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  دقيقه 12: گويي مدت پاسخ  فارسي

 به ترتيب در كدام گزينه آمده است؟ »بارهـ سرشت  ـعندليب  ـتلبيس «معاني درست واژگان  .1
 شراب ـفطرت  ـبلبل  ـحيله و مكر به كار بردن ) 2  ـ اسبطبع  ـهزاردستان  ـسازي نيرنگ) 1
 شراب ـطبع  ـ پرستو ـسازي نيرنگ) 4  اسب ـآفرينش  ـهزاردستان  ـگر حيله) 3

  آمده است؟ نادرستدر كدام گزينه معني دو واژه  .2
 )ن: توانگريتمكّ( )پاليز: جاليز( )بعد: دور( )خنيده: مشهور) (1
 )زنخدان: چانه( )نيازغَنا: بي( )غايت: فرجام( )مناسك: عمل عبادي) (2
 )صنم: بت( )رايت: درفش( )كوشك: كوتاه( )اقبال: سعادت) (3
 )كراهيت: ناپسندي( )شاب: جوان( )روي در كاريتفريط: زياده( )نژند: زبون) (4

  غلط اماليي است؟  فاقد گدام گزينه .3
 طـــوبي زنشـــجراز فيرســـبگشـــا و  ) بـــال1
ــه  ) 2 ــبا ب ــتص ــروش   تحني ــي ف ــر م ــد پي  آم
ــراغ دارد   ) 3 ــن ف ــت ز چم ــه دور روي ــا ب  دل م
ــيش  ) 4 ــام پــ ــه او ايــ ــك آن را كــ  اي خنــ

  

 حيــف باشــد چــو تــو مرغــي كــه اســير قفســي  
ــاز و نــو   آمــدش كــه موســم طــرب و عــيش و ن

 كه چو سـرو پايبنـد اسـت و چـو اللـه داغ دارد     
ــنم دارد ــويش  مغتـــــ ــذارد وام خـــــ   گـــــ

  

  است؟ نادرستمترادف آن  و امالي چند واژه با توجه به معني .4
    (نهيب و فرياد) ده و خاست) (رأفت و شفقت)ا) (ارخشنودرور و صاغ و صحرا) (ذايل و نابود) (گذاف و بيهوده) (مرت و دقل) (س(نارا

  پنج) 4  چهار) 3  شش) 2  هفت) 1
  كدام آثار درست آمده است؟ نويسندةنام  .5

    الدين دايه) ) (اسرارنامه: فخرالدين عراقي) (مرصادالعباد: نجم1
  ) (تحفة االحرار: جامي) (زندان موصل: كامور بخشايش)2
    وحشي بافقي) (روزها: لطفعلي صورتگر)) (فرهاد و شيرين: 3
  ) (اسرارالتّوحيد: ابوسعيد ابوالخير) (غزليات شمس: مولوي)4

  ............ گزينه جز بهشود نما يا پارادوكس ديده ميها متناقضدر تمامي گزينه .6
 حــافظ از جــور تــو حاشــا كــه بگردانــد روي)1
ــق   ) 2 ــن بحرعميـ ــق در ايـ ــنايان ره عشـ  آشـ
 د بگريزم همـان در بنـد خودباشـيم   خود هرچن ) ز3ِ
 پس درسـت شـد  تو بشكنم عهد  مرگرهمه ع) 4

 

ــوام آزادم    ــد تــ ــه در بنــ ــن از آن روز كــ  مــ
ــوده    ــه آب آلـ ــتند بـ ــتند و نگشـ ــه گشـ  غرقـ

شـــتاب ســـاكني دارم  ،آهـــوي تصـــويرم  مِر 
ــم    ــي زن ــتي الف دروغ م ــه ذكردوس ــاين هم  ك

 

  درست است؟ هاي مربوط به كدام گزينه كامالًآرايه .7
ــوت)1 ــر قنـ ــه در هـ ــكال دارد كـ ــه اشـ  چـ
 داني ز چيسـت؟ ) سرخي چشم كبوتر هيچ مي2
 ) مهر رخت سرشت من ، خاك درت بهشت مـن 3
ـر از  4 كــو  !مــننعــرة مســتانة  ) خــاموش پـ 

  

 »دمــــي بشــــنو از نــــي حكايــــت كنــــيم « 
 گريسـت  نامه ام مي برد و بر درد دلم خـون مـي  

