 ) تبوك4  ) خندق3  ) بدر2  ) اُحد1

 رئيس منافقان مدينه در عصر پيامبر (ص) درست است؟اُبي كدام مورد، دربارة عبداهللا بن  - 58

 ها مانند بدر و خندق شركت نكرد و به تحريك مهاجرين عليه انصار پرداخت. ) در برخي غزوه1

  ق به مقاومت كرد.) در جنگ مسلمانان با يهوديان بني نضير و تصميم پيامبر (ص) به محاصرة آنها، يهوديان را تشوي2

  كرد ميان مسلمانان و يهوديان اختالف ايجاد كند و مهاجرين مكي را عليه انصار و يهوديان مدينه تحريك كند. ) تالش مي3

  دا شد.به همراه يارانش از سپاه ج زمان وقوع غزوه تبوك در) با آغاز تضعيف قدرت و موقعيت قريش در حجاز اسالم آورد. در غزوة احد شركت نكرد و 4

 باشد؟  پاسخ صحيح سؤاالت زير مي ،ترتيب به كدام گزينه - 59

 رود؟ شمار مي ترين گام براي تأسيس نظام اجتماعي و سياسي منسجم در چارچوب دين اسالم به الف) كدام اقدام پيامبر در مدينه مهم

 دست آوردند؟  ب) مشركان در كدام غزوه موفقيتي نسبي به

 ) الف) پيمان عقبة دوم ب) خندق 2  دينه ب) احد نامة عمومي م ) الف) پيمان1

 نامة عمومي مدينه ب) خندق ) الف) پيمان4     ) الف) پيمان عقبة اول ب) احزاب3

   ترتيب)  هاي زير به كدام ويژگي نظام حكومتي اسالم و حضرت محمد (ص) اشاره دارد؟ (به هر يك از عبارت - 60

 پوشي كرد. ش سر تسليم فرود آورد، از گناه و ستم آنان نسبت به مسلمانان چشمالف) رسول خدا پس از فتح مكه، هنگامي كه قري

هاي خود كشاورزي كنند و  ها اجازه داد همچنان روي زمين نشين مانند خيبر را به جنگ گشود، به آن ب) پيامبر پس از آنكه مناطق يهودي

 نيمي از محصول ساالنه خود را به حكومت اسالمي بپردازند.

 افزارهاي نظامي بر عهدة جنگاوران بود. كومت پيامبر، هزينة تأمين جنگپ) در ح

 تن از مسلمانان تعيين كرد. آموزش خواندن و نوشتن به ده را ت) پيامبر، شرط آزادي هر يك از اسيران باسواد

 ـ تعليم و تربيت  ها ـ خلق و خوي رسول خدا ) سپاه و مديريت امور نظامي ـ منابع مالي و شيوة گردآوري و توزيع آن1

 ) خلق و خوي رسول خدا ـ منابع مالي و شيوة گردآوري و توزيع منابع ـ سپاه و مديريت امور نظامي ـ تعليم و تربيت2

 ) تعليم و تربيت ـ سپاه و مديريت امور نظامي ـ منابع مالي و شيوة گردآوري و توزيع آنها ـ تعليم و تربيت3

 ها ـ تعليم و تربيت گردآوري و توزيع آن  مديريت امور نظامي ـ منابع مالي و شيوة ) خلق و خوي رسول خدا ـ سپاه و4
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 ها صحيح است؟  در مورد بيابان ،چند مورد از موارد زير - 61

  تر است. م  ميلي 50ها كمتر از  آن ةبارندگي ساالن -

  ميزان تبخير ضعيف است.  -

  ار دارند. عمدتاً در ارتفاعات زياد قر سردهاي  بيابان -

  شان ضعيف است.  پوشش گياهي -

 كنند.  بيشترين جذب و تابش انرژي خورشيد را دريافت مي -

  يك) 4  چهار) 3  دو ) 2  سه ) 1

 تر در سال چه نام دارند؟ م ميلي 50ـ  100متر و  ميلي 100ـ  250، نواحي با بارندگي ترتيب به - 62

  بياباني  خشك ـ نيمه) 2    خشك ـ بسيار خشك نيمه) 1

  خشك خشك ـ نيمه) 4    خشك ـ خشك نيمه) 3

 كدام شكل زير درست است؟  - 63

1( 

اتمچسفر

ل�توسفر

ه�دلايروسفر ) 2    ب�وسفر

اتمچسفر

ل�توسفر

ه�دلايروسفر

  ب�وسفر

اتمچسفر) 3

ل�توسفر

ه�دلايروسفر

) 4    ب�وسفر

اتمچسفر

ل�توسفر ه�دلايروسفر

ب�وسفر

  

 است.  …اي از  شناسي شاخه گويند و اقليم مي را آب و هوا …شرايط و وضعيت هواي يك ناحيه در مدت زماني  - 64

  نسبتاً طوالني ـ جغرافياي طبيعي) 2    كوتاه ـ جغرافياي طبيعي ) 1

  نسبتاً طوالني ـ هواشناسي) 4    اشناسي كوتاه ـ هو) 3

 است؟  نادرستكدام عبارت  - 65

  شود.  موجب بارندگي مي ،ر موجب ناپايداري هوا و در صورت داشتن رطوبتگهاي هوا با يكدي برخورد توده) 1

  شود.  يي تشكيل ميگرم استوا ةي است كه بين هواي سرد قطب و هواي معتدل در منطقطبق ةهاي هوا، جبه ترين جبهه يكي از مهم) 2

  . كند  فشار هوا نيرويي است كه هوا بر يك واحد از سطح زمين وارد مي) 3

  شود.   گيرند، در نتيجه از وزن فشار هوا در واحد حجم كاسته مي كنند و از هم فاصله مي تر حركت مي ها سريع شود، مولكول وقتي هواي يك منطقه گرم مي) 4

 گذاري قبل از شروع هر درس در دفترچة سؤال هدف
  خود را بنويسيد: 10گذاري چند از  هدف، )2(جغرافيا  هاي درس الگويي به سؤ 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 
   

  )2جغرافيا (
  نواحي طبيعي

  (نواحي آب و هوايي)
 36تا  20 ةصفح

  دقيقه 10وقت پيشنهادي: 
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996

992

988 984

L

 ت است؟ بيانگر كدام وضعي مقابلتصوير  - 66

  شود.  فشار ـ فشار به سمت مركز منطقه كم مي كم) 1

  شود.  پرفشار ـ فشار به سمت مركز منطقه زياد مي) 2

  شود.  فشار ـ فشار به سمت مركز منطقه زياد مي كم) 3

  شود.  پرفشار ـ فشار به سمت مركز منطقه كم مي) 4

 باشد؟  مي ندگي، هر يك از مشخصات زير مربوط به كدام نوع از بارترتيب به - 67

شود و بارندگي  آيد و ابر تشكيل مي همراه با باال رفتن، دماي آن پايين مي .شود تر مي در اين نوع بارندگي تودة هوا از هواي مجاور خود گرم -

  گيرد.  صورت مي

  دهد.  كنند روي مي هاي هوا با يكديگر برخورد مي اين نوع بارندگي بيشتر در جايي كه توده -

 اند.  نوع  هاي بهاري بيشتر از اين بارش -

  همرفتي   همرفتي ـ سيكلوني ـ) 2     اي كوهستاني ـ ناهمواري ـ جبهه) 1

  همرفتي ـ كوهستاني  سيكلوني ـ) 4    ناهمواري ـ سيكلوني ـ همرفتي ) 3

 باشد؟  هاي زير مي ، كدام گزينه پاسخ سؤالترتيب به - 68

  چيست؟  ز پرفشاردر مراك علت اصلي به وجود آمدن بيابان  الف)

 اند؟   كدام ترتيب بهسواحل آمريكاي جنوبي و سواحل آفريقا  هاي بيابانب) 

  وجود مركز كم فشار و صعود كردن هوا ـ ناميب، آتاكاما ) 2  وجود مركز پرفشار و صعود نكردن هوا ـ آتاكاما، ناميب) 1

  فشار و صعود نكردن هوا ـ ناميب، اريكا مركز كموجود ) 4  وجود مركز پرفشار و صعود كردن هوا ـ اريكا، آتاكاما) 3

 هاي زير در كدام گزينه آمده است؟  ، پاسخ صحيح سؤالترتيب به - 69

  شود.  گفته مي …داشته باشد،  …هاي  در سطح افقي تا صدها كيلومتر ويژگي كه الف) به حجم وسيعي از دما و رطوبت،

 است؟ ب) كدام عبارت در مورد تشكيل جبهه هواي قطبي درست 

  شود.  معتدله تشكيل مي ةيكسان، تودة هوا ـ بين هواي سرد قطب و هواي گرم استوايي در منطق) 1

  شود.  معتدله تشكيل مي ةبين هواي سرد قطب و هواي گرم استوايي در منطق  يكسان، جبهة هوا ـ) 2

  شود.  تشكيل مي كرة شمالي هوا ـ بين هواي سرد قطب و هواي گرم استوايي در نيم ةيكسان، تود) 3

  شود.  كرة شمالي تشكيل مي هوا ـ بين هواي سرد قطب و هواي گرم استوايي در نيم ةمختلف، جبه) 4

 آيد؟  مراكز فشار زياد جنب استوايي به وجود مي ،كدام مورد از عوامل مهم گردش عمومي هوا و تغييرات آب و هواي نواحي است و در كدام منطقه، ترتيب به - 70

    جنب حاره   هاي فشار بر روي كرة زمين ـ كانون پراكندگي) 1

  ان طرسهوا ـ اطراف مدار رأس ال ةتحوالت جبه) 2

  هاي هوا ـ اطراف مدار رأس الجدي  ايجاد توده) 3

   معتدلاطراف مدار رأس السرطان و رأس الجدي تا مرز منطقه   تحوالت جبهة هوا ـ) 4
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 ؟باشد  نظامي صحيح مي ةه با غلبهاي زير در رابط كدام يك از گزينه - 71
 آورد. ها را به دنبال مي شود و همواره گسترش فرهنگي آن ) به حضور مستقيم مهاجمان در مناطق جغرافيايي مورد تهاجم منجر مي1
  آورد. ها را به دنبال مي اما همواره گسترش فرهنگي آن ،شود ) گرچه هميشه به حضور مستقيم مهاجمان در مناطق جغرافيايي مورد تهاجم منجر نمي2
  آورد. ها را به دنبال نمي همواره گسترش فرهنگي آناما شود،  ) گرچه به حضور مستقيم مهاجمان در مناطق جغرافيايي مورد تهاجم منجر مي3
  آورد. ل نميدنبا نيز ها را به شود، بلكه گسترش فرهنگي آن مين) نه تنها به حضور مستقيم مهاجمان در مناطق مورد تهاجم منجر 4

