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  به نام خدا

هاي زير را از ميان پاسـخ صـحيح سؤال   :و محتواي تكميلي رياضـي  )1هاي رياضـي( ــ سـؤال  الف 

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

اي زير ضريب گويا چندجمله ةمتفاوت در صورت استاندارد شد ةچند جملـ 1
  د داشت؟خواه

��1�0 + �2�1 + �3�2 + �4�3�2

  د

  چهار تا   سه تا   دو تا   يكي 

�1عبارت ـ 2 + � − 2�	100
اي استاندارد شده صورت يك چندجمله را به 

  شود؟دارند چقدر مي 
هايي كه متغير نويسيم. مجموع ضرايب جملهمي

 2−     1     1−   صفر 

� مقدار عبارت زير يك اتحاد شده است. كه طوري به ،عدد هستنددو  � و �ـ 3 −   كدام است؟ �

1 + � + 2�2 − �3 = 3 + � �� − 2	 + � �� − 2	2 − �� − 2	3
 د

 7     1     −1     −7  

  اند؟صورت نماد علمي نوشته شده چه تعداد از اعداد زير بهـ 4

0/999 × 10
�8

        9/83 × 2
10

         1/9999 × 10
�4

        12 × 10
5

 

  سه تا   دو تا     يكي   هيچ 

 عددي منفي است. عبارت زير برابر كدام گزينه است؟ � دانيمميـ 5

��2(� − 1)2 + �4�2 − 4� + 1 − �(−�2 + 2� −  د2(1

 �   2�   −�   −2�  

�2 ةخط به معادلـ 6 − 7� + 4 =   ؟گذردنمياز كدام ربع دستگاه مختصات  0

 ربع چهارم   ربع سوم   ربع دوم   ربع اول 

  توانيد براي محاسبات و رسم شكل استفاده كنيد.از اين قسمت مي
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هاي ايعددي حقيقي بگذاريم. در چند تا از چندجمله 
جاي  خواهيم بهميـ 7
 گاه ممكن نيست به مقدار صفر برسيم؟هيچ ،زير

2��2 − 5� + 2 ،  �2 + 1 ،  �3 + 1 ،  �4 + 1 ،  �2 + 2� + 1 ،  5� − 2  

  تاپنج    تا چهار   تاسه    دو تا 

�2 اگرـ 8 + �2 + 1

4
�2 − 2� + 2� − � + 3  باشد، حاصل عبارت ∘=

2� + 3� −   شود؟چقدر مي �4

  7−   صفر     9−   3− 

�2 فاصله محل برخورد دو خطـ 9 − � = �و  1 + 3� − 4 از مبدأ  ∘=
 مختصات چقدر است؟

 �2   �3  �4  �5  

�اگر جواب معادله ـ 10 �� + 2	 − � �� + 3	 = باشد، جواب  �برابر  2
 چيست؟ �معادله زير بر حسب 

�
3
− �

2
= 2��1

4
  د

 � + 1   � − 1   � + 13

8
   � + 5

8
  

,2�}اگر ـ 11 � + 1} = {−3
2, �و  �، آنگاه كدام گزينه مي تواند مقدار {5 

  باشد؟

 � = �و  10 = −�5   � = �و  10− = −�5  

 � = �و  4 = 3     � = �و  4 = −3  

 برابر چيست؟ �ـ اگر دستگاه زير جواب نداشته باشد، مقدار 12

� 3� − 2� = ��� + 3� = 1392
 

 
9

2
   − 9

2
   

3

2
     − 3

2
  

  

  توانيد براي محاسبات و رسم شكل استفاده كنيد.از اين قسمت مي
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� عاملـ 13 +  شود؟در تجزيه كدام عبارت ديده مي 1

 (� + 1)3 − 1     4�2 − 2  

 �2 − 5� + 6     1 − (� + 2)2  

�|�  ةمجموعـ 14 ∈ ℤ, �3 =   مجموعه دارد؟چند زير $�

 شانزده تا   هشت تا   چهار تا   دو تا 

  هاست.هاي زير را در نظر بگيريد. كدام شكل توصيف درستي از آنجملهـ 15

  »نيست. 'اي  &هيچ «و » است. &اي  %هر «

        

      

  چين كدام گزينه بايد قرار گيرد؟به جاي نقطهـ 16

�3�9 − ⋯ = ���3 − �2	 (�2�6 + ��5 + �4) 

 �   �3     �6     �9  

  كدام يك بزرگتر است؟ـ 17

 )�2
3

  )�2
3

  )2 + �2
3

   )2 + �2
3

  

 گذاريدست آمده از جايعدد به ةـ كدام گزينه دربار18
1

5
در عبارت  
به جاي  

  زير درست است؟

���1 − �	 (��2 + 1 + �2) 
  است. -126و  -125بين    است. -125و  -124 بين 
  است. 126و  125بين    است. 125و  124بين  

  توانيد براي محاسبات و رسم شكل استفاده كنيد.از اين قسمت مي
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رقمي داريم كه پنجاه برابر مجموع ارقام خودش دد طبيعي سهع چندـ 19
  ست؟ا

  بيش از يكي ولي كمتر از ده تا       حداقل ده تا 
  هيچي       دقيقاً يكي 

4ة هاي جبري زير يكي از عوامل تجزييك از عبارتكدامـ 20 +  است؟ �4

 �2 + 2� − 2     �2 + 2� + 2 

 �2 − 2� + 4     �2 + 2� + 4  

+ ةبه معادل 1*خط  ،روروبه مطابق شكلـ 21
8
+ �

4
= را قطع كرده است.  2* ، خط 1

 برابر كدام گزينه است؟ 2* ةمعادل

 +
3
+ �

1
= 1  

 +
13

+ �
1
= 1  

 
+
3
+ �

9
= 1  

 +
13

+ �
9
= 1  

  ؟نيستعدد زير درست  ةادعا دربار كدامـ 22

,
-1 + �8 + 2

1 + �2.
/

�1

 

  تر از يك است.اين عدد كوچك   ظاهر اين عدد گنگ است. 
  اين عدد صحيح نيست.   اين عدد نامنفي است. 

