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  :گويي آزمون تعداد سؤاالت و زمان پاسخ
  

  وقت پيشنهادي  شمارة سؤال تعداد سؤال نام درس
  15 1-10 10  )1عربي زبان قرآن (
  15 11-20 10  )1رياضي و آمار (

 21-30 10  اقتصاد
20  

 31-40 10  »)گواه«اقتصاد(شاهد
  15 41-50 10  )1علوم و فنون ادبي (

  10 51-60 10  ) ايران و جهان باستان1تاريخ (
  10 61-70 10  جغرافياي ايران

  15 71-80 10  )1شناسي ( جامعه
  15 81-90 10  منطق
  دقيقه 115 1-90 90  جمع كل

  :طراحان   

  
  :گزينشگران و و يراستاران

  

 فاطمه منصورخاكي همدير گرو

  زيدي فاطمه رئيس  مسئول دفترچه
  ليال ايزدي، مسئول دفترچه: محيا اصغريمدير:  مستندسازي و مطابقت با مصوبات

  زهرا تاجيك  آرا نگار و صفحه  حروف
  سوران نعيمي  نظارت چاپ

  

  گروه آزمون
  چي (وقف عام) بنياد علمي آموزشي قلم

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

  بين ، مجيد فاتحي، محمد جهان، ابراهيم احمدي، رضا معصوميپور، خالد مشيرپناهياسماعيل يونسفاطمه منصورخاكي،  )1( عربي، زبان قرآن
  ، مهدي تكنيان، محمد گودرزيهاشم زماشهرام آموزگار، محمد بحيرايي،  )1رياضي و آمار (

 فاطمه صفري،سارا شريفيزاده،نژاد، سارا معصوماحسان عالي  اقتصاد
  نژاد سادات طباطبايي ، عارفهمحمد نورانيافشين كياني،،ياسين مهديانمقدم،سعيد جعفري، ابراهيم رضايي  )1علوم و فنون ادبي (

 هانيه رمداني،محدثه صفاري،محمد كريميعلي  ) ايران و جهان باستان1تاريخ (
 محدثه صفاري،محمد كريميعلي  جغرافياي ايران

  تيموريان، آزاده ميرزايي، بهروز يحيي، مژده طالب، فاطمه صفرينجميفروغ  )1شناسي ( جامعه
 نژاد، فرهاد علينيما جواهري،يمهسا عفت  منطق

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

  ليال ايزدي  اميرحسين كماني  درويشعلي ابراهيمي  فاطمه منصورخاكي  فاطمه منصورخاكي  )1( عربي، زبان قرآن

  كفش حميد زرين  كفش حميد زرين  )1رياضي و آمار (
  محمد بحيرايي

  زاده احسان غني
  سميه اسكندري  ـــــــــ

  زهره قموشي  ـــــــــ  ـــــــــ  آفرين ساجدي  آفرين ساجدي  اقتصاد

  الناز معتمدي  اميرمهدي افشار  الهام محمدي  افشين كياني  افشين كياني  )1علوم و فنون ادبي (

  ان) ايران و جهان باست1تاريخ (
  پور علي خديجه جنت  اميرحسين كاروين  بهروز يحيي  هانيه رمداني  هانيه رمداني

  جغرافياي ايران

  ـــــــــ  پريسا ايزدي  پريسا ايزدي  )1شناسي ( جامعه
  ، سيد اميررضا ميرساداتي

  زهره قموشي  سوگند بيگلري
 نژاد فرهاد علي  ـــــــــ  مهسا عفتي  مهسا عفتي  منطق

?
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 ) :۴-۱عیِّن األصّح و األدّق في الجواب للّترجمة( 
شوَن  المسلمونَ « - 1 ع ط األطلسّي!من األرض في مساحٍة واسعٍة شعوٌب مختلفٌة   »:من الّصین إلی المح

  كنند! هاي مختلفي هستند كه در مساحتي وسيع از زمين از چين تا اقيانوس اطلس زندگي مي مسلمانان ملت) 1
 كنند! هاي مختلف خود در مساحتي گسترده از زمين از چين تا اقيانوس اطلس زندگي مي با ملت) مسلمانان 2

  كنند! اي از چين تا اقيانوس اطلس زندگي مي هاي مختلفي هستند در مساحت گسترده ) مسلمانان كه ملت3
  كنند! ميهاي مختلفي هستند كه در زميني وسيع از چين تا اقيانوس اطلس زندگي  ) مسلمانان ملت4

حِة!عدّو أن َیْدُعونا إَلى الّتفرقةُحاِوُل ُعَمالُء ال« - 2  »:، فَعَلْینا أن ال َنْسَمَح َلُهم أن َِصُلوا إَلى أهداِفهم الَقب
ها اجازه ندهيم كه به اهداف زشت نايل  ) مزدوران دشمن در تالش هستند كه ما را به اختالف فرا بخوانند، اما ما بايد به آن1

  شوند!
ها اجازة دستيابي به  كنند و براي آن در تالش هستند، پس ما نبايد به آن دعوت مي افكني ) كارگزاران دشمن ما را به تفرقه2

  اهداف زشت خود را بدهيم!
هاي زشت خود  دهيم كه به هدف ها اجازه نمي ، پس ما به آنكنند كه ميان ما اختالف بيندازند ) دشمنان مزدور سعي مي3

  برسند!
ها اجازه دهيم كه به اهداف زشتشان  دعوت كنند، پس ما نبايد به آن افكني كنند كه ما را به تفرقه مزدوران دشمن تالش مي) 4

  برسند!

ح: - 3  عّین الّصح
عض الفواکه فیتامین سي!: )1    ها ويتامين سي وجود دارد!  در پوست ميوه یوجُد في ِقشِر 
 زده شد و آن را نپذيرفت! هايم شگفت مادرم از حرف: !ُحیِّرْت ُاّمي ِمن کالمي و ما قبَلتها )2
 چه زيباست رنگ درختان در پاييز! !:ما أجمَل ألوان األشجار في الخرف )3
  كولر، دستگاهي براي رهايي از گرماي تابستان است!: !مکّیف الهواء جهاٌز للخالص من حرارة الّصیف )4

 :الخطأعیِّن  - 4
احّي حول شأن المعّلم!اف ااالصطف يتکلَّم المدیر ف) 1  در مورد مقام معلم صحبت كرد!مدير در صف صبحگاهي  :لصَّ
ًا لمدرسة القرة! المحسنونَ  اشَتر ) 2   چهارده صندلي براي مدرسة روستا خريدند!، نيكوكاران :أرعة عشر ُکرس

اليِّ الحّضاَر حوَل عش الحیوانات!: مشاهدةُ  فّرحَ ) 3   ن فيلم تخيلي در مورد زندگي حيوانات خوشحال شدند!حاضران با ديد الِفلِم الخ

ها  پيشنهاد مرا پيرامون بازديد از موزه انشاء، معلّمماندر زنگ : حوَل زارة المتاحف! معّلمنا اقتراحي َقِبلَ  اإلنشاءحّصة  يف) 4
 پذيرفت!

