
 
  وزارت 	��زش و �ورش

�د�� ����ن و دا ��� �ورش ا����ا ��  "و�ن !�ان �
د�� ����ن   %��و$# �ورش ا����ا

  �	ز��ن 01/� .-,+*# ()'&� 
�  &���9م را�4�567 ()' 	��زان 2�3 دا

د��  رس ا����ا   ١٣٩٢-����٩٣ن @+ا@+ ?<�ر � =�ل ()'&�� ;�ا
  تعداد سؤال  نام درس  نام و نام خانوادگي:

  

  سؤال 30  رياضي و محتواي تكميلي  :نام مدرسه
  

  سؤال 25  علوم تجربي  نام شهرستان:
  

  سؤال 20  علوم اجتماعي  1392/ اسفند /  7تاريخ برگزاري آزمون: 
  

  سؤال 20  ادبيات فارسي  صبح  9:30ساعت برگزاري آزمون: 
  

  سؤال 95  دفترچه جمع كل  دقيقه 120: به سؤاالت گوييمدت پاسخ
  

  مشخص شده است. (كليد اولية تصحيح) رنگ قرمزبا به هر سؤال، مربوط  درست گزينةدر اين نسخه،  :تذكر
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  به نام خدا

هاي پيشنهاد هاي زير را از ميان جوابپاسخ صحيح سؤال :هاي رياضي و محتواي تكميليـ سؤالالف 

  عالمت بزنيد. 30تا  1نامه، از رديف شده انتخاب كنيد و شمارة آن را در پاسخ

 زير چقدر است؟ اصل عبارتـ ح1

0 − 1− 2 + 3 + 4− 5 − 6 + 7 + 8 −⋯+ 99 + 100 

 50     50-   100     100- 

2نمايش  � ةاگر نقطـ 2

7
2نمايش  � ةنقط و 

3
 ةروي محور اعداد زير باشند و فاصل 

 قسمت مساوي تقسيم شده باشد، در اين صورت 5اين دو عدد روي محور به 
 ؟استنمايش چه عددي روي محور  � ةنقط

  

 38

105
     17

35
    26

35
   13

15
 

اين نجار و شاگردش با  كند.تر از شاگردش كار مييك نجار دو برابر سريعـ 3
صندلي را در چند  9اين نجار به تنهايي . سازندصندلي مي 9ساعت كار  8

 سازد؟ساعت مي

 10     12     14     16 

� مستطيلي به ابعادظرف مكعب ،يك شير آبـ 4 × 	 × 
در يك ساعت را  
 گذاريم. طول و عرض ظرف دوم به ترتيبكند. ظرف دوم را زير شير ميپر مي

8
�و  
2

كشد تا پر از آب شود. ارتفاع ظرف دوم چقدر ساعت طول مي 2 است و 
 است؟

 2	     	     �
2

     �
4

  

 مجموعة عضوترين باشد، آنگاه كوچك 1−يك عدد حقيقي بين صفر و  اگر ـ 5

��, �2, �3, … , �99,  چيست؟ ��100

 �     �2
   �99

   �100  

 تر است؟ها بزرگكدام گزينه از ساير گزينهـ 6

 23121
  5242

  3363     2484  

  توانيد براي محاسبات و رسم شكل استفاده كنيد.از اين قسمت مي

١٢٣٤

� ��

١٢٣٤

١٢٣٤

١٢٣٤

١٢٣٤

١٢٣٤
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2��4 چه باشد تا تساوي �مقدار ـ 7 + 4��1 = 4� +  برقرار باشد؟ 2��6

 1     2   3   4  

  با كدام گزينه برابر است؟ زيرحاصل عبارت ـ 8

−2 + 22 − 23 + 24 − 25 + 26 −⋯− 299 + 2100 

 50 × 2       100 × 2  
 2 + 22 + 23 +⋯+ 250

  2+ 23 + 25 + 27 +⋯+ 299  

13922اگر بدانيم ـ 9 = كدام گزينه در مورد جذر تقريبي عدد ، 1937664
 با تقريب كمتر از يك درست است؟ 1937663

  است. 2783مانده برابر و باقي 1392حاصل جذر برابر  

  است. 2784مانده برابر و باقي 1391حاصل جذر برابر  

  است. 2783مانده برابر و باقي 1391حاصل جذر برابر  

 است. 2782مانده برابر و باقي 1391برابر حاصل جذر  

مانده با باقي .ايمرا با تقريب كمتر از يك محاسبه كرده �جذر عدد طبيعي ـ 10
برابر كنيم، برابر با  38است. همچنين اگر حاصل جذر را  حاصل جذر برابر شده

 چند است؟ �خواهد شد. مقدار  �

 372     37 × 38  382
   382 − 1  

 عليه دارند؟مقسوم 3داريم كه دقيقاً  200تر از چند عدد كوچكـ 11

 4   5     6     7  

خط  ديرتركدام عدد  150تر از در غربال اراتستن براي اعداد كوچكـ 12
 خورد؟مي

 121     143     147     150  

داد ـتع تواندنميه ـدارد. كدام گزينعي ـه طبيـعليومـمقس b ،6عدد ـ 13
 باشد؟ b5هاي عليهمقسوم