  توان گفت؟دو ادعاي زير چه مي ةدربارـ 23
0  ادعاي اول: ∪ (2 − 3) = (0 ∪ 2) − (0 ∪ 3) 

0  ادعاي دوم: − (2 ∪ 3) = (0 − 2) ∪ (0 − 3)  

  ادعاي اول درست و ادعاي دوم نادرست است.   هر دو نادرست هستند. 
  ادعاي اول نادرست و ادعاي دوم درست است.   هر دو درست هستند. 

  

  رسم شكل استفاده كنيد. توانيد براي محاسبات واز اين قسمت مي
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�2�، عبارت  �به ازاي چند مقدار ـ 24 + 1 =   ؟نيست يك ةدرج ةمعادل ��

  چهار تا   دو تا   يكي   هيچ 

�)حاصل عبارت ـ 25 − 3)(�2 − 3� +  كدام است؟ (9

 �3 − 6�2 + 18� − 27     �3 − 27  

 �3 + 6�2 − 18� + 27     �3 + 27 

7(حاصل عبارت ـ 26 − 4�3 +  كدام است؟ �3

 2     �2  2 − �3  −2 + 2�3  

قطع كند و موازي  2اي به طول ها را در نقطه 
خطي كه محور  ةمعادلـ 27

41ة خطي باشد كه از دو نقط
3
–4و  5 2

ا ∘  كند، چيست؟عبور مي 5

 � = −2�    � = −2� + 1  

 � = 2� − 2     � = � − 2  

6دو عدد طبيعي باشند و  �و  � اگرـ 28
8 = 3

4 × � ، آنگاه 7� + برابر با  �
 باشد؟ تواندنميكدام گزينه 

 16    146   1246   20737  

�4 اگرـ 29 − �3 − 2�2 − 4� − 42 = (� − �)(� − �)(�2 + 4) 
�اتحاد باشد،  +  كدام است؟ �

 1     −1   −2   3  

 ؟است نادرستينه كدام گزادعاي مطرح شده در ـ 30

  صورت جمع معكوس دو عدد گوياي مثبت نوشت. توان بهمثبت را ميعدد گوياي هر  
  صورت جمع معكوس دو عدد گنگ مثبت نوشت. توان بههر عدد گنگ مثبت را مي 
  صورت جمع معكوس دو عدد گويا و گنگ مثبت نوشت. توان بههر عدد گنگ مثبت را مي 
صورت جمع معكوس دو عدد گويا و گنگ مثبت نوشت. توان بههر عدد گوياي مثبت را مي 

  توانيد براي محاسبات و رسم شكل استفاده كنيد.از اين قسمت مي
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هاي پيشنهاد شده انتخاب كنيد و هاي زير را از ميان جوابپاسخ صحيح سؤال :هاي شيميـ سؤال ب

  عالمت بزنيد. 50تا  31نامه، از رديف شمارة آن را در پاسخ

و ميانگين دماي شب ...؟... شد، ميانگين دماي روز هاي موجود در سطح زمين با اتانول جايگزين ميتمام آب ـ اگر31
  يافت.مي...؟... 

  ـ افزايشافزايش    افزايشـ  كاهش   كاهشـ  افزايش   ـ كاهش كاهش 

گراد سانتي ةدرج -2و در شبي كه دماي محيط حدود  ظرف فلزي و چوبي را پر از آب كردآموز كنجكاوي دو دانشـ 32
  ة او چگونه خواهد بود؟. به نظر شما مشاهدها را در حياط خانه قرار دادآن ،بود

  زند.يخ مي آب هر دو ظرف كامالً 

  زند.آب هر دو ظرف فقط در سطح يخ مي 

  .شودولي آب ظرف چوبي فقط در سطح منجمد مي ،يخ زده آب ظرف فلزي كامالً 

  شود.ولي آب ظرف فلزي فقط در سطح منجمد مي ،يخ زده آب ظرف چوبي كامالً 

  ؟هاي آب در كدام ظرف بيشتر است. تعداد مولكولمتفاوت در اختيار داريما دماهاي حجم بچهار ظرف آب همـ 33

  بيست و پنج درجه     ده درجه     چهار درجه     صفر درجه 

  پذيري اين ماده در آب چقدر است؟آن موجود است. انحالل ةشد گرم محلول سير 450اي در گرم از ماده 50ـ 34

 25/1     1/11     5/12     11/11  

گرم محلول  92از  ،. در اين صورتگرم است 38گراد سانتي ةدرج 20پذيري سديم كلريد در آب در دماي انحاللـ 35
  ؟آيد، چند گرم نمك به دست ميآن در دماي داده شده ةشد سير

  گرم 48/17     گرم 33/25     گرم 42/40     گرم 35 

  ، كدام مورد زير براي آن صحيح است؟باشد 5آب يك رودخانه برابر  pHاگر ـ 36

  تورنسل) در آن آبي خواهد شد.رنگ ليتموس (     كنند.ها در آب آن كف نميكنندهپاك 

  تر است.نسبت به آب خالص اسيدي         آب داراي سختي است. 