  آن چه شد؟ گسترش نداشت و نتيجة را جهاني شدنهاي الزم براي  فرهنگ مغوالن شايستگيچرا  - 72
 شكست خورده بودند. از آنان هايي قرار گرفتند كه از نظر نظامي اي بود ـ آنان به سرعت تحت تأثير فرهنگ ) فرهنگ قومي و قبيله1
  هاي مستقل مغولي در سراسر نقاط جهان شكل گرفت. نبود ـ حكومت ) داراي انسجام و وحدت دروني ميان اجزاي خود2
  هاي مستقل مغولي در سراسر نقاط جهان شكل گرفت. اي بود ـ حكومت ) فرهنگ قومي و قبيله3
  شكست خورده بودند. آنان از هايي قرار گرفتند كه از نظر نظامي آنان به سرعت تحت تأثير فرهنگ داراي انسجام و وحدت دروني ميان اجزاي خود نبود ـ) 4

  كند؟ هاي زير را به درستي كامل مي جاهاي خالي عبارت  ،ترتيب بهكدام گزينه  - 73
 داري تاريخ بشريت را برپا كرد. ترين برده بزرگ ،ميالدي …هاي  الف) استعمار اروپايي در سده

  گيرد. با اشغال نظامي جوامع ضعيف شكل مي …ب) امپرياليسم 
  به اوج رسيد. …گشايي و امپراتوري است كه در قرن  انپ) استعمار نوعي جه

  دست زدند. …ت) اروپاييان در هجوم به قارة آمريكا براي تأمين سلطة خود به 
  ) شانزدهم و هفدهم ـ فرهنگي ـ نوزدهم ـ استثمار1
  كشي ) هفدهم و هجدهم ـ فرهنگي ـ هجدهم ـ نسل2
  ر) شانزدهم و هفدهم ـ سياسي ـ هجدهم ـ استثما3
  كشي ) هفدهم و هجدهم ـ سياسي ـ نوزدهم ـ نسل4

  گيرند؟ كدام قسمت جدول قرار ميدر ترتيب بهبا توجه به جدول، موارد زير  - 74
 ـ اقتصادي

  ـ استعمارگران و مجريان هر دو پنهان
  نظامي و سياسيـ 
  ) ب ـ هـ ـ ج4  ) ب ـ و ـ الف3  ) ج ـ و ـ ب2  ) ج ـ هـ ـ الف1

  كدام گزينه آمده است؟در زير هاي پاسخ پرسش، ترتيب به - 75
 وجود آمد؟ طلبانة كشورهاي مستعمره طي قرن بيستم به هاي استقالل گيري جنبش الف) كدام نوع استعمار پس از شكل

  دهد؟ ب) جهان غرب در كدام نوع استعمار، هويت فرهنگي ديگر كشورها را هدف قرار مي
  نو است؟ پ) كدام كودتا، نمونة شكست خوردة كودتاهاي استعمار

  ت) كدام مورد ويژگي استعمار نو است؟
  ) استعمار فرانو ـ استعمار نو ـ كودتاي آمريكايي، انگليسي نوژه ـ كنترل بازار و سياست كشورهاي ديگر توسط استعمارگران1
  و داخلي كشورهاي مستعمره ) استعمار نو ـ استعمار فرانو ـ كودتاي آمريكايي، انگليسي نوژه ـ استفادة استعمارگران از مجريان بومي2
  رضاخان ـ استفاده از ابزارهاي نظامي، سياسي و فرهنگي 1299) استعمار فرانو ـ استعمار فرانو ـ كودتاي انگليسي سوم اسفند 3
  نشانده هاي دست در دولت هاي فرهنگي كشورهاي استعمارگر زشرضاخان ـ تبليغ باورها و ار1299اسفند  ) استعمار نو ـ استعمار نو ـ كودتاي انگليسي سوم4

 گذاري قبل از شروع هر درس در دفترچة سؤال هدف
  خود را بنويسيد: 10گذاري چند از  هدف، )2شناسي ( جامعه هاي درس گويي به سؤال لطفاً قبل از شروع پاسخ
  توانيد پاسخ صحيح بدهيد؟ سؤال به چند سؤال مي 10هر  از

  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 
   

  )2شناسي ( جامعه
 فرهنگ جهاني

 )2و  1هاي فرهنگ جهاني  (نمونه

  33تا  19)  صفحة 4) و (3درس (

  دقيقه 15وقت پيشنهادي: 

 ويژگي ابزارها انواع استعمار
 د الف قديم
 هـ ب نو

 و ج فرانو
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  درستي آمده است؟ كدام گزينه بهدر ،علت هر يك از موارد مطرح شده ،ترتيب به - 76
 مانع بروز كامل فرهنگ اسالمي شد. ،…هايي مانند سلجوقيان و  ـ غلبة قدرت

  از مرزهاي جغرافيايي و سياسي جوامع عبور كرد. ،هاي جهان اسالم ـ عقايد و ارزش
  هاي سياسي اي ـ عملكرد قدرت ب فرهنگ قومي و قبيله) رفتار در چارچو1
  اي ـ كوشش عالمان مسلمان ) رفتار در چارچوب فرهنگ قومي و قبيله2
  ها و رفتارهاي جاهلي ـ كوشش عالمان مسلمان ) نمايان شدن دوبارة ارزش3
  هاي سياسي ها و رفتارهاي جاهلي ـ عملكرد قدرت ) نمايان شدن دوبارة ارزش4

  باشد؟ هاي زير مي كه مظفرالدين شاه براي انجام مراسم مذهبي برپا كرد، مبين كدام يك از گزينه بنايي» تتكية دول« - 77
 اي با استبداد استعماري ) تفاوت راهبردي استبداد قومي و قبيله1

  هاي استعماري غربي با تكيه بر قدرت نظامي و سياسي خود، جوامع اسالمي را مغلوب ساختند. ) دولت2
  هايي شكل گرفت. جهان اسالم در مقابل نفوذ و سلطة فرهنگ غرب مقاومت) در 3
  گرفت. مورد حمايت مردمي كه در فرهنگ اسالم تربيت يافته بودند، قرار نمي ،هاي غربي ) مكاتب و روش4

  در كدام گزينه آمده است؟بودن عبارات زير  غلطصحيح و  ،ترتيب به - 78
  تابع پذيرش انسان هاست. جلوه و نمود تاريخي آنها،ها به فرهنگ و  راهيابي عقايد و ارزش - 
 طي و داد تشكيل را اسالمي حكومت جاهلي، اي عرب قبيله نظام فشار برابر در مقاومت و اسالم به مردم دعوت سال سيزده از پس خدا رسول - 

  برد. بين از را عربستان جزيرة شبه در روي اسالم پيش سياسي موانع حكومت، سال ده
 شاهنشاهي سلطة و تأثير تحت ،شمال غربي آن و روم امپراتوري و سلطة نفوذ تحت جزيره عربستان، شبه ز ظهور اسالم، جنوب شرقيقبل ا - 

  ايران بود.
  آمدند. مدينه به جزيره شبه سراسر از پذيرش اسالم براي هاي مختلف گروه ،سال نهم هجريدر  در دوران خالفت، - 

  ) غ ـ غ ـ ص ـ غ 4  ) ص ـ ص ـ غ ـ غ3  ص ـ ص) غ ـ غ ـ 2  ) ص ـ ص ـ غ ـ ص1

 كدام گزينه در رابطه با انواع استبداد صحيح است؟ - 79

  نداشت. اسالمي فرهنگ مظاهر حذف اي جز غرب، چاره جهان فرهنگي و نظامي نيازهاي تأمين براي با وجود هويت اسالمي، ،) استبداد قومي1
  كرد.  مي دوري اسالمي توانمند فرهنگ با مستقيم رويارويي نداشت، از اسالم جهان از اي خارج يشينهپ و پشتوانه اينكه دليل ) استبداد استعماري به2
  حاكي از استبداد استعماري است. ) تصويب قانون ممنوعيت استفاده از حجاب براي زنان در دوران پهلوي،3
نيازهاي اقتصادي و سياسي جامعه  ظواهر اسالمي، رعايت با كوشيد كرد، مي مي عمل غرب جهان سلطة و ساية قدرت در اينكه دليل به استعماري ) استبداد4

  غرب را تأمين كند.

  صحيح است؟ ، در رابطه با جامعة تغلبزير عباراتكدام يك از  - 80
  پيروزي بر ساير سرزمين هاست. ،الف) هدف مردم در جامعه تغلب

  شند.مالك اموال خود با ،خواهند ملت مقهور تغلب نمي ةب) مردم جامع
  شوند. ج) مردم جامعه تغلب حتي بر مردم جامعه خود نيز چيره مي

  بر اقوام و ملل ديگرند. ههمه افراد شيفته غلب ،د) در جامعه تغلب
  دانند. هـ) چنين مردمي خود را برتر از ساير جوامع مي

  توانند به موقعيت آنان دست يابند. ها نيز مي دانند كه ساير ملت و) آنها مي
  ـ هـ دـ  ب  )4    وـ  دـ  ب) 3  ـ هـ      ج) 2       ) الف 1
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 كند؟  تر تكميل مي را به درستي و دقيق»  …اوست زيرا دهنده به زندگي  هر كس معنا ةفلسف«  جملة ،كدام گزينه - 81

  هاي نابخردانه و غيرمنطقي محال و غيرممكن است.  بدون تفكر فلسفي، ترك عادت) 1

  ي در انتخاب اهداف ما دارند. ا كننده سازند، نقش تعيين ما را مي ةفلسفباورهايي كه ) 2

  معنابخشي به زندگي انسان است.  ،كار فلسفه) 3

  گيرد.  بدون تفكر فلسفي، انسان در انتخاب هدف به خطا رفته و زندگي او معناي نادرستي به خود مي) 4

 ؟ نيستدرخصوص باورهاي انسان، كدام عبارت صحيح  - 82

  توانستيم تصميم بگيريم.  گاه نمي آن ،ر باورهاي ما نسبت به زندگي وجود نداشتنداگ) 1

  هر انساني از داليل باورهاي خود آگاه است.) 2

  هايمان قابل شناسايي هستند.  الي رفتارها و حرف باورهاي ما در البهبرخي ) 3

  زند. اپرد و تعمق دربارة باورهاي خود مي لحظاتي به تفكر ،ها گاهي به دور از اشتغاالت روزانه انسان برخي) 4

 ؟ هاي زير صحيح است كدام يك از عبارت - 83

  سازد.  باورهايمان را مي ،زندگي ما ةفلسف) 1

  هاي مشتركي براي زندگي وجود داشته باشد.  امكان ندارد فلسفه) 2

  باورهاي شخصي، اهداف خود را تعيين كند.   تواند بدون داشتن  انسان مي) 3

  شوند.   گرداني از برخي امور مي ي رهاي ما، باعث روباو) 4

 : جز بههستند،  نادرستعبارات زير  ةهم - 84

  تواند به يك فيلسوف تبديل شود.  ، ميانديشه كنداگر يك كارگر، قدرت تفكر خود را افزايش دهد و با استفاده از قواعد تفكر، در امور فلسفي ) 1