دقيقه 15

  سال اول دورة نيم
   4تا پايان درس  1  درس

  56 صفحة تا 1صفحة 

)1عربي، زبان قرآن (
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ة الشرفة مفهوم يف الخطأما هو  - 5 عًا و ال تَ ﴿ ؟اآل  ﴾فرَّقواَو اعتصموا ِحبِل هللا َجم
  !كند ر گله را گرين مييك بز گَ) 1
 شود! با يك گل بهار نمي) 2
  ) يك دست صدا ندارد!3
  ميخ دو سر به زمين فرو نرود! )4

سعیِّن ما  - 6 ّسر: ل ه جمع م  ف
قة! )1 ة من الحد عة!  )2  َسِمعنا تلك األصوات العجی ات هللا الجلّة في الطب   هل َتنُظرون إلى آ
حترموَنها!إّنهم ال یتّ  )3 ثیرًا! )4  عوَن القوانین و ال   ُساعد المسلمون في إیران المساكین 
 :في العملّات الحسابّة الخطأعیِّن  - 7

عة و خمسین! )1 ساو س   سّتة و سّتون ناقص تسعة 
ساو  )2 م علی اثنین    ین!أرعو  خمسةتسعون تقس
ساو  )3   !ثالثینخمسة و عشرون في اثنین 
م )4 ساو خمسین! مئة تقس   علی اثنین 
 ِفي استعمال أسماء اإلشارة: الخطأعّین  - 8

انِ هذاِن ال یذهبُ  )2                   َمدارس!هذه الحقائُب لتالمیِذ ال )1 ة ّطال   !إلی المکت
قة َلعَبتا طفلتانِ هاتاِن ال )3   ُمجاهدوَن َسِمعوا تلَك الّصوت!أولئك ال )4  !في الحد
سعّین حرف (الّنون)  - 9  من الحروف األصلّة للفعل: ل

سرعة أکثر!) 1   الحرارة تنتشر في الماّدة الغازة 
عد األعاصیر! )2 م    مع األسف ِانهدم البناء القد
اتهم! )3 أُمر الُمسلمین و ینصحهم ألداء واج   القائد 
  إّن هللا سُیخرج اّلذین آَمنوا ِمن الظُّلمات إلى الّنور! )4

اب الفعل الخطأعیِّن  -10  :عن 
ةٍ  )1 اب تفّعل)َتَخرَّْجنا ِمَن الَمدَرسِة ثالَث سنواٍت ماض   ! ( من 
اب افتعال)ِاسَتِلُموا رسائَل األستاذ عبَر اإلنترنِت غد )2   ًا! (ِمن 
اب استفعال)ِاسَتِمِعي إلی کالِم الُمعلِّمِة في الصفِّ جّیدًا!  )3   (من 
اب تفّعل)! یَتَعیَُّن جواُب التَّمارِن في الصفِّ فقط )4   (من 
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1يك مهندس دو برابر يك تكنسين وحقوق در يك كارخانه  -11
 4مدير بخش خود است. قسمت توليد اين كارخانه  3

ميليون تومان حقـوق   310تكنسين دارد. مديرعامل كارخانه براي اين قسمت ماهيانه  18 و مهندس 10، بخش مدير

 ؟حقوق يك مهندس در اين كارخانه ماهيانه چند ميليون تومان استنظر گرفته است.  در

1( 8    2( 10  

3 (12      4( 15  

 ؟چند واحد استx،واحد مربع باشد 60اگر مساحت شكل زير  -12

1( 6  

2( 3  

3 (4  

4( 8  

xمعادلة درجة دوم -13 ax+ − =23 5 x)صورت ل بهرا با استفاده از روش مربع كام 0 ) b− =1 2
aمقدار ايم، نوشته2 b+ ؟كدام است 

1(59
12     2(− 13

12   

3(− 59
12        4(13

12    

axاگر معادلة -14 bx+ + =2 7 xداراي ريشة مضاعف0 = aصورت مقدار باشد، در اين2− b+ ؟كدام است 

1(− 21
4     2(21

4   

3(35
4        4(− 35

4    

xاگر -15 = xجواب معادلة 2− m x m m
x x x

+ −+ =
+ +

2
3  ؟كدام است mصورت مقدار  باشد، در اين1

1( 4
5     2( 4   

3( 5
4        4( 1

4   

دقيقه 15     
  سال اول دورة نيم
   2و فصل  1كل فصل 

   3تا پايان درس  1درس 
   62 صفحة تا 10صفحة 

)1رياضي و آمار (

x

x

5

33
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روز زودتر از كارگر دوم ايـن   6كارگر اول  ،دهند. اما اگر هر كدام به تنهايي كار كنند روز انجام مي 4در  كنند كاري را دو كارگر وقتي با هم كار مي -16

 ؟دهد كند. كارگر دوم به تنهايي كار را در چند روز انجام مي كار را تمام مي

1( 9     2( 6   

3(18        4( 12    

fاگر رابطة -17 {( ,a b),( , b ), ( , ), ( , ), ( ,b)}= + + −2 2 3 2 2 2 4 5 4  ؟كدام است aصورت مقدار يك تابع باشد، در اين3

  صفر )2     8− )1

3 (8       4( 4   

اگر -18
f : A B

f(x) x x

→


= − +
2 3

Aو  { , , , , }= − −2 1 0 1  ؟برد تابع كدام استاعضاي باشد، مجموع 2

1( 25     2( 9   

3( 21        4( 17   

fتابع خطي باشد و مقدار fاگر -19 ( ) =3 fو 3 ( ) =1 fباشد، حاصل 2 ( ) f ( )
f ( )

− +1 0
 ؟كدام است 2

1( 1     2( 2   

3( 5
2         4( 3

2   

fاگر -20 (x) x f ( )= − + −3 2 fباشد، حاصل 1 ( ) f ( )− +2  ؟كدام است 3

1( −6     2( 6   

3( −15        4( −9   



   7: ةصفح  (پاية دهم انساني)دورة متوسطة دوم                                     بهمن 7 آزمون -) 4( ةپروژ 
 

  

  
25,ه تعداد كل سرماية يك شركت سهامي ب - 21 15,سهم تقسيم شده است كه ارزش هر سهم  000 تومان است. اگر  000

5,فردي   سهم شركت را خريداري كند، آنگاه: 000

  الف) سهم مالكيت اين فرد چند درصد است؟

  ب) ميزان سرماية اين فرد در شركت كدام است؟

  ميليون تومان 25درصد، ب)  10) الف) 2  ميليون تومان 25درصد، ب)  20الف) ) 1

  ميليون تومان 75درصد، ب)  20) الف) 4  ميليون تومان 75درصد، ب)  10) الف) 3

 ةخواهد موز بكارد هزينميليارد تومان باشد و فرد به هر دليلي ب 450ميليارد تومان و درآمد ناشي از توليد موز  670اگر درآمد ناشي از توليد خرما  - 22

 فرصت از دست رفته كدام است؟

 ميليارد تومان 670) 2    ميليارد تومان 450) 1

  ميليارد تومان 220) 4    ميليارد تومان 1120) 3

 يك اقتصاد كارا باشد؟  تواند پيامد هاي زير مي يك از گزينه كدام - 23

 استفادة حداقلي از منابع كشور) 1

 ا با بهبود وضعيت مابدتر شدن وضع ساير كشوره) 2

 تر از يك كاال يا خدمت در دسترس مردم بدون كاهش بقيه قرار دادن بيش) 3

 دستيابي به نقاط خارج از مرز امكانات) 4

  ؟جدول زير قرار بگيرند و رابطة تقاضا با قيمت چگونه استتوانند در جاهاي خالي  مي ترتيب بهكدام اعداد  - 24

 قاضاتميزان قيمت

300 200 

 (الف) 270

240 242 

 (ب) 210

180 284 

  رابطة معكوس دارند. – 263 – 221 )2    رابطة مستقيم دارند. – 260 – 240 )1

  رابطة معكوس دارند. – 241 – 263 )4    رابطة مستقيم دارند. – 221 – 263 )3

دقيقه 20
  سال اول دورة نيم

  2و  1كل فصل 
  80 صفحة تا 2صفحة 

 اقتصاد
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  جاهاي خالي زير است؟ ةكنند كدام گزينه تكميل - 25

  رود. مي شمار به خود كاالي … در انحصارگر … دليل به ما، كشور در توانير الف) شركت

  شود.  تقاضاي كاالي ديگر مي …افزايش قيمت يكي از كاالها منجر به  در كاالهاي مكمل؛ ب)

  است. …رابطه درآمد و تقاضا براي يك كاالي معمولي  ج)

