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 )2عربي زبان قرآن (
  ن األصح4-1( في الجواب للتّرجمة للعبارات التّالية:و األدقّ عي( 
  في العبارات التّالية: غير الصحيحةعين التّرجمة  - 1

  ي پدرها و مادرها ديدن فرزندشان در بهترين حالت را دوست دارند!) كلّ اآلباء و االُمهات يحبون رؤية أوالدهم في أحسن حال،: همه1
  كنند!ها را به صفات نيكو، مانند اخالق پسنديده راهنمايي ميآن همين خاطر) فَلذا يرشدونَهم إلي الصفات الطّيبة كاألخالق الحسنة،: به2
  ) فعلَي الشّباب أن يكونوا مشتاقينَ لألعمال الصالحة،: پس جوانان بايد براي كارهاي شايسته مشتاق باشند!3
  شان و دوستانشان متكبر نباشند!) و ال يكونوا متكبرينَ أمام والديهم و أساتذتهم و أصدقائهم!: و در مقابل والدين خود، اساتيد4

2 - »تبس ذَه رِ زميلي و اشتريتتْجد رواالًإلي معرِ بعالتَّخْفيض بِس توسعينَ أت لف.  :»مانٍ
  ) به مغازه همكارم رفتم و شلواري را بعد از تخفيف به قيمت هفتاد هزار تومان خريدم.1
  به قيمت نود هزار تومان خريدم. ) به مغازه همكارم رفتم و شلواري را بعد از تخفيف2
  ) به دكّان همكارم رفتم و پيراهني را بعد از تخفيف به قيمت هشتاد هزار تومان خريدم.3
  ) به مغازه همكارم رفتم و شلواري را بعد از توليد به قيمت نود هزار تومان خريدم.4

  »:.ليهإالحالل و ينفع من يحتاج انة و يكتسب رزقه من خيتنب الجاس الّذي يعتقد األمانة و يخير النّ« - 3
دست آورد و به آناني كه به ايشان نياز دارند،  گزين باشد و رزق خود را از مال حالل به ) بهترين مردم كسي خواهد بود كه به امانت پايبند و از خيانت دوري1

 سود برساند.

 د و از حالل ارتزاق كنند و به مردم نيازمند سود برسانند.) مردمي بهترين هستند كه معتقد به امانت و دوري كننده از خيانت باشن2

  دست آورد و به كسي كه به او نياز دارد، نفع برساند. اش را از حالل به ) بهترين مردم كسي است كه به امانت پايبند باشد و از خيانت دوري كند و روزي3
  دست آورند و به افراد محتاج سود برسانند. دوري كنند و رزق حالل را به ) مردم خير كساني هستند كه به امانت اعتقاد داشته و از خيانت4

4 - ن عمةيي الترجالصحيح ف: 
  هر كس شهوتش بر خردش چيره شود، او از چهارپا بدتر است. :»الْبهائمِ منَ شَرّ فَهو عقْلَه شَهوتُه غلبت منْ) «1
2» (عد كمهاناً شاتمنَ تُرْضِ مخشنود كني.  را بخشاينده [خداى] تا كن رها را خود دشنامگوي :»الرَّح  
  شوم تا مكارم اخالق را كامل كنم. همانا فرستاده مي: »األخالقِ مكارِم ألتَمم بعثْت إنَّما) «3
  پس خويم را نيكو گردان. خدايا، همانگونه كه آفرينشم را نيكو گردانيدي: »خُلُقي حسنْت خَلقي فَحسنْ اللّهم كَما) «4

  : المعينة في ترجمة الكلمات الخطأعين  - 5
  (آموزش داده است)»: ذلك المدرس طلّابه الفنون النافعة. قد علّم) «2  )گرداني برنمي(»: خَدك للنّاس التُصعرْ) «1
3» ( السكوتببينَ الناسِ ذَه :«)4  )طال» ( اللّون برقَاُحاألز :«)آبي(  

6 - الخطأن عي و التضاد ي الترادفف: 

 أهدي، شدائد = مشاكل  ≠ ضلّ) 4  انْه، أنكَر = أقبح ≠اومرْ) 3  = وراء اقْتَرَب، خَلف ≠ابتَعد ) 2  نُهاة أرخَص، ناهونَ = ≠أغلَي ) 1

  :تّفضيلالاستعمال اسم في  الخطأعين  - 7
  إنّ اوِرِست أعلَي جبل في العالم!) 2  ) مريم فُضلي من رقية في أداء الواجبات!1
  ) شرّ النّاس ذو الوجهينِ فال تَعتَمد عليه!4    ) أفضل األعمال الكسب من الحالل!3

 فيه اسم التفضيل:  ماجاءعين جواباً  - 8

  ) أحب النّاس أنفعهم للنّاس.2  ) خيرُ اإلخوان من أعطَي إلي عيوبي.1
3ن أعلَم الشّباب.4    اً.) هذا التفّاح األخضر لذيذٌ جدم ذلك الشاب (  

  ة؟انِ معاً يوجد في العبارةِ التاليكم اسم التفضيلِ و اسم المك - 9
  »ذهبت إلي مصنَع اُختي الصغري؛ و اشترَيت قميصاً أبيض و سروالَين. أحدهما أكبرُ منَ اآلخَر.«
 ستّة) 4  خمسة )3  أربعة )2  ثالثة )1

  »…بِكَم تومان هذه السراويلُ؟ «الي: المناسب للسؤال التّ عين الجواب -10
  ستّون ألف تومان.) 2      أبيض و أسود.) 1
  تَفضَّلي، اُنظُري.) 4    نعم، عندي خمسمائة تومانٍ.) 3

  .باشد ميمربوط به تغييرات كتاب درسي سؤاالتي كه با عالمت * مشخص شده است
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 )2رياضي و آمار (

pگوييم ارزش گزارة شرطي  در چه صورت مي -11 qبه انتفاي مقدم درست است؟ 

    نادرست باشند. qدرست وگزارة pگزارة ) 1

  نادرست باشد. q) هنگامي كه فقط ارزش گزاره2

  نادرست باشد. p) هنگامي كه فقط ارزش گزاره3

 هر دو درست باشند. qو  p) گزارة4

 است؟  نادرستارزش كدام گزاره  -12

  عددي فرد است. 5عددي اول است يا 5) 1

  عددي زوج است. 3عددي اول است يا 7) 2

  عددي اول است. 21عددي فرد است و 7) 3

 عددي اول است. 3عددي فرد است و 21) 4

 هاي شرطي زير داراي ارزش درست است؟ يك از گزاره كدام -13

1 (   3 2 34 2 2 8 4  

  مربع كامل است. 18زوج باشد، آنگاه  7اول و عدد 3) اگر عدد2

  اول است. 15عددي زوج يا منفي باشد آنگاه عدد  2اگر  )3

12) اگر 4 باشد آنگاه  3  12 3 

p)گزارة درست و ارزش گزاره مركب qاگر  -14 q r)  نادرست باشد، آنگاه برايp  وr پذير است؟ چند حالت امكان 

1 (3  2 (4  3 (6  4 (8 

pي  اگر ارزش گزاره -15 q نادرست باشد، در اين صورت ارزش كدام گزاره الزاماً درست است؟ 

1 (p q  2( p q  3( p q  4 (q p  
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 هاي زير داراي ارزش درست است؟ يك از گزاره درست باشد، كدام rنادرست و  qدرست،  pاگر  -16

1 ((p q) r   2( (q p) q   3 ((q p) r   4 ((p q) q  

 ارزش درست دارند؟  هاي زير، چند مورد از گزاره -17

است و  12مضرب  120) الف
1 1
3 4  

xب) شيب هر خط افقي، صفر است يا نمودار خط     گذرد. از ناحية اول و سوم مي 4

  را. 12دهد اول بودن عدد  نتيجه مي 6پ) زوج بودن عدد

)ت)  )  23  ن چارك دوم است.)(دامنة ميان چاركي هما9

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

pي   گزاره -18 (~ q r) ارز است؟ هم  با كدام گزاره 

1 ((~ q r) p   2 ((~ q r) ~ p   3 ((q ~ r) p   4 ((q ~ r) ~ p   

 هاي خواسته شده چيست؟ در جدول زير، ارزش گزاره -19

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

      T  F  

  

1 (T , T , T     2 (T , F , T     

3 (F , F , F     4 (F , T , F     

 باشد؟ نادرستقرار گيرد تا ارزش كل گزارة مركب، تواند  زير مي ةگزار كدام pدر گزارة مركب زير، به جاي گزارة -20

x(در تجزيه عبارت  x 24 8 xعامل 21 2 p]وجود ندارد)3  است) 42سطر پنجم مثلث خيام(مجموع اعداد[ 

  ) نمودار مقابل تابع است.1

  است. دعدد حقيقي، بزرگتر از خود آن عد ر) قرينة ه2

  ها، متغير كمي نسبتي است. ) تعداد اعضاي خانواده3

)n) عدد 4 )  n)عددي منفي است. 14 N)  
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  )2علوم و فنون ادبي (
 هاي آوايي كدام مصراع صحيح است؟ هاي داده شده، تقسيم پايه با توجه به خوانش صحيح مصراع -21

  ) گران عيار شهرآشوب روزي حال ما پرسد1

ي ي گسد لِ ما پر  روزي حا  شهر آشوب رِ  اران ع  
  

  ) بدانديش نادان كه مطرود باد2
  

  باد  د ك مطرو  نادان شِ  بدنَديـ
  

  رود ز دستم صاحبدالن خدا را ) دل مي3 
    

  

  دا را خُ  الن د حب صا  تم زِ دس  دل مي ر ود
  

  

  صبا را گو كه بردارد زماني برقع از رويت) 4
    

  

با را گو ك ما ني بر  بر دارد  ص قع از رو يت  ز  
  

 

 تر است؟ كدام گزينه بيشبيت تعداد تشبيه در  -22

  باش گشا مي گر چه فروبستگي است كار جهان / تو همچو باد بهاري گره چو غنچه) 1
  ) آب حيوان است يا گفتار خواجو يا شكر / ماه تابان است يا گل يا بناگوش شما2
  يم ناني بيش نيستن) مرغ جان را هر دو عالم آشياني بيش نيست / حاصلم زين قرص زرين 3
  هست / خوابگه بر طرف الله و نسرين دارد) اي خوشا آهوي چشمت كه به هر گوشه كه 4

 شود. هر دو نوع تشبيه (گسترده و فشرده) يافت مي …گزينة  جز بهها  در همة گزينه -23

  ) دوشم به شمع روي چو ماهت نياز بود / جانم چو شمع از آتش دل در گداز بود1
  وش) چو جام لعل تو نوشم كجا بماند هوش / چو مست چشم تو گردم مرا كه دارد گ2
  ) بيا تا چو بلبل به هنگام صبح / بناليم بر طرف گلزار عشق3
  م چو شمع انجمن وز انجمن باز آمدمداني دگر / مروبر شد شمع اي ) تا آن نگار سيم4

 درست مشخص شده است. … جز بهها  تشبيه در همة گزينه »مشبه« -24

  ندان باششمع انجمني يك زبان و يكدل شو / خيال و كوشش پروانه بين و خ تو) 1
  سازم سوزم و مي زارم / بر بوي تو همچون عود مي نالم و مي همچون ني ميچنگ تو ) در 2
  / گو بيا سيل غم و خانه ز بنياد ببر بالما چو داديم دل و ديده به طوفان ) 3
  چو باران چكد رواست / كاندر غمت چو برق بشد روزگار عمر سرشكاز ديده گر ) 4

  كند؟ كدام اثر را معرفي مي ترتيب بههر يك از موارد زير  -25
   .الف) در اين اثر، سير و سلوك عارفانه در قالب نظم و نثر بيان شده است

  گيرد. دربرمي ق ـه 730عباس و تاريخ ايران را تا سال  ب) اين اثر تاريخ پيامبران، خلفاي چهارگانه، خلفاي بني
  قة حاكمان و قاضيان به شيوة تمثيل بيان شده است.طبدو هاي اجتماعي در  اي كه در آن ناهنجاري پ) منظومه

  را در بيان حقايق عرفاني و ذكر احوال عارفان به كار برد. االوليا تذكرةت) نويسنده در اين كتاب، شيوة 