  ها، فهم درستي از وقايع ارائه دهند.  لطهكوشند با كاستن از مغا فيلسوفان مي) 2

  اند.  طور جدي انديشيده ها از قبل به آن مباحث به داند آن چون مي ،پذيرد فيلسوف واقعي سخنان فيلسوفان ديگر را مي) 3

  ها.  افالطون مثالي است براي نشان دادن راه دوري از مغالطه» تمثيل غار«) 4

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

  توانيد پاسخ صحيح بدهيد؟ ؤال ميسؤال به چند س 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 

   

  فلسفه
  فلسفه و زندگي 

 آغاز تاريخي فلسفه 
 ها تا ابتداي سوفيست

  34تا  19صفحة 
  دقيقه 10وقت پيشنهادي: 
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  باشد؟  دهندة كدام عقيدة وي مي سوف است و نشانجملة زير مربوط به سخنان كدام فيل - 85

  » .بار شنا كرد توان در يك رودخانه دو نمي«

  تغيير و تحول دائمي جهان ـپارمنيدس  )2    وحدت اضداد ـ  هراكليتوس )1

  تغيير و تحول دائمي جهان  ـهراكليتوس  )4    وحدت اضداد ـ پارمنيدس  )3

  هاي زير درست است؟  كدام يك از گزينه - 86

  هاي باستاني چين و هند كه پيش از تمدن يونان شكل گرفته بودند، تنها فلسفه رواج داشته است.  در تمدن )1

  گاتاها كه شامل متون متعدد هندو است، از جمله آثاري است كه در آن مسائل بنيادينِ هستي وجود داشته است.  )2

  رد و معناي همان زمان اين واژه را در نظر داشت. استفاده ك» تئوري«فيثاغورس اولين كسي بود كه از واژة  )3

  باشد. فيثاغوريان معتقد بودند كه اصول رياضي دربارة تمام موجودات صادق است و اصول اعداد همان عناصر ابتدايي موجودات مي )4

  ……توانيم  هاي فلسفي، ما تنها مي مانده از انديشه توان گفت كه براساس آثار باقي مي - 87

  هاي فلسفي ارائه كنيم.  اجمالي از دورترين انديشهگزارشي ) 1

  هاي فلسفي جهان ارائه كنيم.  گزارشي دقيق و مفصل از انديشه) 2

  تاريخ دقيقي از آغاز فلسفه ارائه دهيم. ) 3

  در كدام سرزمين پديد آمده است. ادعا كنيم كه فلسفه ابتدا ) 4

اولين عنصر و پايه و اسـاس سـاير    آب كه بار استفاده كرد و چه كسي عقيده داشت اولينكيهان را براي جهان براي  ة، چه كسي واژترتيب  به - 88

 چيزهاست؟ 

  فيثاغورس ـ تالس) 2    تالس ـ هراكليتوس) 1

  تالس ـ فيثاغورس) 4    فيثاغورس ـ هراكليتوس) 3

 پارمنيدس است؟  ةكدام گزينه بيانگر اساس فلسف - 89

  پذير است.  واقع، نيستي امكان در جهان) 2    هستي، هست و نيستي، نيست. ) 1

  واقعيت قابل تغيير است. ) 4    هستي قابل حركت و شدن است.) 3

  شود.  حصول مي …جهان با  …الية از نظر پارمنيدس  - 90

  عقل و داليل برهاني ـ  ظاهري )2    حواس ظاهري ـ  باطني )1

  شهود ـ ظاهري  )4  هاي عقالني  عقل و استداللـ باطني  )3

https://konkur.info



   22: ةصفح  دهم انساني)ياز ة(پايدوم  ةمتوسط ةدور  آذر 4 آزمون) ـ 3پروژة (
 
  

  

  

  
 

 هاي زير در كدام گزينه بيان شده است؟  پاسخ پرسش ،تيبتر به - 91

  شود؟  الف) وزن نوزاد پس از پايان سال اول، چند برابر مي

   حركاتي هستند؟ نوع ب) كودكان در ابتدا قادر به انجام چه

 رشد در دورة كودكي، كدام است؟  ةترين جنب ترين و شاخص پ) ابتدايي

  برابر ـ حركات ظريف ـ رشد جسماني، حركتي دو) 2  هيجاني برابر ـ حركات درشت ـ رشد  دو) 1

  حركات ظريف ـ رشد هيجاني  سه برابر ـ) 4  برابر ـ حركات درشت ـ رشد جسماني، حركتي سه ) 3

 ؟نيستكند، كدام گزينه در مورد رشد اخالقي صحيح  كيك خودش را با خواهرش تقسيم  خواهد نمي با توجه به اين مثال كه برديا - 92

  يك فرآيند تدريجي و پيچيده است. ،در شخصيت برديا شد اخالقير) 1

  .چگونه رفتار بكند خواهرشدر برخورد با  بردياكند كه  مي  رشد اخالقي، تعيين) 2

  .رشد اخالقي، همان انجام عمل اخالقي نيست) 3

  د.هيچ تصوري در مورد خوب و بد ندار، چون نيستمسئول رفتار خود  برديا) 4

 ؟هاي هيجاني، جسماني و اخالقي رشد است موارد مربوط به جنبه دام يك از، كترتيب به - 93

  فكر كردن ـ رعايت قوانين  خشم ـ زاراب) 2   ها ـ رعايت حق ديگران خشم ـ رشد ماهيچه زاراب) 1

   ابراز خشم  ها ـ رعايت عدالت ـ رشد ماهيچه) 4   فكر كردن ـ رشد ابعاد بدن ـ رعايت عدالت) 3

 ؟ است نادرستكدام گزينه  ،همسان يا ناهمسان بودن دوقلوهابا در ارتباط  - 94

     راثت يكسان دارند.ودوقلوهاي همسان از نظر ژنتيك كامالً شبيه يكديگر هستند، يعني ) 1

   جنس هستند؛ يعني هر دو دختر يا هر دو پسر هستند. دوقلوهاي همسان هم) 2

     تاري، قابل تشخيص نيستند. دوقلوهاي همسان بيشتر اوقات از لحاظ ظاهري يا رف) 3

   اند.   وجود آمده دوقلوهاي همسان از دو تخمك جدا به) 4

  نياز دارد. …به موازات افزايش سن در كودكان از طرق مختلف به  …و  …هاي   بسياري از توانمندي - 95

  جسماني ـ هيجاني ـ رسش) 2     ري يگاخالقي ـ جسماني ـ ياد) 1

  شناختي ـ هيجاني ـ رسش) 4    يجسماني ـ شناختي ـ يادگير) 3

 گذاري قبل از شروع هر درس در دفترچة سؤال هدف
  خود را بنويسيد: 10گذاري چند از  هدف، شناسي روان 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 
   

  شناسي روان
  شناسي رشد روان

  كودكي  ةدور در تا پايان رشد اخالقي
  52تا  34صفحة 

  دقيقه 15يشنهادي: وقت پ
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23: ةصفح دهم انساني)ياز ة(پايدوم  ةمتوسط ةدور آذر 4 آزمون) ـ 3پروژة (

وترسد. پويا  ها مي گي از غريبهزدارد كه او نيز به تاهم تري  او خواهر كوچك ؛به تنهايي بازي كند ش باشد وليانپويا عالقه دارد در كنار دوست - 96

سني قرار دارند؟ ةخواهرش در چه باز

هگيما 3يا  2سالگي ـ  5يا  4) 2ماهگي 3يا  2دبستان ـ  دورة) 1

ماهگي 8دبستان ـ  دورة) 4ماهگي 8سالگي ـ  5يا  4) 3

است؟ نادرستطبق جدول مراحل رشد انسان، كدام گزينه  - 97

نامند. كودكي قرار دارند و آنها را نوپا مي  ساله در دورة 3تا  1كودكان ) 1

و كودكي دوم است. قبل از دبستاندورة كودكي شامل طفوليت، ) 2

گيرد. سالگي را در بر مي 45تا  20سني  ةبزرگسالي قرار دارد و باز  ةدر دور» جواني«) 3

يابد. سالگي و زماني كه فرد از والدين مستقل شود، ادامه مي 20نوجواني تا   دورة) 4

كدام عامل رشدي اشاره دارد؟يك از ابيات زير به  هر، ترتيب به - 98

النارزينهار از قرين بد زينهار / وقنا ربنا عذاب  الف)

هري قابل / تربيت در او اثر باشد.وب) چون بود اصل گ

محيط ـ وراثت) 4  محيط ـ محيط) 3وراثت ـ محيط) 2  وراثت  ـ وراثت) 1

كند؟ شناسي رشد چه دوراني از زندگي را بررسي مي روان - 99

تشكيل نطفه تا پيري) 4  تشكيل نطفه تا مرگ )3تولد تا پيري )2  تولد تا مرگ) 1

گويند. مي …شناسي به رفتارهايي كه وابسته به آمادگي زيستي است  در روان - 100

وراثت) 4  رسش) 3يادگيري) 2  عوامل محيطي) 1
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  ییساساا ا   یازدھمیازدھم  سالسال  

  ١۴٠١١۴٠١ماه ماه     آآ  ۴۴    
  

  
   ةصفح  مواد امتحاني  رديف

  2 )2عربي زبان قرآن (  1
  2 )2رياضي و آمار (  2
  4 )2علوم و فنون ادبي (  3
  4 )2(تاريخ  4
  5 »آشنا«)2(تاريخ  5
  5 )2(جغرافيا   6
  6 )2شناسي (جامعه  7
  7 فلسفه  8
  7 شناسيروان  9

  
  
  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

ی قلم وز ی آ   عام) ف(و ی  یاد عل
   

   

  1165داخلي  021-6463ـ تلفن چهار رقمي  923دفتر مركزي: خيابان انقالب بين صبا و فلسطين پالك 
  
  
  

  »»چي وقف عام است بر گسترش دانش و آموزشچي وقف عام است بر گسترش دانش و آموزش  آموزشي قلمآموزشي قلم    ها و درآمدهاي بنياد علميها و درآمدهاي بنياد علمي  تمام داراييتمام دارايي««
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  2: ةصفح  دهم انساني)ياز ة(پايدورة متوسطة دوم   آذر 4 آزمون -)3ة (پروژ    

    

  
 )19 صفحة، ترجمه، خالد مشيرپناهي(  »1«گزينة  - 1

در » زنـدگي بـر مـن   («ام تلـخ شـده اسـت    زنـدگي »: مرّر عيشي (ماضـي مجهـول)  «
اضـافي اسـت.) /    »4«در گزينـه  » چقـدر «نادرسـت اسـت.    »4«و  »2«هـاي   گزينه

