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  پديدآورندگان آزمون
   :طراحان

  
  نام طراحان  نام درس

 پور، سپيده فالحي، زهرا قميخانحميد اصفهاني، سپهر حسن  )1فارسي و نگارش (

  پورليدرويشعلي ابراهيمي، سعيد جعفري، خديجه عپرور،اكبر ايمانمريم آقاياري، علي   )1عربي زبان قرآن (

  مرتضي محسني كبير، فيروز نژاد نجف،سكينه گلشنيفرهنگيان،محمدرضابقا،محمد رضاييمحمد آقاصالح،  )1دين و زندگي (

 سراييتيمور رحمتي كله،زادهسارا حسنفريبا توكلي،  )1زبان انگليسي (

  »گواه«شاهد فريده هاشمي، ، امير محموديانسجاد محمدنژاد،كفش،اميرزراندوز، حميد زرينشقايق راهبريان،محمد بحيرايي،  )1رياضي و آمار (

 محمدابراهيم مازنيمهدي كاردان، ، فاطمه فهيميانسوفيا فرخي، مهسا عفتي، ارا شريفي،سزاده،ا آذركردار، زهرا بكائيان، ليال حاجييممرادي، مهسكامران اله  اقتصاد 

  )1علوم و فنون ادبي (
نـژاد، كـاظم    سـيدجمال طباطبـايي  سـادات طباطبـايي نـژاد،     عارفـه سعيد جعفـري،  پور، ميثم حسين خاني،خانسدي، ميترا پاكزاد، سپهر حسنرعنا امحسن اصغري،

 نيا اعظم نوريكاظمي، 

 بهروز يحييالهام ميرزائي، ،مهدي كاردانسادات سعيديان، صفا، سكينهزاده، هژبر رحيمي، معصومه حسينيآباديان، منصوره حاجيعليرضا عوض  ) ايران و جهان باستان1تاريخ (

 بهروز يحييحبيبه محبي،ميرزائي،، الهاممهدي كارداننژاد،محمدابراهيم علي  جغرافياي ايران

 ميرزائي، سيدمحمد مدني دينانيالهاممحمدابراهيم مازني،كوثر دستوراني،رحيمي،هژبرصفا،معصومه حسيني  )1شناسي ( جامعه

 ، سيدمحمدمدني دينانيمحمد شاهورديفاطمه شهميري،  منطق

  
  

  :گزينشگران و ويراستاران
  درس مستندسازي مسئول ويراستار استاد درس  مسئول گزينشگر  نام درس

  الناز معتمدي حسن وسكري ـ مرتضي منشاري حمدجواد قورچيانم محمدجواد قورچيان  )1فارسي و نگارش (
  ليال ايزدي  محمد آقاصالح ـ محمدابراهيم مازني  مريم آقاياري  مريم آقاياري  )1عربي زبان قرآن (

 سكينه گلشني سكينه گلشني  ) 1دين و زندگي (
  ــــــ

  زهره قموشي
  گرجي پويا زادهسارا حسن زادهسارا حسن  ) 1زبان انگليسي (
  پوپك مقدم  محمد بحيرايي كفشحميد زرين كفشحميد زرين  )1رياضي و آمار (

 سارا شريفي سارا شريفي  اقتصاد

  ــــــ

  زهره قموشي
  الناز معتمدي نيااعظم نوري نيااعظم نوري  )1علوم و فنون ادبي (

 محدثه پرهيزكار  حبيبه محبي  حبيبه محبي ) ايران و جهان باستان1تاريخ (
  جغرافياي ايران

 محمدابراهيم مازني محمدابراهيم مازني  )1شناسي ( جامعه
 زهره قموشي

  محمد شاهوردي شوازي  محمد شاهوردي شوازي  منطق
  ويراستار دانشجويي:
  سيدمحمد مدني ديناني

  

  

  گروه فني و توليد
   ليال فيروزي (عمومي و اختصاصي) مدير گروه:

  (عمومي و اختصاصي)حبيبه محبي  :مسئول دفترچه

  مهشيد ابوالحسني آرايي: نگاري و صفحه حروف

 نسب فاطمه رسولي مدير واحد مستندسازي و مطابقت با مصوبات:

  زهره قموشي ي مستندسازي: مسئول دفترچه

   سوران نعيمي نظارت چاپ:

  
ي مقطع خود مراجعه  دار آزمون به صفحههاي دامآموزان گرامي: براي ديدن سوالدانش* 

  و جايزه بگيريد. دار بنويسيدكنيد و نظر خود را در مورد سؤاالت دام
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 به ترتيب چه معنايي دارند؟» ، معاشرتوقب، غارب، كلّه«هاي  واژه - 1

 ، دوستي) برآمدگي پشت پاي اسب، هر فرورفتگي اندام چون گودي چشم، ميان دو كتف1

  ، رفت و آمد داشتن با كسي) ميان دو كتف، هر فرورفتگي اندام چون گودي چشم، برآمدگي پشت پاي اسب2

  ، ارتباطچون گودي چشم، برآمدگي پشت پاي اسب، ميان دو كتف ) هر فرورفتگي اندام3

   ، ارتباط) هر فرورفتگي اندام چون گودي چشم، ميان دو كتف، برآمدگي پشت پاي اسب4

 اماليي دارد؟ نادرستيكدام بيت  - 2

  گه حضيض و گه ميانه گاه اوج / اندرو از سعد و نحسي فوج فوج) 1

  ران به آن مرز بگزارشان) سپردش بدو گفت بردارشان / از اي2

  ) فرستادگان سپهدار چين / ز پيش جهانجوي شاه زمين3

  ) برفتند هر دو شده خاكسار / جهاندارشان رانده و كرده خوار4

 به بيت نسبت داده شده است؟ نادرستيدر كدام گزينه آراية  - 3

  استعاره، تلميح  خوان باش نوازي نه كار هر مرغيست / بيا و نوگل اين بلبل غزل  زبور عشق  )1

  بخشي، كنايه شخصيت  شكند بازارش ) جاي آن است كه خون موج زند در دل لعل / زين تغابن كه خزف مي2

  تضادآميزي،  حس  خموش حافظ و از جور يار ناله مكن / تو را كه گفت كه در روي خوب حيران باش ) 3

  تشبيه، استعاره  دست افتد نگاري خوش بندم / بود كز دست ايامم به ) عروس طبع را زيور ز فكر بكر مي4

 هاي كدام بيت بيشتر است؟ تعداد تشبيه - 4

 ) مي آفتاب زرفشان، جام بلورش آسمان / مشرق كف ساقيش دان، مغرب لب يار آمده1

  طلبم ام / باران اجابت تو را مي ) در خاك طلب بذر دعا كاشته2

  ي نفرستادمادسلسله دانست كه خواهد شدنم مرغ دل از دست / وز آن خط چون ) 3

  مانم روي ز سرم / فتاده بر سر ره من به سايه مي ) تو آفتاب منيري كه مي4

 شود؟ ديده مي» جهش ضمير«در كدام بيت  - 5

 ) آب چشمم راز دل، يك يك، به مردم، باز گفت / عاشقي و مستي و ديوانگي، نتوان نهفت1

  ت ز جان و ز تن برفت) سلمان ز شوق او اگرت جان بشد چه شد / سوداي او نرف2

  پيكر، گذشت / كافرم گر در خيالم، صورتي ديگر گذشت ) بر دل من تا خيال آن پري3

  چه نزديك است جان تو به جانم / كه هر چيزي كه انديشي بدانم) 4

 س در دفترچة سؤالگذاري قبل از شروع هر در هدف
  خود را بنويسيد: 10گذاري چند از  هدف، )1فارسي و نگارش ( 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 10 چند از

   

  )1فارسي (
  كتابكل 
  149تا  10ي   صفحه

  
  )1نگارش (

  كتابكل 
  123تا   11ي   صفحه

رش (  )1وقت پيشنهادي فارسي و ن
  دقيقه 10 



   4ي:  صفحه                                         ي دهم انساني) (پايهي دوم  ي متوسطه دوره   خرداد 9 زمونآ 

 
 است؟ نادرستشده  واژة مشخص نقشاز ابيات زير  تعداد هدر برابر چ - 6

 اليه مضاف  آتشي بود در اين خانه كه كاشانه بسوخت در غم جانانه بسوخت / دلالف) سينه از آتش 

  صفت  مقام ملك دون قدر ماست / چندين به دست ديو زبوني چرا كنيم برترينب) چون 

  مفعول  اگر همدرس مايي / كه علم عشق در دفتر نباشد اوراقج)  بشوي 

  نهاد  مخور خوشخوان غم مرغد) گر بهار عمر باشد باز بر تخت چمن / چتر گل در سر كشي اي 

 ) يكي4  ) دو تا 3  ) سه تا2  ) هر چهار تا1

 نزديكي معنايي بيشتري دارد؟» گفتم كه بوي زلفت، گمراه عالمم كرد / گفتا اگر بداني، هم اوت رهبر آيد«كدام بيت با بيت  - 7

  جانم آمد بر لب و كشتيش بر خشك اوفتاد / آه من تا بحر نيلي رفت و زان برتر گذشت) 1

  اش و بينديش از آن جان غيور / جمع شو گر نبود حرف پريشان چه شود) هين خمش ب2

  ) جمع كن به احساني حافظ پريشان را / اي شكنج گيسويت مجمع پريشاني3

  ) دل پريشان نبد آن روز كه تنها بود / كرد جمعيت نااهل پريشانش4

 بيت كدام گزينه با بيت زير قرابت معنايي بيشتري دارد؟ - 8

 »سرواني خورش / كه جان يابدت زان خورش پرورشمخور طعمه جز خ«

 يكي را به بر ارغواني سلب / يكي را به تن خسرواني ردا) 1

  ) خورش ده به گنجشك و كبك و حمام / كه يك روزت افتد همايي به دام2

  هاي خوب از پي پرورش ) بسازيد چيزي كه بايد خورش / خورش3

  بعد و نان و پياز ) بالجوي باشد گرفتار آز / من وخانه من4

 قرابت معنايي دارد؟» ها چون عشق حرم باشد، سهل است بيابان«كدام بيت با مصراع  - 9

 ) من مست مي عشقم هشيار نخواهم شد / وز خواب خوش مستي بيدار نخواهم شد1

  در ميخانه اين بار نخواهم شد ررفتم در صومعه هر باري / جز ب آن رفت كه مي) 2

  خوار نخواهم شد  خورم او باشد غم يار نخواهم ماند / چون غم ، بي) چون يار من او باشد3

  ) از دوست به هر خشمي آزرده نخواهم گشت / وز يار به هر زخمي افگار نخواهم شد4

 كدام بيت با بيت زير قرابت معنايي دارد؟ -10

 »آبِ دريا جمله در فرمان توست / آب و آتش اي خداوند آنِ توست«

 نالد / بلبل ساز تو را ديده هم آواز امشب ة من ميمرغ دل در قفس سين) 1

  ) روي تو قبلة ملك، كوي تو كعبة فلك / مختلف تو قَد هلك، معتقد تو قَد نَجا2

 ) مأمور تو از برگ سمن تا به سمندر / مصنوع تو از تخت ثري تا به ثريا3

  يالعرش تبارك و تعال ) خواجو نسزد مدح و ثنا هيچ ملك را / الّا ملك4



   5ي:  صفحه                                         ي دهم انساني) (پايهي دوم  ي متوسطه دوره   خرداد 9 زمونآ 

 
  

  

  

  

 وعي 15-11( ة:لياتّالمفهوم للعبارات ال رجمة أوتّالجواب لل  األدقّ في ن األَصح( 

 :»حدث إعصار شديد لمدة ساعتين ثم أصبحت األرض مفروشة باألسماك.« -11

 ) براي دو ساعت، يك گردباد شديد وزيد و زمين را پوشيده از ماهي كرد.1

  ها شد. اتفاق افتاد سپس زمين پوشيده از ماهي) گردبادهايي شديد به مدت دو ساعت 2

  ها شد. ) براي مدت دو ساعت گردبادي شديد اتفاق افتاد سپس زمين پوشيده از ماهي3

  ) گردباد شديدي به مدت دو ساعت اتفاق افتاد و زمين پر از ماهي گشت.4

 :الخطأعين  -12

1» (ارگان فروزان در آسمان بنگر.به آن ست»: ماء.اُنظُر إلي تلك األنجم المستعرة في الس 

2» (القوم الظّرب علْنا مكار قرار نده. ما را همراه با گروه ستم ما، پروردگاراي »: المينَنا ال تجع  

  كند. اي زيبا زندگي مي مريم در روستايي با خانه»: كانت مريم تعيش في قرية ذات البيوت الجميلة.) «3

  چون تيرگي آسمان در شب بود. رنگ سياه كالغ هم»: يل.ماء في اللّر السلون الغراب األسود كان كإغبرا) «4

 :الخطأعين  -13

1» (.ستعيناً بمعجمٍ عربي ـ فارسية، مة قصيرة إلي الفارسياي كوتاه را با كمك فرهنگ لغتي عربي ـ فارسي به فارسي ترجمه كن. قصه»: تَرجم قص 

  تعداد همراهان من شش نفر است؛ پدر و مادر، دو برادر و دو خواهرم.»: اي و أخَواي.عدد المرافقين ستّةٌ؛ والداي و اُخت) «2

 اي ديواري خواهيم نوشت. اين پيشنهاد خوب است، و همگي روزنامه»: هذا االقتراح حسنٌ، و سنكتب جميعاً صحيفة جدارية.) «3

جا آوردن نمـاز از خـواب بلنـد     هر صبح در ساعت يك ربع مانده به شش براي به»: داء الصالة.أنهض من النّوم كلّ صباح في الساعة السادسة إلّا ربعاً أل) «4

  شوم. مي

 عين الصحيح: -14

  شود. ها يا بندرها به پااليشگاه از طريق لوله منتقل مي : نفت از چاه»ينقَل النّفطُ من اآلبار أو الموانئ إلي المصافي عبراألنابيب.«) 1

  : پرستاري بعد از تصادف با اتومبيل، خواهرم را در بيمارستان ياري كرد.»ضةٌ اُختي بعد التّصادم بالسيارة في المستشفي.رّساعدت مم) «2

3 (»!  كني لطفاً؟! : اي زائر چمدانت را براي بازرسي باز مي»افتَحي حقيبتك للتّفتيش من فضلك يا زائرةُ

  كنند، پس آن مادرشان است. : زمين را حفظ مي».فَإنَّها اُمكم تَحفَّظوا من األرض، «) 4

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

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

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

   

  كتاب كل
 97تا  1ي  صفحه

  دقيقه 15وقت پيشنهادي: 

 )1عربي زبان قرآن (
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.«في مفهوم العبارة التّالية:  الخطأعين  -15 دح و الذَّممق اإلغراق في المر الحأكب«  

 دار كه اندازه نكوست! ) اندازه نگه2    ) خيرُ االُمور أوسطَها.1

  نيل چه انديشه كند باران را!) غرقه در 4  ) ز كار زمانه ميانه گزين / چو خواهي كه يابي ز خلق آفرين3

:  غير المناسبعين  -16   »في اللّيلة القادمة. …مع  …أيها الطّباخ؛ رجاء اطبخ «للفراغينِ

 ) الحلويات، مرق باذنجان4  ) الفطور، الجبنة3  ة) الرز ، البط2ّ  ) الرز، الدجاجة1

  عين ما فيه المفعول جمع التّكسير: -17

1التلميذُ النّاجِح مسفَصلِ الرَّبيعِ. ) ر ورطَعاماً لذيذاً.2  ص عيدةُ سدوال خَتطَب (  

  ) حسنُ األدبِ يستُرُ قُبح النَّسبِ.4  ) تُعرَف في العالَمِ األشياء بِأضدادها. 3

 حول األفعال في العبارات التّالية: الخطأعين  -18

  عن اإلجابة. ) إخوتي اليمتَنعونَ 2  .عن إجابةِ األسئلةِ ) هؤالء الزميالت إمتَنَعتُنَّ 1

  ) هلْ أنت تَتَعلّمينَ درسك؟4    المطر رحمةُ اهللاِ. ،) التَنقَطع يا مطَر3ُ

 نون الوقاية؟  ما جاءتفي أي جوابٍ  -19

 »أدخلني بِرَحمتك في عبادك الصالحينَ) «2  ) أَحسني علَي الوالدينِ في جميع األحوال. 1

  ) إنَ اهللاَ أَمرَني بِمداراةِ الناسِ.4    لهم إِجعلْني في عيني صغيراً. ) ال3ّ

 ):30عين عبارةً جمع العددين فيها يعادل ( -20

 ) أربعون ناقص عشرة يساوي ثالثين.2    ) عشرة في ثالثة يساوي ثالثين.1

  .) ستّون تقسيم علي إثنين يساوي ثالثين4  ) عشرون زائد عشرة يساوي ثالثين.3
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زيرا در انتخاب هدف، با يـك تيـر چنـد نشـان      ؛ترين افراد اين جهان، مؤمنان هستند زيرك« :توان گفت با تدبر در كدام آية شريفه مي -21

 ؟»زنند مي

  »ما خلقنا السماوات و االرض و ما بينهما العبين) «1

 »الحيوان لهي و ما هذه الحياة الدنيا الّا لهو و لعب و انّ الدار اآلخرة) «2

  »اهللا ثواب الدنيا و اآلخرة من كان يريد ثواب الدنيا فعند) «3

  »من آمن باهللا و اليوم اآلخر و عمل صالحاً فال خوف عليهم) «4

رسـان   كـدام آيـه يـاري    ،شود، باشـيم  هاي بعد غيرجسماني انسان كه در فرهنگ ديني از آن به روح تعبير مي اگر در پي تبيين توانايي -22