  االحرار نامه ـ تاريخ گزيده ـ موش و گربه ـ تحفة ) عشاق2  االحرار االشراف ـ تحفة التواريخ ـ اخالق ) لمعات ـ جامع1
  االنس االشراف ـ نفحات التواريخ ـ اخالق نامه ـ جامع ) عشاق4  االنس ) لمعات ـ تاريخ گزيده ـ موش و گربه ـ نفحات3
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  است؟ نادرستكدام گزينه دربارة تاريخ ادبيات قرن نهم  -26

  ان حكومت كردند.ردر اي ) تيموريان تقريباً از نيمة دوم قرن هشتم تا اوايل قرن دهم1

  نويسي هم به همان اسلوب ساده رواج يافت. و تذهيب، تاريخ ، معماريعالوه بر گسترش هنرهايي چون مينياتور انتيموري) در عهد 2

  هاي ارزشمندي نوشتند. ) كساني مانند خواجوي كرماني و دولتشاه كتاب3

  آوري بود. قد نوهاي تحقيقي اين دوره عمدتاً سطحي و ادبيات نيز تقليدي و فا ) رونق ادبيات بنيادي نبود و كتاب4

  ؟نيستهاي آوايي يكسان  ايهپهجاهاي تمام  دادتع  بيتدر كدام  -27

  ) تو مرا جان و جهاني چه كنم جان و جهان را / تو مرا گنج رواني چه كنم سود و زيان را1

  چو آهن مران از لقايش ) تويي باغ و گلشن تويي روز روشن / مكن دل 2

  نباشد ز طمع برتر آ  ) نذر كند يار كه امشب تو را / خواب3

  دار مرا ) يار مرا غار مرا عشق جگرخوار مرا / يار تويي غار تويي خواجه نگه4

 است؟ نادرستمصراع  مهاي آوايي كدا مرز ميان پايه -28

  د هد گ وا / هي مي   اي / چش مت خُر د  دهد: دو شي پِ سر / مي  اي چشمت گواهي مي خورده ) دوش اي پسر مي 1

  د با تو بازاري مگر شوريده اسراري: نَ دا رد با / ت  با زا ري / م گر شو ري / د اس را ري) ندار2

  ) جهان را بديدم وفايي ندارد: ج هان را بِ / دي دم و فا / يي نَ دا رد3

  ها ها: چ ف رس تا / د عِ نا يت / بِ ز مين مش / ع لِ  ) چو فرستاد عنايت به زمين مشعله4

  وجود دارد؟» به صورت تركيب اضافي هتشبيه فشرد«سه بيت كدام گزينه در هر  -29

  سازد جدا الف)  پردة شرم است مانع در ميان ما و دوست/ شمع را فانوس از پروانه مي

 كند اين جمع را تيغ زبان از هم جدا اند/ مي هاي مختلف يك نقطه ب) در خموشي حرف

 اي/ دست افسوسي است هر برگي درين بستان جدا پ) تا تو اي سرو روان از باغ بيرون رفته

 ت) حال دل دور از عقيق آتشين او مپرس/ اين كباب تر به خون دل شد از اخگر جدا

 اي/ ديدة شوري بود هر قطرة شبنم جدا ث) تا تو را چون گل درين گلزار باشد خرده

  خود را كني از هم جدا ةج) توسن عمر تو را كردند از آن صرصر(باد تند) خرام/ تا تو كاه و دان

  ) ب، پ، ج 4  ) الف، پ، ث3  ) ب، ت، ث2  ) الف، ب، ج1

  شود؟در كدام بيت، همة اركان تشبيه ديده مي -30

  / كجا رويم بفرما از اين جناب كجا ) چو كحل بينش ما خاك آستان شماست1

  دانم ي نميخواه دانم / وز اين سرگشتة مجنون چه مي تو خورشيدي و يا زهره و يا ماهي نمي) 2

  معدن معدن علم است دل، چرا بنشاندي / جور و جفا را در اين مبارك) 3

  بايد بود  روي مي لب و تازه اين مدت عمر ما چو گل ده روز است / خندان) 4
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 )2تاريخ (

ينه چگونگي اداره اي را به نقد كشيده است و كدام كتاب در زم قصيده نامه اهل خراسان اوضاع سياسي، اجتماعي و فرهنگي چه دوره -31
 كشور در اين دوره نگارش شده است؟

  نامه ) سلجوقيان ـ سياست4  نامه ) غزنويان ـ سياست3  ) سلجوقيان ـ قابوسنامه2  ) غزنويان ـ قابوسنامه1
 ؟كدام استنگاري براساس موضوع  هاي تاريخ يكي از نمونه واست  ينگاري تحليل هاي تاريخ كدام گزينه مربوط به ويژگي -32

  نمايد ـ تاريخ بيهقي ها تنظيم مي ها يك گزارش واحد از آن ورخ با مطالعه و مطابقت همه روايت) م1
نمايد ـ كتاب مـروج الـذهب و     هاي مربوط به يك رويداد اقدام به تحليل، تفسير علل، آثار و پيامدهاي آن واقعه مي ) مورخ با بررسي تمام اخبار و روايت2

 معادن الجواهر مسعودي
  ابوعلي مسكويه االمم  كرد ـ تجارت ها را ذكر مي عيناً آن كرد،  ها نمي گونه دخل و تصرفي در روايت هيچ ) مورخ3
  اخبار الطوال  داند ـ ) مورخ خبر و روايتي را كه فاقد زمان و مكان دقيق و مشخص باشد را داراي اصالت و اعتبار نمي4

ست و كدام افراد عدم مطابقت يك روايت تاريخي با عقل را دليلي بر بطالن و نادرستي كدام اكننده   يكي از كارهاي مورخان در نقد روايت -33
 دانستند؟ آن مي

 ها و عالئق راوي در بيان يك خبر ـ مقدسي و بيهقي ) بررسي انگيزه1
 اسفنديار و مقدسي ) بررسي وجود فاصله زماني و مكاني بين راوي و خبر ـ ابن2
 مسكويه و مسعودي اوي در بيان يك خبر ـ ابنها و عالئق ر ) بررسي انگيزه3
 ) بررسي وجود فاصلة زماني و مكاني بين راوي و خبر ـ يعقوبي و مسعودي4

 نخستين فرد بيرون از خانواده رسول خدا كه اسالم آورد چه كسي بود و در ظاهر، علت اصلي مخالفت و دشمني سران مشرك با اسالم چه بود؟ - 34
  شدن موقعيت تجاري و سياسي شهر مكه) زيدبن حارثه ـ متزلزل 1
 ها ) ابوبكر ـ احساسات ديني و اعتقاد راسخ سران مشرك به بت2
  ها بن حارثه ـ احساسات ديني و اعتقاد راسخ سران مشرك به بت ) زيد3
  ) ابوبكر ـ متزلزل شدن موقعيت تجاري و سياسي شهر مكه4

از اين منطقه به ديگر  ن اين سرزميناكناساي از  عده …ن باستاني مدزوال ت قرار دارد و پس از انحطاط و …جزيره عربستان در  شبه -35
 نواحي شبه جزيره مهاجرت كردند.

 ) جنوب و جنوب شرقي آسيا ـ مصر2  ) جنوب و جنوب غربي فالت ايران ـ يمن1
  ) شمال و شمال شرقي آسيا ـ ميان دورود4  فالت ايران ـ ميان دورود  ) جنوب و جنوب شرقي3

يا و هاي تاريخي  كنند و در تعيين اصالت و اعتبار گزارش ي شير قلعه شهميرزاد را براساس كدام روش سنجش اعتبار بررسي ميبقايا -36
 تواند مفيد باشد؟ كدام روش مي ،ها ترديد اعتبار آن

  شناسي ـ مطابقت با عقل ) مطابقت با نتايج تحقيقات باستان1
 هاي تاريخي هاي علوم تجربي با داده د ـ همخواني يا عدم همخواني يافته) مقايسه و تطبيق با ساير منابع و شواه2
  هاي تاريخي هاي علوم تجربي با داده شناسي ـ همخواني يا عدم همخواني يافته ) مطابقت با نتايج تحقيقات باستان3
  ها براساس زمان و مكان ـ مطابقت با عقل ) سنجش گزارش4

 اري تركيبي است؟نگ هاي تاريخ كدام گزينه از ويژگي -37
  كرد. ها نمي گونه دخل و تصرفي در روايت نگار هيچ ) تاريخ1
 پرداخت. نگار به بررسي علل و عوامل ظهور آن حادثه مي ) تاريخ2
  نگار ناچار به گزينش و انتخاب است. ) تاريخ3
  شوند. نگاران بعدي با مجموعه اخبار گوناگون دربارة يك موضوع مواجه مي ) تاريخ4

خدا ناكام ماندند، چه تصميمي گرفتند و با بروز  قريش در جلب رضايت ابوطالب براي دست برداشتن از حمايت رسول  كه سران آن پس از -38
  رو شد؟ چه اتفاقي گسترش دعوت اسالمي در مكه با موانع اساسي روبه

  ضرت ابوطالبهاشم را تحت محاصره اجتماعي و اقتصادي قرار دهند ـ رحلت حضرت خديجه (س) و ح ) بني1
  پناه اسالم كه از پشتيباني قبيله و طايفة قدرتمندي برخوردار نبودند ـ تشديد آزار مشركان ) آزار و اذيت پيروان مستضعف و بي2
  ضرت ابوطالبقدرتمندي برخوردار نبودند ـ رحلت حضرت خديجه (س) و ح  پناه اسالم كه از پشتيباني قبيله و طايفة ) آزار و اذيت پيروان مستضعف و بي3
  هاشم را تحت محاصره اجتماعي و اقتصادي قرار دهند ـ تشديد آزار مشركان ) بني4

جزيره  هاي اطراف شبه و ديگر سرزمين …قريش از طريق تجارت با  سران وبود  …ترين دستاورد فرهنگي اعراب دوران جاهليت  برجسته -39
 .كردند سود سرشاري كسب ميعربستان 

  ) شعر و شاعري ـ شام4  ) شعر و شاعري ـ يمن3  يمن ) فرهنگ و تمدن ـ 2  شام ن ـ ) عالمان و دانشمندا1
 نگاري است؟ عبارت زير از معايب كدام روش تاريخ -40

 »دادند. نمي هيچ نظري دربارة درستي و نادرستي خبر ارائه ،نويسندگان به دور از هرگونه نقد و انتقاد«
 لينگاري تحلي ) تاريخ2    نگاري روايي ) تاريخ1
  نگاري تركيبي ) تاريخ4    شماري نگاري براساس سال ) تاريخ3
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 )2( جغرافياي

 درستي آمده است؟ هاي زير در كدام گزينه به پاسخ پرسش -41

  گويند؟ چه مي ،الف) به وضعيت گذرا و موقتي هواكره در يك محل در مدت زماني كوتاه

  آيد؟ د ميوجو ترين تغييرات آب و هوايي در كدام اليه هواكره به ب) بيش

 است؟كدام هاي آب و هوايي در نواحي مختلف زمين  وجود آمدن ويژگي پ) عامل اصلي به

  ) الف) آب و هوا ب) وردسپهر پ) دما و فشار1

 ) الف) هوا ب) وردسپهر پ) نور خورشيد2

  ) الف) آب و هوا ب) دماسپهر پ) دما و فشار3

  ) الف) هوا ب) دماسپهر پ) نور خورشيد4

 در كدام گزينه آمده است؟ ترتيب بههاي زير  رسشپاسخ درست پ -42

  به كدام مورد اشاره دارد؟ »ويژه از نظر اقتصادي تحت تأثير يك ديگرند ها به ترين آن امروزه همه نواحي و حتي دور افتاده«الف) اينكه 

  كرده است؟ فارس، نواحي جديد در منطقه ايجاد هاي خليج هاي مصنوعي در آب ب) كدام دولت با ساختن جزيره

 نشين اين كشور به بنگالدش مهاجرت كردند؟ پ) در نتيجة چه اقدامي توسط دولت ميانمار، صدها نفر از مردم ناحيه مسلمان

  هاي داخلي ) نواحي با يك ديگر رابطه و كنش متقابل دارند ـ كويت ـ ايجاد جنگ1

  سازي قومي ـ پاك ها هستند ـ كويت هاي سياسي حكومت گيري ) نواحي تحت تأثير تصميم2

  سازي قومي ديگر رابطه و كنش متقابل دارند ـ امارات متحده عربي ـ پاك ) نواحي با يك3

 هاي داخلي  ها هستند ـ امارات متحده عربي ـ ايجاد جنگ هاي سياسي حكومت گيري ) نواحي تحت تأثير تصميم4