 12     10     9     8  

⋯,�1,2,3 ةمجموعـ 14 ترين عضو بزرگ 50مجموعه دارد كه چند زير �49,50,
  ها باشد؟مجموعههريك از آن زير

 250 − 1  249 − 1   250
   249

  توانيد براي محاسبات و رسم شكل استفاده كنيد.از اين قسمت مي

١٢٣٤

١٢

٣٤

١

٢
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٤
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 است؟ كمترتعداد اعضاي كدام گزينه ـ 15

 � = �5� − 12|� ∈ ℕ�, � < 5�   � = �� |!, " ∈ ℕ�, ! < " < 5#  

 � = �$|%
2
∈ ℤ�, $ < 5#   ' = (!|)! ∈ ℕ�, ! < 10*  

 كدام گزينه درست است؟ ،هاي زيردر مورد گزارهـ 16

معكوس جمع صورت حاصل توان بههر عدد گوياي نامنفي را مياول:  ةگزار
  دو عدد گوياي نامنفي نوشت.

معكوس ضرب صورت حاصل توان بهدوم: هر عدد گوياي نامنفي را مي ةگزار
  دو عدد گوياي نامنفي نوشت.

 ة دوم نادرست است.ولي گزار ،درست اول ةگزار 

 ة دوم درست است.ولي گزار ،نادرست اول ةگزار 

 دوم هر دو درست هستند. ةو گزار اول ةگزار 

 دوم هر دو نادرست هستند. ةو گزار اول ةگزار 

�صورت ه ب � ةمجموعـ 17 = (�)٢+� ∈ ℤ* كدام گزينه در . استتعريف شده
  درست است؟ � ةمورد مجموع

 ولي نسبت به عمل ضرب بسته نيست. ،نسبت به عمل جمع بسته است 

 ولي نسبت به عمل ضرب بسته است. ،نسبت به عمل جمع بسته نيست 

 نسبت به هر دو عمل جمع و ضرب بسته است. 

 نسبت به هر دو عمل جمع و ضرب بسته نيست. 

" اگرـ 18 = 2�,3

 كدام است؟ �باشد،  �1,4

 ! =  �3

2�4     ! =  �4

2�3   

 ! =  ,3

4 ,2
       ! =  ,4

2,3   

!2- حاصل عبارتـ 19 + 5. + -!2 − 3! −  كدام است؟ .5

 !2 − !       2!3 − !2 − 25! − 25 

 2!3 − 6!2 − 10!     !2 + 3! + 5  

!- حاصل عبارتـ 20 − 3.-!2 − 3! +  كدام است؟ .9

 !3 − 6!2 + 18! − 27   !3 − 27 

 !3 + 6!2 − 18! + 27   !3 + 27

  توانيد براي محاسبات و رسم شكل استفاده كنيد.از اين قسمت مي
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� اگرـ 21 = /1393
22 �و  0 = / 13

طوري  ��خط روي پاره � ةباشند، نقط 20140
 ةاست. مختصات نقط �اش از برابر فاصله دو � ةآن از نقط ةقرار دارد كه فاصل

 كدام است؟ �

 / 703
10180   / 2773

−19700   / 473
13500   /933

6860  

�1 بدانيم اگرـ 22 = 321+ 231 ،	41 = 221 + 1
و  331 = 21+  و نيز داشته باشيم 31


1 = !�1 + !آنگاه  41	" +   كدام است؟ "

 1

5
     

2

5
     2

3
     3

2
 

7441است و  4و  2، 1به ترتيب برابر  641و  5441، 441 ةـ انداز23 = 441 + 5441 + . اگر 641

تمام نقاط ممكن براي  ةمختصات قرار دهيم، مجموع أرا در مبد 7441ابتداي بردار 

 ؟استكدام ناحيه  7441انتهاي بردار 

      

     

441و  5441، 441بردارهاي  ةـ اگر انداز24 +  5441و  441بين دو بردار  ةبرابر باشند، زاوي 5441
  كدام است؟

 45∘     60∘   90∘     120∘ 

به  �2و  �1ة دو داير رو،روبهـ مطابق شكل 25
يكديگر را قطع  �و  �در نقاط  92و  91مراكز 
 چقدر است؟ : ةزاوي ةاند. اندازكرده

 30∘     45∘ 

 له كافي نيست.أاطالعات مس     ∘60 

  توانيد براي محاسبات و رسم شكل استفاده كنيد.از اين قسمت مي

١٢٣٤

١٢٣٤

١٢

٣٤

١٢٣٤

١٢
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كوچك برابر  ةشعاع چهار دايررو، روبهـ در شكل 26

كوچك در نقاط اتصال، بر هم  ةاست. چهار داير 17(
بزرگ مماس هستند. نسبت شعاع  ةو نيز بر داير

 كوچك كدام است؟ ةبزرگ به شعاع داير ةداير

 1�)2

2
     2�)2

2
  

 1�2)2

2
     

2�2)2

2
  

 چقدر است؟ روروبهدر شكل  �ـ مقدار 27

 9       10  

 11       12 

 كدام گزاره نادرست است؟ـ 28

نيز در  هاي يك شكل باشد، آنگاه دوران دوران ةدر مجموع و   هاياگر دوران 
 شكل هست.آن هاي دوران ةمجموع

هم انجام  ها (دو دوران را پشت سرهاي يك شكل، نسبت به عمل تركيب دوراندوران ةمجموع 
 دادن) بسته است.