  عكسج)  كاهشب)  خريد - قانونيالف)  )2  مستقيمج)  افزايشب)  فروش -طبيعيالف) ) 1

  عكسج)  افزايشب)  خريد - قانونيالف) ) 4  مستقيمج)  كاهشب)  فروش - طبيعيلف) ا )3

 ؟ كند درستي تكميل مي كدام گزينه جاهاي خالي را به - 26

  شود. گرفته مي …صورت بخشي از  الف) در ماليات غيرمستقيم، ماليات به

  كند. ميكنندگان كاالهاي خاص در زمان خريد آن پرداخت  مالياتي است كه مصرف …ب) 

 بخشد. خريد و فروش و مبادالت را بهبود مي امنيت، …تعريف و اجراي  با ) دولتج

  ج) مالياتماليات بر ارزش افزوده ب) درآمد و دارايي الف)  )1

  حقوق مالكيتج) ماليات بر ارزش افزوده ب) قيمت كاال الف)  )2

  ج) مالياتماليات بر مصرف ب) درآمد و دارايي ) الف )3

  حقوق مالكيتج) ماليات بر مصرف ب) قيمت كاال  الف) )4

ومان به ت 40000 قيمت  را به  باف پس از بافت پارچه آن پارچه فروشد. باف مي تومان به پارچه 20000كند و به قيمت  كشاورزي پنبه را برداشت مي - 27

دار لباس را به  هدر نهايت مغاز فروشد و دار مي تومان به مغازه 70000را به قيمت   توليد لباس پس از دوخت لباس آن نةكارخا كند. توليدي لباس عرضه مي

  درصد اعالم شده باشد. با توجه به آن: 15اگر نرخ ماليات بر ارزش افزوده  .كند عرضه مي به مشتريتومان  90000قيمت 

  سوم چقدر است؟ ةشده در مرحل آوري خالص جمعة ماليات بر ارزش افزود الف)

  شده كدام است؟ آوري جمع ةارزش افزود مجموع ماليات بر ب)

  تومان 15000 ب) تومان10500الف)  )2  تومان 15000 ب) تومان 4500الف)  )1

  تومان 13500 ب) تومان 4500الف)  )4  تومان 13500 ب) تومان 10500الف)  )3
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 ؟گزينه صحيح استم ، كدادهد را در دو كاالي (الف) و (ب) نشان مي با توجه به جدول زير كه ميزان توليدات سه كشور - 28

  .)ميزان از نيروي كار، سرمايه و دانش فني برخوردارند هر سه كشور به يك(

  بايد به توليد (الف) بپردازد. B كشور توجه به اصل مزيت مطلق با )1

  بايد به توليد (ب) بپردازد. C كشور نسبي تبا توجه به اصل مزي )2

  ايد به توليد (الف) بپردازد.ب A كشور با توجه به اصل مزيت مطلق )3

  بايد به توليد (ب) بپردازد. B كشور با توجه به اصل مزيت نسبي )4

 ؟ يستن يهاي نزديك شدن كشور به وضعيت استقالل و استحكام اقتصاد يك از راه كدام - 29

  هاي جديد خلق مزيت )2    بنيان توجه به اقتصاد دانش )1

  محصولي تمركز بر اقتصاد تك )4  ارداتيهاي تأمين كاالهاي و گوناگون كردن راه )3

 ؟ كنند ها بر واردات برخي كاالها تعرفه وضع مي چرا دولت  - 30

  كاهش وابستگي اقتصادي به كشورهاي ديگر –حمايت از صنايع داخلي  )1

  گسترش روابط اقتصادي –حمايت از صنايع داخلي  )2

  هاي تجاري حفظ پيمان –كاهش اختالفات سياسي  )3

  كاهش وابستگي اقتصادي به كشورهاي ديگر –ابط اقتصادي گسترش رو )4

  ب  الف كشور
A 200  150  
B 500  120  
C 80  70  
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 است؟ داده افزايشو مشروع  درستة شيو به را خود سود فرد گزينه كدام در -31

 ها دستگاه براي بيشتري كارگران خواهد مي او است، كرده استخدام كارگر يك هركدام كنترل براي كه دارد دستگاه چهار اش كارخانه در يزدي آقاي )1

 .كند ستخداما

 ايران در كرونا شيوع زمان در و كرد خريداري راي موجود در بازار ها ماسك تمام شنيد چين در را كرونا اخبار كه زماني او؛ دارد داروخانه ماة همساي) 2

 .كرد زيادي سود و فروخت قيمت برابر دو به

 .كرد بيشتر را خود سود و برد باالتر را ها شهرية كالس يكم و كرد كمتر را ها كالس هاي ساعت كنكور موزشآ خصوصية سسؤم) يك 3

 پرداخـت  عـدم  دليـل  هب ديگر سال عوض در ولي كرد كمتر را خود امسال سود داد، مي را آنها ةاجار پارسال كه هايي دستگاهن خريد با هنرمند قاي) آ4

  .كرد خواهد بيشتري سود اجاره،

 شود؟زيكي شناخته مي، به عنوان سرماية فيزير يك از عوامل كدام - 32

 هاي توليدي ) ابزار و تجهيزات در فعاليت2    هاي صيادي ) دريا در فعاليت1

 ها ) نيروي انساني متخصص در انواع فعاليت4  هاي صنعتي ) مواد اولية معادن در فعاليت3

  دهد، با توجه به اين نمودار: ي و مقدار اتصال به اينترنت را نشان ميخصوص توليد دو كاالي لباس گرم زمستان نمودار زير مرز امكانات توليد يك كشور در - 33

  الف) كدام نقطه نشانگر اين است كه كشور از بيشترين منابعش استفاده نكرده است؟

  ب) كدام نقطه با ثابت ماندن منابع كشور، غيرقابل دستيابي است؟ 

    Bب)  – Aالف) ) 1

  Cب)  – Aالف) ) 2

  Bب)  – Cالف) ) 3

  Aب)  – Cالف) ) 4

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

A

B

C

D

ا�نترهنت به اتصال مقدالاير

زمستاهن� گرم لباس تعداد

100

100

200

200

300

300

400

400

500

500
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 ؟ شود براي تقاضاي كاال چه مبلغي پرداخت ميهاي مختلف، در قيمت تعادلي  براي نوعي كاال در قيمت زير،با توجه به جدول مقادير عرضه و تقاضاي  - 34

 قيمت كاال (به ريال) مقدار عرضه (به كيلو) مقدار تقاضا (به كيلو)

80  120  100 

100 100 90  

110 80  80 

1 (4500  2 (8800  3 (9000    4(18000    

 كدام است؟ Bبه  Aعلت حركت از نقطة » ……«با توجه به نمودار منحني  - 35

 عرضه مقدار افزايش  -) تقاضا1

 كاهش قيمت كاال  -) عرضه2

 كاهش مقدار عرضه  -) تقاضا3

  افزايش قيمت كاال -) عرضه4

 ترتيب) (به باشد؟ يك از انواع ماليات مي هريك از موارد زير مربوط به كدام - 36

 درات و واردات كاالهاي مختلفماليات بر صاـ 

  درآمد امالكماليات بر ـ 

  ـ ماليات بر ارث

  ) حقوق و عوارض گمركي ـ ماليات بر درآمد ـ ماليات بر دارايي2  ) ماليات بر ارزش افزوده ـ ماليات بر درآمد ـ ماليات بر دارايي1

  ارض گمركي ـ ماليات بر دارايي ـ ماليات بر درآمد) حقوق و عو4  ) ماليات بر مصرف ـ ماليات بر دارايي ـ ماليات بر درآمد3

   شود؟ مياز فعاليت اقتصادي ماليات  كنندة پرداختدر هر يك از موارد زير مشخص كنيد، تغيير ذكر شده باعث تشويق و يا دلسرد شدن  - 37

  د.نها ماليات بيشتري بپرداز دهد تا شركت الف) دولت قوانين را تغيير مي

  دهد. را كاهش مي تازه تأسيسالك براي كارخانجات ب) دولت نرخ ماليات ام

  كند. ج) دولت بر غذاهايي كه حاوي سطوح باالي چربي و سطح بااليي از سديم هستند، ماليات اعمال مي