 ها خواهد بود؟ انسان

 »هديناه السبيل اما شاكراً و اما كفوراً اانّ«) 2  »و نفسٍ و ما سواها فالهمها فجورها و تقواها) «1

  »ا لهو و لعب و انّ الدار اآلخرة لهي الحيوانو ما هذه الحياة الدنيا الّ) «4  »توكّل علي اهللا فهو حسبه انّ اهللاَ بالغ امرِهو من ي) «3

 دانند، چيست؟ علت اينكه خداپرستان حقيقي مرگ را ناگوار نمي -23

  شود. دانند جهان ديگري هست و پنجرة اميد و روشنايي به رويشان باز مي مي) 1

  ند.رسپا ميدل نكنند اما به آن  در دنيا زيبا زندگي مي) 2

  كامل مالقات كنند. ةخواهند خدا را با اندوخت ) مي3

  تر است. فداكاري در راه خدا برايشان آسان ) دفاع از حق و مظلوم و4

 دهد؟ يك از عوالم پس از مرگ رخ مي در كدام ترتيب بهاز جانب بدكاران » در زمين ايراد بهانة استضعاف«و » انكار اعمال ناشايست خود« -24

  ) قيامت ـ برزخ4  ) برزخ ـ برزخ3  ) قيامت ـ قيامت2  ) برزخ ـ قيامت1

 يك از وقايع است؟ كداممربوط به » اليوم نختم علي افواههم«و آية  دهد رخ ميقيامت  ةم واقعكدامقدم بر  دادن نامة اعمال -25

  برپا شدن دادگاه عدل الهي ـ شهادت اعضاي بدن) 2  حضور شاهدان و گواهان ـ شهادت اعضاي بدن) 1

  ها تغيير در ساختار زمين و آسمان لهي ـبرپا شدن دادگاه عدل ا) 4  ها حضور شاهدان و گواهان ـ تغيير در ساختار زمين و آسمان) 3

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

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

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

   

  كل كتاب
  158تا  4ي   صفحه

  قهدقي 15وقت پيشنهادي: 

 )1(دين و زندگي 
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 كدام است؟كه درخواست بازگشت به دنيا را در قيامت دارند،  يپاسخ قطعي خداوند به دوزخيان -26

  ) آيا در دنيا به اندازة كافي به شما عمر نداديم؟2  ) آيا پيامبري از خودتان برايتان نيامد؟1

  ؟مگر زمين خدا وسيع نبود كه مهاجرت كنيد) 4  ؟) مگر پيامبران براي شما داليل روشني نياوردند3

 تر است؟ يك از همه مهم از ميان داليل ضرورت انتخاب اسوه و الگو براي پيمودن راه و مسير و رسيدن به مقصد با موفقيت، كدام -27

 د.بهره بر الگوهاتوان در طي مسير از تجربة  ) مي2  آميز است. كند كه راه موفقيت وجود الگوها ثابت مي )1

  تر به هدف رسيد. توان سريع ها ميالگواز  روي دنبالهبا ) 4  توان مانند الگوها عمل كرد. ) براي رسيدن به مقصد مي3

آنان به درگـاه خداونـد بـه هنگـام     گيرد و دليل روي آوردن  مطابق با سخنان امام علي (ع) خداوند متعال با چه كساني بيشتر انس مي -28

  است؟ موضوعيبه چه  ها ها اعتراف و علم آن تبصيم

  »انّ اهللا بالغ امره«ـ » يتوكّل علي اهللا) «2    »انّ اهللا بالغ امره«ـ » تحبون اهللا) «1

 »اهللا حسبي«ـ » يتوكّل علي اهللا) «4    »اهللا حسبي«ـ » تحبون اهللا) «3

 كند؟ يك، از ديگري تبعيت مي اي وجود دارد و كدام بين عفاف و آراستگي چه رابطه -29

  ) معكوس ـ عفاف برخاسته از آراستگي است.2  ـ عفاف برخاسته از آراستگي است.) مستقيم 1

  ) معكوس ـ آراستگي برخاسته از عفاف است.4  ) مستقيم ـ آراستگي برخاسته از عفاف است.3

ام گزينـه بيـان   در كد» باطل كردن روزه با چيز حرام«و » سفر كند فعل حرامبه قصد ارتكاب  ي كهروزة مسافر«با رعايت مرتبه، حكم  -30

  شده است؟

  به همراه قضاي روزهشصت فقير طعام اروز روزه يا  شصتـ  .تواند روزه بگيرد نمي )1

  به همراه قضاي روزهشصت فقير طعام اروز روزه يا  شصتـ  .روزه را بايد بگيرد )2

  به همراه قضاي روزهشصت فقير طعام اروز روزه و  شصتـ  تواند روزه بگيرد. نمي) 3

  به همراه قضاي روزهشصت فقير طعام اروز روزه و  شصتـ  .زه را بايد بگيردرو )4
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31- I have enough money to buy a new bike but not a new car. A car is … than a bike. 
1) expensiver 2) more cheap 3) cheaper 4) more expensive 

32- James … in the garden yesterday when it … to rain. 
1) worked – started                    2) was working – was starting 
3) was working – started                     4) worked – was starting 

33- To keep herself … , the woman did exercises three times a week. 
1) polite  2) healthy 3) natural 4) famous 

34- My daughter is in the hospital because she was .... in a car accident. 
1) protected     2) increased  3) hunted    4) injured 

35- The season’s … include five new plays and several concerts of Chinese and Indian music. 
1) entertainments  2) agencies    3) destination    4) cultures  

36- Each year, many … visit Imam Hussein’s shrine in Iraq. 
1) pilgrims    2) thinkers 3) researchers    4) translators  

 
 
 
 

There are some endangered animals on Earth. This means that these animals can become extinct, 
and we may not be able to see them in the future. So, some people try to save these animals by 
keeping them in zoos. However, keeping animals in a zoo can causo some problems for them. 

First, animals that live in a zoo cannot play and eat the way they do in forests and lakes. Next, 
most animals in zoos have health problems because they are usually kept in bad situations. Finally, 
some animals cannot have babies in a zoo because there is only one of them in every zoo. So, some 
people believe that the money spent on keeping endangered animals in the zoo should be spent on 
protecting their natural homes.                        
37- Which one is the best title for the passage? 

1) Endangered Animals on Erath 2) Ways to Save Endangered Animals 
3) Problems of Endangered Animals in Zoos 4) Ways to Protect Endangered Animals' Natural Homes 

38- The underlined phrase “become extinct” in line 1 is closest in meaning to … . 
1) die out 2) put out 3) put aside 4) help  

39- The underlined word “they” in paragraph 2 refers to … . 
1) problems 2) animals 3) zoos 4) situations 

40- According to the passage, which of the following sentences is TRUE? 
1) Endangered animals that live in the zoo are kept in good health conditions. 
2) Endangered animals that live in the zoo can do what they do in forests and lakes. 
3) Endangered animals that live in the zoo have many babies.  
4) Instead of keeping endangered animals in the zoo, we should protect their natural homes.  

  كتابكل 
  119تا  15 ي صفحه

  دقيقه 10وقت پيشنهادي: 

 )1(زبان انگليسي 

PART A: Grammar and Vocabulary 

Directions: Choose the one word or phrase (1), (2), (3), or (4) that best completes each sentence. Then mark the answer on your answer 

PART B: Reading Comprehension 
Directions: Read the following passage and answer the questions by choosing the best choice (1), (2), (3), or (4). Then mark the correct 
choice on your answer sheet. 

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

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

 شما براي آزمون امروز چيست؟گذاري  هدف
براي آزمون امروز10گذاري چند ازهدف آزمون قبل 10چند از 
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  كدام است؟است، آن عدد شده  14برابر با سه برابر تفاضل آن از عدد حاصل ايم،  كرده 9به عالوة را، چهار برابر قرينة عددي  -41

1 (  33  2 (18  3( 33  4 (18  

mxاگر معادلة درجة دوم  -42 mx n  2 nتنها داراي يك ريشه باشد، در اين صورت مقدار  0

m
  ؟كدام است 

1 (  1
2  2 (1

4  3( 
1
2  4 (

1
4  

aمعادلة  aازاي دو مقدار  به -43

a x x
  

 

10 1
32 2 22

xداراي جواب    1 كدام است؟مجموع اين دو مقدار  ،است  

1 (  2
5  2 (3

5  3 (
1
2  4 (3

2  

fاگر رابطة  -44 {( ,a ),( a ,a ),( , a),( ,b)}  23 1 2 1 3 2   كدام است؟ bتابع باشد، مقدار  2

1 (  2  2 (2  3 (1  4 (1  

fدهد.  آن عدد را نسبت مي كعببرابر م2از  6سوم تفاضل  ةريش ،به هر عدد حقيقي fتابع -45 (   كدام است؟3(

1(  2    2 (32 6  

3 (3 6    4 (32 3 

  

  

  

 محل انجام محاسبات

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

  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
راي آزمون امروزب10گذاري چند ازهدف آزمون قبل 10چند از 

   

  )3(فصل تا پايان  )1(فصل 

  98تا  10صفحة 

  دقيقه 20وقت پيشنهادي: 

 )1رياضي و آمار (
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C(x)كاال xيك شركت براي توليد  -46 x 10000 چه تعداد  ،تومان بفروشد120كند. اگر اين شركت هر كاال را  تومان هزينه مي80

 تومان سود كند؟ 80000بفروشد تا بايد از اين كاال را 

1 (600  2 (1200   3 (1800  4 (2250 

yمختصات رأس سهمي  -47 x x   22 4   است؟ كدام 1

1 (  ( , )1 3  2( ( , )1 3  3 (( , )1 5  4 (( , )1 3 

كدام ترتيب از راست به چپ  به »زمان اولين كالس«و » يليصرشتة تح«، »گويي به سؤاالت يك امتحان مدت زمان پاسخ«نوع متغيرهاي  -48

 است؟

  اي تي، كيفي ترتيبي، كمي فاصلهبكمي نس) 2  اي اي، كيفي اسمي، كمي فاصله كمي فاصله) 1

  اي اي، كيفي ترتيبي، كمي فاصله كمي فاصله) 4  اي كمي نسبتي، كيفي اسمي، كمي فاصله) 3

,هاي  اگر ميانگين داده -49 ,k , , ,8 10 10 12  ها كدام است؟ س دادهباشد، واريان 10برابر با 14

10) 2  صفر) 1
3   3 (20

3   4 (20
3   

,ي آماري  ها در داده -50 , , , , , , , ,10 7 6 12 5 20 7 14 16  آن از چارك سوم كدام است؟  ةميانه از چارك اول به فاصل ةنسبت فاصل 20

1 (8/0  2 (1  3 (25/1  4( 4/1  
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x

x
10
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سازيم. اگر عدد مساحت ورق برابـر عـدد حجـم     با استفاده از ورقي كه به شكل زير بريده شده است، حجمي مكعب مستطيل شكل مي -51

 كدام است؟ xمكعب مستطيل ساخته شده باشد، در اين صورت مقدار 

1 (8  

2(10   

3 (12    

4 (14  

xدوم  ، معادلة درجه aبه ازاي كدام مقادير  -52 ax  23 3  دو جواب حقيقي و متمايز دارد؟  0

a) فقط a    3) هيچ مقدار a    2) هر مقدار 1  6   4 فقط (a  6 

% 80يم. اگـر  افـزاي  گرم نقره به آن مي200است. براي اينكه قطعه را رساناتر كنيم،  3اي رسانا برابر نسبت جرم نقره به مس در قطعه -53

 قطعة جديد نقره باشد، جرم قطعة اوليه چند گرم است؟  

1 (200    2 (600     3 (800   4 (1000 

 ا رابطة حاصل، يك تابع باشد؟چند پيكان از نمودار ون زير حذف كنيم ت -54

1 (2  

2 (3  

3 (4  

4 (5  

fدامنه و برد تابع -55 : R R

f(x)


   كدام است؟5

1 (D R , R Rf f     2 (D R , R { }f f  5  

3 (D { } , R Rf f 5    4 (D { } , R { }f f 5 5 

 پاسخ دادن به اين سؤاالت اجباري است و در تراز كل شما تأثير دارد. آزمون شاهد (گواه)
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fگذرد و  مي  از مبدأ fنمودار تابع خطي -56 ( )  2 fاست. در اين صورت حاصل  5 ( / ) f ( / ) 0 4 0  كدام است؟ 4

1 (/0 8   2 (/0 8  3 (2  4 (2 

بينـي   تومان پيش 900هاي متناسب كاشته شود، ميانگين قيمت محصول برداشتي از هر بذر  بذر با فاصله 200در يك قطعه زمين اگر  -57

ترين قيمت  شود، بيش مبلغ سه تومان از ميانگين قيمت محصول برداشتي كم ميشده است. به ازاي هر يك بذر اضافي كه كاشته شود، 

 محصول برداشتي، كدام است؟ 

1 (187500  2 (188500  3 (191500  4 (192500  

 ترتيب از راست به چپ كدام است؟ آوري داده در موضوعات الف، ب و پ به بهترين روش جمع -58

 هاي سيما پخش شده است. ز شبكهالف) بهترين سريال نوروزي از نظر مردم كه ا

 ب) تعداد افرادي كه در روز جمعه به يك رستوران مراجعه خواهند كرد.

  95پ) بررسي نرخ رشد باروري در سال 

  ها  ها ـ دادگان ) پرسشنامه ـ دادگان2  ها ـ پرسشنامه ) پرسشنامه ـ دادگان1

  ها  ان) مصاحبه ـ مشاهده ـ دادگ4     ) مصاحبه ـ مشاهده ـ پرسشنامه3

,دادة آماري  10اگر ميانگين  -59 , , , ,a, , , ,16 9 17 13 10 10 17 11 13/برابر  16    باشد، ميانه كدام است؟1

1 (/11 5   2 (12  3 (/12 5  4 (13 

هـا حـذف شـوند،     از بـين آن  22و  21، 13، 12هاي ناجور  باشد. اگر داده مي 5و  17ترتيب  دادة آماري به 29ميانگين و واريانس -60

 هاي باقيمانده كدام است؟  واريانس داده

1 (/2 52  2 ( /2 54  3 (/2 64  4 (/2 66 



   14ي:  صفحه                                   ي دهم انساني) (پايهي دوم  ي متوسطه دوره   خرداد 9 زمونآ

 
 

  

  
 
 
 

 

 كند؟ درستي تكميل مي و جاهاي خالي عبارت زير را به هاي زير است كدام گزينه پاسخ درست پرسش -61

 الف) كدام يك از داليل ايجاد وضعيت كميابي است؟

  ب) بهترين روش استفاده از منابع و امكانات كدام است؟
  شناخته شد. …بشر نيز تكامل بيشتري يافت و به عنوان  …ج) با گسترش و پيشرفت تمدن بشري 

  است؟ نادرستد) كدام گزينه 
دسـت آورد و سـطح    ترين ميزان منافع را بـه  هاي انسان، ب) با استفاده از اين منابع محدود بتوان بيش ) الف) نامحدود و گوناگون بودن نيازها و خواسته1

فاده از ابزارهـاي خـاص   باالتري از رفاه را براي انسان فراهم كرد. ج) انديشة اقتصادي ـ علم اقتصاد، د) اقتصاددانان در مطالعات اقتصادي، امكـان اسـت   
  كنند. ها با روش علمي مسائل اقتصادي را مطالعه نمي علوم تجربي را ندارند، بنابراين آن

برداري از اين منابع، ب) استفادة كمتـر از منـابع و امكانـات بـه      چنين محدوديت انسان در بهره ) الف) محدوديت منابع و امكانات در دسترس بشر و هم2
ها رفتارهاي فردي و جمعي  ن منابع به آيندگان نيز تعلق دارد. ج) علم اقتصاد ـ انديشة اقتصادي، د) علم اقتصاد، با ارائة بهترين انتخابكه اي استناد اين

  كند. انسان را مديريت مي
كه اين منابع به آيندگان نيز تعلـق دارد.   اينكمتر از منابع و امكانات به استناد   هاي انسان، ب) استفادة ) الف) نامحدود و گوناگون بودن نيازها و خواسته3

  كند. ها رفتارهاي فردي و جمعي انسان را مديريت مي ج) علم اقتصاد ـ انديشة اقتصادي، د) علم اقتصاد با ارائة بهترين انتخاب
، ب) با استفاده از اين منـابع محـدود بتـوان    برداري از اين منابع چنين محدوديت انسان در بهره ) الف) محدوديت منابع و امكانات در دسترس بشر و هم4

علـم اقتصـاد، د) اقتصـاددانان در     -ترين ميزان منافع را به دست آورد و سطح باالتري از رفاه را براي انسـان فـراهم كـرد. ج) انديشـة اقتصـادي       بيش
  كنند. ا با روش علمي مسائل اقتصادي را مطالعه نميه مطالعات اقتصادي، امكان استفاده از ابزارهاي خاص علوم تجربي را ندارند، بنابراين آن

450,واحد كاال هريك به ارزش  600هاي زير را متحمل شده و از اين طريق  اي در طول سال گذشته هزينه توليدكننده -62 تومان توليد  000
يدكننده چند تومان است؟ (توليدكننده خود مالك كارگاه اين تولساليانه سود حسابداري و سود اقتصادي  ترتيب بهكرده و فروخته است. 

