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 پديدآورندگان آزمون
 :طراحان

  

 نام طراحان نام درس

 )2( و نگارش فارسي
 ،الهـام محمـدي   ،محمـــدجواد محـــــسني   ،زمـاني  بخـش  سعيد گنج ،آرش عــيوق،عباس عبدالمحمدي،مريم شميراني،داود تالشي،محسن اصغري
مرتضي منشاري

، مجيد هماييحسين رضاييسعيد جعفري،درويشعلي ابراهيمي،پرور،اكبر ايمانعليمريم آقاياري،  )2(عربي زبان قرآن 

سيداحسان هندي،فيروز نژادنجـــف،كبيرمرتضي محسني،حامد دوراني،محبوبه ابتسام  )2(دين و زندگي 

مؤمنيجواد،رضا كياساالر،طلبندا باران  )2(انگليسي  زبان

، مهدي مالرمضانيكفش، اميرزراندوز، امير محموديانفرداد روشني، حميد زرينهادي پالور،محمد بحيرايي،  )2(رياضي و آمار 

»گواه«نيا، شاهد  نژاد، كاظم كاظمي، اعظم نوريسادات طباطباييمحسن اصغري، سعيد جعفري، عارفه  )2(علوم و فنون ادبي 

آباديان، مهدي كاردان، حبيبه محبي، آزاده ميرزايي، بهروز يحييسادات سعيديان، عليرضا عوض، سكينههژبر رحيمي  ) 2(تاريخ 

آباديان، مهدي كاردان، الهام ميرزائي، حبيبه محبي، بهروز يحيينژاد، عليرضا عوضهژبر رحيمي، محمدابراهيم علي  )2(جغرافيا 

زاده ولوكالئي نژاد، الهام ميرزائي، بهروز يحيي، سيروس نبيحمدابراهيم عليمهران افشاري، سوفيا فرخي، م  )2(شناسي  جامعه

ربابه صالحيمحمدحسين امامي، ناهيد جوهريان، ژيال سالجقه، فاطمه شهميري، عاطفه   فلسفه

مهران افشاري، هژبر رحيمي، محمدجواد صحراباني، مهرزاد صحبتي، سوفيا فرخي، الهام ميرزائي  شناسي روان

 :زينشگران و ويراستارانگ  
  

 ويراستار استاد مسئول درس گزينشگر  نام درس

الهام محمدي  )2(فارسي و نگارش 
الهام محمدي

هامون سبطي: مشاور راهبردي
مرتضي منشاري  ،محمدجواد محسني ،مريم شميراني

منمؤ درويشعلي ابراهيمي، حسام حاج مريم آقاياري آقاياريمريم  )2(عربي زبان قرآن 

سيداحسان هندي ،صالح احصائي حامد دوراني حامد دوراني  )2(دين و زندگي 

سپيده عرب،عبدالرشيد شفيعي جواد مؤمني جواد مؤمني  )2(انگليسي  زبان

محمد بحيراييكفشحميد زرينكفشحميد زرين )2(رياضي و آمار 

مرتضي منشاري، الهام محمدي، حسن وسكري نيااعظم نوري نيااعظم نوري  )2(علوم و فنون ادبي 

 )2(تاريخ 
آباديان  عليرضا عوضبهروز يحيي ـ   حبيبه محبي  حبيبه محبي

 )2(جغرافيا 
صحرابانيمحمدجواد ـ  آزيتا بيدقي هژبر رحيمي هژبر رحيمي  )2(شناسي  جامعه

آباديان ضا عوضـ علير ربابه صالحي عاطفه محمديفرحناز خان محمديفرحناز خان   فلسفه

ـ هژبر رحيميمحمدجواد صحراباني سوفيا فرخي سوفيا فرخي  شناسي روان

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

)عمومي( معصومه شاعري  )اختصاصي( حبيبه محبي: مسئول دفترچه
سنيمهشيد ابوالح :آرايي نگاري و صفحه حروف

 مريم صالحي :مدير واحد مستندسازي و مطابقت با مصوبات

 زهره قموشي :ي مستندسازي مسئول دفترچه
  سوران نعيمي :نظارت چاپ
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3: ي صفحه  )دهم انسانييازي  پايه(ي دوم  ي متوسطه دوره  بهمن 6 آزمونـ ) 4(ي  پروژه

آمده است؟ نادرستمعني كدام واژة مشخص شده،  - 1

)گريبان(ها چون كهربا  دل سبك مانند كاه و روي/ داران ز عشق  ها بشكافته آن خويشتن جيب) 1

 )خورده فريب(كاين علت آمد وان دوا  دغلست و  باقي بهانه/ بدل وي لذت علم و عمل  بخش بي اي روح) 2

)چانه(دالويزت  زنخداندريغا بوسه چندي بر / انگيزت  فتنهها بردي اي ساقي به ساق  چه دل) 3

)كوتاه همتي(اي است از شه خمار من  جان و جهان جرعه/ است  همتي دونخرقه و دستار چيست، اين نه ز ) 4

.معناي همة واژگان صحيح آمده است …گزينة  جز بهها  در همة گزينه - 2

)توجه: عنايت(، )نجانشي: خليفت(، )قرار دادن: كردن تعبيه) (1

 )تابان: متألليء(، )جواري هم: قرب(، )توانگري: غنا) (2

)داشت  گرامي: اعزاز(، )ها گنجينه: خزاين(، )مهرباني: ربوبيت) (3

)يك مشت از هر چيزي: قبضه(، )ها گونه: اصناف(، )بها چيزهاي گران: نفايس) (4

؟يابيد نميدر كدام گزينه غلط اماليي  - 3

 فام، حسن سيرت و صباحت قوت طبع، روضة فيروزه) 2  الدين خوردسال، حشم و مطربان ، جاللشير آغوز) 1

صاحب ذوق و قريحه، حتام دنيا، قوزكردن از فرط هيجان) 4  سوزان و سرسام آماس كردن سراچة ذهن، حادثة بزرگ و سعب، تب) 3

؟نيستدر كدام گزينه امالي واژة آمده براي جاي خالي مناسب  - 4

)اصرار. (مريدان مجالس وعظ را به عهده گرفت و نيز در شهر حلب به تحصيل علوم پرداخت …مد به مح) 1

)قالب. (آدم برآمد و يك باري طواف كرد …ابليس پرتلبيس گرد ) 2

)شائبه بي. (بست ايمان وصل بود و به اين زندگي گذرا دل نمي …هر عصب و فكر به منبع ) 3

)فروگزاري. (ماييم و بايد به شكل بديهي، ميثاق امروزي را مؤكّد سازيمنن …از كمك به يكديگر ) 4

.كار رفته است به» استعاره و تشبيه«هر دو آراية  …بيت  جز بهدر همة ابيات  - 5

خوانان رو نترسد ز آواز صبح كان ماه/ در خواب كن زماني آسودگان شب را ) 1

قيق شيرين در وي شكرفروشانو آن دو ع/ بازار حسن داري دكان در او مالحت ) 2

گردون فغان برآرد از نالة خموشان/ هاي خلوت  هر شب ز بار عشقت در گوشه) 3

خروشان  ما بلبالن مستيم از بهر گل/ فروشان  اي كوي تو ز رويت بازار گل) 4

)2(فارسي 
سال اول مباحث نيم

83تا  10ي  صفحه

)2( نگارش
سال اول مباحث نيم

69تا  11ي   صفحه

)2( هادي فارسيوقت پيشن
دقيقه 15 
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4: ي صفحه  )دهم انسانييازي  پايه(ي دوم  ي متوسطه دوره  بهمن 6 آزمونـ ) 4(ي  پروژه

 است؟ نيامدهآراية بيت در كدام گزينه، صحيح  - 6

)استعاره: (مشعشع تابانم آرزوست كان چهرة/ اي آفتاب حسن، برون آ دمي ز ابر ) 1

 )كنايه: (شير خدا و رستم دستانم آرزوست/ عناصر دلم گرفت  زين همرهان سست) 2

)تشخيص: (كز ديو و دد ملولم و انسانم آرزوست/ گشت گرد شهر  دي شيخ با چراغ همي) 3

)مجاز(: آن آشكارصنعت پنهانم آرزوست/ ها از اوست  ديده ها و همه  پنهان ز ديده) 4

شود؟ هاي ادبي همگي در بيت زير يافت مي كدام گروه آرايه - 7

 »اش چشم زليخا را كه روشن كرد نور ديده/ روز سياه پير كنعان را تماشا كن ! غني«

تعليل تشبيه، تناقض، حسن) 2    تضاد، تناسب، كنايه) 1

 تناقض، تشبيه، تلميح) 4    معادله، تضاد، ايهام تناسب اسلوب) 3

كند؟ ازي در ابيات زير، چه كسي را با چه ويژگي توصيف ميحميدي شير - 8

تر شد  كه مژگانش به خون ديده/ چه انديشيد آن دم، كس ندانست «

 »تر شد ز آتش هم كمي سوزنده/ چو آتش در سپاه دشمن افتاد 

 اندوهگين، نابودگر ـ الدين خوارزمشاه جالل) 2  ستيزي دوستي، دشمن وطن ـ عباس ميرزا) 1

رنج كشيدن، به سپاه روس تاختن ـ عباس ميرزا) 4  گريان، سوزان چون آتش ـ حمد خوارزمشاهم) 3

.صورت گرفته است» افزايش«و هم فرآيند واجي » كاهش«هم فرآيند واجي  …گزينة  جز بهها  در همة گزينه - 9

.ام را از كليله و دمنه بخوانم در زنگ انشا خواهش كردم ماجراي مورد عالقه) 1

 .ة علياحضرت دستبندي از جنس طالي مرغوب بودهدي) 2

.اجرا و بررسي رشد پلكاني در اين جلسه مهم است) 3

.شود براي يك خواب آرام و مطلوب، عبادت شبانگاهي پيشنهاد مي) 4

. …ي گزينه جز بهوجود دارد » تبعي«ها، نقش  ي گزينه در همه -10

.ماليمي قرار داده بودي داغ و وسيعش را در برابر وزش نسيم  دشت سينه) 1

.گداخت سوخت و مي رحمانه مي باريد، خورشيد بي آن روز از آسمان آتش مي) 2

.بخشيد اي درخشان بود كه در آن شب تار روشني مي  ، ستاره)ص(، صحابي رسول خدا »حارث  انس بن«) 3

».يابد؛ با ياد خدا ها آرامش مي دلبا ياد خدا «: گفت ها نشسته بود كه با آواي ملكوتي خود مي مردي در خيمه) 4
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5: ي صفحه  )دهم انسانييازي  پايه(ي دوم  ي متوسطه دوره  بهمن 6 آزمونـ ) 4(ي  پروژه

تر است؟ هاي كدام بيت كم تعداد صفت -11
خرامش در ناز پروريده شمشاد خوش/ زاده   فزايش از آب لطف ياقوت جان) 1
رويي لطيف زيبا، چشمي خوشِ كشيده/ لفظي فصيح شيرين، قدي بلند چابك ) 2
بين وان گام آرميده وان رفتن خوشش/ آشوب  آن لعل دلكشش بين وان خندة دل) 3
ياران چه چاره سازيم با اين دل رميده/ چشم از دام ما برون شد  آن آهوي سيه) 4

؟يابيد نمي» مركب«در كدام گزينه واژة  -12
.نظير است بيا آن مردم را به اتّحاد فراخواند، بند چرمين او كه ب هاي حماسي، چهرة انقالبي كاوة آهنگر و پيش در داستان) 1
 .ديده و دادخواه اش از همت ملّتي ستم پناه بود و درخشندگي ش او پشتيبان، دل دردمند مردم بيدرف) 2
.اند خواهانه مقايسه كرده هاي عدالت بعضي از معاصران، قيام كاوه را در برابر ظلم، با انقالب فرانسه و نهضت) 3
.رساند فرمانروايي نو را به قدرت مياي است پرمعني، مظهر اراده و نيروي مردم كه  درفش كاوه نشانه) 4

.درست بيان شده است …گزينة  جز بهها  ي گزينه الگوي هجايي همه -13
مصوت بلند+ صامت + مصوت بلند + صامت + مصوت كوتاه + صامت + مصوت بلند + صامت : نوگرايي) 1
مصوت بلند+ صامت + مصوت كوتاه + صامت + صامت + ه مصوت كوتا+ صامت + مصوت بلند + صامت + مصوت بلند + صامت : آرايشگري) 2
صامت+ مصوت كوتاه + صامت + صامت + مصوت بلند + صامت : خويشتن) 3
مصوت بلند+ صامت + مصوت بلند + صامت + صامت + مصوت بلند + صامت : ساختاري) 4

است؟ متفاوتمفهوم كدام گزينه با بقيه  -14
كه پريدن نتوان با پر و بال دگران/ دن آموز در جهان بال و پر خويش گشو) 1
 كه خود هم توشه داريم و هم انبار/ نيفتد با كسي ما را سروكار ) 2
تكيه بر خار مغيالن چه كند گر نكند/ طالب وصل حرم در شب تاريك رحيل ) 3
كه تكيه كند بر عصاي خويش واماند آن/ بر عزم خويش تكيه كن ار سالك رهي ) 4

شود؟ در كدام گزينه ديده مي» كرد شكفت و برگ مي دو چندان مي/ ريخت  ولي چندان كه برگ از شاخه مي« بلمقامفهوم  -15
همي بدادي تا در ولي نماند فقير/ همي بكشتي تا در عدو نماند شجاع ) 2  به صد چشم، حيران تيغ و سنان/ تنان  زره در بر و دوش رويين) 1
خريدند مرگ از اجل به جان مي/ دليران در آن عرصة پر جدل ) 4  ت چاالكي و مردانگي هستگر/ مرا گويند با دشمن برآويز ) 3

دارد؟ تفاوتمفهوم كدام بيت با ساير ابيات  -16
خانة دل جاي او وين خانه جاي ديگر است/ بگذر از دير و حرم جانانه جاي ديگر است ) 1
 ران دارم و خاطر جاييديده جايي نگ/ من در اين جمع و پريشان دلم از غوغايي ) 2
من در ميان جمع و دلم جاي ديگر است/ اي؟  هرگز وجود حاضر غايب شنيده) 3
شود ظاهرم با جمع و خاطر جاي ديگر مي/ تا نپنداري كه با ديگر كسم خاطر خوش است ) 4

است؟ نادرستكدام گزينه  -17
.گزيند انتخاب كند، همانند معماري است كه در ساخت بنا، آپارتمان را برميداستانك را » لبخند«اگر نويسنده براي نوشتن دربارة موضوعي چون ) 1
 .شود آن معموالً در حد يك بند نوشته مي» مقدمة«شود كه بخش  طرح نوشته از سه بخش تشكيل مي) 2
.يك نوشته حتماً بايد سؤالي طرح شود تا ذهن خواننده را با موضوع درگير كند» بندي جمع«در بخش ) 3
.هاست هاي افراد، اشيا و مكان وصيف، گسترش دادن موضوع با دقت در ويژگيت) 4

تـو را از نامـه/ خوانان نامـه خواننـد   چو فردا نامه/ جهان با اين فراخي تنگت آيو)/ آيد(مكن كاري كه بر پا سنگت آيو «مفهوم دو بيتي  -18
 با كدام گزينه تناسب دارد؟» خواندن ننگت آيو

كنايتي است كه از روزگار هجران گفت/ گفت واعظ شهر حديث هول قيامت كه ) 1
گشته است پيش حسنت مستغرق عجايب/ آن روز پر عجايب وان محشر قيامت ) 2
ست مگر نامة اعمال ز آفاق پريده/ چه روزست و چه روزست چنين روز قيامت ) 3
ميفكن به روز جزا كار خود را/ شو  جا كن، آسوده دل  حساب خود اين) 4

؟نداردت زير با كدام بيت تناسب مفهومي بي -19
»هر كه را در جان غم جانانه نيست/ نيست جانش محرم اسرار عشق «
كه اهل عشق بود سرّ عشق را محرم/ حديث عشق به رندان بگوي ني به ملك ) 1
بايد كشيد اي از اشك بر رخسار مي پرده/ هر نگاهي محرم رنگ لطيف عشق نيست ) 2
با سر زلفش تواني محرم راز آمدن/ د در عشق غمش تا چون صبا جان ببايد دا) 3
زيرا كه جز او محرم اسرار نداريم/ نفسي نيست  ما را به جز آه سحر هم) 4

قرابت معنايي دارد؟» كاو مانَد اگرچه من نمانم/ كز عشق به غايتي رسانم «مفهوم كدام گزينه با بيت  -20
دوستان دستي كه كار از دست رفت /عشق در دل ماند و يار از دست رفت ) 1
 سر خم مي سالمت، شكند اگر سبويي/ بشكست اگر دل من به فداي چشم مستت ) 2
پس از آن كه من نمانم به چه كار خواهي آمد؟/ ست جانم، تو بيا كه زنده مانم  به لب آمده) 3
 نمانمداني كه اگر بي تو بمانم، ب/ زين بيش ممان در غم خويشم كه از اين پس ) 4
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  ن األصح24- 21( :في الجواب للتّرجمةو األدقّ عي(

21 - »رنا علي نفسهصديقنا الصؤثحفظُنا في غَيبِنا و ينا في عيوبنا و يحنْصن يدوق م.«:

كند و ما حفاظت مي) آبروي ما(كند و در نبود ما از  هايمان نصيحت مي دوست راستگو كسي است كه در مورد عيب) 1

.دهد خود ترجيح ميرا بر 

.داند د و خويش را بر ما برتر ميكندهد و در غيبت از ما حفاظت  دوست بسيار راستگوي ما كسي است كه ما را در مورد عيبمان پند مي) 2

.داند نمايد و ما را بر خويشتن برتر مي كند و ما را در نبودمان مراقبت مي هايمان نصيحت مي دوست راستگو ما را در مورد عيب) 3

.گزيند برميش دد و ما را بر خوكن ميدهد و در نبود ما از ما محافظت  هايمان پند مي دوست راستگوي ما كسي است كه ما را در مورد عيب) 4

:».ل الحياةكعلي تالميذنا أن يكونوا مشتاقينَ إلي األعمال الصالحة و ناهين عن المنكرات و صابرين علي مشا« - 22

.و از زشتي نهي كنند و بر مشكالت زندگي صبور باشندباشند مند  كه به كارهاي شايسته عالقه آموزان است بر دانش )1

.هاي زندگي شكيبا باشند كنند و بر سختي يها دور يك باشند و از زشتينآموزان ما واجب است كه مشتاق كار  بر دانش )2

.باشندبر مشكالت زندگي صبركنندگان ها و  از زشتيدور كنندگان و مند باشند  ما بايد نسبت به كارهاي شايسته عالقه انآموز دانش) 3

.كنند و بر مشكالت زندگي خود شكيبا هستند ها نهي مي باشند و از زشتي مند مي آموزان ما به كارهاي نيك عالقه دانش )4

23- »حدثُ طنيناً بسبب سرعة حركة جناحكان الطائر الطنّان يمرغ مگس: ».التقدروا جناحيه لوا رؤيةحاوِإن تُف يه…

.توانيد هايش را ببينيد، نمي اگر تالش كنيد بال در نتيجهكرد  بر اثر سرعت حركت بالهايش صدايي را ايجاد مي) 1

.تواني كند كه اگر تالش كني بالش را ببيني، نمي صدايي را بر اثر سرعت حركت بال خود ايجاد مي) 2

.انيدتو ورد كه اگر تالش كنيد بال او را ببينيد، نميآ ي را به وجود ميهايش طنين ر بالخاطر سرعت حركت د به) 3

.توانيد ها را ببينيد، نمي اگر سعي كنيد آن در نتيجهكرد  بالش صداهايي را ايجاد مي خاطر سرعت حركت دو به) 4

:الخطأعين  -24

1 (» حراءتَضَعة الصيها في الرَّملِ حمش را در صحرا مار : ».ذَنَبگذارد شن ميد.

.رگ درخت داردپوشش خاصي مانند ب سنجاب پرنده: »كالمظلّةخاص  غشاء للسنجاب الطّائر« )2

3( » حنَرِ نُولي الطّيإإنْ شكَوت في الوها شيون كنند اگر به پرندگان گاليه كنم در النه: ».كَنات.

.ها ناسزا گفته بودند دشنام دهند خواستند به كساني كه به آننآموزان  دانش: ».منْ يسبوا الّذين كانوا سبوهأأراد التالميذُ ما «) 4

؟تانِضادالكلمتانِ المتّ ماجاءتفي أي عبارةٍ  -25

.إذا ملك األراذل هلَك األفاضل) 1

.سورةٍ في القرآن و سورة الكوثر أصغر سورةٍ فيه رُبرة أكقسورة الب) 2

.يجتَنب الخيانةَ من النّاس خير النّاس أنفَعهم و شرّ ال )3

.استَخْرِج خمسة أسماء تفضيل من دعاء االفتتاحِ) 4

معاني مختلفي هم ،هاي مختلف ها در باب كه فعلراچنين اين نكتهدقت كنيد و هم»نُحنَ«و»نَحنُ«در ترجمه كلمات تقريباً مشابه مثل  
.26هاي كاربرد افعال مد نظر داشته باشيد، نظير سؤال گيرند نيز، در سؤالمي

سال اول مباحث نيم
 )3(تا پايان درس ) 1(درس 

35تا  1ي  صفحه

دقيقه 20: وقت پيشنهادي

)2(زبان قرآن  عربي
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7: ي صفحه  )دهم انسانييازي  پايه(ي دوم  ي متوسطه دوره  بهمن 6 آزمونـ ) 4(ي  پروژه

».عليك القريب …و  يدععليك الب … ؛رابالسالكذّاب كَ«؟ ما هو المناسب للفراغينِ -26

1 (دعبـ ي قرِّب2 ي (دبعـ ي قرِبي

3 (قرِّبـ ي دعبق) 4 يـ ي دبعيرِب

 قرأا ي التّال النّصناسبي بما األسئلة عن أجِب ثم 31-27( :الّنص(

أهـلُ «: لـه  فقال ا،يالرؤ هذه ريتفس عن شخصاً فسأل. واحدة سنّ له يبق و سقطت قد أسنانه عيجم أنّي رأ فقد بة،يغر ايرؤ النَّومي ف رجلٌ يرأ

ـ العج حلمـه  عـن  فسـأله  ،»نَيريسـ  ابنَ« المعروف األحالم مفسر شاهد ثُم دًا،يشد حزناً نَفحزِ »!وحدكي تَبقَ و قبلك موتوني كلّهم تكيب .بي

.إلي البيت فَرِحاً جلالرّ فذهب »!اهللا شاء إن ؛عمراً تكيب أهل أطول أنت« :فأجاب

»… نيريس بنا«: للفراغ الخطأ نيع -27

!جلل في قلب الرّبعثَ األم) 2!ؤيافسير األول للرّلَم يؤيد التّ) 1

!في تفسير األحالم اًشهيركان ) 4  !عمرك أطول من أهل بيتك :جلقال للرّ) 3

  :الّنص حسبي عل الخطأ نيع -28

  !حلمهي رَيتفس عن جلالرّ رضي لَم) 2!الرَّجل حزن سبب يناألهل فقدانِ نَبأ) 1

3 (عرو )ل رُيفسالتّ الرَّجلَ) ترساندالمفهومي ف نِيريفسالتّ نيب فرقَ ال) 4  !فقط األو!

»… سنٍّ سقوط ايرؤ ومالّني ف رَي من«: النّص حسبي عل حيالصح نيع -29

1 (هبقَ وحداُسرتُه) 2  !ي هعدي!

!يمت أحد أقربائه) 4!يكُن عمرُه طويالً) 3

ارة علي التّرتيب؟ما هو اسم الفاعل و اسم المفعول و اسم التّفضيل في هذه العب -30

».عمراً تكيب أهل أطول أنت: فأجاب ب،يالعج حلمه عن فسأله عروفالم األحالم رفسمالرّجل  شاهد«

لُأطو ـ المعرُوفـ  مفَسر) 2 العجيبِ ـ المعروف ـ مفَسر) 1

طولأ ـ جابأ ـالمعروف ) 4  أطولَ ـ العجيب ـمفسر ) 3
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  :لكلمات المعينة في النصحول ا حيحالص نيع -31
الجرّ مجرور بحرف/ » تفعل«اسم ـ مفرد مذكّر ـ مصدر من باب : »تَفسير«) 1
المستتر »هو«ضمير فعل و فاعله / » مفاعلة«من باب مزيد  مفرد مذكر غائب ـ متعد ـ ثالثي  فعل ماضي ـ: »شاهد«) 2
إليه و مجرور فمضا/ اسم المبالغة  ـ مؤنث مفرد ـ اسم: »واحدة«) 3
ةيعببالتّمنصوب  و صفة/  فاعل اسم و مشتقّ ـ مؤنث مفرد: »واحدة«) 4

32- ع الخطأ نعيالواق قيقة وب الحسح:
.فقطالماء أكل ل ستعملُي ظرف ناءاإل) 2  .ثقله أو يءالشَّ وزن لقياس تُستعملُ الميزانُ آلة )1
3 (علَمفارسيةٌ الْم أَبيات مزوجةِ ةمرَبي4.بِالْع( عيق دروت األزأكبرَ الح ة الحيواناتعالَمى الف الحي.

:شرطية» ما«عين  -33
.نْ أكْتُب شيئاًأ ما قَدرتفَ ما كان عندي قلم) 2  .ما أطلُب منكم هو القيام بِالْأعمال الحسنَةِ) 1
  »اهللا  خيرٍ تَجِد ثوابه عنْد نْفق منما تُ«) 4 .كفي يدما هذه األوراقُ الّتي أراها ) 3

:المزيد عين اسم المفعول من الثالثي -34
.ضةالمحافَظة علَي الصالة في وقتها فري) 2.منْ جرَّب المجرَّب حلَّت بِه الندامة) 1
.مهذه من اإلختراعات المهِمةِ في العالَ) 4.هذه الكاتبة لَيست مجهولةً أبداً) 3

:حتماًعين فعل الشرط يعادل معناه المضارع االلتزامي في الفارسية  -35
.ه في اآلخرةدصفي الدنيا، تح زرعما تَ) 2.خطؤه لَّر قبل الكالم قَكَّمن فَ) 1
.كتفي حياعلي النّجاح  تحصلْعمالك أرت في بإن ص) 4»اطَبهم الجاهلون قالوا سالماًو إذا خ«) 3

:فيها اسم تفضيل ليسبارة عين ع -36
  »ما خلق ق من شرّلَل أعوذ برب الفَقُ«) 2!حي علي خير العمل) 1
  »نكر األصوات لصوت الحميرإنَّ أ«) 4 .)ص(رسول اهللا  تنفاطمة الكبري بِ) 3

37- بارةً ن ععيفيها أداة الشَّ تما جاءرط:  
.»رفاتي شَممت إنْ الْودّ رائحةَ وجدت« :الشّيرازي قد أنشَد سعدي )2  .تَصيده يةِعلَي الْح طَيرٌ وقَف فَإذا: يقولُ الباحثونَ )1
3( »ا وم  ابنْ ديمةٍ ف  ضِ وإِلّ األَر هينَاحيرُ بِجطرٍ ياُا ال طَائثَالُكُمأَم منْ )4  »متَفَكَّرْ مخَلْقِ في ي اللّه دشاهةَ يرقُد اللّه.  

:مفعول من المزيد) اسمانِ(عين ما فيه اسما  -38
.خضرة ةعيدغصون األشجار في الشتاء ب) 2    .يرَي حافظٌ في بعد الحبيب عذاباً) 1
3 (اكلمة م نتخبتلخَّصةٍوضحة ضمن لغات الد4  .رس بصورةٍ م (ل و الرّمالحيوان المستخدم للحسمه الحماركوب ا.