 عشق تو سرنوشـت مـن، راحـت مـن رضـاي تـو      
ــو گوشــي ــو نيوشــد  ازجــنس ت  ؟كــه ســروش ت

  

 (مجاز، تضمين)
  (حسن تعليل، تشبيه)

  اس)جن(تشبيه، 
  (تناقض، تلميح)

  .وجود دارد............  جز بهها گزينه همةفعل مجهول از مصدر گفتن در  .8
ــي)1 ــرده مـ ــتان در پـ ــخندوسـ ــويم سـ  گـ
 آن باشـــد كـــه ســـرّدلبران   تـــرخـــوش) 2
 گفته بودم چـو بيـايي غـم دل بـا تـو بگـويم      ) 3
ــي  ) 4 ــا م ــه دلجــويي م ــه ب ــد ك ــه آم ــي گفت  آي

  

 گفتــه خواهــد شــد بــه دوســتان نيــز هــم       
ــران  ــديث ديگــــ ــد در حــــ ــه آيــــ  گفتــــ
 چه بگويم كـه غـم از دل بـرود چـون تـو بيـايي      
 دل نـــدارم كـــه بـــه دلجـــوش نيـــازي باشـــد

  

  وابسته پيشين است؟ فاقد كدام گزينه .9
 چـــــون رايـــــت عشـــــق آن جهـــــانگير)1
 نـــــد عزيـــــزرا بـــــه صـــــد جهـــــدزفر) 2
ــازي اســت گفــت ) 3 ــه جــاي ب  اي پســر ايــن ن
ــر)4 ــك ســـ ــاق يـــ ــه اتفـــ ــد بـــ  گفتنـــ

ــمان   ــه ليلــــي آســ ــون مــ ــد چــ ــر شــ  گيــ
ــاه در يكـــــي مهـــــد  ــو مـــ ــاند چـــ  بنشـــ

ــاره   ــاي چـ ــه جـ ــتاب كـ ــت  بشـ ــازي اسـ  سـ
 كــــز كعبــــه گشــــاده گــــردد ايــــن در     
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  ؟نداردوجود  تكرار و معطوف) (بدل، يتبع يها از نقش يكي نهيدر كدام گز .10
گــــل و بانــــگ مــــرغ برخاســــت يبــــو)1
ــخواســت كــه آ يمــدع )2 ــه تماشــاگه راز دي  ب
ــ يا) 3 ــه، يب ــا زمان ــا تــو كــار ن وف  ســتيمــرا ب
 كـار  نيريشهسوار شـ  يا يخود، چه لعبت تو،) 4

  

ــت   ــاط و روز صحراســـــ ــام نشـــــ  .هنگـــــ
ــت غ ــدس ــر ســ   بي ــد و ب ــامحرم زد نهيآم   ن

ــز ــا رايــ ــه كارهــ ــو دام اســــت دام يكــ  .تــ
ــه ــن ك ــك رام تاز  يتوس ــو فل ــهيچ ــت ان   توس

  

  ه درست آمده است؟نهاي مشخص شده در دو بيت زير به ترتيب در كدام گزيضميرهاي پيوسته و واژهنقش دستوري  .11
 پيمــانكــه چنــين زود بگســلي تنگفتمــالــف)

ـ  هر آنب)   قـرار گرفـت   شكه مهر يكي در دل
 

ــردار     ــن ك ــد اي ــروت نياي ــل م ــز اه ــن ك  مك
ــل كنـــد جفـــاي هـــزار  روا بـــود كـــه تحمـ 

 

  مسند ـ اليه مضاف ـ مفعول ـمتمم ) 2    مسند متمم ـ ـ مفعول ـمفعول ) 1
 مسند ـ اليه مضاف ـنهاد  ) مفعول ـ4    نهاد ـ متمم ـ مفعول ـمتمم ) 3

  آمده است؟  نادرست دام گزينه در مقابل آنكمفهوم  .12
ــر بگمــارم1 ــنگ ب ــه س ــري ب ــن نظ ــر م  ) گ
  
ــير دارد 2 ــه دل اســـــ ـــت كـــــ  ) دانســـــ
  
 دل منه كـه دجلـه بسـي    گذرد ) به آن چه مي3
  
ــاي  4 ــد پـ ــو نَهـ ــك سـ ـــق او يـ ــر توفيـ  ) وگـ

  