 آالت است.) توليدي و ماشين

800, حقوق ماهانة هريك از كاركنان  تومان 000

 5 تعداد كاركنان

, هزينة ساالنة خريد مواد اوليه ,30 000  تومان 000

, آالت ماشين هزينة ساالنة اجارة  ,55 000  تومان 000

, هزينة ماهانة اجارة كارگاه ,1 800  تومان 000

1 (, ,115 400 000 ،, ,192 000 000   2 (, ,38 800 000 ،, ,115 400 000  
3 (, ,192 000 000 ،, ,115 400 000  4 (, ,192 000 000 ،, ,114 500 000   

 هاي زير است؟ عبارات كدام گزينه مبين پاسخ صحيح پرسش -63

  شود؟ هزار ريال چه وضعيتي در بازار ايجاد مي 250الف) با افزايش قيمت تا سطح 
مـت  ها به حالت قي ب) در حالت مازاد عرضه، چه عاملي سبب رسيدن سطح قيمت

  شود؟ تعادلي مي
ــدگان و       ــك از توليدكنن ــادي هري ــار اقتص ــانگر رفت ــه بي ــدام گزين ــارت ك ج) عب

  كنندگان در وضعيت مازاد تقاضا است؟ مصرف
، ج) كاهش قيمت از سوي توليدكننـدگان و افـزايش    ) الف) مازاد عرضه، ب) افزايش قيمت1

  رغبت خريداران براي مصرف
ت، ج) بـاال رفـتن توليـدات از سـوي توليدكننـدگان و      ) الف) كمبود تقاضا، ب) كاهش قيم2

  گرايي از سوي خانوارها افزايش مصرف
  كاهند. كنندگان از مصرف خود مي افزايند و مصرف ها، توليدكنندگان بر ميزان توليدات خود مي ، ج) با افزايش قيمت ) الف) مازاد عرضه، ب) كاهش قيمت3
  كند. كنندگان سعي به توليد و مصرف براساس نياز بازار و نياز خود مي هر دو گروه توليدكنندگان و مصرف ) الف) كمبود عرضه، ب) تعديل قيمت، ج)4

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

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

براي آزمون امروز10گذاري چند ازهدف آزمون قبل 10چند از 
   

) 5و بخش ( )4بخش (تا پايان ) 1بخش (
  )2() و 1فصل (

  134تا  8ي  صفحه
 دقيقه 20وقت پيشنهادي: 

 اقتصاد

150

100

50

100

250

200

200 300 400

لاير�ال) (به لاير�ال)ق
مچت (به ق
مچت

تقاضا و مقدالايرعرضه


لو)� (به

تقاضا و مقدالايرعرضه


لو)� (به

S

D
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 با توجه به اطالعات زير كه از يك كشور فرضي در دست است: -64

 الف) هزينة استهالك ساالنه، چند ميليارد واحد پولي است؟

  ب) توليد خالص ملي سرانه، چند واحد پولي است؟
 ميليارد واحد پولي 375 اخالص مليتوليد ن

 ميليارد واحد پولي 290 توليد خالص داخلي

 برابر با ارزش توليد مردم كشور كه در خارج ساكن هستند ارزش توليد خارجيان مقيم كشور

 ميليون نفر 10 جمعيت كشور
37,، ب) 85) الف) 1 37,، ب) 27) الف) 2    500 500  
29,، ب) 27) الف) 3 29,، ب) 85) الف) 4    000 000  

هزار ميليارد ريال شده  6740و سال سوم:  4250، سال دوم: 3000، سال اول: ترتيب بهميزان توليد كل كشوري در طي سه سال پياپي  -65
، 3000هاي سال پايه بـه:   است، با انتخاب سال اول به عنوان: سال پايه ميزان توليد در اين جامعه در سه سال مورد نظر برحسب قيمت

 ، از راست به چپ:ترتيب بههزار ميليارد ريال تغيير يافته است. براساس اين محاسبات  6320و  3860

 الف) افزايش مقدار توليد در سال دوم و سال سوم، چند هزار ميليارد ريال است؟

  ها در سال دوم و سال سوم چيست؟ ب) افزايش قيمت
  ج) كدام اعداد مربوط به پديدة تورم در سال دوم و سال سوم اين جامعه است؟

3320) الف) 1 420، ب) 860 420، ج) 390 860) الف) 2  390 390، ب) 3320 390، ج) 420 420  
3320) الف) 3 390، ب) 860 390، ج) 420 860) الف) 4  420 420، ب) 3320 420، ج) 390 390  

 رو: با توجه به نمودار روبه -66

  عه وابسته به چيست؟الف) قدرت خريد پول در جام
  يك رابطة غيرمستقيم است. …ب) رابطة قدرت خريد پول با 

  ج) چرا پول قدرت خريد خود را از دست داده است؟
) الف) حجم پول موجود در كشور، ب) نقدينگي، ج) چون در جامعه، نابرابري عرضه و 1

  تقاضا وجود دارد.
هـا، ج) زيـرا نتوانسـته در     ت) الف) حجم پول موجود در كشور، ب) سطح عمومي قيم2

  طول زمان ارزش خود را حفظ كند.
ها، ج) زيرا نتوانسـته در طـول    ها، ب) سطح عمومي قيمت ) الف) سطح عمومي قيمت3

  زمان ارزش خود را حفظ كند.
ها، ب) نقدينگي، ج) چـون در جامعـه، نـابرابري عرضـه و      ) الف) سطح عمومي قيمت4

  تقاضا وجود دارد.
  درستي مشخص شده است؟ يا نادرستي عبارات زير به يتدرس ترتيب بهه در كدام گزين -67

  اوراق مشاركت است كه داراي سود قطعي در فواصل زماني معين است. ،ترين نوع اسناد اعتباري بلندمدت مهم -
دهد تا در آن كشاورزي  ميمضاربه از عقود اسالمي است كه طبق آن بانك زمين مشخصي را براي مدت معين در اختيار طرف ديگر قرار  -

  شود. ها تقسيم  بين آنشده كند و نهايتاً سود حاصل 
  گذاري و مشاركت در زمينة توليد هستند. گذاران براي سرمايه گذاري واسطه و وكيل سپرده هاي سرمايه بانك -
  گردند. د و به محض ظهرنويسي قابل انتقال ميگيرن مدت، همانند پول نقد در معامالت مختلف مورد استفاده قرار مي اسناد اعتباري كوتاه -
  ) غ ـ غ ـ ص ـ غ4  ) ص ـ غ ـ ص ـ غ3  ) غ ـ غ ـ ص ـ ص2  ) غ ـ ص ـ غ ـ غ1

  كدام گزينه مبين پاسخ صحيح سؤاالت زير است؟ -68
  الف) چرا درج تاريخ آينده روي چك غيرقانوني است؟

  گذاري در جامعه و كاهش نرخ تورم شود؟ ه افزايش سرمايهمنجر ب ترتيب بهتواند  هاي بازار سرمايه چگونه مي ب) فعاليت
سـازي   كننـدگان و تقاضـاكنندگان سـرمايه ـ بـا بررسـي و شـفاف        ) الف) زيرا چك سند بهادار بدون تاريخ است. ب) از طريق برقراري ارتباط بين عرضه1

  گذاري سهام و اوراق بهادار ها و قيمت اطالعات مالي شركت
كـارگيري   انـداز و بـه   هاي راكـد ـ بـا تشـويق مـردم بـه پـس        بهادار بدون تاريخ است. ب) از طريق جذب و به كار انداختن سرمايه ) الف) زيرا چك سند2

  هاي مفيد اقتصادي اندازها در فعاليت پس
  كنندگان و تقاضاكنندگان سرمايه ط بين عرضههاي راكد ـ با برقراري ارتبا ) الف) زيرا چك جزء اسناد اعتباري است. ب) از طريق جذب و به كار انداختن سرمايه3
هـاي مفيـد اقتصـادي ـ فـراهم آوردن       انـدازها در فعاليـت   كـارگيري پـس   انداز و به ) الف) زيرا چك جزء اسناد اعتباري است. ب) با تشويق مردم به پس4

  هاي بزرگ دولتي و خصوصي هاي الزم براي اجراي پروژه سرمايه
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 باشد؛ با توجه به اطالعات جدول: عة چهار كشور مختلف ميهاي توس جدول زير مبين شاخص -69

  ؟شود در كدام كشور شاخص رشد با شاخص توسعه هماهنگ است و در كدام كشور اين هماهنگي ديده نمي ترتيب الف) به
از راست به  ترتيب به» راننرخ باسوادي بزرگساالن در اي«و » توليد ناخالص داخلي سرانة نروژ«، »ومير نوزادان در موزامبيك نرخ مرگ«ب) 

  چپ كدام است؟
  ج) اميد به زندگي در چين تقريباً چند سال از اميد به زندگي در موزامبيك بيشتر است؟

 رديف
  ها شاخص

 كشورها

  ومير نوزادان نرخ مرگ

 (در هر هزار تولد)

  اميد به زندگي 

 (سال)

  نرخ باسوادي بزرگساالن

 (به درصد)

  توليد ناخالص داخلي سرانه

 )2011ثابت سال  PPPبه دالر (

 1070 /650 … … موزامبيك 1

  … 100حدود  /681 /32 نروژ 2
475 /414 ايران 3 / … 15090 

195 … /910 چين 4 / 11525 

  

16562448483) الف) ايران ـ موزامبيك، ب) 1 //  (سال 21، ج  
56162448384) الف) موزامبيك ـ چين، ب) 2 //  (سال 20، ج  
16564428384) الف) نروژ ـ ايران، ب) 3 //  (سال 21، ج  
56164248483) الف) ايران ـ چين، ب) 4 //  (سال 20، ج  

ميالدي در جـدول زيـر    1999در سال  Aوضعيت توزيع درآمد كشور فرضي  -70
آمده است. اگر بدانيم سهم دهك سوم و چهارم با هم برابر است و سهم دهـك  

2نهم 
 سهم دهك دهم است: 3

 ها برابر با چه عددي است؟ الف) شاخص دهك
  ) سهم دهك سوم چند درصد است؟ب

 25ترتيب برابر با  به Bج) اگر فرض كنيم، سهم دهك دهم و اول در كشور فرضي 
  تر است؟ باشد، وضعيت توزيع درآمد در كدام كشور عادالنه 5و 
  B، ج) كشور 7، ب) 9) الف) A  2، ج) كشور 6، ب) 9) الف) 1
  A، ج) كشور 7، ب) 8) الف) B  4شور ، ج) ك6، ب) 8) الف) 3

 كند؟ عبارات كدام گزينه جاهاي خالي زير را به درستي تكميل مي -71
توانـد   مـي  …است كه در مواقـع   …الف) بهترين راه تحريك تقاضاي عمومي 

  كارآمد باشد.
  ش گرفت.را در پي …هاي جانب عرضه مانند  ب) براي حل اساسي مشكل ركود اقتصادي در بلندمدت بايد سياست

   …تواند  هاي اقتصادي دولت مي ج) سياست
هاي مالياتي، ركود، ب) كاهش واردات غيرضروري و تشويق صادرات، ج) حركت رو به پيشرفت كشور را  ) الف) افزايش در مخارج دولت و كاهش در نرخ1

  كند سازد.
  وري، ج) حركت رو به پيشرفت كشور را سرعت بخشد. د بهرههاي مالياتي، تورم، ب) بهبو ) الف) كاهش در مخارج دولت و افزايش در نرخ2
هاي داخلي و خارجي، ج)  هاي مالياتي، تورم، ب) كاهش وابستگي و شكنندگي اقتصادي در مقابل تكانه ) الف) كاهش در مخارج دولت و افزايش در نرخ3

  حركت رو به پيشرفت كشور را كند سازد يا برعكس بر سرعت آن بيفزايد.
گذاري، ج) حركت رو به پيشرفت كشور را كند سازد يا بـرعكس   هاي مالياتي، ركود، ب) افزايش سرمايه افزايش در مخارج دولت و كاهش در نرخ ) الف)4

  بر سرعت آن بيفزايد.
 بيان شده است؟ نادرستيدر كدام گزينه مفهوم اقتصادي به  -72

اي ناخواسـته، بالاسـتفاده يـا     توليد امكان شركت در فرايند توليد را دارند و هيچ نهـاده شود كه در آن همة عوامل  ) اشتغال كامل به وضعيتي اطالق مي1
  غيرمولد نمانده باشد.

هـا كـه دارايـي و ثـروت اسـت متغيـري        متغيري انباره است و اتومبيل يا ساختمان آن ،يابد ) سود يك شركت يا حقوق يك كارمند كه ماهانه تحقق مي2
  شود. فزوده يا كاسته ميجاري است و در طول زمان ا

  ) فرق دارايي و ثروت اين است كه دارايي در فرايند توليد و مولد بودن و كسب عايدي است؛ اما ثروت راكد است.3
  جايي از كاري به كار ديگر هستند. ) بيكاري داوطلبانه: برخي افراد حاضر به كار نيستند، بيكاري اصطكاكي: برخي افراد در حال جابه4

 ميالدي 1999در سال  Aوضعيت توزيع درآمد كشور 
 درصد 3 سهم دهك اول
 درصد 5 سهم دهك دوم
 ؟ سهم دهك سوم
 ؟ سهم دهك چهارم
 درصد 8 سهم دهك پنجم
 درصد 9 سهم دهك ششم
 درصد 5/10 سهم دهك هفتم
 درصد 5/12 سهم دهك هشتم

 درصد 16 هك نهمسهم د
 ؟ سهم دهك دهم

 درصد درآمد ملي 100 درصد جمعيت كشور 100
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 جدول مالياتي زير:با فرض  -73

درصد  12با نرخ ميليون ريال در ماه 20درآمدهاي تا 
درصد  15با نرخ ميليون ريال در ماه 35درآمدهاي تا 
درصد  20با نرخ ميليون ريال در ماه 45درآمدهاي تا 

درصد  25با نرخ ميليون ريال در ماه 50درآمدهاي تا و بيشتر از 
 ميليون ريال درآمد دارد، كدام است؟ 65اي كه در ماه  ة توليدكنندهالف) ميزان ماليات ماهان

  ب) ميزان ماندة خالص ساالنة او چند ريال است؟
  ج) نام نرخ مالياتي مورد محاسبه و ويژگي آن چيست؟

1چه اين شخص  د) چنان
هـاي   گيرد، چه مقدار از اين پـول بـراي هزينـه   گذاري جديد به كار  ماندة خالص ماهانة خود را براي سرمايه 6

  شخصي او باقي خواهد ماند؟
,) الف) 1 ,12 950 ,ريال، ب)  000 ,585 000 ، ج) تصاعدي ـ در اين نظام مالياتي، نرخ ماليات با افزايش درآمد يا دارايي، زياد و به عكس با كـاهش   000

,. د) شود درآمد يا دارايي كم مي ,29 460   ريال 000
,) الف) 2 ,16 250 ,ريال، ب)  000 ,62 050 ، ج) ثابت ـ در اين نوع ماليات، ميزان ماليات پرداختي افراد متناسب با تغيير در نرخ درآمـد يـا دارايـي     000

,شود. د)  ها كم و زياد مي آن ,40 625   ريال  000
,) الف) 3 ,12 950 ,ريال، ب)  000 ,62 050 ، ج) ثابت ـ در اين نوع ماليات، ميزان ماليات پرداختي افراد متناسب با تغيير در نرخ درآمـد يـا دارايـي     000

,شود. د)  ها كم و زياد مي آن ,32 640   ريال 000
,) الف) 4 ,16 250 ,ريال، ب)  000 ,585 000 ، ج) تصاعدي ـ در اين نظام مالياتي، نرخ ماليات با افزايش درآمد يا دارايي، زياد و به عكس با كـاهش   000

,شود. د)  درآمد يا دارايي كم مي ,40 625   ريال  000
 عبارات كدام گزينه مبين پاسخ صحيح سؤاالت زير است؟ -74

  كنند؟ تر عمل مي يك از كشورها در زمينة تجارت جهاني موفق لف) كداما
هاي استوايي در موقعيت آب و هوايي كشورهاي استوايي به عمـل   خشكبار در وضعيت آب و هوايي برخي نقاط ايران و ميوه«ب) عبارت 

  الملل است؟ ها به تجارت بين ك از داليل روي آوردن ملتي بيانگر كدام» آيد. مي
  تري در اختيار دارند. ب) يكسان نبودن منابع و عوامل توليد الف) كشورهايي كه نيروهاي متخصص و آموزش ديدة بيش )1
  تري در اختيار دارند. ب) وضعيت اقليمي متفاوت ) الف) كشورهايي كه نيروهاي متخصص و آموزش ديدة بيش2
  ديگر دارند. ب) يكسان نبودن منابع و عوامل توليدتري از بازارهاي كشورهاي  ) الف) كشورهايي كه اطالعات بيش3
  تري از بازارهاي كشورهاي ديگر دارند. ب) وضعيت اقليمي متفاوت ) الف) كشورهايي كه اطالعات بيش4

 است؟ نادرستهاي اقتصادي  چه تعداد از عبارات زير در خصوص تحريم -75
فايده، تحريم به سمت فايده و منافع كشور تحريم  -سال كفه هزينه  الف) متخصصان اقتصاد تحريم معتقدند به طور متوسط پس از چهار

  شونده چرخيده است.
  هاي تجاري رايج بود. هاي مالي بيش از تحريم ب) در گذشته تحريم

  شود. هاي تجاري محسوب مي جايي سرمايه از كشوري به كشور ديگر، جزء تحريم تراشي در مقابل جابه پ) مانع
  صادي كشورهاي زورگو از اعمال تحريم اقتصادي، براندازي يا اعمال فشار است.ت) يكي از اهداف اقت
هاي اقتصـادي و رقـابتي كسـب     شود كه كشور تحريم شونده با اتكا به نيروهاي داخلي به توليد دست بزند و مزيت ث) تحريم موجب مي

  كند.
1 (2  2 (3  3 (4  4 (1  

ر به يك اندازه از نيروي كار، سرمايه و دانش فني برخوردارند و همة عوامل توليدشان را با توجه به جدول زير با فرض اين كه هر سه كشو -76
 ترتيب: بهاند،  با اشتغال كامل براي توليد برنج و گندم به كار گرفته

  الف) كدام كشور در توليد برنج مزيت مطلق دارد؟
  ب) كشور چين در توليد كدام كاال بايد متمركز شود؟

ونقل و با توجه به وضعيت كشور ژاپـن   هاي حمل گرفتن هزينهج) بدون در نظر 
  كدام رابطه توجيه اقتصادي دارد؟

) الف) ايران، ب) برنج، ج) كشور ژاپن گندم را در داخل توليد كند، اما بـرنج را از ايـران   1
  وارد كند.