 شوند؟ ها و كشورها نواحي سياسي محسوب مي و استانشوند و چرا شهرها  مرزهاي سياسي و اداري بر چه مبنايي تعيين مي -43

  اند. طور قراردادي توسط انسان ترسيم شده ها ـ زيرا به ) معيارهاي طبيعي و انسان1

  اند. طور قراردادي توسط انسان ترسيم شده ها ـ زيرا به گيري انسان ) انتخاب و تصميم2

  كند. ها را اداره و مديريت مي ها ـ زيرا يك نهاد آن گيري انسان انتخاب و تصميم) 3

 كند. ها را اداره و مديريت مي ها ـ زيرا يك نهاد آن ) معيارهاي طبيعي و انسان4

 ؟فشار هوا چگونه است  فشار، در ناحيه كمباشد و  محور زمين بر كدام مدار مايل مي -44

  شود. ) مدار گردش وضعي ـ به سمت مركز ناحيه كم مي2  شود. مت مركز ناحيه كم مي) مدار گردش انتقالي ـ به س1

  يابد. ) مدار گردش وضعي ـ به سمت مركز ناحيه افزايش مي4  يابد. ) مدار گردش انتقالي ـ به سمت مركز ناحيه افزايش مي3

 در رابطه با سؤاالت زير كدام گزينه صحيح است؟ -45

  يرات آب و هوايي كشور ما نقش مهمي دارد؟الف) كدام جبهة هوايي در تغي

 ؟صحيح است» هوا  جبهة«ب) كدام تعريف در رابطه با 

  كنند. ها را از هم جدا مي ها مرز بين دو توده هواي مجاورند و آن ) الف) جبهة قطبي ب) جبهه1

  كنند. ها را به هم نزديك مي ها حدفاصل دو توده هواي مجاورند و آن ) الف) جبهة گرم ب) جبهه2

  كنند. ها را از هم جدا مي ها مرز بين دو توده هواي دورند و آن ) الف) جبهة سرد ب) جبهه3

  دهد. ها را به هم پيوند مي ها مرز بين دو توده هواي سرد است و آن ) الف) جبهة قطبي ب) جبهه4
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و گيرد  شكل مي …ه هواي قطبي در منطقهو جبه شود ها به سمت غرب و شرق منحرف مي در نيمكره …و  …جهت وزش بادها بر اثر  -46

 است. …و خشكي هوايشان  …ها  رطوبت آن ،ها و درياها دورتر باشند هر چه از اقيانوس نواحي مرطوب 

  بيشتر  ) حركت انتقالي زمين ـ نيروي كوريوليس ـ قطبي ـ كمتر ـ1

 بيشتر  ) حركت وضعي زمين ـ نيروي كوريوليس ـ معتدله ـ كمتر ـ2

  وضعي زمين ـ جاذبه منظومه شمسي ـ قطبي ـ بيشتر ـ كمتر) حركت 3

 ) حركت انتقالي زمين ـ جاذبه منظومه شمسي ـ معتدله ـ بيشتر ـ كمتر4

  در چه كشوري قرار دارد؟ كنند و ناحيه صنعتي بوهميا خاك يخ بسته نواحي توندرا چه نام دارد و بيشتر مردم سوئيس به چه زباني تكلم مي - 47

  ) كريوزول ـ آلماني ـ جمهوري چك2  وئيسي ـ جمهوري چكس ) پودزول ـ 1

 ) پودزول ـ آلماني ـ آلمان4     ) كريوزول ـ سوئيسي ـ آلمان 3

  است؟ نادرست» ناحيه«ه در ارتباط با نكدام گزي -48

  ) هر ناحية جغرافيايي داراي كانون يا مركزي است كه بيشترين عوامل وحدت و همگوني در آن وجود دارند.1

  هاي خاص يك ناحيه از بين برود و وسعت آن كم يا زياد شود.  هاي انساني يا عوامل طبيعي ممكن است ويژگي ر فعاليت) در اث2

  هاست. ) در نواحي انساني مانند نواحي زباني و قومي، تعيين مرز نواحي آسانتر از نواحي طبيعي مثل نواحي خاك يا زيست بوم3

كنيم، بـه تـدريج از عوامـل همگـوني آن ناحيـه كاسـته        شويم و به طرف مرزهاي آن حركت مي جغرافيايي دور مي) معموالً هر چه از كانون يك ناحية 4

  شود. مي

  اند؟ ي تقسيم كردهشمفهوم يكي از مفاهيم اصلي در دانش جغرافيا است و جغرافيدانان بر چه اساسي ايران را به شش ناحيه باركدام  -49

  هاي عمده بارش ناحيه ـ تركيب ويژگي )2  رشبا  هاي عمده مكان ـ تركيب ويژگي )1

  دان و شيوه كار او مكان ـ طرز تفكر يك جغرافي )4  دان و شيوه كار او ناحيه ـ طرز تفكر يك جغرافي )3

 است؟ نادرست ها با نواحي متقابل انسانبندي بر مبناي معيارهاي طبيعي يا انساني و ارتباط  ه ناحيهاربكدام گزينه در -50

اي از  ها نمونه سازي جاده روب براي پاك كارگيري ماشين برف اند. به هاي طبيعي غلبه كرده با پيشرفت در دانش و توليد ابزار و فناوري بر محيطها  ) انسان1

  اين تسلط انسان بر محيط است.

 گذارند. ر ميندرت بر روي آن تأثي هاي سياسي به گيري ها هستند و تصميم ) نواحي فقط تحت تأثير روابط معمول انسان2

تـرين قطـب صـنايع     هاي بزرگ و كوچك در امتداد محورهاي ارتباطي شهر تهران، در چهل سال اخير و تبديل شدن اين شهر بـه مهـم   ) ايجاد كارخانه3

  ها در محيط طبيعي و پديدآوردن نواحي مختلف است. مصرفي كشور، نشان از تغيير انسان

هـاي   ماعي و سياسي با يكديگر رابطه و كنش متقابل دارند و افت غله در بازارهاي جهاني و كـاهش ارزش زمـين  فرهنگي، اجت ) نواحي از نظر اقتصادي، 4

 كشاورزي گوياي اين تأثير است.
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  )2( شناسي جامعه
  

  

  است؟ نادرستها، كدام گزينه  جهاني شدن فرهنگ  در ارتباط با ظرفيت -51

  گيرد. دهد و كشورهاي ديگر را در پيرامون و حاشيه آن به خدمت مي توجه قرار ميداري كانون ثروت و قدرت را مورد  ) فرهنگ سرمايه1

  كشاند. آورد و ديگران را به ضعف و ناتواني مي دنبال مي ) فرهنگ سلطه يا استكبار تسلط يك قوم، جامعه و گروهي خاص بر ديگران را به2

به قوم، منطقه يا گروه خاصي است و چنين فرهنگي با عقايد مشترك انساني، جهان را بـه  ناظر  ها يا هنجارهاي آن  عقايد، ارزش ) فرهنگ گونه نخست، 3

  كند. مناطقي دوگانه تقسيم مي

جويانه داشـته، جهـاني    دليل اينكه نسبت به ساير اقوام و مناطق نگاه سلطه هاي آن به هايي است كه عقايد و ارزش ) فرهنگ صهيونيسم در زمره فرهنگ4

  شده است.

   …، بين علوم طبيعي و علوم انساني تفاوتي قائل نيستند و در نگاه قرآني، جهان تكويني  …كه  گروهي -52

  دانند ـ محدود به جهان طبيعت نيست. تر از جهان ذهني و جهان فرهنگي مي ) جهان طبيعت را مهم1

  كند. ها پنهان مي ز انسانهاي الهي و آسماني خود را ا كنند ـ ظرفيت ) جهان تكويني را به جهان طبيعت محدود مي2

  رفتاري حكيمانه با افراد و جوامع انساني دارد.  دانند ـ براساس حكمت خداوند، تر از جهان ذهني و تكويني مي ) جهان فرهنگي را مهم3

  دانند ـ محدود به جهان طبيعت است. ) جهان ذهني و فردي افراد را تابع فرهنگ مي4

  ؟نيستمپراتوري درست گشايي و ا كدام مورد درباره جهان -53

  وجود آورده است. هاي بزرگ را به ) در گذشته تاريخ، فرهنگ سلطه و استكبار، امپراتوري1

  دانند. ها و جوامع، سلطه بر ديگر جوامع را ارزش اجتماعي برتر مي ) همه فرهنگ2

  گيرد. پيروز شكل مي ) امپراتوري و شاهنشاهي از طريق كشورگشايي و با قدرت نظامي و حضور مستقيم سربازان3

  هاي انساني و اقتصادي فراوان همراه است. گشايي و امپراتوري، اغلب با كشتار و خسارت ) جهان4

توانند معيار و ميزاني  ها نمي دهد و بدون كمك كدام ويژگي، فرهنگ پاسخ مي» آزادي از چه؟«فرهنگ جهاني بر چه اساسي به سؤال  -54

  ؟ف داشته باشندهاي مختل براي سنجش عقايد و ارزش

  حقيقت  هاي مختلف خود ـ ها در اليه ) براساس پايبندي به ارزش1

  هاي جهان شمولي مانند تعهد، حقيقت و معنويت ـ مسئوليت ) براساس ارزش2

  هاي جهان شمولي مانند حقيقت، معنويت و عدالت ـ قسط ) براساس ارزش3

  و عدالت ـ حقيقتهاي جهان شمولي مانند حقيقت، معنويت  ) براساس ارزش4

 مربوط به كدام ويژگي فرهنگ جهاني مطلوب است؟ ترتيب بههر يك از موارد زير  -55

رويكرد جبرگرا و « و »و امكانات بشر تفرقه بين جوامع و تباه ساختن منابع«، »ي و روانيحهاي رو گرفتار شدن بشر در بحران«

  »غيرمسئول داشتن

  معنويت ـ عدالت و قسط ـ مسئوليت و تعهد )2  مسئوليت و تعهد حقيقت ـ   ) معنويت ـ1

  ) حقيقت ـ مسئوليت و تعهد ـ عدالت و قسط4  مسئوليت و تعهد ) حقيقت ـ عدالت و قسط ـ 3
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 ؟هاي زير است كدام گزينه پاسخ صحيح عبارت -56

  روند، در چه صورت جهاني خواهند شد؟  اي خود فراتر نمي هايي كه از محدوده قومي و منطقه فرهنگ الف)

  سازي يهوديان در فلسطين داللت بر كدام گونه فرهنگ دارد؟  شهرك ب)

اي ناميده  ها آن حق است اما هنجارها و رفتارهاي آن موافق و همسو با حق نباشد، چه مدينه اي كه عقايد و ارزش جامعهاز نگاه فارابي  ج)

  شود؟  مي

  ) به حاشيه راندن ديگري ـ گونه نخست ـ مدينه فاسقه1

  بندي جهان به دو منطقه مركزي و پيراموني ـ گونه دوم ـ مدينه جاهله ) تقسيم2

  جويانه ـ گونه دوم ـ مدينه جاهله ) با داشتن نگاه سلطه3

  جويانه ـ گونه نخست ـ مدينه فاسقه ) با داشتن نگاه سلطه4

  است؟» ار فرانوماستع«هاي زير در ارتباط با  يك از گزينه كدام -57

  استعمارگران پنهان و مجريان آشكار هستند. شود. ـ  اطالعات استفاده ميها و فناوري  ) از رسانه1

  دهند. ـ استعمارگران آشكار و مجريان پنهان هستند. ) هويت فرهنگي ديگر كشورها را هدف قرار مي2

  شود. ـ استعمارگران و مجريان هر دو پنهان هستند. ها و فناوري اطالعات استفاده مي ) از رسانه3

  هاي دست نشانده در اختيار دارند. ـ استعمارگران و مجريان هر دو آشكار هستند. بازار و سياست كشورهاي ديگر را از طريق دولت) كنترل 4

  ؟كردند استعمار نو در قرن بيستم چگونه شكل گرفت و كشورهاي استعمارگر براي اهداف خود از چه ابزاري استفاده مي -58

  كودتاي نظامي   طلبانه در كشورهاي مستعمره ـ هاي استقالل گيري جنبش ) پس از شكل1

هاي ايجاد شده در دوره استعمار و استفاده از مجريان بـومي و داخلـي    ظرفيت  طلبانه در كشورهاي مستعمره ـ  هاي استقالل گيري جنبش ) پس از شكل2

  كشورهاي مستعمره.