 از ســـــنگ دلـــــي ســــــوخته بيـــــرون آرم 
  كائنات) همه (تأثير عنايت خداوندي بر           

ـــذير دارد  ـــه دوا پــــــــــ  دردي نـــــــــــ
  (درمان ناپذيري درد عشق)                          

ــداد   ــت دربغـ ــد گذشـ ــه بخواهـ ــس ازخليفـ  پـ
  نشايد)ايد دل بستگي را پ(هرآن چه ن              

ــه از راي    ـــد نــ ــار آيــ ــدبير كــ ـــه از تــ  نــ
  (توانمندي عقل وانديشه انسان برديگرموجودات)

 

   قرابت معنايي دارد؟» چون شير به خود سپه شكن باش / فرزند خصال خويشتن باش«كدام گزينه با بيت  .13
 ) تو اعتمـاد مكـن بـر كمـال و دانـش خـويش1
 ) گوهر خود را هويدا كن كمال اين است و بس2
 به سعي خود نتوان برد پي به گـوهر مقصـود   )3
 طــالع خويشــم كــه در ايــن قحــط وفــابنــدة ) 4

 

 كــه كــوه قــاف شــوي زود در هــوات كننــد      
 خويش را در خويش پيدا كن كمال اين است و بـس 
ــد    ــر آي ــه ب ــي حوال ــار ب ــاين ك ــد ك ــال باش  خي
ــن اســت   ــدار م ــولي سرمســت خري  عشــق آن ل

 

  شود؟ كدام گزينه ديده مي در »هاي زرين / بكشيد سوي خانه مه خوب خوش لقا رابه بهانههاي شيرين به ترانه«مفهوم كلي بيت  .14
 شودشود كفر از تو چون دين مي ) تلخ از تو شيرين مي1
ــو 2 ــة ) ت ــد او  لقم ــدمت قن ــو ، در خ ــيرين ش  ش
 ) چه باشد گر نگـارينم بگيـرد دسـت مـن فـردا     3
ــه 4 ــو را بهانــ ــوداي تــ ــد ) ســ  اي بــــس باشــ

  

 شود چيزي بـده درويـش را   نسرين ميخار از تو 
ــا را     ــكر مـ ــانِ شـ ــردن كـ ــوان كـ ــه نتـ  لقمـ
 ز روزن سر درآويزد چو قرص مـاه خـوش سـيما   

ــه   ــو را ترانــ ــتان تــ ــد  مســ ــس باشــ  اي بــ
  

  شود. ديده مي............  گزينةفقط در » كز ديو و دد ملولم وانسانم آرزوست / دي شيخ با چراغ همي گشت گرد شهر«مفهوم بيت  .15
 چشــم از انتظــار برفــت دز دســت بشــ) ســرم 1
 آيــد بــه دســت ) آدمــي در عــالم خــاكي نمــي2
 ديـده هـا از اوسـت    همـة هـا و   ) پنهان ز ديده3
ـــا ز رشــــك عــــام4 گويــــاترم ز بلبــــل امـ ( 

  

ــي   ــم مجلــــس آرايــ ــر و چشــ  در آرزوي ســ
ــي     ــو آدم ــاخت و از ن ــد س ــر بباي ــالمي ديگ  ع
 آن آشــــكار صــــنعت پنهــــانم آرزوســــت   

 اَفغـــانم آرزوســـتمهـــر اســـت بـــر دهـــانم و 
  

  
  

  دقيقه 13: گويي مدت پاسخ  زبان قرآن ،عربي

  ):16- 22دقّ في الترجمة أو المفهوم (عين األصح و األ ■■
16. ًها الّذين آمنوا إن تتّقوا اللّه يجعل لكم فرقانايا أي:  

  دهد!قرار ميايد اگر از خدا پروا كنيد، برايتان نيروي تشخيص حق از باطل ) اي كساني كه ايمان آورده1
  دهد!) اي كساني كه ايمان داريد اگر از خدا بترسيد، براي شما بصيرتي ويژه قرار مي2
  شود!چه تقواي الهي پيشه كنيد، مايه تشخيص باطل برايتان آشكار مي) اي كساني كه ايمان آورديد چنان3
  تشخيص حق از باطل قرار داده است! يلهايد هرگاه از خدا پروا كرديد، براي شما وس) اي كساني كه ايمان آورده4
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  »:كان بعض الشّعراء ينشدون أبياتاً ممزوجةً بالعربية و الفارسية و سموها بالملمع!« .17
  ها را ملمع نام نهادند!سرودند و آنهايي درآميخته به عربي و فارسي مي) برخي شاعران بيت1
  گذاري كردند!ها را ملمع نامسرودند كه آن) بعضي شاعران ابياتي به عربي در فارسي 2
  گفتند!ها ملمع مياي از شعرا ابياتي مخلوط از عربي و فارسي را سراييده بودند كه به آن) عده3
  ها را ملمعات ناميدند!سراييدند و آن) شاعراني بودند كه به عربي و فارسي شعر مي4