ت ، محلولي به دساصل از واكنش آن با عناصر نافلزياست كه با حل شدن مواد حپذير رنگ و بسيار واكنشگازي بيـ 37
  .شودرنگ بوده و تورنسل سرخ ميفتالئين در آن بيآيد كه فنلمي

  گاز هيدروژن   اكسيدگاز كربن دي     گاز اكسيژن     گاز نيتروژن 

 ؟شودمي pHترين در آب باعث توليد محلولي با  بيشيك از اكسيدهاي زير ، انحالل كدامـ در شرايط يكسان38

 2CO     O2N   O2Na   3SO  

١٢٣٤

١

٢

٣

٤

١٢٣٤

١٢٣٤

١٢٣٤

١٢

٣٤

١٢٣٤

١٢٣٤
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. مقدار صابون مورد نياز براي توليد كف پايدار در ابون مورد آزمايش قرار گرفته استسه نمونه آب با محلول آب ص ـ39
  :صورت جدول زير بوده است دن آن بهآب قبل و بعد از جوشان ةيك نمون

  متر مكعبمقدار محلول آب صابون اضافه شده بر حسب سانتي

 آب ةنمون قبل از جوشيدن  بعد از جوشيدن

7  8  A 

1  1  B 

2  7  C  

  ؟است نادرستهاي زير در مورد آزمايش فوق يك از گزينهكدام

  .سختي ندارد B ةنمون     بيشتر است. A ةسختي دائمي نمون 

  .سختي موقت دارد B ةنمون     .است Aكمتر از  C ةسختي دائمي نمون 

باشد، در  2/1اي است. اگر ضريب خطر اين يون در آب رودخانه  ppm 041/0زيان براي آب 2Hg+مقدار مجاز يون ـ 40
  وجود دارد؟ گرم از اين يونچند ميلي ، حدوداًاست g/mL 1/1يك ليتر آب اين رودخانه كه چگالي آن 

 054/0     045/0     035/0     059/0  

و متصل شدن خروجي به پمپ خالء چه تغييري در  Aبا بسته شدن دريچة ـ 41
  شود؟حجم بادكنك مشاهده مي

  كند؛ چون فشار بيرون اثري بر حجم بادكنك ندارد.حجم بادكنك تغييري نمي 

  يابد؛ چون فشار درون بادكنك بيشتر از فشار بيرون آن است.ميحجم بادكنك افزايش  

  شود.شود؛ زيرا فشار بيرون بيشتر ميحجم بادكنك كمتر مي 

  كند؛ زيرا همواره فشار درون بادكنك و بيرون آن برابر است.حجم بادكنك تغيير نمي 

  ؟استكره هم جهت (يكسان) هاي هواتغييرات دما و فشار در كدام اليهـ 42

  د) ترموسفر(     ج) مزوسفر(     ب) استراتوسفر(     الف) تروپوسفر(

  ب و ج     الف و ج     ب و د     الف و ب 

  ة شكل مقابل درست است؟كدام مورد دربارـ 43

  ) است.2ة () كمتر از مخزن شمار1( ةمخزن شمار گاز فشار 

  ) بيشتر است.2تر جيوه از مخزن (مميلي 30 ة) به انداز1فشارگاز مخزن ( 

  .متر جيوه استميلي 770) برابر با 2فشارگاز مخزن ( 

  جيوه است.متر ميلي 740) برابر با 1فشارگاز مخزن ( 

گرم، چند اتم آهن وجود  8/2در يك ميخ آهني به جرم ـ 44
  )Fe=  56( دارد؟
 2310  ×2/1     2210  ×011/3   2210  ×2/1     2310  ×011/3  
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دوم به حالت  . نسبت فشار در حالت) رسيده است2) به حالت (1حالت ( يك نمونه گاز نيتروژن از ،مطابق جدول زيرـ 45
  اول برابر است با ...؟...

  خاصيت )2حالت ( )1حالت (
 گراد)سانتي ةدما (درج 77 177

 )حجم (ليتر 28 40

2P 1P  فشار  

 9/0      54/  0     84/1     11/1  

آن در جدول زير دهيم كه نتايج حاصل از اي را تا نيمه از هوا پركرده و آزمايشي بر روي آن انجام ميسرنگ شيشهـ يك 46
  ....؟... است و...؟...  به ترتيب از راست به چپ Bو  Aبوده و مقادير ...؟... قانون  ةمطالع ،هدف از انجام اين آزمايش. آمده است

 )Kبه دما (بر حسب  نسبت حجم )mLحجم گاز (  )Kدما (  )°Cدما ( )atmفشار (
2  0 273 A 2/0  
2 B C 60  2/0 

  27ـ  5/136ـ  بويل         300ـ  6/54ـ  شارل 

  27ـ  6/54ـ  بويل         27ـ  6/54ـ  شارل 

  .انتخاب كنيد Dتا  Aهاي مناسب را به جاي حروف واژه ،به ترتيب از راست به چپـ 47

  اكسيژن هوا                         حل شدن در آب باران                                                                                                                

  A( 2SOنوع  ة(آاليند  B ) Cنوع ة(آاليند  D نوع دوم) ة(آاليند ) =6pH(توليد باران با 

  كربنيك اسيدـ  دومـ  اكسيدكربن ديـ  اول   سولفوريك اسيدـ  اولـ  اكسيدگوگرد تريـ  دوم 

  كربنيك اسيدـ  دومـ  اكسيدگوگرد تريـ  اول   سولفوريك اسيدـ  دومـ  اكسيدگوگرد تريـ  اول 

  ها در چند مول گاز هيدروژن است؟مول گاز اوزون برابر تعداد اتم 5/0ها در تعداد مولكولـ 48
 25/0     0025/0     5/0       05/0  

  ؟يك از موارد زير خواهد بود. فرمول اين ماده كداماتم است  52/4 × 2410شامل YOxN ةمول از ماد 5/2ـ 49