  ) الف) چين، ب) برنج، ج) كشور ژاپن گندم و برنج را از كشور چين وارد كند.2
  لف) ايران، ب) گندم، ج) كشور ژاپن گندم را در داخل توليد كند، اما برنج را از كشور ايران وارد كند.) ا3
  ) الف) چين، ب) گندم، ج) كشور ژاپن برنج را در داخل توليد كند، اما گندم را از چين وارد كند.4

  نام كاال
 نام كشور

برنج 
 (واحد)

گندم 
 (واحد)

 50 40 ژاپن

 40 60 چين

 30 70 ايران
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 كند؟ درستي تكميل ميهاي زير است و جاهاي خالي را به  عبارات كدام گزينه مبين پاسخ صحيح پرسش -77

  …كند:  بيان مي …قانون اساسي با عنوان  …الف) اصل 
  است. …هاي اقتصادي، اصل،  ب) در تحكيم بنيان

  قانون اساسي است؟ 43ج) عبارت كدام گزينه در ارتباط با ضوابط اصل 
  هـ . ش است؟ 1300هاي قبل از  هاي اقتصاد ايران در سال د) عبارت كدام گزينه از ويژگي

تواند به عنوان مالكيت نسبت به كسب و  كس نمي ـ حقوق اقتصادي شهروندان ـ هركس مالك حاصل كسب و كار مشروع خويش است و هيچ  46) الف) 1
هـاي غيرمشـروع را    كار خود امكان كسب وكار را از ديگري سلب كند. ب) رفع نيازهاي انسان در جريان رشد و تكامل او، ج) دولت موظف است ثروت

  هاي بزرگ ها و سلسله المال بدهد. د) وجود حكومت فته و به صاحب حق رد كند و در صورت معلوم نبودن او به بيتگر
هـاي اقتصـادي    ها و توزيع فعاليـت  برداري از منابع طبيعي و استفاده از درآمدهاي ملي در سطح استان اي و استاني ـ در بهره  ـ عدالت منطقه  48) الف) 2

مناطق مختلف كشور، بايد تبعيض در كار نباشد. ب) رفع نيازهاي انسان در جريان رشد و تكامل او، ج) جلوگيري از سـلطة اقتصـادي   ها و  ميان استان
  ها و موقوفات بيگانه بر اقتصاد كشور، د) عمران و آباداني و ساخت زيرساخت

تواند به عنوان مالكيت نسبت به كسب و  خويش است و هيچ كس نمياي و استاني ـ هركس مالك حاصل كسب و كار مشروع  ـ عدالت منطقه 46) الف) 3
به بيرون از كار خود امكان كسب وكار را از ديگري سلب كند. ب) تمركز و تكاثر ثروت، ج) منع اسراف و تبذير در همة شئون مربوط به اقتصاد، د) اتكا 

  داخلي و ملي خودهاي بومي و درونزاي  هاي بزرگ به جاي تكيه بر پايه مرزها و قدرت
هـاي اقتصـادي    ها و توزيع فعاليـت  برداري از منابع طبيعي و استفاده از درآمدهاي ملي در سطح استان ـ حقوق اقتصادي شهروندان ـ در بهره   48) الف) 4

شغل و عدم اجبار افراد به كـاري   ها و مناطق مختلف كشور، بايد تبعيضي در كار نباشد. ب) تمركز و تكاثر ثروت، ج) رعايت آزادي انتخاب ميان استان
  معين، د) جادة ابريشم و تجارت با چين و امپراتوري روم

  باشد؟ در ارتباط با مسير تاريخي اقتصاد ايران كدام گزينه صحيح مي -78
دليـل حملـه افغـان و    ) برخالف نيمة اول حكومت صفويه كه يكپارچگي سياسي و اقتصاد مستقلي شكل گرفته بود، در دوره پاياني حكومت صفويه بـه  1

  كشورگشايي نادر، ايران فرصت طاليي خود را براي جبران عقب ماندگي نسبت به اروپا از دست داد.
مسـكويه،   سـينا و ابـن    هاي اقتصادي ابن هاي اقتصادي همچون انديشه هايي از پيشرفت انديشه ) در طول هفت قرن دوران شكوفايي تمدن اسالمي، جلوه2

  توان در اقتصاد ايران و جهان اسالم مشاهده كرد. ها و موقوفات را مي ساخت علمي، ساخت زير تأمين مالي، مراكز
هاي محلي آن زمان است، چنانچه احكـام اقتصـادي اسـالم پايـة      ) شكوفايي اقتصادي ايران در قرون اوليه تمدن اسالمي، نشان از عادالنه بودن حكومت3

  ميانه، آسياي غربي و جنوب غربي، شمال آفريقا و حتي جنوب اروپا قرار گرفته است.هاي موفق آسياي  قواعد و مقررات اقتصاد
كفايتي و عياشي حكام به اوج رسيد. حاكمان وقت از موقعيت جهان و وظايف خطير تـاريخي خـود تصـور درسـتي نداشـتند و بـه        ) در دوران قاجار، بي4

  ي از اوضاع خاص آن زمان، جريان پيشرفت و نوسازي را آغاز كنند.بردار همين دليل نتوانستند با انتخاب روش درست و بهره
 المللي است؟ هاي بين ها و اتحاديه يك از سازمان ترتيب معرف كدام هاي زير به واژه -79

»WTO- IMF- ASEAN«  
  المللي پول ) اتحاديه اروپا ـ سازمان تجارت جهاني ـ صندوق بين1
  س اسالمي ـ سازمان تجارت جهانيالمللي پول ـ سازمان كنفران ) صندوق بين2
  المللي پول ـ سازمان تجارت جهاني ) اتحاديه ملل جنوب شرق آسيا ـ صندوق بين3
  المللي پول ) بانك جهاني ـ اتحاديه ملل جنوب شرق آسيا ـ صندوق بين4

  ل قانون اساسي جمهوري اسالمي ايران اشاره دارند؟وعبارات زير به كدام اص -80
  ريزي منظم و صحيح استوار است. هوري اسالمي ايران بر پايه سه بخش دولتي، تعاوني و خصوصي با برنامهالف) نظام اقتصاد جم

  ي برهاند.ب) تأكيد بر افزايش توليدات كشاورزي، دامي و صنعتي كه نيازهاي عمومي را تأمين كند و كشور را به مرحله خودكفايي برساند و از وابستگ
المال  اشي از ربا، غصب و ساير موارد غيرمشروع را گرفته و به صاحب حق رد كند و در صورت معلوم نبودن او به بيتهاي ن ج) دولت موظف است ثروت

  بدهد.
ها و مناطق مختلف كشور،  هاي اقتصادي ميان استان ها و توزيع فعاليت برداري از منابع طبيعي و استفاده از درآمدهاي ملي در سطح استان د) در بهره

  ض در كار نباشد.بايد تبعي
هاي بعد بايد در آن حيات اجتماعي رو به رشدي داشته باشند، وظيفه عمومي  محيط زيست كه نسل امروز و نسلاز هـ) در جمهوري اسالمي حفاظت 

  گردد. تلقي مي
  ها عمل نمايد. هاي عمومي در اختيار حكومت اسالمي است تا بر طبق مصالح عامه نسبت به آن و) انفال و ثروت

  45ـ  47ـ  48ـ  49ـ  44ـ  43) 2    48ـ  50ـ  49ـ  47ـ  44ـ  43) 1
  48ـ  50ـ  49ـ  47ـ  43ـ  44) 4     45ـ  50ـ  48ـ  49ـ  43ـ  44) 3
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 يكسان است. … ةگزينجز  بهها  نوشته ةنوع ادبي هم -81

 »روز؛ تا در آن يك نفس خلق را نيازاري. : تو را خواب نيمتر است؟ گفت ها كدام فاضل از عبادت«انصاف پارسايي را پرسيد: ) يكي از ملوك بي1

) عارفي را گفتند: قدم نهادن در عشق چه كسي را مسلّم شود؟ گفت: عشق آتش است. هرجا كه باشد، جز او رخت ديگري نهد و هـر جـا كـه رسـد،     2

  سوزد و به رنگ خود گرداند.

  بخت آنكه خورد و كشت و بدبخت آنكه مرد و هشت.  فت: نيكبخت كيست؟ و بدبخت چيست؟ گ ) عاقلي را پرسيدند: نيك3

  ) نصيحت از دشمن پذيرفتن خطاست وليكن شنيدن رواست تا به خالف آن كار كني كه آن عين صواب است.4

 نشانه مفعول است؟» را«در كدام گزينه، حرف  -82

 شود. ياد مي تر زيوري و موهبتي است ) اكنون اندكي از محاسن عدل كه پادشاهان را ثمين1

  .اي را ديدم كه عقل و كياستي زايد الوصف داشت سرهنگ زاده) 2

 تر بود. تر و تربيتي هر چه تمام زاده را بدين واسطه تشريفي هر چند بزرگ ) اين بنده و بنده3

  ) ايزد تعالي هر كار را سببي نهاده است و هر سبب را علتي و هر علت را موضعي.4

 كدام گزينه درست است؟ -83

 يابد، وجود ندارد. شود. وزن امري حسي است و بيرون از ذهن كسي كه آن را درمي ) وزن ادراكي است كه از احساس نظم حاصل مي1

  توان از وزن چشم پوشيد. ) براي نشان دادن عواطف مي2

  ترين و مؤثرترين عامل زيبايي در يك شعر است. ) عاطفه پس از وزن مهم3

  شعر، وزن و آهنگ دروني موجود در يك شعر است.ترين عامل پيدايي  ) اساسي4

 مشهود است؟» آرايي، سجع آرايي، واژه واج«هاي  آرايه ةدر كدام بيت هم -84

 رود ) گفتم بگريم تا ابل چون خر فروماند به گل / وين نيز نتوانم كه دل با كاروانم مي1

  رود م كز كف عنانم ميرو نشنوم / وين ره نه قاصد مي نغنوم و اندرز كس مي ) شب تا سحر مي2

  شبرنگ او بسيار طرّاري كند ة) با چشم پرنيرنگ او حافظ مكن آهنگ او / كان طر3ّ

  نالم / تا بشنود احوالم اي دوست مخسب امشب همي  ) زان نور همه عالم هر شيوه4

 شد. نوشته مي … شاهان بود كه به خط …و  …رايج بود. آثار برجاي مانده از اين زبان  … ةفارسي باستان در دور -85

 هخامنشيان ـ قوانين ـ دستورات ـ پهلوي) 2  ساسانيان ـ قوانين ـ دستورات ـ ميخي) 1

  ـ پهلوي يها ها ـ نامه ساسانيان ـ فرمان) 4  هاي ـ ميخي ها ـ نامه هخامنشيان ـ فرمان) 3

 گذاري قبل از شروع هر درس در دفترچة سؤال هدف
  خود را بنويسيد: 10گذاري چند از  هدف، )1بي (علوم و فنون اد 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 

   

 )11(يان درس پا تا  )1(درس 

  96تا  12ي   صفحه
  دقيقه 15وقت پيشنهادي: 

 )1علوم و فنون ادبي (



   20ي:  صفحه                                   ي دهم انساني) (پايهي دوم  ي متوسطه دوره   خرداد 9 زمونآ

 
اول قـرن پـنجم    ةل هجري و قرن چهارم و نيمـ گيري و گسترش زبان و ادبيات فارسي در سه قرن او شكل ةهر دو مورد كدام گزينه دربار -86

 ؟نيستصحيح 

 هاي فارسي، پهلوي و عربي آثار فراوان پديد آوردند. الف) ايرانيان در سه قرن نخست هجري به زبان

  دربار غزنويان به وجود شاعران بزرگي مانند عنصري و فرخي آراسته بود. ،ب) تا پايان سلطنت محمود غزنوي

  ملي به زبان فارسي در قرن پنجم گذاشته شد.هاي  پاية حماسهج) 

  هاي كوچك ديگر، فرصت و امكان يافت تا به عنوان زبان رسمي شناخته شود. بويه و حكومت د) زبان فارسي دري در دولت ساماني، آل

ون عربي، وارد فارسي دري مت ةهـ) در قرن چهارم و اوايل قرن پنجم بسياري از اصطالحات علمي، ادبي، ديني و سياسي جديد از راه ترجم

  شود. مي

  ) ج و هـ4  ) ب و ج3  ) د ـ هـ2  ) الف و ب1

 هاست؟ از ديگر گزينه تر كمكدام گزينه  ةهاي واژ تعداد واج -87

  ) تأثيرگذاري4  ها ) افسردگي3  نامه نمايش) 2  ) نويسندگان1

 شود؟ تري ديده مي ي بيش در كدام گزينه تعداد هجاي كشيده -88

 يزان شناختم / يا رب روان ناصح ما از تو شاد بادامروز قدر پند عز) 1

  ي زن به درد ) چو محكوم شد مرگ را ساخت مرد / ولي دل ز انديشه2

  چنان كه هست جواب چه نيست صواب / دهمت آن ) گفت پرسيدي آن3

  ) مست شد آن مهوش و گلنار گشت / رفت در آن آتش و گل نار گشت4

 است؟ وتمتفانوع سجع موجود در كدام عبارت  -89

  هنران جاي ايشان بگيرند. ) محال است كه هنرمندان بميرند و بي1

  ) ملك او را در كنار گرفت و هر روز نظر بيش كرد تا وليعهد خويش كرد.2

  ) پسر به فراست استبصار به جاي آورد و گفت اي پدر! كوتاه خردمند به كه نادان بلند.3

  .علم لم و زاهد بيح دو كس دشمن ملك و دين اند: پادشاه بي) 4

 مرتبط با سبك خراساني است. … ةگزين جز بهها  گزينه ةبيت مطرح شده و ويژگي مقابل آن در هم -90

  باشي) روح شادي و خوش ة) گل بخنديد و باغ شد پدرام / اي خوشا اين جهان، بدين هنگام (غلب1

  ز (ورود اصطالحات عرفاني)ان را بيا و كار بساز / لباس مدعيان را بسوز و دور اندايونسكوت مع) 2

  ) مهتري گر به كام شير در است / شو خطر كن ز كام شير بجوي (استفاده از دو نشانه براي يك متمم)3

  ) اگر تيغ بودي كنون پيش من / سرش كندمي چون ترنجي ز تن (حاكميت روح حماسي)4



   21ي:  صفحه                                   ي دهم انساني) (پايهي دوم  ي متوسطه دوره   خرداد 9 زمونآ

 
 بندي ما چه مبنايي خواهد داشت؟ طبقه بترتي بهارسطو به موارد زير تقسيم كنيم،  ةها را براساس نظري اگر سبك -91

 »يعلمغزنوي، سبك آذربايجاني، سبك  ة، سبك دورسبك حماسي«

  ي اثر، منطقه، قلمرو دانشي ) هدف، دوره2  ي اثر، محيط جغرافيايي، موضوع و نوع ) مخاطب، زمان و دوره1

  ي اثر، مكان، موضوع و نوع ، دوره) هدف4  ي اثر، محيط جغرافيايي، قلمرو دانشي ) موضوع و نوع، زمان و دوره3

 تر صورت گرفته است؟  در كدام بيت، حذف همزه كم -92

 سيما را آشنايي نيست / سهي قدان سيه چشم ماه  ندانم از چه سبب رنگ) 1

 ي آفاق بود ورزي تو با ما شهره ي عشّاق بود / عشق ) پيش از اينت بيش از اين، انديشه2

 / بر ايشان همه روز گندآورياختري   ) چگونه سر آمد به نيك3

 ) پس آن گه بگفت ار ز من بشنوي / به شعر آري از دفتر پهلوي4

 شود؟ ديده مي» ترصيع« ةدر كدام گزينه آراي -93

  )  اي نوبهار! سرو نبيند همي تذرو / اي آفتاب! نور نيابد همي سها1

  ل را شد جان) خداوندي كه رايش گوهر اقبال را شد كان / عدوبندي كه راهش پيكر آما2

  فشانت شدم چو سوزان عود نوازت شدم چو ناالن عود / ز زلف مشك ) ز دست چنگ3

  ا كند اونز دودي گنبد خضرا كند او / ز پيهي نرگس بي) 4

  كدام است؟» تشبيه ـ ترصيع ـ تكرار«هاي  ابيات براساس آرايه ترتيب -94

  من قافلة نياز رام / بدرقه اشك و آه دعشق مقص  ةعبام و جريده رو ك وحشيالف) 

  ب) روز نبود كه به وصف تو سخن سر نكنم / شب نباشد كه ثناي تو مكرّر نكنم

  ج) ما چو ناييم و نوا در ما ز توست / ما چو كوهيم و صدا در ما ز توست

  ) ب ـ الف ـ ج4    ) الف ـ ب ـ ج   3      ) ب ـ ج ـ الف    2        ) الف ـ ج ـ ب   1

 ؟آيد نميشمار  شعر سبك خراساني كدام بيت جزء اين سبك به هاي با توجه به ويژگي -95

  ) به گرد جهان هر كه راند سخن / نكوهيدن من نگردد كهن1

  هاي ناخوش ز من دور دار / ز بدها دل ديو رنجور دار ) سخن2

  راه عشق از روي عقل از بهر آن بس مشكل است / كان نه راه صورت و پاي است كان راه دل است) 3

  اي زِ رخام چو لوح زمرّدين گشته است / دشت همچون صحيفه) هم4



   22ي:  صفحه                                   ي دهم انساني) (پايهي دوم  ي متوسطه دوره   خرداد 9 زمونآ

 
 است؟ اشتباههاي پنجم و ششم  شعر فارسي در سده ةهر دو مورد كدام گزينه دربار -96

 الف) شاعران معروف آذربايجان در سبك شعر فارسي تحولي ايجاد نكردند و سبك را متمايز نساختند.