:في الحوارات التّالية الخطأعين  -39
.أي لونٍ عندكم؟ ـ أبيض و أسود و أزرقُ و أحمرُ) 2  .ساتين أفضَلُتجر زميلي لَه فم ساتين؟ ـ ذلكبكَم تومان هذه الف) 1
  .سجلْ هدفاً يذهب إلي النّهائين يذهب إلي النّهائي؟ ـ من يم) 4  .نَذهب  تَعالَ .ـ علي عيني. علَينا بِالذَّهاب إلي الملعب سريعاً) 3

؟سم المكانأو اسم التفضيل افيه  ليسعين ما  -40
1 (،نْتسفاظُ أَحلَي الْحع ههذ العبالْم لَي واجِبنٍ كُلِّ عواط2  .م (»نَةُ تَوِيتَس ال وسالْح الَ و ئَةُالسدفَع بالّ يتيا ن هيأحس«
.حالٍ أَحسنِ أَوالدهم في رؤيةَ الْأمهات و الĤْباء يحب) 4  .إليك اهللاُ أحسنَ كما أحسن) 3
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هاي شخصـي در احكـام دخالت دادن سليقه«و » هاي اصيل اسالمي به انزوا كشيده شدن شخصيت« -41
ريك از مشكالت سياسي، اجتماعي و فرهنگي پـس از رحلـت پيـامب    ترتيب مربوط به كدام ، به»ديني

 است؟) ص(
)ص(تبديل حكومت عدل نبوي به سلطنت ـ ممنوعيت از نوشتن احاديث پيامبر ) 1
هاي اسالمي تحريف در انديشهتبديل حكومت عدل نبوي به سلطنت ـ ) 2
هاي اسالمي ارائه الگوهاي نامناسب ـ تحريف در انديشه) 3
)ص(ارائه الگوهاي نامناسب ـ ممنوعيت از نوشتن احاديث پيامبر ) 4

وجو كرد؟ تشابه نياز انسان و ساير موجودات در چيست و پاسخ به آن را در كجا بايد جست -42
فطرت آدمي ـ نيازهاي برتر) 2    جهان خلقت ـ نيازهاي طبيعي) 1
جهان خلقت ـ نيازهاي برتر) 4    فطرت آدمي ـ نيازهاي طبيعي) 3

واحد بوده است، دليل اصلي اختالف و چند ديني چيست؟كه اساس دعوت پيامبران دين  براساس آيات قرآني با وجود اين -43
تحريف تعليمات پيامبران پيشين) 2    رشد تدريجي سطح فكر مردم) 1
رشك و حسد ميان رهبران اهل كتاب) 4    ناآگاهي مردم) 3

،»نكلّم النّاس علي قدر عقولهمانّا معاشر االنبياء امرنا ان «): ص(فراموش شدن تدريجي تعليمات انبياء معلول چيست و اين سخن پيامبر  -44
 است؟  مربوط به كدام علل تجديد نبوت

رشد تدريجي سطح فكر مردم ـ ابتدايي بودن سطح فرهنگ) 2  استمرار و پيوستگي در دعوت ـ عدم توسعة كتابت) 1
پيوستگي در دعوتاستمرار و  ـ پايين بودن سطح فهم مردم) 4  رشد تدريجي سطح فكر مردم ـ عدم تبليغ دائمي و مستمر) 3

.از عوامل آن دارد …است و اشاره به  …مؤيد » احلّ اهللا البيع و حرّم الرّبا«آية شريفة  -45
پويايي و روزآمد بودن دين اسالم ـ ختم نبوت) 2  پويايي و روزآمد بودن دين اسالم ـ تجديد نبوت) 1
استمرار و پيوستگي در دعوت انبياء ـ ختم نبوت) 4  استمرار و پيوستگي در دعوت انبياء ـ تجديد نبوت) 3

تعيين زمان ختم نبوت بر عهدة چه كسي بوده و اولين علت ختم نبوت چيست؟ -46
حفظ قرآن كريم از تحريف ـ داند عوامل آن فراهم شده است يا نه خداوند كه مي) 1
حفظ قرآن كريم از تحريف ـ كند آخرين پيامبر كه شرايط آن را محقق مي) 2
آمادگي جامعة بشري براي دريافت برنامة كامل زندگي ـ داند عوامل آن فراهم شده است يا نه ميخداوند كه ) 3
آمادگي جامعة بشري براي دريافت برنامة كامل زندگي ـ كند آخرين پيامبر كه شرايط آن را محقق مي) 4

.است …ايجاد مسئوليت كرده و اين مهم مربوط به  …براي » تضاد موارد مهم با هم« -47
آمادگي جامعة بشري براي دريافت برنامة كامل زندگي ـ فقيهان و مجتهدان) 1
آمادگي جامعة بشري براي دريافت برنامة كامل زندگي ـ حاكم اسالمي) 2
پويايي و روزآمد بودن دين اسالم ـ حاكم اسالمي) 3
پويايي و روزآمد بودن دين اسالم ـ فقيهان و مجتهدان) 4

هاي اعجاز معنوي قـرآن كـريم يك از جنبه به كدام ترتيب به» ارائه برنامة كامل زندگي به انسان«و » اسازگاريعدم تعارض و ن«مفاهيم  -48
 اشاره دارد؟

جانبه بودن جامعيت و همه ـ انسجام دروني در عين نزول تدريجي) 1
تأثيرناپذيري از عقايد دوران جاهليت ـ انسجام دروني در عين نزول تدريجي) 2
جانبه بودن جامعيت و همه ـجانبه بودن  و همه جامعيت) 3
تأثيرناپذيري از عقايد دوران جاهليت ـجانبه بودن  جامعيت و همه) 4

ترتيب مؤيد و علّت چيست؟ العادة قرآن در افكار و قلوب در طول تاريخ، به نفوذ خارق -49
زيبا و آهنگ موزون آيات قرآن ساختار ـ اعجاز لفظي) 2  مسلمان شدن اديبان و دانشمندان ـ اعجاز لفظي) 1
ساختار زيبا و آهنگ موزون آيات قرآن ـ اعجاز محتوايي) 4  مسلمان شدن اديبان و دانشمندان ـ اعجاز محتوايي) 3

ترتيب بيانگر چيست؟ به» دوستي و معنويت خواهي، علم هايي چون عدالت طرح موضوع«و » موضوعات متنوع در قرآن«سخن گفتن از  -50
جانبه بودن جامعيت و همه ـ سابقه علمي بي ذكر نكات) 1
جانبه بودن جامعيت و همه ـ انسجام دروني در عين نزول تدريجي) 2
تأثيرناپذيري از عقايد دوران جاهليت ـ سابقه ذكر نكات علمي بي) 3
تأثيرناپذيري از عقايد دوران جاهليت ـ انسجام دروني در عين نزول تدريجي) 4

سال اول مباحث نيم

111تا  1ي  صفحه

دقيقه 15: وقت پيشنهادي

)2(دين و زندگي 

.هاي معارف مربوط به خود را از مسئولين حوزه دريافت كنيد سؤال توانيد شما مي هاي مذهبي، اقليت آموزان دانش
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10: ي صفحه  )دهم انسانييازي  پايه(ي دوم  ي متوسطه دوره  بهمن 6 آزمونـ ) 4(ي  پروژه

، بـا»آورده اسـت  ]قـرآن [چه را كه امت تا روز قيامت به آن احتياج دارد، در كتابش  خداوند آن«: فرمايد كه مي) ع(سخن امام باقر اين  -51
 چه مورد نياز است، چيست؟ هاي اعجاز محتوايي ارتباط دارد و مقصود از آن يك از جنبه كدام

نيازهاي مربوط به برنامة زندگي ـ جانبه بودن جامعيت و همه) 2  نيازهاي مربوط به برنامة زندگي ـ انسجام دروني در عين نزول تدريجي) 1
نيازهاي طبيعي و غريزي ـ جانبه بودن جامعيت و همه) 4  يزيغرنيازهاي طبيعي و  ـ انسجام دروني در عين نزول تدريجي) 3

.باشد مي …است، معلول  …عصمت پيامبران كه مبناي نزول آية  -52
مشاهدة حقيقت گناه و علم به عواقب آن ـ »اهللا اعلم حيث يجعل رسالته«) 1
وجود يك مانع بيروني ـ »اهللا اعلم حيث يجعل رسالته«) 2
وجود يك مانع بيروني ـ »و من يبتغ غير االسالم ديناً فلن يقبل منه«) 3
مشاهده حقيقت گناه و علم به عواقب آن ـ »و من يبتغ غير االسالم ديناً فلن يقبل منه«) 4

پيرامون چه كساني است؟» يد الشّيطان ان يضلّهم ضالال بعيداًير«توصيف  -53
.كنند پندارند به خداوند و پيامبران ايمان داشته، اما به طاغوت مراجعه مي كساني كه مي) 1
.روند اند و نزد طاغوت مي توجه كساني كه به دستور قرآن پيرامون كفر به طاغوت بي) 2
.كنند عدل و داد در جامعه ياري نمي كساني كه پيامبران را در اقامة) 3
.را اسوة خود قرار دهند) ص(توانند رسول اكرم  اند و نمي بهره كساني كه از نعمت ايمان بي) 4

گردد؟ حفظ پيامبر از خطرات احتمالي از دقت در پيام كدام آيه مفهوم مي -54
آية ابالغ) 4  آية انذار) 3  آية تطهير) 2  آيه واليت) 1

؟باشد يان بر مسلمانان چيست و اين امر بازتاب چه ميمعلت پيروزي شا) ع(ي از نظر حضرت عل -55
اميه سرپيچي مسلمانان از دستورات امام ـ ضعف و سستي مسلمانان در مبارزه با بني) 1
سرپيچي مسلمانان از دستورات امام ـ دو دستگي در ميان مسلمانان) 2
اميه ـ ضعف و سستي مسلمانان در مبارزه با بنيفرمانبري شاميان از راه باطل زمامدارانشان ) 3
فرمانبري شاميان از راه باطل زمامدارانشان ـ دو دستگي در ميان مسلمانان) 4

ايـن. توان آن را به مردم واگذار كرد بلكه بايد از همان ابتدا براي مردم معرفي شود هايي دارد كه نمي ويژگي) ص(جانشيني رسول خدا  -56
آيد؟ دام عبارت به دست ميمفهوم از دقت در ك

  »هارون من موسي بمنزلةانت منّي «) 2    »بلّغ ما انزل اليك من ربك«) 1
  »و انذر عشيرتك االقربين«) 4  »اطيعوا اهللا و اطيعوا الرّسول و اولي االمر منكم«) 3

؟»وم نيز كنار آن هميشگي استطور كه قرآن هميشگي است، وجود معص همان«يك از آيات يا روايات زير مؤيد آن است كه  كدام -57
»يا ايها الّذين آمنوا اطيعوا اهللا و اطيعوا الرّسول و اولي االمر منكم«) 1
»…انّي تارك فيكم الثّقلين كتاب اهللا و عترتي اهل بيتي ما ان تمسكّتم «) 2
»…يا ايها الرّسول بلّغ ما انزل اليك من ربك و ان لم تفعل فما بلّغت «) 3
»ما يريد اهللا ليذهب عنكم الرّجس اهل البيت و يطهركم تطهيراًانّ«) 4

آورندة به خدا، وفادارترين مردم در پيمان با خدا و غيره موجب نزول كدام آية شـريفه شـده مانند اولين ايمان) ع(هاي امام علي  ويژگي -58
 است؟

»لمن كان يرجو اهللا حسنةٌ ةٌ اسولقد كان لكم في رسول اهللا«) 2  »لعلّك باخع نفسك الّا يكونوا مؤمنين«) 1
»و من يبتغ غير االسالم ديناً فلن يقبل منه«) 4  »البرّيةانّ الّذين آمنوا و عملوا الصالحات اولئك هم خير «) 3

صورت چه پيامدي پيش خواهد آمد؟ اش را صرف هدفش نمايد و در غير اين تواند با اطمينان خاطر، زندگي در چه صورت انسان مي -59
.گيرد يأس و نااميدي وجودش را فرا مي ـ اش را درست بشناسد هدف حقيقي) 1
.گيرد يأس و نااميدي وجودش را فرا مي ـ هاي مادي و معنوي را از خدا بداند سرمايه) 2
.دهد عمر خود را از دست مي ـ اش را درست بشناسد هدف حقيقي) 3
.دهد ر خود را از دست ميعمـ  هاي مادي و معنوي را از خدا بداند سرمايه) 4

با قاطعيت به آن عمل كرد، چيست؟) ص(كه پيامبر ) ص(يكي از اهداف مهم حكومت الهي رسول خدا  -60
مبارزه با شرك) 2    مبارزه با فقر و محروميت) 1
اجراي عدالت) 4    محبت و مدارا با مردم) 3

www.moshaverane100.com



11: ي صفحه)دهم انسانييازي  پايه(ي دوم  ي متوسطه دورهبهمن 6 آزمونـ ) 4(ي  پروژه

61- The unfortunate bus accident in Tehran has caused a number of the 

passengers to … serious injuries. 

1) hurt 2) receive
3) attack 4) cure

62- What makes him really good at this job is that he always … his words 

carefully as he speaks. 

1) needs 2) picks
3) points 4) wants

63- She was good at physics … the fact that she found it boring. 

1) despite 2) besides 3) instead of 4) without

64- Reading new stories and rereading old stories can surely help children learn to read more … . 

1) nearly 2) fluently 3) culturally 4) absolutely

65- Suddenly it went dark, the sun … behind a cloud and it started to rain. 

1) developed 2) disappeared 3) exchanged 4) protected

66- There’s nobody else in the house. You must be … things. 

1) believing 2) scanning 3) imagining 4) broadcasting

 

Erna Hart is going to swim across the English channel tomorrow. She is going to set out from the 

French coast at five o’clock in the morning. Erna is only fourteen years old and she hopes to set up a 

new world record. She is a strong swimmer and many people feel that she is sure to succeed. 
Erna’s father will set out with her in a small boat. Mr. Hart has trained his daughter for years. 

Tomorrow he will be watching her worriedly as she swims the long distance to England. Erna wants 

to take short rests every two hours. She will have something to drink, but she will not eat any solid 

food. Most of Erna’s school friends will be waiting for her on the English coast. Among them will be 

Erna’s mother, who swam the channel herself when she was a girl. 
67- Who has taught Erna how to swim? 

1) Her mother 2) Her friends 3) Her father 4) Her teacher

68- Where is her mother going to wait for her? 

1) On the English coast 2) At home
3) On the French coast 4) Across the English channel

69- According to the passage, … . 

1) Erna’s mother didn’t know how to swim
2) Erna is fourteen years old
3) she has set up a lot of new records so far
4) her father will see her off on the French coast

70- The underlined word “them” refers to Erna’s … 

1) schools 2) friends 3) parents 4) people

سال اول مباحث نيم

60تا  15ي  صفحه

دقيقه 15: وقت پيشنهادي

)2(زبان انگليسي 

PART A: Vocabulary 
Directions: Questions 61-66 are incomplete sentences. Beneath each sentence you will see four words or phrases marked (1), (2), (3) and 

(4). Choose the one word or phrase that best completes the sentence. Then mark your answer sheet. 

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. 
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12: ي صفحه)دهم انسانييازي  پايه(ي دوم  ي متوسطه دورهبهمن 6 آزمونـ ) 4(ي  پروژه

  

 

71- He always puts … salt on his food. It’s not good for his health. 

1) little 2) much 3) no 4) many

72- … people think he is stupid, but he's actually quite intelligent. 

1) A lot 2) Few 3) A lot of 4) Much

73- Great men who have changed the world considerably usually tried to lead a simple … . 

1) influence 2) activity 3) sharpener 4) lifestyle

74- Having a healthy life requires all people to receive suitable … on eating habits and regular exercise. 

1) education 2) communication 3) recreation 4) condition

75- Children should be protected against the disease because they are more at … than others. 

1) topic 2) oven 3) risk 4) stage

 

 

A: Look Ron, I cannot …(76)… home anymore and play computer games with you. 

B: What’s wrong with it? 

A: When I’m home, I just keep eating and …(77)… weight. That is not …(78)… at all. 

B: I see. But what else can we do? 

A: What about jogging in the park in our …(79)… time? 

B: What? That will make me tired! 

A: Stop being a couch potato! I guess you have not …(80)… for a long time. 

B: All right. Let’s go. 

76- 1) listen 2) measure 3) stay 4) serve

77- 1) losing 2) gaining 3) preventing 4) balancing

78- 1) emotional 2) physical 3) healthy 4) important

79- 1) free 2) recent 3) harmful 4) certain

80- 1) understood 2) won 3) told 4) exercised

.ؤاالت اجباري است و در تراز كل شما تأثير داردپاسخ دادن به اين س»گواه«آزمون شاهد 

PART C: Grammar and Vocabulary 
Directions: Questions 71-75 are incomplete sentences. Beneath each sentence you will see four words or phrases marked (1), (2), (3) 
and (4). Choose the one word or phrase that best completes the sentence. Then mark your answer sheet. 

PART D: Conversation 
Directions: Read the following conversation and answer the questions by choosing the best choice (1), (2), (3), or (4). Then mark the 
correct choice on your answer sheet. 
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13: يصفحه)دهم انسانییازي پایه(ي دوم ي متوسطهدورهبهمن6آزمونـ ) 4(ي پروژه

Tنادرست و ايگزارهF،دوگزارة دلخواهqو p(؟ارزش کدام گزارة زیر، همواره درست است-81

.)باشدمیدرست ايهگزار
1(~ p F2(~ (~ p) ~ p
3 ((~ p F) (~ p T)  4((p q) (p ~ q)  

؟اي قرار دهیم تا ارزش کل گزارة حاصل، درست باشددر جاي خالی، چه گزاره-82

[( ) ...] (( ) N)
 

    
1 1 33 2

)nحاصل ) 1 )  .مثبت استnازاي هر مقدار طبیعی به15
xهاي معادلۀ ضرب ریشهحاصل) 2 x  2 7 11 )برابر با 0 )7باشدمی.

xهاي معادلۀ حاصل جمع ریشه)3 x   22 3 8 )برابر با 0 )
3
.باشدمی2

.ها بزرگتر استتمام آمارهمقدار پارامتر، همیشه از مقدار )4
p)ةارز گزارهم-83 q) (~ p) ؟کدام است

1(T2(p3(p q4(p q
؟دست آیدستداللی غلط بهدر مثال زیر خطا در گام چندم استدالل زیر باعث شده تا ا-84

x)اگر : مثال ) (y ) 


221 133
4 xآنگاه 4 y

(x ) (y ) 


221 133
4 گام اول: 4

x)رسانیم             می3طرفین را به توان  ) (y )
( ) ( )

 


2 21 13 33 3
4 دومگام : 4

x)شود          ف میرادیکال از طرفین حذ ) (y ) 


2 21 1
4 موسگام : 4

x)گیریم       از طرفین جذر می ) (y ) 


2 21 1
4 مچهارگام : 4

xکنیم      ضرب می2طرفین را در  y 


1 1
2 مپنجگام : 2

xکنیمحذف میرا از طرفین1 y  1 مششگام : 1
x y :گام هفتم

مپنج) 4مچهار) 3ومس) 2دوم) 1
xاگر -85 2 ؟استنادرستعددي زوج باشد، کدام نتیجۀ زیر 1

1(x2.فرد است(x 13.زوج است((x ) x) 4.زوج است21 3 .فرد است1
با توجه به استدالل زیر، کدام گزینه درست است؟-86

x)ها در بازة درصد داده96گاه آن،ال باشدمها نراگر منحنی داده: 1مقدمۀ  ,x )   2 .قرار دارند2
.صورت نرمال است، بهشرکتیک محصوالتمنحنی وزن : 2مۀ مقد
96 در بازة شرکتاین محصوالتدرصد وزن ،(x ,x )   2 .قرار دارند2
.ل، نادرست استروش این استدال)2.نام این استدالل، مغالطه است) 1
.روش این استدالل، ممکن است نادرست باشد) 4.ستاستثنایی اقیاس نام این استدالل، ) 3

محل انجام محاسبات

آشنایی با منطق و استدالل 
، تابعریاضی

ها، استدالل ریاضی، ها و ترکیب گزارهگزاره(
)اي و همانیتوابع ثابت، چندضابطه

تا ) 2(و فصل ) 1(کل فصل 
)1(پایان درس 

33تا 2ي صفحه

دقیقه20: وقت پیشنهادي

)2(اضی و آمار ری
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14: يصفحه)دهم انسانییازي پایه(ي دوم ي متوسطهدورهبهمن6آزمونـ ) 4(ي پروژه

؟کدام یک از نمودارهاي زیر مربوط به یک تابع است-87

1 (2(

3 (4(

fیک تابع همانی باشد و fاگر -88 ( k ) k  2 3 fدر این صورت 5 (k کدام است؟2(

1 (252 (9
43 (44 (4

9
؟کدام گزینه صحیح است-89

.هر تابعی که دامنه و برد یکسان داشته باشد، همانی است) 1

.همانی استتابع ) 2

xنمودار تابع ) 3 , xf (x)
x , x

  
 

2 0
2 1

.استبه شکل 

g(x)تابع ) 4 x 1نیز تابعی همانی است.
است؟صحیح همواره دو عدد حقیقی دلخواه باشند، در این صورت چه تعداد از موارد زیر yو xهمانی باشد و تابعیک fاگر -90

f) الف (x y) f (x) f (y)  ب(f (xy) f (x)f (y)پ (f ( x) f (x)  

صفر) 34) 23) 12) 1

fبا ضابطۀ fثابتاگر تابع -91 (x)  1و تابعgمقدار عبارت زیر کدام است؟،همانی باشد

g( ) f ( ) g( )
A

f ( ) g( )
  




2 3 1
3 3 5 6

6) 44) 23) 2صفر) 1

)تـابعی ثابـت باشـد و نمـودار ایـن دو تـابع یکـدیگر را در نقطـۀ         gتابع همانی و fاگر -92 , ) 3 در ایـن صـورت   ،قطـع کننـد  3

g( ) f ( )2 کدام است؟2

1 (3 22 (2 33 (3 24 ( 3 2
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15: يصفحه)دهم انسانییازي پایه(ي دوم ي متوسطهدورهبهمن6آزمونـ ) 4(ي پروژه

fدر تابع ثابت -93 (x) c اگر ،f (a )f (b ) (f (a) )(f (b) )    1 1 1 ؟کندري را اختیار میدیچه مقاcباشد، در این صورت1

1فقط ) 1
22 (

1
فقط ) 23

1
.چنین تابع ثابتی وجود ندارد) 24

در تابع-94
x , x

f (x) x x , x

, x

 
     
 

1
2 2 5 1 2
2 2

fحاصل عبارت ( ) f ( )  2 1 2 کدام است؟1

1 (22 (63 (2 2 54 (4

برد تابع -95
x , x

f (x) , x

x , x

  
   
   

2 1
1 1 1

2 1
کدام است؟

1 (y  12 (R3 (y  14 (y  2

yخط -96  xمودار تابع با ضابطۀ ن4 , xf (x)
x , x

  
 

2 0
0

در این صورت فاصلۀ .کندقطع میBو Aهاي به طولهرا در دو نقط

است؟دو نقطه از یکدیگر چقدر 
1 (22 (43 (64 (8

؟ابطۀ تابع زیر کدام استض-97

1 (
x , x

f (x) x , x

x , x

  
   
   

4 4
4 4

4 4

2 (
x , x

f (x) x , x

x , x

  
   
   

4 4
4 4

4 4

3 (
x , x

f (x) x , x

x , x

  
   
   

4 2
2 2

4 2

4 (
x , x

f (x) x , x

x , x

  
   
   

4 2
2 2

4 2

x)دو زوج مرتباگر -98 , x)2 3 xو 4
( ,x )

1 2
؟کدام استxروي نیمساز ناحیۀ اول و سوم قرار داشته باشند، در این صورت مقدار 2

1 (
1
22 (33 (14 (

3
2

nۀرابطاگر -99 m pA {( , ),( , ) ,( ,( ) )}
1 22 16 9 3 2 است؟کدام pو n ،mهمانی باشد، میانگین تابع یک 2

1 (32 (8
33 (24(7

3

xتابع - 100 ax bx c
f (x)

x x

  


 

3 2
2 2 2

a.همانی است b c کدام است؟

1) 44) 23) 2صفر) 1
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16: يصفحه)دهم انسانییازي پایه(ي دوم ي متوسطهدورهبهمن6آزمونـ ) 4(ي پروژه

؟کندکامل میترتیببهجاهاي خالی عبارت زیر را کدام گزینه - 101

که کردند؛ چنانمیهاي مشکل را به زبان ساده بازنویسی در سبک عراقی، برخی نویسندگان، کتاب«

سین حسلطان . نامید…بازگرداند و آن را را به انشاي دورة خود…ن واعظ کاشفی، یحسمال

د و خود کردنمینویسی را تشویق یگویی و ترکترکی…ادبینوایی در حوزةشیربایقرا و امیرعلی

».را به ترکی نوشت…کتاب شیرامیرعلی

اللغتینسهیلی، هرات، محاکمهکلیله و دمنه، انوار) 2اللغتینکلیله و دمنه، ظفرنامه، هرات، محاکمه) 1

انوار سهیلی، ظفرنامه، هرات، بابرنامه) 4سهیلی، بلخ، بابرنامهراظفرنامه، انو) 3

؟است» شامگاهی«و » دانمنمی«هاي معادل واژهترتیببهوزن واژة چند کلمه از کلمات زیر - 102
رو، بالگردان، نوشدارو، ستاند، خداجویی، نوازشگر، استواري، با ادبان، دنبالهگرا، میها، معنی، گلستانخطاپوششمردي، مهربانی، جوان«

»کاربردي
پنج، شش) 4شش، شش) 3پنج، پنج) 2شش، پنج) 1

.کار رفته استبه»مجاز«آرایۀ …زینۀ بیت گجزبهدر همۀ ابیات - 103
روددر سینه دارم یاد او یا بر زبانم می/ بنیاد او با آن همه بیداد او وین عهد بی) 1
خور و غمخوار تو باشممگر آن وقت که شادي/ هرگز اندر همه عالم نشناسم غم و شادي ) 2
ندارد مگرش ناظر نیستیا نظر با تو / کیست آن کش سر پیوند تو در خاطر نیست ) 3
باشددارم از هامون که چون دریا نمیعجب می/ مفتون به جاي آب گریان خون اتپیجهانی در ) 4

وزن هستند؟ابیات کدام گزینه تماماً هم- 104
که بر مجنون رود لیلی طویل است/ هر آن شب در فراق روي لیلی ) الف
است روزش دیر شدروزيهر که بی/ شد رهر که جز ماهی ز آبش سی) ب
طالعش میمون و فالش مقبل است/ فتاد یچنان رویهر که چشمش بر) ج
نامان در خرابات آب جوستآبروي نیک/ هر که با مستان نشیند ترك مستوري کند ) د

بینجهانم تیره باشد بر جهان/ هر آن وقتی که دیدارش نبینم ) هـ
ی دارد که پایانیش نیستدولت/ رویی سرخوش است هر که را با ماه) و
ب، ج، و)4و، هـ، ج) 3د، بالف، )2د، هـالف، ) 1

؟استمتفاوتها با دیگر بیتکدام بیت آوایی ۀپای- 105
هش و مستیبدان ماند که گویی بی/ بگویی وانگهی از گفته برگردي ) 1
رت هست استطاعتـقدم در نه گ/ توان یافترب ایزد میـــبه طاعت ق) 2
الکاتبین استابش با کرامـحس/ و پنداري که بدگو رفت و جان بردت) 3
خدا را با که این بازي توان کرد/ دل از من برد و روي از من نهان کرد) 4

.جویی کنیدتان صرفهبا این کار، در وقت. توانید به پاسخ برسیدگاهی اوقات فقط با شناخت هجاهاي اولین پایۀ آوایی می! دقت کنید

7هاي ادبیات فارسی در قرنتاریخ
، هاي آواییپایه، 9و 8و 
9و 8و 7هاي شناسی قرنسبک

هاي آوایی پایه، )سبک عراقی(
مجاز، )1(همسان 

)6(تا پایان درس ) 1(درس 
57تا 12ي صفحه

دقیقه20: وقت پیشنهادي

)2(علوم و فنون ادبی 
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17: يصفحه)دهم انسانییازي پایه(ي دوم ي متوسطهدورهبهمن6آزمونـ ) 4(ي پروژه

است؟نرفتهدر معناي مجازي به کار شده مشخص» سر«ةدر کدام بیت واژ- 106

بدکـــه عاشق زحـمت سر برنتا/ معشوق داري سـر درانداز سـر) 1

دسـتار سـر سـران ربــوده/آغــوش ت از سرزلفـسـرباد )2

ستکاز مهر که پیوست و به کین که ش/ و دست سرو پاي نازنین از چندین سر)3

عشقسرآن که دارد سر دوست ندارد/ ایم در دفتر عشق این نکته نوشته) 4

؟استنادرستوزن واژة کدام بیت در مقابل آن - 107

)فاعالتن فاعالتن فاعالتن فاعالتن(همچنان کز من شنیدي پیش آن دلبر روایت / ي یارم تا کنی حالی دلم را بگذري در کو) 1

)فعولن فعولن فعولن فعولن(به هر در که شد هیچ عزت نیافت / بتافت عزیزي که هر کز درش سر) 2

)مفاعیلن فعولنمفاعیلن(بینم که خرما بر نخیل است همی/ دانم رطب را چاشنی چیست نمی) 3

)مستفعلن مستفعلن مستفعلن مستفعلن(صانع خدایی کاین وجود آورد بیرون از عدم/ تا قدم جانا هزاران آفرین بر جانت از سر) 4

یت بیشتر است؟بتعداد تشبیه در کدام - 108

1 (پیش الف قدت چو نون باد/ همه دلبران عالم قد

هنوزمی مو بر اندامغزند هر لحظه تییم/ از خطا گفتم شبی زلف تو را مشک ختن ) 2

در جام آبگون آن آتش مذاب/ تن صبح است در فکن سرو سیميا) 3

جوابین چو طوطی لعل شکرّخاي او شیر/ نشین چو هندو زلف دودآساي او آتش) 4

؟منظوم است،از میان آثار زیر چند اثر- 109

ـ رسالۀالمبدأ الی المعاد ـ جمشمنالعباد نامه ـ مرصادعشاق« ـ بهارستان ید و خورشید ـ اخالق جاللی  ـ موش و گربه  ـ بوستان  دلگشا 