 2NO     NO     5O2N     4O2N  

،  NaIة هاي از پيش تعيين شد. به كمك عناصر جدول و فرمولزير، قسمت كوچكي از جدول تناوبي استجدول ـ 50

3O2Al  ،CaS  ،GaN ؟نيست، كدام فرمول درست  

Li Be B C N O F 

Na Mg Al Si P S Cl 

K Ca Ga Ge As Se Br 

Rb  Sr  In Sn Sb Te I 

 2SrSe     KBr     AlP     3S2Ga  
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هاي پيشنهاد هاي زير را از ميان جوابپاسـخ صحيح سؤال  :)1ادبيات فارسي(زبان و هاي ــ سؤال  ج

  عالمت بزنيد. 70تا  51نامه، از رديف شده انتخاب كنيد و شمارة آن را در پاسخ

  به ترتيب در كدام گزينه آمده است؟» مطايبه ـ ناوك ـ طومار ـ مأوا«هاي: ـ معني واژه51

  منزلـ  سرنوشتـ  تيردانـ  بوي خوش و مطبوع 

  منزلـ  سرگشاده ةنامـ  غالف زوبينـ  هاي طنزآميزنوشته 

  محل امنـ  نامه و دفترـ  تير تيز كوچكـ  طنز و شوخي و مزاح كردن 

  منزلـ  سرنوشتـ  سالح پرتابيـ  بوي خوش و مطبوع 

 ز حافظ شيرازي قرابت معنايي دارد.با اين بيت ا...؟...  ها به جزگزينه ةهمـ 52

  »بر من وتو درِ اختيار نگشاده استكه /      رضا به داده بده وز جبين گره بگشا«

  به هر حكمي كه حق راند، رضا ده/      تن در قضا ده ،چو حكمي رفته شد 

  نرفته اختيارِ چاره از دست/      سازي را  كمر بستببايد چاره 

  خداوند راست ،بنده چه دعوي كند؟ حكم/      چون تو پسندي رواست ،هر چه رود بر سرم 
  لطف آن چه تو انديشي، حكم آن چه تو فرمايي/      تسليميم ةقسمت ما نقط ةدر داير 

با كدام » نياز كنمهاي ناچيز روزگار بيخداوندا، قدرتي به من بخش تا روح خود را از وابستگي به جيفه«عبارت ـ 53
 دارد؟گزينه ارتباط مفهومي 

  ز هرچه رنگ تعلق پذيرد آزاد است/      غالم همت آنم كه زير چرخ كبود 

  رسدگوي ما گرد و غبار ميوزان كه ز گفت/      چون برسي به كوي ما خامشي است خوي ما 

  قدر يك ساعته عمري كه در آن داد كند/      شاه را به بود از طاعت صد ساله و زهد 

  هر كه از مردم فهميده، نسنجيده گذشت/      دست و دامان تهي رفت ز گردون بيرون 

 ؟نيستكدام گزينه در مورد ادبيات تعليمي درست ـ 54

  ديني و عرفاني دارد. ةهاي اوست و اغلب جنبها و شاديادبيات تعليمي تنها بيانگر عواطف و آرزوهاي انسان و غم 

  .تعليمي است، زيرا به موضوعاتي چون پاكي و تذهيب روح پرداخته است بوستان سعدي اثري 

  .آموزد و اثري تعليمي استالصبيان موضوعات آموزشي را با روشي ساده به مخاطب مينصاب 

  .تعليمي نوع دوم است ةمثنوي عرفاني گلشن راز از شيخ محمود شبستري از آثار ادبيات ساد 

 متفاوت است؟ پيام كدام بيتـ 55

  آسوده كه بر كنار درياست/      ما خبر ندارد ةاز غرق 

  ها؟كجا دانند حالِ ما سبكباران ساحل/   شب تاريك و بيم موج و گردابي چنين هايل (ترسناك)    
  اين سخن آسوده بر ساحل كجا داند كه چيست؟/      درياي عشقش حال ما داند كه چيست ةغرق 

ياد ساحل نكند كشتي طوفاني ما   /چه غم از سيل حوادث دلِ دريا دارد؟    
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 .با بيت زير قرابت معنايي دارد...؟... ها به جز گزينه ةهمـ 56

  »گرچه پاكي، تو را پليد كند   /منشين با بدان كه صحبت بد   «

  كه سخت است دوري ز ياران جاني   /به هجران مرا سهل شد دادن جان    

  ، اگر يار خواهيتو را سايه خود بس   /  جنس بگريز اگر آفتاب است ز نا 

  صحبت بد جدايي جداييز هم/      بياموزمت كيمياي سعادت 

  كه گردي بد، بِدانبا بدان منشين    /  صحبت نيكان طلب اندر جهان  

 است؟» بهحذف مشبه«در كدام گزينه قسمت مشخص شده، استعاره از نوع ـ 57

 بيار تشنه شربتي آب سوي   /گفت برخيز تيغ و دشنه بيار    

  رسد، غنچه سوار ميرودپياده مي سبزه/      كندكند، سرو قيام ميباغ سالم مي 
 آمد باز گوهرگفت گوهر به /      فرازآمد آورد پيش خير  

  رفت چو باد خاك تشنهپيش آن /      كه آن ديد دشنه باز گشاد شر 

  ت؟اس نادرست معني چند واژهـ 58
  )جولقي: ژنده پوش( : ظاهرسازي)تكلف: نژاد) (تخمه) ((پالهنگ: يوغ) (تازيك: عربي