 ر و گسترش يافت.نشعني در نواحي شرقي و غربي بيرون از ايران ي ب) زبان فارسي در هندوستان و آسياي صغير

 از نظر سبك گويندگي و موضوع تنوع يافت.ج) شعر اين دوره 

  .سنايي و هم سبكان او در آوردن مضامين دقيق در غزل بسيار كوشيدندد) 

  هاي سخنوران قرن چهارم است. هـ) سخن شاعراني چون ناصرخسرو يادآور سروده

  ) ج ـ هـ4  ) الف ـ د3  ) ب ـ ج2  هـ) الف ـ 1

 . دوره استاين متعلق به نثر  …. كتاب نيست سدة پنجم و ششمهاي نثر فارسي  از ويژگي … -97

    ) كوتاهي جمالت ـ كليله و دمنه1

  نظامي عروضي ة) رواج نثر داستاني، تمثيلي و عرفاني ـ چهارمقال2

  تاريخ بلعميـ هاي جمع فارسي بر جمع عربي  ) افزايش كاربرد نشانه3

  التّفهيمـ  حذف افعال به قرينه) 4

 ؟نيستدوم  ةدر كدام بيت، قافيه براساس قاعد -98

 ) ساقي ار باده از اين دست به جام اندازد / عاشقان را همه در شرب مدام اندازد1

  اي كليم سخن كالمت كو / جم جهانگير گشت جامت كو) 2

 اي ما را به كوه و بيابان تو داده) صبا به لطف بگو آن غزال رعنا را / كه سر 3

  ارزد ارزد / به مي بفروش دلق ما كزين بهتر نمي سر نمي ) دمي با غم به سر بردن جهان يك4

 ؟ندارددر كدام گزينه رديف وجود  -99

 باد او نهاد عرش را بر آب بنياد او نهاد / خاكيان را عمر بر) 2  داران ياد باد / ياد باد آن روزگاران ياد باد ) روز وصل دوست1

  ) آتش است اين بانگ ناي و نيست باد / هر كه اين آتش ندارد نيست باد4  ) هنوز از دهن بوي شير آيدش / همي راي شمشير و تير آيدش3

  ؟نيستوزن  هم» چون فالطون زنيم به خُم تكيه هم«مصراع كدام گزينه با مصراع  - 100

  ت بيداد چيست؟) اگر مرگ داد اس2    ) تو را آتش اي يار دامن بسوخت1

  ) چنان خوبرويي بدان دلربايي4  لب از تشنگي خشك بر طَرف جوي) 3



   23ي:  صفحه                                   ي دهم انساني) (پايهي دوم  ي متوسطه دوره   خرداد 9 زمونآ

 
  
  
  
  
  
  

راهي را كه او آغاز  …و سپس  …اختصاص دارد و پس از هرودت، نويسندگان  …هاي  كتاب تاريخ هرودت به شرح جنگ بيشتر مطالب - 101

را در شكوفايي و گسترش علم تاريخ  …و برخي پژوهشگران رواج و رونق  نويسي را تكامل بخشيدند نّ تاريخكنندة آن بود، ادامه دادند و ف

  اند. در يونان باستان مؤثر دانسته

 شماري و فلسفه ـ گاه) روم و ايران ـ يوناني ـ رومي 2   ـ جغرافيا و ادبيات ) روم و ايران ـ رومي ـ يوناني1

 فلسفهادبيات و  ـ ان و ايران ـ يوناني ـ رومي ) يون4   ادبيات و منطق ـ  ) يونان و ايران ـ رومي ـ يوناني3

 كند؟  عبارت هاي زير را كامل مي ترتيب بهگزينه  كدام - 102

 بود.  …شماري  مبدأ گاه» به تخت نشستن هر پادشاه«الف) 

 نام دارد.  …هاي جهان  شماري ترين گاه ب) يكي از دقيق

 فراوان در مطالعه و پژوهش تاريخ است. داراي اهميت  …پ) 

 شماري  شماري اوستايي ـ گاه ) يزدگردي ـ گاه2  شماري جاللي ـ كرونولوژي  ) اوستايي ـ گاه1

 شماري اوستايي ـ كرونولوژي  ) اوستايي ـ گاه4  شماري  شماري جاللي ـ گاه ) يزدگردي ـ گاه3

تأثير بسزايي بـر   ،د از دوران پيش از تاريخباشد و كدام رويدا ابداع تير و كمان و گسترش صيد آبزيان و پرندگان مربوط به كدام دوره مي - 103

 زندگي انسان و ارتباط او با محيط گذاشت؟

 آتشكارگرفتن  ) دورة ميان سنگي، به1

  ) دورة فراپارينه سنگي، شكار جانوران و گردآوري دانه2

 ) دورة نوسنگي، آغاز كشاورزي و ساخت ظروف3

  هاي ساخته شده از استخوان اردار و ابز هاي سنگي تيغه ) دورة مفرغ، ساخت ابزار4

هـاي ديگـر ارتبـاط سياسـي، اقتصـادي و فرهنگـي برقـرار كـرد و          ها و تمدن سلسلة هان با گسترش قلمرو خود در كدام جهات با كشور - 104

  اي جادة ابريشم گشايش يافت؟ اي كم سخن گفته است و در چه دوره كنفوسيوس در چه زمينه
 تي هوانگ ) شمال و شرق ـ رفتار اخالقي ـ شي2  هان ) جنوب و غرب ـ دين و خدايان چيني ـ1

  ) شمال و شرق ـ دين و خدايان چيني ـ هان4  ) جنوب و غرب ـ رفتار اخالقي ـ هان3

 ةهاي زير از منابع غيرنوشتاري تحقيق هستند و چرا در ميان ايرانيان عصر باستان لزوم ثبت و نگارش در درج كدام يك از گزينه ترتيب به - 105

 تري قرار دارد؟اهميت كم

  تر از سنت كتابت بوده است. تر و ساده هاي تاريخي ـ زيرا سنت شفاهي بسيار مقبول ها، كتاب ها، آتشكده ) كاخ1

  دادند. هاي مورخان يوناني و رومي تشكيل مي ) ابزارها، ظروف و اشيا ـ زيرا عمده منابع نوشتاري را كتاب2

  زيرا فقط ثبت و ضبط وقايع و حوادث مهم مورد توجه بوده است. هاي تاريخي ـ ها، كتاب ها، آتشكده ) كاخ3

  ) ابزارها، ظروف و اشيا ـ زيرا عالقه و عادت به حفظ سينه به سينه مطالب مورد توجه بوده است.4

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

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

 شما براي آزمون امروز چيست؟گذاري  هدف
 مون امروزبراي آز10گذاري چند ازهدف آزمون قبل 10چند از 

   

 )14درس () تا پايان 1درس (

  135تا  2ي   صفحه
  دقيقه 10وقت پيشنهادي: 

 ) ايران و جهان باستان1تاريخ (



   24ي:  صفحه                                   ي دهم انساني) (پايهي دوم  ي متوسطه دوره   خرداد 9 زمونآ

 
 ترين دستاورد هنري تمدن روم، در چه چيزي تبلور يافت؟ تصوير زير سرديس كدام شخصيت است و برجسته - 106

 سازي انتين ـ معماري و مجسمه) امپراتور كنست1

  ) اوكتاويان ـ نقاشي و معماري2

  ) اسپارتاكوس ـ نقاشي و معماري3

  سازي ) ژوليوس سزار ـ معماري و مجسمه4

 آمده است؟ ترتيب بههاي زير در كدام گزينه  عبارت بودن غلطصحيح يا  - 107

وردستي در جنوب درياي سـياه و شـرق روسـية كنـوني     گرد سكايي، به مناطق دصحراالف) داريوش يكم به منظور دفع حمالت قبايل 
 لشكركشي كرد.

  ب) در زمان پادشاهي كمبوجيه، پسر و جانشين كورش بزرگ، فنيقيه به تصرف هخامنشيان درآمد.
  پ) فرهاد دوم بر سپاه آنتيوخوس هفتم پيروز شد و سلوكيان را از ايران بيرون راند.

  ت سلوكيان رخ داد.هاي ايران و يونان در دورة حكوم ت) جنگ
  ث) دهيوك شهر اكباتان را بنا كرد و مركز حكومت خود قرار داد.

 ) ص ـ غ ـ غ ـ ص ـ ص2    ) غ ـ ص ـ ص ـ غ ـ غ1

  ) ص ـ غ ـ ص ـ غ ـ غ4    ) غ ـ غ ـ ص ـ غ ـ ص3
 كدام گزينه پاسخ درست سواالت زير مي باشد؟ ترتيب به - 108

 شود؟  اداري حكومت هخامنشيان شناخته مي ـ و طراح اصلي نظام سياسي عنوان بنيانگذار الف) كدام پادشاه هخامنشي به

  الطوايفي از آن كدام سلسله بود؟ ب) شيوة حكومت ملوك
  ؟نداشتج) در كدام دوره نيروي سواره نظام اهميت فراوان داشت و در سپاه آن حكومت، نيروي پياده نظام نقش چنداني 

 ) كورش اول ـ سلوكيان ـ هخامنشيان 2  ) داريوش اول ـ اشكانيان ـ اشكانيان1

  ) كورش اول ـ هخامنشيان ـ ساسانيان4  ) داريوش اول ـ اشكانيان ـ هخامنشيان 3
 هر يك از عبارات زير بيانگر وضعيت قشرها و طبقات اجتماعي در زمان حكومت كدام سلسله است؟ ترتيب به - 109

گيري طبقات اجتماعي بـه معنـاي    هاي اقتصادي و اجتماعي و شكل ابرياي خاص، موجب ايجاد نابر ـ تمركز قدرت و ثروت در نزد عده
  واقعي آن شد.

  ـ قشر جنگجويان نسبت به دو قشر اشراف و بزرگان در جايگاه باالتري قرار داشت.
  ـ از قدرت و نفوذ نجباي درجة اول در اين سلسلة پادشاهي كاسته شد.

 ن ـ اشكانيان ـ ساسانيان ) هخامنشيا2  هخامنشيان  ) هخامنشيان ـ مادها ـ1

  ) اشكانيان ـ هخامنشيان ـ هخامنشيان4     ) مادها ـ هخامنشيان ـ ساسانيان3
 باشد؟ در ارتباط با اشخاص و يا رويدادها و اقدامات زير مي ترتيب بهكدام گزينه  - 110

 الف) واستريوشان ساالر

  به رود نيل متصل كنند. اي، درياي سرخ را به هنگام سفر به مصر دستور داد با حفر آبراههب) 
  رشد صنعت همگام با توسعة شهرنشينيج) 

  دوران فرمانروايي ساسانيانرفت. ـ داريوش ـ  مرتبة دربار ساساني كه رئيس روستاييان و كشاورزان به شمار مي ) مقام عالي1
  دوران فرمانروايي سلوكيان رفت. ـ كورش ـ رتبه دربار ساساني كه رئيس روحانيون و كشاورزان به شمار مي ) مقام عالي2
  رفت. ـ داريوش ـ دوران فرمانروايي سلوكيان مرتبة دربار هخامنشي كه رئيس روستاييان و كشاورزان به شمار مي ) مقام عالي3
  سلوكيان اشكانيان ورفت. ـ داريوش ـ دوران فرمانروايي  مرتبة دربار هخامنشي كه رئيس روحانيون و روستاييان به شمار مي ) مقام عالي4
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 دهد؟  جغرافياي رفتاري و فرهنگي از كدام علوم زير كمك گرفته و به سؤاالت خود پاسخ مي - 111

  شناسي  شناسي ـ جامعه شناسي ـ روان ) انسان2  شناسي شناسي ـ انسان شناسي ـ جمعيت ) فرهنگ1
  شناسي رهنگشناسي ـ رفتارشناسي ـ ف ) روان4  شناسي ـ رفتارشناسي شناسي ـ انسان ) جامعه3

  در كدام گزينه آمده است؟ ترتيب بهسؤاالت كليدي جغرافيا براي هر يك از توضيحات زير  - 112
 الف) توجه قراردادن روابط متقابل انسان و محيط

  ب) پرداختن به بررسي سير تكوين و تحول پديده
 ) الف) چه كساني؟ ب) چه موقع؟2    ) الف) چه كسي؟ ب) چطور؟1

  ) الف) چطور؟ ب) چه موقع؟4    يز؟) الف) چطور؟ ب) چه چ3
 در كدام گزينه آمده است؟ ترتيب بههاي زير  پاسخ صحيح پرسش - 113

 الف) كدام گزينه بيانگر مفهوم موقعيت جغرافيايي است؟

  ب) كدام گزينه در رابطه با موقعيت رياضي يك پديده درست است؟
  ج) كدام مثال در رابطه با موقعيت نسبي درست است؟

قيق هر پديده يا مكان با توجه به طول و عرض جغرافيايي ب) محل قرار گرفتن هر پديده در سطح كرة زمين ج) نسبت قرارگيري محـل  ) الف) محل د1
 نشستن شما به ميز معلم 

سـتن مـا در   ) الف) محل قرار گرفتن هر پديده در سطح كرة زمين ب) محل دقيق هر پديده يا مكان با توجه به طول و عرض جغرافيـايي ج) محـل نش  2
  هاي كالس كالس نسبت به ساير پديده

شـما در كـدام رديـف و سـتون     ) الف) محل قرار گرفتن هر پديده در سطح كرة زمين ب) محل دقيق هر پديده يا مكان با توجه به طول و عرض جغرافيايي ج) 3
 ايد؟ كالس نشسته

  مكان با توجه به عرض جغرافيايي آن ج) كالس شما چند رديف نيمكت دارد؟) الف) موقعيت تنوع آب و هوايي هركشور ب) محل دقيق هر پديده يا 4
آذربايجان واقع شده است و كـدام   ةهاي ايران مربوط به چه دوره يا دوراني است و رشته كوه ارسباران در كدام منطق پيدايش نهايي ناهمواري - 114

 ه كوه شكل منظم و موازي دارد؟سازد و كدام رشت آذربايجان را از درياي خزر جدا مي ةرشته كوه منطق

 ) اواخر سنوزوئيك ـ شمال و غرب ـ البرز ـ زاگرس2  تالش ـ شمال خراسان  ) اوايل كواترنر ـ شمال ـ1

  ) اواخر سنوزوئيك ـ شمال ـ تالش ـ شمال خراسان4  ) اواخر كواترنر ـ شمال و غرب ـ البرز ـ زاگرس3
  رتباط دارد؟با كدام مورد ا ترتيب بههر يك از موارد زير  - 115

پـايين جغرافيـايي ـ علـت تشـكيل       هـاي  تابش خورشيد در عـرض  ةترين سامانه بارشي در ايران ـ مبدأ توده هواي سوداني ـ زاوي   مهم«
  » اي فشار حاره كم

  ) سرد سيبري ـ اقيانوس اطلس ـ نزديك به عمود ـ سنگيني و فرونشيني هوا1
 صعود هوا ) مرطوب غربي ـ درياي سرخ ـ مايل ـ گرم بودن2

 هوا فرونشيني و ) سرد سيبري ـ اقيانوس اطلس ـ مايل ـ سنگيني3

 ) مرطوب غربي ـ درياي سرخ ـ نزديك به عمود ـ گرم بودن و صعود هوا4

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

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

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

   

 )9) تا پايان درس (1درس (

  85تا  2ي  صفحه

  دقيقه 10وقت پيشنهادي: 

 جغرافياي ايران
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 هاي زير است؟ كدام گزينه مبين پاسخ درست پرسش - 116

 ؟نيستالف) كدام مورد جزء داليل اهميت اقتصادي و نظامي درياي عمان 

  هاي تجاري مهم جهان است؟ راهبردي و يكي از گذرگاه ةترين آبراه هرمز مهم ةتنگ ب) به كدام دليل
  كند؟ پ) درياي خزر چند درصد خاويار جهان را تأمين مي

  كند؟ تري را فراهم مي ها امكان روابط بازرگاني بيش ت) كدام راه
 هاي زميني ت) راهدرصد  90هاي آزاد پ)  هاي آزاد ب) راه داشتن به آب ) الف) مجاورت با آب1

  هاي آبي درصد ت) راه 80) الف) دسترسي به اقيانوس هند ب) دروازه خروجي نفت خليج فارس بودن پ) 2
  هاي زميني درصد ت) راه 80هاي آزاد پ)  ) الف) منابع نفت و گاز ب) راه داشتن به آب3
  هاي آبي درصد ت) راه 90خروجي نفت خليج فارس بودن پ)  ة) الف) منابع نفت و گاز ب) درواز4

 ؟هاي استان فارس درست است كدام گزينه در ارتباط با درياچه - 117

 پريشان و نيريز هر دو فصلي هستند. ةالف) درياچ

  مهارلو و فامور هر دو دائمي هستند. ةب) درياچ
  نيريز و فامور هر دو دائمي هستند. ةپ) درياچ
  در غرب فارس واقع شده است.نيريز  ةت) درياچ
  فامور است. ةپريشان همان درياچ ةث) درياچ

 ) ب و ت4  ) الف و ت3  ت  ) پ و2  ) ب و ث1

 هاي زير است؟ كدام گزينه پاسخ صحيح سؤال - 118

 د؟كن دهد، را كدام گزينه كامل مي نشان مي 85تا  55هاي  الف) جاهاي خالي جدول زير، كه رشد ساالنة جمعيت ايران را در سال
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  ؟ب) برهم خوردن تعادل سن و جنس از پيامدهاي كدام سياست جمعيتي است
  شود؟ پ) كدام يك از انواع مهاجرت، به دو صورت اختياري و اجباري انجام مي

  چه بوده است؟» تعدادي از قبايل كُرد«و » ها سيستاني«علت مهاجرت  ترتيب به ت)
  ث) يكي از عوامل مهم در تغييرات جمعيت كدام عامل است؟

  ك شدن منابع آب منطقه، به دست آوردن چراگاه ـ كنترل جمعيتهاي افزايش جمعيت ـ مهاجرت داخلي ـ خش ـ سياست 5/1ـ  24/1) 1
  ، خشك شدن منابع آب منطقه ـ مهاجرت40هاي كاهش جمعيت ـ مهاجرت خارجي ـ اصالحات ارضي دهه  ـ سياست 7/2ـ  5/1) 2
  منابع آب منطقه ـ كنترل جمعيتـ مهاجرت اصالحات ـ حفظ مرزهاي شمال شرقي ايران، خشك شدن   هاي افزايش جمعيت ـ سياست 7/2ـ  7/1) 3
  هاي كاهش جمعيت ـ مهاجرت خارجي ـ خشك شدن منابع آب منطقه، حفظ مرزهاي شمالي ايران ـ مهاجرت ـ سياست 5/1ـ  7/2) 4

 باشد؟ كدام عبارت در ارتباط با شهرستان صحيح مي - 119

ع اجتماعي، اقتصادي، سياسي و فرهنگي واحد متناسب و همگني را به ) از به هم پيوستن چند بخش همجوار تشكيل شده كه از نظر عوامل طبيعي و اوضا1
 وجود آورده است.