»االحرار ـ طبقات ناصري ـ المعجم فی معاییر اشعار العجمتحفۀـ 

سه) 4شش) 3چهار) 2پنج) 1

.ه به صورت ترکیب اضافی وجود داردتشبیه فشرد…ۀبیت گزینجزبهها در ابیات همۀ گزینه- 110

چیزي نیستدر کمان ناوك مژگان تو بی/ دانم ي تو بادا که یقین میجان دراز) 1

ام به جهان هیچ رسم و راهی نیستکزین به/ کوي خرابات روي برتابم چرا ز) 2

بگو بسوز که بر من به برگ کاهی نیست/ زمانه گر بزند آتشم به خرمن عمر ) 3

سر راهی که دادخواهی نیستکه نیست بر/ کشیده رو اي پادشاه کشور حسن عنان) 4
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18: يصفحه)دهم انسانییازي پایه(ي دوم ي متوسطهدورهبهمن6آزمونـ ) 4(ي پروژه

؟نیستهاي آن در قرن هفتم درست کدام گزینه در خصوص زبان و ادب فارسی و شخصیت- 111

.هاي علمی و سیاسی این دوره استاز چهرهاهللا همدانیخواجه رشیدالدین فضل) 1

.خبري نیستپرور هاي فرهنگدوست و خانداندربارهاي ادباز ) 2

.رسی در ناحیۀ عراق عجم گسترش یافتفاتزبان و ادبیا) 3

.هاي جدیدي در شعر و نثر پدید نیامدقالب) 4

دهندة هر مصراع از بیت زیر در کدام گزینه آمده است؟تعداد هجاهاي تشکیل- 112

»جوابش تلخ و پنداري شکر زیر زبان دارد/ روحم که با من سر گران دارد غالم آن سبک«

شانزده) 4پانزده) 3چهارده) 2دوازده) 1

است؟متفاوتها هاي فکري بیت کدام گزینه با بقیۀ گزینهویژگی- 113

کندها شکایت میاز جدایی/ کند بشنو از نی چون حکایت می) 1

با صدهزار نزهت و آرایش عجیب / آمد بهار خرّم با رنگ و بوي طیب ) 2

کرد منا میوانچه خود داشت ز بیگانه ت/ کرد ها دل طلب جام جم از ما میسال) 3

قرعۀ فال به نام من دیوانه زدند / آسمان بار امانت نتوانست کشید ) 4

؟نیستکدام گزینه از موضوعات تاریخ جهانگشا - 114

تاریخ سلجوقیان) 2شرح ظهور چنگیز) 1

حکومت جانشینان حسن صباح) 4هاي اسماعیلیهفتح قلعه) 3

؟ ندارددر کدام گزینه تشبیه وجود - 115

ام به او یک سر موي نشکنم عهد که بسته/  تخوان من سنگ فراق بشکند گر همه اس) 1

که در این باغ نبینی ثمري بهتر از این/ کلک حافظ شکرین میوه نباتی است بچین ) 2

هر کسی آن درود عاقبت کار که کشت/ من اگر خوبم اگر بد تو برو خود را باش ) 3

عشق تو لشکر کشید بر سر سلطان دل / شوق تو درهم شکست پنجۀ شاهین صبر ) 4

.پاسخ دادن به این سؤاالت اجباري است و در تراز کل شما تأثیر دارد»گواه«ون شاهد آزم
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19: يصفحه)دهم انسانییازي پایه(ي دوم ي متوسطهدورهبهمن6آزمونـ ) 4(ي پروژه

؟ نیستهاي آوایی بیت زیر متناسب کدام گزینه از نظر آهنگ با پایه- 116

»حیلت رها کن عاشقا دیوانه شو دیوانه شو/ از عارف رومی شنو گر حرف صائب نشنوي «

با من نشین) 4از ما مگو) 3ماه من را) 2کنانشادي) 1

شباهت دارد؟ کدام بیت آرایۀ مجاز به عالقۀ- 117

خدایا منعمم گردان به درویشی و خرسندي/ در این بازار اگر سودي است با درویش خرسند است ) 1

دل غمدیدة ما بود که هم بر غم زد/ عیش زدند دیگران قرعۀ قسمت همه بر) 2

دست طرب از دامن این زمزمه مگسل /  شاها فلک از بزم تو در رقص و سماع است ) 3

کنی اي خاك درت تاج سرم ها میلطف/  اشم که بر آن خاطر عاطر گذرم من که ب) 4

. یکسان است…بیت گزینۀ جزبهابیات همۀ وزن - 118

پیش درگاهش کمر بندد به خدمت روزگار/ هرکه از درگاه عزّت یافت توقیع قبول ) 1

دار داردکشوري را گه به دست مرد مردم/ خوار خواهد لشکري را گه به کام گرگ مردم) 2

دوستانت در جهان باشند غرق عزّ و ناز/ تا که باشد ضد عزّت ذلّت اندر روزگار ) 3

روز بخشیدن زمان از دست او خواهد فرار/ روز کوشیدن زمین از دست او گردد تهی ) 4

در کدام بیت تشبیه بیشتري به کار رفته است؟  - 119

م وصل می نوشم ز باغ عیش گل چینمز جا/ گَرَم از دست برخیزد که با دلدار بنشینم ) 1

که پیش تیر بالها سپر تواند بود /  کسی به گردن مقصود دست حلقه کند ) 2

زنان ترك سر توانی کردچو شمع خنده/ دال ز نور هدایت گر آگهی یابی ) 3

سر فرو بردم در آنجا تا کجا سر بر کنم/ عشق دردانه است و من غواص و دریا میکده ) 4

؟ نبودهاي موجود در کدام گزینه نتیجۀ رواج تصوف هاندیش- 120

که این عجوزه عروس هزار داماد است / نهاد مجو درستی عهد از جهان سست) 1

نیک و بد و رنج و راحت از دوست نکوست / باهللا بگذارید میان من و دوست ) 2

3 (مرازین چرخ پرستاره فزون است اثر/ تنم زانکه در سخن منگر بدین ضعیف

که در مقام رضا باش و از قضا مگریز / بیا که هاتف میخانه دوش با من گفت ) 4
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20: يصفحه)دهم انسانییازي پایه(ي دوم ي متوسطهدورهبهمن6آزمونـ ) 4(ي پروژه

هاي تاریخی هستند و ویژگی جزء کدام دسته از کتابترتیببه» فتوحات شاهی«و » رویانتاریخ«- 121
؟چیست» نگاري ترکیبیتاریخ«

.کنندها را ذکر میکنند و عیناً آننمیها گونه دخل و تصرفی در روایتمورخان هیچنگاري ـعمومی ـ تک) 1
هـا تنظـیم   دربارة یک موضوع، یک گـزارش واحـد از آن  ها،مورخ به جاي ذکر همۀ روایتعمومی ـ محلی ـ ) 2

.کندمی
.کندهاي مختلف و متعدد را دربارة یک موضوع واحد با ذکر اسناد بیان میعمومی ـ عمومی ـ مورخ روایت) 3
.کندها تنظیم مییک گزارش واحد از آن،هااري ـ مورخ با مطالعه و مطابقت همۀ روایتنگمحلی ـ تک) 4

ها و مذاهب مختلف اسالمی موجب گسترش چه علمی گردید و چه کسی از گیري فرقهبروز اختالفات دینی در میان مسلمانان و شکل- 122
؟ي عباسی به زندان افتاددر زمان کدام خلفا) ع(الحکمه بود و امام کاظم مترجمان معروف بیت

مهدي و هارونـ بنو موسی تفسیر ـ ) 2مونأکالم ـ بنو موسی ـ امین و معلم ) 1
بن اسحاق ـ مهدي و هارونحنینعلم کالم ـ) 4بن اسحاق ـ امین و مأمونحنینتفسیر ـ ) 3

؟در رابطه با سؤاالت زیر گزینه صحیح کدام است- 123
؟شدمیاداره منطقهکدام حاکم نظارتاطق مختلف ایران تحت فرمان و امیه، مندر زمان حکومت بنی) الف
ی شروع شد؟دفهاي عرب به ایران در قرن اول با چه همهاجرت قبیله) ب
گسترش اسالم به نواحی شرقی) بوالی بصره) الف) 2تحکیم سلطۀ مسلمانان بر ایران) بوالی کوفه) الف) 1
گسترش اسالم به نواحی شرقی) بوالی خوزستان) الف) 4مسلمانان بر ایرانۀتحکیم سلط) بوالی عراق) الف) 3

؟درستی ذکر شده استدر کدام گزینه بهترتیببهپاسخ سؤاالت زیر - 124
بن اشعث داشتند؟هاي ضداموي مانند قیام مختار و شورش عبدالرحمانها و شورشحضور چشمگیري در قیامبه چه دلیل موالی،) الف
ذیرند و در برابر آن مقاومت نکنند، دست به چه اقدامی زدند؟پو برخی از طرفداران او، براي آنکه مردم حکومت امویان را بمعاویه ) ب
عمل نماید؟) ص(اي متفاوت در حکومت اتخاذ کرد و تصمیم گرفت که به کتاب خدا و سنت پیامبر کدام خلیفه اموي شیوه) پ
ه، عمدة کوشش خود را بر چه چیزي متمرکز کردند؟، امامان شیع)ع(پس از امام سجاد ) ت
عمـربن  تـرویج تفکـر جبرگرایـی ـ     داشـتند ـ   خصوص ایرانیـان روا مـی  هایی که نسبت به مسلمانان غیرعرب، بهگرایی امویان و تحقیر و تبعیضعرب) 1

هاي فکري منحرف و تربیت شاگردان توانمندیانرعبدالعزیز ـ مبارزه با ج
ـ ترویج تفکر جبرگرایی ـ  ها با استفاده از قدرت حکومتی خود ـ  ها و شورشها در حکومت امویان و ایجاد قیامآنقدرت زیاد) 2 سـفیان ـ   بـن ابـی  ۀمعاوی

ها برضد حکومتها و قیامریزي شورشپایه
ـ ـ قـدرت سـب کحفظ و استفاده از زور در ـ ها با استفاده از قدرت حکومتی خود  ها و شورشها در حکومت امویان و ایجاد قیامقدرت زیاد آن) 3 ۀمعاوی

ها برضد حکومتها و قیامریزي شورشسفیان ـ پایهبن ابی
اسـتفاده از زور در حفـظ و کسـب    داشـتند ـ   خصـوص ایرانیـان روا مـی   هایی که نسبت به مسلمانان غیرعرب، بهگرایی امویان و تحقیر و تبعیضعرب) 4

حاصلهاي بیجلوگیري از ورود به درگیريهاي فکري منحرف و یانرمبارزه با جعمربن عبدالعزیز ـ ـ قدرت
ـ ابهت و دضربه سنگینی به اقتصاد ساسانیان وار«هاي و عبارتنبودگزینه از عوامل سیاسی اوضاع ایران در آستانه ظهور اسالم کدام - 125 آورد 

پاه ایران در این نبرد با شکست اعراب مسلمان متصرفات زیادي از سعظمت قدرت ساسانیان در این واقعه در چشم اعراب فرو ریخت ـ
از دالیل شکست سپاه ایران در این در شام، آنان پس گرفت ـ اختالفات داخلی ایرانیان و پیروزي خیره کننده اعراب مسلمان بر رومیان 

؟تمربوط به کدام گزینه اس» جنگ بود ـ سرنوشت حکومت ساسانیان در این جنگ قطعی شد
لوالجـ قادسیه ـ جِسر ـ نهاوند اختالفات و نزاع بزرگان و اشراف ـ آشفتگی دربار ساسانی ـ) 1
پلمنذر ـ قادسیه ـ نهاوند ـشرقی ـ شیوع بیماري مرگبار وبا ـ از میان برداشتن دولت آلدر مرزهاي بیابانگردان با درپی نبردهاي پی) 2
طغیان شدید رودهاي دجله و فـرات  ـ نواحی شرقی  در مرزهاي ي عرب ساکن سواد در مقابله با هجوم اقوام بیابانگرد هاعدم همکاري دهقانان و قبیله) 3

سر ـ قادسیه ـ نهاوند ـ جِمجاور مرزهاي ایران هاي عرب ـ شکست ساسانیان در ذوقار از قبیله
ـ قادسیهسرجِلوال ــ نبرد ذیقار ـ جآسورستانهاي حاصلخیز و آسیب به زمیندر غرب ـ شکسته شدن بندها و سدها با روم هاي طوالنی و پر خرج جنگ) 4

ظهور اسالم، حرکتی تازه ،شناسیتاریخ
در تاریخ بشر

ایران از ورود اسالم تا پایان صفویه
) 8(تا پایان درس) 1(درس 

88تا 2ي صفحه
دقیقه10: وقت پیشنهادي

)2(تاریخ 
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21: يصفحه)دهم انسانییازي پایه(ي دوم ي متوسطهدورهبهمن6آزمونـ ) 4(ي پروژه

؟کدام گزینه با آن متناسب است) ب(و ) الف(با توجه به تصاویر - 126
عالقه خلفاي فاطمی به مظاهر شکوه و جالل، به توسـعه هنرهـاي تزئینـی و معمـاري     ) الف) 1

در دوره خالفـت متوکـل عباسـی    ) ب. (بودکمک کرد و هنر و صنعت در این دوره پر رونق
.را ساخته شدممسجد جامع سا

خالفت فاطمیان در شرایط ضعف و انحطاط خالفت عباسی در تونس بنیاد نهـاده شـد   ) الف) 2
تا عصر غیبت بـر تربیـت   )ع(حسن عسکريتا امام) ع(فعالیت امامان بعد از امام رضا ) ـ ب
ینی و سنت نبوي بود و به همین دلیل به شدت تحـت  دان و مبارزه با تحریف مبانی درشاگ

که مسـجد جـامع نیـز    مراقبت دستگاه جاسوسان خالفت عباسی و اقامت اجباري در سامرا 
.قرار گرفتنددر این شهر توسط متوکل ساخته شد، 

) ب. عنوان پایتخت خود انتخـاب کردنـد  طقه را بهخلفاي فاطمی بعد از تصرف بغداد، مصر را تصرف کردند و بعد از آن راهی شام شدند و این من)الف) 3
.متوکل عباسی در بغداد دستور ساخت مساجد با شکوهی را صادر کرد

در دوران متوکـل  )بگـذاري کـرد   یکی از نوادگان هشام بن عبدالملک در شمال افریقا شهر قرطبه در انـدلس را تصـرف و حکومـت امویـان را پایـه     ) الف) 4
هاي علمی و فکري مسلمانان به نحو چشمگیري افزایش یافت و در معمـاري و شهرسـازي و هنـر اسـالمی آثـار شـکوهمندي       فعالیتمشارکت ایرانیان در 

.وجود آمدبه
؟کنندهاي زیر را کامل میعبارتترتیببهکدام گزینه - 127

…رو گرا بود و از اینمذهب اسماعیلیه از مذاهب عقل)الف
.بود…مواره روابط عباسیان و فاطمیان ه) ب
.از پیش بدتر شد…و سپس آغاز …فاطمیان با وضعیت )ج
هاي صلیبیجنگـحمالت پیاپی سلجوقیان ـدوستانه ـاختند دو داعیان مسلط به تعالیم مذهب اسماعیلی و دیگر معارف پرانتربیت مسلمانبه) 1
هاي صلیبیجنگـحمالت پیاپی سلجوقیان ـآمیز خصومتـتوجه داشتند براي ترویج اصول عقاید خود، به برخی علوم مانند فلسفه و کالم ) 2
گیري حکومت سلجوقیانقدرتـترفندهاي گوناگون عباسیان ـآمیز خصومتـاختند دو داعیان مسلط به تعالیم مذهب اسماعیلی و دیگر معارف پرانمسلمانیتبتربه) 3
گیري حکومت سلجوقیانقدرتـترفندهاي گوناگون عباسیان ـدوستانه ـمانند فلسفه و کالم توجه داشتند براي ترویج اصول عقاید خود، به برخی علوم ) 4

درستی ذکر شده است؟هاي زیر در کدام گزینه بهگزارهغلط بودنصحیح و - 128
گرفت و با روي کـار آمـدن   دنبال بهبود موقعیت سیاسی و اجتماعی ایرانیان در عصر امویان، گرایش به اسالم در ایران شتاببه) الف

.هاي ایرانی در گوشه و کنار ایران، اکثریت ایرانیان مسلمان شدندسلسله
که پس از قتل ابومسلم به دست منصور، خلیفه عباسی، به خونخواهی سنباد یکی از سرداران زرتشتی ابومسلم و به قولی نایب او بود،) ب

.او در نیشابور قیام کرد
کرد النهر فعالیت میجامگان بود و چون در میان ترکان ماوراءاهیز داعیان ابومسلم و شخصیتی برجسته در میان ساسحاق ترك یکی ا) ج

.به اسحاق ترك معروف شد
غ ـ ص ـ غ) 4غ ـ غص ـ) 3غ ـ ص ـ ص) 2ص ـ غ ـ ص) 1

است؟نادرستکدام گزینه در ارتباط با فتح مصر درست و در ارتباط با فتح شام ترتیببه- 129
ملـه  حجا آشنا بود، فرماندهی سپاه اعراب مسـلمان در  که آبادانی و ثروت فراوان آن سرزمین را دیده بود و با وضع اجتماعی و سیاسی آن)ع(حضرت علی) 1

.ابوبکر در اواخر خالفت خود، چندین دسته سپاه را به سوي منطقۀ شام فرستاده مصر را برعهده گرفت ـ ب
ايهاي قـومی و قبیلـه  ی و تفاوتسیاسي مسلمان در مصر بیشتر نتیجۀ عدم مقاومت مردم آن سرزمین در برابر سپاه اسالم بود ـ اختالفات  فتوحات نیروها) 2

.ی در این منطقه بودبرغهاي حکومت روم معلول ضعف پایه
بسزایی بر متحد نشدن مصریان با رومیان داشت ـ منطقـۀ شـام هنگـام     آمیز و مداراجویانه پیروان اسالم با مسیحیان به هنگام فتح شام تأثیررفتار مسالمت) 3

.حملۀ اعراب مسلمان، زیر سلطۀ امپراتوري روم شرقی قرار داشت
سـاکنان  المقـدس، مصریان از حکومت امپراتوري روم ناخشنود نبودند ـ در جریان محاصـرة شـهر بیـت    ،هاي سنگینبا وجود مشکالت فراوان مانند مالیات) 4

.کنندا میضهودي شهر اعالم کردند که فقط در حضور خلیفه قرارداد صلح و تسلیم شهر را امی
؟هاي زیر استپاسخ صحیح پرسشترتیببهکدام گزینه - 130

دهد که ساکنان شبه جزیره عربستان فاقد دستاوردهاي قابل توجه تمدنی بودند؟کدام ویژگی نشان می) الف
ستان به شدت متأثر از چه مسائلی بود؟وضعیت اقتصادي شبه جزیره عرب) ب
براي برقراري نظم و امنیت پایدار و نیز متحد ساختن مردم مدینه از نظر سیاسی و نظامی بود؟) ص(کدام تصمیم پیامبر ) پ
دست آوردند؟به»موفقیتی نسبی«و »شکست خوردند«ترتیببهها مشرکان در کدام جنگ) ت
هـاي مجـاور ـ پیمـان بـرادري و تحکـیم       دم ارتباط با سایر نواحی شبه جزیره عربستان ـ داد و ستد و تجارت با سرزمین کم بودن تعداد باسوادان و ع) 1

بدر،وحدت دینی ـ احزاب
اُحد،نامه عمومی مدینه ـ خندقغلبه ویژگی زندگی صحرانشینی بر شهرنشینی ـ موقعیت جغرافیایی و شرایط طبیعی و اقلیمی آن ـ پیمان) 2
نامـه عمـومی   هاي مجـاور ـ پیمـان   داد و ستد و تجارت با سرزمینکم بودن تعداد شاعران و عدم ارتباط تجاري با سایر نواحی شبه جزیره عربستان ـ ) 3

تبوك،مدینه ـ اُحد
بدر،و تحکیم وحدت دینی ـ اُحدغلبه ویژگی زندگی صحرانشینی بر شهرنشینی ـ موقعیت جغرافیایی و شرایط طبیعی و اقلیمی آن ـ پیمان برادري) 4

)ب()الف(
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22: يصفحه)دهم انسانییازي پایه(ي دوم ي متوسطهدورهبهمن6آزمونـ ) 4(ي پروژه

؟درستی ذکر شده استپاسخ سؤاالت زیر در کدام گزینه به- 131
ها به چه چیزهایی بستگی دارد؟سرعت هوازدگی در سنگ) الف
مربوط به کدام نوع از هوازدگی » ها نظیر آهن توسط اکسیژن هواشدن برخی کانیهاکسید«) ب

است؟
ه تأثیري بر هوازدگی دارد؟آب و هواي گرم و مرطوب چ) ج
.دهدسرعت و شدت هوازدگی را افزایش می) زیستی ج) ها، نوع آب و هوا، زمان بجنس سنگ) الف) 1
.دهدسرعت و شدت هوازدگی را کاهش می) شیمیایی ج) نوع آب و هوا، ارتفاع، زمان ب) الف) 2
.دهدو شدت هوازدگی را افزایش میسرعت ) شیمیایی ج) ها بزمان، نوع آب و هوا، جنس سنگ) الف) 3
.دهدسرعت و شدت هوازدگی را کاهش می) زیستی ج) ها بارتفاع، زمان، جنس سنگ) الف) 4

میزان و بوم محدود کرده است ها را به هشت زیستبومشوند و چه کسی زیستمحسوب میاولةکنندگان ردکدام گروه جزء مصرف- 132
؟پهن برگ چند برابر علفزارهاي منطقه معتدل استياهبوم جنگلتولید خالص اولیه زیست

گیاهان ـ گودي ـ دو برابر) 2وایتکر ـ چهار برابرگیاهان ـ) 1
خواران ـ وایتکر ـ چهار برابرگیاه) 4برابرخواران ـ گودي ـ دوگیاه) 3

؟درست است(B)و نوار بیابانی(A)جهت وزش بادها، بارش سیکلونی با کدام شکل در ارتباط - 133

1 (2 (

3 (4 (

؟دهدو به درستی نشان میترتیببههاي زیر را عبارتبودنطغلکدام گزینه صحیح یا - 134
.اندهاي زیستی، سطح زمین را به نواحی فرهنگی تقسیم کردهدانان براي مطالعه و شناخت تنوعجغرافی) الف
.ها و دادوستد میان نواحی نقش مهمی در پدیده پخش فرهنگی داشته استگذشته، جنگدر ) ب
.کشور ایاالت متحده امریکاست اما در بین مردم کانادا هم رواج یافته است» هاکی«مبدأ ورزش ) پ
یت ملی و بومی نواحی نگ کشورهاي مستعمره خطري بزرگ براي فرهنگ و هوهها و توسعه فرسازي فرهنگامروزه فرایند یکسان) ت

.باشدجهان می
ص ـ ص ـ غغ ـ ) 4غ ـ ص ـ غ ـ غ) 3ص ـ ص ـ غ ـ غ) 2ص ـ غ ـ غ ـ ص) 1

؟در رابطه با سؤاالت زیر کدام گزینه صحیح است- 135
کدام مورد نقش مهمی در خلق چشم اندازهاي فرهنگی دارد؟،فرهنگیعناصردر بین ) الف
ی است؟کدام ادیان مبتنی بر یکتاپرست) ب
اي است؟مبتنی بر مذاهب قبیلهنکدام دی) ج
هندوئیسم) یسم، زرتشت، یهود جئبودا) بزبان) الف) 2آنیمیسم) اسالم، زرتشت، مسیحیت ج) دین ب) الف) 1
ائیسمودب) یهود جاسالم، زرتشت،) بدین) الف) 4بودائیسم) مسیحیت، یهود، زرتشت ج) زبان ب) الف) 3

.در درس نواحی آب و هوایی، مبحث فشار و کمربندهاي فشار و گردش عمومی جو از مباحث مهم هستند که نیاز به دقت و مطالعه بیشتري دارد

، نواحی طبیعی، ناحیه چیست
نواحی انسانی

معنا و مفهوم ناحیه، انسان و ناحیه، نواحی (
ها و اشکال زمین، آب و هوایی، ناهمواري

)هنگینواحی زیستی، نواحی فر
) 6(تا پایان درس) 1(درس

82تا 2ي صفحه

دقیقه10: وقت پیشنهادي

)2(جغرافیا 
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23: يصفحه)دهم انسانییازي پایه(ي دوم ي متوسطهدورهبهمن6آزمونـ ) 4(ي پروژه

؟کندمیدرستی مشخص با توجه به اشکال داده شده بهرا هاي زیر گزارهغلط بودنصحیح و ترتیببهکدام گزینه - 136

)د() ج()ب() الف(
ویژه فاقد پوشش گیاهی، باد ذرات را از محل خود هاي ریز و بهنماي یک چالۀ بادي است که در نواحی داراي ماسه) ب(شکل ) الف

.آوردوسیع پدید مییهایا چالهیها تدریج حفرهکند و بهجا میجابه
.ها استهاي اضافی در طوالنی مدت در برخی کوهستاندهد که حاصل انباشت برفیخچالی را نشان می) الف(شکل ) ب
.آوردوجود میهاي قدیم، بهده از دریاچهشکل را در رسوبات نرم به جا مانUیک برخان است که باد شیارهاي موازي و ) ج(تصویر ) ج
.ماندآید و در جاي ثابت میمیپدیدجا شدن شن و ماسه اي است که بر اثر وزش باد و جابهیک تپه ماسه) د(تصویر ) د

غ ـ ص ـ غ ـ ص) 4غ ـ غ ـ ص ـ ص ) 3ص ـ ص ـ غ ـ غ) 2ص ـ غ ـ ص ـ غ) 1
باالترین میانگین ساالنه بارش در کدام ناحیه است و درصد بارندگی فصلی در کدام و استبنديکدام مورد از معیارهاي طبیعی ناحیه- 137

؟فصل این ناحیه کمتر است
خزر شرقی ـ بهارـ خاك ـ آب و هوا ـ دین) 2خزر غربی ـ تابستانـ ـ خاك ـ فرهنگهاناهمواري) 1
خزر غربی ـ بهارـ هاناهمواريپوشش گیاهی ـ آب و هوا ـ) 4ـ خزر شرقی ـ تابستانـ پوشش گیاهیدین ـ زبانفرهنگ ـ) 3

؟درستی ذکر شده استهاي زیر در کدام گزینه بهگزارهبودنغلطصحیح و - 138
شود که تمرکز جمعیت در بینی میکنند و پیشدرصد مردم جهان در نواحی کوهستانی زندگی می10شود که حدود تخمین زده می) الف

.تر شودبیشیاین نواحآینده در 
کره و کره، سنگداري، تغییرات نامطلوبی در آبدلیل توسعۀ صنعتی و اقتصاد مبتنی بر سرمایهاخیر، جوامع انسانی بهدر چند سدة) ب
.نداهکره پدید آورداهو
.ب هستنددلیل آسمان صاف و بدون ابر نواحی بیابانی، این مناطق براي تحقیقات نجومی و صنایع هوافضا مناسبه) ج
غ ـ ص ـ ص) 4ص ـ غ ـ غ) 3ص ـ غ ـ ص) 2ص ـ غغ ـ ) 1

؟هاي زیر استپاسخ صحیح پرسشترتیببهکدام گزینه - 139
گویند؟برداري از محیط طبیعی غالب است، چه میبهرهنوع به بخشی از سطح زمین که در آن نوع خاصی از زبان، دین و ) الف
کنند و کدام ویژگی سبب شده است که جزء یک خانواده زبانی محسوب شوند؟یمردم انگلستان به چه زبانی صحبت م) ب
ترین و پرسخنگوترین زبان از کدام شاخه زبانی است؟ند و معروفداربیشتر مردم جهان به زیر شاخه چه زبانی تعلق ) پ
کنند؟هایی تکلم میمردم شمال افریقا به چه زبان) ت
اند؟چه نقشی در نواحی زبانی داشتهمردم ا و مهاجرت هعواملی چون جنگ، فتح سرزمین) ث
هازبانبرخی ناحیه فرهنگی ـ هند و اروپایی ـ فرهنگ مشترك ـ هند و اروپایی ـ چینی، تبتی ـ سامی و عرب ـ تنوع ) 1
هازبانی برخجغرافیاي فرهنگی ـ آفرو آسیایی ـ ریشه مشترك ـ چینی، تبتی، هند و اروپایی ـ حامی و عرب ـ گسترش ) 2
هاناحیه فرهنگی ـ هند و اروپایی ـ ریشه مشترك ـ هند و اروپایی ـ چینی، تبتی ـ حامی و عرب ـ گسترش برخی زبان) 3
هازبانبرخی ـ تنوع عربـ فرهنگ مشترك ـ چینی، تبتی، هند و اروپایی ـ سامی و آفروآسیاییناحیه جغرافیایی ـ )4