»3«در گزينـه  » ما هترك كرد(«اند اند، از من دوري كردهمن را ترك كرده»: جرنيه« 
ضمير آن ترجمه نشده اسـت.) /   »4«دوستانم (در گزينه »: أحبتي«نادرست است.) / 

يرجِعـوا  أن «نادرسـت اسـت.) /    »3«در گزينـه  » اميد است كـه («اميدوارم »: أرجو«
كنند تمراجع نزد من»: إلي 

----------------------------------------------  
 )تركيبي، ترجمه، خالد مشيرپناهي(  »4«گزينة  - 2

در گزينـه  » تأكيد دارد«و  »1«در گزينه » تأكيد داردبر اين («كند تأكيد مي»: يؤكّد«
» ابيــات« ،»2«در گزينــه ( ملمعــاتشدر »: فــي ملمعاتــه«نادرســت هســتند.) /  »3«

گزينـه  در » كه جوانـان بايـد  («كه جواناني كه »: أنّ الشّباب الّذين«نادرست است.) / 
خواهنـد (در  مـي »: يريـدون «نادرست هسـتند.) /   »3«در گزينه » جواني كه«و  »1«

 »3«و  »2«هـاي  در گزينـه » خواهـد  مي«و » خواهان«ترجمه نشده است.  »1«گزينه 
در گزينـه  » تا بتوانند... برسند(«كه به... برسند »: أن يصلوا إلي...«نادرست هستند.) / 

نادرسـت هسـتند.) /    »3«در گزينـه  » به...برسد«و  »2« در گزينه» رسيدن به«، »1«
نادرست اسـت.)   »2«در گزينه » هاي واالدرجه(«باالترين درجات »: أعلي الدرجات«

در گزينـه  » گـام بـردارد  («بايد قدم بگذارند، بايد قدم بردارند »: عليهم أن يسيروا/ «
 نادرست است.) »3«

----------------------------------------------  
 )تركيبي، ترجمه، منيژه خسروي(  »3«گزينة  -3

 هاي ديگر: تشريح گزينه

چشـانيم زيـرا او    به دشـمن تلخـي شكسـت را مـي     ترجمه صحيح عبارت:»:1«گزينه 
 مان را تلخ كند. زندگيكه خواهد  مي

به زبان عربـي   آميختههايي از اشعار  اينك به نمونه ترجمه صحيح عبارت: »:2«  گزينه
  كنيم. مي اشاره
م هاي زنانه را از آن مغازه خريـد  ترين پيراهن ارزان ترجمه صحيح عبارت: »:4«  گزينه

 اش به انصاف مشهور است. فروشنده و
----------------------------------------------  

 )11 ، صفحةترجمه، منيژه خسروي(  »3«گزينة  - 4
قـط بـا صـبر و بردبـاري در     پروردگـارت را ف  كه تو، و بدان« ترجمه صحيح عبارت:

 »كني. مقابل دشنامگو راضي مي
  نكات مهم درسي:

  صورت مفعولي ترجمه شود. زيرا بايد به ،به حركت فتحه در (ربه) دقت كنيد
----------------------------------------------  

 )تركيبي، لغت، زاده عليرضا قلي(  »2«گزينة  - 5
  مترادف نيستند.  »، اإلحسان: نيكيبيابانالبرّ: «
 مترادف نيستند.  »علَّم: ياد داد. تعلّم: يادگرفت«

----------------------------------------------  
 )15 ، صفحةلغت و مفهوم، زاده عليرضا قلي(  »1«گزينة  - 6

 »داريد؟! تر ارزانها براي لباس زنانه گران است. آيا از اين  اين قيمت«

----------------------------------------------  
 )11 ، صفحةمفهوملغت و ، اهللا نوروزي ولي(  »3«گزينة  -7

 »شـود.  كار بـرده مـي   هكه براي باربردن و سواري ب است حيواني«  »:3«ترجمه گزينه 
 درست است.  ) به جاي آناالغ(» الحمار«غلط است و كلمه  )گرگ(» الذّئب«كلمه 

 )14 حة، صفقواعد، اهللا نوروزي ولي(  »1«گزينة  -8
به همراه حرف » خير«كلمه  .»نادان بهتر است يعاقل از دوست يدشمن«ترجمه عبارت: 

معنـاي   بـه » خيـراً  وخَيـر، خيـراً   الْْ«هـا   در ساير گزينه ليو ،اسم تفضيل است» من«جرّ 
 د. نباش و اسم تفضيل نمي هستند» خوبي«

----------------------------------------------  
 )14 ، صفحةقواعد، مجيد همايي(  »1«گزينة  - 9

»اُ«باشد؛ اگر  : مبتدا ميترين) (محبوب» أَحببباشد فعل  »ح(دوست دارم :باُح) .است   
----------------------------------------------  

 )تركيبي، قواعد، مريم آقاياري(  »2«گزينة  - 10
»عستَماست نه » ا (فتعالا) استفعال)(فعل امر از باب.  
  

  
  

 )11تا  8 ، صفحةها ها و تركيب گزاره گزاره، فرشيد كريمي(  »3«گزينة  -11
ارز باشـند،   رزش درست است كـه دو گـزاره هـم   تركيب دو شرطي در صورتي داراي ا

  يعني هر دو درست يا هر دو نادرست باشند.  
  ها:   تشريح عبارت

23≠الـف)  (نادرسـت اسـت؛ در قسـمت     هالف و ج): هر دو گزار )و  سـت ا6 )− 41 
3≠ج) (همواره مثبت است و در قسمت  22   ي گنگ است. دعد 2و  ستا 3

---------------------------------------------- 
 ))11تا  8، صفحة اه ها و تركيب گزاره گزاره، زاده احسان غني(  »3«گزينة  - 12

pامروز جمعه است :.  

qبارد : باران نمي. q ←⎯⎯⎯⎯ÇÃ£ºبارد : باران مي.  
qدر نتيجه  p⇔ :برابر است با   

  .بارد، آنگاه امروز جمعه است و بالعكس اگر باران مي
---------------------------------------------- 

 )11تا  8، صفحة ها ها و تركيب گزاره گزاره، اي مهديس حمزه(  »3«گزينة  - 13
  آوريم:  دست مي سپس نقيض آن را به ،كنيم ابتدا گزارة شرطي را به گزارة فصلي تبديل مي

(q p) ( q p) ≡ ∨       
  فصليتبديل شرطي به                    

( q) ( p) q p p q≡ ∧ ≡ ∧ ≡ ∧    دمورگان  
---------------------------------------------- 

 )11تا  8، صفحة ها ها و تركيب گزاره گزاره، اي مهديس حمزه(  »3«گزينة  - 14
p q q r p q (p q) r q p p q

( )

  ∧ ⇔ ⇔

1
j · j j · · j ·

 
  

  

q p (q p) q ( q p) r (p q) q

( ) ( ) ( )

  ∧ ⇔ ∧ ⇔ ∨

2 3 4
j · j ·


  

)پس تنها گزارة  q p) r⇔ ∧ راي ارزش درست است. دا  
---------------------------------------------- 

 )11تا  8، صفحة ها ها و تركيب گزاره گزاره، اي مهديس حمزه(  »4«گزينة  -15
  نادرست است، زيرا:  »4«گزينة 

(p q) (p q) (q p)⇔ ≡  ∧    
  هاي ديگر:    تشريح گزينه

  است و درست است.  يفصلقانون تبديل تركيب شرطي به »: 1«گزينة 
  درست است: »: 2«گزينة 

 (p q) ( p q) p q ≡ ∨ ≡ ∧
·I¬n¼¶j

      
   دمورگان داريم: قانونطبق »: 3«گزينة 

(p q) p ( q) p q∨ ≡ ∧ ≡ ∧        

 )2عربي زبان قرآن (

 )2رياضي و آمار (
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  3: ةصفح  دهم انساني)ياز ة(پايدورة متوسطة دوم   آذر 4 آزمون -)3ة (پروژ    

    
 )11تا  8، صفحة ها ها و تركيب گزاره گزاره(امير محموديان،   »4«گزينة  - 16

p)و  pچون ارزش تركيب فصلي  ~ q)⇔    نادرست است، پس بايـد هـم ارزشp 
p)نادرست باشد و هم ارزش  ~ q)⇔ .  

pكه ارزش  براي آن ~ q⇔ بايد  ،نيز نادرست شود~ q يعنـي ارزش   ،درست باشد
q .نادرست باشد  

---------------------------------------------- 
 )11تا  8، صفحة ها ها و تركيب گزاره گزاره(امير محموديان،   »2«گزينة  -17

p يشرط ةارزگارزش  q برقرار باشد ريحالت ز سه يكي از درست است كه يزمان:   
p , q

p q T p , q
p , q


 ≡  



: Swnj : Swnj
: SwnjIº : Swnj
: SwnjIº : SwnjIº

   

   :ميابي يرا م ها نهياز گز كيهر ةارزارزش گ ،ريحال با استفاده از جدول ز
p q p q p (p q) p q (p q) p p q
T T T T T T T
F T T F F T F
F F T F F T T

( ) ( )

 ⇔  ∧ ∧ ⇔ ⇔

1 2

  

  

(p q) p p q (p q) (p q)
T T T
F T F
T F T
( ) ( )

⇔ ∨ ∨ ∨ ⇔ ∧

3 4

  

    .است درستمواره ه» 2«ة نيگز ةارزتنها ارزش گ ،ديكن يهمانطور كه از جدول مشاهده م
---------------------------------------------- 

 )11تا  8، صفحة ها ها و تركيب گزاره گزاره، زاده احسان غني(  »4«گزينة  - 18
  كنيم:   جدول ارزشي گزاره را رسم مي

p q p q p q (p q) ( p q) (p q) A ∧  ∨ ∧
j j · · j · j j
j · · j j j j ·
· j j · j · j j
· · j j · · · j

     

  

---------------------------------------------- 
 )11تا  8، صفحة ها ها و تركيب گزاره گزاره، امير محموديان(  »3«گزينة  -19

pة گزار q⇔ پس  ،نادرست استp  وq   ارزش مخالف هم دارند. يعنـيp  و
q ند. ا ارزش هم  

qگزارة  r⇔  درست است. پسr  وq اند.  ارزش هم  
  اند.  ارزش هم rو  qو  pدر نتيجه 

  نادرست است. » 3«تنها ارزش گزينة  ،ها در بين گزينه
---------------------------------------------- 

 )11تا  8، صفحة ها ها و تركيب گزاره گزاره، امير محموديان(  »2«گزينة  - 20
زماني نادرست است كه مقدم درست و تالي نادرست باشد. مقـدم،   ،ارزش تركيب شرطي

 بايد هر دو درست باشند. يعنـي  ،تركيب عطفي دو گزاره است و براي آن كه درست باشد
q درست و q است و چون  نادرست( p q)⇔     درست اسـت پـس بايـدp 

rيعنـي   اسـت. ارزش تـالي   درست pدر نتيجه  نادرست باشد،  p∧    در ايـن حالـت 
  باشد. نادرست rدرست است، پس بايد  p. از آنجا كه ارزش تنادرست اس