 ) الف) دلسرد شدن، ب) دلسرد شدن، ج) تشويق شدن2  دلسرد شدن، ب) تشويق شدن، ج) دلسرد شدنالف) ) 1

  ) الف) تشويق شدن، ب) تشويق شدن، ج) تشويق شدن4  د شدن، ج) دلسرد شدن) الف) تشويق شدن، ب) دلسر3

P

O Q

A

B
�
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  ؟هاي مطلق و نسبي چيست مزيتاصل دن كررعايت ن پيامد - 38

 ها ـ كاهش رفاه جامعه ) هدر رفتن منابع و سرمايه1

  كيفيت كاالهاافزايش توليد و  كاهشها ـ  ) هدر رفتن منابع و سرمايه2

  كيفيت كاالهاكاهش روش ـ افزايش توليد و تر شدن بازارهاي ف ) گسترده3

  تر شدن بازارهاي فروش ـ كاهش رفاه جامعه ) گسترده4

 ؟ كدام عبارت صحيح است - 39

  .بودآن تشكيل سازمان دائمي تجارت جهاني  ةنتيج و تشكيل شد 1947) كنفرانس پولي و مالي سازمان ملل (برتن وودز) در سال 1

 ، پيمان تجارت آزاد، مشهور به پيمان نفتا را امضا كردند.1992 ) آمريكا، كانادا و مكزيك در سال2

  .حفظ منابع طبيعي كشور است، تجاريهاي  ترين عامل در مبادالت و پيمان ) مهم3

  محصول است، شرايط اقتصادي بهتري دارد؛ زيرا مزيت مطلق دارد. ) كشوري كه تك4

 باشد؟ الملل مي آوردن كشورها به تجارت بين هريك از عبارات زير مربوط به كدام عامل روي ترتيب به - 40

 اند به اختراعات جديد دست يابند. هاي فراوان موفق شده الف) كشورهاي موفق با تالش و صرف هزينه

  آيد. هوايي كشورهاي استوايي به عمل مي و هاي استوايي در موقعيت آب وهوايي برخي نقاط ايران و ميوه ب) خشكبار در وضعيت آب

  مندند. هاي حاصلخيز و منابع آبي كافي، برخي از منابع زيرزميني فراوان و برخي ديگر از نيروي انساني متخصص بهره از كشورها از زمينج) بعضي 

  ) الف) يكسان نبودن منابع و عوامل توليد، ب) وضعيت اقليمي متفاوت، ج) يكسان نبودن كشورها از نظر دسترسي به فناوري1

  نابع و عوامل توليد، ب) يكسان نبودن كشورها از نظر دسترسي به فناوري، ج) وضعيت اقليمي متفاوت) الف) يكسان نبودن م2

  ) الف) يكسان نبودن كشورها از نظر دسترسي به فناوري، ب) يكسان نبودن منابع و عوامل توليد، ج) وضعيت اقليمي متفاوت3

  وضعيت اقليمي متفاوت، ج) يكسان نبودن منابع و عوامل توليد) الف) يكسان نبودن كشورها از نظر دسترسي به فناوري، ب) 4
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 ؟ نيستحس و حال حاكم بر فضاي شعري كدام ابيات با محتواي آن هماهنگ  - 41

  الف) گريز از كفش در دهان نهنگ / كه مردن بِه از زندگاني به ننگ

  ب) به سر برزد ز دست خويشتن دست / وزان غم ساعتي از پاي ننشست

  ان، كشتگان معشوقند / برنيايد ز كشتگان آوازج) عاشق

 ساختبدل، جنگ آتش  اخت / نشد تنگبتسيه را به تندي  د) سياوش

  چهار )4  دو )3  يك )2  سه )1

  ؟ها بيشتر است از ساير گزينه كشيده در كدام مصراع، تعداد هجاهاي - 42

  ) اي دست تو آتش زده در خرمن من1

  تم) دوش ز چشم مردمان اشك به وام خواس2

  ) چو مرا نماند رنگي همه رنگ او گرفتم3

  ام باز و عذرخواه توام) سحر خود آمده4

 ؟ توضيحات كدام گزينه در مورد شعر فارسي در قرن چهارم و نيمة اول قرن پنجم درست است - 43

  الف) شعر غنايي با دو شاعر مشهور فردوسي و عنصري قوت و استحكام يافت.

  رفت. از قلمرو تعاليم كلي اخالقي فراتر نمي ب) مفاهيم ذهني شاعران اين عصر

  ها در شعر اين دوره آغاز گشت. ها و مثل پردازي و آوردن حكايت سرايي و قصه ج) داستان

 بود.» رودكي«د) كسي كه قصيدة تمام و كمال در موعظه و نصيحت سرود 

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

  ؟است متفاوتنوع سجع در كدام گزينه  - 44

  .مال از بهر آسايش عمر است نه عمر از بهر گردكردن مال )1

  .بهشت رهنمون كند به طاعتي ده كه د وطاعت افزون كن شوق ده كه يالهي دل )2

  .ملك ضايع دين باطل است و دين بي ملك بي )3

  .حساب شمار است و هنر بي فالن را كرم بي )4

  ؟در يك كلمه وجود دارد فقط، »ه« مصوت همو » ه« صامت همكدام بيت، در  - 45

  ست قبا بر تن چون سرو روانت / آه اگر چون كمرت دست رسيدي به ميانتا ) چه لطيف1

  ) من همه عمر بر آنم كه دعاگوي تو باشم / گر تو باشي كه نباشم تن من برخي جانت2

  ) گر تو خواهي كه يكي را سخن تلخ بگويي / سخن تلخ نباشد چو برآيد به دهانت3

  رويــا  مهـربانـي  پيــشـه  كــن / سيــرتـي  چــون  صـورت  مستحسنـت) مــاه4

دقيقه 15     
  سال اول دورة نيم

   2و  1كل فصل 
  58 صفحة تا 2صفحة 

)1علوم و فنون ادبي (
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 ) تكرار شده است؟-  UU - هجايي كدام بيت چهار بار ( هايعالمتدر  -46

  ) سر بنهم من كه مرا سر خوش است / راه تو پيما كه سرت ناخوش است1

 بگسلد زنجير راام كاو  ) من كه با مويي به قوت برنيايم اي عجب / با يكي افتاده2

 ) جسم مرا خاك كني، خاك مرا پاك كني / باز مرا نقش كني ماه عذاري صنما3

  هاها و عبرت) چو از حيرت گذر يابد صفات آن را كه دريابد / خمش كه بس شكسته شد عبارت4

  است؟ متفاوتنوع سجع در كدام گزينه با بقيه  - 47

  .جوابش نگفتم و سر از زانوي تعبد برنگرفتم )1

  .هاي حسن يكي جمال است و يكي كمال بدان كه از جمله نام )2

  .آيد مفرح ذات مي رود ممد حيات است و چون بر هر نفسي كه فرو مي )3

  .آميزند ريزند و كار به هم در مي اندوه به كامم مي ةجرع )4

  شود؟يافت مي سههر » بخشي آرايي و جان واج، آرايي واژه«در كدام دو بيت  - 48

    راي تو همره قدر باشد /  همسر سپهر بودالف) قدر تو 

 دخول         ةاوفتم / پروانه را چه حاجت پروان تيسرت ببوسم و در پا يب) روز

  پ) خدادوست را گر بدرند پوست / نخواهد شدن دشمن دوست، دوست

   تو خون در جگر قيت) نافه را از كمند تو دل در گره / لعل را از عق

  ت ،) الف4  ت ،ب) 3  پ ،) ب2  پ ،) الف1

  ؟است نادرستاول قرن پنجم  ةتاريخ ادبيات قرن چهارم و نيم ةها دربار كدام گزينه - 49

  بن زكرياي رازي آغاز شد. طاليي همراه با شكوفايي روح ايراني بود كه با دانشمند بزرگي چون محمد ةالف) قرن چهارم، دور

  هاي فرهنگي كهن ايراني را رواج داد. و سنّت ها روي كار آمد و رسم غزنويب) در آغاز اين دوره، دولت 

 آراسته بود. ناصرخسروگوي؛ مانند فرخي و  به وجود شاعران بزرگ فارسي غزنويانپ) دست كم تا پايان سلطنت مسعود، دربار 

 ت) وجود سخنوراني چون رودكي، فردوسي، عنصري، بيانگر اهميت اين دوره است.