  : گرماي آتش)) (هرمكار نيكنعمت: هنر و ) (گذار: قانونسيماب: نقره) (مقنن(

  سه       پنج       دو     چهار 

 ؟نداردتشبيه وجود  ةدر كدام گزينه آرايـ 59

  تر از اين كنم كه هستمعاشق   /گرچه ز شراب عشق مستم    

  جهان پيش چشم اندرش تيره گشت/      چو بشنيد رستم، سرش خيره گشت 

  چو شيري كه بر پيش آهو گذشت/      دست و آمد به دشت رها كرد زو 

  گيرشد چون مه ليلي آسمان/      گيرچون رايت عشق آن جهان 

 ؟نيستتوضيحات كدام گزينه درست  ،توجه به ابيات زير باـ 60

  ها سر، ز سرها خود افكندز تن  /    شبي را تا شبي با لشكري ُخرد«
 »چو كشتي بادپا در رود افكند   /   گرفتندچو لشكر گرد بر گردش 

  .قالب شعر چهارپاره و اثر مهدي حميدي است 

  .روز با مغوالن نبرد كردالدين خوارزمشاه مدت يك شبانهجالل 

  شبيه شده است.تالدين به كشتي اسب جالل ،در بيت دوم 

  .الدين استبه ترتيب سپاهيان چنگيز و جالل ،منظور از لشكر در بيت اول و دوم 

 آمده است؟» ماضي التزامي ـ مضارع اخباري ـ ماضي بعيد ـ مضارع التزامي«ـ در كدام گزينه به ترتيب 61

  روند ـ بروندديده بوديم ـ آورده باشد ـ مي   روندايم ـ گفته باشند ـ آمده بود ـ ميشناخته 

  بينند ـ گفته بود ـ بشناسيخريده باشي ـ مي   ايستند ـ گفته باشندبشنوند ـ مينوشته بودم ـ  
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 است؟ نشدهگذاري ـ كدام دو قالب شعر فارسي است كه براساس شكل، نام26

  دوبيتي، رباعي   ، مثنويبندتركيب     ، غزلقصيده   بند، مثنويترجيع 

ه ب ،با استفاده از معاني عميق و باريكو لطيف  با زباني نرم وة ...؟... ها به جز گزينگزينه ةدر همشده  برده آثار نامـ 63
 ها هستند.اند و بيانگر عواطف و آرزوهاي انسانبيان احساسات شخصي انسان پرداخته

  خسرو و شيرين نظامي گنجوي     گلشن راز شيخ محمود شبستري 

  هاي دكتر مهدي حميديسروده          دهلويغزليات بيدل  

 كند؟كدام گزينه، بيت زير را كامل ميـ 64

  »پرور آيدگفتا تو بندگي كن كاو بنده/      ما را به آرزو كشت...؟...  گفتم كه نوش«

 لعلت     نعمت     هالب     جانت 

 ؟نداردكدام گزينه غلط اماليي ـ 56

 اند.اند و فصلي در منقبت پيامبر نوشتهگي خدا را ستودههاي خود بخشايندهدر سروده شاعران 

 بستر خوار.تا باد و آب و آتش و خاك را در آفرينش بر كار است و گل بر شاخسار هم 

 نيفكند.ها جدايي گذارند كه مراقب باشند كه دشمن ميان آنپوشند و قرار ميدو برادر سالح مي 

 كند.گزار به خوانندگان عرضه ميبخش و تأثيرها را در قالبي لذتي هنرمنداست كه آناين شاعر و نويسنده 

 گروه نهادي كدام است؟ ةهست ،»نوعان ديگر، بسيار ساده بوده استابتداي  زندگي من مانند هم« :ـ در عبارت66

  زندگي       ابتدا     نوعهم     ساده 

 ؟نيستفعل كدام جمله گذرا به متمم ـ 67

  رنجد.احمد با آن دل نازكش از هرحرفي مي 

 جنگل ترسيده بودند. ةها همه از تاريكي و صداهاي ناشناختبچه 

   ساحلي از اثر رطوبت پوسيده است. ةهاي آن خانتمام مبل 

 اهريمن جهل و ناآگاهي جنگيده باشند.شايد جوانان شجاع آن روزگار نيز با  

 نوشته شده است؟ درستـ ساخت چند واژه در كمانك روبروي آن 68

  گير (مركب)   /   نوازشگر (مركب)اسرارآميز ( مركب )   /   خريدار ( ساده)   /   كتابخانه (مركب)   /   گالب
 سفيدرود (مركب)  نادان (ساده)   /   دانشمند (مشتق)   /   هنرآموز (مركب)   / 

  شش       پنج     چهار       سه 

نماز ديگر  ]از[ بسيار صدقه فرمود درويشان را و پس«ـ منظور مصحح تاريخ بيهقي از عالمت قالب در عبارت 69
  ، كدام است؟»برنشست

  داده است.را مورد تأكيد قرار » از«كلمة      را به متن افزوده است.» از«كلمة  

  را نشان داده است.» از«زائد بودن كلمة    ص كرده است.خرا مش »از«غلط بودن كلمة  
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در كدام گزينه درست رسم  »يرندگهاي خود را از زندگي مردم عادي مينويسندگان موضوع داستان« ةنمودار جملـ 70
  ؟شده است

           

  جمله                                            
        

  گزاره  نهاد
          
  فعل  مفعول    
        

    گيرد مي  داستان   نويسندگان 
  

  جمله
        

  گزاره  نهاد
          
  فعل  متمم  مفعول    
          

موضوع   نويسندگان 
هاي داستان

  خود را 

از زندگي مردم 
  عادي 

  گيرندمي

               

           

  جمله
        

  گزاره  نهاد
          
  فعل  مسند   مفعول    
          

موضوع   نويسندگان 
هاي داستان

  خود را 

از زندگي مردم 
  عادي 

    گيرندمي

  جمله
        

  گزاره  نهاد
          
  فعل  متمم     
        

  گيرندمي  زندگي مردم عادي از  نويسندگان 

  