  »:تتواضعوا أمام أساتذتكم و أصدقائكم!عليكم أن تكونوا صابرين علي الشّدائد و « .18
  ) برايشان الزم است در حوادث صبور باشند و در مقابل اساتيد و دوستان خود تواضع كنند!1
  ) شكيبايي در مشكالت و نيز فروتني در مقابل استادان خود و دوستانتان الزم است!2
  تان خود فروتني كنيد!ها شكيبا باشيد و در برابر استادان و دوس) شما بايد در سختي3
  ها!ها و تواضع كردن در برابر استادان و دوست) بر شما باد صبوري در سختي4

  الصحيح:	عين .19
  گوي خود را خوار رها كن تا دشمنت كيفر داده شود!: دشنامكمهاناً تُعاقب عدو كدع شاتم )1
  داند و او آگاه به نهان است!يمردم را م يروردگار ما رازهاشك پي: بوبيأسرار النّاس و هو علّام الغ علميإنّ ربنا  )2
  شود!يجو موها جستيكيتار در يزندگ هفي الظّلمات: و چشم اةيالح نُيو قد تُفتَّش ع )3
4( ًو إذا خاطبهم الجاهلون قالوا سالمانديگويآرام م يها را مورد خطاب قرار دهند، سخن: و هرگاه جاهالن آن!  

  :الخطأ	عين .20
  مردم است! يها براآن نيبندگان مؤمن خدا سودمندتر نيترگمان محبوبيأنفعهم للنّاس: ب نيه المؤمنإنّ أحب عباد اللّ )1
2( منك أخاف شوميم كيخواهم و به تو نزديدارم و از تو كمك م ديترسم و به تو اميو أدنو: از تو م ثُيأستغ و و أرجوك!  
  وصف كردم! ،طور كه خواست و خشنود شدهرا همان ي: هر بانمكيرضيو  حبيكما  حيأصف كلّ مل )3
  !شوند ينابود م ستگانيپادشاه شوند شا گانيإذا ملك األراذل هلَك األفاضل: هرگاه فروما )4

 عين الصحيح.» هايش گران است! شهر است و قيمت هاي اين از بهترين رستوران« .21
  ) هذا أفضل من مطابخ المدينة و أسعارها غالية!2  سعاره غالية!) هذا من خير مطاعم المدينة و أ1
  مطاعم المدينة أحسن و سعره غالي! من ) هذه4  ) هذا أفضل مطاعم المدينة و أسعارها أغْلي!3

  حسب التّوضيحات: الخطأعين  .22
    لَها أحجام و أشكال مختلفة! ةينسائ من مالبسالفُستان: ) 1
  ! به األشربة شربتُالمختلفة ل األحجامفي  صنَعيإناء ) الوكنَة: 2
    !أداةٌ لحفظ اإلنسان أمام أشعة الشّمس أو نزول المطر و الثّلج: المظلّة) 3
  !الشّواطئبه األطفالُ في  لعبيجسم : كُرة) 4

  ):23- 25اقراء النص التالي بدقّةٍ ثم أجب عن االسئلة ( ■■
عليها بالغذاء السليم و النّظافة و النّوم الكافي. و علينـا   نُحافظاهللا الكثيرة علينا و هي أغلي ما يملكه اإلنسان و ثروة يجب أن  الصحة نعمة من نعم«

  »رية!ظّاهأيضاً أن نهتم بالجانب اآلخر من الصحة و هو نظافة النّفوس من األخالق السيئة و غرس الصفات الحسنة فيها كما نُراعي نظافتنا ال
 ............   اإلنسان السليم هو من .23

  ) له عادات حسنة كالنظافة و أكل الغذاء السليم فقط!2    ) جعله اهللا ثروة كبيرة!1
  ) يهتم بصحته الجسميه و الروحية!4    ) يتمنّي الصحة و العافية للمرضي!3