  ت ،ف) ال4  ت ،) ب3  پ ،) ب2  پ ،) الف1

  آمده است؟ نادرستكدام گزينه دربارة ابيات زير،  - 50

  وقت آن است كه ضعف آيد و نيرو برود / قدرت از منطق شيرين سخنگو برود«

  بيني، از اين گلبن خوشبو برودناگهي باد خزان آيد و اين رونق و آب / كه تو مي

  برودپايم از قوت رفتار فروخواهد ماند / خنك آن كس كه حذر گيرد و نيكو 

  »اهللا كه اگر گريه كنم جو برودتا به روزي كه به جوي شده بازآيد آب / يعلم

  ) زبان شعر ساده است و استعمال لغات فارسي بر لغات عربي، غلبه دارد.1

  است.نشده) شعر، مردف است و در قالب مثنوي سروده2

  آميزي و استعاره در ابيات مشهود است.هاي اغراق، حس) آرايه3

  .و جهان پس از مرگ است، مرگ انسان ابيات مفهوم كلي) 4
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  ؟ خلدون، انديشمند مسلمان تونسي درست است كدام گزينه، دربارة ابن - 51

  سفر كرده است. فينيقيهبه منظور نگارش كتاب تاريخ خود به مصر و  )1

  به تأثير جغرافيا و اقليم بر تاريخ، اخالق و رفتار آدميان توجه كرده است. )2

  هند را بررسي كرده است.و النهرين، مصر به ايران  بين در هاي باستاني توسعه تمدن )3

  رويدادهاي تاريخي بر رويدادهاي طبيعي توجه كرده است.به تأثير  )4

  ؟ گرفتند كار مي هاي نخستين هنر نقاشي را به چه منظوري به انسان - 52

  انديشة خود نشان دادن احساس و )2    آموزش شكار به كودكان و زنان )1

  جانورانرام و اهلي كردن  )4    بيان اعتقادات و مشكالت خود )3

  ؟ است نادرستتي  هوانگ كدام گزينة زير، دربارة اقدامات شي - 53

  تشكيالت اداري و مالياتي چين را نوسازي كرد. )1

  .ها را يكسان كرد ها و عيار سكه اندازه )2

  ه و تجزيه سياسي چين پايان داد.با پيروزي بر حاكمان محلي و اشراف به تفرق )3

  ن كنفوسيوس را رونق داد.ييآ )4

  ؟ اي با سپاهي آماده به قلمرو هخامنشيان هجوم آورد اسكندر مقدوني پس از چه حادثه - 54

  سركوب شورش يكي از دولت شهرها )2    هاي پلوپونزي پايان جنگ )1

  هاي يونان و ايران پايان جنگ )4    پس از قتل پدرش فيليپ )3

 ؟ زير است هاي تبودن عبار غلطبيانگر صحيح يا  ترتيب بهام گزينه كد - 55

  كردند. كارتاژيان بر شمال درياي مديترانه و شرق آفريقا حكومت مي - 

  سپاه قدرتمند اشكاني در مقابل روميان مقابله كرد و مانع پيشروي آنان به سوي ايران شد. - 

  گيري تمدن روم تأثير گذاشتند. دند و بر شكلاقوام هند و اروپايي از يونان وارد ايتاليا ش - 

  كند. هاي مركزي آپنين شرق و غرب ايتاليا را از هم جدا مي كوه - 

  روميان با لشكركشي به شرق مديترانه بقاياي حكومت سلوكيان را برانداختند. - 

  غ، غ، ص، ص، غ )2    غ، ص، غ، ص، ص )1

  ص، غ، غ، ص، غ )4    ص، ص، غ، غ، ص )3

  سال اول دورة نيم
  8درس  تا پايان 1درس 

   79 صفحة تا 2صفحة 

دقيقه 10      ) ايران و جهان باستان1تاريخ (



   16: ةصفح  (پاية دهم انساني)دورة متوسطة دوم                                     بهمن 7 آزمون -) 4( ةپروژ 
 

 ؟هاي زير را مشخص كرده است بودن عبارت غلطصحيح يا  ترتيبدرستي  بهكدام گزينه  - 56

  هاي اروپا و آمريكا انتقال يافت. شناسي به موزه هاي باستان بخشي از آثار تاريخي كشف شده در كاوش - 

  ها اولين حكومت دوره آريايي هخامنشيان هستند. واسطه اين كاوش بندي جديد به طبق تقسيم - 

  كنند. ا امكان تشخيص تاريخ واقعي از افسانه را تا حدودي فراهم ميه ش اين كاو - 

  ص، ص، غ )2    ص، غ، غ )1

  ص، غ، ص )4    ص، ص، ص )3

   اند؟ مورخان يوناني و رومي است كه در آثارشان به ايران پرداخته رچه كسي در صدو  نويسي در ايران باستان چه بوده است تر بودن تاريخ علت كم اهميت - 57

  هرودت -نبودن دبيراني كه به اين كار بپردازند  )2  كسنفون –تر بودن سنت شفاهي  مقبول )1

  كسنفون -ايرانيان  بااليعدم وجود شعور و آگاهي تاريخي  )4  هرودت –به حفظ سينه به سينه مطالب  عادت )3

   ؟كند درستي به تأثير موقعيت جغرافيايي فالت ايران بر تاريخ آن اشاره مي كدام گزينه به - 58

  نقش درياي خزر در برقراري ارتباط تجاري، سياسي، نظامي و فرهنگي )1

  را به پل ارتباطي تبديل كرده است. موقعيت خاص ايران در جنوب شرق آسيا، آن )2

  ها مصون بودن از هجوم اقوام و مهاجرت آن )3

  زميني و دريايي از ايران هاي ترين راه گذشتن مهم )4

  ؟ يك از نقاط ايران واقع شده است دامدر ك ستايشگاه اينشوشيناك - 59

    تپه يحيي )2    شوش )1

  شهر سوخته )4    جيرفت )3

  ؟ است نادرستهاي زير در رابطه با فلزكاري دوران ايران پيش از تاريخ  يك از گزينه كدام - 60

  ساختند. مسي ميهاي طبيعي مس، ابزارها و زيورآالت  كاري بر روي رگه هزار سال پيش با چكش 8مردم ايران از حدود  )1

ابلـيس در قـزوين بيـانگر دسـتيابي سـاكنان ايـن        زاغه در كرمان و تل هاي كهن مانند شهداد و تپه گاه گيري در سكونت هاي ذوب و قالب بقاياي كوره )2

  گيري مس است. منطقه به فنون ذوب و قالب

  آثاري از معدن بزرگ مس در شهرستان بافت در استان كرمان كشف شده است. )3

  اند. تر در جيرفت و تپه يحيي ساخته شده ظروف صابوني بيش )4



   17: ةصفح  (پاية دهم انساني)دورة متوسطة دوم                                     بهمن 7 آزمون -) 4( ةپروژ 
 

 
 

  

  ؟ نيستهاي محيطي بدون دانش جغرافيا ممكن  ها و ظرفيت چرا شناخت توان - 61

  شود. هاي انسان در محل معيني انجام مي چون فعاليت )1

  كند. چون جغرافيا روابط متقابل انسان را با محيط مطالعه و بررسي مي )2

  رويدادهاي جغرافيايي محسوس و مشهود هستند. چون )3

  آيد. وجود مي محيط طبيعي و محيط انساني به تعاملچون محيط جغرافيايي از  )4

   پردازد. به بررسي تكوين و تحول پديده مي …است و سؤال  …ركن اساسي دانش جغرافيا يعني  - 62