هاي پيشنهاد شده هاي زير را از ميان جوابپاسـخ صحيح سؤال  :هاي مطالعات اجتماعيــ سـؤال   د

  عالمت بزنيد. 85تا  71نامه، از رديف انتخاب كنيد و شمارة آن را در پاسخ

تواند يك از موارد زير عالم اجتماعي را ميشود، به ترتيب كداماگر شناخت علمي تنها با زندگي در جامعه حاصل نميـ 71
  به نتيجه برساند؟

  تطبيق آن با اصول علميـ  تفكر منطقيـ  سطحي رفتار ةمطالع 
  تطبيق آن با علوم مختلفـ  تفكرات شخصيـ  توجه به رفتارهاي مختلف 

  تفكر منطقيـ  عمل انسان و زندگي جوامع مختلفـ  منظم و دقيق رفتار ةمطالع 

  تطبيق با علوم اجتماعيـ  عمل انسان و تحوالت فكريـ  شناخت محيط اجتماعي 

  كدام گزينه صحيح است؟ ،با توجه به مفهوم ارزش و هنجارـ 72

  هاي سمپاد تبديل به يك هنجار عمومي شده است.بچه يت در المپياد برايفقموكسب  

  هاي سمپاد همچنان يك ارزش است.در المپياد براي اغلب بچهو پيروزي موفقيت  

  است. يك ارزش عاديد هنجار و در برخي موارد راهاي سمپاد در برخي موالمپياد براي بچهموفقيت در  

  ربطي به ارزش و هنجار ندارد. هاي سمپاد موضوعي ست ذهني وموفقيت در المپياد براي بچه 

 دهد؟شود را انجام ميمييك از موارد زير در يك نقش، مجموعة رفتارها و الگوهاي عملي كه به او نسبت داده ـ كدام73

  هامجموعة ارزش   مجموعة هنجارها   تكاليف يا وظايف     حقوق نقش 

١٢

٣٤

١

٢

٣

٤

١

٢

٣

٤

١٢٣٤



  14 ةصفح  درخشان سراسر كشورآموزان پاية اول متوسطة مدارس استعدادهاي آزمون سنجش پيشرفت تحصيلي دانش    
  

با توجه به قبول استقالل و عزت كشور، هنگام هجوم دشمن حاضر است جان  ،داندكسي كه خود را ايراني ميـ 74
  ؟يك از مفاهيم زير استكدامبيانگر » فدا كردن جان«در اين عبارت  خويش را فدا كند.

  هنجار يا الگوي عمل     آرمان اجتماعي   گسترش تعامالت اجتماعي   هادروني كردن ارزش 

 هاي مختلف جامعه مفيد است.مردان و حفظ منافع گروهدر جامعه براي كنترل عملكرد دولت...؟...  وجودـ 75

  اياختالفات قومي و قبيله           اقشار مختلف 

  تضاد طبقاتي       هاي گوناگوناحزاب با آرمان 

 كند؟گروه ملت براي مقابله با باندهاي سرقت و قاچاق در جامعه چگونه عمل ميـ 76

  هاي اجتماعي و اقتصاديسياست         اجتماعي برخورد صرفاً 

  »ما«ترين با تعيين حد هماهنگي و تعارض توسط كلي     از طريق متعادل كردن نظام اجتماعي 

جديد  ةها شما را به سوي يافتن همفكر و همراه و گروه سوق دهد و بخواهيد با عضويت در گروه، تجرباگر آرمانـ 77
 ايد؟كسب نماييد، در كدام جهت گام برداشته

  ايجاد نقش     يافتن گروه   استقالل جوان   هنجار اجتماعي 

مامي ت ،نشينبا حمله به روستايي مسلمان ،مكتبي خاص در كشور برمهمتعصب اي از پيروان عده«در خبرها آمده است: ـ 78
  ؟هاي گروهي ستيك از آسيباين موضوع بيانگر كدام». را به خاطرمتفاوت بودن اعتقاداتشان قتل عام كردند ساكنين آن

  چون و چراتبعيت بي   گرايي گروهيمطلق   دوگانگي ارزشي   بيگانگي ارزشي 

كوه سهند، براي مصون ماندن از حوادث احتمالي مانند باد و طوفان و رشته ةساكنان روستاي اسفنجان در دامنـ 79
 ةبا همكاري همـ  شان وابسته به آن استكه تداوم زندگيـ  و در طلب بارش باران داشتن سالي پربركت و حاصلخيز

 يك از مفاهيم اجتماعي زير سازگار است؟كنند. اين موضوع با كداماهالي، گاوي را در اوايل بهار قرباني مي

  وابستگي افراد به يكديگر       اهميت تعادل اجتماعي 

  هااهميت نقش         آرمان اجتماعي 

هايي آموزنده، الگوهاي عمل خاصي را براي خوانندگان و يا كه با نوشتن نمايشنويسي را در نظر بگيريد ـ نمايشنامه80
 يك از مفاهيم اجتماعي زير قابل تبيين است؟كند. اين كار با كدامتماشاگران ترويج مي

  كنترل اجتماعي         گروهيهاي درونارزش 

  نهاديتعامالت بين           پذيريجامعه 

 هاي اقتصادي است؟يك از فعاليتجزء كدام» اي مؤسسات مختلفمشاوره«فعاليت ـ 81

  توزيع و مبادله     صنعت     خدمات     توليد 

 كند؟ـ در چه صورتي يك نظام اجتماعي در هر دوره، امور متفاوتي را ارزش تلقي مي82

  يك نظام اجتماعي كه در معرض تغييرات سريع اجتماعي است.     اند.هاي مختلف اجتماعي شدهزماني كه در سرزمين 
  اند.افراد در سنين متفاوت اجتماعي شده   اند.هاي گوناگون اجتماعي شدهافراد در اين نظام در محيط 