ثیر نواحی در شکل دادن به أت«و »هاي سیاسی در ایجاد نواحیگیرينقش تصمیم«ـ »ش متقابل نواحیکن«بیانگر ترتیببهتصاویر کدام- 140
؟باشندمی»هاي انسانیفعالیت

)د() ج()ب() الف(
جـ بـ الف) 4بـ دـج) 3دـ الفـج) 2جـ دـ الف) 1
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؟باشدمینادرستم عبارت در ارتباط با امپراتوري رسانه، علم و فرهنگ کدا- 141
هـاي دینـی، هویـت    شود کـه فرهنـگ  پدیده ترویج علوم انسانی غربی در کشورهاي غیر غربی، موجب می) 1

هـاي  ها را از علمی کـه مبتنـی بـر بنیـان    فرهنگاین مسئله خود را از نگاه فرهنگ غربی بازخوانی کنند و 
.کندمعرفتی دینی باشد محروم می

هـا آمریکـا اشـاره دارد کـه کشـورهاي      اي به موقعیت برتر کشورهاي غربـی و در رأس آن هامپراتوري رسان) 2
.استقالل اقتصادي خود ندارندبراي پذیرند، زیرا منابع و امکانات الزم کمتر توسعه یافته در برابر آن آسیب

تـوان بـه   رب مـی هاي دموکراتیک جهان غه گرفتن ارزشسخراز و کار دموکراسی و به ساز دالیل تضعیف ) 3
صهیونیسـتی اشـاره کـرد کـه هویـت فرهنگـی       هـاي در دست صاحبان ثروت و کانونهقدرت رسانتجمع

.گرداندجوامع غیرغربی را متزلزل می
و در این وضـعیت غـرب  دهند،جوامع غیرغربی در شرایط خودباختگی فرهنگی، مدیریت خود را در گزینش عناصر مناسب فرهنگ غربی از دست می) 4

.گیرددست میقال فرهنگ غرب را در چارچوب اهداف اقتصادي و سیاسی خود بهتمدیریت ان
؟درستی بیان شده استهاي زیر در کدام گزینه بهپاسخ هر یک از عبارتترتیببه- 142

بود؟ریقیاز چه طدار شدن استقالل اقتصادي کشورهاي مختلف شهدالملل و خبرداشته شدن موانع بر سر راه تجارت بین) الف
چه بود؟،ار زده در چرخه نامتعادل جهانی توزیع ثروتمزمینۀ عبور از مرحله استعمار به استعمار نو و قرار گرفتن کشورهاي استع) ب
شود؟ب میلزنی در اقتصاد جهانی از کشورهاي استعمار زده سدر چه صورت قدرت چانه) ج
کنند؟مارزده منتقل میعرا به کشورهاي استکشورهاي غربی در چه شرایطی برخی صنایع وابسته) د

تثبیت مرجعیت علمی غرب ـ اقتصاد وابسته ـ جهانی شدنها ـافول دولت ملت) 1
هاي بزرگ چند ملیتی ـ تک محصولی شدن ـ منافع بیشتروجود آمدن شرکتها ـ بهافول دولت ملت) 2
تک محصولی شدن ـ اقتضاي بازار مصرفستعمارزده ـالمللی ـ وابستگی کشورهاي انهادهاي بینها و سازمان) 3
عدم استقالل اقتصادي ـ انتقال ثروت یک جانبه به سمت کشورهاي غربی ـ تأمین نیروي کار و مواد خامالمللی ـ نهادهاي بینها و سازمان) 4

دوره با هملردهاها و د و حاکمیت کنتفرهنگ غرب از چه زمانی، شکل جدیدي به روابط میان جوامع با جامعه جهانی بخشیترتیببه- 143
بود و کدام کشور در دوران استعمار، در شرایط نیمه استعماري قرار داشت؟یکدام رویداد در مراحل تکوین نظام نوین جهان

گیري انقالب فرانسه ـ چینسده هفدهم تا بیستم ـ شکل) 1
بازرگانان ـ عثمانیسده نوزدهم و بیستم ـ حمایت ناوگان نظامی دولتمردان از) 2
حمایت ناوگان نظامی دولتمردان از بازرگانان ـ ایرانسده هفدهم تا بیستم ـ ) 3
گیري انقالب فرانسه ـ ژاپنشکلسده نوزدهم و بیستم ـ ) 4

هنگ غرب با د و مواجهه فرنآوردنبال میچه پیامدي را به،هاي مطلوب باشندهاي غالب و اثرگذار فاقد ویژگیاگر فرهنگترتیببه- 144
؟اي از چه نوع چالشی استنمونهسالمفرهنگ ا

هاها و تضادهاي درونی ـ چالش درون فرهنگمواجه شدن جامعه جهانی با چالش) 1
هاوگوهاي فرهنگی و تمدنی ـ چالش درون فرهنگبرخورد و گفت) 2
اهها و تضادهاي درونی ـ چالش بین فرهنگشدن جامعه جهانی با چالشمواجه) 3
ها وگوهاي فرهنگی و تمدنی ـ چالش بین فرهنگبرخورد و گفت) 4

دهد و گسترش سلطۀ فرهنگ خود را بر را هدف قرار می…جهان غربی در این نوع استعمار، . هستند…در استعمار فرانو، ترتیببه- 145
.کندپیگیري می…همه جهان، در پوشش نام 

ها و فناوري اطالعات ـ جهانی شدنانهاستعمارگران و مجریان هر دو پنهان ـ رس) 1
استعمارگران داراي حضور مستقیم و آشکار ـ نسل کشی بومیان ـ کودتاي نظامی) 2
استعمارگران پنهان و مجریان آشکار ـ بازار و سیاست کشورهاي دیگر ـ کودتاي نظامی) 3
نی شدندو پنهان ـ هویت فرهنگی دیگر کشورها ـ جهاهر استعمارگران و مجریان ) 4

هاي کانون را نیز نهاي قبل آزموتا در هر آزمون عالوه بر مرور درسشود، پیشنهاد میهازمونتر شدن مباحث آدلیل حجم زیادتر و پیچیدهبه
.تمرین کنید

فرهنگ معاصر غرب و ،فرهنگ جهانی
نظام نوین جهانی  

جهان فرهنگی، فرهنگ جهانی، (
، 2و 1فرهنگ جهانی هاينمونه

هاي بنیادین فرهنگ باورها و ارزش
غرب، چگونگی تکوین فرهنگ 

)ي جهانیمعاصر غرب، جامعه
)8(تا پایان درس )1(درس 

74تا 3ي صفحه
دقیقه10: وقت پیشنهادي

)2(شناسی جامعه
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فرهنگ و …ي این دوره به رنسانس این است که رگذادلیل نام. شودرا شامل می…است و دوره تاریخی …رنسانس به معناي ترتیببه- 146
.گیردشکل می…با واست…که قرون وسطی 

دعوت به ایمان و وحید ـ فرهنگ دینی مسیحیت ـهاي اساطیري روي آوردنیاگرایی ـ قرن پانزدهم تا هفدهم میالدي ـ غرب در این زمان به فرهنگ) 1
غرب در این زمان به فرهنگ یونان و روم بازگشت ـ فرهنگ یونان و روم باستان ـ سکوالریسم عملیتجدید حیات ـ قرن پانزدهم تا هفدهم میالدي ـ) 2
اطیري روي آورد ـ فرهنـگ یونـان و روم باسـتان ـ پرسـتیدن       هاي اسـ روشنگري ـ قرن چهاردهم تا شانزدهم میالدي ـ غرب در این زمان به فرهنگ  ) 3

خداوندگان متکثر
دعوت به توحیدتولد دوباره ـ قرن چهاردهم تا شانزدهم میالدي ـ غرب در این زمان به فرهنگ یونان و روم بازگشت ـ فرهنگ دینی مسیحیت ـ) 4

تباط است؟با مفاهیم کدام گزینه در ارترتیببههاي زیر هر یک از عبارت- 147
آغاز فرهنگ جدید غرب با «، »تیجه فرو ریختن اقتدار کلیسا در دوران رنسانسن«، »آمیز مذهبی در دوران رنسانسهاي اعتراضحرکت«

»نخستین انقالب لیبرال در تاریخ تحوالت اجتماعی جهان«، »خواست انسانمباح دانستن همه امور در قیاس با«، »این رویداد
فرانسههاي صلیبی و مواجهه با مسلمانان ـ نهادینه شدن سکوالریسم در باورهاي بنیادین فرهنگ غرب ـ اومانیسم ـ انقالب ـ جنگپروتستانتیسم ) 1
هاي روشنگري ـ لیبرالیسم ـ انقالب فرانسهعنوان رقیبان دنیاطلب کلیسا ـ پیدایش فلسفههاي محلی بهبروز پادشاهان و قدرتو پروتستانتیسم ـ ظهور ) 2
هاي روشنگري ـ لیبرالیسم ـ انقالب اسالمی ایرانهاي صلیبی و مواجهه با مسلمانان ـ پیدایش فلسفهفئودالیسم ـ جنگ) 3
عنوان رقیبان دنیاطلب کلیسا ـ نهادینـه شـدن سکوالریسـم در باورهـاي بنیـادین فرهنـگ        هاي محلی بهبروز پادشاهان و قدرتو فئودالیسم ـ ظهور  ) 4

روسیهم ـ انقالب غرب ـ اومانیس
…و …جهان تکوینی را به دو جهـان  ،گیرد و متفکران مسلمانابعاد اخالقی و روانی انسان را در بر می…جهان «با توجه به متن - 148

کدام گزینه » .دهدجهان تکوینی اهمیت و استقالل خود را در برابر جهان فرهنگی از دست می…نظر گروهی که به. کنندتقسیم می
کند؟یب جاهاي خالی را تکمیل میترتبه
دانندطبیعی ـ جهان ذهنی را مهمتر از جهان فرهنگی میـعینی ـ عینی ) 1
دانند اجتماعی ـ جهان عینی را مهمتر از جهان طبیعی میـ ذهنی ـ فرهنگی ) 2
دانند فوق طبیعی ـ جهان فرهنگی را مهمتر از جهان ذهنی میـعی یذهنی ـ طب) 3
دانند ـ ذهن و فرهنگ را در تعامل هم مییفوق طبیعـینی عینی ـ ع) 4

؟درستی آمده استدر کدام گزینه بهبودن غلطصحیح و از حیث ترتیببهت زیر اعبار- 149
.هاي مختلف گستره جغرافیایی و تداوم تاریخی یکسانی ندارندفرهنگ) الف
.گیرندمیهاي گوناگونی شکلهاي متعدد فرهنگدر زمان واحد در سرزمین)ب
.شوندجو جهانی میهاي سلطهشود و فرهنگمعنویت مانع قطبی شدن جهان می) ج
صـ صـ غ)4غـ صـ ص)3صـ غـ غ)2غـ غـ ص)1

؟در ارتباط با پیامد اقتصاد، صنعت و سیاست در غرب جدید صحیح استترتیببهمورد کدام- 150
رویکرد دنیوي علم جدید، وظیفه شناخت حقیقت عـالم و مسـئولیت   ـ وجود آوردداران را بهشر جدید سرمایهدنبال آن رشد صنعت، قگسترش تجارت و به) 1

را مبـدأ  آدمـی خواسـت و ارادة  ،اندیشۀ سیاسی نوین براسـاس اصـالت بخشـیدن بـه انسـان دنیـوي      عبور انسان از ملک به ملکوت را برعهده نداشت ـ  
.داندگذاري میقانون

هـا و نیازهـاي صـرفاً    بـا نظـر بـه خواسـته    بشـر ـ حقوق طبیعی کشف آمریکا و باال گرفتن تب طال ـ توجه به ابعاد جسمانی و دنیوي انسان   ورشد تجارت ) 2
.شودطبیعی و این جهانی او شناخته می

د انقـالب صـنعتی در انگلسـتان و گسـترش در دیگـر      ایجـا ـ توجه به ابعاد جسـمانی و دنیـوي انسـان     رعیتی ـ  ،هاي عبور از اقتصاد کشاورزي اربابایجاد زمینه) 3
کشورهاي اروپایی

اندیشۀ سیاسی نوین براساس اصالت بخشـیدن بـه   رشد تجارت و صنعت، کشف آمریکا و باالگرفتن تب طال ـ توجه به ابعاد جسمانی و دنیوي انسان ـ   ) 4
.داندگذاري میخواست و ارادة او را مبدأ قانون،انسان دنیوي
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روند؟میشماربهههاي اصلی دانش فلسفمؤلفهءزیر جزيهایک از گزینههاي ارسطو، کدامآموزهبنابر - 151

هاي جهان ـ رفع حیرت و زدودن ابهام نسبت به امورپدیدهتجربی تبیین و توضیح ) 1

بودنکشف اسرار و رموز خلقت الهی ـ دوستدار دانش) 2

هاین عقالنی پدیدهبردن به علت اشیا و امور طبیعت ـ تبیپی) 3

هاـ تبیین عقالنی پدیدهحوادث جهانرفع حیرت و زدودن ابهام نسبت به ) 4

. است…نیاز انسان به ،ترین دلیل آموزش فلسفهترین و اساسیمهم- 152

ادامۀ حیات در طبیعت و کنترل آن) 1

هاي علمی خودگسترش دانش تجربی و افزایش توانمندي) 2

سبت به رمز و راز خلقت و شناخت بهتر خداوند متعالافزایش آگاهی خود ن) 3

هاي بنیادین ذهن خویشادامۀ حیات معنوي و پاسخ به پرسش) 4

.یقین حاصل کرد…توان نسبت به است و میاستفاده قابل علمی تمام قوانین براي …اصل - 153

قات علمیتحقیمعنا یافتنعلیت ـ ) 2علت بودن جهاندرستی روش تجربه و آزمایش ـ بی) 1

هابودن طبیعت ـ خود به خودي بودن امور و پدیدهشناختقابل ) 4یکنواخت عمل کردن طبیعت ـ معرفت و شناخت قوانین) 3

.باشدمی…، خود متکی بر علمی باالتر بنام فلسفه هستند که رسالت اصلی آن …و …مبانی فلسفی علوم طبیعی مثل - 154

ات از اصل علیت ـ تبیین عقالنی امورتبعیت موجودـواقعیت داشتن جهان ) 1

هاي تجربیدانشـ رفع ابهام و حیرت از واقعیت داشتن جهان طبیعتـقابل اعتماد بودن طبیعت ) 2

طبیعتتجربی ت ـ شناخت علیموجودات از اصل ۀت همیتبعـیکسان عمل کردن طبیعت ) 3

الطبیعیءحوادث جهان ماورایین درستی روش تجربه و آزمایش ـ تبـقابل شناخت بودن طبیعت )4

؟نیستشناسی رفتارگرا و گشتالت نظریات روانمربوط به ترتیببه،زیرهايگزینهیک از کدام- 155

گیـرد و بعـد   ابتدا کل آن مسئله را بدون توجه به اجزاء یا عناصر در نظر می،در شناختـ نوعی ماشین است که مرکب از رفتارهاي معین است  ،انسان) 1

.پردازدزئیات میبه ج

.قائل نیست،یابدشخصیت انسان امتیازي جداي از محیطی که در آن پرورش میبراي ـکنداجزاء را جدا از هم درك می،انسان در یادگیري و شناخت) 2

.دي نیستانسان محکوم علل و عوامل ماـریزي کردها برنامهبینی کرد و براي آنتوان تمام رفتارهاي انسان را پیشمی) 3

هاي متداخل به صـورت  انسان در یادگیري یک مطلب آن را مانند مجموعهـباشدمیحاصل بازتاب عوامل مؤثر محیطیکه نوعی رفتار است ،شناخت) 4

.شناسدیک کل یا واحد می

.بندي شده و به تفکیک نکات مهم مورد مطالعه قرار دهیدطور جمعبنابراین مطالب را بهسال است؛ این آزمون دورة مباحث نیم

معنا و قلمرو فلسفه
ي یوناننخستین فالسفه

و، آغاز فلسفه3و 2، 1فلسفه چیست (
)شهید راه حکمت

62تا 1ي صفحه
دقیقه15: وقت پیشنهادي

فلسفه
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27: يصفحه)دهم انسانییازي پایه(ي دوم ي متوسطهدورهبهمن6آزمونـ ) 4(ي پروژه

؟نیستصحیح زیر هايگزینهیک از کدام- 156

،گروهی از فیلسوفان معتقدند انسان با روح غیرمادي و فطرت الهـی خـود  .هاي زندگی استها و روشاي از مردم با عقاید، سنتتجمع گسترده،جامعه) 1

.اي آزاد استصاحب اراده

،اصـالت فـرد  شناسـی  در جامعـه .تواند خود را از قید و بند پایگاه طبقاتی رها سازدانسان صاحب روح غیرمادي است که میبه عقیده برخی فیلسوفان ) 2

.قائل نیستند،و وجود مستقلی جداي از افرادبراي جامعه حیثیت 

اي از تـاریخ داراي عقایـد،   مکتب مارکسیسـم معتقـد اسـت هـر فـرد در هـر دوره      . دانندجامعه را چیزي غیر از مجموع افراد نمی» اصالت فرد«پیروان ) 3

.هاي خاصی استها، ارزشفرهنگ

توانـد بـه   مانند قطعه مومی است که خودش میانسانتقلی جداي از افراد دارد و سعه وجود ماعتقاد بر این است که جام،در مکتب فلسفی مارکسیسم) 4

.خودش شکل بدهد

براي یافتن پاسخ این سؤال در .است…بگوید داراي » پرولتاریا«داند و آنچه می…یعنی ؛»پرولتاریا«ۀمارکسیسم حاکمیت را حق طبق- 157

بـراي تبیـین   کلیدي…انی و اصولی دربارة ببپردازیم که با یافتن م…باید به »؟عت کنندمردم باید از کدام مرجع اطا«؛سیاست که

.یابیمعقالنی این مسئله می

انسان و جهانـ سیاست ـ حقیقتدینی ـ مشروعیت طبقۀ کارگر) 1

و جامعهانسانماهیت و حقیقت سیاست ـ ۀـ مشروعیت سیاسی ـ فلسفکارگرۀطبق) 2

انسان و جامعهسیاست ـ حقیقتۀبررسی شالودة عقالنی ـ فلسفـهعماجاقلیت ) 3

و جهانانسانماهیت ـ سیاست ـ دینی اکثریت مردم ـ مشروعیت ) 4

هاي اخالقی است براي ارزشتوانستهکه تنها فلسفۀ اخالقی …اگر هاي معنوي را زیر پا بگذارد ی خود و ارزشحتواند کرامت روانسان نمی- 158

.اشاره کرد…توان به اخالق است میۀسفاز سؤاالتی که جاي طرح آن در فل. باشد…که مبتنی بر اي است فلسفهابد توجیهی دقیق بی

دین ـ چرا آدمی باید راستگو باشد؟ـ .همواره خود را در حضور خدا احساس کند) 1

شروعیت دینی ـ چرا درستی خوب است؟حضور خدا را در خود احساس کند ـ م) 2

اند؟هاي اخالقی نسبیـ سرشت انسانی ـ آیا ارزش.را در برابر خدا بیدار کندخودیت اخالقی مسئول) 3

ع فردي است یا عمومی؟هاي اخالقی وابسته به منافهاي معنوي ـ آیا ارزشـ ارزش.را در برابر خدا بیدار کندخودمسئولیت اخالقی ) 4

تفاوت هنر در قرون …و چنین هنرمندي …کوشد قشی از جمال خداوند است مین،اي از ذرات جهانهنرمندي که معتقد است هر ذره- 159

.داشته است…وسطی و هنر جدید ریشه در 

ـ فرهنگ انسانی و ادراك .ش استیتابع کیفیت اندیشه و فرهنگ خويامرهر هاي روحانی اسالم و هنر ایجاد کند ـ در تري بین اندیشهارتباط عمیق) 1

هنري

ـ کیفیت اندیشه و فرهنگ.کندمیزیبایی حق را در همۀ موجودات مشاهده ةجلوـدست دهدتبیین عقالنی به،زیبایی و جهاناز ماهیت) 2

بشرهاي فلسفیـ تحول بینش.کندمیحق را در همۀ اشیا و موجودات مشاهده زیبایی جلوة از ظواهر اشیا عبور کند ـ)3

اك هنريرـ فرهنگ انسانی و اد.هاي اسالمی و بینش هنري داردقالنی کند ـ سعی در ایجاد ارتباط عمیق بین اندیشهزیبایی و جهان را تبیین عماهیت ) 4

.است…، بیانگرحقیقی حوادثتاست و کوشش مبتنی بر فهم علیاب نگاهی ریشه…نگاه - 160

علمی ـ معرفت) 4معرفتفلسفی ـ) 3فلسفی ـ فلسفه) 2فلسفهعلمی ـ ) 1
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28: يصفحه)دهم انسانییازي پایه(ي دوم ي متوسطهدورهبهمن6آزمونـ ) 4(ي پروژه

؟ایمآن نهادهۀدر عرصقدمچه موقع، ما ش فلسفه کدام است و موضوع آن چیست و خن بتریمهم- 161

.چیستی ـ هرگاه به اصل هستی و هست بودن اشیا توجه کنیمـمابعدالطبیعه) 1

.الطبیعه ـ چیستی ـ هرگاه به اشیا از آن جهت توجه کنیم که چه چیزي هستندماوراء) 2

.توجه کنیمبا قطع نظر از چه چیز بودن و اختالفشان اه به اصل هستی و هست بودن اشیا مابعدالطبیعه ـ هستی ـ هرگ) 3

.ـ هستی ـ هرگاه به اشیا از آن جهت توجه کنیم که چه چیزي هستندالطبیعه ماوراء) 4

است؟نادرستل مابعدالطبیعه ئکدام عبارت در رابطه با مسا- 162

.گرددزیرا به هستی باز می؛دشواولی بررسی میۀفلسبحث حرکت فقط در ف) 1

.علی و معلولی توجه داردۀبحث علیت در علوم طبیعی به مصادیق رابط) 2

.یک بحث فلسفی است،اصل هستیدر تغییر و دگرگونی ) 3

.موجودات وجود داردۀزیرا میان هم؛اولی استۀوحدت و کثرت از مسائل فلسف) 4

؟باشد»فی استسان مهد تفکر فلیون«کهدلیل اینتواندنمیکدام گزینه - 163

.جا مانده استهایی که به زبان فلسفی نگاشته شده از یونان بهها یا قطعهنخستین مجموعهچون ) 1

.جا تأسیس شدس فلسفی در آنرچون فلسفه در یونان رسمیت یافت و مدا) 2

.عقل دادجاي خود را به زبان ت؛در یونان زبان رمز و افسانه در تفسیر جهانزیرا ) 3

.توان در عقاید مردم یونان باستان پیدا کردبشر که رنگ مابعدالطبیعی دارد را میۀگونزهاي رااندیشهۀسرچشمچون ) 4

؟استآمده کدام گزینه در نفون دربارة سوفسطائیان زنظر گ- 164

.نددادشناسانی بودند که هر کدام نظریات متفاوتی دربارة تفسیر هستی ارائه میها جهانآن) 1

.که نظریات گوناگونی عرضه داشتند و این شبهه را در اذهان تقویت کردند که هیچ حقیقتی در جهان وجود نداردبودند شناسان گروهی از جهان) 2

.کردندبه کسی نمیینوشتند و هیچ کمکگفتند و مید به قصد فریب سخن میزگروهی بودند که در برابر م) 3

.گرفتندپردازي، نتایج مهملی از آن میکردند و با سخناتی صحیح شروع میگروهی بودند که از مقدم) 4

؟تنیساز تأثیرات سوفسطائیان ،هاي زیرگزینهیک ازکدام- 165

.سترش دادندگهاي استداللی را بحث) 1

.خویش منتشر کردندپس از شکاکیت را در فضاي فکري روزگار ) 2

.هاي فلسفی را فراهم کردندزمینه براي توجه دانشمندان به منطق و بحثاي بخشیدند و تفکر فلسفی را رونق تازه) 3

.متعالی انسانی را با خطري جدي مواجه ساختنددستیابی به معرفت راستین و اخالق ) 4

ا

ا
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29: يصفحه)دهم انسانییازي پایه(ي دوم ي متوسطهدورهبهمن6آزمونـ ) 4(ي پروژه

؟نیستسقراط در برابر دادگاه ۀبیانگر واکنش فیلسوفان،کدام عبارت- 166

.یبنده باشدتواند فرهشدار دادن نسبت به سخنان دلنشین که می) 1

ناي سخنوري باشد نه سخنوري مبناي راستگوییبراستگویی باید م) 2

.خویش قرار داده و حق را از باطل تشخیص دهندۀقاضیان باید راستگویی را سرلوح) 3

.ی، حقیقت نیستنتوان به زبان ساده گفت و هر سخن دلنشیحقایق را می) 4

؟نیستاز معبد دلفی کدام مورد از پیامدهاي روش سقراط در کشف ر- 167

.رسوایی مدعیان دانایی و کسانی که ادعاي تعلیم و تربیت داشتند) 1

.خردمندتر بودن کسانی که به دانایی شهرت نداشتند) 2

.شودهاي مستمر حاصل میدانایی به نادانی خود که با پرسش) 3

کار خدایان و سخن گفتن از خدایی جدیدنا) 4

؟مرگ استةبیانگر نظر سقراط دربار،هاي زیریک از گزینهکدام- 168

.علت ترس از مرگ است،در مورد مرگدانا پنداري آدمیان ) 2.خود موجب ترس از مرگ است،از مرگدانی اعلم به ن) 1

.امري سهمگین است،مرگ به یقین) 4.شودمینموجب گریختن از آن ،واهمه از مرگ) 3

.سقراط دربارة انسان استنظر بیانگر …ت ربود و عبا…، از نظر سقراط، برخاسته از ستااماش اعدعدم پذیرش فرار از زندان، که نتیجه- 169

.تر باشد، در واقع داناتر استحفظ مطابقت گفتار با رفتار ـ هر قدر، نادان) 1

.تر باشد، در واقع داناتر استپذیري و فرار از قانون ستیزي ـ هر قدر نادانروحیۀ ظلم) 2

.فتتوان با تأمل در نفس خود به معرفت دست یات گفتار با رفتار ـ میحفظ مطابق) 3

.توان با تأمل در نفس خود به معرفت دست یابدپذیري و فرار از قانون ستیزي ـ میروحیۀ ظلم) 4

قی یادگار آموخت و کدام بحث منطمیخود کرد و چه چیزي به مخاطب چه چیزي را آشکار میوگو با مخاطب خود،سقراط در گفت- 170

؟مباحث سقراط است

یا ـ استداللشتعاریف ثابت اکمبود معلومات خود ـ) 2کمبود معلومات خود ـ راه صحیح تفکر ـ معرِّف) 1

ها ـ تعاریف ثابت اشیا ـ استداللکمبود معلومات آن) 4ها ـ راه صحیح تفکر ـ معرِّفکمبود معلومات آن) 3
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30: يصفحه)دهم انسانییازي پایه(ي دوم ي متوسطهدورهبهمن6آزمونـ ) 4(ي پروژه

ك رفته بودند، با شنیدن صدایی جهت آن را دنبال نمود و متوجه یک بچه گربه احمد که به همراه خانواده به پار«- 171
او بالفاصله تصمیم گرفت که بچه گربه را با خود به خانه ببرد زیرا نگران این بود که نکنـد  . ها شددر بین بوته

سطوح مختلف شناخت پایه ترتیببهبا توجه به مطلب باال ؛ »ردمیو یا از گرسنگی بآزار دهنداو را ،کودکان دیگر
و عالی این موضوع کدام است؟

،)تفکـر (، نگرانی احمـد  )ادراك(بچه گربه تشخیص، )توجه(، دنبال کردن جهت صدا )احساس(شنیدن صدا ) 1
)گیريتصمیم(، بردن به خانه )قضاوت(از گرسنگی نمرد

، مـردن از گرسـنگی   )اسـتدالل (گربـه  ، اذیت بچه)ادراك(، نگرانی احمد )احساس(بچه گربه ، )محرك(صدا ) 2
)حل مسأله(، بردن به خانه )قضاوت(

، نگرانـی احمـد   )قضـاوت (، مـردن از گرسـنگی   )تفکـر (، اذیت کودکـان  )ادراك(دیدن گربه ، )احساس(صدا ) 3
)حل مسأله(، بردن به خانه )استدالل(

، بـردن بـه خانـه    )قضـاوت (از گرسـنگی ن، مـرد )اسـتدالل (آزار کودکـان  ، )ادراك(، بچـه گربـه   )احسـاس (، دیـدن بوتـه   )توجه(رفتن به طرف صدا ) 4
)گیريتصمیم(