  چرا  –كجا  )2    چطور –مكان  )1

  چطور –كجا  )4    چرا  –مكان  )3

  ؟ سازي يكي از مراحل حساس پژوهش است چرا فرضيه - 63

  چون فرضيه پاسخ پيشنهادي محقق به سؤال تحقيق است. )1

  دهد. ها جهت مي ها نقش راهنما را دارد و به فعاليت چون فرضيه )2

  شود. آوري مي ها اطالعات جمع وسيلة فرضيه چون به )3

  شود. آوري مي وسيلة اطالعات پژوهش جمع چون به )4

فارس را  منطقه خليج …و فروش  رودرصد از ذخاير گاز جهان را در خود جاي داده و درآمد ناشي از صد …جهان و ت درصد از ذخاير نف …ايران  - 64

   هاي ثروت جهان كرده است. تبديل به يكي از كانون

  نفت و گاز – 66، 28 )2    نفت و گاز – 38، 74 )1

  امنفت خ – 74، 38 )4    نفت خام – 28، 66 )3

   است. …صورت  ترين مرزهاي ايران به بيش و كند هاي آزاد اشاره مي دسترسي به آب هاي مزيتيك از  تصوير زير، به كدام - 65

  اي مرزهاي رودخانه –هاي فسيلي  دستيابي به سوخت )1

  مرزهاي خشكي –روابط بازرگاني  )2

  مرزهاي آبي –روابط بازرگاني  )3

  مرزهاي دريايي –هاي فسيلي  دستيابي به سوخت )4

دقيقه 15   سال اول دورة نيم
  5تا پايان درس  1درس 

   45 صفحة تا 2صفحة 

دقيقه 10       جغرافياي ايران



   18: ةصفح  (پاية دهم انساني)دورة متوسطة دوم                                     بهمن 7 آزمون -) 4( ةپروژ 
 

  ؟ كند تغييردهنده زاگرس اشاره مي» طبيعي، انساني، طبيعي«به عوامل  ترتيب بهكدام گزينه  - 66

  هاي گرد و غبار توفان –احداث سدها  –به هم خوردن تعادل رودها در اثر شهرسازي مجاور رودها  )1

  ضالب شهري به رودهاورود فا –ها  از بين بردن جنگل –هاي جوي  ها در اثر ريزش فرسايش كوه )2

  هاي گرد و غبار توفان –حمل رسوب توسط رودها  –استفاده نامناسب از اراضي كشاورزي  )3

  حمل رسوب توسط رودها –توليد برق آبي  –طغياني شدن رودها در اثر تغييرات اقليمي  )4

  ؟ نيستها  هاي اقتصادي دشت هاي زير جزء ارزش يك از گزينه كدام - 67

  گذراندن اوقات فراغت )2    مداريهاي دا فعاليت )1

  استفاده از انرژي پاك )4    معادن نمك و سيمان )3

   خورشيد در مناطق شمالي كشور است. …و علت آن تابش  شود ميتر  بيش …به  …طور ميانگين، ميزان دما از  در كشور ايران به - 68

  تر مايل –جنوب  –شمال  )2    عمودتر –شمال  –جنوب  )1

  تر  مايل –شمال  –جنوب  )4    عمودتر –جنوب  –شمال  )3

  ؟ است صحيحكدام گزينه  - 69

  رطوبت هوا در نقاط مختلف كشور است. و علت تقسيم كشور به چهار ناحيه توسط آب و هواشناسان، يكسان نبودن، ميانگين ساالنه دما، بارش )1

  هاي ناحيه كوهستاني است. رطوبت نسبي باال، از جمله ويژگي )2

  هاي ناحيه كوهستاني ميانگين دماي پايين است. يكي از ويژگي )3

  هاي هواشناسي هستند. ترين داده دما، ارتفاع شهرها و بارش از مهم )4

   بخش بزرگي از دشت كوير، بيابان واقعي است؛ يعني: - 70

  ترين منطقه از كره زمين است. گرم ءجز )2  متر است. ميلي 50تر از  بارش ساالنه آن كم )1

  ترين كويرهاي جهان است. يكي ازبزرگ )4  مناطق كره زمين است.ترين  خشك ءجز )3



   19: ةصفح  (پاية دهم انساني)دورة متوسطة دوم                                     بهمن 7 آزمون -) 4( ةپروژ 
 

 
 
 ؟يك از موارد زير با كدام موضوع ارتباط دارند هر ،ترتيب به -71

  گيرد. هاي آن شكل مي درون جهان اجتماعي و براساس عقايد و ارزش - 

  و اخالقي سازگار است. هاي رواني با اين دسته از ويژگي ،جهاني خود جهان متجدد به تناسب رويكرد اين - 

 سازگار باشد.اين جهان تواند با هويت  هويت اخالقي و الهي انسان نمي - 

  جهان متجدد  –انضباط  –كنش اجتماعي  )1

  جهان غرب –معنويت  –هويت اجتماعي  )2

  جهان متجدد  –طلبي  رفاه –هويت اجتماعي  )3

  جهان تكويني –معنويت  –كنش اجتماعي  )4

 مشخص شده است؟درستي  بهدر كدام گزينه هاي زير  عبارت يك از هر ح يا غلط بودنصحي ،ترتيب به -72

  كنند. هاي هويتي تغيير مي ويژگي ةالف) هم

  نداريم. ينقش ،مانند زمان تولد يا دختر و پسر بودنخود هاي هويتي  ويژگي از گيري بعضي ب) ما در شكل

  آيد. اعي و بخشي از آن به حساب ميبا جهان اجتم ما ج) كنش اجتماعي ما، مجراي ارتباط

 نفساني و بعد اجتماعي هويت انسان از يكديگر جدا نيستند و با يكديگر تعامل دارند.بعد جسماني،  بعدد) 

  ص، غ، ص، غ )2    غ، ص، ص، غ )1

  ، صغ، ص، غ )4    ص، ص، ص، غ )3

 ؟كدام است ،»ورزش كردن«و » حيارعايت «و پيامد غيرارادي كنش » سيگار كشيدن«پيامد ارادي كنش  ،ترتيب به -73

  سالمتي و شادابي –دور شدن از گناه  –ح وآسيب به جسم و ر )1

  مورد تحسين ديگران قرار گرفتن –آرامش فرد و جامعه  –آسيب به جسم و روح  )2

  مورد تحسين ديگران قرار گرفتن –دور شدن از گناه  –لذت بردن فرد  )3

  سالمتي و شادابي –معه آرامش فرد و جا –لذت بردن فرد  )4

  سال اول دورة نيم
  74تا صفحة  3صفحة 

دقيقه 15      )1شناسي (جامعه



   20: ةصفح  (پاية دهم انساني)دورة متوسطة دوم                                     بهمن 7 آزمون -) 4( ةپروژ 
 

 كند؟ اشاره مي» هاي اجتماعي علت معنادار بودن پديده«كدام مورد به  -74

  هاي طبيعي هستند. هاي اجتماعي همانند پديده پديده )1

  يابند. هاي اجتماعي تحقق مي ها و هنجارهاي اجتماعي از طريق كنش ارزش )2

  كنند. افراد با آگاهي، اراده و هدف عمل مي )3

  آورند. وجود مي  ديگر به با يك ها در ارتباط هاي اجتماعي را انسان دهپدي )4

  ؟گيرند يك از عبارات زير در كدام طيف قرار مي هر ترتيب بهقرار دهيم،  پيوستاردر يك از نظر خرد يا كالن بودن هاي اجتماعي زير را  پديدهاگر  -75