  

١٢٣٤

١٢

٣٤

١٢

٣٤

١٢٣٤

١٣٣٤

١٢

٣٤

١٢

٣٤

١٢٣٤

١٢

٣٣



  15 ةصفح  درخشان سراسر كشورآموزان پاية اول متوسطة مدارس استعدادهاي آزمون سنجش پيشرفت تحصيلي دانش    
  

كارمندان با  رفتم. واقعاًكشاورزي مي ةبراي انتقال از تبريز به تهران به ادار ؛بود 58گفت: سال پدر بزرگم مي«ـ 83
رفت. يك روز به فروشگاه تعاوني مصرف رفتم. گيري كار انتقالم به سرعت پيش ميكردند و پيپركاري و نظم كار مي

ين هاي اولم. شب هنگام برنامهجويي در مصرف داشته باشيريز خريدم. قرار بود به خاطر جنگ تحميلي صرفهكمي خرده
اش بودكه راجع به مسائل اي با شهيد رجايي در خانهشامل مصاحبه شدزيون پخش مييفجر انقالب كه در تلو ةده

چه روزهاي  ؛تر...آاليشي داشتند، از ما هم سادهشان شدم. عجيب زندگي ساده و بيكردند. محو خانهآموزشي صحبت مي
 توانست محقق كند؟كند و چه هدفي را ميروايت فوق، چه نوع نظام اجتماعي را معرفي مي »خوبي بود آن روزها.

  رسيدن به بيشترين حد رشد اقتصاديـ نظام اجتماعي متعادل        رشد سياسيـ اقتصاد متعادل  
  رشد اقتصاديـ  هاي مرتبطنظامخرده     تعادل اجتماعيـ  خرده نظام متعادل 

يابند و به پذيري اهميت مياموري كه ابتدا براي فرد داراي ارزش نيست و فرد به آنها تمايل ندارد، در طي جامعهـ 84
 شود؟آيند. اين امور  با چه عنواني ناميده ميميصورت ارزش در

  الگوي عمل مناسب     انطباق     پذيريهنجار   هادروني كردن ارزش 

 گذارد؟ها و تورم اثر مييك از موارد زير در تنظيم قيمتبانكي كشور از طريق كدام پولي ونظام ـ 85

  بيش از نياز كاال ةعرض       خريد و فروش اوراق قرضه 
  هاي خاصخريد و فروش سهام شركت         توليد بيش از حد كاال 

هاي پيشنهاد شده انتخاب كنيد و هاي زير را از ميان جوابپاسخ صحيح سؤال :هاي عربيـ سؤال هـ

  عالمت بزنيد. 100تا  86نامه، از رديف شمارة آن را در پاسخ

ُ�":َ��ِ�� ا	��رَة ا	� ا	��ر���َ ـ 86
ُ
ّن ا	��َ� ی���

َ
�  امير مؤمنان ...؟... : "أ$�ُ�ا	&%$#�َ" َ!ِ َ� �

  .شناسددانست كه فروشنده او را ميمي     .را شناخته استنست كه فروشنده او دا 

  شناسد.مي دانست كه فروشنده او را   .ست كه فروشنده او را خواهد شناختدانمي 

(�):ـ 87 " ا	+*   ...؟... او	.َ- : »وشتش را به سه قسمت تقسيم كردندآنان گوسفندي را سر بريدند و گ« َ!�,

ْ�َ�� إ�� ���ِ� أ��
ٍم َذَ���ا  
َ
��ا �  و َ���

ً

�و��ْ�َ# ا�"�َ! إ�� ا ��
ِم ا����ِ�.     .َ   َذَ�ْ�َ# ا�%�وَف و َ���

 َو َ��&  
ً

�و��
 إ�� ���ِ� ا��
ِم.إْذَ���ا َ'�َ�ْ

َ
��ا ا�"�َ! إ�� �
�ِ( ا)��
ِم.     ��ا �   َذَ���ا ا�%�وَف و َ���

" ا	َ#2�َ ـ 88 ��َ ِ$ْ" "ِا4ْ2َ5َ�ُْ�ْ�"َ!�,   َو ا	#*

    َ/ْ.َ-ِ'ُ,وا ـ   َ/ْ.َ-ِ'ُ,وَن          2
 ِا1َْ-َ'ْ,ُ/ْ! ـ   َ/ْ.َ-ِ'ُ,وَن  

    َ/ْ.َ'ُ,وا ـ   َ/ْ.َ'ُ,وَن            ُ/.
ِهُ,وا ـ   ُ/.
ِهُ,ون 

" ا	67َ� ��ـ 89   .���ی9ِ ا	��راِت ا	�5ِّ	َ�ِ�  َ!�,

9ُ�اِن ه8ه ا���46ّ.: د؟كنيچگونه اين نعمت را شكر مي :ْ/َ ;َ<=  

  إر�41ِ إ�� َرّ�ِ<.: نزد پروردگارت بازگرد 


ُت هُ : كشندمادران تنها كساني هستند كه به خاطر ما زحمت مي ' /ا)�2
ّ

  .� َ/A4َِ# 2ِ# أ1ِ"6
#� ا��
�اِب.: عاجز باشد ه دست آوردن ثوابناتوان كسي است كه از ب    ا�4
Cَ Dَ.َCَ #ْ2َ Dُ1ِ# إْ=ِ-�
ِب ا���
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; ا	:�ِ$4َ.ـ 90 ,�$َ  