 عضوي باشد. 8هاي آن دوران ةوجود دارد كه مجموعديگر شكلي  ،غير از يك مربع به 

 عضوي باشد. 6هاي مربعي آن دوران ةشكلي وجود دارد كه مجموع 

 است؟كدام گزينه صحيح ـ 29

     

   

  

 كند.تبديل مي را به  شكل دوران وجود دارد كه  3 دقيقاً 

. آموز دارددانش 28كالس سوم دارد كه هر كالس  5اي فرض كنيد مدرسهـ 30
كيلوگرم و ميانگين وزن كل  55آموزان يك كالس اگر ميانگين وزن دانش

آموزان اين كيلوگرم باشد، ميانگين وزن دانش 57كالس ديگر  4آموزان دانش
 كالس چقدر است؟ 5

 53     5/54   5/55   56

  استفاده كنيد.توانيد براي محاسبات و رسم شكل از اين قسمت مي

١٢

٣٤

١٢

٣٤
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ير را هاي زپاسخ صحيح سؤال :شناسي)شناسي و زمين(فيزيك، شيمي، زيست هاي علوم تجربيـ سؤال ب

  عالمت بزنيد. 55تا  13نامه، از رديف آن را در پاسخ ةهاي پيشنهاد شده انتخاب كنيد و شماراز ميان جواب

 بيشتر است؟ هاي زير تعداد عنصرهايك از فرمولدر كدامـ 31

 10H4C     O2H   NaOH   HCl  

 تفاوت تعداد پروتون و نوترون در كدام اتم يا يون صفر مي باشد ؟ ـ 32

 Li�3
7

   N�3,7
14

   H11       Fe26
56  

فرض كنيم، در اين صورت  Cو  A ،Bو سه ايزوتوپ هيدروژن را  Zو  X ،Yاگر سه ايزوتوپ اكسيژن را ـ 33
 بيني است.نوع مولكول آب قابل پيش...؟... وجود 

 6       9       18       21  

 ،وربراي اين منظ. شودم استفاده ميواي اتم اورانياي براي توليد برق از شكافت هستههاي هستهدر نيروگاهـ 34
 شود؟. براي اين عمل از كدام ذره استفاده ميشودبمباران مي اتم اصطالحاً ةهست

  سرعتهاي كمالكترون   هاي پرسرعتالكترون   سرعتهاي كمنوترون   هاي پرسرعتنوترون 

  ة كدام واقعيت است؟دهندها نشانبسياري از اتم ةپايدار بودن هستـ 35

  ها به صورت خالص بار الكتريكي ندارند.اتم   ها ذراتي با بار مثبت وجود دارند.اتم ةدر هست 

  ز نيروي رانشي كولني بيشتر است.ها نيروي ربايش قوي وجود دارد كه ااتم ةدر هست   ود دارند.ها وجديگري غير از پروتونها ذرات اتم ةدر هست 

 ر يا عنصرها با هم تفاوت دارند؟اتانول و اتيلن گليكول در تعداد كدام عنصـ 36

 H    O    O ،H   H ،C  

 حركت كدام مفصل زير بيشتر از بقيه است؟ ةدامنـ 37

  فك پايين       زانو     مچ پا       آرنج 

هاي وللس DNAماوراء بنفش در  ةهاي ايجاد شده توسط اشعفردي معتقد است به دليل فراواني جهشـ 38
  او درست است؟شود. آيا نظر هاي بعد بيشتر مياحتمال وقوع سرطان درنسل ،پوست بدن افراد

  .هاي پوست قابل انتقال به نسل بعد نيستزيرا جهش ايجاد شده در سلول؛ خير   ها قابل انتقال به نسل بعد هستند.چون جهش؛ بله 

  بله؛ زيرا ميزان وقوع سرطان در جوامع صنعتي رو به افزايش است.     زيرا سرطان يك بيماري ارثي نيست.؛ خير 

  كردن سوزن خياطي به پاي او ...؟... در اثر فرو ،اي را قطع كنيماگر عصب حركتي پاي چپ گربهـ 39

  گربه قادر به حركت دادن پاي راست خود نخواهد بود.       كند.گربه درد را حس نمي 

  خود را حركت دهد.تواند پاي اما نمي ،كنددرد را حس مي     شود.كند و فلج ميدرد را حس نمي 

١٢٣٤

١٢٣٤

١٢٣٤

١٢٣٤

١٢

٣٤

١٢٣٤

١٢٣٤

١٢
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١٢
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مشخص شده كه تعداد حشرات با رنگ  ،محيطي كه در شهر تهران صورت گرفته استهاي زيستدر بررسيـ 40
 ةله چيست و با كدام نظريأزنيد دليل اين مسسال قبل بسيار بيشتر شده است. حدس مي 30بدن تيره نسبت به 