هاي ايجاد شده در دوره استعمار و اسـتفاده از مجريـان بـومي و داخلـي      ظرفيت طلبانه در كشورهاي مستقل ـ   هاي استقالل گيري جنبش ) پس از شكل3

  كشورهاي مستعمره

  طلبانه در كشورهاي مستقل ـ كودتاي نظامي  هاي استقالل گيري جنبش ) پس از شكل4

 كدام گزينه مرتبط است؟هاي زير با  عبارتكدام از هر  -59

  پوست را نابود كردند. يليون سرخپانزده م ،اروپائيان در يك دوره پنجاه سالهالف) 

  گيرد. از طريق اشغال نظامي جوامع ضعيف شكل مي ب)

  ج) پذيرش برتري مطلق فرهنگ جهان غرب و در حاشيه قرار گرفتن هويت خود 

  ) استعمار ـ امپرياليسم اقتصادي ـ استعمار قديم2  استعمار ـ امپرياليسم فرهنگي ) امپرياليسم ـ 1

  ) استعمار ـ امپرياليسم سياسي ـ استعمار فرانو4  عمار قديم ـ امپرياليسم سياسي) امپرياليسم ـ است3

  مرتبط است؟ ،»ايراني پيدا كرد و امپراتوري مغول هويتي چيني، هندي«كدام گزينه با عبارت  -60

  ) مغوالن به سرعت توانستند قوم مغلوب را درون خود هضم و جذب كنند و به صورت سه حكومت مستقل درآمدند.1

  گشايي آنان به جهاني شدن فرهنگشان منجر شد. ) قوم مغول فتوحاتي فراتر از مرزهاي جغرافيايي خود داشتند و جهان2

  هاي الزم را براي يك فرهنگ جهاني نداشت. اي بود و شايستگي ) فرهنگ مغوالن، قومي و قبيله3

  ايراني پيدا كرد.  غالب، هويتي چيني، هندي و هاي اقوام ) امپراتوري مغول در چين، هند و ايران تحت تأثير فرهنگ4
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   شناسي روان
  كند؟ هاي زير را تكميل مي ) جاهاي خالي عبارتترتيب بهكدام گزينه (*  - 61

  اند.دانسته …الف) در تعاليم ديني، سودمندترين معارف بشري را 
  .هاي آموزشي و وظايف معلم و آموزش دارد اي در ارتباط با هدف مطالب ارزنده … ب)
  است. …تحول اجتماعي  از نظر قرآن كريم، عامل تغيير و ج)
  داند. ميپذير  از طريق آموزش امكانرا ها  شكوفايي فطرت …د) 
  ست. ا …هاي تربيتي از جمله اصول و روش ،آموزش گروهي و تشويق ،هاي فردي رعايت تفاوت و)
  سينا ابنـ فارابي ـ  خود انسانـ  ابن سحنونـ  معرفت نفس )1
  جاحظـ كندي ـ شناسايي من خويشتن ـ  فارابيـ  روانشناسي )2
  سينا ابنـ كندي ـ شناسايي من خويشتن  ـ ابن سحنونـ  معرفت نفس )3
  سحنون ـ ابن  سينا ابنـ انسان  خودـ  جاحظـ  روانشناسي )4

  شود؟  هر يك از موارد مشخص شده در متن زير، به كدام يك از مراحل شناخت مربوط مي ترتيب به*  - 62
نگ عالقه بيشتري ر هاي زرد اما به گلبيند هاي رنگارنگ زيادي را ميكند، او در روستا گل محمد با پدر خود به يك روستا سفر مي«

اي كند كه ها زمزمه مي ماند. هر بار با تداعي آن گلها در ياد او ميو اين خاطره سال سپارداين منظره را به ذهن مي. او دهدنشان مي
  »خود داشتيم اما افسوس كه به دليل آلودگي هوا در شهر اين امكان وجود ندارد. ةخان ةها را در باغچ ش نظير اين گلكا
  حافظهـ تفكر ـ احساس  )2    احساس   ـ توجه ـ ادراك  )1
  تفكرـ حافظه ـ ) توجه 4    ادراك ـ احساس ـ ) حافظه 3

كدام هدف روانشناسي دشوارتر است؟ به چه علت؟ و موفقيت در  »شود؟حافظه مي چرا تكرار به موقع خاطرات موجب تحكيم« ةدر گزار*  - 63
  رسيدن به آن هدف، به چه عاملي بستگي دارد؟

  ي مورد مطالعهچگونگي توصيف و تبيين پديدهـ هاي زياد بودن تابع علتـ تبيين  )1
  اشتن پيش داوري شخصيندـ داشتن عوامل متعددي كه به راحتي قابل كنترل نيستند ـ  بيني پيش )2
  چگونگي توصيف و تبيين پديده مورد مطالعهـ هاي زياد بودن  تحت تأثير علتـ بيني  پيش )3
  داوري شخصي نداشتن پيشـ  داشتن عوامل متعددي كه به راحتي قابل تبيين نيستندـ تببين  )4

ي خبري رسيم؟ كدام داللت بر يك جملهمي» قوانين يااصول «هاي علمي، پس از عبور از كدام مرحله به در سلسله مراتب گزاره*  -64
  ؟باشد هاي كدام گزينه مي از مشخصهخردمندانه دارد؟ داشتن رابطه دوسويه 

  مسئله و فرضيهـ فرضيه ـ فرضيه  )2  مسئله و فرضيهـ نظريه ـ مسئله  )1
  اصول و فرضيهـ فرضيه ـ ) فرضيه 4  اصول و فرضيهـ نظريه ـ مسئله  )3

  هاي زير به درستي آمده است؟ زينه پاسخ پرسشدر كدام گ*  - 65
  ؟كند عمل ميمانند نور در شب تاريك  ،در روش علمي مفهومكدام  الف)

  ترين ويژگي روش شهودي از منابع كسب شناخت چيست؟ب) مهم
  ؟نيستهاي تعريف عملياتي، در روش علمي پ) كدام مورد از ويژگي

  شود؟ اژه شناخت تعبير ميكدام قسمت تعريف جامع روان شناسي با و ت)
  يندهاي ذهنياجوي باقاعده و نظام دار ب) مبتني بر درك دروني پ) تعريف به صورت عيني و دقيق ت) فروالف)جست )1
  گيري شدن ت) رفتار غيرقابل تعميم بودن پ) باعث سهولت اندازه ب) شخصي و جوي با قاعده و نظام داروالف) جست )2
  نبودن ت) رفتار پذيرپ) تكرارقعيت نامعين ب) مبتني بودن بر درك دروني سازي مو الف) روشن )3
  يندهاي ذهنياسازي موقعيت نامعين ب) شخصي و غيرقابل تعميم بودن پ) رسيدن برخي از افراد به برداشت يكسان ت) فر الف) روشن )4
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  دهد؟هاي زير پاسخ ميدام گزينه به درستي به پرسشك*  - 66

  كنند؟م روش براي كسب شناخت استفاده ميفيلسوفان از كدا الف)

  هايي دارند؟هاي علمي چه ويژگيروش ب)

  پ) كدام مورد اشاره به فرضيه دارد؟

  باشد؟پ) علت وقوع افسردگي دوقطبي چه مي عيني و قابل تكرار هاي شهودي ب)روش الف) )1

  .دي باعث بروز خشكسالي شده استهاي خورشي پ) لكه ب) عيني و قابل تكرار خردگرايانه هاي الف) شيوه )2

  ؟باشد پ) علت تغييرات هيجاني در دوره بلوغ چه مي ذهني و غيرقابل تكرار هاي شهودي ب)الف) روش )3

  هاي شديد موجب وقوع سيل شده است.  پ) باران خردگرايانه ب) ذهني و غيرقابل تكرار هاي شيوهالف) ) 4

به كدام قطعه از قطعات  »پردازش تني ـ حركتي«و   »هاي عالي و پردازش حركتجام فرايندان«، »پردازش اطالعات ديداري« ترتيب به*  -67

  شود؟مغز مربوط مي

  اي  قطعه آهيانهـ قطعه پيشاني ـ  سري قطعه پس )2  قطعه پيشانيـ نيمكره راست ـ سري  قطعه پس )1

  نيمكره راستـ  پيشينمغز ـ  ) قطعه پيشاني4  اي آهيانهقطعه ـ  سري پسقطعه شاني ـ قطعه پي )3

  ؟باشد نميكدام عبارت در ارتباط با سكته و انواع آن درست *  - 68

  .باشدطور اختالل عروقي در نتيجه سكته مي ) مختل شدن كاركرد شناختي به دليل آسيب مغز است و همين1

هاي مغـزي موجـود در    د؛ در نتيجه با ريزش خون، سلولافتد كه در طي ساليان دراز، يك رگ خوني در مغز پاره شوريزي، زماني اتفاق مي سكته خون )2

  ميرند.كل مغز، مي

  جدا شود و در سرخرگ مغز متوقف گردد. هاي خونيهاي چربي تشكيل شده در رگاي از بافتافتد كه تكهسكته كم خوني زماني اتفاق مي )3

ود و تومور مغزي يا نئوپالسم يكي از عواملي است كه باعث آسيب رساندن به شدهد كه جريان خون مغز دچار اختالل ناگهاني مي) سكته زماني رخ مي4

  شود.ناحيه مغز مي

  باشد؟نامه ميآوري اطالعات از طريق مشاهده، مصاحبه و پرسش هاي جمعي يكي از ويژگينشان دهنده ترتيب بهكدام گزينه *  - 69

  .بايد دقيق و معتبر باشدـ  افته است ي اين روش هدفمند و سازمانـ  ) بايد با ثبت دقيق همراه باشد1

  گذاري شود. هاي گوناگون نمرهبه صورت مهانپرسشـ  نتايج را بايد با احتياط تلقي كردـ  هاي شخصي باشد  ) بايد به دور از پيش داوري2

  د.بايد با ثبت دقيق همراه باشـ  افته است ياين روش هدفمند و سازمان ـ  ) بايد دقيق و معتبر باشد3

  بايد با ثبت دقيق همراه باشد.ـ  اين روش هدفمند و سازمان يافته استـ  هاي شخصي باشد) بايد به دور از پيش داوري4

  …گزينه  جز بهها اشاره به عامل زيستي در رشد دارند  همه گزينه*  - 70

  نرود ميخ آهنين در سنگ/ ) با سيه دل چه سود گفتن وعظ 1

  تربيت نااهل را چون گردكان بر گنبدست/  ادش بد استپرتو نيكان نگيرد هر كه بني )2

  سگ اصحاب كهف روزي چند پي نيكان گرفت و مردم شد/  پسر نوح با بدان بنشست خاندان نبوتش گم شد )3

  گرچه با آدمي بزرگ شود/  عاقبت گرگ زاده گرگ شود )4
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  …است كه ود به اين نتيجه رسيده شناسي است و در طي تحقيقات خ اي از علم روانشناسي رشد، شاخه روان*  - 71

 ) برخورداري از تنوع و تعدد ژنتيكي الزاماً به معناي بروز يك ويژگي خاص در فرزندان خانواده است.1

 ) شرايط بروز يك ويژگي خاص در فرزندان بستگي به محيط زندگي آنان دارد.2

 امل محيطي است.) نقش عوامل ژنتيكي در بروز يك ويژگي خاص در فرزندان بيش از عو3

 هاي خاص فرزندان، عوامل محيطي و ژنتيكي به يك اندازه تأثير گذارند. ) در بروز ويژگي4

  …توان گفت:  در ارتباط با وراثت مي*  - 72
  ) روابط مشترك و يكسان بين افراد در يك جامعه2  هاي مشترك صرفاً از لحاظ جسماني  اي از ويژگي ) مجموعه1
  ) آمادگي زيستي و ژنتيكي مشترك بين جانداران4    شد) عامل زيستي مؤثر بر ر3

  سن تقريبي يادگيري دوچرخه سواري و دليل آن را به طور صحيح اشاره نموده است؟ ترتيب بهكدام گزينه *  - 73
  سالگي ـ آمادگي خاص نهفته و پختگي 10ـ  6) 2  سالگي ـ عوامل ارثي و تغييرات رشدي      6تا  3) 1
  سالگي ـ تمرين و تغييرات شناختي 10ـ  6) 4  مل زيستي و  تمرين مكرر      سالگي ـ عوا 6تا  3) 3

اند و ابراز خشم و حل مسائل  بندي را انجام داده شناسان به تفكيك ابعاد رشد دست زدند و تقريباً در چند بعد اين تقسيم در كدام روش، روان*  - 74
  داللت بر كدام ابعاد رشد دارد؟

  ) روش تجربي ـ ابعاد پنج گانه ـ اخالقي ـ شناختي2  گانه ـ هيجاني ـ شناختي  ) روش علمي ـ ابعاد پنج 1
  ) روش علمي ـ ابعاد دوگانه ـ اخالقي ـ شناختي 4  ) روش تجربي ـ ابعاد دوگانه ـ هيجاني ـ شناختي    3

  فرمول كوروموزومي سلول جنسي پدر قبل از تقسيم كدام است؟*  - 75
1 (xx44  2 (xx44       3 (xy44          4 (xy44  

به بلوغ  …تواند بدون كمك راه برود و يا به طور ميانگين ، نوجوان در مي …كنند كه كودك در بيان مي …روان شناسان براساس رشد *  - 76
  برسد.