و از نظر فارابی شکوفایی ؟داندشناخت انسان را چه میابزارهايتجربی، و از پیشگامان روش علمی ـ ) ق150- 255(اندیشمند اسالمی ظجاح- 172
)ترتیببه(پذیر است؟فطرت از چه طریقی امکان

ـ تربیت نفستفکرشناخت استعدادها و در نظر گرفتن مراحل ) 2و شناخت عقلی ـ آموزششناخت حسی ) 1
خودشناسی و تربیت نفس ـ شناخت عقلی) 4حس، عقل، الهام ـ آموزش) 3

:شتعملکردهاي زیر را به اجرا گذاترتیببهایتالیابان تیم هدرواز،در ضربات پنالتی دیدار نهایی مسابقات فوتبال جام حذفی«- 173
در پنالتی سوم او به هنگام پنالتی اول از خود واکنشی نشان نداد و به سمت توپ حرکت نکرد اما پنالتی دوم را به خوبی مهار کرد، این در حالی بود که 

ی قرار گرفته است؟هایدر چه موقعیتترتیببهبان این دروازه».دلیل نوع نگاه زننده توپ، برخالف مسیر توپ شیرجه رفتدچار اشتباه شد و به
اصابت ـ هشدار کاذباز دست دادن محرك هدف ـ ) 2هشدار کاذب ـ رد درست ـ از دست دادن محرك هدف) 1
از دست دادن محرك هدف ـ رد درست ـ هشدار کاذب) 4هشدار کاذب ـ تصمیم درست ـ از دست دادن محرك هدف) 3

است؟ذکر شدهبه درستی ،ترتیببههاي زیر در کدام گزینه بودن عبارتطغلصحیح یا - 174
.دهدماهگی رخ می8- 9ترس از غریبه در کودك در ) الف
قبل برابرطوري که اندازه شش دوبرابر و اندازه قلب سههاي داخلی بدن رشد قابل توجهی دارند بهنوجوانی اندامةاز نظر فیزیولوژیک در دور) ب

.شودمی
.سازي حافظه خود هستندرفیتنوجوانان برخالف کودکان قادر به ظ) پ
.شودموارد صرف داشتن شناخت به رفتار اخالقی منجر میاز در بسیاري ) ت
.نامیماز چهارده تا بیست سالگی را دوره نوجوانی می) ث
.گیردبار تفکر فرضی شکل میدر دوره نوجوانی براي اولین) ج

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

آمده است؟ترتیببههاي زیر در کدام گزینه پاسخ درست پرسش- 175
یک از عوامل مؤثر بر رشد اشاره دارد؟به کدام» خاندان نبوتش گم شد/ پسر نوح با بدان بنشست «بیت ) الف
گیرد؟چه دامنه سنی را در بر می» بزرگسالی دوم«) ب
کودکان در ابتدا قادر به انجام کدام حرکات هستند؟)پ
مند است؟ها عالقهسالگی به انجام کدام بازي5یا 4کودك در سن ) ت
هاي رشد انسان اشاره دارد؟یک از جنبهترتیب به کدامبه» ابراز خشم«و » حل مسائل«) ث
ـ اجتماعی، هیجانیهاي موازي سالگی ـ حرکات درشت ـ بازي65تا 40عامل محیطی ـ ) 1
هاي موازي ـ اجتماعی ـ هیجانیحرکات درشت ـ بازيسالگی ـ 65تا 40عامل زیستی ـ ) 2
هاي موازي ـ شناختی، هیجانیها ـ بازيسالگی ـ باال رفتن از پله65تا 40عامل محیطی ـ ) 3
، اخالقیهاي گروهی ـ شناختیسالگی ـ بستن بندکفش ـ بازي50تا 30عامل زیستی ـ ) 4

.اي داشته، لذا ضرورت مفهوم خوانی وجود داردل نخست بوده است سؤاالت کمتر جنبه حافظهچهار فصيبنددر این آزمون با توجه به اینکه جمع

وش مورد  مطالعهتعریف و ر
روان شناسی رشد

ادراك،احساس، توجه
حافظه و علل فراموشی

)4(تا پایان فصل ) 1(فصل 
111تا 8ي صفحه

دقیقه15: وقت پیشنهادي

شناسیروان
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31: يصفحه)دهم انسانییازي پایه(ي دوم ي متوسطهدورهبهمن6آزمونـ ) 4(ي پروژه

خودش اي؟ هنوز سؤالش به پایان نرسیده است، بالفاصله کتاب من را ندیده،پرسداز خواهرش می. اش را گم کرده استهاي درسیمینا یکی از کتاب«- 176
باشد؟فظه قوي چه میخاطر مینا رسید و هدف از داشتن حاکتاب مورد نظر به،نظر شما براساس کدام تکنیک حافظهبه»!یادم آمدنهاآ: گویدمی
رتفکّدهی به شکلا ـخبتمایزبخشی و روش پس) 2استفاده از رمزگردانی معنادار ـ داشتن تمرکز و تفکر) 1
رتفکّدهی به شکلهاي بدن ـ استفاده از سایر اندام) 4مهارت حل مسئلهبیان اهمیت مطالب ـ) 3

؟کند تا حافظۀ بهتري داشته باشدهاي مطالعه استفاده میشیوهآموز از کدامدانشترتیببهبا توجه به متن زیر،- 177
او براي کنترل اثر گذشت زمان مطالب را مرور . گذاردبندي بین مطالب تمایز میهاي قفسهپردازد و مانند کتاباو به نظم دادن به مطالب می«

کند در تر و فراموشی کمتر سعی میاره بخواند و براي یادگیري عمیقکند تا در صورت لزوم متن را دوبها را براي خود بیان میکند و جوابمی
».کمتر از شش یا هفت ساعت مطالب خوانده شده را مرور کند

تمایزبخشی ـ کاهش فاصله زمانی بین یادگیري یک مطلب و یادآوري آن ـ درآمد ـ یادگیري با استراحت) 1
زمان بین یادگیري یک مطلب و یادآوري آنـ کاهش فاصلۀاخبمرور کارآمد ـ روش پس ساماندهی مطالب ـ) 2
یادگیري با استراحتساماندهی مطالب ـ کاهش فاصله زمانی بین یادگیري یک مطلب و یادآوري آن ـ مرور کارآمد ـ) 3
ا ـ کاهش فاصله زمان بین یادگیري یک مطلب و یادآوري آن خبمرور کارآمد ـ روش پسشی ـتمایز بخ) 4

؟هاي شده به کدام قسمت اشاره داردهاي مشخصمحل)ب(و )الف(در شکل ترتیببه- 178

) الف()ب(
اي ـ شیار مرکزي ـ شیار طولیساقه مغز ـ مخچه ـ مغزپیشین ـ آهیانه) 1
گیجگاهی ـ شیار طولی ـ شیار مرکزيسري ـپسقطعهسري ـمغز تیره نخاع ـ لوب پس) 2
اي ـ شیار مرکزي ـ شیار طولیمغز پیشین ـ آهیانهمخچه ـمغز تیره نخاع ـ) 3
شیار مرکزيسري ـ گیجگاهی ـ شیار طولی ـسري ـ قطعه پسساقه مغز ـ لوب پس) 4

د عنوان آفت چه چیزي یاباشد و کدام عبارت در ارتباط با عکس صحیح است و از خوگیري بهمینادرستاکی کدام گزینه ردر ارتباط با خطاي اد- 179
شده است؟

کنـیم الزامـاً   شود ـ آنچه را که حس می کنیم تفسیر میهمه آنچه که احساس می) 1
توجهکنیم ـکش میاچیزي نیست که در ذهن خود ادر

توانـد  شـود ـ یـک شـکل واحـد مـی      کنـیم تفسـیر مـی   همه آنچه که احساس می) 2
شکل مجزا باشد ـ تمرکز5دربرگیرنده 

کنـیم  ایم ـ آنچـه را کـه حـس مـی     کنیم، حس کردهك میتمام چیزهایی که ادرا) 3
تمرکزکنیم ـاکش میرالزاماً چیزي نیست که در ذهن خود اد

توانـد تحـت   ایم ـ خطاي ادراکی می کنیم، حس کردهتمام چیزهایی که ادراك می) 4
تأثیر زمینه آن شکل باشد ـ توجه و تمرکز

؟یک از مراحل مؤثر در تمرکز قرار گرفته استتأثیر کدامدر هر کدام از موارد زیر فرد تحت ترتیببه- 180
تواند به خوبی حال او نمیاست شناسی مطالعه نکرده هاي مرتبط با رشته روانشناسی در چند ماه اخیر کتابی جز کتابدانشجوي رشتۀ روانـ 

.شناسی عادت کرده استکز کند چرا که به دروس روانرهاي جدید تمروي مطالعۀ درس
باز هم توضـیح  بعد کند که مطالب را در جلسۀ م میالآموزان معلم اعاکثر دانشغیبتشود اما به دلیل آموز در کالس ادبیات حاضر میـ دانش

.تواند به خوبی جلسۀ قبل تمرکز کنددر جلسۀ بعد او نمی. خواهد داد
گزیند و دانشجوي پسر هاي رنگارنگ را بر میتر الگوي دشت پر از گلخددهد دانشجويارائه مییدر کالس هنر استاد الگوهایی را براي نقاشـ 

.کشدتر نقاشی خود را بهتر میخگزیند اما دانشجوي دیکنواخت و آبی را بر میدریاي
یآشنایی نسبی با محرك و موضوع مورد توجه ـ یکنواختی و ثبات نسبی ـ درگیري و انگیختگی ذهن) 1
ـ آشنایی نسبی با محرك و موضوع مورد توجه ـ درگیري و انگیختگی ذهنییکنواختی و ثبات نسبی) 2
هایکنواختی و ثبات نسبی ـ آشنایی نسبی با محرك و موضوع مورد توجه ـ تغییرات درونی محرك) 3
هاآشنایی نسبی با محرك و موضوع مورد توجه ـ یکنواختی و ثبات نسبی ـ تغییرات درونی محرك) 4

A

B

C
D

E
F
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32: يصفحه)دهم انسانییازي پایه(ي دوم ي متوسطهدورهبهمن6آزمونـ ) 4(ي پروژه

شود؟شود؟آیا مقررات آزمون اجرا میآیا مقررات آزمون اجرا می):):سوال هاي نظم حوزهسوال هاي نظم حوزه((نظرخواهینظرخواهی

.ها دقت کنیدي سؤالهاي زیر، به شمارهگویی به سؤالان گرامی؛ لطفاًً در هنگام پاسخآموزدانش

شـروع به موقع

)ي نظرخواهی آمده استهاي علمی در ابتداي برگهگویی به نظرخواهی و سؤالزمان هاي شروع پاسخ(شود؟ شروع میبه موقـعي شما آیا آزمون در حوزه- 294

.شودع و دقیقاً سروقت آغاز میبله، هر دو مورد به موق) 1

.شودگویی به نظرخواهی رأس ساعت آغاز نمیپاسخ) 2

.شودهاي علمی رأس ساعت آغاز نمیگویی به سؤالپاسخ) 3

.نظمی وجود دارددر هر دو مورد بی) 4

متأخـرین

شوند؟متوقف میدر محل جداگانهآموزان متأخر آیا دانش-295

.داوطلبان متأخر در حال رفت و آمد در سالن آزمون هستند) و حتی گاهی اوقات پس از آن(روع آزمون خیر، متأسفانه تا زمان ش) 1

شود اما نه به طور کاملاین موضوع تا حدودي رعایت می) 2

.دشوشوند اما در هنگام ورود، سروصدا و همهمه ایجاد میشوند و بعداً وارد حوزه میبله، افراد متأخر ابتدا متوقف می) 3

.شودنظمی و سروصدا ایجادنمیاي در نظر گرفته شده و بیشوند ضمناً براي آنان محل جداگانهبله، افراد متأخر بعداً وارد حوزه می) 4

مراقبـان

کنید؟آزمون امروز را چگونه ارزیابی میعملکرد و جدیت مراقبان-296

ضعیف) 4متوسط) 3خوب ) 2خیلی خوب) 1

ترك حوزه–پایان آزمون 

شود؟داده میخروج زودهنگام ي اجازهقبل از پایان آزموني شما به داوطلبان آیا در حوزه-297

.شودي ترك حوزه داده میبله، قبل از پایان آزمون اجازه) 1

گاهی اوقات) 2

به ندرت) 3

گاهخیر، هیچ) 4

امروزارزیابی آزمـون

کنید؟ا چگونه ارزیابی میرکیفیت برگزاري آزمون امروزبه طور کلی - 298

ضعیف) 4متوسط) 3خوب) 2خیلی خوب) 1
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ن   ۶۶ ن ھ   ٩۶٩۶ماه ماه ھ
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 پديدآورندگان آزمون
 :طراحان

  

 نام طراحان نام درس

 )2( و نگارش فارسي
 ،الهـام محمـدي   ،حمـــدجواد محـــــسني  م ،زمـاني  بخـش  سعيد گنج ،آرش عــيوق،عباس عبدالمحمدي،مريم شميراني،داود تالشي،محسن اصغري
مرتضي منشاري

، مجيد هماييحسين رضاييسعيد جعفري،درويشعلي ابراهيمي،پرور،اكبر ايمانعليمريم آقاياري،  )2(عربي زبان قرآن 

سيداحسان هندي،فيروز نژادنجـــف،كبيرمرتضي محسني،حامد دوراني،محبوبه ابتسام  )2(دين و زندگي 

جواد مؤمني،رضا كياساالر،طلبندا باران  )2(انگليسي  زبان

، مهدي مالرمضانيكفش، اميرزراندوز، امير محموديانفرداد روشني، حميد زرينهادي پالور،محمد بحيرايي،  )2(رياضي و آمار 

»گواه«نيا، شاهد  م نورينژاد، كاظم كاظمي، اعظسادات طباطباييمحسن اصغري، سعيد جعفري، عارفه  )2(علوم و فنون ادبي 

آباديان، مهدي كاردان، حبيبه محبي، آزاده ميرزايي، بهروز يحييسادات سعيديان، عليرضا عوضهژبر رحيمي، سكينه  ) 2(تاريخ 

يآباديان، مهدي كاردان، الهام ميرزائي، حبيبه محبي، بهروز يحينژاد، عليرضا عوضهژبر رحيمي، محمدابراهيم علي  )2(جغرافيا 

زاده ولوكالئي نژاد، الهام ميرزائي، بهروز يحيي، سيروس نبيمهران افشاري، سوفيا فرخي، محمدابراهيم علي  )2(شناسي  جامعه

ربابه صالحيمحمدحسين امامي، ناهيد جوهريان، ژيال سالجقه، فاطمه شهميري، عاطفه   فلسفه

ي، مهرزاد صحبتي، سوفيا فرخي، الهام ميرزائيمهران افشاري، هژبر رحيمي، محمدجواد صحرابان  شناسي روان

 :گزينشگران و ويراستاران  
  

 ويراستار استاد مسئول درس گزينشگر  نام درس

الهام محمدي  )2(فارسي و نگارش 
الهام محمدي

هامون سبطي: مشاور راهبردي
مرتضي منشاري  ،محمدجواد محسني ،مريم شميراني

مؤمن درويشعلي ابراهيمي، حسام حاج مريم آقاياري ريآقايامريم  )2(عربي زبان قرآن 

سيداحسان هندي ،صالح احصائي حامد دوراني حامد دوراني  )2(دين و زندگي 

سپيده عرب،عبدالرشيد شفيعي جواد مؤمني جواد مؤمني  )2(انگليسي  زبان

محمد بحيراييكفشحميد زرينكفشحميد زرين )2(رياضي و آمار 

مرتضي منشاري، الهام محمدي، حسن وسكري نيااعظم نوري نيااعظم نوري  )2(علوم و فنون ادبي 

 )2(تاريخ 
آباديان  عليرضا عوضبهروز يحيي ـ   حبيبه محبي  حبيبه محبي

 )2(جغرافيا 
صحرابانيمحمدجواد ـ  آزيتا بيدقي هژبر رحيمي هژبر رحيمي  )2(شناسي  جامعه

آباديان ـ عليرضا عوض ربابه صالحي عاطفه محمديفرحناز خان محمدينفرحناز خا   فلسفه

ـ هژبر رحيميمحمدجواد صحراباني سوفيا فرخي سوفيا فرخي  شناسي روان

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

)عمومي( عريمعصومه شا  )اختصاصي( حبيبه محبي: مسئول دفترچه
مهشيد ابوالحسني :آرايي نگاري و صفحه حروف

 مريم صالحي :مدير واحد مستندسازي و مطابقت با مصوبات
 زهره قموشي :ي مستندسازي مسئول دفترچه

سوران نعيمي :نظارت چاپ
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ون ونت آز   ت آز
ی سا یسال یازدھم ا سا   سال یازدھم ا

ن   ۶۶ ن ھ   ٩۶٩۶ھ
ي صفحه مواد امتحاني رديف

  4  )2(فارسي و نگارش   1

  6  )2(عربي زبان قرآن   2

  8  )2(دين و زندگي   3

  10  )2(انگليسي  زبان  4

11  )»گواه«شاهد ) (2(انگليسي  زبان  5

  12  )2(رياضي و آمار   6

  15  )2(علوم و فنون ادبي   7

16  )»گواه«شاهد )(2(علوم و فنون ادبي   8

  17  )2(تاريخ   9

  18  )2(جغرافيا   10

  20  )2(شناسي  جامعه  11

  21  لسفهف  12

23  شناسي روان  13

  
  
  
  
  
  
  
  
  

ی قلم وز ی آ )عام فو (ی  یاد عل
   

 165داخلي  021-6463ـ تلفن چهار رقمي  923خيابان انقالب بين صبا و فلسطين پالك : دفتر مركزي

 »آموزش چي وقف عام است بر گسترش دانش و آموزشي قلم  ها و درآمدهاي بنياد علمي تمام دارايي«

ي آزمون به صفحهو اشتباهات پرتكرار دارهاي دامالؤبراي ديدن س:آموزان گراميدانش*
.و جايزه بگيريد دار بنويسيدمقطع خود مراجعه كنيد و نظر خود را در مورد سؤاالت دام

www.moshaverane100.com



4: يصفحه)دهم انسانییازي پایه(ي دوم ي متوسطهدورهبهمن6آزمون-)4(يپروژه

)محمدجواد محسنی(- 1

:معناي صحیح واژة مشخص شده

جا مکّار و تنبلمکر و ناراستی، در این: دغل: »2«گزینۀ 

)نامه، لغت، واژه2فارسی (

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

)محسن اصغري(- 2

الوهیت و خدایی، پروردگاري: ربوبیت

)نامه، لغت، واژه2فارسی (

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

)الهام محمدي(-3

هاي دیگرتشریح گزینه

:اند ازامالي صحیح واژگان عبارت

حطام: »4«گزینۀ / صعب: »3«گزینۀ / خُردسال: »1«گزینۀ 

)27و 20، 17هاي ، امال، صفحه2فارسی (

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

)الهام محمدي(- 4

.است» فروگذاري«امالي صحیح کلمه 

)47، امال، صفحۀ 2فارسی (

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

)اردبیل-مرتضی منشاري(- 5

.استعاره ندارد) روي همچون ماه(رو ماه: تشبیه

هاي دیگرتشریح گزینه

استعاره از » دو عقیق«: استعاره/ »انمالحت مانند دک«، »بازار حسن«: تشبیه: »2«گزینۀ 

»سخن شیرین«استعاره از » شکر«، »دو لب«

فغان برآوردن گردون: استعاره و تشخیص/ بار عشق: تشبیه: »3«گزینۀ 

» گـل «: اسـتعاره / »ما مانند بلـبالن «، »فروشانکوي مانند بازار گل«: تشبیه: »4«گزینۀ 

»رخسار معشوق«استعاره از 

)ه، آرای2فارسی (

)الهام محمدي(- 6
هاي دیگرتشریح گزینه

»معشوق«استعاره از » آفتاب«: »1«گزینۀ 
»ناراحت شدن«کنایه از » دل گرفتن«: »2«گزینۀ 
»هاها و نعمتآفریده«دوم، مجاز از » دیده«: »4«گزینۀ 

)، آرایه2فارسی (

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

)زمانیبخش سعید گنج(-7

» روز سیاه داشتن«/ » تماشا، دیده و چشم«و » روشن و نور«: تناسب/ سیاه و روشن: تضاد
»بدبخت و بیچاره بودن«کنایه از 

)، آرایه2فارسی (

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

)آرش عیوق(-8

لۀ مغوالن به ایران، سلطان محمد در حم. فرزند سلطان محمد خوارزمشاه بودالدینجالل
توان مقابله نداشت و به علت ترس و عدم اتکا به مردم از برابر مغوالن گریخت و به جزیرة 

در مقابله » الدینجالل«فرزند شجاع او . جا مرددر دریاي خزر رفت و در همان» آبسکون«
. با مغوالن ایستادگی کرد ولی در نهایت راه به جایی نبرد

» چو آتش در سپاه دشمن افتاد«/ » اندوهگین بودن«←» تر شدده مژگانش به خون دی«
»نابودگري«←

)67، تاریخ ادبیات، صفحۀ 2فارسی (

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

)محمدجواد محسنی(-9

»خواب«: کاهش./ جزء خود کلمه است» شبانگاهی«در » گ«: »4«گزینۀ 
هاي دیگر تشریح گزینه

) واج میانجی(ماجرايِ : افزایش/ انشا←انشاء : کاهش: »1«گزینۀ 
بنديدس←دستبندي: کاهش) / ي میانجی(هدیۀ و طالي : افزایش: »2«گزینۀ 
اجرا←اجراء: کاهش)/ واج میانجی ك(پلّکانی : افزایش: »3«گزینۀ 

)69، زبان فارسی، صفحۀ 2فارسی (

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

)داود تالشی(-10

وسیعداغ و معطوف» 1«گزینۀ 
»انس بن حارث«بدل براي » )ص(صحابی رسول خدا «بدل: »3«گزینۀ 
).تکرار(» با یاد خدا«تکرار: »4«گزینۀ 
ربط است نه » واو«، »گداختمی«و » سوختمی«بین دو فعل » واو«، »2«در گزینۀ : توجه
.عطف

)32فارسی، صفحۀ ، زبان2فارسی (

)2(و نگارشفارسی

www.moshaverane100.com



5: يصفحه)دهم انسانییازي پایه(ي دوم ي متوسطهدورهبهمن6آزمون-)4(يپروژه

)محسن اصغري(-11

2» خرامشمشاد خوش«و » فزایاقوت جان«: هاي وصفیترکیب
هاي دیگرتشریح گزینه

، »روي لطیـف «، »قدي چابک«، »بلندقدي «، »لفظی شیرین«، »لفظی فصیح«: »2«گزینۀ 

ترکیب وصفی8» چشمی کشیده«، »چشمی خوش«، »روي زیبا«

رفتن «، »آن رفتن«، »آشوبخندة دل«، »آن خنده«، »لعل دلکش«، »آن لعل«: »3«گزینۀ 

ترکیب وصفی8» گام آرمیده«، »آن گام«، »خوش

5» دل رمیـده «، »ایـن دل «، »چه چاره«، »چشمآهوي سیه«، »آن آهو«: »4«ینۀ گز

ترکیب وصفی

)77، زبان فارسی، صفحۀ 2فارسی (

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

)عباس عبدالمحمدي(-12

: »4«گزینـۀ  / واژة مرکـب » هدادخـوا «: »2«گزینـۀ  / واژة مرکـب » بندپیش«: »1«گزینۀ 

واژة مرکب» پرمعنی«

)42، زبان فارسی، صفحۀ 2فارسی (

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

) اردبیل-مرتضی منشاري(- 13

:اند از، عبارت»1«گزینۀ الگوهاي هجایی 

: را/ کوتـاه  مصوت+ صامت = گ / صامت + مصوت کوتاه + صامت ) = ن ـُ و (نو : نوگرایی

مصوت بلند+ صامت = یی / مصوت بلند + صامت 

)54، زبان فارسی، صفحۀ 2فارسی (

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

)مریم شمیرانی(-14

در سه گزینۀ دیگر بر توان و عزم خویش اتکا کردن توصیه شده است؛ در حـالی کـه در   

.هاي راه وصال را تحمل کندختیطالب وصل مجبور است، س» 3«گزینۀ 

)78، صفحۀ 3، مفهوم، مشابه تمرین 2فارسی (

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

)مریم شمیرانی(-15

شـدند  کند که هر چند کشته میدر صورت سؤال شاعر انبوهی سپاه مغول را توصیف می

شـاعر معتقـد اسـت کـه     » 2«زینـۀ  ولی تعدادشان رو به افزونی بود، در حالی کـه در گ 

.ممدوحش چندان از سپاه دشمن کشت که دیگر دالوري در لشکر او نماند
هاي دیگرتشریح گزینه

فشانی سربازانجان: »4«گزینۀ / نبرد با دشمن : »3«گزینۀ / شدت نبرد : »1«گزینۀ 

)67، مفهوم، صفحۀ 2فارسی (

)محسن اصغري(-16

بیند اما در بـاطن،  شاعر در ظاهر خود را در میان جمع می» 4و 3، 2«هاي در ابیات گزینه

کند که تنها دل، جایگاه معشـوق  ، شاعر ادعا می»1«دلش نزد دلدار است و در بیت گزینۀ 

.است نه دیر و حرم

)43، مفهوم، صفحۀ 2فارسی (

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

)مریم شمیرانی(-17

که حتمـاً و فقـط طـرح    تواند به صورت بیت شعر یا یک سؤال باشد؛ نه ایني میبندجمع

.سؤال باشد؛ چون مهم درگیرشدن ذهن خواننده است

)40، نگارش، صفحۀ 2نگارش (

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

)محمدجواد محسنی(-18

اشـاره  » مال خود در ایـن دنیـا  رسیدگی به اع«هر دو به » 4«بیت صورت سؤال و گزینۀ 

.کنندمی

)22، صفحۀ 4، مفهوم، تمرین 2فارسی (

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

)محسن اصغري(-19

و » 3و 2، 1«هاي به طور مشترك در گزینه» تنها عاشق، محرم اسرار عشق است«مفهوم 

تنها آه سحري خـود را  » 4«زینۀ بیت صورت سؤال مطرح شده است، اما شاعر در بیت گ

.داندمحرم راز خود می

)61، مفهوم، صفحۀ 2فارسی (

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

)مریم شمیرانی(-20

اهمیت بودن هستی عاشق و در عوض بی» 2«مفهوم مشترك بیت صورت سؤال و گزینۀ 

.آرزوي جاودانگی براي معشوق مطرح شده است

:هاي دیگریح گزینهتشر

از دست رفتن معشوق: »1«گزینۀ 

.حضور یار در زمان زنده بودن عاشق مفید است نه پس از مرگ او: »3«گزینۀ 

.تواند زنده بماندعاشق بدون محبوب نمی: »4«گزینۀ 

)53، مفهوم، صفحۀ 2فارسی (
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)23ي ، صفحهترجمه، مجید همایی(»4«ي گزینه-21

»ن«/ دوست راستگوي ما : »قودصدیقنا الصحنا «/ کسی است که : »م نصـمـا را  : »ی
از مـا  : »یحفظنا«/ هایمان در مورد عیب: »فی عیوبنا«/ دهد کند یا پند مینصیحت می

گزینـد   مـا را برمـی  : »یؤثرنـا «/ مـا  ) نبـود (در غیبت : »فی غیبنا«/ کند محافظت می
بر خودش: »علی نفسه«) / دهدترجیح می(

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

)3ي ، صفحهترجمهمجید همایی، (»3«ي گزینه-22

: »أن یکونوا«/ )آموزان ما واجب استبر دانش(آموزان ما باید دانش: »علی تالمیذنا«
کارهاي شایسته : »األعمال الصالحۀ«/ مند عالقه) جادر این(: »مشتاقینَ«/ باشند )که(

: »مشاکل الحیاة«/ کنندگانصبر: »صابرین«/ کنندگان، دورکنندگان  نهی: »ینناه«/ 
مشکالت زندگی

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

)28ي ، صفحهترجمه، مجید همایی(»1«ي گزینه- 23

/ صـدایی را : »طنینـاً «/ کـرد ایجـاد مـی  …مرغ مگس : »حدثُان یطنّکانَ الطائر ال«
: »یـه رؤیـۀ جناح «/ کنیـد  ) سـعی (تـالش  : »لواحاوِتُ«/ هایش بال،دوبالش: »یهحجنا«

توانیدنمی: التقدروا/)جادر این(را ببینید) بالشدو(هایش بال
 ----------------------------------------------

)29و 17، 10ي هاصفحه، ترجمه، پروراکبر ایمانعلی(»2«ي گزینه-24

.داردرتچمانند یپوشش خاصسنجاب پرنده : ي درست عبارتترجمه
:توضیح نکات درسی

»ل جمله + »ـلدارد= اسم مجرور یا ضمیر متصل در او
:هاي دیگرتشریح گزینه

شن: الرَّمل/ دم : ذَنَب/ مار : ۀحی: »1«ي گزینه
هـا  در النـه : فی الوکَنـات حنَ نُ/ پرندگان : رویالطّ/ گالیه کنم اگر : شکوتإنْ: »3«ي گزینه