  ّ�A 
َ�َ��       ا��6E�ُا�     ��َFا       GّHَ(ا  

��&ُ� ا	َ+(�َ(ُ�: ( $�ـ 91 ْ�ِ ?ُ<اـ  ��ِ	?ُ<اِه�َ ا	5*
َ
?ُ<ا)ـ  أ

َ
 �َ  

  نشستندـ  بنشانيدـ  همنشيني كردند     نشاندندـ  نشستندـ  همنشيني كنيد 

  ـ نشاندند همنشيني كنيدـ بنشينيد      نشستندـ  بنشانيدـ  همنشيني كنيد 
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ُ
C 4ٌ�2 َ$;ی�� Fَ�ْ

َ
" ا	��رَة ا	5ّ� 	   ."ْ" ��ِب "إ���5ِل$ِ  َ!�,

�          أKُ�ِ-َLْ إ�� �Jِت ا�Iُّ>�ِر. ُMِ-َ6ْیَ#.ه� َی��َ Fَة ا,َCَ
�2ُ  

 .!ِ�
� ا�L Pُم �� ا�4َ:َ-َQْإ            �َ-ْ�َیْ.!ِ
ْ
"

R
Mَم ا�
�اُر أ2H(ا !ُ"ِ  

#( ) وا	��L M4 $;ر!ُ� اJِ Kَ�ةاست؟ ( نيامدهيك از مشتقات زير كدام ،مقابل ةدر دو جملـ 93 *� ُم ا	�Nُ<ِب َر
ّ

D!َ PَLأ -َ *Lإ �(  

  اسم مفعول   اسم مكان و زمان     اسم مبالغه     اسم تفضيل 

" ا	��رَة ا	5ّ� ���2 ـ 94 ,�!َ ُ�2َ *Qَ&ُ	+�ُ� ا	ا.  

�ِء  إن�   R��
2ّ
َرٌة � 
َ

( UَV � ا         .ا��6
َ
�اِب أHِْ��6ُا إ� �اِء ِ ْ=ِ-�
ِب ا���WَVُ�.  

�ٌم ،  
ُ
"42َ �ٌ &A9َ-َ2ُ 

ٌ
Y1ُ2َ�.         .ُهَ� َر
W-L 2ََ� َو ا
' 6
 ا�:�Lُ   �4ُJَُ�ُ� ا�َ�>
ِة ُ/َ,ر&

 ـ 95
ً
 Sَ �Tَ&��ا

ً
�Vُ دیَ# �� ا	��رة $��<!�

َ
	 Pُ &َTَ�<َم أ	؟ (ا�5&َ�Lِ �Vُ�

َ
 !َ Pُ&&ََو أ� �Vُ(  

�اِن  <�Zَ     �[ِ
�Zَ �ُ���َ      Zَ �ُ4ر�
َ
�أ[ِ
�      Zَ �ُ�َ��َ�[ِ
�  

" ـ 96 ,�!َ>L �� �  ِع ا	Wّ&�ی�.ا	67َ

  َ/,َCَ
�2ُ \ُ
ُ
"]ْ

َ
      )ضميرمتصل به هر سه قسم كلمه( :َ< أ

ْ
"Lَْر

َ
2
 أ
6:

ً
�ا &:Aَ2ُ 

ّ
  ضمير متصل مرفوعي)( َك ِإ 

  #ُ�ْQَ  &A�َQُ:>َ
َ
ُس � &,WَQُ َك و,ِ�ْ�َ�ِ aُ )4ٌ� �َ    )ضمير منفصل مرفوعيLوا �Zَِي إن� أْر
  )رفوعي(ضمير منفصل م :َ�
AُCُْ,وِن  cّی

" ا	َ+(�َ) �� L<ِع "ـ 97 ,�!َ."�$  

  Y�َCِْا
,ي 2
َ

�>�ُ/ِ�\R ی
 َو�Q :        و
2  \ُ

ُ
"IْQَ
6<ْ

َ
  : 62���J�2َ< ُهَ� َ/ْ�">ُ�ُ'ْ! ِأ�

 
�اِء  2WَVَُة ا�,َCَ
�2ُ ,َEَ�َ�<2
'V-Lا :       
2 ���J�2 :�Wَ:ْ-َ�ِ اَن�Wا� >َ<"C 
6
ْ
�DَQْ

َ
  ا

" ا	67َ�.ـ 98 ,�!َ  


�4dَِن    مثنّي مذكّر :ا��ا�ِ,اِن  �  جمع مكسر :2َ�
=>#     جمع مؤنث سالم :أ�Jات   جمع مذكر سالم :
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ٌ

YJ �25)� �5	ِت ا�& V	اِب ا�!Zا �� (�) " ا	+* �[ی9ِ ُ�&� َ\5َ <ا ا	Vّ��ُر «َ!�,   »َ� ��4َ ا	5*

  مفعولـ فعل ـ فاعل    فاعلـ فعل ـ مبتدا    فاعلـ خبر ـ مبتدا    مفعولـ  خبرـ  مبتدا 

(�) �� اZ!�اب و ا	5( �_ ا	+��� ـ 100 " ا	+*   أی�2«َ!�,
ُ
�$<رٌة.ـ�ْ ا	#�ُس! ا$ �2

َ
  T�ُ<ا ا	#�َ\َ� �


�2e2 #2 YCرةٌ  � !Lو ا G-:2 !Lر : ا,E2»��د �2e2)Qj2رةٌ    �
YC و 2���ع» / أ2V2 !Lعـ  : ا���� و 2A�  G-:2 و ا�4V2 !Lل / 

  ْ/
ُ

]A>َ# ـاm"� :ا�=�
رز» و«/ �Y4 و �
n,4-2  �"C ـ  2.�ٌد ����ـ ُAا�    ْ/

ُ

[A>َ# ـا%�"� �� ـ ُ�=�ا: �Y4 ا2<�Z �"C

رز» ا« زم / �Y4 و �Aا�  

  ...»قوتخدا دوستان عزيز! «
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