 سالگي 14تا  11ماهگي ـ  15) جسماني ـ 2  سالگي 14تا  12 ماهگي ـ 15) زيستي  ـ 1

  سالگي 14تا  12ماهگي ـ  14) جسماني ـ 4  سالگي 14تا  11ماهگي ـ  14) زيستي ـ 3
  ترين عوامل محيطي مؤثر بر تغييرات رشدي دارد؟ها داللت بر يكي از مهميك از گزينه كدام*  - 77

  ) پختگي 4  ) رسش          3  ) آمادگي خاص نهفته  2  ) يادگيري        1
  …گزينه جز بهباشد؛  ها درست ميدر ارتباط با دوقلوهاي همسان همه گزينه*  - 78

  ها فقط مختص به دوران كودكي نبوده است و به موازات رشد از جهت ظاهر و رفتار تشابه دارند.  ) شباهت آن1
  اند. دليل كه هر دو از دو تخمك مجزا به وجود نيامده هاي وراثتي يكسان هستند، به اين) دوقلوهاي همسان داراي ويژگي2
باشند يعني هر دو دختر يا هر دو پسر هستند، بلكه از لحاظ ظاهر و رفتار هم بيشـتر اوقـات قابـل تشـخيص      ) دوقلوهاي همسان، نه تنها هم جنس مي3

  باشند.  نمي
  د كه شباهت به ساير خواهر و برادرهاي خود دارند. ) دوقلوهاي همسان، از اين جهت با دو قلوهاي ناهمسان متفاوت هستن4

تواند معلول  دو دسته دهد، ميدر افراد رخ مي …تا  …هاي افراد و تغييراتي كه در طول دوره زندگي، از شناسان رشد معتقدند ويژگي روان*  - 79
  باشد.  …و   …عوامل 

  لمندي ـ محيطي ـ زيستي) دوره جنيني ـ دوره سا2  ) هنگام تولد ـ مرگ ـ زيستي ـ پختگي1
  ) دوره جنيني ـ هنگام مرگ ـ رسش ـ زيستي4  ) بستن نطفه ـ هنگام مرگ ـ يادگيري ـ رسش3

باشد و  هاي مغز و قشر مخ به چهار قسمت از چه جهت مي دانند و دليل تقسيم بندي نيمكرهشناسان مطالعه مغز را ضروري مي چرا روان*  - 80
  گيرد؟ كدام بخش مغز صورت ميعمل توازن و تنفس توسط  ترتيب به
  هايي از مغز مرتبط است ـ براي مقاصد عملي ـ قشرمخ ـ مخچه   شناختي كه با بخش ) به جهت كاركردهاي روان1
  ويژه مغز ـ براي هماهنگي بدن ـ هيپوتاالموس  ـ تاالموس ) به دليل تشريح دقيق و جزئي ساختار عصبي، به2
  النخاع هايي از مغز مرتبط است ـ براي مقاصد عملي ـ مخچه ـ بصل  كه با بخششناختي  ) به جهت كاركردهاي روان3
  النخاع ) به دليل تشريح دقيق و جزئي ساختار عصبي به ويژه در ناحيه مغز ـ براي هماهنگي بدن ـ مخچه ـ بصل4
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    17ي:  صفحه  دهم انساني)يازي  (پايهي دوم  ي متوسطه دوره    آبان 4غيرحضوري   آزمون                  
 

     )2عربي زبان قرآن (
 )3و  2ي  صفحهترجمه، (رضا معصومي،   »1«ي  گزينه - 1

  است.» فرزندان«و به معناي » ولَد«جمع مكسر » أوالد«
----------------------------------------------  

 )9ي  صفحهترجمه، پرور،  اكبر ايمان (علي  »2«ي  گزينه - 2
اشـتريت: خريـدم، سـرواالً: شـلواري، التَّخفـيض:       ذَهبت: رفتم، متْجر زميلي: مغازه همكارم، 

  تخفيف، سعر: قيمت، تسعينَ ألف تومان: نود هزار تومان
----------------------------------------------  

 )6ي  صفحهترجمه، (درويشعلي ابراهيمي،   »3«ي  گزينه -3
اعتقـاد    جا)، يعتقد: پايبند اسـت،  رين مردم، الّذي: كسي است كه (در اينخير النّاس: بهت

  كه، يحتاج إليه: به او نياز دارد كند، ينفع: سود برساند، من: كسي دارد، يجتنب: دوري 
----------------------------------------------  

 )11و  10، 7هاي   ، صفحهترجمه(سعيد جعفري،    »4«ي  گزينه - 4
  هاي ديگر: ح گزينهتشري
  : چهارپايان (غير درنده)الْبهائمِ»: 1«ي  گزينه
  : خوارمهاناً»: 2«ي  گزينه
  شدم : فرستاده بعثْت»:  3«ي  گزينه

----------------------------------------------  
  )13و  12، 9، 4ي  ها ، صفحهلغتپرور،  اكبر ايمان (علي  » 1«ي  گزينه - 5

  است.» با تكبر برنگردان«فعل نهي مفرد مذكر مخاطب و به معناي  »التُصعرْ«
---------------------------------------------- 

 )4ي  ، صفحهلغت(سعيد جعفري،   » 4«ي  گزينه - 6

  راهنمايي شد) :ديإهتَهديه كرد،  :يأهد : گمراه شد/ضلّ( ديتَهإ ≠ضلّ 
----------------------------------------------  

 )5ي  ، صفحهقواعد(رضا معصومي،     »1«ي  گزينه -7
» اَفعـل «در هنگام مقايسه بين دو چيز يا دو نفر بايد از صورت مذكّر اسـم تفضـيل بـر وزن    

  نادرست است.» فُعلي«استفاده كنيم و استفاده از صورت مؤنث آن، يعني 
 جبات!من رقية في أداء الوا أفضلُمريم »: 1«شكل صحيح عبارت گزينه 

----------------------------------------------  
 )7تا  5ي  ، صفحهقواعدپور،  (خديجه علي  » 3«ي  گزينه -8

  آيد. شمار نمي اسم تفضيل به چون بر رنگ داللت دارد، » أفْعل«بر وزن » األخْضَر«
----------------------------------------------  

 ) 8و  6، 5ي  ها ، صفحهواعدق(سعيد جعفري،     »2«ي  گزينه - 9

التفضيلِ اسم :راآلخَ، أكبرُ، غريالص  
كانِ اسمالم :صنَعم  

  توضيح نكات درسي:
  رود. به شمار مي اسم تفضيلبه معناي ديگري است و » رآخَ«ـ 

رود.  به معناي رنگ يا عيب بيايد، ديگر اسم تفضيل به شـمار نمـي  » أفعل«ـ اگر وزن 
)سفيد)ضأبي :  

----------------------------------------------  
 )9ي  ، صفحهمكالمهپور،  (خديجه علي  » 2«ي  گزينه - 10

  اين شلوارها چند تومان هستند؟ شصت هزار تومان»: 2«ي  گزينه
  ها: ترجمه گزينه

  سفيد و سياه»: 1«ي  گزينه
  بله، من پانصد تومان دارم.»: 3«ي  گزينه
  بفرما، نگاه كن.»: 4«ي  گزينه

 )    2رياضي و آمار (
 ها ها و تركيب گزاره گزارهمبحث: 

 )7و  6ي    (فرداد روشني، صفحه  »3«ي  گزينه -11

p«، نادرست باشد، همواره pوقتي كه ارزش مقدم گزاره شرطي يعني  q « داراي
تأثيري در ارزش گزارة  شرطي ندارد.  qارزش درست بوده و درست يا نادرست بودن 

  گوييم كه گزارة شرطي به انتفاي مقدم درست است. در اين حالت مي
---------------------------------------------- 

 )6تا  4ي    (محمد بحيرايي، صفحه  »3«ي  گزينه - 12

اگر يكي از دو گزاره يـا هـر دو    شوند، تركيب مي» يا«در تركيب فصلي كه دو گزاره با 
هر دو گزاره درست و » 1«ي  درست باشند ارزش تركيب فصلي درست است. در گزينه

عددي اول است) درست است، پس هـر دو گزينـه درسـت     7گزارة (» 2«ي  در گزينه
  هستند.

شوند، تنها زمـاني كـه هـر دو گـزاره      تركيب مي» و«در تركيب عطفي كه دو گزاره با 
هـر دو گـزاره درسـت    » 4«ي  اشند، تركيب عطفي درست اسـت. در گزينـه  درست ب
  هستند.

عددي اول است) نادرست است. پـس تركيـب عطفـي     21گزارة (» 3«ي  اما در گزينه
  نادرست است.» 3«ي  گزينه

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

 )7تا  4ي    (فرداد روشني، صفحه  »2«ي  گزينه - 13

  پردازيم: ها مي تك گزينه ي تكبه بررس

»: 1«ي  گزينه  34 2 2اي درست است و  گزاره 2 38 اي نادرست (زيـرا   گزاره 4

2 38 اسـت كـه در   » درستنادرست «ها به صورت  ) پس تركيب شرطي آن4
  درست است.نتيجه نا
نادرست است و تالي » زوج7اول و عدد  3عدد «گزارة مقدم تركيب عطفي »: 2«ي  گزينه

 »نادرسـت نادرسـت  «نيز نادرست است پس تركيب شرطي آنها » مربع كامل18«آن 
  داراي ارزش درست است.

داراي ارزش درست  و » عددي زوج يا منفي است 2«مقدم گزارة شرطي »: 3«ي  گزينه
نادرست است پس گزارة شرطي به صـورت  » باشد كه اول است عدد مي15«تالي آن 

  ت است.باشد كه داراي ارزش نادرس مي» درستنادرست «
ــه ــرطي  »: 4«ي  گزين ــزارة ش ــدم گ 12«مق ــالي آن » 3 داراي ارزش درســت و ت

»  12   ها نادرست است. داراي ارزش نادرست است، پس تركيب شرطي آن» 3
---------------------------------------------- 

 )5و  4ي    (فرداد روشني، صفحه  »1«ي  گزينه - 14

pچون ارزش گزارة مركب ( q r   ،نادرست است، پس حداقل يكي از سه گـزاره (
اي درست است، پس براي نادرست بودن گزارة  گزارهqارزش نادرست دارد. از طرفي 

pمركب ( q r  براي دو گزارة (p  وr .سه حالت زير ممكن است  

r  p  
  د  ن
  ن  د
  ن  ن
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    18ي:  صفحه  دهم انساني)يازي  (پايهي دوم  ي متوسطه دوره    آبان 4غيرحضوري   آزمون                  
 

 )10تا  4ي    كفش، صفحه (حميد زرين  »2«ي  گزينه -15
pچون ارزش گزارة دوشرطي  q نادرست است پسp  وq ها درست  يكي از آن

  ها داريم: و ديگري نادرست است حال طبق جدول ارزش گزاره
q p  p q  p q p q q p 

  د  ن  ن  د  ن  د
  ن  د  ن  د  د  ن

  

  داراي ارزش درست است.  پس تنها تركيب فصلي دو گزاره
---------------------------------------------- 

 )7تا  4ي    (فرداد روشني، صفحه  »3«ي  گزينه - 16
  ها داريم: طبق جدول ارزش گزاره

(p q) r   p q r q p 
  د  ن  د  ن  ن

  

(p q) q   (q p) r  (q p) q  q p 
  د  ن  د  ن

  

q)تنها گزارة پس  p) r .داراي ارزش درست است  
---------------------------------------------- 