  ار را ندارد.بيكاري فردي كه خود شايستگي و مهارت الزم براي انجام ك - 

  ها وجود ندارد. رساني مناسب در شهر آن بيكاري افراد يك شهر كه سيستم اطالع - 

 وجود آمده است.  بيكاري در سطح يك كشور كه به دليل معضالت مديريتي به - 

  كالن ةبيكاري به عنوان پديد –ميانه  ةبيكاري به عنوان پديد –د رخ ةبيكاري به عنوان پديد )1

  كالن ةبيكاري به عنوان پديد –د رخ ةبيكاري به عنوان پديد –ميانه  ةعنوان پديد بيكاري به )2

  ميانه ةبيكاري به عنوان پديد –كالن  ةبيكاري به عنوان پديد –د رخ ةبيكاري به عنوان پديد )3

  درخ ةبيكاري به عنوان پديد –ميانه  ةبيكاري به عنوان پديد –كالن  ةبيكاري به عنوان پديد )4

 درستي مشخص شده است؟  در كدام گزينه به ،هاي زير يك از پرسش پاسخ هر ،رتيبت به -76

   ؟ترين نهادهاي اجتماعي كدام هستند مهمالف) 

   كاركردهاي نهادهاي اجتماعي چيست؟ب) 

 ؟جهان اجتماعي دارند انهادهاي اجتماعي چه نسبتي بپ) 

  كند. جهان اجتماعي از طريق نهادهاي اجتماعي، نيازهاي خود را رفع مي –پذيري افراد  امعهج –نظام اقتصادي و نظام فرهنگي  ،خانواده، نظام سياسي )1

هاي جهان اجتمـاعي را در ارتبـاط بـا     هرگاه اجزا و اليه –رفع نيازهاي معيني از افراد و جهان اجتماعي  –اقتصاد، سياست، تعليم و تربيت و خانواده  )2

  شوند. تماعي آشكار مياي اجهنهاد ،در نظر بگيريمديگر  يك

هـاي   نهادهـاي اجتمـاعي در جهـان    –رفع نيازهاي افراد و جهان اجتمـاعي   –نظام خانواده، نظام آموزشي، نظام اقتصادي و نظام درماني و بهداشتي  )3

  تي دارند.ومتفا اجتماعي متفاوت، انواع و اشكال

  كند. نيازهاي نهادهاي اجتماعي را رفع مي جهان اجتماعي، –ان دادن به زندگي اجتماعي انسان سام –خانواده و نظام اقتصادي  ،تعليم و تربيت، نظام سياسي )4



   21: ةصفح  (پاية دهم انساني)دورة متوسطة دوم                                     بهمن 7 آزمون -) 4( ةپروژ 
 

ها درست  يتدها و محدو كند و كدام مورد در ارتباط با فرصت هاي جديدي براي انسان فراهم مي ها و ظرفيت چه اساسي افق هر جهان اجتماعي بر، ترتيب به - 77

 ؟است

  .اند يك سكه دو روي –ها  عقايد و ارزش )1

  .اند دو روي يك سكه –نهادها و هنجارها  )2

  .توانند بدون ديگري محقق شوند هر كدام مي –ها  عقايد و ارزش )3

   .توانند بدون ديگري محقق شوند هر كدام مي -نهادها و هنجارها  )4

 ؟چگونه است ام جهان محصول انحراف بشر از فرهنگ توحيدي است و ديدگاه اين جهان نسبت به طبيعتكد -78

  تواند به ميل خود در آن دخل و تصرف كند. خامي در اختيار انسان است كه مي ةطبيعت صرفاً ماد –جهان سكوالر  )1

  تواند به ميل خود در آن دخل و تصرف كند. خامي در اختيار انسان است كه مي ةطبيعت صرفاً ماد –جهان اساطيري  )2

  هاست. اي فوق طبيعي و محصور رازها و افسونه طبيعت قلمرو قدرت –جهان سكوالر  )3

  هاست. هاي فوق طبيعي و محصور رازها و افسون طبيعت قلمرو قدرت –جهان اساطيري  )4

 ؟كند درستي تكميل مي  كدام گزينه جاهاي خالي زير را به ،ترتيب به -79

  كنند. همين اساس مسير يكساني را نيز طي مي ديگرند و بر ماعي شبيه يكهاي اجت همة جهان ،به تاريخ بشر دارند …شناساني كه نگاه  الف) در ديدگاه جامعه

  هاي اجتماعي مختلف است. هاي ميان جهان از نوع تفاوت،  …ب) 

 تقسيم كار اجتماعي شكل نگرفته است يا در حد ساده و ابتدايي است. …ج) از نظر دوركيم در 

  جوامع مكانيكي – .ا و اعتقادات اصلي بازگردده هاي كالن، آرمان هايي كه به ارزش تفاوت –طولي  )1

  جوامع ارگانيكي – .گردد هايي كه به حوزة نمادها و هنجارها بازمي تفاوت –خطي  تك )2

  جوامع مكانيكي – .ها و اعتقادات اصلي بازگردد هاي كالن، آرمان هايي كه به ارزش تفاوت -عرضي  )3

  جوامع ارگانيكي – .گردد هنجارها بازميهايي كه به حوزة نمادها و  تفاوت -عرضي  )4

 ؟صحيح است »هاي جهان اجتماعي ها و محدوديت فرصت«در رابطه با  ،يك از موارد زير كدام -80

  .باشد ميتك افراد  تك ةهاي جهان اجتماعي وابسته به قرارداد و اراد الف) پيامدها و الزام

  به يكديگر وابسته نيستند. ،رات راهنمايي و رانندگي و رفت و آمد ايمن و سريعمانند رابطة بين مقرهاي اجتماعي،  فرصت ها و محدوديتب) 

  ارزيابي كرد. ها توان براساس آن هاي اجتماعي مختلف را مي ج) جهان

 باشد. هاي فراگيري آن زبان مي د) آموختن قواعد يك زبان و صحبت كردن در چارچوب آن، از جمله محدوديت

  د، ب )4  ج الف، )3  ، جد )2  الف، د )1
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 ؟ كدام عبارت در مورد نسب اربع مناسب است -81

  ها بر افرادشان. ) نسبت ميان دو مفهوم است از جهت صدق آن1

  ها. ) نسبت ميان دو مفهوم كلي است به لحاظ مفاهيم مندرج در آن2

  ) نسبت ميان دو مفهوم كلي است از جهت صدق بر افرادشان.3

  فهوم به لحاظ مفاهيم است.اي ميان دو م ) نسبت مقايسه4

 ؟  نيست» تصور«كدام گزينه  -82

  ) روز بيست و هشتم مرداد ماه سال هزار و سيصد و سي و دو شمسي1

  ) افالطون، سقراط، پروتاگوراس، ارسطو و هراكليتوس2

  ) آبشار زيباي هفت چشمه در استان البرز3

  ) هر كه نامخت از گذشت روزگار / هيچ ناموزد ز هيچ آموزگار4

 شده براي انسان، شرايط يك تعريف صحيح را داراست؟   يك از تعاريف ارائه كدام -83

  ) حيوان سخنگو2    ) جسم ضاحك1

  ) جسم نامي متفكر4    رونده ) جسم نامي راه3

  باشد. ، … تواند جملة گيري آن مي تركيب شده است و مصداق نتيجه …هر استدالل حداقل از دو  -84