شهر ) واحدي از تقسيمات كشوري با محدودة جغرافيايي معين است كه از به هم پيوستن چند دهستان همجوار شامل چندين مزرعه، مكان، و احياناً 2
  تشكيل شده است.

هاي سياسي،  ا محدودة جغرافيايي معين از به هم پيوستن چند دهستان و بخش همجوار با توجه به موقعيت) واحدي از تقسيمات كشوري است كه ب3
  باشد. شود و معموالً ناهمگن مي اجتماعي، فرهنگي، اقتصادي و طبيعي تشكيل مي

  شود. ط استاندار اداره ميشود و توس هاي سياسي، اجتماعي، فرهنگي، اقتصادي و طبيعي تشكيل مي ) شهرستان با توجه به موقعيت4
 دهد؟ پاسخ صحيح مي ترتيب بههاي زير  ها به پرسش ها و نقش آن كدام گزينه در ارتباط با سكونتگاه - 120

 شود؟ بر چه اساسي تعيين مي  الف) نقش هر سكونتگاه

  چه نقشي دارد؟» شهر پيرانشهر«ب) 
  پ) امروزه كدام شهرها نقش صنعتي دارند؟

  ؟نداردش را كدام نق» شهر تهران«ت) 
  بازرگاني  ) وضع جغرافيايي آن ـ نظامي ـ اراك و اصفهان ـ2  چهره و سيماي آن ـ نظامي ـ زنجان و همدان ـ معدني  )1
  ) وضع جغرافيايي آن ـ تاريخي ـ اراك و اصفهان ـ دانشگاهي4  ) چهره و سيماي آن ـ تاريخي ـ زنجان و همدان ـ اداري3
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 هاي زير در كدام گزينه به درستي آمده است؟ بودن عبارت غلطصحيح يا  ترتيب به - 121

  اجتماعي است. هاي كنشامنيت و صلح حاصل الف) 
  ها ندارند. هاي اجتماعي انسان در كنش اي كننده تأثيرات تعيين و اند هاي طبيعي پديده ازب) زلزله يا خشكسالي 

  شود. مي ش آنطبيعي به جهان اجتماعي باعث گسترماوراي هاي  پ) ورود پديده
 گيرند. كنند، در گسترة جهان اجتماعي قرار مي ها پيدا مي ارتباطي كه با زندگي اجتماعي انسان ةواسط ت) موجودات بيرون از جهان اجتماعي به

 ) ص ـ ص ـ ص ـ غ4  ـ غ ـ ص ـ ص ص) 3  ) ص ـ ص ـ غ ـ ص 2  ) غ ـ غ ـ ص ـ غ1

 ؟هاي اجتماعي است دربارة جهانمربوط به كدام نگاه  ،هاي زير هر يك از عبارت  - 122

  كنند. هاي خود، تحوالتي را دنبال مي ها و ارزش ها براساس آرمان ها و تمدن فرهنگالف) 
  كنند. طي مينيز هاي اجتماعي شبيه يكديگرند و بر همين اساس مسير يكساني را  جهان ةب) هم

در مراحـل مختلـف رشـد خـود از دوران كـودكي تـا مراحـل        موجود زنده  يكتفاوتي است كه  ندهمان هاي اجتماعي تفاوت جهانپ) 
 كند. بزرگسالي پيدا مي

  ) طولي ـ عرضي ـ طولي4  ) طولي ـ طولي ـ عرضي3  ) عرضي ـ طولي ـ طولي2  ) عرضي ـ عرضي ـ طولي1
 نيازمند چيست و تا چه زماني پيامدهاي جهان اجتماعي باقي است؟ ،ساختن جهان اجتماعي جديد ترتيب به  - 123

  ها هاي جديد و تداوم آن گيري الزام تا زمان شكل  اوم، گسترش و پيشرفت اين جهان ـ) تد1
  تا زماني كه از طريق مشاركت اجتماعي افراد پابرجاست.  ) تداوم، گسترش و پيشرفت اين جهان ـ2
  ت.اي نوين ـ تا زماني كه از طريق مشاركت اجتماعي افراد پابرجاس ) پيدايش و گسترش آگاهي و اراده3
  ها هاي جديد و تداوم آن گيري الزام اي نوين ـ تا زمان شكل ) پيدايش و گسترش آگاهي و اراده4

 است؟كنش انسان » ارادي بودن، معنادار بودن، آگاهانه بودن«هاي  مرتبط با ويژگي ترتيب بهعبارات كدام گزينه  - 124

شود ـ اگر ما آگاهي خود را به كلمات  ا خواست انسان نباشد، كنشي انجام نميتوان از هر كنشگري پرسيد ـ ت پرسش (چرا چنين كاري كردي؟) را مي )1
 مانيم. ها از دست بدهيم، از گفتار باز مي و معاني آن

 دهد ـ فردي كـه بـه زبـاني     كاري آگاه باشد ولي تصميم به انجام آن نگيرد ـ انسان با توجه به معناي كنش خود آن را انجام مي   ممكن است فردي به )2
 تواند با آن زبان سخن بگويد. آگاهي ندارد، نمي

تواند با آن زبان سخن بگويد ـ انسان با توجه به معناي كنش خود  شود ـ فردي كه به زباني آگاهي ندارد نمي تا خواست انسان نباشد كنشي انجام نمي )3
  دهد. آن را انجام مي

كاري آگاه باشد ولي تصميم به انجام آن نگيـرد ـ پرسـش (چـرا چنـين كـاري        است فردي بهگيرد ـ ممكن   تا خواست انسان نباشد، كنشي انجام نمي )4
 توان از هر كنشگري پرسيد. ميرا كردي؟) 

 شود؟  دريافت مي» گسترش عقالنيت ابزاري«يك از عبارات زير مفهوم  از كدام - 125

 گونه معنا و قداستي طرد شدن عناصر معنوي و مقدس در جهان متجدد و برخوردار نشدن جهان از هيچ )1

  عقل ةوسيل هاي بشري به ها و آرمان از دست رفتن امكان ارزيابي ارزش )2
  رشد علوم تجربي و فناوري حاصل از آن براي تسلط بر طبيعت و جامعه )3
  هاي انساني معطوف به دنيا و تنگ شدن عرصه بر ساير كنش ةهاي حسابگران رواج كنش )4

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

   

  )15( تا پايان درس )1( درس
  124تا  3ي  صفحه

  دقيقه 10وقت پيشنهادي: 

 )1( اسيشن جامعه
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ها، عدالت و ايجاد شرايط  بندها و موانع راه سعادت آن ةها از هم اند و آزادي انسان هاي باطل جزء عقايد و ارزش ،زيركدام يك از موارد  ترتيب به - 126

شوند و جوامع در چه شرايطي بـه سـوي فرهنـگ باطـل گـام       ها جزء كدام دسته از عقايد محسوب مي انسان ةمناسب براي رشد و تعالي هم
               …دارند؟ زماني كه  برمي

ها و عقايـد   ارزشيابند ـ   هايي كه با تكامل نظام اجتماعي شكل مي ـ عقايد و آرمان  گرايي قبيلهها نسبت به يكديگر و  نژادپرستي و برتر دانستن انسان )1
 .ها تغيير نكند آن

هاي حقيقي و درستي هستند كه حقانيت و درسـتي   شنژادپرستي و برتر دانستن يك قوم يا گروه خاص، استكبار و غلبه بر جوامع ديگر ـ عقايد و ارز  )2
  .يا ايمان به آن را از دست بدهند نداشته باشند به حقايق ايمانكند ـ  ها با موافقت و مخالفت آدميان تغيير نمي آن

ها با تغييـرات اجتمـاعي    رستي آنناپسند بودن اسراف و تبذير ـ عقايد و هنجارهاي حقيقي و كاملي كه عقالنيت و د  شرك و ،نژادپرستي ،پرستي پول )3
  كند ـ اعتقاد به مسائل دنيوي وجود داشته باشد. تغيير مي

ريـزان   هـا ـ برنامـه    نظام در نظام اجتماعي و خرده فتهرگ و تكاثر ـ عقايد و هنجارهاي شكل  احترامي به پدر و مادر بي ،ها نسبت به يكديگر برتري انسان )4
  ند.ها را به قلمرو واقعي جهان اجتماعي فراهم نياور نتحقق و ورود آرما ةفرهنگي زمين

داري و جامعة ديني  شكل مقابل بيانگر كدام مفهوم هستند و در جامعة سرمايهدر موارد الف و ب  - 127
 شود؟ هويت اجتماعي افراد چگونه مشخص مي ترتيب به

روت داري هويت افراد بيشتر به ث ) هويت طبيعي، جهان فرهنگي ـ در جامعة سرمايه1
هايي  و توان اقتصادي افراد وابسته است و در جامعة ديني براساس عقايد و ارزش

 است كه دين آن را محترم شمرده است.

شود و در جامعة ديني براساس  اي آنان تعيين مي داري هويت افراد براساس جايگاه قبيله طبيعي ـ در جامعة سرمايه ) هويت طبيعي، جهان ماوراء2
  كه دين اسالم آن را محترم شمرده است.هنجارهايي است 

داري اين هويت بيشتر به ثروت و توان اقتصادي افراد وابسته است و در جامعة ديني هويت افراد  ) هويت اجتماعي، جهان نفساني ـ در جامعة سرمايه3
  هايي است كه دين آن را محترم شمرده است. براساس عقايد و ارزش

شود و در جامعة ديني براساس تقوا و  ها مشخص مي اي آن داري، هويت افراد براساس جايگاه قبيله ي ـ در جامعة سرمايه) هويت اجتماعي، جهان نفسان4
  پرهيزكاري افراد جامعه.

  است؟ نادرستكدام گزينه پيرامون ازخودبيگانگي فرهنگي  - 128
  شود. انسان و جهان شود، آن جهان دچار ازخودبيگانگي فطري ميهاي يك جهان اجتماعي، مانع از آشنايي اعضاي آن با حقيقت  ) اگر عقايد و ارزش1
  اشاره دارد. تاريخيبه ازخودبيگانگي » وال تكونوا كالذين نسوا اهللا فانساهم انفسهم«) آية 2
  شود. ) اگر جهان اجتماعي فرهنگ تاريخي خود را فراموش كند، دچار ازخودبيگانگي تاريخي مي3
   عالم و آدم، وجود ندارد.حقيقت شود، امكان رسيدن به شناخت صحيح از  ي ميحقيقاز خودبيگانگي ) در جهان اجتماعي كه دچار 4

 ؟ستنيكدام گزينه پيرامون انقالب اسالمي ايران صحيح  - 129

  و سياسي غرب بود. اقتصادي) حاصل يك سده مقاومت هويت اسالمي ايران در برابر هجوم 1
  بود، بازگشت. كه هويتي مستقليت اسالمي خود ) با انقالب اسالمي، جامعة ايراني به هو2
  هاي جديدي را پيش روي انديشمندان جهان غرب گسترد. ) حيات معنوي اسالم افق3
  درآمد.غرب جهان در ) جامعة ايران با بازگشت به هويت اثرگذار خود به صورت قلب تپندة بيداري 4

 ترتيب) (به هاي زير است؟ كدام گزينه پاسخ صحيح پرسش - 130

  آورد؟ ) هويت فرهنگي تا چه هنگام دوام ميالف
  ب) برقراري روابط پايدار ميان افراد جامعه نيازمند چيست؟

 ج) ديدگاه مستشرقان از هويت فرهنگي جوامع اسالمي چيست؟

 دي و اساطيري نيست.هاي مشترك ـ توحي گيرد ـ عقايد و ارزش هاي اجتماعي كالن آن شكل مي ) تا هنگامي كه آن هويت بر مدار عقايد و ارزش1

گيرد ـ مكان و سرزمين ـ هويتي كه به ابعاد تاريخي و جغرافيايي آن  هاي اجتماعي كالن آن شكل مي ) تا هنگامي كه آن هويت بر مدار عقايد و ارزش2
  شود. محدود مي

  ست.نيگرايانه و ناسيوناليستي  يتي در قالب عناوين قومعد جغرافيايي و تاريخي هويت ـ هوهاي آن مورد پذيرش باشند ـ ب ) تا هنگامي كه عقايد و ارزش3
  هاي آن مورد پذيرش باشند ـ مكان و سرزمين ـ سكوالر و دنيوي است. ) تا هنگامي كه عقايد و ارزش4

فردي هو�ت

(الف)

(ب)

�
طب�ع

ن
جها

اجتمچاع� جهان
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 كار رفته در هر عبارت را مشخص كنيد. هاي به نوع مغالطه - 131

  ـ علي كتاب احمد را به دوستش داد.

  ر آن بوديم بپرسيد.ايي كه ما دستـ از رو

 ـ كه تو را به اينجا آورد!

 ابهام در مرجع ضمير  طة نگارشي ـ توسل به معناي ظاهري ـلمغا) 2  ابهام در مرجع ضمير ـ اشتراك لفظ ـ توسل به معناي ظاهري )1

 ام در مرجع ضميرطة نگارشي ـ اشتراك لفظ ـ ابهلمغا) 4  ابهام در مرجع ضمير ـ توسل به معناي ظاهري ـ اشتراك لفظ   )3

گيري و درمان  هاي پيش طور كه علم پزشكي روش باشد همان در علم منطق مي …هاي علم پزشكي به مانند  در مقام تشبيه بيماري - 132

 كند. را بيان مي …كند علم منطق  ها را بيان مي بيماري

 ـ شيوه درست انديشيدن مغالطات) 2  قوانين حاكم بر ذهنـ  مغالطات) 1

  خطاهاي ذهني ـ شيوه درست انديشيدن )4  ـ قوانين حاكم بر ذهنني زبا لغزش )3

 ؟درخشان كدام شرايط صحت تعريف وجود نداردستاره در تعريف خورشيد به  - 133

 دوري بودن )4  جامع و مانع بودن) 3  مانع بودن) 2  جامع بودن  )1

 ؟يك از نسب چهارگانه برقرار است بيان مفاهيم زير كدامدر  - 134

  ـ علت و معلول

  نماز و واجباتـ 

 ـ حيوان ناطق (انديشمند) ـ حيوان متكلم

 وجه تباين ـ عموم و خصوص مطلق ـ عموم و خصوص من )1

 وجه وجه ـ عموم و خصوص من وجه ـ عموم و خصوص من عموم و خصوص من )2

 تباين ـ عموم و خصوص مطلق ـ تساوي )3

  وجه ـ عموم و خصوص مطلق ـ تساوي عموم و خصوص من )4

 ؟است در مورد اقسام استدالل استقرايي صحيح نهيزكدام گ - 135

  مقدمات ضرورتاً نتيجه را در پي دارند.  هاي استقرايي، در همة استدالل )1

 آور نيستند. تر هستند اما يقين هاي استقرايي تعميمي نسبت به تمثيلي قوي استدالل )2

  شود. يهاي علمي استفاده م هاي تمثيلي براي بررسي فرضيه از استدالل )3

  استنتاج بهترين تبيين مبناي صحت علوم تجربي است. )4

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

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

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

   

  )9(تا پايان درس  )1(درس 
  96تا  3ي  صفحه

  دقيقه 10وقت پيشنهادي: 

 منطق
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 ؟درست است ريدرباره استدالل ز نهيكدام گز - 136

 »ستين يشكل سه ضلع نيپس ا ستيشكل مثلث ن نيا كنياست ل يضلع شكل مثلث باشد، سه نياگر ا«

 .دارد يمغالطه وضع تال )2    ) فاقد مغالطه1

 .دارد يه رفع تال) مغالط4    .) مغالطه رفع مقدم دارد3

 اسيق كي ريز هيقض از چهار هيبا سه قض شده است. اگر ليتشك جهينت كي شامل دو مقدمه و هياز سه قض ،ياقتران اسيهر ق ميدان يم - 137

 كدام است؟ جهينت ميمعتبر بساز ياقتران

    »هر ب ج است« اول: هيقضـ 

 »ستيب الف ن يبعض«دوم:  هيقضـ 

  »ج ب است يبعض«سوم:  هيقضـ 

  »ستيالف ج ن چيه«چهارم:  هيقض ـ

 چهارم هي) قض4  سوم هيقض )3  دوم هي) قض2  اول هي) قض1

 .داشته باشد …معتبر  جهينت اسين قآكن است مداشته باشد م مثبتمحمول مقدمه دوم عالمت  اس،ياگر در شكل چهارم ق - 138