---------------------------------------------- 
 )13و  12 ، صفحةاستدالل رياضي، فرشيد كريمي(  »2«گزينة  - 21

x2و مربع نصف آن عدد  xيريم، جذر آن عدد برابر در نظر بگ xاگر آن عدد را 
4 

و معكوس آن 
x
  شود: صورت زير مي است و عبارت به 1

x x
x

− >
2 1
4    

 )13و  12 ، صفحةاستدالل رياضي ،فاطمه ايلخاني(  »1«گزينة  - 22
تفاضـل  سه برابـر  «يعني برابري  ،كند را با هم بيان مي دو عبارتت سؤال برابري صور

پس ما اين دو گزاره را بـا نمـاد    »مجذور معكوس آن عدد«با  »عددي از ثلث آن عدد

)x  در نظر بگيريم داريم:  xاگرعدد مورد نظر را نويسيم.  رياضي مي x)
x

− = 13 23   

---------------------------------------------- 
 )13و  12 ، صفحةاستدالل رياضي، سامان اسپهرم(  »1«گزينة  - 23

  صورت زير باشد:  اشتباه شده است و نماد رياضي آن بايد به» 1«فقط درگزينة 
xx =

3
3 5   

---------------------------------------------- 
 )13و  12 ، صفحةاستدالل رياضي(امير زراندوز،   »3«ينة گز - 24

  :است زيربه صورت » 3«نماد رياضي گزينة 
xx x+ = ×2 3 4 3  

  اند. هاي فارسي، همگي درست نوشته شده ها، نمادهاي رياضي مربوط به گزاره در بقية گزينه
---------------------------------------------- 

 )18تا  14 ، صفحةاستدالل رياضي (امير زراندوز،  »4«گزينة  -25
 يجهت نامسـاو  ،ضرب شوند يعدد منف كيدر  ياگر دو طرف نامساو ):1( ةگزيني بررس

    .كند رييتغ ديبا
x ةمعادل ):2( ةگزيني بررس + =2 100 x رايز ،جواب ندارد 0 = −2 از  ميتوان يو نم 100
)عدد      .ميريجذر بگ 100−(
جهـت نامسـاوي    ،اگر مقدار ثابتي را به دو طرف نامساوي اضافه كنيم ):3( ةگزيني بررس

  عوض نخواهد شد.
a b a b>  − > −4 4  

  :رايز ،درست است يتساو نيا :)4( ةگزيني بررس

x x (x ) | x |+ + = + = +2 226 9 3 3   
ـ عبـارت ز  )سـاده شـوند  ( ج باشند و با هم خط بخورندزو ،اگر توان و فرجه ميدان يم   ري

    .شود يبا قدرمطلق خارج م كاليراد
---------------------------------------------- 

 )18تا  14 ، صفحةاستدالل رياضي، سامان اسپهرم(  »1«گزينة  - 26
  اين استدالل، مغالطه است چون به شكل زير است: 

   qآنگاه  p: اگر 1مقدمة  
   q: 2مقدمة 

∴   p   
مسـتطيل   ABCDضـلعي  و چهاردانيم نتيجة اين مغالطه درست اسـت.   مياگر چه 

  ت است. است ولي روش آن نادرس
---------------------------------------------- 

 )18تا  14 ، صفحةاستدالل رياضي، اي مهديس حمزه(  »2«گزينة  -27
  صورت زير نشان داد:  توان به مي را قياس استثنايي ،دندو گزاره باش qو  pاگر 

p q
p

q



∴
  نماد نتيجه ∴    

---------------------------------------------- 
 )18تا  14 ، صفحةاستدالل رياضي، فرشيد كريمي(  »4«گزينة  - 28

صورت،  قياس استثنايي به
p q
p

q



∴
و فوتبـال   pاگر عبارت هوا خوب باشد را است.  

 استدالل بنابراين ،در نظر بگيريم qبازي كردن را 
p q
q

p



∴
كار  روش بهمغالطه است.  

  رفته در مغالطه نادرست است ولي نتيجة اين استدالل ممكن است درست باشد.
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  4: ةصفح  دهم انساني)ياز ة(پايدورة متوسطة دوم   آذر 4 آزمون -)3ة (پروژ    

    
 )18تا  14 ، صفحةاستدالل رياضي، امير محموديان(  »2«گزينة  -29

  آيد:  دست مي صورت زير به ، دلتا به2در مرحلة 
( )( )Δ = − − − = − = −24 4 1 6 16 24 8   

---------------------------------------------- 
 )18تا  14 ، صفحةاستدالل رياضي(امير زراندوز،   »4«گزينة  -30

xدر كسر »: 1«گزينة  y−5 2
چون بين  ،ساده كنيم 5و  2را با  10عددتوانيم  نمي 10

x5  وy2 .عالمت ضرب وجود ندارد  
xتـوانيم از   عددي مثبت باشد، مـي  kفقط اگر »: 2«گزينة  y>   عبـارتkx ky>  را

xگاه از  منفي باشد، آن kنتيجه بگيريم. ولي اگر  y> گيريم كه  نتيجه ميkx ky<.  
  است:حل صحيح معادلة داده شده به صورت زير »: 3«گزينة 

(x )(x ) (x ) (x )(x ) (x )− − = −  − − − − =5 8 3 5 5 8 3 5 0   
x x

(x )(x )
x x

− =  =
 − − − =   − =  =

5 0 55 8 3 0 11 0 11   

  جواب. يكجواب دارد نه  2پس معادله 
 ′Sو  Sترتيب با  اگر مساحت دايرة اوليه و مساحت دايرة جديد را به»: 4«گزينة 

  گاه خواهيم داشت: آن ،يمنمايش ده
S r= π   : اوليه2

S r ( r) r S′ ′= π = π = π =2 2 23 9   : جديد 9
 

 
  

  

 )38و  37 صفحة، سبك عراقي، سعيد جعفري(  »1«گزينة  - 31
، در ايـن بيـت،   اسـت كه مربوط به سبك عراقـي  » باور به قضا و قدر«هاي فكري ويژگي 

 وجود دارد.
  :اه ديگر گزينه ويژگي فكري

  وجود روحية حماسي»: 2«گزينة 
  زميني بودن معشوق»: 3«گزينة 
  واقع گرايي يا توجه به دنياي بيرون»: 4«گزينة 

----------------------------------------------  
 )38و  37 صفحة، سبك عراقي ،محمد نوراني(  »4«گزينة  - 32
آن به كاررفته اسـت.  بيت اين گزينه، مربوط به سبك خراساني است و تشبيه حسي در  

 شود.  گرايي يا توجه به دنياي بيرون نيز در آن ديده ميدر ضمن، واقع
 هاي ديگر: مفاهيم مربوط به سبك عراقي در گزينه

 اعتباري و ناپايداري دنيا  بي : »1«  گزينة
  پرهيز از زهد ريايي   :»2«گزينة 
 ستايش عشق و برتري عشق بر عقل  : »3« ةگزين

----------------------------------------------  
 )تركيبي، تشبيه، نيا اعظم نوري(  »1«گزينة  -33

 جگر من سراب شد: تشبيه/ سراب و سيراب: جناس 
 هاي ديگر: تشريح گزينه

  : ترصيع ندارد./ مخاطب قرار گرفتن باد: تشخيص»2« گزينة
  عزيز و خوار: تضاد/ تلميح ندارد. »:3« ةگزين

 دارد./ سليمان چون سلمان: تشبيهموازنه ن»: 4«گزينة 
----------------------------------------------  

 )29 صفحة، تشبيه، نيا اعظم نوري(  »4«گزينة  - 34
  در بيت اين گزينه، تشبيه گسترده وجود دارد: تشبيه ابرو به كمان و قد به تير 

 هاي ديگر: تشبيه فشرده در گزينه

  : ميِ حسن/ ميِ سودا»1« ةگزين
  هر تار مويت [چون] شب يلداست. »:2« ةگزين

 دل ةخزين»: 3«گزينة 

 )29 صفحة، تشبيه، محمد نوراني(  »4«گزينة  - 35
  الف) دو تن مانند پسته در پوست 
  …ج) مانند سعدي جامه دريد  

    …د) هركس مانند شمع در نظر شاهدي است 
----------------------------------------------  

 )27و  26 صفحة، تشبيه، نيا نوري  عظما(  »1«گزينة  - 36
 كار رفته است: مغرب زوال، آفتاب شرم، مشرق مي در بيت اين گزينه، سه تشبيه به 

 هاي ديگر: تشبيه در گزينه

 يونان عقل، سيالب فتنه :»2« ةگزين
  .آتش است[مانند] گلرنگ  ةشيرست و باد [مانند] عقل»: 3« ةگزين
 آيد.ن مي: مانند آفتاب بيرو»4« ةگزين

----------------------------------------------  
 )28و  27 صفحة، تشبيه، نيا اعظم نوري(  »4«گزينة  -37

 به/ صفت: ادات تشبيه/ اشك ريختن: وجه شبه[تو]: مشبه/ ابر: مشبه 
 هاي ديگر: تشريح گزينه

  به): ما (مشبه)/ سبو (مشبه»1« ةگزين
  به/ چو: ادات تشبيه/ به سر دوان بودن: وجه شبهه[ما]: مشبه/ گوي: مشب»: 2« ةگزين
 اي چون الله داد.)به (عشق، به ماهرخان، چهره: عارض: مشبه/ الله: مشبه»3« ةگزين

----------------------------------------------  
 )37 صفحة، سبك عراقي، نيا اعظم نوري(  »1«گزينة  -38

تعريف كرده است. او معتقد است عاشـقي يعنـي   شاعر، در بيت اين گزينه، عاشق بودن را  
  (كنايه از ترك تعلقات) و باختن جان و دل در راه معشوق. زيستن زندگي بدون دل و جان

  كند.ها، شاعر از هجران و دوري از يار گله و شكايت مي در ساير گزينه
----------------------------------------------  

 )تركيبي، مفهوم، سعيد جعفري(  »2«گزينة  - 39
  :ها تشريح ديگر گزينه 

  غيبت توانگران و صاحبان مقام (در پوستين كسي افتادن: كنايه از غيبت كردن)»: 1«گزينة 
  يابد.درمانده، حال درماندگان را درمي»: 3«گزينة 
  لزوم داشتن نيت پاك در عبادت»: 4«گزينة 

----------------------------------------------  
 )تركيبي، مفهوم، افشين كياني(  »3«نة گزي - 40
   است.  » پنهان نماندن عشق«مفهوم  دربارة» 4«و » 2«، »1«ابيات  

 يافترهايي  ،ها شاعر معتقد است وقتي كه عاشق شد از ساير آيين»: 3«در گزينة 
  شوند.  ها پنهان مي كند و ستاره مثل زماني كه خورشيد طلوع مي