 ............   علي حسب النّص الخطأعين  .24
  ) اإلنسان مجرّد جسم و ليس له جانب آخر!2  ا و الحفاظ عليها واجب!علين ) ألجسامنا حق1ٌّ
  ) من يعرف المرض يعرف قيمة الصحة معرفة!4  ) علي اإلنسان أن يطهر نفسه من الصفات المذمومة!3

■■ ال نعي:صحيح في التحليل الصرفي و المحلّ االعرابي  
 »:نُحافظ« .25

  .فاعله جملة فعليةمع ) فعل مضارع ـ للمتكلّم مع الغير ـ مجهول/ فعل و 1
  .) للمتكلّم مع الغير ـ مزيد ثالثي (من باب مفاعلة) / فعل و مع فاعله جملة فعلية2
  .ظ) ـ مجهول/ فعل و فاعله محذوف ف  ) فعل مضارع ـ مزيد ثالثي (حروفه األصلية: ن 3
  .ثالثي (مصدره: محافظة) ـ معلوم/ فعل و مع فاعله جملة فعليةـ مزيد  ه) للمتكلّم وحد4
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■■ 26- 30( ةيالمناسب للجواب عن األسئلة التال نعي(:  
 في ضبط حركات الحروف: الخطأعين  .26

1يراسنَة الدة السالزَّميلَتانُ في بِداي فَت2  ة!) تَعاري رازيليالب نَبن باقي أشجارِ) العع فختَل !   العالَمِ
!4  سببِ شُربِ المياه الملوثة!) مات بعض الحيوانات ب3ِ   ) أرسلَ اهللاُ إليه رسوالً فعصي فرعونُ الرّسولَ

 شرطية: ليست» من«ميز  .27
  ) من يحاول كثيراً يصل إلي هدفه!2  ) من يساعدك علي كتابة أنشاءك و تصحيح األخطاء!1
3 (عشر أمثالها من جاء بالحسنة فله  4 (همن يتوكّل علي اهللا فهو حسب  

 »:علَم«عين الجواب الّذي جاءت فيه معرفة  .28
  ) إنْ تنفع العباد فأنْت انسان سعيد في الدنيا و االخرة! 2  خسروآباد في سنندج تجذب سياحاً من مدن ايران!  ) عمارة1
  أفراساً كانت األفراس جنب صاحبها!) رأيت 4  من المتفرّجين! ء) علينا بالذّهاب إلي الملعب قبل أن يمتلي3

  عين اسم المبالغة يدلّ علي كثرة الصفة: .29
1 ( نا الغفّارغفرُيرب  ال المعارضةُ قبل فهم المس) 2  !العباد النادمين فنستغفر اهللاذنوبهلة!أمن أخالق الج  
  طبيبي: عليك أن تستفيد من النظّارة للمطالعة! ) قال لي4  !يالخشب تيأخشاباً مرغوبةً لصنع هذا الب يالنّجار المجد اشتر) 3

 :معاًفيه اسم المكان و اسم التّفضيل  ليسعين ما  .30
  ) أحب الطّعام الّذي تطبخه والدتي أكثر من أطعمة المطاعم!2  ) كانت مكتبة جندي سابور أكبر مكتبة في العالم القديم!1
  !) هذه هدية لزميلي في المصنع ألعتَذر منه4  مختلفة!) ذلك متجر صديقي فله سراويل أفضل مع نوعيات 3

  

  دقيقه 12: گويي مدت پاسخ   دين و زندگي

  بشارت و انذار چه هدفي را به دنبال داشت؟بر دو محور  ء الهيتبليغ انبياة شيواستواري  .31
  ها در مسير حقبيني انسان) مسدوديت راه زيان1
 ها از عذاب نجات آنها به راه خداوند و ) هدايت قطعي انسان2
 هابديل اختيار در انسان ) ايجاد زمينه براي شكوفايي گوهر بي3
 هاجويي مردم در روز قيامت و اتمام حجت با آن) انسداد راه بهانه4