 )10تا  4ي    صفحه (امير زراندوز،  »3«ي  گزينه -17

است و  12مضرب  120الف) 
1 1
3 4  

                      T                        T  
  

                                     T  
xب) شيب هرخط افقي، صفر است يا نمودار خط     گذرد. اول و سوم مي  ازناحية 4

                         T                                                     F  
  

                                                       T  
  زوج است) 6( اول است) 12پ) (

               F                        T  
  

                              F  
)ت)  )  23   (دامنة ميان چاركي، همان چارك دوم است.)9
               F                                             F  

  

                                       T  
---------------------------------------------- 

 )10تا  4ي    ه(حميد زرين كفش، صفح  »4«ي  گزينه - 18
pگزارة شرطي  q با عكس نقيض گزاره يعني~ q ~ p ارز است. پس  هم

  ارز گزارة داده شده به صورت زير است: هم
~ (~ q r) ~ p    

  توان به صورت زير نوشت: كه طبق خاصيت قانون دمورگان مي
(q ~ r) ~ p    

---------------------------------------------- 
 )11تا  4ي    (امير زراندوز، صفحه  »2«ي  زينهگ -19

p  درست وq نادرست است(p q) F     

s  درست است~q
(~ q s) T    
p s T T T , ~ p q F F F         
(p ~ s) ~ q (T F) T T

F

       

---------------------------------------------- 
 )11تا  6ي    (امير زراندوز، صفحه  »3«ي  گزينه - 20

T)بايد درست باشد تا گزارة مركب به شكل pارزش  T) F

T

  تبديل شود كه

تابع نيست چون خطي » 1«ي  ارزش نادرست دارد. توجه داريد كه نمودار گزينه
توان رسم كرد كه نمودار را در بيش از يك نقطه قطع كند. ضمناً فقط  عمودي مي

)nقرينه اعداد منفي، بزرگتر از خودشان هستند و عدد  )  گاهي مثبت و گاهي  14
  دارد.) n. (بستگي به مقدار منفي است

     )2علوم و فنون ادبي (
     

 )23و  22ي  ، صفحههاي آوايي پايه(مريم ساري،   »3«ي  گزينه - 21
  هاي آوايي منظم و موسيقي صحيح است. داراي پايه»: 3«مصراع گزينة 

  دس  زِ  ود ر  مي  دل
-  -  U   -  U  -  

  
  را  دا  خُ  الن د  حبـ  صا  تم
-  -  -  U -  U  -  -  

  

ترتيب به شكل زير نوشته شـود تـا    به» 4«و » 2«، »1«هاي  هاي آوايي گزينه بايد پايه
  نظم و موسيقي الزم را بيابد:

  حا / لِ ما پر سد  ا / رِ شهـ را شو / ب رو زيگ ران عي ي»: 1«ي  گزينه
  بدنديـ / شِ نادان / كـِ مطرو / د باد»: 2«ي  گزينه
  ص با را گو / ك بر دا رد / ز ما ني بر / قَ عز رو يت»: 4«ي  گزينه

----------------------------------------------  
 )29ي   ، صفحهبيهتشنژاد،  (عارفه سادات طباطبايي  »2«ي  گزينه - 22

شود: گفتار خواجو مثـل آب حيـوان و مثـل     چهار تشبيه ديده مي» 2«در بيت گزينة 
  شكر / بناگوش مثل ماه و مثل گل

  هاي ديگر: تشريح گزينه
  چو غنچه  / همچو باد بهاري»: 1«ي  گزينه
  مرغ جان / دو عالم مثل آشيان»: 3«ي  گزينه
  آهوي چشم»: 4«ي  گزينه

----------------------------------------------  
 )31ي   ، صفحهتشبيهنژاد،  (عارفه سادات طباطبايي  »2«ي  گزينه - 23

تشبيه فشرده است ولي در اين بيت تشـبيه گسـترده   » جام لعل«، »2«در بيت گزينة 
  شود. يافت نمي

  هاي ديگر: تشريح گزينه
  گسترده شمع روي: فشرده / روي چو ماهت، جانم چو شمع:»: 1«ي  گزينه
  چو بلبل: گسترده ]ما[گلزار عشق: فشرده / »: 3«ي  گزينه
  چو شمع: گسترده ]من[نگار شمع شد: فشرده / »: 4«ي  گزينه

----------------------------------------------  
 )29ي   ، صفحهتشبيهنژاد،  (عارفه سادات طباطبايي  »2«ي  گزينه - 24

  به است. مشبه» ني«مشبه و » من«ضمير » 2«در گزينة 
  هاي ديگر: تشريح گزينه

  تو شمع انجمن هستي.»: 1«ي  گزينه
  …بال مانند طوفان »: 3«ي  گزينه
  …سرشك مانند باران »: 4«ي  گزينه

----------------------------------------------  
    »3«ي  گزينه -25

 )18و  17، 15ي  ها صفحه، هاي هفتم، هشتم و نهم ادبيات در قرن تاريخنيا،  (اعظم نوري
خود سير و سلوك عارفانه را در قالب نظم و نثـر بيـان   » لمعات«فخرالدين عراقي در 

  كرده است.
اثر حمداهللا مستوفي، تـاريخ پيـامبران، خلفـاي چهارگانـه، خلفـاي      » تاريخ گزيده«

  گيرد.  هـ. ق. در بر مي 730عباس و تاريخ ايران را تا سال  بني
خصـوص در دو   هاي اجتماعي را بـه  ناهنجاري» موش و گربه«عبيد زاكاني در منظومة 

  طبقة حاكمان و قاضيان به شيوة تمثيل بيان كرده است.  
عطار را در بيان حقـايق عرفـاني و    االولياي تذكرةشيوة » االنس نفحات«جامي در كتاب 

  ذكر احوال عارفان به كار برد.
----------------------------------------------  

 »3«ي  زينهگ - 26
 )18ي   صفحه، هاي هفتم، هشتم و نهم ادبيات در قرن تاريخنيا،  (اعظم نوري

  خواجوي كرماني شاعر قرن هشتم است.
  هاي ارزشمندي نوشتند. كساني مانند جامي و دولتشاه در قرن نهم كتاب

 درست
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    19ي:  صفحه  دهم انساني)يازي  (پايهي دوم  ي متوسطه دوره    آبان 4غيرحضوري   آزمون                  
 

 )23و  22ي  ، صفحههاي آوايي پايهنژاد،  (سيدجمال طباطبايي  »3«ي  گزينه -27

هاي قبـل   كه پايه ، سه هجا به كار رفته در حالي»3«ايي پايان مصراع گزينة در پاية آو
  از آن هر كدام چهار هجا دارند:

  

  شب ت را  يار ك ام  نذر ك ند
  بر ت  را  شد ز طَ مع  خاب نَ با

  

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

 )22ي  ، صفحهآوايي هاي پايهنژاد،  (سيدجمال طباطبايي  »3«ي  گزينه - 28

  بدين صورت است:» 3«ي  هاي آوايي مصراع گزينه شكل صحيح پايه
  نَ دا رد  و فا يي  بِ دي دم  ج هان را

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

 )32ي    ، صفحهتشبيه(هژبر رحيمي،   »1«ي  گزينه -29

در » توسن عمـر «و » ب«يت در ب» تيغ زبان«، »الف«در بيت » پردة شرم«هاي  تركيب
  تشبيه فشردة به صورت تركيب اضافي هستند.» ج«بيت 

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

 )30و  29ي    ، صفحهتشبيه(هژبر رحيمي،   »4«ي  گزينه -30

  شود:همة اركان تشبيه ديده مي» 4«فقط در بيت گزينة 
 به) / ده روز مجازاً كوتاه (وجه شبه) بهمدت عمر (مشبه)/ چو (ادات تشبيه)/ گل (مش

 ) 2تاريخ(

 )11و  10ي  ، صفحهمنابع پژوهش در تاريخ اسالم و ايران(بهروز يحيي،    »4« ي گزينه - 31

نامه اهل خراسان اوضاع سياسي، اجتمـاعي و    انوري، شاعر دوره سلجوقي در قصيده
الملك توسـي، وزيـر    نامه خواجه نظام فرهنگي زمان خود را نقد كرده است و سياست

تـرين آثـار دربـاره چگـونگي اداره كشـور و       مقتدر عصر سلجوقي، يكي از برجسـته 
  باشد. تشكيالت و نهادهاي اداري، اقتصادي، نظامي و فرهنگي مي

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

 )18ي   ، صفحهروش پژوهش در تاريخ زاده، (منصوره حاجي   »2«ي  گزينه - 32

هاي مربوط بـه   نگاري تحليلي مورخ با بررسي موشكافانه تمام اخبار و روايت ر تاريخد
ها، اقدام به تحليل و تفسير علـل، آثـار و پيامـدهاي آن واقعـه      يك رويداد و نقد آن

ترين آثاري كه به اين شيوه تأليف شـده، كتـاب تجـارت االمـم      نمايد. از برجسته مي
  ج الذهب مسعودي است.مسكويه، تاريخ بيهقي و مرو ابن

نگاري براساس موضوع كتاب مروج الذهب و معـادن الجـواهر    هاي تاريخ يكي از نمونه
  مسعودي است.

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

 )15و  14ي   ، صفحهروش پژوهش در تاريخ(الهام ميزائي،    »2«ي  گزينه -33

ه اين است كه چه فاصلة زمـاني و مكـاني   كنند يكي از كارهاي مورخان در نقد روايت
  بين راوي و خبر وجود دارد.

اسفنديار عدم مطابقت يك روايت تاريخي با  بيهقي و ابن مسكويه، ابن مقدسي، يعقوبي،
  دانستند. عقل را، دليلي بر بطالن و نادرستي آن مي

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

 )27و  26ي  ، صفحهاسالم در مكهحيي، (بهروز ي   »2«ي  گزينه - 34

ابوبكر بن ابي قحافه نخستين فرد بيرون از خانواده رسول خدا بود كه اسالم آورد و در 
  هـا،  رسد كه احساسات ديني و اعتقاد راسخ سران مشرك به بت نظر مي ظاهر چنين به

  علت اصلي مخالفت و دشمني آنان با اسالم بوده است.

 )21و  20ي  ، صفحهاسالم در مكهمحمد كريمي،  (علي   »1«ي  گزينه - 35

شبه جزيره عربستان با آب و هوايي گرم و خشك در جنوب و جنوب غربي فـالت ايـران   

قرار دارد و مسكن ديرينة اعراب است. در يمن واقع در جنوب شـبه جزيـره عربسـتان    

حطاط شـد  فرهنگ و تمدن مهمي بوده كه پس از آنكه اين تمدن باستاني دچار زوال و ان

  جزيره عربستان مهاجرت كردند.   عده زيادي از ساكنان آن سرزمين به ديگر نواحي شبه

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

 )16ي  ، صفحهروش پژوهش در تاريخ(حبيبه محبي،    »3«ي  گزينه - 36

گون تـاريخي  ها، بناها و آثار گونا شناسان بر روي محوطه نتايج تحقيقات علمي باستان

هاي تاريخي را به دقـت ارزيـابي    كند كه اخبار و مندرجات كتاب به مورخان كمك مي

كنند. مانند بقاياي شير قلعه شهميرزاد در اسـتان سـمنان كـه بـا نتـايج تحقيقـات       

هاي علوم تجربي  شود. همخواني يا عدم همخواني يافته شناسي تطبيق داده مي باستان

هـاي   واند روش مفيدي در تعيـين اصـالت و اعتبـار گـزارش    ت هاي تاريخي مي با داده

  ها را مورد ترديد قرار دهد. تاريخي باشد و يا اعتبار آن

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

 )17ي  ، صفحهروش پژوهش در تاريخسادات سعيديان،  (سكينه   »3«ي  گزينه -37

بارة يك موضوع، با مطالعـه و مطابقـت   در اين روش مورخ به جاي ذكر همة روايات در

كند. در اين روش مورخ ناچـار بـه    ها تنظيم مي ها، يك گزارش واحد از آن همة روايت

  هاي خبر از چشم او دور بماند. گزينش و انتخاب است و امكان دارد برخي از جنبه

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

 )29و  28ي  ، صفحهاسالم در مكهآباديان،  (عليرضا عوض   »4«ي  گزينه -38

پس از آنكه سران قريش در جلب رضايت ابوطالب براي دسـت برداشـتن از حمايـت    

اجتمـاعي و    هاشـم را تحـت محاصـرة    رسول خدا ناكام ماندند، تصميم گرفتند بنـي 

، گسترش دعوت اسالمي در مكـه بـا   »تشديد آزار مشركان«اقتصادي قرار دهند و با 

  رو شد. ساسي روبهموانع ا

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

 )22ي  ، صفحهاسالم در مكه(حبيبه محبي،    »4«ي  گزينه - 39

ترين دستاورد فرهنگي اعراب در دوران جاهليت شعر و شاعري بود و سـران   برجسته

سود هاي اطراف شبه جزيره عربستان،  قريش از طريق تجارت با شام و ديگر سرزمين

  كردند. سرشاري كسب مي

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

 )17ي  ، صفحهروش پژوهش در تاريخسادات سعيديان،  (سكينه   »1«ي  گزينه - 40

نگاري روايي اين باشد كه نويسندگان به دور از هرگونه نقد  شايد يكي از معايب تاريخ

دهنـد، امـا برخـي آن را     و انتقاد، هيچ نظري دربارة درستي و نادرستي خبر ارائه نمي