 يموجبه جزئ )4  يموجبه كل )3  يسالبه جزئ )2  يسالبه كل )1

 .است … بر ينشأت گرفته از پافشار يپوش ثنا قابل چشممغالطه است يريگ شكل - 139

 يگزاره كل كيصادق بودن موارد استثنا در  )2  مثال نقض يدارا ي) صادق بودن گزاره كل1

 بدون مثال نقض يكاذب بودن گزاره كل )4  يكل ةزارگ كي) كاذب بودن موارد استثنا در 3

 ؟است يسالبه كل هيكدام قض - 140

 .باشد زيچ چيعلت ه تواند ينم زيچ چيه وميه نظر از )2  .بهتر است زيچ چياز ه يلخا ريخوردن نان و پن )1

 .باشد نيزم يرو دياز جارو زدن نبا بعد زيچ چيه )4  .مطلق در فلسفه است يستيدر واقع همان ن زيچ چيه )3
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 اي مقابل، مقدار مد چقدر از مقدار ميانگين بيشتر است؟ نقطهدر نمودار  - 141
1( 5   
2 (4   
3( 3   
4 (2   

,هاي آماري  اي مربوط به داده در نمودار جعبه - 142 , , , , , , , , , ,19 16 8 9 13 10 6 14 20 22 17 واحد  3هاي داخل جعبه  اگر از همة داده 13
 كند.) ها تغيير نمي (تعداد داده ؟كنند اي جديد نسبت به حالت قبل چه تغييري مي كنيم، در اين صورت چارك اول و سوم نمودار جعبه كم

 مانند. چارك اول و سوم بدون تغيير مي) 1

1/چارك اول يك واحد كاهش و چارك سوم ) 2   يابد. واحد كاهش مي 5
  يابد. دون تغيير و چارك سوم يك واحد كاهش ميچارك اول ب) 3
1/ك واحد افزايش و چارك سوم يچارك اول ) 4   يابد. واحد كاهش مي 5

 است؟گزينه صحيح كدام  - 143

  ها همواره برابر جذر مقادير متغير سوم است. نمودار حبابي شعاع دايرهدر  )1

   برابر جذر مقادير متغير سوم است.ها  در نمودار حبابي مساحت دايره) 2
  ها متناسب با جذر مقادير متغير سوم است. در نمودار حبابي شعاع دايره) 3
  ها متناسب با جذر مقادير متغير سوم است. در نمودار حبابي مساحت دايره) 4

2ا ه بين شعاع  زاويةمتغير به متغيرهاي يك نمودار راداري اضافه كنيم  3اگر تعداد  - 144
چند شود، زاوية بين متغيرها در حالت اول  برابر مي 3

  ؟است درجه
1 (30   2 (60   3 (90   4 (120    

  باشند.) (اعداد روي نمودار راداري برحسب درصد مي است؟كدام تقريباً ها  ، ميانگين دادهزيرري با توجه به نمودار رادا - 145
1 (/47 2    

2 (/42 3    

3 (/48 2    

4 (/43 3   

  

  

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

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

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

   

   )2(و  )1( درس )4(فصل 
  117تا  99صفحة 

  دقيقه 15وقت پيشنهادي: 

  )1رياضي و آمار (
 (غيرمشترك)

 محل انجام محاسبات

1 2 3 4 5 6

متغ�ر

متغ�ر

متغ�ر

80 60

70

A

B C

max=20max=60

max=100
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 دهد؟ درستي نشان مي  را به  ايم. كدام گزينه شكل آن اي رسم كرده اي چند زمين، نمودار ميلهه براي مقايسة متوسط وزن هندوانه - 146
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اي  در نمودار دايرهتن باشد و  20هاي كشاورزي يك مزرعه كه داراي محصوالت گندم، جو، هويج و چغندر است،  اگر مجموع فراواني داده - 147
 باشد، مقدار فراواني گندم بر حسب تن كدام است؟ 180ر حسب درجه زاوية مركزي گندم بمربوطه 

1 (10    2 (15  3 (12  4 (20 
  است؟ نادرستاي مقابل، مطلب ذكر شده در كدام گزينه  با توجه به نمودار جعبه - 148

  است. 7) دامنة ميان چاركي برابر 1
   است. 21هاي اول، دوم و سوم برابر  ) مجموع چارك2
   ) در داخل جعبه، پراكندگي در سمت چپ ميانه، كمتر از سمت راست آن است.3
   دست آوريم. توانيم مد را به اي مذكور، نمي ) به كمك نمودار جعبه4
جا  به اي متغير قد و نمرة عربي را جاآموز يك كالس است. اگر ج نمودار حبابي زير مرتبط با قد، نمرة عربي و نمرة ادبيات چهار دانش - 149

  شود؟  آموز از بقيه كمتر مي كنيم، مساحت دايرة كدام دانش
1 (A   

2 (B  

3 (C  

4 (D  

 كدام است؟ شبيه باشد. نمودار راداري آن  مي Bو  Aهاي جدول زير مربوط به دو مشاهدة  داده - 150

  بيشينه  A  B  متغير
x  6  4  10  
y  2  4  8  
z  4  2  5  

  

1 (     2 (   

3 (     4 (   

3 1581
x

10
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 كند. مسير اصلي اقتصاد را مشخص مي …است و  …ها برعهده  ييد و تصويب برنامهأگذاري قانوني، ت ريل اصوالً - 151

  هاي كلي كشور ) قوة مقننه ـ سياست2    ) قوة مقننه ـ راهبردهاي سال1

  هاي كلي كشور مجريه ـ سياست) قوة 4    ) قوة مجريه ـ راهبردهاي سال 3

  است؟ نادرستچند مورد از عبارات زير  - 152

  الف) اقتصاد ايران در يك صد سال اخير به ويژه بعد از انقالب اسالمي، همواره از سوي دشمنان دچار آسيب و تحريم و فشار بوده است.

  . مدت است مشكالت جاري در كوتاه ةكنند عزت و پيشرفت كشور در بلندمدت و رفع ةكنند تضمين ،اقتصاد مقاومتيب) 

اي و علـم و فنـاوري، دهـه سـوم      هاي اقتصادي منطقه ج) با قرار گرفتن اقتصاد ايران در بين كشورهاي در حال پيشرفت و ورود به رقابت

  انقالب اسالمي با عنوان دهه عدالت و پيشرفت آغاز شد.

  هجري شمسي توصيف و مشخص شده است. 1404اقتصادي در افق سال وضعيت ايران ساله جمهوري اسالمي  20انداز  د) در سند چشم
  ) صفر4  ) سه 3  ) دو2  ) يك1

  …تر باشد  هر چه منابع درآمدي كشور گوناگون - 153

  آيد. ) يكپارچگي و توازن اقتصادي بيشتري به وجود مي1

  شود. تر تضمين مي ) مقاومت و در پي آن پيشرفت كشور بيش2

  شود. المللي مي ها و تهديدات بين برابر فشار سازي كشور در ) موجب مقاوم3

  شود. تري نصيب كشور مي تر و در پي آن درآمد بيش ) ارزش افزودة كاالها بيش4

 كدام گزينه دربارة دهة دوم عمر انقالب اسالمي درست است؟ - 154

  اد.) در اين ايام دولت با بازنگري نقش خود در عرصة اقتصاد، آزادي عمل بيشتري به بخش خصوصي د1

  هاي اقتصادي و مولد، توليد ناخالص ملي و درآمد سرانه كشور را بهبود بخشيد. ) در اين دوره به ثمر رسيدن بسياري از طرح2

  ايراني پيشرفت از اقداماتي است كه در اين دوره شكل گرفت.ـ ) تدوين الگوي اسالمي 3

  هاي ناشي از جنگ بود. زمان پهلوي و بازسازي خرابي) در اين دهه عزم كشور بر حل مشكالت اقتصادي برجاي مانده از 4

 است؟ نادرستهاي اقتصاد مقاومتي   هاي زير در رابطه با مؤلفه يك از گزينه كدام - 155

ارگيري ك بنيان، فراگير شدن دانش در تمام سطوح توليدي و به هاي اقتصاد مقاومتي است، عالوه بر توليد دانش بنيان كه يكي از مؤلفه ) در اقتصاد دانش1

 آورد. ها و افزايش درآمدهاي ملي را به ارمغان مي آن توسط تمامي توليدكنندگان، كاهش هزينه

سـازي اقتصـاد    با اولويت كشورهاي همسايه و شركاي تجاري، بـه مقـاوم    باال به كشورهاي متعدد در سراسر جهان، ةافزود ) صادرات محصوالت با ارزش2

  انجامد. كشور مي

  مناسب است. ضةهاي جديد براساس قدرت توليد و انتخاب عر اقتصادي براي ماندگاري، نيازمند خلق فرصت عوامل پيشرفت) 3

توليدي و پيشرفت اقتصادي با چگونگي استفاده از منابع   چنين قدرت ) اقتصاد مقاوم، تنها بايد در مقابل موانع بيروني استحكام الزم را حفظ كند و هم4

  ها در كشور ارتباط زيادي دارد. اري آنگذ ميزان سرمايهخارجي و 

 ) 3) فصل (5بخش (

  144تا  135ي  صفحه
 دقيقه 15وقت پيشنهادي: 

  اقتصاد
 (غيرمشترك)

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

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

براي آزمون امروز10گذاري چند ازهدف آزمون قبل 10چند از 
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 هاي آن درست است؟ عبارت كدام گزينه درخصوص اقتصاد مقاومتي و مؤلفه - 156

 عنوان محرك اصلي پيشرفت بايد از درون كشور نشأت بگيرد. ) عوامل اصلي توليد در اقتصاد كشور به1

 در اقتصاد است. ساز كاهش مشاركت مردم هاي دولت، زمينه  ) در اقتصاد مردمي، برنامه2

 شود. ها و كاهش درآمدهاي ملي مي كارگيري آن توسط تمامي توليدكنندگان، منجر به افزايش هزينه ) فراگير شدن دانش در تمام سطوح توليدي و به3

 كنند. ) اقتصادهاي تك محصولي، مقاومت و در پي آن پيشرفت كشور را تضمين مي4

 هاي كلي آن تحت چه عنواني پذيرفته شد؟  ي مطرح و سياستبحث از اقتصاد مقاومتي از سوي چه كسان - 157

 ) كارشناسان، نخبگان و مسئوالن كشور ـ يك سند ملي2  گذاري اقتصادي ) مسئوالن و نخبگان كشور ـ ريل1

  گذاري اقتصادي ) نخبگان و مقام معظم رهبري ـ ريل4  ) كارشناسان، نخبگان و مقام معظم رهبري ـ يك سند ملي3

  هاي عمر انقالب اسالمي است؟ يك از دوره هريك از عبارات زير در ارتباط با كدام ترتيب به - 158

تـر در عرصـة    تشويق مردم به فعاليت هرچـه بـيش  «، »گيري دورة سازندگي اقتصادي شكل«، »بهبود توليد ناخالص ملي و درآمد سرانه«

  »هاي راهبردي مشي اي از خط مجموعه«و » اقتصاد

  ) دهة چهارم ـ دهة دوم ـ دهة چهارم ـ دهة سوم2  دهة سوم ـ دهة چهارم ) دهة سوم ـ دهة دوم ـ1

  ) دهة دوم ـ دهة سوم ـ دهة چهارم ـ دهة چهارم4  ) دهة سوم ـ دهة چهارم ـ دهة سوم ـ دهة دوم3

 هاي زير است؟ پاسخ درست و كامل پرسشمبين عبارات كدام گزينه  - 159

  وجود آورد؟ تري را به تواند اقتصاد مقاوم ميالف) بنا شدن توليد كشور بر پاية دانش، چگونه 

  تواند به پيشرفت كشور كمك كند؟ گذاري خارجي در چه صورتي مي ب) سرمايه

  هاي اقتصاد مقاومتي چيست؟ بودن مؤلفه» ساز پيشرو، مولد و فرصت«پ) منظور از 

شـود. ب) در   تري نصيب اقتصاد كشـور مـي   تر و درآمد بيش ها بيش ة آن) الف) به ميزان باالتر بودن سطح دانش در توليد كاالها و خدمات، ارزش افزود1

 صورتي كه بتواند موجب افزايش ارزش افزوده در كاالها و خدمات شود. پ) افزايش قدرت توليد و انتخاب زنجيرهاي اقتصادي داراي مزيت

ناپذير است. ب) در صورتي كه بتوانـد   ه كند زيرا دانش منبعي دروني و پايانتواند اقتصاد را در برابر فشارها و تهديدها واكسين ) الف) تكيه بر دانش، مي2

  ريزي مناسب براي استفاده از دانش در سطوح مختلف توليدي كشور عوامل داخلي توليد را تقويت كند. پ) برنامه

شـود. ب) در   تري نصيب اقتصاد كشـور مـي   ر و درآمد بيشت ها بيش ) الف) به ميزان باالتر بودن سطح دانش در توليد كاالها و خدمات، ارزش افزودة آن3

  صورتي كه بتواند عوامل داخلي توليد را تقويت كند. پ) افزايش قدرت توليد و انتخاب زنجيرهاي اقتصادي داراي مزيت

ناپذير است. ب) در صورتي كه بتوانـد   و پايانتواند اقتصاد را در برابر فشارها و تهديدها واكسينه كند زيرا دانش منبعي دروني  ) الف) تكيه بر دانش، مي4

  ريزي مناسب براي استفاده از دانش در سطوح مختلف توليدي كشور موجب افزايش ارزش افزوده در كاالها و خدمات شود. پ) برنامه

  است؟ نادرستهاي اقتصادي سال  كدام گزينه درخصوص اولويت - 160

 ترين اولويت برخوردار است.  ه در آن سال از بيشدهندة: گفتمان و راهبردي است ك ) شعار سال نشان1

 طور مستقيم به موضوع اقتصاد مربوط است.  ) تمامي شعارهاي سال به2

 ترتيب شعار سال، جهاد اقتصادي و توليد ملي نام داشت.  به 91و  90هاي  ) در سال3

  شود. رهبري تعيين ميمعظم به پيشنهاد نخبگان كشور و مقام » رد سالراهب«ترين مسائل كشور يك  ترين و اصلي ) در ابتداي هر سال باتوجه به مهم4
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 نوع آراية نسبت داده شده به كدام بيت نادرست است؟  - 161

  (تشبيه، جناس ناهمسان) چو دريا و چون كوه و چون دشت و راغ / زمين شد به كردار روشن چراغ) 1
  خوري (تناسب، تشبيه)) رعيت درخت است اگر پروري / به كام دل دوستان بر2
  ) بر اين چشمه چون ما بسي دم زدند / برفتند چون چشم بر هم زدند (جناس ناهمسان، كنايه)3
  (تضاد، تلميح)و سيه گشت و سپيد كفرق نغز و زشت از عقل آوريد / نه ز چشمي ) 4

 است؟ نرفتهگونه جناسي به كار  در چند بيت از ابيات زير، هيچ - 162

 كنمت راه تو زن قافله را شد بازمكن سلسله را / البه گري ميطوق جنون سلسله الف) 

  بيني اين مملكت جان را/ اين روضة دولت را اين تخت و سعادت را ب) اي مير نمي
  پ) كو رستم دستان تا دستان بنماييمش/ كو يوسف تا بيند خوبي و فرّ ما را

  د گراني آب راساز ت) غوطه در دريا دهد آتش عناني آب را / رزق خاك مرده مي
  ي انديشة او هم چو شكر خورد مراطكاهل و ناداشت بدم كام درآورد مرا / طوث) 

  ج) مير آمد و مير آمد وان بدر منير آمد/ وان شكر و شير آمد تا روز مشين از پا
  اء القضا جاء القضاگفت دل ج ا بحل / چون ديدمت مياي مه ز اجاللت خجل عشقت ز خون مچ) 

  ) پنج4  ) سه 3  چهار) 2  ) شش  1

 ؟ندارددر كدام گزينه قافيه، جناس  - 163

  آفتاب معرفت را نقل نيست / مشرق او غير جان و عقل نيست) 1
  ماني نگفتي معذرتيگر در آن آدم بكردي مشورت / در پش) 2
  اي راه برد / به خُبث اين حكايت بر شاه برد ) وزير اندر اين شمه3
  ا ابد بر خلق، اين در باز بادساعد شه مسكن اين باز باد / ت) 4

 وجود دارد؟» جناس همسان و ناهمسان«در كدام گزينه، هر دو آراية  - 164

 ) به وحدت رستم از غرقاب وحشت / به رستم رسته گشت از چاه بيژن1

  گالب است گويي به جويش روان / همي شاد گردد زبويش روان) 2
 جستي ي اين دو سگ چو رستي / جستي ره كردگار و) از رسته3

  عشق شوقي در نهاد ما نهاد / جان ما را در كف غوغا نهاد) 4

 كار رفته است. نوعي جناس به …بيت  جز بهدر همة ابيات  - 165

  ) گر تو را آهنگ وصل ما نباشد، گو مباش / دوستان را جز به ديدار تو هيچ آهنگ نيست1
  نگ است و دل در چنگ نيستدهي / كاين زمانم گوش بر چ ) با زماني ديگر انداز اي كه پندم مي2
  ) چشمم آن روز كه بر كردم و رويت ديدم / به همين ديده سر ديدن اقوامم نيست3
  ) اي نسيم صبح اگر باز اتّفاقي افتدت / آفرين گوي بر آن حضرت كه ما را بار نيست4

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

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

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

   

 )12(درس 

  106تا  97ي   صفحه
  دقيقه 15وقت پيشنهادي: 

  )1علوم و فنون ادبي (
 (غيرمشترك)
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 است؟ كار رفته به »اشتقاق«آراية  در كدام گزينه - 166