  ريف، چيست؟) از تحو ثمره دور بودن معجزه جاويد آخرين پيامبر ( مبعوث شوند يديجد امبرانيپ يا الزم بود تا در هر عصر و دورهچرا  .32
 نيازي قرآن از تصحيح اي براي نابودي آن بكشند ـ بي ) تا دشمنان دين نتوانند نقشه1
  اسالم نيو روزآمد بودن د ييايپواي براي نابودي آن بكشند ـ  ) تا دشمنان دين نتوانند نقشه2
 نيازي قرآن از تصحيح  ـ بي كنند انيدوران خود ب يها انسان شةياندرا در خور فهم و  ياله نياصول ثابت د ) تا3
 اسالم نيو روزآمد بودن د ييايپوـ  كنند انيدوران خود ب يها انسان شةياندرا در خور فهم و  ياله نياصول ثابت د ) تا4

  ها در گرو چيست؟  مطابق آيات قرآن كريم، اعطاء حياتي پاك و پاكيزه از سوي خداوند به انسان .33
  د.) آنان كه در تفكر و تعقل برترن1
  ايد، دعوت خدا و پيامبر را بپذيريد. ) اي كساني كه ايمان آورده2
  ) هر كس از مرد و زن، عمل صالح انجام دهد و اهل ايمان باشد.3
  دهند. دارند و در حال ركوع زكات مي ) ايمان آورندگاني كه نماز را برپا مي4

  ي است؟بيت زير، استداللي بر كدام امر در مسير تداوم هدايت انبياء اله .34
  »بر او خلق جهان گشته مسافر/ يكي خط است ز اول تا به آخر «
  اند. هاي زمان خود بيان كرده انسان انديشة) هر يك از پيامبران، دين الهي را در حد فهم و 1
  اند. ) وجود دو يا چند دين در يك زمان نشانگر آن است كه پيروان پيامبر قبلي به آخرين پيامبر ايمان نياورده2
  ها به مردم معرفي نمود. زمان همة ها، در ترين برنامه را براي هدايت تمامي انسان ترين و شايسته ) آخرين پيامبر الهي، كامل3
  گوي نيازهاي مردم باشد. تواند پاسخ ) آمدن پيامبر جديد و آوردن كتاب جديد نشانگر اين است كه بخشي از تعليمات پيامبر قبلي، اكنون نمي4

www.konkur.in

forum.konkur.in



  ي انسانيعموم. دفترچه  2آزمون  .(دوره دوم متوسطه) يازدهم  ةپاي                          

 
5 

) در به ترتيب معلول عصمت پيامبر (» آگاهي مسلمانان از كليات فرامين الهي«و » يق دستورات قرآن كريم توسط مسلمانانانجام دق« .35
  هاي رسالت مي باشد؟ كدام عرصه

  ) مرجعيت ديني ـ مرجعيت ديني2  ) واليت ظاهري ـ دريافت و ابالغ وحي1
  مرجعيت ديني ) واليت ظاهري ـ4  ) مرجعيت ديني ـ دريافت و ابالغ وحي3

شيطان براي كـدام گـروه    برنامةخداوند است و گمراهي دور و دراز،  برنامةوجوب قيام مردم براي برپايي عدالت برآمده از كدام طرح و  .36
 هاست؟از انسان

  مؤمنان دور از كفر به طاغوت  -سازي پيامبران براي كفرورزي عملي مردم به طاغوت ) زمينه1
 مؤمنان دور از كفر به طاغوت -و نزول كتاب و ميزان  روشن ليراه با دالهم نامبرايپ) فرستادن 2
 ها به طاغوت پنداران ارجاع دهنده داوريايمان -سازي پيامبران براي كفرورزي عملي مردم به طاغوت ) زمينه3
 ها به طاغوت داوريپنداران ارجاع دهنده ايمان -و نزول كتاب و ميزان  روشن ليهمراه با دال نامبرايپ) فرستادن 4

  دارد و ايشان چگونه به اين واليت رسيدند؟ ايشاناي با واليت ظاهري چه رابطه )( واليت معنوي پيامبر .37
  يو بندگ تيعبود فيبا انجام وظا - شود يشمرده م يظاهر تيوال رديف باهم يا مرتبه) 1
 يو بندگ تيعبود فيانجام وظابا  - شود يشمرده م يظاهر تيبرتر و باالتر از وال يا مرتبه) 2
  عالم غيب مشاهدةبا تصرف در عالم خلقت و  - شود يشمرده م يظاهر تيوال رديف باهم يا مرتبه) 3
  عالم غيب مشاهدةبا تصرف در عالم خلقت و  - شود يشمرده م يظاهر تيبرتر و باالتر از وال يا مرتبه) 4