  

  
 

 )21 صفحة، اسالم در مكه، بهروز يحيي(  »2«گزينة  - 41
 دهـد كـه    م نشان مـي  20و  19هاي  شناسان در سده هاي باستان خان و كاوشمطالعات مور

پيش از ميالد حضرت عيسي (ع)، فرهنگ و تمدن مهمي در سرزمين يمن واقع در جنـوب  
به دو دسـته قحطـاني (جنـوبي) و     خود را اعراب .ه استعربستان وجود داشت ةشبه جزير

ساكنان عربستان در دوران پيش از اسالم بـه داشـتن    كردند.  منسوب مي (شمالي)اني نعد
نوازي، شجاعت، سخاوت، مروت و استقامت در برابر   هاي اخالقي مانند مهمان برخي خصلت

اي،  هاي حاكم بر نظـام قبيلـه   ترين ارزش از جملة شاخصهاي زندگي معروف بودند. سختي
چـون و چـرا از    به روابط خوني و خويشاوندي، اطاعت بـي افتخار به حسب و نسب، احترام 

  قيد و شرط از افراد قبيله درهر شرايطي بود.  رئيس يا شيخ قبيله و پشتيباني بي
----------------------------------------------  

 )22 صفحة، اسالم در مكه، بهروز يحيي(  »4«گزينة  - 42
متأثر از موقعيت جغرافيايي و شرايط  جزيرة عربستان به شدت وضعيت اقتصادي شبه 

تـرين دسـتاورد فرهنگـي مـردم عـرب در دوران       آن بود و برجستهطبيعي و اقليمي 
  شعر و شاعري بود.  ،جاهليت

) 2علوم و فنون ادبي (

 )2تاريخ (
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  5: ةصفح  دهم انساني)ياز ة(پايدورة متوسطة دوم   آذر 4 آزمون -)3ة (پروژ    

    
 )25 صفحة، اسالم در مكه، محمد كريمي علي(  »1«گزينة  - 43

حجراالسـود حضـور داشـت و از يـك       نصـب  ةساله بود كه در واقع 35پيامبر اسالم  
  ي شديد بين مردم مكه جلوگيري كرد. درگير

----------------------------------------------  
 )29 صفحة، اسالم در مكه، مهدي كاردان(  »3«گزينة  - 44

آن  ،خدا (ص) بيشتر شـد  و آزار سران قريش نسبت به رسول جسارت ،با رحلت ابوطالب 
  ».  ند كرد تا ابوطالب بمردقريشيان مرا آزار نتوانست«خود اشاره كرده است كه  ،حضرت

، بلكـه بـا   نـد طائف شد اهالي طائف نه تنها از پيامبر اسـتقبال نكرد  راهيآن حضرت 
  ان راندند. شاحترامي و اهانت آن حضرت را از شهر بي

----------------------------------------------  
 )28 صفحة، اسالم در مكه، مهدي كاردان(  »1«گزينة  -45
ـ    ازمحاصرة اجتماعي و اقتصادي كههدف مشركان م  او  ةاين بود كـه ابوطالـب و طايف

  ناگزير شوند پيامبر را تنها گذارند. 
طالب در اطراف مكه پناه بردنـد.   هاشم براي كاهش آثار مخرب اين معاهده به شعب ابي بني

  تحمل كردند.  هاي فراواني را ندند و مشكالت و سختيجا ما آنان حدود سه سال در آن
----------------------------------------------  

 )31 صفحة، امت و حكومت نبوي در مدينه، ديناني سيدمحمد مدني(  »1«گزينة  - 46
ها شخصـي بـه نـام عبـداهللا      مردم يثرب قصد داشتند به منظور پايان دادن به تفرقه 

  ند؛ اما اين اتفاق هيچ وقت صورت نگرفت. نرا به رياست برگزي اُبي بن
----------------------------------------------  

 )26 صفحة، اسالم در مكه، محمد كريمي علي(  »3«گزينة  -47
ابوبكر بن ابي قحافه نخستين فرد بيرون از خانوادة رسول خدا بود كـه اسـالم آورد و    

  ارند. ذگ مسلمانان ابتدا در اطراف مكه و به دور از چشم مشركان با رسول خدا نماز مي
----------------------------------------------  

 )40 ، صفحةامت و حكومت نبوي در مدينه، محمد كريمي علي(  »3«گزينة  - 48
پيامبر (ص) پس از جنگ بدر، شرط آزادي هر يـك از اسـيران بـا سـواد را آمـوزش      

  خواندن و نوشتن به ده تن از مسلمانان تعيين كرد.
----------------------------------------------  

 )37 ، صفحةامت و حكومت نبوي در مدينه، محمد كريمي علي(  »2«گزينة  -49
خدا (ص) تصميم به تشكيل   در سال نخست هجرت، به دنبال نزول آيات جهاد، رسول 

نيروي نظامي گرفت. در اواخر همان سال مسلمانان چندين عمليات نظامي و اطالعاتي 
تهديـد مسـير    ،دند. يكي از اهداف ايـن عمليـات  محدود در خارج از مدينه انجام دا

مهاجران را تصرف و  اموالزيرا آنان  ؛تجارت مشركان مكه به شام و كسب غنيمت بود
  غارت كرده بودند. 

----------------------------------------------  
 )38 صفحة، امت و حكومت نبوي در مدينه، محمد كريمي علي(  »3«گزينة  - 50
القعدة سال ششم هجرت، پيامبر به همراه جمعي از مسلمانان به منظور انجام مراسم  يدر ذ 

  ه بين مسلمانان و مشركان شد. بياين سفر منجر به صلح حدي ندحج راهي مكه شد
  

  
 )كتاب درسي 21و  20 صفحة، اسالم در مكه، كتاب جامع(  »3«گزينة  -51

  ان در جنوب و جنوب غربي فالت ايران قرار دارد.جزيرة عربست الف) شبه
درپي در شـبه جزيـرة    هاي پي اي، نقش زيادي در بروز جنگ و خونريزي ب) تعصب قبيله
 عربستان داشت.

اي با جرئت و جسارت تمام  شد كه در منازعات فردي و قبيله ج) شجاع به كسي گفته مي
  رحمي را از خود نشان دهد. بجنگد و نهايت بي

----------------------------------------------  
 )كتاب درسي 29و  23 صفحة، اسالم در مكه، كتاب جامع(  »3«گزينة  -52
آوردند، امـا آن را بـا عقايـد، آداب و رسـوم      پرستان، سنت ابراهيمي حج را به جا مي بت

ـ   آلود آميخته بودند. با تشديد آزار مشركان، به شرك ب، دنبال در گذشت حضـرت ابوطال
  انديشة هجرت از مكه به ذهن پيامبر (ص) و مسلمانان راه يافت.  

----------------------------------------------  
 )كتاب درسي 22 صفحة، اسالم در مكه، كتاب جامع(  »2«گزينة  - 53

هاي  كعبه و برقراري رابطة تجاري با سرزمين ةقبيلة قريش به سبب در اختيار داشتن ادار
، قدرت و نفوذ سياسي قابل توجهي در ميان قبايل ديگر داشـت؛ امـا ايـن    دور و نزديك

توان به منزلة حكومتي پايـدار شـمرد؛ زيـرا متكـي بـه تشـكيالت        قدرت و نفوذ را نمي
 سياسي، اداري و نظامي منظم و منسجمي نبود و ثبات الزم را نداشت.

 )كتاب درسي 25 صفحة، اسالم در مكه، كتاب جامع(  »4«گزينة  -54
گذرانـد و نـزول    ويژه ماه رمضان را در غار حرا مـي  حضرت محمد (ص) اوقاتي از سال به 

  آيات سورة علق به منزلة پيامبري و آغاز رسالت الهي حضرت محمد (ص) بود.
----------------------------------------------  

 )كتاب درسي 21 صفحة، اسالم در مكه ،كتاب جامع(  »4«گزينة  -55
آمد و شـامل تمـامي افـرادي     واحد اجتماعي و سياسي مستقل به حساب ميقبيله يك 

  شد كه داراي نياي مشترك بودند و با يكديگر پيوند خوني داشتند.   مي
----------------------------------------------  

 )كتاب درسي 32تا  30 صفحة، امت و حكومت نبوي در مدينه، كتاب جامع(  »2«گزينة  -56
هاي عرب شهر يثرب، از جمله دو قبيلة بزرگ اوس و خزرج از يمن به آن ديار  هالف) قبيل

  مهاجرت كرده بودند.
) پيمان عقبة دوم، بيانگر نفوذ و گسترش چشمگير اسالم در يثرب بود؛ زيرا شمار قابل ب

  اوس و خزرج، در آن حضور داشتند.    ويژه به  هاي مختلف، توجهي از اعضاي قبيله
----------------------------------------------  

 )كتاب درسي 32 صفحة، امت و حكومت نبوي در مدينه، كتاب جامع(  »1«گزينة  -57
رجيـع   والدت امام حسن (ع)، غزوة احد، كشتار فجيع مبلغان مسلمان در بئـر معونـه و  

  باشند.   مربوط به سال سوم هجرت مي
----------------------------------------------  

 )كتاب درسي 38 صفحة، امت و حكومت نبوي در مدينه، كتاب جامع(  »2«گزينة  - 58
هنگامي كه رسول خدا تصميم به محاصره يهوديان بني نضير گرفـت عبـداهللا بـن ابـي ،     

  منافقان، يهوديان را تشويق به مقاومت كرد و به آنان وعده ياري داد . ةسردست
----------------------------------------------  

 )كتاب درسي 37و  35 صفحة، امت و حكومت نبوي در مدينه، كتاب جامع(»1«گزينة  -59
ترين اقدام پيامبر  نامة عمومي يا به تعبير رايج در عصر ما، قانون اساسي مدينه، مهم الف) پيمان

  رود. شمار مي براي تأسيس نظام اجتماعي و سياسي منسجمي در چارچوب دين اسالم به
 دست يافتند. در غزوة احد به موفقيتي نسبي  ب) مشركان

----------------------------------------------  
 )كتاب درسي 41و  40 صفحة، امت و حكومت نبوي در مدينه، كتاب جامع(  »2«گزينة  - 60

 الف) خلق و خوي رسول خدا
  ها ب) منابع مالي و شيوة گردآوري و توزيع آن

  پ) سپاه و مديريت امور نظامي
  ت) تعليم و تربيت

  
 مبحث: نواحي آب و هوايي

 )33 ، صفحةديناني سيدمحمد مدني(  »1«گزينة  - 61
  تشريح موارد نادرست:  

  ها زياد است.  ميزان تبخير در بيابان -
  ي خورشيد مربوط به نواحي استوايي است. ژترين جذب و تابش انربيش -