 تكاملي همخواني بيشتري دارد؟

  داروينـ  استتار بهتر اين حشرات پس از آلودگي هواي تهران     داروينـ  رنگتيره تر بودن حشراتقوي 

  رنگ در هواي آلودة تهران ـ الماركتوانايي بهتر پرواز حشرات تيره   دووريسـ  رنگوقوع جهش مفيد در بدن حشرات تيره 

ام كد ،دهدخوردگي نشان ميهاي رسوبي را بدون چينتوجه به جدول مقابل كه اليهـ با 41
  تري دارد؟جاندار ساختمان بدني پيچيده

 D    B    A       C  

 شوند؟جا ميكره در سطح زمين جابههاي سنگچرا ورقهـ 42

  آزادانه دارند. ود آب توانايي حركتجهايي كه در زير اقيانوس قرار دارند، به دليل وزيرا ورقه 

  شود.كره ميهاي سنگهاي مختلف گوشته، سبب حركت ورقهتفاوت چگالي در قسمت 

  كنند.رات به آرامي حركت ميثير ساير سياأكره تحت تهاي سنگورقه به دليل حركت زمين در مدار خود، 

  شود.ميكره هاي سنگزمين باعث حركت ورقه خروج مواد مذاب از زير 

  گردد؟كدام عملكرد او دچار اختالل مي در صورتي كه فردي قطع نخاع شود،ـ 43

  هاي تنظيم رشدمكانيسم     صحبت كردن     تفكر   اعمال انعكاسي 

  صاف است؟ ةماهيچديافراگم كه در تنفس دخالت دارد،  ةچرا ماهيچـ 44

  هاي آن دوكي شكل باشند.بايد سلول ،ديافراگم ةماهيچبا توجه به ساختار و شكل  

  كنند.رايند تنفس اشكال ايجاد ميهاي مخطط در فماهيچه 

  با توجه به عملكرد ديافراگم، الزم است از ماهيچة غيرارادي تشكيل شده باشد. 

  باعث اختالل در عملكرد ديافراگم شود.هاي اسكلتي و قلبي بيش از يك هسته دارند و اين ممكن است ماهيچه 

  ؟هاي موجود در اقيانوس، كدام منطقه را بايد جستجو كردبراي يافتن جديدترين سنگـ 45

  هاوسط اقيانوس         هاي عميقداخل گودال 

  اقيانوسيهاي ميانكوهرشته           هاحاشية قاره 

اگر  رود.دار بدون اصطكاكي باال ميمتر روي سطح شيب 120 در هر دقيقه ،گرمكيلو 70شخصي به جرم ـ 46
  وات است؟باشد، توان مصرفي شخص چند  كيلو درجه 30دار با سطح افق سطح شيب ةزاوي

 1400     700       4/1      7/0  
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درصد باشد، مزيت مكانيكي واقعي  75دستگاه در شكل مقابل  ةهرگاه بازدـ 47
  آن كدام است؟

 
1

2
    9

8
       2

1
    8

3
  

  

جا متر جابه 2كيلوگرمي را  50 ةكند. توسط اين قرقره يك وزنمتحركي با افزايش نيرو به ما كمك مي ةقرقرـ 48
  جا شده است؟هنيروي محرك چند متر جاب، درصد باشد 40ة اين قرقره ايم. اگر بازدكرده

 10       6/6       4       5/0  

طول بازوي مقاوم آن چند برابر طول بازوي  درصد است. 80آن  ةو بازد 4مزيت مكانيكي واقعي اهرمي ـ 49
  محرك است؟

 2/0       5       8/0      25/1  

هاي كشور، در يكي از روزهاي بهاري در يكي از استاناز ارسالي از سازمان هواشناسي  هايطي گزارش ـ50
در  متر نزوالت آسماني گزارش شده است.ميلي 2كيلومتر، ميزان  7كيلومتر در  5اي از آن استان با ابعاد منطقه

  گيرد؟طي اين بارندگي چند ژول به طور تقريبي كار صورت مي

 510       810       1210     1510  

نسبت فشار وارد بر كف  به يك مقدار آب مي ريزيم. Bو  A ةدرون دو استوان ـ51
  از طرف آب كدام است؟ Aة به فشار وارد بر كف استوان B ةاستوان

 1

4
    1

2
    2       4  

مطابق شكل در اختيار داريم. با ريختن مقداري  يشكل )U( يو ةلول ـ 52
 .دميمهاي اين لوله ميجيوه درون آن، توسط شيلنگ درون يكي از شاخه

 38اگر در حين دميدن، بيشترين اختالف ارتفاع بين دو سطح جيوه به 
  ؟استاين حالت فشار هواي بازدم چند پاسكال  متر برسد، درسانتي