  كند مي) تصديق معلوم ـ خودكارم درد 1

 ) تصديق معلوم ـ زمين مسطح نيست2

  ) قضية معلوم ـ كاشكي هستي زباني داشتي3

  ) تصديق مجهول ـ هر مادري فرزند خود را دوست دارد4

 ؟نيستيك از موارد زير در مورد تمثيل صحيح  كدام -85

  ) حكم كردن در اين قسم از استدالل، صرفاً مبتني بر تشابه است.1

  ت صحيح يا غلط باشد.) نتيجة تمثيل ممكن اس2

  كنيم. ) در زندگي روزمرّه، از آن استفاده مي3

  تواند هيچ سؤالي را پاسخ بدهد. گونه استدالل نمي ) اين4

  سال اول دورة نيم
  5تا پايان درس  1درس 

   52 صفحة تا 3صفحة 

دقيقه 15       منطق
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الف

ج

ب

د

 باشد؟ ي تعميمينتيجة يك استقرا تواند نميكدام گزينه  -86

  ها در پاسخ به چراها هستند. ) همة استدالل1

  ) تمثيل در مقام آموزش بسيار مؤثر است.2

  س بهترين شكل استدالل است.) قيا3

 ) هواي اين شهر آلوده است.4

 ؟ شود نميانواع استدالل استقرايي كدام گزينه، بيانگر اشتراك  -87

  ) نسبت به نتيجه، يقيني نيستند.1

 شود. ) حكم از امور جزيي گرفته مي2

  كند. ) صدق مقدمات، الزاماً صدق نتيجه را ثابت نمي3

  ت.گيري اس ) شباهت، اساس نتيجه4

 ترين فعاليت ذهن بشر كدام است؟ عالي -88

 ) دليل آوردن2    ) تصور1

  ) تصديق4    ) ساختن قضاياي حملي3

    دهد؟ درستي نشان مي شكل زير، نسبت ميان مصاديق كدام مفاهيم را به -89

 آموز؛ ج: نويسنده؛ د: مسلمان ) الف: انسان؛ ب: دانش1

 ) الف: موجود؛ ب: داراي جسم؛ ج: انسان؛ د: اسب   2

 ) الف: ايراني؛ ب: خوزستاني؛ ج: بيكار؛ د: شاغل   3

  ) الف: آسيايي؛ ب: مسلمان؛ ج:كشاورز؛ د: دامدار     4

 ؟باشد نميكدام گزينه از شرايط استقراي تعميمي قوي  -90

  ها با كل جامعة آماري ) تناسب تعداد نمونه1

  هاي گوناگون جامعة آماري ها از طيف ) نمايندگي نمونه2

  هاي انتخابي و متفاوت بودن نمونه) تصادفي 3

 هاي انتخابي ) برجسته بودن وجوه شباهت ميان نمونه4



 1041بهمن  7       آزمون آمادگی شناختی

 !دانش آموز عزیز

تواند توانایی آگاهی از این ساز و کارها می. یادگیری فرایندی است که نیازمند پشتیبانی ساز و کارهای شناختی مغز است

 . مندی از کارکردهای شناختی مغز در موقعیت های مختلف استآمادگی شناختی توانایی بهره .یادگیری شما را توسعه دهد

 آمادگی شناختی

 خالقیت سازگاری حل مساله فراشناخت حافظه توجه 

در راستای حمایت از فراگیران با همکاری اساتید علوم اعصاب شناختی دانشگاه شهید بهشتی در  بنیاد علمی آموزشی قلم چی

.  ای مورد سنجش قرار دهددر نظر دارد آمادگی شناختی داوطلبان را به صورت دورهمرکز پژوهشی علوم اعصاب شناختی رفتار 

هدف این . است آگاهی شما از میزان آمادگی شناختی خودسواالت این بخش پاسخ درست و یا غلط ندارد و هدف این سواالت 

ما برای ارتقاء این . ند یادگیری استهای شناختی خود در فرایکنندگان برای استفاده بهتر از تواناییبخش حمایت شرکت

توانند در میاند ت قبل در آزمون شرکت کردهبوندانش آموزانی که در . هایی را برای شما فراهم خواهیم نمودها توصیهتوانایی

های بعدی این آزمون، آخرین آزمون سنجش وضعیت پایه آمادگی شناختی است، در آزمون. این آزمون هم شرکت کنند

های ارتقاء آمادگی شناختی شرکت در آزمون مندی از توصیهبرای بهره. جایگزین خواهند شد های هدفمند موقعیتی،سنجش

 . است مهمپایه 

سوال دقت داشته باشید که . عالمت بزنید پاسخبرگسواالت را به دقت بخوانید و نزدیکترین پاسخ مرتبط با خود را انتخاب و در 

 . شروع می شود  621ها از شماره 

 .آیدیدر موقع مطالعه افکار غیرمرتبط به سراغم م .621

 همیشه. 4  گاهی اوقات. 3  به ندرت. 6  هرگز. 1

 

 .شوندصداهای مزاحم مانع درس خواندن من می .626

 همیشه. 4  گاهی اوقات. 3  به ندرت. 6  هرگز. 1

 

  .شومزودتر از زمان مورد انتظار از درس خواندن خسته می .623

 همیشه. 4  گاهی اوقات. 3  به ندرت. 6  هرگز. 1

 

  .بندی کنمخاطر سپاری مطالب درسی را دسته توانم برای بهمی .624

 همیشه. 4  گاهی اوقات. 3  به ندرت. 6  هرگز. 1

 

 .توانم در حین خواندن بین مطالب جدید و قبلی ارتباط برقرار کنممی .622

 همیشه. 4  گاهی اوقات. 3  به ندرت. 6  هرگز. 1

 

  .جمالت طوالنی برایم سخت استدرک مطلب  .622

 همیشه. 4  گاهی اوقات. 3  ندرتبه . 6  هرگز. 1

 

  . درک درستی از توانایی مطالعه خود دارم .622

 همیشه. 4  گاهی اوقات. 3  به ندرت. 6  هرگز. 1



 

  .شناسمعوامل بر هم زننده توجه خود را می .622

 همیشه. 4  گاهی اوقات. 3  به ندرت. 6  هرگز. 1

 

 .دانمهای به خاطر سپاری دقیق را میروش .622

 همیشه. 4  گاهی اوقات. 3  به ندرت. 6  هرگز. 1

 

 .آینده برایم ارزشمند است  .622

 همیشه. 4  گاهی اوقات. 3  به ندرت. 6  هرگز. 1

 

  .توانم برای نتیجه بهتر صبر کنممی  .621

 همیشه. 4  گاهی اوقات. 3  به ندرت. 6  هرگز. 1

 

  .برای رسیدن به هدف، قوانینی برای خودم در نظر گرفته ام .626

 همیشه. 4  گاهی اوقات. 3  به ندرت. 6  هرگز. 1

 

 .ریزدام به هم میریزیبرنامه با تغییر شرایط مطالعه،  .623

 همیشه. 4  گاهی اوقات. 3  به ندرت. 6  هرگز. 1

 

 .توانم اتفاقات غیرمنتظره را مدیریت کنمنمی  .624

 همیشه. 4  گاهی اوقات. 3  به ندرت. 6  هرگز. 1

 

  .برایم سخت استام ریری درسیتغییر دادن برنامه  .622

 همیشه. 4  گاهی اوقات. 3  به ندرت. 6  هرگز. 1

 

 .های جدیدی از مطالب درسی استخراج کنمتوانم سوالمی  .622

 همیشه. 4  گاهی اوقات. 3  به ندرت. 6  هرگز. 1

 

  .های متفاوت یک مساله را دوست دارمراه حل .622

 همیشه. 4  گاهی اوقات. 3  به ندرت. 6  هرگز. 1

 

 .کنمهای عجیب مخصوص خودم استفاده میمطالب درسی از مثال درک برای  .622

 همیشه. 4  گاهی اوقات. 3  به ندرت. 6  هرگز. 1
 

مایل به دانید و تحصیلی خود بیشتر میهای مورد ارزیابی اهمیت کدام سازه را برای عملکرد با توجه به سازه

 .یک گزینه را انتخاب کنید  622و 622در پاسخ نامه برای سوال  هستید؟آن  مرتبط با هایدریافت توصیه

 

 و حل مساله گیریتصمیم -4 فراشناخت-3  حافظه -6 وتمرکز توجه -1    622

 هیچکدام -4 همه موارد.-3  خالقیت-6 سازگاری -1    622
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