شیون کنند
.ها ناسزا گفته بودندبه آن: کانوا سبوهم/ دشنام دهند : بوانْ یسأ: »4«ي گزینه

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

)14و 6، 5ي ها، صفحهلغت، مریم آقایاري(»4«ي گزینه-25
:هاي دیگرتشریح گزینه

)شایستگان(األفاضل )فرومایگان(األراذل : »1«ي گزینه
)ترینکوچک(أصغَر )ترینبزرگ(ر أکب: »2«ي گزینه

)بدترین(شَرّ )بهترین(خَیر : »3«ي زینهگ

)23ي صفحه، لغت و مفهوم، مریم آقایاري(»1«ي گزینه-26
سازددور می: »بعدی«/ سازد نزدیک می: »برِّیق«

.هستندمناسب ي خالی هاجابراي » 1«هاي گزینه فعل،با توجه به معناي عبارت
سـازد نزدیک میدروغگو مانند سراب است؛ دور را بر تو فرد بسیار«: ترجمه عبارت

».سازددور میو نزدیک را بر تو 
 -------------------- --------------------------

متني ترجمه :
ـ واسـت ختـه یرشیهادندانتمامکهدیدد،یدی بیعجي ایؤرخوابدري مرد دنـدان کی
:گفـت اوبـه پـس  د،یپرسـ خـواب نیاریتفسي دربارهی شخصازپس. استماندهشیبرا
نیغمگـ بسـیار )مـرد (پـس  »!یمانیمتنها)تو(ورندیمیمتوازشیپی همگاتخانواده«

ـ عجخـواب ي دربـاره پس،دیدرا»نیریسابن«ها،خوابمعروفمفسرسپسشد، از بشی
»!بخواهـد خدااگر؛استتریطوالناتخانوادهازعمرتتو«:دادجوابپس . کردسؤالاو 

.سمت خانه رفتبهخوشحال،مردپس
)ترکیبی، مطلبدرك،ییرضانیحس(»1«يگزینه-27
طبق متن نادرست اسـت، چـون در   » .تفسیر اول را براي خواب تأیید نکردنیریسابن«

.کردواقع با بیان بهتري آن را تأیید
:هاي دیگرتشریح گزینه

. طبق متن، صحیح است» .امید را در قلب مرد برانگیخت«: »2«ي گزینه
.صحیح استطبق متن، » .استترات طوالنیعمرت از خانواده:به مرد گفت«: »3«ي گزینه
.  طبق متن، صحیح است» .بودمشهور هادر تفسیر خواب«: »4«ي گزینه

 ----------------------------------------------
)ترکیبی،مطلبدرك،ییرضانیحس(»2«يگزینه-28
دومریتفسـ ازچـون است،نادرستمتن،طبق».نشدیراضخوابشریتفسدوازمرد«

. شدیراض
:درسیتنکاتوضیح

شـدن، واقـع مضافلیدلبهبوده و »نِیرَیتفس«آناصلکهاستیمثناسم»يرَیتفس«
.استشدهحذفآن»نون«

:هاي دیگرتشریح گزینه
. طبق متن، صحیح است» .خانواده باعث اندوه مرد شداز دست دادن خبر «: »1«ي گزینه
.ن، صحیح استطبق مت» .فقط تفسیر اول مرد را ترساند«: »3«ي گزینه
.  طبق متن، صحیح است» .هیچ فرقی بین دو تفسیر در مفهوم نیست«: »4«ي گزینه

 ----------------------------------------------
)ترکیبی،مطلبدرك،ییرضانیحس(»4«يگزینه- 29

ـ میمـ کانشینزدازیکیند،یببرایدندانافتادنيایروخواب،درهرکس« طبـق »!ردی
.استحیصحمتن،

 ----------------------------------------------
)ترکیبی،مطلبدرك،ییرضانیحس(»2«يگزینه-30

اسم تفضیل: أطول/ اسم مفعول : المعروف/ اسم فاعل : مفسر

)2(عربی زبان قرآن 
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)ترکیبی،مطلبدرك،ییرضانیحس(»2«يگزینه- 31
:هاي دیگرتشریح گزینه

. استنادرست» تفعل«: »1«ي گزینه
. نادرست است» إلیه و مجرورمضاف«و » اسم المبالغۀ«: »3«ي گزینه
. نادرست است» منصوب«: »4«ي گزینه

 ----------------------------------------------
)34و 22، 18، 11ي ها، صفحهلغت و مفهومسعید جعفري، (»2«ي گزینه- 32

)نادرست(.روده کار میببآظرفی است که فقط براي خوردن » ناءإ«
:هاي دیگرترجمه گزینه

یـا سـنگینی آن   شـیء  وزنگیـري  اي است که براي انـدازه ترازو وسیله: »1«ي گزینه
.رودکار میبه

.ملمع ابیاتی فارسی آمیخته به عربی است: »3«ي گزینه
شـمار  بـه در جهـان  زنـده  ) جـانوران (تـرین حیوانـات   نهنگ آبی بزرگ: »4«ي گزینه

.رودمی
 ----------------------------------------------

)32و 31ي ، صفحهقواعد، پروراکبر ایمانعلی(»4«ي گزینه-33
هرچه از خیـر انفـاق کنـی    :جواب شرط:»تَجِد«،فعل شرط: »تُنفقْ«اسم شرط، : »ما«
.یابیوابش را نزد خدا میث

:توضیح نکات درسی
.آیدفعل شرط و جواب شرط میهمراه با»چهره«به معنی »ما«اسم شرط 

:هاي دیگرتشریح گزینه
خـواهم اقـدام بـه    آنچه از شما مـی (ب مضارع أطلُ+ اسم موصول » ما«: »1«ي گزینه

).کارهاي خوب است
نـزدم قلمـی   ()حرف نفـی يما(نتوانستم : »رتما قَد«/ نبود :»کانما«: »2«ي گزینه

).ي بنویسیمنبود پس نتوانستم چیز
بیـنم  هـا را در دسـتت مـی   هـایی کـه آن  ایـن برگـه  (اسم استفهام : »ما«: »3«ي گزینه

)چیست؟
 ----------------------------------------------

)20و 19ي ، صفحهقواعدپرور، اکبر ایمانعلی(»1«ي گزینه- 34
»رَّبالملـش  کـه اسـت  »تفعیـل «اسم مفعول مزیـد از بـاب   ،آزموده: »جاو)دارد و ) م

.فتحه دارداشدومین حرف اصلی
:توضیح نکات درسی

و اسم فاعـل مزیـد اولـش م و دومـین حـرف      است »لفاع«اسم فاعل مجرّد بر وزن ـ 
.کسره استداراي اشاصلی

و اسم مفعول مزید اولش م و دومین حـرف  است »مفعول«د بر وزن اسم مفعول مجرّـ 
.تفتحه اسداراي اشاصلی

:هاي دیگرتشریح گزینه
. است» مفاعلَۀ«مصدر از باب )محافظت کردن(: »المحافظَۀ«: »2«ي گزینه
اسم مفعول مجرّد:»ولۀجهم«اسم فاعل مجرّد ـ : »بۀالکات«: »3«ي گزینه
»إفعال«اسم فاعل مزید از باب : »مهِمۀال«: »4«ي گزینه

)32و 31ي ، صفحهرجمه و قواعدت، درویشعلی ابراهیمی(»2«ي گزینه- 35
صورت فعل مضارع باشـند، از نظـر ترجمـه،    بههرگاه فعل شرط و جواب شرط هر دو 

.شودترجمه می» مضارع التزامی«صورت فعل شرط به
صورت فعل ماضی هستند لذا فعـل  چون فعل شرط و جواب شرط بهها، در سایر گزینه

.و گاه نیز مضارع التزامی ترجمه کنیمصورت ماضی سادهتوانیم بهشرط را گاه می
 ----------------------------------------------

)6و 5ي ، صفحهقواعددرویشعلی ابراهیمی، (»2«ي گزینه- 36
.است و اسم تفضیل نیست) بدي(به معناي مصدري » شرّ«در این آیه شریفه، کلمه 

:هاي دیگرتشریح گزینه
.و اسم تفضیل است»بهترین«به معناي »خیر«کلمه : »1«ي گزینه
.و اسم تفضیل است»أکبر«مؤنث »الکبري«کلمه : »3«ي گزینه
.اسم تفضیل است»ترینزشت= أنکر «کلمه : »4«ي گزینه

 ----------------------------------------------
)32و 31ي ، صفحهقواعد، سعید جعفري(»3«ي گزینه-37

.روداي شرط ندارد و ادات شرط به شمار نمیمعن) نیست(= »ما«
.از ادوات شرط هستند» إذا ـ إنْ ـ من«کلمات ترتیب بهها در سایر گزینه

 ----------------------------------------------
)20و 19ي صفحه، قواعددرویشعلی ابراهیمی، (»3«ي گزینه-38

از ثالثـی مزیـد را خواسـته    ) مفعولدو اسم: اسما مفعول(صورت سؤال دو اسم مفعول 
:است

دو اسـم مفعـول مزیـد    ) خالصه شـده : ملخّصۀ(و ) توضیح داده شده: ضَحۀًمو(هدو کلم
) تلخـیص (»تفعیـل «و دومـی از بـاب   ) فعالإباب = إیضاح (هستند که اولی از مصدر 

.اندگرفته شده
:هاي دیگرگزینهتشریح 
.ل نیامده استدر این گزینه اسم مفعو: »1«ي گزینه
.نیستنداسم مفعول) بدیعۀ ـ خضرة(کلمه دو: »2«ي گزینه
.است»الستفعا«اسم مفعول از باب ) المستخدم(کلمه: »4«ي گزینه

 ----------------------------------------------
)33و 9ي صفحه، مکالمه، مریم آقایاري(»1«ي گزینه-39

ـ ) چنـد تومـان اسـت؟   هاي زنانهنهپیرااین (ساتینُ؟ بِکَم تومان هذه الف ـ  ـ ر ذلـک متج
.)بهتـري دارد هـاي زنانـه  پیـراهن او ؛آن مغازه دوستم است. (ساتینُ أفضَلُلَه ف؛زمیلی

.ربط استپاسخ داده شده به سؤال نادرست و بی
 ----------------------------------------------

)8و 6، 5هايصفحه، قواعد، سعید جعفري(»3«ي گزینه-40
»إفعال«باب از فعل ماضی : نَأحس/ »إفعال«باب از فعل امر : أحسن

:هاي دیگرتشریح گزینه
سم مکانا: الْمالعب/ »إفعال«باب از فعل ماضی حسنْتأ: »1«يهگزین
تفضیلسم الاأحسن: »2«يهگزین
سم التفضیلاأحسن: »4«يهگزین
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8: يصفحه)دهم انسانییازي پایه(ي دوم ي متوسطهدورهبهمن6آزمون-)4(يپروژه

)کبیرمرتضی محسنی(»4«ي گزینه-41

ارائه الگوهاي نامناسبهاي اصیل اسالمی به انزوا کشیده شدن شخصیت

منوعیـت از نوشـتن احادیـث    مهاي شخصی در احکام دینیدخالت دادن سلیقه

)ص(پیامبر 

)109و 107ي ، صفحه9درس (

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

)محبوبه ابتسام(»1«ي گزینه-42

هم انسان و هم سایر موجودات نیازهاي طبیعی و غریزي دارند که خداوند پاسـخ بـه   

.این نیازها را در جهان خلقت آماده کرده است

)5، صفحۀ 1درس(

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

)سید احسان هندي(»4«ي گزینه- 43

قطعاً دین نزد خداوند، اسالم است و اهل کتاب در آن، : عمرانسورة آل19ترجمۀ آیۀ 

که به حقانیت آن آگاه شدند، آن هـم بـه دلیـل    راه مخالفت نپیمودند مگر پس از آن

.ان آنان وجود داشترشک و حسدي که می

)15، صفحۀ 2درس (

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

)کبیرمرتضی محسنی(»2«ي گزینه-44

به علت ابتدایی بودن سطح فرهنگ و زندگی اجتماعی و عدم توسعۀ کتابت، تعلیمات 

متفـاوت  یافت که بـا اصـل آن  اي تغییر میشد یا به گونهانبیاء به تدریج فراموش می

، مربوط بـه رشـد   »…انّا معاشر االنبیاء «): ص(این حدیث شریف پیامبر اکرم . شدمی

) هـا علل تجدیـد نبـوت  (تدریجی سطح فکر مردم از علل فرستادن پیامبران متعدد 

)18و 17هاي ، صفحه2درس (.است

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

)کبیرنیمرتضی محس(»2«ي گزینه-45

به یکی از عوامل ختم نبوت، یعنـی پویـایی و   » احلّ اهللا البیع و حرّم الرّبا«آیۀ شریفۀ 

.روزآمد بودن دین اسالم اشاره دارد

)26و 25، صفحۀ 3درس (

)تبریز-فیروز نژادنجف(»3«ي گزینه-46

داند عوامـل خـتم نبـوت   تعیین زمان ختم نبوت با خداست، زیرا اوست که دقیقاً می

.فراهم شده یا نه

.اولین علت ختم نبوت، آمادگی جامعۀ بشري براي دریافت برنامۀ کامل زندگی است

)25، صفحۀ 3درس (

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

)حامد دورانی(»3«ي گزینه-47

می اي پیش آید، حـاکم اسـال  زمانی که موارد مهم با هم در تضاد باشند و شرایط ویژه

.این مفهوم مربوط به پویایی و روزآمد بودن دین اسالم است. اي دارداختیارات ویژه

)27و 26هاي ، صفحه3درس (

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

)کبیرمرتضی محسنی(»1«ي گزینه-48

انسـجام درونـی در عـین نـزول    «عدم وجود تعارض و ناسازگاري در قرآن مربوط به 

» جانبـه بـودن قـرآن   جامعیت و همه«و ارائه برنامۀ کامل زندگی مربوط به » تدریجی

.است

)42و 41، صفحۀ 4درس (

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

)محبوبه ابتسام(»1«ي گزینه- 49

العادة قرآن کریم در افکار و قلوب در طول تاریخ شده زیبایی لفظی، سبب نفوذ خارق

تـأثیر آن مسـلمان   است و بسیاري از مردم به خصوص ادیبان و دانشـمندان تحـت  

.اندشده

)41و 40هاي ، صفحه4درس (

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

)محبوبه ابتسام(»4«ي گزینه-50

که بیش از شش هزار آیۀ قـرآن در طـول   با این: انسجام درونی در عین نزول تدریجی

سال نازل شده و در مورد موضوعات متنوع سخن گفته، نه تنهـا میـان آیـات آن    23

تـر از اعضـاي یـک بـدن بـا یکـدیگر       تعارض و ناسازگاري نیست، بلکه آیاتش دقیق

. هماهنگی دارند

هـا  دوستی و معنویت و حقوق برابر انسـان خواهی، علمطرح موضوعاتی مانند عدالت

.عقاید دوران جاهلیت استبیانگر تأثیرناپذیري قرآن از 

)42و 41، صفحۀ 4درس (

)2(دین و زندگی 
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9: يصفحه)دهم انسانییازي پایه(ي دوم ي متوسطهدورهبهمن6آزمون-)4(يپروژه

)محبوبه ابتسام(»2«ي گزینه-51

جانبه بودن قرآن و در ارتبـاط بـا نیازهـاي    بیانگر جامعیت و همه) ع(حدیث امام باقر 

هاست؛ یعنی همان نیازهایی که پیـامبران بـه   مربوط به برنامۀ زندگی و هدایت انسان

.اندها فرستاده شدهخاطر آن

)42ي ، صفحه4درس (

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

)حامد دورانی(»1«ي گزینه-52

اهللا اعلـم  «تواند آنان را انتخاب کنـد  چون پیامبران باید معصوم باشند، فقط خدا می

عصمت پیامبران معلول مشاهدة حقیقت گناه و علم به عواقـب  . »حیث یجعل رسالته

.آن است

)58، صفحۀ 5درس (

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

)حامد دورانی(»2«ي گزینه- 53

برند به آنچه بر تـو نـازل   اي کسانی که گمان میآیا ندیده«: سورة نساء60ترجمۀ آیۀ 

خواهند داوري به نزد طـاغوت  شده و به آنچه پیش از تو نازل شده ایمان دارند، اما می

خواهـد  ه به آنان دستور داده شده که به آن کفر بورزند و شـیطان مـی  برند، حال آنک

».آنان را به گمراهی دور و درازي بکشاند

)55، صفحۀ 5درس (

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

)سیداحسان هندي(»4«ي گزینه-54

و » من النّاسو اهللا یعصمک«حفظ پیامبر از خطرات احتمالی از دقت در عبارت شریفۀ 

.گرددآیۀ ابالغ مفهوم می

)83و 82، صفحۀ 7درس (

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

)فیروز نژادنجف ـ تبریز(»3«ي گزینه-55

امیه شان در مبارزه با حکومت بنیبارها مسلمان را نسبت به ضعف و سستی) ع(علی 

از آن جهت که نه ؛شما پیروز خواهند شدبر ) نشامیا(آن مردم : فرمایدبیم داده و می

ن جهت که آنان در راه باطلی کـه زمامـدارا نشـان    ایند بلکه به تربه حق نزدیکآنان 

.برندشتابان فرمان او میروندمی

)106ي ، صفحه9درس (

)تبریز-فیروز نژادنجف(»4«ي گزینه-56

به عنـوان جانشـین بـر    ) ع(ت علی االنذار حضردر یوم) ترین واقعهابتدایی(اولین بار 

به ایـن واقعـه اشـاره    » و انذر عشیرتک االقربین«مردم معرفی شد که عبارت شریفۀ 

.دارد

)79و 78هاي ، صفحه7درس (

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

)محبوبه ابتسام(»2«ي گزینه-57

شوند، قـرآن و  از هم جدا نمی)ص(طور که قرآن و پیامبر مطابق حدیث ثقلین، همان

طور که قرآن همیشگی است، وجود معصـوم نیـز   همان. (اندهماهل بیت نیز همواره با

.)همیشگی است

)81، صفحۀ 7درس (

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

)محبوبه ابتسام(»3«ي گزینه-58

…آورندة به خـدا و  اولین ایمانهایی مانندرا با ویژگی) ع(، حضرت علی )ص(پیامبر 

.بر ایشان نازل شد» …انّ الّذین آمنوا و عملوا الصالحات «توصیف کردند و سپس آیۀ 

)92، صفحۀ 8درس (

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

)محبوبه ابتسام(»3«ي گزینه-59

توانـد بـا   ف است که میو کدام هد» کند؟براي چه زندگی می«خواهد بداند انسان می

داند که اگر هدف حقیقـی خـود را   اش را صرف آن نماید؟ او میاطمینان خاطر زندگی

.نشناسد یا در شناخت آن دچار خطا شود، عمر خود را از دست داده است

)5، صفحۀ 1درس (

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

)محبوبه ابتسام(»4«ي گزینه-60

اجراي عدالت بود و ایشان در ایـن  ) ص(اهداف مهم حکومت الهی رسول خدا یکی از

.اي عادالنه بنا کندمورد با قاطعیت عمل کرد و کوشید تا جامعه

)65، صفحۀ 6درس (
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10: يصفحه)دهم انسانییازي پایه(ي دوم ي متوسطهدورهبهمن6آزمون-)4(يپروژه

)طلبندا باران(-61

از مسـافران  يتعـداد ه اسـت باعث شـد اتوبوس در تهران تصادف ناگوار «: ترجمۀ جمله
».شونددچار جراحات جدي

دچار شدن؛ دریافت کردن) 2آسیب زدن) 1
درمان کردن) 4حمله کردن) 3

)واژگان(

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

)رضا کیاساالر(-62

ایـن اسـت کـه او    باشـد، او در این شغل واقعاً عالی شود باعث میچه آن«: ترجمۀ جمله
».کندماتش را با دقت انتخاب میکند، کلهمیشه هنگامی که صحبت می

کردنانتخاب) 2نیاز داشتن) 1
خواستن) 4کردناشاره) 3

)واژگان(

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

)طلبندا باران(- 63

کننـده  او در درس فیزیک خوب بود، با وجود این واقعیت که آن را خسته«: ترجمۀ جمله
».یافتمی

عالوه بر) 2ودبا وج) 1
بدونِ) 4به جايِ) 3

)واژگان(

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

)رضا کیاساالر(-64

تواند به هاي قدیمی حتماً میهاي تازه و بازخوانی داستانخواندن داستان«: ترجمۀ جمله
».تر بخوانندکودکان کمک کند تا یاد بگیرند به شکل روان

به شکل روان) 2اًتقریب) 1
مطلقاً، کامالً) 4از نظر فرهنگی) 3

)واژگان(

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

)طلبندا باران(-65

ناگهان هوا تاریک شد، خورشید پشت یک ابر ناپدید شد و بـاران شـروع   «: ترجمۀ جمله
».شد

ناپدید شدن) 2دادنتوسعه) 1
محافظت کردن) 4کردنمبادله) 3

)واژگان(

)رضا کیاساالر(-66

».کنیچیزها را تصور می) این()داري(حتماً . کس دیگري در خانه نیستهیچ«: ترجمۀ جمله

بررسی کردن؛ نگاه اجمالی انداختن) 2باورکردن) 1

کردنپخش) 4کردنتصورکردن، خیال) 3

)واژگان(

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

)جواد مؤمنی(-67

»طور شنا کند؟چه کسی به ارنا آموزش داده است که چه«: ترجمۀ جمله

»پدرش«

)درك مطلب(

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

)جواد مؤمنی(-68

»مادرش قصد دارد کجا منتظر او بماند؟«: ترجمۀ جمله

»در ساحل انگلیس«

)درك مطلب(

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

)جواد مؤمنی(-69

».بر طبق متن، ارنا چهارده ساله است«: ترجمۀ جمله

)درك مطلب(

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

)جواد مؤمنی(- 70

اشـاره  » دوسـتان ارنـا  «کشیده شـده بـه   که زیرآن خط”them“کلمۀ«: ترجمۀ جمله

».دارد

)مطلبدرك(

)2(زبان انگلیسی 
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11: يصفحه)دهم انسانییازي پایه(ي دوم ي متوسطهدورهبهمن6آزمون-)4(يپروژه

)کتاب جامع(-71

“salt” ـ  ،اسم غیرقابل شـمارش اسـت  »نمک«به معنی حـذف  ”many“ۀپـس گزین
این براي . ریزداو همیشه روي غذایش نمک زیادي می«:جمله ترجمۀبا توجه به . شودمی

.هم قابل حذف خواهند بود»3و 1«هاي گزینه».اش خوب نیستسالمتی

)گرامر(

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

)کتاب جامع(-72

“people”تواند با بنابراین نمی،اسم قابل شمارش است“much”کار رودبه.“a lot”قید
کنند کـه  بسیاري از مردم فکر می«:جمله ترجمۀبا توجه به . رودکار نمیاست و با اسم به

تعداد بسیار «به معناي ”few“ۀزینگ،».بسیار باهوش استدر واقع اما او ،استاحمقاو 
.هم مناسب نیست»کم

)گرامر(

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

)کتاب جامع(-73

انـد، معمـوالً تـالش    گیري تغییر دادهطور چشممردان بزرگی که دنیا را به«: ترجمۀ جمله
».اي داشته باشندکردند سبک زندگی ساده

الیتفع) 2تأثیر) 1
سبک زندگی) 4مداد تراش) 3

)واژگان(

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

)کتاب جامع(-74

هـاي  کند تـا در مـورد عـادت   داشتن زندگی سالم همۀ مردم را ملزم می«: ترجمۀ جمله
».غذایی و ورزش منظم آموزش مناسب ببینند

ارتباط) 2آموزش) 1
وضعیت) 4تفریح) 3

)واژگان(

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

)کتاب جامع(-75

هـا نسـبت   که آناز کودکان باید در مقابل بیماري محافظت شود، براي این«: ترجمۀ جمله
».تر در معرض خطر هستندبه سایرین بیش

اجاق) 2عنوان) 1
مرحله، صحنه) 4خطر) 3

)واژگان(

)کتاب جامع(-76

اندازه گرفتن) 2ش دادنگو) 1

سرو کردن ) غذا) (4ماندن) 3

)مکالمه(

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

)کتاب جامع(- 77

اضافه کردن) وزن) (2از دست دادن   ) 1

متعادل کردن) 4جلوگیري کردن ) 3

)مکالمه(

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

)کتاب جامع(- 78

جسمی  ) 2احساسی      ) 1

مهم) 4سالم     ) 3

)مکالمه(

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

)کتاب جامع(- 79

اخیر  ) 2آزاد  ) 1

مشخص) 4مضر  ) 3

)مکالمه(

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

)کتاب جامع(-80

پیروز شدن  ) 2فهمیدن  ) 1

ورزش کردن) 4گفتن  ) 3

)مکالمه(

)»گواه«شاهد ) (2(زبان انگلیسی 
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)6تا 2يصفحه، هاها و ترکیب گزارهگزاره، امیر زراندوز(»3«ي گزینه-81
~ p F F , ~ (~ p) (~ p) p ~ p F     

(~ p F) (~ p T) F T T

F T

      

(p q) (p ~ q) p (q ~ q) p

F

      

:ایماز قانون زیر استفاده کرده» 4«ي ارزش گزینهدست آوردنبراي به
(p q) (p r) p (q r)     

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

)6تا 2ي صفحه، هاها و ترکیب گزارهگزاره، امیر زراندوز(»3«ي گزینه-82
» 3«ي فقط گزارة مربوط به گزینه. اي با ارزش درست قرار دادباید در جاي خالی، گزاره

axدانیم در معادلۀ درست است چون می bx c  2 bها برابر جموع ریشهم0

a

 و

cها برابر ضرب ریشهحاصل

a
ها بزرگتر ضمناً توجه کنید که پارامتر لزوماً از آماره. است

)nنیست و حاصل  )  .اهی منفی استهاي طبیعی، گاهی مثبت و گnازاي به15
 ----------------------------------------------

)7تا 2ي صفحه، هاها و ترکیب گزارهگزاره، فرداد روشنی(»4«ي گزینه-83

~ p (p q) (~ p p) (~ p q)

T

     

(~ p q) p q   

م و دقت کنید در مرحلۀ اول از توزیع ترکیب فصلی روي ترکیب عطفی استفاده کردی
~ارزي در مرحلۀ آخر از هم p q p q  با اسـتفاده از جـدول   . استفاده کردیم

عنوان تمرین بیشـتر خودتـان بررسـی    رسیدیم بهها نیز به این نتیجه میارزش گزاره
.کنید

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

)18تا 16ي صفحه، یاستدالل ریاض، محمد بحیرایی(»4«ي گزینه-84
صورت بهباید نامعادله در گام پنجم از طرفین نامساوي جذر بگیریم چهارم اگر در گام 

:نوشته شودزیر 
| x | | y | 


1 1
2 2

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

)18تا 14ي صفحه، استدالل ریاضیمحمد بحیرایی، (»4«ي زینهگ-85

x 2 نیـز عـددي فـرد    xعددي فرد است در نتیجـه x2عددي زوج است، پس 1
.است

xفرد است، پس xچون  1 زوج و در نتیجه(x ) .استنیز زوج 21

xفرد است و در نتیجه x3فرد است پس xچون  3 .زوج است1

)15و 14ي صفحه، استدالل ریاضی، امیر زراندوز(»3«ي گزینه-86

:استزیراستدالل داده شده به شکل 

p q :1دمۀ مق

p: 2مقدمۀ

q

کـار رفتـه در ایـن نـوع اسـتدالل،      هدانیم روش بمی. استثنایی استقیاس،پس نام آن

. همیشه درست است

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

»1«ي گزینه- 87
)24تا 22يصفحه، اي و همانیهتوابع ثابت، چند ضابط،هادي پالور(

ها نمودار را yموازي محورطنمودار مختصاتی یک رابطه هنگامی تابع است که هر خ

» 1«ي حداکثر در یک نقطه قطع کند که با توجه به این تعریف تنها نمودار رابطۀ گزینه

.باشدتابع می

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

)30ي صفحه، اي و همانیتوابع ثابت، چند ضابطه، هادي پالور(»3«ي گزینه-88

fضابطۀ تابع همانی به صورت  (x) xازاي هر مقدار از دامنه، برد آن است، یعنی به

:نیز همان مقدار است

f ( k ) k k k k k          2 3 5 2 3 5 2 5 3

k  2

f (k ) f ( ) f ( )  2 22 4 4

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

»2«ي گزینه- 89
)30تا 25يصفحه، اي و همانیتوابع ثابت، چند ضابطه، امیر محمودیان(

yنمودار تابع همانی قسمتی از تابع خطی  xبه این شکل » 2«ي است که گزینه

.است
:هاي دیگرتشریح گزینه

:ممکن است دامنه و برد تابعی یکسان باشد ولی همانی نباشد مانند: »1«ي گزینه

x: »3«ي گزینه 0 در دامنۀ تابع نیست در صورتی که در شکل داده شده وجود 1

.دارد

fضابطۀ تابع همانی به صورت : »4«ي گزینه (x) xپس،استg(x) تابعی همانی

.ستنی

)2(ریاضی و آمار 
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13: يصفحه)دهم انسانییازي پایه(ي دوم ي متوسطهدورهبهمن6ـ آزمون ) 4(ي پروژه

»3«ي گزینه- 90
)30ي صفحه، اي و همانیتوابع ثابت، چند ضابطه، محمد بحیرایی(

fضابطۀ یک تابع همانی به صورت  (x) xازاي هر مقدار از دامنهاست یعنی به،

:پردازیمتک موارد میحال به بررسی تک.کندمیهمان مقدار از برد را نظیر

f (x y) x y

f (x) f (y) x y

  
   

الف(

f (xy) xy

f (x)f (y) xy


 

ب(

f ( x) x

f (x) x

  
  

پ(

.صحیح است» 3«ي پس گزینه،تمامی موارد صحیح است

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

»1«ي گزینه-91
)30و 27تا 25ي هاصفحه، اي و همانیتوابع ثابت، چند ضابطه، فرداد روشنی(

f (x)ازاي هر مقدار یک تابع ثابت است که بهx مقدار1دهـد و  را میg  تـابعی
g(x)همانی است که ضابطۀ آن x،لذا داریماست:

g( ) f ( ) g( ) ( ) ( )
A

f ( ) g( ) ( ) ( )

      
   

    
2 3 1 2 1 1 0 03 3 5 6 3 1 5 6 27

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

»2«ي گزینه- 92
)30و 27تا 25ي هاصفحه، اي و همانیتوابع ثابت، چند ضابطه، مهدي مالرمضانی(

fضابطۀ تابع همانی به صورت  (x) x  صـورت  و ضابطۀ تابع ثابـت بـهg(x) c

)نمودار این دو تابع یکدیگر را در نقطۀ .است , ) 3 :کنند، داریمقطع می3

c
g( ) g(x)


     

33 3 3

g(x)صورت ضابطۀ تابع ثابت به  3است، حال داریم:

g( ) f ( )     2 2 3 2 2 3

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

»3«ي گزینه-93
)27تا 25ي صفحه، اي و همانیتوابع ثابت، چند ضابطه، مهدي مالرمضانی(

:است، لذا داریمcازاي هر مقدار ورودي، خروجی تابع مقدار ثابت در تابع ثابت به

f (a ) f (b ) c
f (a )f (b ) (f (a) )(f (b) )

f (a) f (b) c
   

     
 
1 11 1 1 1

c c (c )(c ) c (c ) c c c          2 2 2 21 1 1 2 1

c c


    
12 1 0 2

»2«ي گزینه- 94

)29تا 27ي صفحه، اي و همانیتوابع ثابت، چند ضابطهکفش، حمید زرین(

       1 2 4 1 2 4 1 2 2

         1 1 2 1 2 1 0 2 1 1

fپس براي محاسبۀ  ( )2 بایست از ضابطۀ دوم استفاده کنیم، در این حالـت  می1

:داریم

x
f (x) x x x x (x )

 
           

2 12 2 22 5 2 1 1 5 1 6

f ( ) ( ) ( ) ( )          2 22 1 2 1 1 6 2 6 2 6 4 1

           1 2 2 1 1 2 1 2 1 2 2 1 3

fو براي محاسبۀ  ( )2 کنیم که تابعی ثابت است، لذا از ضابطۀ سوم استفاده می1

:داریم

f ( ) ( )  2 1 2 2

( ) ,( )
f ( ) f ( )        

2 1 2 1 2 1 4 2 6

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

»3«ي گزینه-95

)29تا 27ي صفحه، اي و همانیتوابع ثابت، چند ضابطه، کفشحمید زرین(

:کنیماي را رسم میابتدا نمودار تابع چند ضابطه

x
x , x

y

f (x) , x

x
x , x

y


   


   
      

1 2
2 1 1 0

1 1 1
1 2

2 1 1 0

:کنیمنمودار تابع را رسم میحال 

yکنیم، برد این تابع همان طور که از نمودار مشاهده می 1است.