)A
B2 510cmHg=76(  

 510�5/0     510�5/1     210�14/1     310�14/1  

  ـ بادكنك پربادي را در نظر بگيريد. با افزايش ارتفاعِ بادكنك نسبت به سطح زمين، به شرط ثابت بودن دما، ...؟...53

  يابد.به دليل افزايش حجمِ بادكنك، فشار هوايِ درون آن كاهش مي 

  يابد.به دليل كاهش حجمِ بادكنك، فشار هوايِ درون آن افزايش مي 

  شود.حجمِ بادكنك و فشار هوايِ درون آن دچار تغيير خاصي نمي 

  يابد.هر دو افزايش مي ،حجم و فشار هوايِ درونِ بادكنك 
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جسم سوم با زمين  مساحت سطح تماس برابر جرم جسم دوم و نصف جرم سوم است. 7جرم جسم اول  ـ54
  ؟...اين حالت ... نصف مساحت جسم دوم و برابر با مساحت سطح تماس جسم اول است. در

  .كندبرابري نسبت به جسم سوم وارد مي 7فشارِ  ،نيروي وزن جسم دوم 

  .كندنصف فشار حاصل از نيروي وزن جسم سوم به زمين وارد مي ،نيروي وزن جسم اول 

  .كندفشار بيشتري را نسبت به جسم دوم و سوم وارد مي ،نيروي وزن جسم اول 

  .كندفشار كمتري از جسم اول و فشار بيشتري از جسم دوم وارد مي ،نيروي وزن جسم سوم 

تواند درون سيلندر داده شده حاوي مقداري گاز است. پيستون نيز مي ـ55
كدام  .ندة گاز تغيير كبدون آنكه تعداد ذرات سازندبيايد، سيلندر باال يا پايين 

ميزان حجم گاز درون و  نيروي اعمالي به پيستونميان  ةنمودار زير رابط
دهد؟ (حركت پيستون درون سيلندر بدون را به درستي نشان مي سيلندر

  ).اصطكاك است
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 )N(نيروي اعمالي

 ) 3cm حجم گاز(
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٣
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هاي زير را از پاسخ صحيح سؤال :اجتماعي) اجتماعي (تاريخ، جغرافيا و مطالعاتهاي علوم ـ سؤال ج

  عالمت بزنيد. 57تا  65نامه، از رديف هاي پيشنهاد شده انتخاب كنيد و شمارة آن را در پاسخميان جواب

 زمين ةها در سطح پوستشناسي شرايطي بوجود آمده بود تا موجب تشكيل ناهمواريدر دوران سوم زمينـ 56
واري ، نوعي از ناهمجانبي بوده استپذيري بيشتري داشته و فشارها هم در مناطقي كه پوسته انعطاف گردد. مثالً

  .ه وجود آمده استشكل ديگري از اين پديده ب، هايي كه انعطاف پوسته كم و فشارها عمودي بودهو در قسمت

  گسلـ  به ترتيب مرز صفحات       خوردگيچينـ  به ترتيب گسل 

  گسلـ  خوردگيبه ترتيب چين       مرز صفحاتـ  به ترتيب گسل 

را در  كاربردهاي زير بيشترين يك از نقشهكدام ،اگر بخواهند پايتخت را از تهران به اصفهان منتقل كنندـ 57
 ؟اين كار خواهد داشت

1طبيعي ايران با مقياس  ةقشن 

20000000
1شهري با مقياس  ةنقش   

2000000
  

1ايران با مقياس  سيسيا ةنقش 

30000000
1 شهري با مقياس ةنقش   

2000
  

 چيست؟ترين  عامل اختالف دما در بيابان مهمـ 58

  پايين بودن ارتفاع   هاي سطحيكمبود آب   كمبود پوشش گياهي   كمبود رطوبت هوا 

راحل . اگر در مة كوهستاني زاگرس صعود كنندرتفاعات منطقدنا و زردكوه اهاي كوهنوردي تصميم دارند از قلهتيم ـ 59
متري  2500 متري (ايستگاه دوم)، 2000در ارتفاع  ،+ درجه باشد20) دما گاه اولمتري (ايست 1000صعود در ارتفاع 
 گراد خواهد بود؟سانتي ةراست به چپ دما چند درج (ايستگاه چهارم) به ترتيب  از متري 3000(ايستگاه سوم) و 

 14- ، 11-  ،8-   14+  ،11 ، +8+   26+  ،32+  ،38   26-  ،32-  ،38-  

 ك از موارد زير است؟يهاي دائمي كدامرودمنبع اصلي آب ـ 60

  هاي كوهستانييخچال   زمينيهاي آب زيرسفره   هاي قلل آتشفشانيچهدريا     بارش برف 

 هاي زير است؟يك از گزينهزمين كدام ةلرزه در سطح كرترين دليل ايجاد زمينمهمـ 61

  ها روي پوستهوزن زياد اقيانوس   افزايش دماي كرة زمين   هاي درياييجريان   حركت صفحات پوسته 

ارتش عراق به شهر مرزي خرمشهر و اشغال آن، خانه و ة زينب در زمان جنگ تحميلي با حمل ةخانوادـ 62
 خود را ترك كرده و به شهر اصفهان مهاجرت كردند. نوع مهاجرت اين خانواده را مشخص كنيد. ةكاشان