اي از اخبار گوناگون، دربارة يك  زيرا مورخان بعدي با مجموعه  دانند، امتيازي بزرگ مي

  وند.ش رو مي موضوع روبه
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    20ي:  صفحه  دهم انساني)يازي  (پايهي دوم  ي متوسطه دوره    آبان 4غيرحضوري   آزمون                  
 

 ) 2( جغرافياي

 )22و  21ي   ، صفحهنواحي آب و هوايي(الهام ميرزائي،    »2«ي  گزينه - 41

  گويند. هوا مي الف) به وضعيت گذرا و موقتي هوا كره در يك محل در مدت زماني كوتاه، 

ترين تغييرات آب و هـوايي در هـواكره در اليـه زيـرين آن، يعنـي وردسـپهر        ب) بيش

  آيد. وجود مي (تروپوسفر) به

وجـود آمـدن    ترين منبع انـرژي بـراي زمـين و عامـل اصـلي بـه       پ) نور خورشيد مهم

 هاي آب و هوايي در نواحي مختلف زمين است. ويژگي

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

 )14و  13ي   ، صفحهانسان و ناحيه(الهام ميرزائي،    »3«ي  گزينه - 42

  ديگر رابطه و كنش متقابل دارند.   شاره دارد كه نواحي با يكالف) اين مورد به اين مطلب ا

فـارس،   هاي خلـيج  هاي مصنوعي در آب ب) دولت امارات متحده عربي با ساختن جزيره

  نواحي جديدي در منطقه ايجاد كرده است.

نشين ايـن   صدها نفر از مردم ناحيه مسلمان سازي قومي دولت ميانمار،  پ) در نتيجة پاك

 اند. رزهاي بنگالدش مهاجرت كرده و درخواست پناهندگي نمودهكشور به م

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

  )18و  17ي  ، صفحهانسان و ناحيه(بهروز يحيي،      »3«ي  گزينه - 43

شـوند و   ها تعيين مـي  گيري انسان مرزهاي سياسي و اداري بر مبناي انتخاب و تصميم

هـا را    شوند؛ زيرا يك نهاد آن ورها نواحي سياسي محسوب ميها و كش شهرها، استان

  كند. اداره و مديريت مي

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

  )24و  23ي  ، صفحهنواحي آب و هوايي(بهروز يحيي،      »1«ي  گزينه - 44

كـه  شود  مايل بودن محور زمين بر مدار گردش انتقالي آن به دور خورشيد موجب مي

طي حركت وضعي و انتقالي، وسعت منطقه روشن و تاريك و طول روز و شب و فصول 

مختلف سال در نواحي مختلف و در نيمكره شمالي و جنوبي متفاوت باشد. در ناحيـه  

  شود. فشار، فشار هوا به سمت مركز ناحيه كم مي كم

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

 )25ي  ، صفحهنواحي آب و هواييي كاردان، (مهد  »1«ي  گزينه -45

  الف) جبهه قطبي در تغييرات آب و هوايي كشور ما نقش مهمي دارد.

  كنند. ها را از هم جدا مي هواي مجاورند و آن  ها مرز بين دو تودة ب) جبهه

  توضيح نكات درسي:

تر در سـطح افقـي تـا صـدها كيلـوم       به حجم وسيعي از هوا كه از نظر دما و رطوبت،

  شود. هاي يكساني داشته باشد، توده هوا گفته مي ويژگي

 )27تا  25ي  ، صفحهنواحي آب و هوايينژاد،  (محمدابراهيم علي  »2«ي  گزينه - 46

ها به سمت  جهت وزش بادها بر اثر حركت وضعي زمين و نيروي كوريوليس در نيمكره

قطبي است كـه  هاي هوا، جبهه  ترين جبهه شود. يكي از مهم غرب و شرق منحرف مي

 شود. بين هواي سرد قطب و هواي گرم استوايي در منطقه معتدله تشكيل مي

هـا كمتـر و    ها و درياها دورتـر باشـند رطوبـت آن    نواحي مرطوب، هر چه از اقيانوس

 خشكي هوايشان بيشتر است.

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

 )9و  8، 6ي  ها ، صفحهمعنا و مفهوم ناحيه نژاد، (محمدابراهيم علي  »2«ي  گزينه -47

خاك يخ بسته نواحي توندرا كريوزول نام دارد و بيشتر مردم سوئيس بـه زبـان آلمـاني    

  كنند و ناحيه صنعتي بوهميا در كشور چك قرار دارد. تكلم مي

  توضيح نكات درسي:

گيـاهي و   آورد و بر نـوع پوشـش   وجود مي هايي متمايز از يكديگر به نوع خاك، ناحيه

  گذارد. در كشور سوئيس چهار زبان رسمي وجود دارد.  نيز اثر مي …كشت و 

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

 )16و  15ي  ، صفحهانسان و ناحيهآباديان،  (عليرضا عوض  »3«ي  گزينه - 48

نـواحي   در نواحي انساني مانند نواحي زباني و قومي، تعيين مـرز نـواحي دشـوارتر از   

  هاست. بوم طبيعي مثل نواحي خاك يا زيست

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

 )5و  4ي  ، صفحهمعنا و مفهوم ناحيه(حبيبه محبي،   »2«ي  گزينه -49

دان براسـاس تركيـب    ناحيه، يكي از مفاهيم اصلي در دانش جغرافياسـت و جغرافـي  

بارنـدگي سـاالنه، توزيـع فصـلي بـارش و       هاي عمده بارش از قبيل ميـانگين  ويژگي

  باالترين ميزان بارش روزانه، ايران را به شش ناحيه بارشي تقسيم كرده است.

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

 )13تا  11ي  ، صفحهانسان و ناحيه(حبيبه محبي،   »2«ي  گزينه - 50

ها  ط طبيعي نيستند بلكه حكومتها و محي نواحي فقط تحت تأثير روابط معمول انسان

 گذارند. هاي سياسي نيز به شدت بر نواحي تأثير مي گيري و تصميم

uniwars.ir


 
    21ي:  صفحه  دهم انساني)يازي  (پايهي دوم  ي متوسطه دوره    آبان 4غيرحضوري   آزمون                  
 

 )2( شناسي جامعه

  

 )13و  12ي  ، صفحهفرهنگ جهاني(سوفيا فرخي،   »3«ي  گزينه -51

ها يا هنجارهاي آن ناظر به قـوم،   ارزش  گونه نخست فرهنگ؛ فرهنگي است كه عقايد،

است و چنين فرهنگي با عبور از مرزهـاي جغرافيـايي خـود،    منطقه يا گروهي خاص 

  كند. جهان را به مناطقي دوگانه تقسيم مي

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

 )8و  7ي    ، صفحهجهان فرهنگي(الهام ميرزائي،   »1«ي  گزينه -52

تـر از   ا مهمكنند و جهان طبيعت ر برخي جهان تكويني را به جهان طبيعت محدود مي

دانند. در اين ديدگاه ذهن افراد و فرهنگ نيز هويتي  جهان ذهني و جهان فرهنگي مي

ها نظير علوم طبيعي است. اين گـروه بـين    طبيعي و مادي دارند و علوم مربوط به آن

علوم طبيعي و علوم انساني تفاوتي قائل نيسـتند. در نگـاه قرآنـي، جهـان تكـويني      

شود و جهان  يست، ادراك و آگاهي نيز به انسان منحصر نميمحدود به جهان طبيعت ن

تكويني براساس حكمت و مشيت خداوند سبحان، رفتاري حكيمانه با افراد و جوامـع  

  انساني دارد.

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

 )20ي    ، صفحه1هاي فرهنگ جهاني  نمونه(الهام ميرزائي،   »2«ي  گزينه - 53

  دانند. ها و جوامع، سلطه بر ديگر جوامع را ارزش اجتماعي برتر مي فرهنگبرخي 

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

 )15و  14ي    ، صفحهفرهنگ جهاني(بهروز يحيي،   »4«ي  گزينه -54

هاي جهان  هايي مانند آزادي از چه؟ و آزادي براي چه؟ براساس ارزش پاسخ به پرسش

شـود و بـدون حقيقـت،     حقيقت و عدالت پاسخ داده مي  مانند معنويت،شمول ديگر 

هاي مختلـف داشـته    توانند معيار و ميزاني براي سنجش عقايد و ارزش ها نمي فرهنگ

  هاي خود دفاع كنند. توانند از حقانيت ارزش باشند و در نتيجه نمي

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

 )16تا  14ي    ، صفحهفرهنگ جهانيبهروز يحيي، (  »2«ي گزينه -55

هاي روحي و روانـي گرفتـار    برخوردار نباشد، بشر را به بحران معنويتاگر فرهنگي از 

ها و تفرقه بـين جوامـع و    مانع از پايمال شدن حقوق انسان عدالت و قسطسازد و  مي

ها  گردد انسان مي باعث مسئوليت و تعهدگردد و  تباه ساختن منابع و امكانات بشر مي

ها رويكرد جبرگـرا و   در تعيين سرنوشتشان نقش داشته باشند و مانند بعضي فرهنگ

  ها قائل نباشند. غيرمسئول براي انسان

 )13و  12ي  ، صفحهفرهنگ جهاني(سوفيا فرخي،   »4«ي گزينه -56

ها ناظر به قوم و منطقـه خاصـي اسـت از     هاي آن هايي كه عقايد و ارزش الف) فرهنگ

شوند مگر اينكه نسبت بـه   روند و جهاني نمي اي خود فراتر نمي محدود قومي و منطقه

  داشته باشند. جويانه نگاه سلطهساير اقوام و مناطق 

  دارد كه عقايـد،  گونه نخست فرهنگ سازي يهوديان در فلسطين اشاره به ك ب) شهر

عنـوان منطقـه    و به ها يا هنجارهاي آن ناظر به قوم، منطقه يا گروه خاصي است ارزش

  گيرد.   مركزي، منطقه پيراموني را به خدمت مي

هاي آن حق باشد اما هنجارها و رفتارهاي آن  اي را كه عقايد و ارزش ج) فارابي، جامعه

  نامد. مي مدينه فاسقهموافق و همسو با حق نباشد، 

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

 )25ي    ، صفحه1هاي فرهنگ جهاني  نمونهآباديان،  عوض(عليرضا   »3«ي  گزينه -57

در استعمار فرانو بيش از آنكه از ابزارهاي نظامي، سياسي و اقتصادي اسـتفاده شـود،   

هـا و فنـاوري اطالعـات مـورد      ويژه رسـانه  هاي فرهنگي و علمي به ابزارها و ظرفيت

و مجريـان هـر دو پنهـان    گيرد و در اين نوع استعمار، استعمارگران  استفاده قرار مي

  هستند.