ع ثابتتاب

www.moshaverane100.com



14: يصفحه)دهم انسانییازي پایه(ي دوم ي متوسطهدورهبهمن6ـ آزمون ) 4(ي پروژه

»3«ي گزینه-96

)29تا 27ي صفحه، اي و همانیتوابع ثابت، چند ضابطهکفش، حمید زرین(

xازاي کنیم، بهاي را رسم میابتدا نمودار تابع چند ضابطه 0 نمودار تابع یک سهمی

xازاي است که رأس آن روي مبدأ قرار دارد و به 0   نمودار تابع خطی اسـت کـه از

.گذرد و نیمساز ناحیه دوم استمبدأ می

yکنید خط طور که از نمودار مشاهده میهمان  Bو Aبع را در نقطۀ نمودار تا4

xAکند که طول این نقاط به ترتیب برابرقطع می  xBو 2  4لذا فاصلۀ .است

:این دو نقطه از یکدیگر برابر است با

x x ( )A B      2 4 2 4 6

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

»3«ي گزینه- 97

)30تا 27ي صفحه، اي و همانیتوابع ثابت، چند ضابطه، هادي پالور(

xازاي تابع به،با توجه به نمودار  )به صورت خطی است که از دو نقطـۀ  2 , )2 و 2

( , )4 yگذرد و با استفاده از این دو نقطـه ضـابطۀ آن   می0 x   شـود و  مـی 4

xازاي به  2 yتابع به صورت خطی است و ضـابطۀ آن تـابع همـانی    2 x و

xازاي به  2 تابع از دو نقطۀ( , ) 2 )و 2 , )4 گذرد و با استفاده از ایـن  می0

yضابطۀ آن ه،دو نقط x   :باشدلذا ضابطۀ تابع به صورت زیر می. شودمی4

x , x

f (x) x , x

x , x

  
   
   

4 2
2 2

4 2

)30ي صفحه، همانیاي و توابع ثابت، چند ضابطه، امیر محمودیان(»3«ي گزینه- 98

اگر زوج مرتبی روي نیمساز ناحیۀ اول و سوم قـرار داشـته باشـد، در ایـن صـورت      

:ها با یکدیگر برابر است، لذا داریمهاي اول و دوم آنمؤلفه

(x , x) x x x x (x )(x )           2 2 23 4 3 4 4 3 0 1 3 0)1

x x

x x

   
     

1 0 1
3 0 3

x x
( ,x ) x x x x x

 
        

1 12 2 2 21 2 2 1 02 2)2

( x )(x )   2 1 1 0

x x

x x


     

    

12 1 0 2
1 0 1

ازاي پس این دو زوج مرتب تنها بـه . جواب است، 2و 1هاي هاي معادلهشتراك جوابا

x  .اول و سوم قرار دارندۀروي نیمساز ناحی1

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

)30ي صفحه، اي و همانیتوابع ثابت، چند ضابطه، امیر محمودیان(»2«ي گزینه-99

:ها با یکدیگر برابرند، لذا داریمهاي اول و دوم تمامی زوج مرتبدر تابع همانی مؤلفه

n m pA {( , ) ,( , ) , ( , ( ) )}
1 22 16 9 3 2 2

n n n

m m m

p p p( ) ( ) ( ) p


     

     

       

42 16 2 2 4
29 3 3 3 2

1 2 1 1 2 2 22 2 2 2

m n p   
  

2 4 2 8
3 3 pو m،nمیانگین 3

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

)30ي صفحه، اي و همانیتوابع ثابت، چند ضابطه، فرداد روشنی(»3«ي گزینه- 100

fبراي اینکه  (x)تابعی همانی باشد، باید داشته باشیم:

x ax bx c
f (x) x x

x x

  
  

 

3 2
2 2 2

x ax bx c x x x      3 2 3 22 2

a

b a b c

c


        
 

2
2 2 2 0 4
0

ق ق
غ ق ق

غ ق ق
ق ق
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15: يصفحه)دهم انسانییازي پایه(ي دوم ي متوسطهدورهبهمن6ـ آزمون ) 4(ي پروژه

)41و 40ي ، صفحهسبک عراقی، محسن اصغري(»2«ي گزینه- 101

ـ  در سبک عراقی، برخی نویسندگان، کتاب« اده بازنویسـی  هاي مشکل را به زبـان س
بـه انشـاي دورة خـود    ن واعظ کاشفی، کلیله و دمنـه را  یحسکه مالکردند؛ چنانمی

نـوایی در  شـیر سین بایقرا و امیرعلیحسلطان . سهیلی نامیدازگرداند و آن را انوارب
شـیر کردند و خود امیرعلیمینویسی را تشویق یگویی و ترکهرات ترکیادبی حوزة 

» .اللغتین را به ترکی نوشتکتاب محاکمه

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

)48و 47ي ، صفحه)1(هاي آوایی همسان پایه، محسن اصغري(»1«ي گزینه- 102

:وزنهاي همواژه؛مفاعیلن است» دانمنمی«وزن واژة 
مورد6: ها، خداجویی، نوازشگر، بالگردانگلستان،خطاپوشش، جوانمردي
:وزنهاي همواژه؛فاعالتن است»شامگاهی«وزن واژة 

مورد5: ري، نوشدارو، کاربرديستاند، استوامهربانی، می

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

)53ي صفحه، مجاز، کاظم کاظمی(»2«ي گزینه-103

.کار رفته است و مجاز نیستدر این بیت در معناي حقیقی به» عالم«واژة 
:هاي دیگرتشریح گزینه

دلسینه: »1«ي گزینه
اندیشه، قصدرس: »3«ي گزینه
مردم جهان، افراد زیادجهان: »4«ي گزینه

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

)47ي صفحه، )1(هاي آوایی همسان پایه، کاظم کاظمی(»4«ي گزینه- 104

ترتیب به» 4«ي هاي آوایی ابیات گزینههر یک از پایهیجایهاي هها و خوشهوزن واژه
:زیر است
فاعلنفاعالتنفاعالتنوزن واژه

Uهاي هجاییخوشه  U  U 

:هاي دیگرتشریح گزینه

فعولن/مفاعیلن/ یلنمفاع: »هـ،الف«هاي بیتهاي وزن واژه
فاعلن/ فاعالتن/ فاعالتن/ فاعالتن: »د«وزن واژة بیت 

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

)46و 45ي صفحه، )1(هاي آوایی همسان پایه، سعید جعفري(»1«ي گزینه-105

: »1«ي وزن بیت گزینه
لنمفاعی/ مفاعیلن/ مفاعیلن

فعولن/ مفاعیلن / مفاعیلن : اتوزن سایر ابی

)55تا 53ي صفحه، مجازسعید جعفري، (»3«ي گزینه- 106

:هاي دیگرتشریح گزینه

مجاز از قصد : سر: »1«ي گزینه

مجاز از نوك: سر: »2«ي گزینه

مجاز از قصد: سر» 4«ي گزینه

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

»2«ي گزینه-107

)47ي صفحه، )1(هاي آوایی همسان پایهنژاد، سادات طباطباییهعارف(

.است» فعلفعولن فعولن فعولن «،»2«ي گزینهوزن بیت 

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

)29و 28يصفحه،تشبیه،نژادسادات طباطباییعارفه(»4«ي گزینه- 108

:تشبیه وجود داردسه،در این بیت

چو طوطی) دهان(لعل ـ )ادات تشبیه است» ساآ«(چو هندو ـ زلف دودآسا زلف 

:هاي دیگرتشریح گزینه

الف قد ـ قد دلبران چو نون: »1«ي گزینه

زلف مثل مشک ختن ـ مو مانند تیغ: »2«ي گزینه

آبگونجام تن ـ سیمو رس: »3«ي گزینه

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

»1«ي نهگزی-109

)17تا 14ي ، صفحههاي هفتم، هشتم و نهمتاریخ ادبیات فارسی در قرن، نیااعظم نوري(

االحرار تحفۀجمشید و خورشید ـ موش و گربه ـ بوستان ـ نامه ـعشاق: آثار منظوم

ـ  : آثار منثور دلگشـا ـ   اخـالق جاللـی ـ رسـالۀ    مرصاد العباد من المبدأ الی المعـاد 

ـ طبقات ناصري ـ المعجم فی معاییر اشعار العجمبهارستان 

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

)32ي ، صفحهتشبیه، نیااعظم نوري(»2«ي گزینه- 110

:هاتشبیه فشرده به صورت ترکیب اضافی در سایر گزینه

ناوك مژگان: »1«ي گزینه

خرمن عمر: »3«ي گزینه

کشور حسن: »4«ي گزینه

) 2(علوم و فنون ادبی 
2ادبی
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»4«ي گزینه-111

)کتاب درسی15تا 13ي صفحه، هاي هفتم، هشتم و نهمتاریخ ادبیات فارسی در قرن، کتاب جامع50سؤال (

. هاي جدیدي در شعر و نثر پدید آمددر قرن هفتم قالب

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

)ترکیبیکتاب جامع، 84سؤال (»4«ي گزینه-112

:هاي آوایی و هجاهاي بیتیهپا

ــه  گران داردك با من سرسبک روحمغالمِ آن ــر پای 4ه
ــر   ــا و ه هج

ــراع  16مصـ
.هجا دارد

زبان داردشکَر زیرِخُ پنداريجوابش تلـ

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

»2«ي گزینه-113

)کتاب درسی40و 39ي صفحه، سبک عراقیکتاب جامع، 241سؤال (

گرایی و توجه به دنیـاي  از اشعار سبک خراسانی است و در آن واقع» 2«ي گزینهبیت 

. ها از اشعار سبک عراقی استشود و ابیات سایر گزینهبیرون دیده می

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

»2«ي گزینه-114

)کتاب درسی15ي صفحه، هاي هفتم، هشتم و نهمت فارسی در قرنتاریخ ادبیاکتاب جامع، 53سؤال (

.در تاریخ جهانگشا در خصوص تاریخ خوارزمشاهیان مطالبی وجود دارد

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

)کتاب درسی28ي صفحه، تشبیهکتاب جامع، 132سؤال (»3«ي گزینه-115

:هاي دیگرتشریح گزینه

. فراق به سنگ تشبیه شده است: »1«ي نهگزی

.شکرین میوه نبات است) مانند(کلک حافظ : »2«ي گزینه

. صبر به شاهین و دل به سلطان تشبیه شده است: »4«ي گزینه

)کتاب درسی47و 25ي صفحه، ترکیبیکتاب جامع، 93سؤال (»2«ي گزینه-116

U: نمستفعل«هاي آوایی بیت، بر وزن هر یک از پایه   «  ساخته شده است، امـا

U(» فاعالتن«بر وزن » ماه من را«   (است.

هاي آوایی بیت،پایه

اَز عارِفنُوصارومی ش رفئب نَشنَويگر ح
دیوانِ شودیوانِ شوکن عاشقاحیلت رها

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

)کتاب درسی55ي صفحه، مجازکتاب جامع، 303سؤال (»1«ي گزینه- 117

)مجاز به عالقۀ شباهت. (است» دنیا«مجاز از » بازار«

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

»2«ي گزینه- 118

)کتاب درسی47ي صفحه، )1(هاي آوایی همسان پایهکتاب جامع، 281سؤال (

هـا،  و دیگـر گزینـه  » فاعالتن فـاعالتن فـاعالتن فـاعالتن   «، »2«ي گزینهوزن بیت 

.است» فاعالتن فاعالتن فاعالتن فاعلن«

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

)کتاب درسی28ي صفحه، تشبیهکتاب جامع، 130سؤال (»4«ي گزینه- 119

) مانند(من / دردانه است ) مانند(عشق : استسه تشبیه به کار رفته: »4«ي گزینهدر 

.میکده است) مانند(دریا / غواص هستم 

:هاي دیگرتشریح گزینه

جام وصل ـ باغ عیش: تشبیهدو: »1«ي گزینه

سپر بودن ) مانند(تیر بال، : تشبیهدو: »2«يگزینه

نور هدایت، چو شمع ترك سرکردن: تشبیهدو: »3«ي گزینه

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

)کتاب درسی39ي صفحه، سبک عراقیکتاب جامع، 244سؤال (»3«ي گزینه- 120

اعتباري دنیا، هر چـه از  ترتیب دربردارنده موضوعات بیبه» 4«و » 2«، »1«هاي گزینه

دوست رسد نیکوست و اعتقاد به قضا و قدر هستند که همگی از نتـایج رواج تصـوف   

. بودند

)»گواه«شاهد ) (2(علوم و فنون ادبی 
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)17و 7، 6ي ها، صفحهترکیبیآزاده میرزائی، (»4«ي گزینه-121

تاریخ محلیتاریخ رویان

نگاريتکفتوحات شاهی

روایات دربارة یک موضوع، با مطالعه و مورخ به جاي ذکر همۀ،نگاري ترکیبیدر تاریخ

در ایـن روش مـورخ   .کندها تنظیم میها، یک گزارش واحد از آنایترومطابقت همۀ 

هاي خبر از چشـم او دور  ناچار به گزینش و انتخاب است و امکان دارد برخی از جنبه

.بماند

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

»4«ي گزینه- 122

)73تا 71ي ، صفحهجهان اسالم در عصر خالفت عباسی، بهروز یحیی(

ها و مذاهب مختلف اسالمی گیري فرقهبروز اختالفات دینی در میان مسلمانان و شکل

موسـی  بـن حنـین، بنـو   بن اسحاق، اسحاقموجب گسترش علم کالم گردید و حنین

الحکمه بودنـد و  ترین مترجمان بیتمشهورو خاندان بختیشوع از ) برادران خوارزمی(

هدي و هارون عباسی به زندان افتاد و سـرانجام در  به دستور م) ع(امام موسی کاظم 

.زندان به شهادت رسید

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

»3«ي گزینه-123

)84ي ، صفحههاي ظهور تمدن ایرانی ـ اسالمیاسالم در ایران؛ زمینهمهدي کاردان، (

فرمان و نظارت والی عراق امیه، مناطق مختلف ایران تحت زمان حکومت بنیدر) الف

.شداداره می

هاي عرب به ایران در قرن اول، از جمله رویدادهایی است که آثار و مهاجرت قبیله) ب

هـا از  ایـن مهـاجرت  .نتایج سیاسی، اجتماعی و فرهنگی قابل توجهی برجا گذاشـت 

.دوران فتوحات و به هدف تحکیم سلطه مسلمانان بر ایران شروع شد

:درسیتوضیح نکات 

ار آنان به مبه همراه اعضاي خانواده که شکه هزار مرد جنگی عرب 50در زمان معاویه 

.داخل ایران کوچ کردندبه ،رسیدمیچند صد هزار نفر 

»1«ي گزینه- 124

)62و 59، 58ي ها، صفحهامویان بر مسند قدرت، آبادیانعلیرضا عوض(

که نسبت بـه مسـلمانان غیرعـرب،    هایی عرب گرایی امویان و تحقیر و تبعیض) الف

یکی از عواملی بود که باعـث شـد مـوالی حضـور     ،داشتندخصوص ایرانیان روا میبه

زید فرزنـد امـام   مختار و قیام هاي ضداموي مثل قیام ها و شورشچشمگیري در قیام

.دنه باشاشعث داشتبنن او شورش عبدالرحم)ع(سجاد

راي آنکه مردم حکومت امویـان را بپذیرنـد و در   معاویه و برخی از طرفداران او، ب) ب

.برابر آن مقاومت نکنند، به ترویج تفکر جبرگرایی پرداختند

اي متفاوت در حکومت اتخاذ کرد و عبدالعزیز، شیوهعمربن در میان خلفاي اموي، ) پ

.تصمیم گرفت که به کتاب خدا و سنت پیامبر عمل نماید

شیعه، عمدة کوشش خود را بر ترویج اسالم، مبارزه ن اامام،)ع(پس از امام سجاد ) ت

.هاي فکري منحرف و تربیت شاگردان توانمند متمرکز کردندیانربا ج

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

»3«ي گزینه-125

)83تا 80ي صفحه، ایرانی ـ اسالمیهاي ظهور تمدناسالم در ایران؛ زمینه،حبیبه محبی(

زمان با ظهور اسالم، وضعیت سیاسی و اجتماعی ایران چندان مناسب نبـود؛ زیـرا   هم

هاي طوالنی و پـر خـرج بـا روم در    سو، بر اثر جنگیکساله ساسانی از 400حکومت 

دیگر به سبب و از سوي درپی با اقوام بیابانگرد در مرزهاي شرقی غرب و نبردهاي پی

.عف شده بودضرسودگی و اختالف و نزاع بزرگان و اشراف دچار ف

هاي دجله و فرات و نابودي زمینهايرودشدید و طغیان مرگبار طاعون شیوع بیماري 

.به اقتصاد ساسانیان ضربه سنگینی وارد کردآسورستان خیز حاصل

ـ از میان برداشـتن دو با اندکی بعد  اي از سـپاهیان ساسـانی از   منـذر، دسـته  ت آلل

شکسـت خوردنـد و ابهـت و عظمـت     وقارذایران در هاي عرب مجاور مرزهاي قبیله

.قدرت ساسانیان در چشم اعراب فرو ریخت

بیشتر متصـرفات آنـان را   جِسر یا پلسپاه ایران با شکست اعراب مسلمان در جنگ 

.پس گرفت

اد، فرمانـده  زاختالفات داخلی ایرانیان، ناامیدي رستم فرخ: ادسیهقاز عوامل شکست 

هاي عرب ساکن سـواد بـا   و همکاري برخی دهقانان و قبیلهسپاه ساسانی از پیروزي

تقویـت  موجب کننده اعراب مسلمان بر رومیان در شام خبر پیروزي خیرهمسلمانان،

.شداوران عرب در قادسیه نگروحیه و انگیزه ج

.، سرنوشت حکومت ساسانیان قطعی شدجنگ نهاونددر 

)2(تاریخ 
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»2«ي گزینه- 126

)74و 73ي ، صفحهر خالفت عباسیجهان اسالم در عص، حبیبه محبی(

.بقایاي دروازه مهدیه نخستین پایتخت فاطمیان در تونس امروزي است): الف(تصویر 

.مناره مسجد جامع سامرا که در دوره خالفت متوکل عباسی ساخته شد): ب(تصویر 

.متناسب است» 2«ي هر دو تصویر با گزینه

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

»2«ي گزینه- 127

)76و 75ي صفحه، جهان اسالم در عصر خالفت عباسی، دیانیسادات سعینهکس(

ترویج اصـول عقایـد   براي،روگرا بود و از ایناز مذاهب عقلهمذهب اسماعیلی) الف

.نددداتوجه خاصی به علومی مانند فلسفه و کالم نشان میو خود، عالقۀ فراوان 

.آمیز بودتمهمواره خصو،سلسله مسلماندواین یان و فاطمیانروابط عباس) ب

از اواخر دوران مستنصر، حکومت فاطمیان دچار ضعف سیاسی و بحران اقتصـادي  ) ج

هـاي  و حمالت پیاپی سلجوقیان به قلمرو خالفت فاطمی و سپس شـروع جنـگ  شد 

.صلیبی، وضعیت آن را بدتر کرد

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

»2«ي گزینه- 128

ـ اسالمیاسالم در ایران؛ زمینهآبادیان، علیرضا عوض( )87و 86ي ، صفحههاي ظهور تمدن ایرانی 

: تشریح عبارت نادرست

» عباسـیان «عصر خالفت در دنبال بهبود موقعیت سیاسی و اجتماعی ایرانیان به) الف

هاي ایرانی جام با روي کار آمدن سلسلهگرایش به اسالم در ایران شتاب گرفت و سران

.در گوشه و کنار ایران، اکثریت ایرانیان مسلمان شدند

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

»2«ي گزینه-129

)51تا49ي فحهص،تثبیت و گسترش اسالم در دوران خلفاي نخستین، هژبر رحیمی(

هـاي  اختالف مذهبی و تفـاوت . ر فتح مصر بودعمرو عاص فرماندة لشکر مسلمانان د

هاي مردم شام با طبقۀ حکومتگر رومـی وجـود   فرهنگی و زبانی که میان تودهقومی،

هاي حکومت امپراتوري روم شرقی در این منطقه ضعیف داشت سبب شده بود که پایه

.شود

ش زمین خـوی سـر مصریان به دالیل مختلفی نسبت به حاکمیـت امپراتـوري روم بـر    

.ناخشنود بودند

المقدس ساکنان مسیحی شهر اعالم کردند کـه فقـط در   در جریان محاصره شهر بیت

.کنندحضور خلیفه قرارداد صلح و تسلیم شهر را امضا می

)37و 35، 22ي ها، صفحهترکیبی، حبیبه محبی(»2«ي گزینه-130

ابـل تـوجهی   ساکنان شبه جزیره عربستان از نظر تمدنی فاقـد دسـتاوردهاي ق  ) الف

.هاي زندگی صحرانشینی بر شهرنشینان غلبه داشتبودند و ویژگی

جغرافیـایی و  وضعیت اقتصادي شبه جزیره عربستان به شدت متأثر از موقعیـت  ) ب

.شرایط طبیعی و اقلیمی آن بود

رقـرار  بنامه عمومی مدینه را در جهت ایجاد نظـم و امنیـت پایـدار    پیامبر پیمان) پ

.را از نظر سیاسی و نظامی متحد سازدساخت تا مدینه 

ناکـام ماندنـد و در غـزوه اُحـد بـه      )احـزاب (هاي، بدر، خندق مشرکان در غزوه) ت

.موفقیتی نسبی دست یافتند

)41ي ، صفحهو اشکال زمینهاناهمواري، آبادیانعلیرضا عوض(»3«ي گزینه-131

هـا، نـوع   ی چون جنس سنگها متفاوت است و به عواملسرعت هوازدگی در سنگ) الف

.آب وهوا و زمان بستگی دارد

شود یا گازهایی ماننـد  ها نظیر آهن میشدن برخی کانیاکسیژن هوا موجب اکسیده) ب

توانند به اسید تبدیل شوند و باران اسیدي اکسید گوگرد هوا میاکسید نیتروژن و ديدي

.دشوها میتولید کنند که موجب تغییرات شیمیایی در سنگ

.دهدآب و هواي گرم و مرطوب سرعت و شدت هوازدگی را افزایش می) ج

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

)57و 55، 54ي هاصفحه، نواحی زیستی، بهروز یحیی(»3«ي گزینه-132

ها را به بومزیستگوديشوند و اول محسوب میةکنندگان ردجزء مصرفخوارانگیاه

هاي محدود کرده است و میزان تولید خالص اولیه زیست بوم جنگلست بومهشت زی

معتدل ۀعلفزارهاي منطقدو برابر) گرم در یک متر مربع در یک سال1200(پهن برگ 

.باشدمی) یک متر مربع در یک سالگرم در 600(

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

)34و 27، 26ي ها، صفحهنواحی آب و هواییبهروز یحیی، (»1«ي گزینه- 133

گیـرد و در  بارش سیکلونی صورت مـی Aدرست است و در نقطۀ » 1«ي شکل گزینه

.که مرکز پرفشار جنب استوایی است نوار بیابانی تشکیل شده استBنقطه 
:یگرهاي دتشریح گزینه

بـارش  Aجهت حرکت بادها درست است امـا نقطـه   » 3«شکل گزینه : »3«ي گزینه

.همرفتی دارد

)2(جغرافیا 
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)81و 79، 75ي هاصفحه، نواحی فرهنگی، الهام میرزائی(»3«ي گزینه-134

:هاي نادرستبررسی عبارت

سطح زمین را به نواحی هاي فرهنگی، دانان براي مطالعه و شناخت تنوعجغرافی) الف

.اندفرهنگی تقسیم کرده

ـ کشور کانادا است اما در بین مردم ا» هاکی«مبدأ ورزش ) پ و امریکـا  االت متحـده  ی

.یافته استبسیار نواحی مرزي آن کشور با کانادا رواج 

گـر  فرهنـگ کشـورهاي سـلطه   ۀها و توسـع سازي فرهنگامروزه فرایند یکسان) ت

.باشدو هویت ملی و بومی نواحی جهان میخطري بزرگ براي فرهنگ

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

)74و 73ي ، صفحهنواحی فرهنگی، مهدي کاردان(»1«ي گزینه-135

.اندازهاي فرهنگی دارددین نقش مهمی در خلق چشمدر بین عناصر فرهنگی،) الف

یهود و زرتشتم، مسیحیت،دیان مبتنی بر یکتاپرستی مانند دین اسالا) ب

.اي استمذاهب قبیلهءآنیمیسم جز) ج
:توضیح نکات درسی

بودائیسـم ـ   هندوئیسـم ـ   : ازادیان مبتنی بر پرسـتش غیرخـداي یگانـه عبارتنـد    

)ايمذاهب قبیله(م سآنیمی

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

)49تا47، 45ي هاصفحه، و اشکال زمیناهناهمواري، هژبر رحیمی(»2«ي گزینه-136

:هاي نادرستتشریح عبارت

.دهدیک یاردانگ یا کلوت را نشان می:)ج(صویر ت

.هاستها حرکت آناي است و از نکات جالب توجه این تپهي ماسهیک تپه:)د(تصویر 

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

)5ي ، صفحهمعنا و مفهوم ناحیه، انمهدي کارد(»4«ي گزینه-137

خاكوپوشش گیاهی ،ها، آب و هواناهمواري: بنديمعیارهاي طبیعی ناحیه

هـاي دیـن، زبـان، فرهنـگ، نـوع فعالیـت     جمعیت، اقوام،: بنديمعیارهاي انسانی ناحیه