 دل / گل از خارم برآوردي و خار از پاي و پا از گل ناندام سنگي ) گرم بازآمدي محبوب سيم1

 و جود / كه او را كند ماه و كيوان سجود  جهان دار محمود با فر) 2

  شاعر پيمبري است، خداوند او شعور / كاو از خداي خويش همه روز ملهم است) 3

  جل تنهاها بكن پيش از ا ) ز راه رأفت و رحمت چو جان پاك معصومان / مرا از زحمت تن4

   جناس ناهمسان افزايشي وجود دارد. …بيت  جز بهدر همة ابيات  - 167

  سرو در باغ نشانند و تو را بر سر و چشم / گر اجازت دهي اي سرو روان بنشانم) 1

  زن نوا تا صبحدم قدم مي ) در عشق تو چون دم زدم صد فتنه شد اندر عدم / اي مطرب شيرين2

  قرار بيار / قرار دل ز سر زلف بي ) ايا نسيم سحر بوي زلف يار بيار3

  كمال حوصله بنگر كه مرغ دل هرگز / ز دام غم نرميد و نگشت رام نشاط) 4

 سان است. يك … جز بهها  نوع جناس ناهمسان در همة گزينه - 168

 ) سعديا گر نكند ياد تو آن ماه، مرنج / ما كه باشيم كه انديشة ما نيز كنند1

  قامت / وين نه تبسم كه معجزه است و كرامت ) اين كه تو داري قيامت است نه2

  آن خواجه را در كوي ما در گل فرو رفته است پا / با تو بگويم حال او برخوان اذا جاء القضا) 3

  ) دال ز رنج حسودان مرنج و واثق باش / كه بد به خاطر اميدوار ما نرسد4

 ؟ نداردوجود » جناس همسان«در كدام گزينه آراية  - 169

 چو بهشت / ز كف بهشت و مكان در دل مغاك گرفت كه بنا كرد خواجه همعمارتي ) 1

  ) منطق و صغري و كبري منتفي شد در زمان / تا كه صرف و نحو خواهد با چه نحوي صرف شد 2

  ) برو اي ترك كه ترك تو ستمگر كردم / حيف از آن عمر كه در پاي تو من سر كردم 3

  ام امشب ز پريشاني دوش  ش / خاطرْ آشفته) دوش گيسوي تو را ريخته ديدم بر دو4

 به بيت نسبت داده شده است؟ نادرستاي  در كدام بيت آرايه - 170

 و بحر / مهرش نهان چو روح در اعضاي انس و جان (تشبيه، جناس همسان) حكمش روان چو باد در اطراف بر) 1

  آرايي، جناس ناهمسان اختالفي) صال يافت (واجات  اختري به منزل وصلت رسد كه او / با بدر و قدر و صدر و شرف ) نيك2

  كاله سعادت يكي در برش / گليم شقاوت يكي در برش (موازنه، تضاد)) 3

  ) آن زمان كو را عيان جويي نهانست / وان زمان كو را نهان جويي عيانست (ترصيع، تضاد) 4
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 ؟شرايط ضرورت يافتن افزايش جمعيت چيستاسالم، و در ديدگاه  هويتي بودن تأمين جمعيت مناسب، چه توجيهي دارد - 171

 هاي اجتماعي ديگر باشد. ـ تأسيس جهان اجتماعي توحيدي و گسترش آن ساز بسط و تسلط جهان تواند زمينه ) زيرا كاهش جمعيت مي1

ن و عـامالن يـك فرهنـگ و معـاني     هاي اجتماعي ديگر باشد. ـ در مواقعي كـه حـامال    ساز بسط و تسلط جهان تواند زمينه زيرا كاهش جمعيت مي) 2
  باشد. انديشيدن و پذيرش افزايش جمعيت مي ،كند و تنها راه گسترش آن فرهنگ بيشتر باشند، آن فرهنگ گسترش و بسط بيشتري پيدا مي

  مالن فرهنگ حقبسط فرهنگي حق و وجود حامالن و عازيرا افزايش جمعيت يك جهان اجتماعي به منزلة گسترش فرهنگ و معاني آن است. ـ ) 3
فرهنگي كه در جهـان اجتمـاعي بـا    شود. ـ در مواقعي كه   ها و معناي مشتركي كه بين اعضاي آن است، تشكيل مي زيرا جهان اجتماعي با آگاهي) 4

  كند، حق باشد و اعضاي آن فرهنگ، حامالن و عامالن معاني حق باشند. افزايش جمعيت بسط پيدا مي
 اي زير است؟ه كدام گزينه پاسخ صحيح پرسش - 172

 كنند؟ اشاره مي آنهاي جمعيتي  الف) چرا در معرفي جوامع به ويژگي

  ؟گويند گيرد، چه مي به آگاهي و معاني مشتركي كه جهان اجتماعي براساس آن شكل ميب) 
  يابد؟ ج) در چه صورت فرهنگ، بسط بيشتري مي

 ي كه حامالن و عامالن يك فرهنگ و معاني آن بيشتر باشند.ـ در صورت هويت) زيرا اولين شرط بقاي هر جامعه، جمعيت آن است ـ 1

ـ در صورتي كه شناختن و عمل كردن صرفاً از عهـدة افـراد و اعضـاي جهـان       فرهنگ) زيرا اولين شرط بقاي هر جامعه، جمعيت آن است ـ  2
  آيد. اجتماعي برمي

ـ  ) زيرا جمعيت هر جامعه، بخشي از هويت آن محسوب مي3   صورتي كه حامالن و عامالن يك فرهنگ و معاني آن بيشتر باشند. ـ در فرهنگشود 
ـ در صورتي كه شناختن و عمل كردن صرفاً از عهدة افراد و اعضـاي    هويتشود ـ   ) زيرا جمعيت هر جامعه، بخشي از هويت آن محسوب مي4

  آيد. جهان اجتماعي برمي
  با چه هدف و با چه رويكردي اجرا شده است؟ بترتي بههاي اقتصادي نفتي و مالي عليه ايران  انواع تحريم - 173

 زدايي ) محدود كردن درآمدهاي نفتي ـ هويت2  ) كاهش درآمدهاي نفتي ـ هجوم اقتصادي1

  ) ممانعت از انتقال درآمدهاي نفتي به كشور ـ ايجاد فشار بر جامعه4  محصولي گيري اقتصاد تك هاي توليد ملي ـ شكل ) تخريب بنيان3
  اند؟ در اين زمينه اتخاذ كرده اسالمي از ديدگاه كشورهاي غربي كدام است و چه رويكردي رانقطة ضعف ايران  - 174

 اند. نظامي تمام عياري را عليه كشور ما به راه انداختهجنگ ) سياست ـ 1

  نرم را عليه كشور ما به راه انداختند.جنگ ) فرهنگ ـ 2
  راه انداختند.نظامي تمام عياري را عليه كشور ما به جنگ ) اقتصاد ـ 3
  اقتصادي تمام عياري را عليه كشور ما به راه انداختند.جنگ ) اقتصاد ـ 4

 بودن عبارات زير در كدام گزينه به درستي آمده است؟ غلطصحيح يا  - 175

  يابي اين جهان، اقتصاد است. دهد و عامل اصلي هويت داري شكل مي ـ جهان غرب هويت خود را براساس سرمايه
  كند. دارانه در سراسر جهان نابود مي هاي غيرسرمايه شيوه ،ير گسترش خوددر مسغرب ـ جهان 

 كند. داري مي را سرمايه ها آن، هويت جوامعـ رويكرد سكوالر و دنيوي 

  ص ـ ص ـ ص) 4  ص ـ ص ـ غ) 3  غ ـ غ ـ ص) 2  غ ـ ص ـ ص) 1

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

  بدهيد؟ توانيد پاسخ صحيح 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 

   

   )16( درس
  135تا  125ي  فحهص

  دقيقه 10وقت پيشنهادي: 

  )1( شناسي جامعه
 (غيرمشترك)
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 است؟ نادرستهاي جمعيتي ايران  كدام گزينه در مورد سياست - 176

  فراهم آورد. 1393هاي جمعيتي را در سال  سابقه رشد جمعيت، زمينة تغيير سياست و كم كاهش بيش از حد) 1

  براي بار دوم سياست كاهش جمعيت اتخاذ و اجرا شد. 1390تا  1368هاي  بنابر ضرورت در سال) 2

  هاي كاهش جمعيت كمتر از مرحلة دوم بوده است. ميزان كاهش رشد جمعيت در مرحلة اول سياست) 3

  درصد كاهش يافت. 3/1به  9/3ميزان رشد ساالنة جمعيت از  ،هاي كاهش جمعيت مرحلة دوم سياست در) 4

 يابد؟ نة جهان اجتماعي متجدد چيست و چرا در اين جوامع محبت و ايثارگري كاهش مياشنشاخص و  - 177

 طلبي معيت ـ اصالت لذت و عافيترشد ج) 2  گرايي طلبي و مصرف رشد جمعيت ـ عافيت) 1

  كاهش جمعيت ـ فردگرايي و اصالت لذت) 4  زدگي رفاهجمعيت ـ فردگرايي و  كاهش) 3

 ؟كند  نميهاي رخ دادن جنگ اقتصادي عليه ايران اشاره  هاي زير به داليل و زمينه يك از گزينه كدام - 178

  پندارند. گر غرب اقتصاد را همه چيز مي برخي كشورهاي سلطه) 1

  دانند. ي را اقتصاد ميشيل ايران اسالمآپاشنة كشورهاي غربي ) 2

  بينند. دارانه را نابود شده مي هاي اقتصادي غيرسرمايه تمامي شيوه) 3

  حية جهادي و خالقانة مردم ناآگاهند.وهاي مولد مردمي و دولتي و ر از ظرفيت) 4

 در كدام گزينه آمده است؟ هاي زير پرسشپاسخ هر يك از  ترتيب به - 179

  كند، چرا؟ انديشي مي هكدام نهاد براي حل مشكل جمعيت چارـ 

   يك از كاركردهاي مهم نهاد خانواده است؟ كدامـ 

  هماهنگي نهادها را برعهده دارد. ـ تأمين جمعيت  سياست، چون مسئوليت) 1

  ، چون رفع اختالل در نهادها مربوط به آن است. ـ تأمين جمعيتخانواده) 2

  تأمين رفاه. ـ هماهنگي نهادها را برعهده دارد  سياست، چون مسئوليت) 3

  تأمين رفاهخانواده، چون رفع اختالل در نهادها مربوط به آن است. ـ ) 4

  مردم هند بود. ...داشت و ابزاري براي  ...و  ...ماهيتي  ،كمپاني هند شرقي انگليس - 180

  ي ـ سياسي ـ غارت و چپاولفرهنگ) 2    ـ تجاري ـ استعمار يفرهنگ) 1

  زدايي اقتصادي ـ تجاري ـ هويت )4    زدايي ـ هويت فرهنگيسياسي ـ ) 3
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 ؟ها غلط است كنند و كدام مورد دربارة آن جدلي چه هدفي را دنبال مي هاي لاستدال - 181

  هاي فن بيان ارتباط نزديكي دارد. با مهارتـ اقناع ) 1

 .بايد ناگهاني مقدمات و نتيجه را بيان كنيم تا طرف مقابل فرصت مقابله نداشته باشدغلبه ـ ) 2

  باشد. غلبه ـ استفاده مناسب از زبان بدن، اثرگذار مي )3

 اي مقدمات را طرح كنيم كه فرد بتواند نتيجة ما را حدس بزند. گونه اقناع ـ به) 4

 ؟كار رفته است به يهاي در هر يك از موارد زير چه نوع مغالطه - 182

  خورد! ـ كدام انسان عاقلي در اين هواي سرد بستني مي

  هزار تومان است. 299و فقط  ـ قيمت اين كاال فقط

 ايد. براي دريافت رمز دوم كارت خود را به همين شماره پيامك دهيد. ميليون تومان پول نقد شده 50ـ شما برندة 

  گذاري گذاري ـ توسل به احساسات ـ تله تله )2  گذاري نمايي ـ تله مسموم كردن چاه ـ بزرگ) 1

 مسموم كردن چاه ـ توسل به احساسات ـ توسل به احساسات ) 4  ساتنمايي ـ توسل به احسا گذاري ـ بزرگ تله )3

 ؟كند درستي مشخص مي كدام گزينه بار ارزشي كلمات زير را به - 183

 كشته شدن، مردن، به ملكوت اعلي پيوستن

 خنثي ـ خنثي ـ مثبت) 2    منفي ـ مثبت  خنثي ـ) 1

 مثبت ـ خنثي ـ خنثي) 4    مثبت ـ منفي ـ خنثي) 3

 ؟اي دچار شده باشد هاي زير استفاده كند، ممكن است به چه مغالطه راي اخراج تعدادي از كاركنان خود از عبارتاگر يك شركت ب - 184

 الزم نيست از فردا زحمت آمدن به سركار را بكشيد.الف) 

 توانيم شما را در كنار خود داشته باشيم. متأسفانه نميب) 

 ببريم. توانيم از حضور شما بهره براي تعديل نيرو، نميج) 

 مسموم كردن چاه) 4  توسل به احساسات) 3  گذاري تله) 2  كلماتبار ارزشي ) 1

 ؟است نادرستعبارت دربارة فن جدل  كدام - 185

  در استدالل از مقدماتي استفاده كنيم كه مورد تأييد طرف مقابل باشد.) 1

 شود. اي باشد كه مخاطب با وجود پذيرش مقدمات، از نتيجه غافلگير گونه استدالل به) 2

  اي طرح كنيم كه مخاطب نتواند آنها را حدس بزند. گونه مقدمات استدالل را به) 3

  گيري ما، نتيجه استدالل را حدس بزند. اجازه ندهيم مخاطب زودتر و پيش از نتيجه) 4

 رچة سؤالگذاري قبل از شروع هر درس در دفت هدف
  خود را بنويسيد: 10گذاري چند از  هدف، منطق هاي درس گويي به سؤال لطفاً قبل از شروع پاسخ

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

 شما براي آزمون امروز چيست؟گذاري  هدف
براي آزمون امروز10ري چند ازگذاهدف آزمون قبل 10چند از 

   

  ) 10درس (
 113تا  99صفحة 

  دقيقه 10وقت پيشنهادي: 

  منطق 
 (غيرمشترك)
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 هاي زير را مشخص كنيد. نوع مغالطه ترتيب به - 186

  را عالم نباشد، جاهل است.انا عين ناداني بود / كانكه سرّ عشق دالف) عاشقان را وعظ 

  اگر امروز معامله كنيد به نفع شماست.  ها، ب) فروشنده: در حال حاضر سه نفر متقاضي خريد خانه هستند، با توجه به باال رفتن قيمت

 كنند. انديشان مستبد براي آزادي انسان چهارچوب تعيين مي ج) در اين دنياي زيبا، تنها كج

  گذاري ـ مسموم كردن چاه توسل به احساسات ـ تله) 2  ذاري ـ توسل به احساساتگ مسموم كردن چاه ـ تله) 1

  توسل به احساسات ـ توسل به احساسات ـ بار ارزشي كلمات) 4  مسموم كردن چاه ـ توسل به احساسات ـ مسموم كردن چاه  )3

  . …در مغالطة بار ارزشي كلمات،  - 187

  كلمات ظاهري متفاوت با پيامي يكسان دارند. )2  كلمات ظاهري يكسان با پيامي متفاوت دارند.  )1

  كلمات ظاهري متفاوت و پيامي متفاوت دارند.) 4  هاي متفاوت دارند. هاي يكسان و داللت كلمات پيام) 3

  ؟شود نمينقاد و غيرنقاد محسوب  هاي ميان تفكر كدام گزينه از تفاوت - 188

  ر    ) توجه آگاهانه به فرايند تفك2     ) جدي گرفتن فرايند تفكر1

  ) استدالل كردن از وجوه مختلف4  جا  ) پرسيدن سواالت درست و به3

  نام برده است؟ ترتيب بهكدام گزينه مغالطات دو عبارت زير را  - 189

  دانند كه براي رشد قوة تخيل و پرورش احساسات، خواندن مداوم رمان، الزم است. ذوق، مي الف) همة مردم به جز افراد خشن و بي

  عقيدة خود را تغيير دهيد، اما با عقل و درايتي كه در شما سراغ دارم، انتظار اين است كه ضرورت اين كار را حس كنيد.گويم  ب) من نمي

  گذاري ـ مسموم كردن چاه ) تله2    گذاري  گذاري ـ تله ) تله1

  ) مسموم كردن چاه ـ مسموم كردن چاه4    گذاري  ) مسموم كردن چاه ـ تله3

  داده شده، مغالطه در قضايا و استدالل است، نه مغالطه در اثر عوامل رواني؟هاي  يك از مغالطه كدام - 190

خرند و مصرف  گويد افراد ناآگاه و ناوارد از آن اجناس مي اي براي اينكه اجناس رقيب خودش را نامرغوب جلوه دهد به مشتريانش مي ) فروشنده1

  كنند. مي

گويد همة افراد خبره و آگاهي مثل شما اين  اش مي اش را ثابت كند به مشتري توجه مشتري اي براي اينكه مرغوب بودن اجناس مورد ) فروشنده2

  پسندند. جنس را مي

فروشد، ولي مردم او را  فروشد و در عوض اجناس مجهول القيمت را گران مي ها براي مردم معلوم است ارزان مي اي اجناسي را كه قيمت آن ) فروشنده3

  شناسند. ارزان فروش مي

گويد وضع مالي خوبي ندارد، ضمن اينكه فرزندش مريض  ) فردي سودجو براي گرفتن كمك از مردم با لباسي مندرس و ظاهري ژوليده به مردم مي4

  هاي بيماري فرزندش سنگين است. است و تأمين هزينه