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

 )24ي  ، صفحه1هاي فرهنگ جهاني  نمونه(هژبر رحيمي،   »2«ي  گزينه - 58

طلبانه كشـورهاي مسـتعمره طـي     هاي استقالل گيري جنبش استعمار نو، پس از شكل

عمارگر بـا اسـتفاده از   وجـود آمـد. در اسـتعمار نـو، كشـورهاي اسـت       بيستم به  قرن

اند، از مجريان بومي و داخلي كشـورهاي   هايي كه در دوره استعمار ايجاد كرده ظرفيت

  كنند.   مستعمره، براي نيل به اهداف استعماري خود استفاده مي

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

 )25و  23ي    حه، صف1هاي فرهنگ جهاني  نمونه(آزيتا بيدقي،   »4«ي  گزينه -59

الف) در دوره استعمار اروپاييان در هجوم به قاره امريكا، در يـك دوره پنجـاه سـاله،    

  پوست را نابود كردند. پانزده ميليون سرخ

  گيرد. ب) امپرياليسم سياسي از طريق اشغال نظامي جوامع ضعيف شكل مي

انـد و هويـت    فتهج) در استعمار فرانو مردم برتري مطلق فرهنگي جهان غرب را پذير

  كنند. خود را در حاشيه جهان غرب جستجو مي

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

  )21ي    ، صفحه1هاي فرهنگ جهاني  نمونهآزيتا بيدقي، (  »3«ي  گزينه - 60
هـاي الزم را بـراي يـك فرهنـگ      اي بود و شايسـتگي  فرهنگ مغوالن، قومي و قبيله

هايي قرار گرفتند كه از نظر نظـامي   جهاني نداشت. آنان به سرعت تحت تأثير فرهنگ

بودند. به همين دليل امپراتوري مغول در چين، هنـد و ايـران تحـت      شكست خورده

  هاي اقوام مغلوب، هويتي چيني، هندي و ايراني پيدا كرد. تأثير فرهنگ
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    22ي:  صفحه  دهم انساني)يازي  (پايهي دوم  ي متوسطه دوره    آبان 4غيرحضوري   آزمون                  
 

      شناسي روان
 )24و  23ي  صفحه، عريف و روش مورد مطالعهت(هژبر رحيمي،     »1«ي  گزينه*    - 61

  اند.الف) درتعاليم ديني، سودمندترين معارف بشري را معرفت نفس دانسته

هاي آموزشي و وظايف معلـم  سحنون از دانشمنداني است كه در خصوص هدف ب) ابن

  اي دارد. و آموزش مطالب ارزنده

  خود انسان است.ج) از نظر قرآن كريم، عامل تغيير و تحول اجتماعي، 

د) به نظر فارابي براي رسيدن به سعادت بايد موقعيت انسان تقويت شـود. از نظـر او   

  پذير است.  شكوفايي فطرت از طريق آموزش امكان

هاي فـردي، شـناخت اسـتعدادها و در نظـر     و) خودشناسي و تربيت نفس، توجه به تفاوت

  سينا است.  هاي تربيتي ابن روش گرفتن مراحل رشد، آموزش گروهي و تشويق، از اصول و

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

 )21و  20ي  صفحه، تعريف و روش مورد مطالعه(هژبر رحيمي،     »4«ي  گزينه*    - 62

هاي حسي همچـون  ها گيرندههاي مختلفي است. اين محرك محيط ما مملو از محرك

توجه، يك يا چند محرك احساس شده  كنند. به كمكگوش، چشم و ...را تحريك مي

دهـيم.  كنيم. سپس محرك انتخاب شده را مورد تعبير و تفسير قرار ميرا انتخاب مي

شود. در مرحله بعـد تفسـيرهاي   هاي انتخابي ادراك گفته مي به فرايند تفسير محرك

گوينـد.  مـي » حافظـه «كنيم كه به اين مخـزن  اي نگهداري ميخودمان را در محفظه

اول، نشان دادن عالقه، داللت بر توجه دارد. قسمت دوم مشخص شده اشـاره   قسمت

گـردد كـه،    مـي به  محفظه نگهداري يعني حافظه دارد. قسمت سوم به اين مسئله بر

انديشمندان تمايل ندارند همانند لوح فشرده حاوي اطالعات خام باشند، بلكه سـعي  

اي زيادي داشته باشـند، بـه عبـارت    ه كنند از اطالعات موجود در حافظه استنباطمي

باشند با بازنمايي آن چه در حافظه است به مراتب بـاالتر شـناخت   ديگر، در صدد مي

دست يابند و اين فرايند بازنمايي اطالعات موجود در حافظه تفكر نام دارد. بنـابراين،  

رويند  نميها  ها در شهر آنكند كه به دليل آلودگي هوا، گل اين كه محمد استدالل مي

  ي تفكر است.مربوط به مرحله

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

 )15و  14ي    صفحه، تعريف و روش مورد مطالعه(زهره بابائي،   »1«ي  گزينه*   - 63

شود؟ بـه مراتـب   تبيين اينكه چرا تداعي به موقع خاطرات، موجب تحكيم حافظه مي

ي مربوط به علم فيزيك يا ساير علوم مانند آن اسـت،  هادشوارتر از پيش بيني پديده

ها را تبيين كـرد. هـر    توان آنتأثير عوامل متعددي است كه به راحتي نمي چون تحت

تري داشته باشد، پيش بيني و كنتـرل  موضوع مورد مطالعه كه توصيف و تبيين روشن

بـه چگـونگي    ،»بينـي و كنتـرل   پيش«تر خواهد بود. موفقيت در رسيدن به آن آسان

  توصيف و تبيين پديده مورد مطالعه بستگي دارد.

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

 )13و  12ي  صفحه، تعريف و روش مورد مطالعه(زهره بابائي،     »2«ي  گزينه*  - 64

  هاي علمي: مسئله  ـ فرضيه ـ اصول يا قوانين ـ نظريهسلسله مراتب گزاره

اي در پاسخ به يـك سـؤال   خبري است كه به صورت خردمندانه يفرضيه، يك جمله

  ي دوسويه است.ي بين مسئله و فرضيه، يك رابطهشود، رابطهمطرح مي

   »4«ي  گزينه*   -65

 )20و  18، 16ي    ها صفحه، تعريف و روش مورد مطالعه(الهام ميرزائي، 

  ر شب تاريك است.  سازي موقعيت نامعين در تعريف روش علمي مانند نور دالف) روشن

  قابل تعميم بودن آن روش است.هاي شهودي، شخصي و غيرترين ويژگي روش ب) مهم

پ) منظور از تعريف عملياتي اين است كه در روش علمي متغير مـورد نظـر بايـد بـه     

اي كه همه افراد با مطالعه آن، بـه برداشـت    صورت عيني و دقيق تعريف شود، به گونه

يكسـاني برسـند. همچنـين تعريـف عمليـاتي باعـث سـهولت        يكسان و يا تقريبـاً  

  شود. گيري مي اندازه

شناسـي بـا واژه شـناخت     ترين تعريـف روان ت) امروزه از فرايندهاي ذهني در جامع

  شود. تعبير مي

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

 )19تا  16ي  صفحه ،تعريف و روش مورد مطالعه(الهام ميرزائي،     »2«ي  گزينه*   - 66

هاي مبتني بر منطق الف) فيلسوفان از شيوه خردگرايانه يعني با كمك فلسفه و روش

  برند.به حقيقت چيزي پي مي

  هاي علمي؛ عيني و قابل تكرار هستند.ب) روش

اي در پاسخ به سؤال مطـرح   اي خبري است كه به صورت خردمندانه پ) فرضيه جمله

  )4 و 2شود. (موارد گزينه  مي

  توضيح نكات درسي:

  مسئله هستند.  » 3«و » 1«هاي  موارد گزينه

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

 )26ي  صفحه، تعريف و روش مورد مطالعهآباديان،  (عليرضا عوض    »2«ي  گزينه*   -67

شود. قطعه پيشاني با پـردازش  سري به پردازش اطالعات ديداري مربوط مي قطعه پس

اي با پردازش تنـي ـ    كت و فرايندهاي عالي مانند تفكر سروكار دارد. قطعه آهيانهحر

  حركتي سروكار دارد.

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

 )26ي    ، صفحهتعريف و روش مورد مطالعه(سوفيا فرخي،   »2«ي  گزينه*   - 68

در مغز پاره شود؛ در نتيجه با افتد كه يك رگ خوني ريزي، زماني اتفاق مي سكته خون

  ميرند.هاي مغزي موجود در منطقه آسيب ديده مغز، مي ريزش خون، سلول

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

 )28و  27ي  صفحه، تعريف و روش مورد مطالعه(مهسا عفتي،     »1«ي  گزينه*   -69

و سـازمان يافتـه اسـت.     روش مشاهده با ثبت دقيق همراه است. مصاحبه هدفمنـد 

  نامه بايد دقيق و معتبر باشد.  پرسش
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    23ي:  صفحه  دهم انساني)يازي  (پايهي دوم  ي متوسطه دوره    آبان 4غيرحضوري   آزمون                  
 

 )39ي    ، صفحهشناسي رشد روان(سوفيا فرخي،   »3«ي  گزينه*   -70

  پسر نوح با بدان بنشست، خاندان نبوتش گم شد اشاره به عامل محيطي دارد.

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

 )42ي    ، صفحهشناسي رشد روان، (مهران افشاري  »2«ي  گزينه*    -71

متخصصان رشد معتقدند عالوه بر عوامل زيستي، عوامـل محيطـي نيـز در تغييـرات     

رشدي مؤثر هستند. عوامل محيطي در بيرون از فرد وجود دارد و بر بروز تغييرات در 

  ها و در مراحل مختلف رشد تأثيرگذار است. جنبه

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

 )40ي    ، صفحهشناسي رشد روان(بيژن امجديان،   »3«ي  گزينه*    -72

وراثت به عنوان يك عامل زيستي مؤثر بر رشد شناخته شده است. در واقـع عوامـل   

  باشند كه از قبل در فرد نهفته است.زيستي همان ايجادكننده صفاتي مي

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

 )38ي    ، صفحهشناسي رشد روان(سوفيا فرخي،   »3«ي  گزينه*    -73

سالگي زمان تقريبي يادگيري دوچرخه سـواري اسـت. كـه در نتيجـه دو      6تا  3سن 

عامل تأثيرگذار بر رشد يعني تعامل عامل زيستي و يادگيري (تمرين و آموزش مكرر) 

  باشد.مي

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

 )37ي    ، صفحهشناسي رشد روان(سوفيا فرخي،   »1«ي  گزينه*  -74

هاي مختلـف رشـد را    شناسان رشد به جهت مطالعه دقيق در روش علمي، جنبه روان

كنند و آن را تقريباً در ابعاد پنج گانه يعنـي رشـد جسـماني، شـناختي،     تفكيك مي

  كنند.  هيجاني، اجتماعي و اخالقي تقسيم مي

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

 )40ي    ، صفحهشناسي رشد روان(مهران افشاري،   »4«ي  گزينه*    -75

  باشد. مي xy44فرمول كروموزومي سلول جنسي پدر قبل از تقسيم به صورت  

 )41ي    ، صفحهشناسي رشد روان(سوفيا فرخي،   »2«ي  گزينه*    -76

 15طور ميـانگين، در   كنند كه كودك به عامل جسماني بيان مي شناسان براساس روان

سالگي به  14تا  11تواند راه برود يا به طور ميانگين، نوجوان در ماهگي بدون كمك مي

  رسد.بلوغ مي

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

 )42ي    ، صفحهشناسي رشد روان(بيژن امجديان،   »1«ي  گزينه*    - 77

ترين عوامل محيطي است كه بر  تغييرات رشدي تأثير بسـزايي  يادگيري يكي از مهم

  دارد.

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

 )40ي    ، صفحهشناسي رشد روان(سوفيا فرخي،   »4«ي  گزينه*    -78

ـ  م دوقلوهاي همسان، از اين جهت با دوقلوهاي ناهمسان متفاوت هستند كه نه تنها ه

جنس هستند بلكه از لحاظ ظاهري و رفتار هم بيشتر اوقات قابل تشخيص نيستند، نه 

  اينكه با ساير خواهر و برادرهاي خود شباهت دارند.

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

 )38ي    ، صفحهشناسي رشد روان(مهسا عفتي،   »2«ي  گزينه*    -79

هاي افراد و تغييراتي كه در طـول دوره زنـدگي، از   يشناسان رشد معتقدند ويژگ روان

تواند معلول دو دسـته عوامـل   دهد، ميدوره جنيني تا دوره سالمندي در افراد رخ مي

  زيستي و محيطي باشد.

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

 )25ي    ه، صفحتعريف و روش مورد مطالعهآباديان،  (عليرضا عوض»3«ي  گزينه*    -80

روان شناسان به  دليل اينكه كاركردهاي روان شناختي با بخش هايي از مغـز مـرتبط   

دانند. نيمكره هاي مغز و قشر مـخ بـراي   است، مطالعه كاركردهاي مغز را ضروري مي

اي، گيجگـاهي و پـس سـري تقسـيم      مقاصد عملي به چهار قطعه پيشـاني، آهيانـه  

 النخاع است. س با بصلشوند. عمل توازن با مخچه و تنف مي

uniwars.ir