 اختياريـ  دائمي   اختياريخارجي ـ    اجباريـ  داخلي   اختياريـ  داخلي 

  ؟ة كيستعهد هدايت يك جامعه بر وليت حفاظت وؤمسـ 63

  مردم   نهادهاي انقالبي     حكومت     رهبر 
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  معنوي هدايت كند؟ هاي مادي ورفع نياز تواند جامعه را به سمت عدالت وچه نوع قانوني ميـ 64

  قانوني كه توسط نمايندگان مردم ايجاد شود.     شامل شود. كليات را قانوني كه جزئيات و 

  مجريه توجه كند. قضائيه و ةقانوني كه به قو       قانوني كه منشاء الهي داشته باشد. 

به اين استان سفر  جنوبي پرورش استان خراسان تي از مجلس براي رسيدگي به مشكالت آموزش وأهيـ 65
  اختيارات مجلس شوراي اسالمي اقدام نموده است؟ يك از وظايف وچارچوب كدام ت درأاين هي. كرده است

  گسترش عدالت   كشف جرم   بررسي تحقيق و   رسيدگي به شكايات مردم 

  ها به ترتيب الزم است؟گروه نظر كدام افراد و ي وأر ،در انتخاب وزير دادگستريـ 66

  ـ رئيس جمهور رهبرـ  نمايندگان مردم       رهبرـ  جمهور رئيسـ  مردم 

 نمايندگان مجلسـ  رئيس جمهورـ  قضائيه ةرئيس قو   نمايندگان مجلسـ  قضائيه ةئيس قوـ ر رئيس جمهور 

المللي به هاي بينامضاي توافقنامه هاي مشروع وگسترش عدالت و آزادي فرماندهي كل نيروهاي مسلح،ـ 67
  يك ازمراجع زير است؟وظايف كدام وترتيب جز

  رئيس جمهورـ  قضائيه ةقوـ  وزير دفاع     رئيس جمهورـ  قضائيه ةقوـ  رهبري 

  رهبريـ  قضائيه ةقوـ  رئيس جمهور     قضائيه ةقوـ  رئيس جمهورـ  رهبري 

  كدام مراجع زير است؟ ةوضع قانون به عهد واجراي قانون اساسي  تفسير قانون اساسي،ـ 68

  رياست جمهورـ  شوراي نگهبانـ  مجلس شوراي اسالمي   شوراي نگهبانـ  مجلس شوراي اسالميـ  رياست جمهوري 

  رياست جمهورـ  مجلس شوراي اسالميـ  شوراي نگهبان   مجلس شوراي اسالميـ  رياست جمهورـ  شوراي نگهبان 

  هاي زير صحيح است؟يك از گزينهكدام ،صفويه ةسس سلسلؤم ارتباط با درـ 69

  .مذهب تشيع را به رسميت شناخته و اصفهان را به پايتختي برگزيد     از جنوب ايران بيرون راند. را هاپرتغالي 

  به پايتختي برگزيد. تبريز را به رسميت شناخته و مذهب تشيع را     ها راكم كرد.نظامي قزلباش قدرت سياسي و 

  است؟ نادرست كدام مورد ،زنديه هاي افشاريه وفرهنگي دوره اجتماعي و ،تحليل اوضاع اقتصادي درـ 07

  اجتماعي بود. و فرهنگي اقتصادي، ايران شاهد رونق خان زندزمان كريم در   عوارض موجب تضعيف دولت افشاريه شد. افزايش ماليات و 

  رونق افتاد. افشاريه از ةدور تجاري در دامداري و، هاي كشاورزيفعاليت   زمان افشاريه رشد علمي بسياري يافت. هاي علميه درحوزه 

  ند؟وقايع نقش داشتكدام  اهللا طباطبايي به ترتيب درآيت خان جنگلي وميرزا كوچك اهللا ميرزا حسن شيرازي،آيتـ 71

  زمان احمدشاه مبارزه عليه بيگانگان درـ  نهضت تنباكوـ  قيام مشروطه 

  ـ قيام مشروطه شاهزمان احمد مبارزه عليه بيگانگان درـ  نهضت تنباكو 

  مشروطه قيامـ  نهضت تنباكوـ  احمدشاه زمان در بيگانگان عليه مبارزه 

  احمدشاه زمان در بيگانگان عليه مبارزهـ  مشروطه قيامـ  تنباكونهضت  

  هاي حكومت مشروطه است؟از نشانه زير ةكدام گزينـ 72

  بركناري پادشاه     تشكيل مجلس   كنار گذاشتن استعمارگري   سياست دخالت دين در 
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  زير است؟ ةايران كدام گزين دوم در جنگ جهاني اول و ثير مشترك دوأـ ت73
  فروپاشي ارتش رضاخان     آمريكا انگليس و اشغال ايران توسط روس و 