----------------------------------------------  
 )32 ، صفحةديناني سيدمحمدمدني(  »2«گزينة  - 62
  ميزان بارندگي ساالنه            منطقه 

mm450  خشك  نيمه ← 250ـ  
mm250  خشك  ← 100ـ  
mm100  ياباني) ب  بسيار خشك (نيمه ← 50ـ  

  بيابان ← mm  50كمتر از 
----------------------------------------------  

 )22 ، صفحةبهروز يحيي(  »4«گزينة  - 63
درست است و محيط زندگي ما از چهار بخش تشكيل شـده اسـت:     »4«گزينة شكل  

  كره) ره) و بيوسفر (زيستكره)، اتمسفر (هواك كره)، هيدروسفر (آب ليتوسفر (سنگ

 ) آشنا2( تاريخ
 )2جغرافيا (
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 )21 صفحة ،بهروز يحيي(  »2«گزينة  - 64
آب و هوا، شرايط و وضعيت هواي يك ناحيه در مدت زماني نسبتاً طوالني است. آب و  

  هاي جغرافياي طبيعي است.  شناسي) يكي از شاخه شناسي (اقليم هوا
----------------------------------------------  

 )25و  24 ، صفحةكاردانمهدي (  »2«گزينة  -65
قطبي است كه بين هواي سرد قطـب و هـواي     ةهاي هوا، جبه ترين جبهه يكي از مهم 

  شود.  تشكيل مي همتعدل ةگرم استوايي در منطق
----------------------------------------------  

 )35 صفحة ،مهدي كاردان(  »1«گزينة  - 66
شود، فشار به سمت مركز منطقـه   نمايش داده مي (L)فشار با حرف  كم ةمركز منطق 

  شود.   كم مي
شود، در تصوير زير فشار به سمت  نمايش داده مي (H)پرفشار با حرف  ةمركز منطق

  شود.  مركز منطقه زياد مي

H

1020

1025

1030

  
----------------------------------------------  

 )27 صفحة ،ي كاردانمهد(  »2«گزينة  -67
  :طور كلي سه نوع بارش وجود دارد به 
تـر   هوا از هواي مجاور خـود گـرم   ةدر اين نوع بارندگي، تود←بارندگي همرفتي -1

شـود و بارنـدگي    آيد و ابر تشكيل مي دماي آن پايين مي ،همراه با باال رفتن ؛شود مي
  اند.   ري بيشتر از اين نوعهاي بها بارش .گيرد صورت مي

هـا   اين نوع بارنـدگي بيشـتر در محـل جبهـه    ←كلوني) ياي (س بارندگي جبهه -2
  كنند.  هاي هوا با يكديگر برخورد مي جايي كه توده ؛آيد وجود مي به
ـ   ←بارندگي كوهسـتاني (نـاهمواري)   -3 دگي، نـواحي مرتفـع و   در ايـن نـوع بارن

شـوند كـه تـودة هـواي      ها با توجه به شكل و جهتي كه دارند، مانع آن مي كوهستان
ف قله ة، كوه به طرتودة هوا در امتداد دامن ،طور افقي حركت كند. در نتيجه مرطوب به

تواند رطوبت را در خود  يابد و ديگر نمي رود و هنگام صعود، دماي آن كاهش مي باال مي
   شود.  رد و بنابراين موجب بارش مينگه دا

----------------------------------------------  
 )34 ، صفحةمهدي كاردان(  »1«گزينة  - 68
  كردن هواست. نوجود آمدن بيابان، وجود مركز پرفشار و صعود  ـ علت اصلي به 

  آمريكاي جنوبي←ـ بيابان آتاكاما
  آفريقا←بيابان ناميب

----------------------------------------------  
 )25 ، صفحةمهدي كاردان(  »1«گزينة  -69
وسيعي از هوا كه از نظر دما و رطوبت، در سطح افقي تا صدها كيلـومتر   حجمالف) به  

  شود.  هاي يكساني داشته باشد، تودة هوا گفته مي ويژگي
هاي هوا، جبهة قطبي است كه بـين هـواي سـرد قطـب و      رين جبههت ب) يكي از مهم

  شود.  گرم استوايي از منطقه معتدله تشكيل مي يهوا
----------------------------------------------  

 )26 ، صفحةمهدي كاردان(  »1«گزينة  -70
ـ   پراكندگي كانون  مي هـوا و  وهاي فشار بر روي كرة زمين، از عوامل مهم گـردش عم
  ييرات آب و هواي نواحي است. تغ

الجدي تا مرز منطقـه معتدلـه    السرطان و رأس اره (اطراف مدار رأسحدر منطقة جنب 
°/يعني  − °33 66 نشـيند و   شود و فـرو مـي   شمالي و جنوبي) سرد و سنگين مي 5

  آورد.  وجود مي مراكز فشار زياد جنب استوايي را به
  

  
  
 )20، صفحة 1هاي فرهنگ جهاني  نمونهز يحيي، (بهرو    »3«گزينه  -71

غلبة نظامي گرچه به حضور مستقيم مهاجمان در مناطق جغرافيايي مـورد تهـاجم منجـر    
  آورد. ها را به دنبال نمي همواره گسترش فرهنگي آناما شود،  مي

----------------------------------------------  
 )21، صفحة 1ي فرهنگ جهاني ها نمونه(بهروز يحيي،      »1«گزينه  -72

هـا،   مغوالن با قدرت نظامي خود مناطق وسيعي از جهان را تصرف كردند ولي فرهنـگ آن 
تـأثير   تحـت  سـرعت  بههاي جهاني شدن را نداشت. آنان  اي بود و شايستگي قومي و قبيله

  هايي قرار گرفتند كه از نظر نظامي از آنان شكست خورده بودند. فرهنگ

 )23، صفحة 1هاي فرهنگ جهاني  نمونه(آزاده ميرزايي،      »4«گزينه  -73
داري تـاريخ   ترين بـرده  هاي هفدهم و هجدهم ميالدي بزرگ الف) استعمار اروپايي در سده

  بشريت را برپا كرد.
  گيرد. با اشغال نظامي جوامع ضعيف شكل ميسياسي ب) امپرياليسم 

  قرن نوزدهم به اوج رسيد.گشايي و امپراتوري است كه در  پ) استعمار نوعي جهان
  كشي دست زدند. براي تأمين سلطة خود به نسل ،ت) اروپاييان در هجوم به قارة آمريكا

----------------------------------------------  
 )25، صفحة 1هاي فرهنگ جهاني  نمونه(آزاده ميرزايي،    »3«گزينه  -74

  ويژگي  ابزارها  انواع استعمار
  استعمارگران حضور مستقيم و آشكار ينظامي و سياس  قديم
  استعمارگران پنهان و مجريان آشكار  اقتصادي نو

  استعمارگران و مجريان هر دو پنهان  فرهنگي  فرانو
    

----------------------------------------------  
 )25و  24، صفحة 1هاي فرهنگ جهاني  نمونه(آزاده ميرزايي،     »2«گزينه  -75

طـي   ،طلبانة كشورهاي مسـتعمره  هاي استقالل گيري جنبش و پس از شكلالف) استعمار ن
  قرن بيستم به وجود آمد.

  دهد. ب) جهان غرب در استعمار فرانو، هويت فرهنگي ديگر كشورها را هدف قرار مي
  نمونه شكست خوردة كودتاهاي استعمار نو است.، پ) كودتاي آمريكايي ـ انگليسي نوژه

رهاي استعمارگر از مجريان بومي و داخلـي كشـورهاي مسـتعمره    ت) در استعمار نو، كشو
  كنند. براي رسيدن به اهداف استعماري خود استفاده مي

----------------------------------------------  
 )29، صفحة 2هاي فرهنگ جهاني  نمونه(سيدمحمد مدني ديناني،      »2«گزينه  -76

اي رفتـار   ه در چارچوب فرهنگ قومي و قبيلهك …هايي مانند سلجوقيان و  ـ غلبة قدرت
  شد. هاي فرهنگ اسالمي به طور كامل مي كردند، مانع بروز ظرفيت مي

هاي جهان اسالم فارغ از عملكرد سياسي و بـا تـالش و كوشـش عالمـان      ـ عقايد و ارزش
 مسلمان گسترش يافت.

----------------------------------------------  
 )31، صفحة 2هاي فرهنگ جهاني  نمونهيدمحمد مدني ديناني، (س    »1«گزينه  - 77

اي (شاهان قاجار) با اسـتبداد اسـتعماري    اين مطلب اشاره به تفاوت استبداد قومي و قبيله
  شد. دارد كه در دومي مظاهر فرهنگ اسالمي حذف مي

----------------------------------------------  
 )28، صفحة 2هاي فرهنگ جهاني  ونهنم(فاطمه صفري،     »3«گزينه  -78

  : نادرست هاي عبارتتشريح 
 تحـت  شـرقي آن  جنوب و روم امپراتوري سلطة و نفوذ تحت جزيره، شبه غربي شمال
  .ايران بود شاهنشاهي ةسلط و تأثير

  . آمدند مدينه به جزيره شبه سراسر از پذيرش اسالم براي هاي مختلف در عصر نبوي، گروه
----------------------------------------------  

 )31، صفحة 2هاي فرهنگ جهاني  نمونه(فاطمه صفري،     »3«گزينه  -79
 وجـود  با قومي استبداد كه است اين استعماري استبداد با قومي استبداد راهبردي تفاوت

 جهـان  از اي خـارج  پيشينه و پشتوانه اينكه دليل به ،بود غيراسالمي هويتي اينكه داراي
 با كوشيد مي و كرد مي دوري اسالمي توانمند فرهنگ با مستقيم رويارويي نداشت، از اسالم
 دليل به استعماري استبداد مقابل، در كند. حفظ را خود ديني ظاهر ظواهر اسالمي، رعايت
 و اقتصـادي  نيازهـاي  تأمين كرد، براي مي عمل غرب جهان سلطة و ساية قدرت در اينكه

 نداشت. اسالمي فرهنگ مظاهر حذف ي جزا غرب، چاره جهان فرهنگي
 ش،. ه 1314 دي 17 در قـانوني  تصـويب  دنبـال  بـه  پهلـوي،  ةدر استبداد استعماري دور

  .شد ممنوع ايراني دختران و زنان براي روسري و روبنده چادر، از استفاده
----------------------------------------------  

 )19 صفحة، 1 هاي فرهنگ جهاني  نمونه، حسيني كوثر شاه(  »4«گزينة  -80
  باشند. غلط مي »و«، »ج«، »الف«هاي  عبارت 

  ديگر:  هاي عبارتتشريح 
  .مقهور كردن ديگران است و هدف اين مردم خوار»: الف« 
 آنجـا  از ولي شوند چيره نيز خود ةعدوست دارند بر يكايك مردم جامچنين افرادي  »:ج«
 اقـوام بـه  بر اقوام ديگـر و جلـوگيري از غل   غلبه ،خود بقاي براي مردم جامعه يك در كه