اقتصادي

بارنـدگی  درصد هدر این ناحیمتر و میلی1261در ناحیه خزر غربی میانگین ساالنه بارش 

.بهار کمتر استفصلی در 
:توضیح نکات درسی

اقتصـادي،  ،طبیعـی (جغرافیـایی  يهـا بخشی از سطح زمین اسـت کـه ویژگـی   : ناحیه

هـاي مجـاور خـود    طوري که با بخشبه؛همگون و خاصی دارد) …و اجتماعی، فرهنگی 

.متفاوت است

)62و 58،60ي ها، صفحهنواحی زیستی، آبادیانعلیرضا عوض(»4«ي گزینه-138

:تشریح عبارت نادرست

شود بینی میپیش«اند و اغلب شهرهاي بزرگ و بندري جهان در سواحل قرار گرفته) الف

».تر شودکه تمرکز جمعیت در آینده در سواحل بیش

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

)71تا 69يصفحه، نواحی فرهنگی، حبیبه محبی(»3«ي گزینه-139

نوع خاص (اي ناحیه فرهنگی، بخشی از سطح زمین است که در آن فرهنگ ویژه) الف

، سبک زندگی یبرداري از محیط طبیعزبان، دین، هنر و معماري، عقاید، نوع بهره

.غالب است) …و انه، غذا، لباسزرو

کنند میهاي مختلف صحبت اسپانیا، روسیه، هند و ایران به زبانمردم انگلستان، ) ب

.اما همگی جزء خانواده زبانی هند و اروپایی هستند؛ زیرا ریشه مشترك دارند

هاي زبان هند و اروپایی صحبت بیش از نیمی از مردم جهان، به یکی از زیر شاخه) پ

خانواده یزبانهايشاخهترین و پرسخنگوترین از معروفکنند و ماندارین چینی می

.تبتی استچینی ـ

.استمردم شمال افریقازبان ،حامی و زبان عربیزبان) ت

بهها، تجارت و مهاجرت مردم از یک ناحیه عواملی چون جنگ و فتح سرزمین) ث

.ها و تغییر در نواحی زبانی شده استنواحی دیگر، موجب گسترش برخی زبان

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

)14تا 11ي ، صفحهناحیهو انساننژاد، علیمحمدابراهیم (»3«ي گزینه- 140

سیاسیواجتماعیفرهنگی،اقتصادي،مبادالتنواحیدیگربازمینةکرۀناحیهر

ترینافتادهدورحتیونواحیۀهمامروزه. گذارندمیتأثیریکدیگررويبرنواحی. دارد

نواحی فقط تحت ـ ) تصویر ج(. یکدیگرندتأثیرتحتاقتصادي،نظرازویژهبهآنها

هايگیريها و تصمیمبلکه حکومت؛ها و محیط طبیعی نیستندتأثیر روابط معمول انسان

درپیشرفتباهاانسانـ )دتصویر (.گذارندتأثیر میشدت بر نواحیسیاسی نیز به

درراهامحیطاینوکردهغلبهطبیعیهايمحیطبرفناوريوابزارتولیدودانش

تحترامردمزندگیهموارهطبیعینواحیوهامحیطاین،وجودبااند؛رفتهگاختیار

)تصویر ب(. استدادهقرارتأثیر
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20: يصفحه)دهم انسانییازي پایه(ي دوم ي متوسطهدورهبهمن6ـ آزمون ) 4(ي پروژه

)73و 72ي ، صفحهتحوالت نظام جهانیسوفیا فرخی، (»2«ي گزینه-141

ها آمریکا، در عرصه رسـانه، سـبب شـده    موقعیت برتر کشورهاي غربی و در رأس آن

از ایـن منظـر،   . نیـز سـخن بگوینـد   اياز امپراتوري رسـانه است تا ناظران بسیاري 

اي تأسیس شده است که کشورهاي کمتـر توسـعه یافتـه در    توري فرهنگی تازهامپرا

زیرا منابع و امکانات الزم براي حفظ استقالل فرهنگی خـود  ؛پذیرترندبرابر آن آسیب

.را ندارند

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

)70و 67،68ي ها، صفحهتحوالت نظام جهانیسوفیا فرخی، (»3«ي گزینه- 142

المللی را نیز المللی، موانع موجود بر سر راه تجارت بینهاي بیناز طریق سازمان) الف

هـاي ملـی را مخـدوش    دارند و استقالل اقتصادي کشورهاي مختلف و سیاستبرمی

.سازندمی

اي است که امکان عبور از مرحله استعمار رزده، مسئلهوابستگی کشورهاي استعما) ب

.آوردبه استعمار نو را براي کشورهاي استعمارگر پدید می

زنـی در اقتصـاد   تک محصولی شدن اقتصاد کشورهاي استعمار زده، قدرت چانـه ) ج

ها به کشـورهاي  گیرد و این پدیده، موجب وابستگی اقتصادي آنجهانی را از آنان می

.شودگر میاستعمار

صـنایع وابسـته را بـه کشـورهاي     ، برخیکشورهاي غربی به اقتضاي بازار مصرف) د

.کننداستعمار زده منتقل می

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

)62و 59، 58ي ها، صفحهي جهانیجامعهبهروز یجیی، (»1«ي گزینه-143

جدیدي به روابط میان جوامع بـا جامعـه   فرهنگ غرب از سده هفده تا بیستم، شکل 

هـا و اربابـان   جهانی بخشید و زوال تدریجی قدرت کلیسا منجر به حاکمیت فئـودال 

هایی شکل گرفتنـد کـه   در نهایت با انقالب فرانسه دولت.شد) ها و لردهاکنت(بزرگ 

در کشورهاي چین، عثمانی و ایرانوطور رسمی جدایی خود را از دین اعالم کردند به

.دندربسر میبهعماري تدر شرایط نیمه اسدوران استعمار 

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

)56ي ، صفحهي جهانیجامعهبهروز یحیی، (»3«ي گزینه- 144

هاي مطلـوب باشـند، جامعـه    هاي غالب و اثرگذار، فاقد ویژگیاگر فرهنگ یا فرهنگ

ي درونی مواجه خواهد شد و مواجهه فرهنـگ غـرب بـا    ا و تضادهاهجهانی با چالش

. ها در سطح جهان استاي از چالش بین فرهنگفرهنگ اسالم نمونه

»4«ي گزینه-145
)25و 24ي صفحه، )1(هاي فرهنگ جهانی نمونه، یزاده ولوکالئیروس نبیس(

نـو،  در اسـتعمار . در استعمار قدیم، استعمارگران حضـور مسـتقیم و آشـکار دارنـد    

در استعمار فرانو، استعمارگران و مجریان هر .استعمارگران پنهان و مجریان آشکارند

.انددو پنهان

دهـد،  جهان غرب در استعمار فرانو، هویت فرهنگی دیگر کشورها را هدف قـرار مـی  

استعمار فرانو، گسترش و سلطۀ فرهنگ غرب بر همه جهان و غربی کردن جهان را در 

.کندپیگیري می» ی شدنجهان«پوشش نام 

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

)47ي ، صفحهچگونگی تکوین فرهنگ معاصر غرب، الهام میرزائی(»4«ي گزینه- 146

به معناي تجدید حیات و تولد دوباره است و دوره تاریخی از قرن چهاردهم تا سرنسان

این است که ،گذاري این دوره به رنسانسدلیل نام. شودشانزدهم میالدي را شامل می

فرهنگ قـرون وسـطی، فرهنـگ    . غرب در این زمان به فرهنگ یونان و روم بازگشت

.گیردیت است که با دعوت به توحید شکل میحدینی مسی

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

»2«ي گزینه- 147
)53و 51، 48ي هاصفحه،ربچگونگی تکوین فرهنگ معاصر غالهام میرزائی، (

پروتستانتیسمآمیز مذهبی در دوران رنسانسهاي اعتراضحرکت

ظهـور و بـروز پادشـاهان و    نتیجه فرو ریختن اقتدار کلیسـا در دوران رنسـانس  

عنوان رقیبان دنیاطلب کلیساهاي محلی بهقدرت

هاي روشنگريپیدایش فلسفهنگ جدید غرب با این رویدادآغاز فره

لیبرالیسممباح دانستن همه امور در قیاس با خواست انسان

انقالب فرانسهنخستین انقالب لیبرال در تاریخ تحوالت اجتماعی جهان

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

)8و 6، 4ي ها، صفحهجهان فرهنگی، نژادمحمدابراهیم علی(»3«ي گزینه- 148

ابعـاد . گرددمیبازهاانسانفرديوشخصیزندگیبهفرديبخشدر جهان انسانی 

رافرهنگیجهانکه گروهی.داردتعلقبخشاینبههاروانی انسانواخالقیذهنی،

فرهنگتابعراافرادفرديوذهنیجهان،دانندمیتکوینیوذهنیجهانازترمهم

جوامـع ها وفرهنگتصرفودخلخامی برايمادهنیزراتکوینیجهاندانند ومی

راخوداستقاللواهمیتتکوینیوذهنیهايجهاندیدگاهایندر. دانندمیمختلف

بـه راتکوینیجهانمسلمان،متفکرانو د ندهمیدستازفرهنگیجهانبرابردر

تکوینیجهانازبخشیجهان طبیعتآناننزدبلکهننددانمیمحدودطبیعتجهان

. کنندمیتقسیمفوق طبیعتوطبیعتجهاندوبهراتکوینیجهانآنها. است

)2(شناسی جامعه
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21: ي صفحه  )دهم انسانييازي  پايه(ي دوم  ي متوسطه دوره  بهمن 6ـ آزمون ) 4(ي  پروژه

)15و  11ي    صفحه، فرهنگ جهاني، نژاد محمد ابراهيم علي(  »3«ي  گزينه -149

 :هاي نادرست تتشريح عبار

ديگر وبرخي كشي ظالمانه برخي از  بهرهشود و  عدالت  مانع قطبي شدن جهان مي )ج

.شود ها مي شدن حقوق انسان لدر نتيجه مانع پايما

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

»1«ي  گزينه -150

)53و  52ي  ، صفحهچگونگي تكوين فرهنگ معاصر غرب، مهران افشاري(

وجـود آورد؛ داران را به دنبال آن رشد صنعت، قشر جديد سرمايه گسترش تجارت و به

داري  در اين دوره اقتصاد كشاورزي فئودالي به اقتصاد صنعتي سـرمايه به اين ترتيب، 

.متحول شد

علم جديد با رويكرد دنيوي خود، وظيفه شناخت حقيقـت عـالم و مسـئوليت عبـور

انديشة سياسي نـوين براسـاس اصـالت. برعهده نداشت را تانسان از ملك به ملكو

.داند گذاري مي خواست و ارادة آدمي را مبدأ قانون ،بخشيدن به انسان دنيوي

)4تا  2ي  ، صفحه)1(فلسفه چيست ، محمدحسين امامي(   »4«ي  گزينه-151

يك واقعه يا پديده است و از طرف ديگر » تبيين عقالني«به معني » فلسفه«كلمة 

اعجاب و حيرت است كه نخستين انديشمندان و همچنين«كند كه  طو بيان ميارس

».است هديهاي فلسفي كشان امروز را به بحث مردم

حوادثاعجاب و حيرت و تالش براي رفع آن نسبت به «توان گفت  در نتيجه مي

هاي اصلي دانش از مؤلفه »ها تبيين عقالني پديده«طور كلي هستي و نيز  و به »جهان

و ما از همين معناي رفع حيرت و تبيين عقالني استفاده دنآي شمار مي به هفلسف

.ناي فلسفه و نقش آن در زندگي آشنا شويمعكنيم تا با م مي

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

)5ي  ، صفحه)1(فلسفه چيست محمدحسين امامي، (  »4«ي  گزينه -152

دامة حيات طبيعي خود به هوا و آب و غذا محتاج استگونه كه براي ا انسان، همان

ها محتاج تفكر يافتن پاسخ آنهايي دارد كه  براي ادامة حيات معنوي خود نيز پرسش

تفكر فلسفي كوششي ،در واقع .هاست دار پاسخ دادن به آن عهدهكه فلسفه  ،است

هايي كه براي ترين پرسش ترين و بنيادي هاي مناسب به اصلي است براي يافتن پاسخ

.استشده ذهن انسان مطرح 

)6ي  صفحه، )1(فلسفه چيست ، محمدحسين امامي(  »2«ي  گزينه -153

در همة علوم براي بيان قوانين از مفاهيم علـت. هر قانوني بيان يك رابطة عليت است

اي در اين فهماند امكان ندارد حادثه ميبه ما » عليتاصل « .كنيم و معلول استفاده مي

بدون دخالت يـك عامـل ديگـر وعلت اتفاق افتد يا موجودي خود به خود  بيجهان 

بر پايـة اصـلعلمي و تحقيقات توان نتيجه گرفت كه قوانين  بنابراين مي ؛وجود آيد به

.يابند ميا معنعليت 

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

)8و  7ي  صفحه ،)1(فلسفه چيست ، محمدحسين امامي(  »1«ي  گزينه -154

ـ  «و  »واقعيت داشتن جهان«اصول و مباني فلسفي علوم طبيعي همچون  ةتبعيـت هم

خود در هيچ يك از علـوم تجربـي قابـل بررسـي و اثبـات »موجودات از اصل عليت

هـاي تجربـي را باشند كه تمام دانـش  نام فلسفه مي نيستند و متكي به علمي باالتر به

دي و نقاط اتكـاي آناپردازد تا مب در آن ها به تعمق ميدهد و  روي خود قرار مي روبه

»تبيـين عقالنـي  «گيرند، بررسـي و   كار مي ها به هايي را كه آن ش علوم و همچنين رو

.كند

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

)16تا  13ي  ، صفحه)2(فلسفه چيست ، ژيال سالجقه( »2«ي  گزينه - 155

ـ شناسي رفت در روان يـادگيري و .يارگرا انسان ماشيني است مركب از رفتارهاي معين

شناخت نوعي رفتار است كه حاصل بازتاب عوامل مؤثر محيطي است و براي شخصيت

قائـل نيسـت و مكتـب ،يابـد  انسان امتيازي جداي از محيطي كه در آن پرورش مـي 

ة جدا از هـماجزاي تشكيل دهند ،در يادگيري و شناخت ،گشتالت معتقد است انسان

بـه ،هـاي متـداخل   ها را به صورت مجموعـه  بلكه آن ؛كند يا در كنار هم را درك نمي

وجـود شناسد و يك مفهوم كلي از مسـئله در ذهـن خـود بـه     صورت كل يا واحد مي

سـپس بـه عمليـات جزئـي آن ،آورد بدون توجه به اجزاء يا عناصـر آن مفهـوم   مي

.كند مي و سرانجام آن مسئله را حل پردازد مي

 فلسفه
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22: يصفحه)دهم انسانییازي پایه(ي دوم ي متوسطهدورهبهمن6ـ آزمون ) 4(ي پروژه

)17ي ، صفحه)2(فلسفه چیست ژیال سالجقه، (»4«ي گزینه-156

بسته به اینکه به کدام طبقه ،مکتب فلسفی مارکسیسم به این اعتقاد دارد که هر فرد

هـاي  هـا و آرمـان  هـا، ارزش عقاید، فرهنگداراي یا دورة تاریخی تعلق داشته باشد 

اسـت کـه خـودش    فرض شده موم مانند یک قطعه در این مکتب انسان . خاصی است

،زمانـۀ خـود  تواند به خودش شکل دهد و در دست شرایط اقتصادي و اجتمـاعی  نمی

.گیردشکل می

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

)18ي صفحه، )2(فلسفه چیست ، ناهید جوهریان(»2«ي گزینه- 157

است »کارگرۀطبق«همان یعنی ؛»پرولتاریاۀطبق«حکومت حق ،مارکسیسمیۀنظردر 

است و با یافتن مبانی و اصولی »مشروعیت سیاسی«کارگر داراي ۀهاي طبقو گفته

فلسفۀ «ۀکلیدي براي تبیین عقالنی مسئل»و جامعهانسان«دربارة ماهیت و حقیقت 

.توان یافتمی» سیاست

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

)20و19ي ، صفحه)2(فلسفه چیست ناهید جوهریان، (»1«ي گزینه-158

تواند کرامت روحی و نمی»انسان همواره خود را در حضور خداوند احساس کند«اگر 

سرچشمه »یند«که از یتاکنون تنها فلسفۀ اخالق. هاي معنوي را زیرپا بگذاردارزش

از جمله .توار بیابدهاي اخالقی توجیهی دقیق و استوانسته براي ارزش،گرفته باشد

گو راستباید آدمی چرا «توان به شود میاخالق مطرح میۀسؤاالتی که در فلسف

، »؟اند یا مطلقهاي اخالقی نسبیآیا ارزش«و »چرا دروغ و خیانت بد است؟«، »؟باشد

.اشاره کرد

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

)23و22ي صفحه، )2(فلسفه چیست ، ناهید جوهریان(»3«ي گزینه- 159

است و يخداوندنقش و نگاري از جمال اي از ذرات جهان هر ذره،تفکر اسالمیدر

جلوة زیبایی وظواهر اشیا عبور کند«کوشد تا از می،اي داردهنرمندي که چنین اندیشه

یونانی، هنر اساطیرتفاوت هنر در دوران ».حق را در همۀ اشیا و موجودات مشاهده کند

هاي تحول بینش«ریشه در ،جدیدرنسانس و هنر قرون وسطی و هنردوران مسیحیت 

.استداشته»فلسفی بشر

)26ي صفحه، )3(فلسفه چیست ربابه صالحی، عاطفه(»2«ي گزینه- 160

ها کوشد تا از ظاهر پدیدهاب است و فیلسوف همواره میی، نگاهی ریشه»فلسفی«نگاه 

عبارت است » فلسفه«.هاست، بشناسدارن و باطن پدیدبدر کهچه رانو آفراتر رود 

هم علت حقیقی رویدادها و درك مبانی و اصولی که علوم تجربی و فاز کوشش براي 

. استشده ها استوار علوم انسانی بر آن

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

)27و 26ي صفحه، )3(فلسفه چیست ربابه صالحی، عاطفه(»3«ي گزینه-161

بودن «اگر زمانی به . نام دارد»مابعدالطبیعه«خش فلسفه، فلسفۀ اولی یا بترین مهم

و »ها توجه کردیمها، با قطع نظر از چه چیز بودن و اختالف آناشیا و اصل هستی آن

هنگام ما اگر زمانی خود هستی و هست بودن اشیا ذهن ما را به خود جلب کرد، در آن

.است» هستی«موضوع فلسفه .ایمقدم در عرصۀ مابعدالطبیعه نهاده

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

)29و 28ي صفحه، )3(فلسفه چیست فاطمه شهمیري، (»1«ي گزینه- 162

هاي موجودات بازگردد، در علوم بحث حرکت و سکون اگر به خصوصیات و ویژگی

جایگاهش در ،اما اگر به اصل هستی بازگردد،گیردبررسی قرار میمختلف مورد

.مابعدالطبیعه است

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

)34ي صفحه، آغاز فلسفهژیال سالجقه، (»4«ي گزینه-163

دالیل اینکه چرا یونان باستان مهد تفکر فلسفی خوانده » 3«و » 2«، »1«ي سه گزینه

.شوداز دالیل آن محسوب نمی» 4«ي لی گزینهو،کنندان میبیشود را یم

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

)36ي صفحه، آغاز فلسفه، ژیال سالجقه(»3«ي گزینه- 164

گویند و سوفسطائیان در برابر مزد خود، به قصد فریب سخن می«: گویدنفون میزگ

».یک از آنان دانا نبوده و نیستندزیرا هیچ؛کنندبه کسی نمیینویسند و هیچ کمکمی

ا
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23: يصفحه)دهم انسانییازي پایه(ي دوم ي متوسطهدورهبهمن6ـ آزمون ) 4(ي پروژه

)38ي صفحه، آغاز فلسفه، ناهید جوهریان(»2«ي گزینه-165

هاي استداللی را گسترش دادند بحث.فه بسیار مؤثر بودندسسوفسطائیان در تاریخ فل

علم و حقیقت هاي خود مبانی را فراهم کردند با مغالطه» منطق«فن و زمینه توجه به 

»یشروزگار خو«را متزلزل ساختند و موجی از ناباوري و شکاکیت را در فضاي فکري 

منتشر ساختند و مردم و نسل جوان را در تحصیل حقیقت سرگردان کردند و امکان 

.را با خطري جدي مواجه ساختندو اخالق متعالی انسانی دستیابی به معرفت راستین 

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

)45و44ي صفحه، شهید راه حکمتفاطمه شهمیري، (»3«ي گزینه-166

.است»تشخیص حق از باطل«قاضیان ۀسقراط راستگویی و وظیفۀوظیف

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

)47و 46ي صفحه، شهید راه حکمتفاطمه شهمیري، (»4«ي گزینه- 167

هلیاستخدایان و سخن گفتن از خدایی جدید، یکی از اتهامات سقراط در دادگاه انکار 

.بود

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

)52يصفحه، شهید راه حکمت، فاطمه شهمیري(»2«ي گزینه- 168

کسی که . آنکه دانا باشدترس از مرگ جز این نیست که آدمی خود را دانا پندارد، بی

.در حالی که دانا نیستپندارد،نسبت به آن دانا میخود را،راسدهز مرگ میا

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

)55و 39ي صفحه، ترکیبیربابه صالحی، عاطفه(»3«ي گزینه-169

اگر من خواهان چند روز عمر بیشتر «: پذیرش فرار از زندان گفتعدم سقراط بعد از 

ام و در زدهدم دنیا اعتنایی بهام؛ چون در گفتار از بیم، گویی خود را مسخره کردهباش

ها را به تأمل در نفس سقراط انسان.»دهمنشان میعمل، خود را مشتاق توقف در دنیا

را کشف کنند، یعنی همان عقل کرد تا در درون خود گوهر الهی خویشتن دعوت می

فضایلدست آورد و هم توان معرفت یقینی را بهمیآن، هم مددتعقل که به قوه

.را کسب کردیاخالق

)59ي صفحه، شهید راه حکمت، ربابه صالحیعاطفه(»3«ي گزینه-170

کرد، را آشکار می»کمبود معلومات او«وگو با مخاطب خود نه تنها سقراط در گفت

در منطق،یا تعریف »معرِّف«آموخت، مبحث مهم را به او می» راه صحیح تفکر«بلکه 

.استیادگار مباحث سقراط

)21ي صفحه، طالعهمتعریف و روش مورد ، هژبر رحیمی(»1«ي گزینه- 171

بـه  . گوینـد احساس مـی ) مثالً شنیدن(هاي حسی تحریک گیرندهحاصل از به نتیجه 

دنبال کردن جهـت  (کنیم شده را انتخاب میاحساس کمک توجه یک یا چند محرك 

بـه ایـن   ) دیـدن گربـه  (کنیم میرسیفپس محرك انتخاب شده را تعبیر و تس، )داص

نـام  ) تفکـر (فرایند بازنمایی اطالعات موجود در حافظـه  . شودفرایند ادراك گفته می

، تفکـر شـامل اسـتدالل    )نگرانی احمد با توجه به سابقه ذهنی که از قبل دارد(دارد 

بـردن بـه   (گیري ، حل مسأله و تصمیم)گیاز گرسننمرد(، قضاوت )اذیت بچه گربه(

).خانه است

توجه، ادراك و حافظهاحساس، شامل: پایهشناخت

.است) گیريحل مسأله و تصمیماستدالل، قضاوت،(تفکر شامل:شناخت عالی

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

)24و 23ي صفحه، طالعهمتعریف و روش مورد مهران افشاري، (»3«ي گزینه- 172

و از نظـر فـارابی   . ؛ حس، عقـل و الهـام اسـت   جاحظابزارهاي شناخت انسان از نظر 

.پذیر استشکوفایی فطرت از طریق آموزش امکان

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

)77ي صفحه، احساس، توجه، ادراك، صحرابانیمحمدجواد(»2«ي گزینه-173

عدم واکنش داللت بر از دست دادن محرك هدف دارد، واکنش دقیق در پنـالتی دوم  

دلیل فریب نگاه زننده تـوپ بـوده   کند و اشتباه پنالتی سوم که بهاشاره به اصابت می

.کنداست داللت برهشدار کاذب می

شناسیروان
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24: يصفحه)دهم انسانییازي پایه(ي دوم ي متوسطهدورهبهمن6ـ آزمون ) 4(ي پروژه

)62و 53تا 50ي صفحه، رشدشناسینرواالهام میرزائی، (» 4«ي گزینه- 174

:هاي نادرستبررسی عبارت

.دهدماهگی رخ می7-8ترس از غریبه در کودك در ) الف

.شودمیقبل نوجوانی اندازه شش سه برابر و اندازه قلب دو برابر در دوره) ب

.شودبه رفتار اخالقی منجر نمی،موارد صرف داشتن شناختاز در بسیاري ) ت

.نامیمدوازده تا بیست سالگی را دوره نوجوانی میاز ) ث

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

)، ترکیبیرشدشناسیروانالهام میرزائی، (»3«ي گزینه- 175

.بیت ذکر شده به تأثیر عوامل محیطی بر انسان اشاره دارد) الف

سـالگی را بزرگسـالی دوم   65ا ت40و ) جوانی(سالگی را بزرگسالی اول 40تا 20) ب

.گویندمی) سالیمیان(

ها هستند و سـپس  کودکان در ابتدا قادر به حرکات درشتی مانند باال رفتن از پله) پ

.آورنددست میمهارت حرکات ظریف مثل بستن بندکفش را به

منـد اسـت و در دوره   هـاي مـوازي عالقـه   سالگی به انجام بازي5یا 4کودك در ) ت

.دهندهاي گروهی انجام مین کودکان بازيدبستا

جنبه هیجانیابراز خشم/ جنبه شناختی حل مسائل) ث

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

)109و 107ي صفحه، حافظه و علل فراموشی، سوفیا فرخی(»4«ي گزینه- 176

و هدف از داشتن حافظه قـوي  هاي بدن دارد مثال اشاره به استفاده از سایر انداماین

.دهی به تفکر استشکل

)106و105ي صفحه، حافظه و علل فراموشی، سوفیا فرخی(» 2«ي گزینه-177

مرور کارآمد یعنی مرور . بندي اطالعات استمنظور از ساماندهی، نظم بخشی و قفسه

فـرد  خبادر بخش به خود پس دادن از روش پس.نترل اثر گذشت زمانمناسب براي ک

بـراي کنتـرل اثـر    و خواند کند و در صورت لزوم دوباره متن را میها را بیان میجواب

.نباید فاصلۀ مرور مطالب بیشتر از شش یا هفت ساعت باشد،گذشت زمان

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

)26ي صفحه، تعریف و روش مورد مطالعهسوفیا فرخی، (»    3«يگزینه-178

، )ايلوب آهیانـه (D، )غز پیشینم(C، )مخچه(B، )مغز تیره نخاع(Aترتیب به

E)شیار مرکزي ( وF به)اشاره دارد) شیار طولی.

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

)81و 75ي ، صفحهاحساس، توجه، ادراك، زاد صحبتیرمه(»3«يگزینه-179

ـ این تصویر بیانگر ایم  کنیم که هیچ موقع احساس نکردهمیگاهی چیزهایی را ادراك

کنیم الزاماً چیزي نیست که در ذهن خود ادراکش این مطلب است آنچه را که حس می

.استشناخته شده عنوان آفت تمرکز خوگیري بهکنیم ـمی

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

)76ي صفحه، احساس، توجه، ادراك، هژبر رحیمی(»3«يگزینه- 180

فرد بـه آن موضـوع   ،وقتی موضوع مورد توجه همیشه به صورت یکنواخت ارائه شود

.این موضوع مربوط به یکنواختی و ثبات نسبی است. کندعادت می

این موضـوع  . گیردارائه شود، خوگیري شکل میمکرراگر محرك مورد نظر به دفعات 

.تمربوط به مسئله آشنایی نسبی با محرك و موضوع مورد توجه اس

عادت را ،شرایط متنوع و جذابی داشته باشدبه لحاظ معنایی، اگر موضوع مورد توجه 

.استهااین مسئله مربوط به تغییرات درونی محركبرد و از بین می
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