  واگذاري بخشي از خاك ايران به متفقين     بروز قحطي و گرسنگي و عدم امنيت 

  ؟استهاي زير صحيح يك از گزينهكدامـ 74
  گنجه به روسيه واگذار شد. و شهرهاي باكو داغستان و هاي گرجستان وتركمانچاي، ايالت ةبموجب عهدنام 

  رسيد.ء انگلستان به امضا مفصل ميان ايران و ةعهدنام 

  به رسميت بشناسد. ايران تعهد كرد كه استقالل افغانستان را ،گرديدء زمان اميركبير امضا پاريس كه در اساس قرارداد بر 

  به فرانسه ندهد. طريق خاك خود را حمله به هند از ةايران تعهد كرد كه اجاز ،رسيدء روسيه به امضا بموجب قراردادي كه بين ايران و 

  ؟نيستزير صحيح  ةكدام گزين 1919 مورد قرارداد درـ 57
  شد.انگلستان وابسته مياقتصادي به  سياسي و ايران از لحاظ نظامي، ،اساس اين قرارداد بر 

  شيخ محمد خياباني به نتيجه نرسيد. اهللا مدرس وهاي آيتمخالفت با اين قرارداد، 

  وزير ايران بود.الدوله نخستوثوق ،زمان بستن اين قرارداد در 

  ايران منعقد كرد. را با از پايان جنگ جهاني دوم اين قرارداد انگلستان بعد 

هاي پيشنهاد شده انتخاب هاي زير را از ميان جوابپاسخ صحيح سؤال :ادبيات فارسيهاي ـ سؤال د

  عالمت بزنيد. 59تا  67نامه، از رديف كنيد و شمارة آن را در پاسخ

  در موضوع ...؟... نوشته شده است.» بنيه عن حقايق االدويهاأل«كتاب ـ 76
  خواص گياهان و داروها     سپاس و ستايش پرودگار و ذكر اوصاف او 

  تاريخي ةبناها و ابني         حقايق علم خداشناسي 

  درست است؟» االسراركشف« هاي زير دربارةيك از گزينهكدامـ 77
  تفسيري به فارسي به قلم موّفق هروي   تفسيري به عربي به قلم خواجه عبداهللا انصاري 

  تفسيري به عربي به قلم ميبدي       تفسيري به فارسي به قلم ميبدي 

  اند؟؛ به چه دليل اين نام را به قالب مثنوي داده»دوتايي« يعني» مثنوي« ةواژـ 78
  جور هستند.هايش دو تا دو تا با هم چون قافيه       چون حداقل دو بيت است. 

  اند.چون دو شاعر معروف، ابتدا مثنوي سروده   تواند موضوع دوگانه دوگانه داشته باشد.چون مي 

  تشبيه و تلميح است؟ ةكدام بيت داراي آرايـ 79
  سانم كندكشتي عمرم ز طوفان حوادث گشته خُرد / شايد از اين زندگي راحت بدين 

  چين)(سخن چاه فراق گشته اسير / برادران من از بهر من شده غمازم كه به اچو يوسف 

  نبودي براي من همراز ،تو محرم دل من بودي و ندانستم / دريغ و درد 

  ها راها و گلهدوست باشد بهر آدم بهترين نعمت به دنيا / كن رها بهر عزيزان شكوه 

  ؟نداردتشخيص وجود  ةـ در كدام گزينه آراي08
  كردند.هاي جوان نجوا ميها در گوش برگشكوفه   زنند.ها در بهار به روي تماشاگران خود لبخند ميغنچه 

  كردند.هاي عابران را نوازش ميهاي باران گونهقطره   درخشيد.قطرات اشك همچون مرواريد بر چهرة كودك مي 
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  ؟نيست فعل كدام گزينه ماضيـ 18

  اميرزاده قرآن و فقه بياموخت.       مرا در جاي نيكو بنشانيدند. 

  به طبيعت اطراف خود با دقّت بنگريم.       خادم حاكم بصره نزد من بيامد. 

  ارتباط دارد؟» فَقَد عرف ربه من عرَف َنفسه«كدام بيت با مفهوم حديث ـ 82

  و دانش نگهبان تو جاودان/  نگهبان گنجي تو از دشمنان 

  بايددانش ذات خويش مي/  بايدآن چه در علم بيش مي 

  ستا مرد نادان ز مردمي دور/  نور استعلم، چشم بيدل بي 

  كه او باد جان تو را رهنماي/  به دانش فزاي و به يزدان گراي 

 بندي كرد؟دسته» اشعار حكمي« ةدر حيط تواننميكدام بيت يا عبارت را ـ 38

 آخر اي خفته، سر از خواب جهالت بردار؟/  گويندخبرت هست كه مرغان سحر مي 

 ايمخواهي بخوان و خواه نخوان، ما نوشته/  دل غنيمت است ةدر زندگي، مطالع 

 انشنود آواي تو رنيست گوشي كه همي/  اي نيست نبيند رخ زيباي تو راديده 

  هايي چه بلند!هايي چه فراخ! كوهدشت 

 رفته كار به بار دو كه »مارآ« ةكلم ،»نداشت رامآ زور برابر در اام ،بود رامآ يمرد نكهآ با يعل« عبارت درـ 84
  است؟ ياكلمه چگونه