  .كنند يكديگرخودداري بر چيرگي از ناچارند نيازمندند، هم به خود بر ديگر
 .اند، برسند دست آورده به موقعيتي كه آنان به دنا هاي ديگر نتوانسته برند كه ملت گمان مي »:و«

 )2شناسي ( جامعه
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 )21 صفحة، فلسفه و زندگي، نسب مهرشاد ايماني(  »2«گزينة  - 81
در انتخاب اهداف دارند. بـه   اي كننده سازند، نقش تعيين ما را مي ةباورهايي كه فلسف 

گويند چه چيزي را هـدف زنـدگي قـرار     عبارت ديگر، اين باورها هستند كه به ما مي
هر كـس معنـا دهنـده بـه      ةتوان گفت فلسف دهيم و از چه چيزي دوري كنيم. لذا مي

  زندگي اوست. 
   نكته مهم درسي:

  سازند و در انتخاب اهداف نقش دارند. باورها، فلسفه ما را مي
    هاي ديگر: تشريح گزينه

  اين گزينه با عبارت مذكور در صورت سؤال ارتباطي ندارد. »: 1«  گزينة
  اين گزينه بيانگر دليل مناسب براي عبارت صورت سؤال نيست. »: 3«گزينة 
  كند.    ل را به درستي تكميل نمياين گزينه نيز عبارت صورت سؤا»: 4«گزينة 

----------------------------------------------  
 )21 صفحة، فلسفه و زندگي، گل رحيميپر(  »2«گزينة  - 82
برخي از اين هر يك از ما باورهايي درباره جهان، انسان، مرگ و ... داريم . شايد داليل  

هـا را   شيم و صرفاً طبـق عـادت آن  باورها را بدانيم و براي برخي هم دليلي نداشته با
  قبول كرده باشيم. 

----------------------------------------------  
 )21 صفحة، فلسفه و زندگي، پرگل رحيمي(  »4«گزينة  -83

ـ   يرا هدف زندگ يزيچه چ نديگو يها هستند كه به ما م باور نيا  و از چـه   ميقـرار ده
 .ميگردان باش يو رو زانيگر يزيچ

 ارات نادرست:عب يبرس
 سازند و نه بالعكس. يما را م يما ، فلسفه زندگ يباورها»: 1«گزينة 
هسـتند و   يزندگ يها نشأت گرفته از باور يزندگ يها كه فلسفه يياز آنجا»: 2«گزينة 

 يهـا  مشترك باشد، پس ممكن است فلسـفه  گرانيبا دي ما گاه يها ممكن است باور
 .وجود داشته باشد زين يمشترك يزندگ

در انتخـاب   اي كننـده  نيـي سازند، نقـش تع  يما را مة ها كه فلسف باور نيا»: 3«گزينة 
  ف ما دارند.اهدا

----------------------------------------------  
 )24تا  22 صفحة، فلسفه و زندگي، پرگل رحيمي(  »1«گزينة  - 84

 يهـا  از عـادت  ييرهـا ) 3و شـه ياسـتقالل در اند ) 2هـا ،  از مغالطه يدور) 1 يژگيو سه 
 شيافزا لهيوس هستند. پس هر كس بتواند به يواقع لسوفيف كي يها يژگي، ويمنطقريغ

 باشد. لسوفيداشته  و ف يتواند تفكر فلسف ي، مابديها دست  قدرت تفكر به آن
 عبارات نادرست: يسربر
 ارائه دهند. قياز حقا ي، فهم درستها كوشند با كاستن از مغالطه يم لسوفانيف )2
. او تـابع برهـان و اسـتدالل    رديپذ ينم ليرا بدون دل يسخن چيه يواقع لسوفيف )3

 است؛ نه تابع افراد و اشخاص.
 است. يمنطق رياز عادات غ ييو رها شهياستقالل در اند يبرا ي، مثالليتمث نيا )4

----------------------------------------------  
 )32 صفحة، آغاز تاريخي فلسفه، محمدمهدي طباطباييسيد(  »4«گزينة  - 85

سـال   500مربوط به هراكليتوس است و قدمت اين جمله مربـوط بـه    ،الؤجملة صورت س
  پيش از ميالد مسيح است.  

هراكليتوس معتقد بود كه همه چيز در سيالن و حركت است و هيچ چيز ثابتي در جهـان  
    »جهانتغيير و تحول دائمي «  وجود ندارد.

----------------------------------------------  
 )31و  29 صفحة، آغاز تاريخي فلسفه، محمدمهدي طباطباييسيد(  »4«گزينة  - 86

    هاي ديگر: تشريح گزينه
  هاي باستاني هم فلسفه و هم حكمت رواج داشته است.   : در اين تمدن»1«گزينة 
  .  هاي زرتشت است نه متون هندو : گاتاها، سروده»2«گزينة 
  كار برد.   فيثاغورس اين واژه را به معناي امروزي براي اولين بار به: »3«گزينة 

----------------------------------------------  
 )29 صفحة، آغاز تاريخي فلسفه، نسب مهرشاد ايماني(  »1«گزينة  -87
تواند تاريخ دقيقي از آغاز فلسفه ارائه دهـد و مـا    وجه نمي  اطالعات امروز ما به هيچ 

هـاي   از دورتـرين انديشـه   اجمـالي مانده، گزارشـي   توانيم براساس آثار باقي ميتنها 
  فلسفي ارائه كنيم.  

  هاي ديگر:  تشريح گزينه
  دست آوريم.   هاي فلسفي به  توانيم گزارشي دقيق و مفصل از انديشه ما نمي»: 2«گزينة 
  ها قابل تعيين نيست.  آغاز زماني فلسفه مثل ساير دانش»: 3»  گزينة

  ها قابل تعيين نيست.   آغاز مكاني فلسفه مانند ساير دانش»: 4«گزينة 

 )31 صفحة، آغاز تاريخي فلسفه، هوشياري   عرفانمحمد(  »2«گزينة  -88
سـتفاده كـرد و تـالس عقيـده     كيهان را براي جهان براي اولين بار ا ةفيثاغورس واژ 

  داشت آب اولين عنصر و پايه و اساس ساير چيزهاست. 
----------------------------------------------  

 )32 صفحة، آغاز تاريخي فلسفه، نسب مهرشاد ايماني(  »1«گزينة  - 89
از نظر پارمنيدس، جهان هستي داراي حقيقتي ثابت است، نه در حال حركت و شدن،  

توان گفت، نيستي، هست زيرا اين  گفت در جهان واقع نيستي راه ندارد و نمي او مي
  ميز است. آ جمله تناقض

   نكته مهم درسي:
پارمنيدس معتقد است كه ما با يك واقعيت ثابت و بدون تغيير مواجه هستيم كه البته از 

  توان به آن رسيد.  توان به اين واقعيت رسيد، بلكه از طريق عقل مي  طريق حواس نمي
  هاي ديگر:  تشريح گزينه

  اه ندارد. رهستي از نظر پارمنيدس، نيستي در جهان »: 2«  گزينة
  از نظر پارمنيدس، هستي ثابت و بدون تغيير است. »: 3«  گزينة

  از نظر پارمنيدس، واقعيت جاودانه و فناناپذير و بدون تغيير است. »: 4«گزينة 
----------------------------------------------  

 )33و  32 صفحة، آغاز تاريخي فلسفه، طباطبايي مهديمحمدسيد(  »3«گزينة  - 90
  هاي عقالني مي توان به الية باطني و حقيقي هستي رسيد.  با عقل و استدالل ،از نظر پارمنيدس

  

 

  
 شناسي رشد روانمبحث: 

 )47و  46 ، صفحةآزاده ميرزايي(  »3«گزينة  -91
  شود.  الف) وزن نوزاد پس از پايان سال اول سه برابر مي 

 ،هـا هسـتند   باال رفتن از پلـه  ب) كودكان در ابتدا قادر به انجام حركات درشتي مانند
  آورند.   دست مي سپس مهارت حركات ظريف همچون بستن بند كفش را به

  ترين جنبه رشد در دورة كودكي، رشد جسماني ـ حركتي است.  ترين و شاخص  پ) ابتدايي
----------------------------------------------  

 )52 و 51 ، صفحةآزاده ميرزايي(  »3«گزينة  -92
هـا در   كند انسان د اخالقي اشاره به همان قوانين و مقررات اجتماعي دارد كه تعيين ميرش

  اخالقي همان انجام عمل اخالقي است. رشد دركارتباط با ديگران چگونه برخورد كنند و 
----------------------------------------------  

 )37 ، صفحةريحانه خدابخشي(  »1«گزينة  - 93
  هيجاني←خشم  زاراب

   جسماني←رشد ابعاد بدن  وها  رشد ماهيچه
  شناختي  ←فكر كردن

  اخالقي ←رعايت عدالت، رعايت حق ديگران و رعايت قوانين
----------------------------------------------  

 )40 صفحة ،ريحانه خدابخشي(  »4«گزينة  -94
هاي وراثتي يكسان هستند؛ زيرا هر دو از يك تخمك  دوقلوهاي همسان داراي ويژگي

  اند.   وجود آمده به
----------------------------------------------  

 )42 صفحة ،ريحانه خدابخشي(  »3«گزينة  -95
به موازات افـزايش سـن در كودكـان از     هاي جسماني و شناختي بسياري از توانمندي

  طرق مختلف به يادگيري نياز دارد. 
----------------------------------------------  

 )51 ، صفحةجوادزادهتينا (  »3«گزينة  -96
سـالگي   5يا  4هاي موازي بپردازد، در سن  خواهد به بازي با توجه به مثال متن، پويا كه مي

  ماهگي قرار دارد.  8دهد، در سن  عالئم ترس از غريبه را نشان مي قرار دارد و خواهر او كه
----------------------------------------------  

 )44 ، صفحةتينا جوادزاده(  »3«گزينة  -97
  گيرد.  ميسالگي را در بر 40تا  20ة سني بزرگسالي قرار دارد و باز  جواني در دورة 

----------------------------------------------  
 )39 ، صفحةمقدم فاطمه احمدي(  »2«گزينة  - 98
  اشاره به عامل وراثت دارد. ،ع اولااشاره به عامل محيطي و بيت دوم، مصر »ن بديقر«بيت اول  

----------------------------------------------  
 )37 صفحة ،مقدم فاطمه احمدي(  »3«گزينة  -99
كند تغييراتـي را كـه    شناسي است كه تالش مي رواناي از علم  شناسي رشد، شاخه روان 

  دهد را مطالعه كند. در طول زندگي، از زمان تشكيل نطفه تا زمان مرگ، در آدمي رخ مي
----------------------------------------------  

 )41 صفحة ،مقدم فاطمه احمدي(  »3«گزينة  - 100
  گويند. زيستي است را رسش يا پختگي مي شناسي به رفتارهايي كه وابسته به آمادگي در روان 

  فلسفه

 شناسي روان

https://konkur.info
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