  .است صفت يدومو  اسم يلاو   .است اسم يدوم و صفت يلاو   .هستند صفت دو هر   .هستند اسم دو هر 

  با كدام گزينه تناسب معنايي دارد؟» / بهتر از آن دوست كه نادان بود دشمن دانا كه غم جان بود«بيت ـ 85

  ده است / اين حسودي من از مهرش به استگفت مهر ابلهان عشوه 

  دوستي ابله بتر از دشمني است / او به هر حيله كه داني راندني است 

  مهر ابله مهر خرس آمد يقين / كين او مهر است و مهر اوست كين 

  ترين كودكي / دشمن او بود از ايشان يكيعاقبت انديش 

ي (نوع مريخواني و ُقهركس به طريقي صفت و حمد تو گويد / بلبل به غزل« كدام گزينه به معني بيتـ 86
  اشاره دارد؟» آواز) به ترانهخوش ةپرند

  كه به نالش درآمده بودند از درخت.بلبالن را ديدم  

  / هر بلبلي كه زمزمه بر شاخسار كرد اند و بسآدمتوحيدگوي او نه بني 

  ر كه فكرت نكند نقش بود بر ديواره/  اين همه نقش عجب بر در و ديوار وجود 

  ؟يكي از هزار كرديا كيست آن كه شكر ؟ / فضل خداي را كه تواند شمار كرد 

  است؟ نيافتهدر كدام گزينه فعل با پيشوند معناي ديگري ـ 78
  از جايش برخاست و سالم كرد.       آمد و مرا در آنجا ديد.او به خانه باز 

  از در درآمدي.     دوستم مرا از قضاوت نابجا بازداشت. 

  ها نهاد هستند؟كدام واژه» عضوها را نماند قرار دگر/  چو عضوي به درد آورد روزگار«در بيت ـ 88
  روزگار، قرار     روزگار، دگر     عضوي، قرار     دگرعضوي،  
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  است.نقل داستان به صورت داستان حيوانات (فابل)  ةگونة ...؟... در هر دو اثر از گزينـ 89

 كليله و دمنه سعدي،گلستان        نامهمرزبانگلستان سعدي،  

  نامهمرزبان كليله و دمنه،         نامه، كليله و دمنهقابوس 

 در كدام بيت تركيب وصفي هست؟ـ 90

 خوش بود دامن صحرا و تماشاي بهار/  بامدادي كه تفاوت نكند ليل و نهار 

 نكند شكرگزارشكر انعام تو هرگز /  ز عدد بيرون است ،بارخدايا نعمتت، 

 ياقوت انار ةفهم عاجز شود از حّق/  زرينِ عنب ةعقل حيران شود از خوش 

  سر از خواب جهالت بردار؟ ،آخر اي خفته/  گويندخبرت هست كه مرغان سحر مي 

  در عبارت زير چند غلط اماليي هست؟ـ 91

شد. رودخانه ماند و نظاره كرد كه چگونه حيات حقيقي  يك روز ناگهان از آسمان آتش باريد و حياط معمول شهر متوّقف«
ي كربال تدائي شد تا مردان صحنهآورد. براي عّشاقي از جوانسوخته سر برهاي نيمخاكستر نخل وار از ميانمردان خدا ققنوس

  »ي امام عشق نمانند.در حسرت غافله

  چهار       سه       دو       يك 

 مشتق هست؟ ةهاي زير چند واژواژهدر ميان ـ 92

  »رهاوردـ  مشتاقانـ  دامنآلودهـ  سرپناهـ  مردناجوانـ  خريدارـ  گيرهـ  وگوگفت«

 پنج     چهار       سه       دو 

  ؟نيستجمله در كدام گزينه شبهـ 39

 ز توفان غم مخور ،كشتيبانچون تو را نوح است /  ار سيل فنا بنياد هستي برَكند ،اي دل 

 خوان غم مخورچتر گل در سر كشي اي مرغ خوش/  گر بهار عمر باشد باز بر تخت چمن 

 تا بود وردت دعا و درس قرآن غم مخور/  هاي تارحافظا در كنج صبر و خلوت شب 

  غم مخور ،نيست پايانهيچ راهي نيست كان را /  گرچه منزل بس خطرناك است و مقصد بس بعيد 

  ؟شودنمي كدام واژه، در اين متن ديده ةخانوادهمـ 49

  شناسي نام نه، معيشت تنگ را به توّكل دفع كن، دين را به علم نگاه دار،تمام زيركي عاقبت«
  »خصمي خواهي به خود مشغول باش.آساني را بگذار، كمدلي خواهي تنفراخ

  عواقب   مشايعت (همراهي كردن)     متخاصم       وكال 

علم و تمدن مهمان  ةاند تا جهان را بر مائدمردان و زنان اين سرزمين كوشيده« ةركن دوم تشبيه در جملـ 95
  كدام واژه است؟» كنند

  علم و تمدن     مائده     مردان     مهمان 

 ...»خدا قوتدوستان عزيز! «
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