دهـد و در كـالم اميـر مؤمنـان      خداوند چه كسـاني را پـاداش مـي    خَلَت من قَبله الرُّسل...ما محمدالّا رسول قَد  آية شريفةبا تأمل در  .38
  چيزي است؟ نتيجة چهسوار شدن بني اميه بر تخت سلطنت  )علي(

.اختالف و تفرقه ميان مسلمانان -سپاسگزاران نعمت رسالت ) 1
. مسلمانان اختالف  تفرقه ميان -شدگان در برابر رسول خدا (ص)  يملتس) 2
 .اعتنايي و كندي در مسير حق بي -) سپاسگزاران نعمت رسالت 3
.اعتنايي و كندي در مسير حق بي -شدگان در برابر رسول خدا (ص)  تسليم) 4

 فرياد برآورد؟)چرا شيطان هنگام نزول وحي (پيامبر اند و از نظر  ) را چگونه توصيف نموده( پيامبر تبعيت خود از، )( يعل اميرمؤمنان، .39
 به بعثت پيامبري ديگر اميد داشت. - رود يم مادرش دنبال به كه شده گرفته شير از بچة همچون) 1
 .بودپرستش خود نااميد شده از  - رود يم مادرش دنبال به كه شده گرفته شير از بچةهمچون ) 2
 ديگر اميد داشت.به بعثت پيامبري  -گردد  يم مادرش دنبال به كهكودك معصومي همچون ) 3
 .بودپرستش خود نااميد شده از  -گردد  يم مادرش دنبال به كهكودك معصومي همچون ) 4

را » واليت ظاهري«و » تعليم و تبيين دين (مرجعيت ديني)«) پايان دو مسئوليت ( اكرم امبريو پ ميقرآن كركدام گزاره اين فرضيه كه  .40
 مايد؟ن اند را باطل مي پس از پيامبر اعالم كرده

مهمـي بـا سـكوت و     مسـئلة توانـد از كنـار چنـين     هاست و نمي ترين مردم نسبت به اهميت و جايگاه اين مسئوليت ) آگاه) پيامبر اكرم (1
 توجهي بگذرد. بي
فرهنگـي  هاي مختلف، پيدايش مسائل و مشكالت جديد اجتماعي، اقتصادي، سياسي و  ) گسترش اسالم در نقاط ديگر، ظهور مكاتب و فرقه2

 را به دنبال داشت.
جامعـة  امور زندگي است و ممكن نيست نسبت به اين دو مسئوليت مهـم كـه بـه شـدت در سرنوشـت       همة) قرآن كريم، هدايتگر مردم در 3

 تفاوت باشد. اسالمي تأثيرگذار است بي
كرد، اداره نمايد،  گونه كه پيامبر اداره مي د و جامعه را آن) نياز به امام و رهبري كه در ميان انبوه افكار و عقايد، حقيقت را به مردم نشان ده4

 شد. هنوز به طور ملموس احساس نمي

اي براي ما به دنبال ميراث گرانقدرشان چيست و عمل كردن به اين درخواست چه نتيجه دربارة) از مسلمانان ( اكرم امبريپدرخواست  .41
 خواهد داشت؟

(حركت مطلق در مسير پيامبر و اهل بيت ( -) بركت اهل بيت () الگوپذيري از زندگي سراسر خير و 1
در امان ماندن از گرفتاري در چاه ضاللت و گمراهي  –) ايشان ) پناه بردن پيوسته به كتاب خدا و اهل بيت (2
(حركت مطلق در مسير پيامبر و اهل بيت ( - ) ايشان) پناه بردن پيوسته به كتاب خدا و اهل بيت (3
در امان ماندن از گرفتاري در چاه ضاللت و گمراهي –) الگوپذيري از زندگي سراسر خير و بركت اهل بيت () 4
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  اند؟ كه در تمام لحظات زندگي اميد به خدا و رستاخيزش دارند و به ياد خدا هستند، شايسته دريافت كدام نعمت شده آنان .42
1 (اولئك هم خيرالبريه      
2 (في رسول اهللا اسوه حسنه لقد كان لكم  
3 (و تواصوا بالحق و تواصوا بالصبر    
4 (لما يحييكم  

بخشـي عصـمت اهـل     ) براي آگـاهي ) چيست و رسول خدا (روايت پيامبر ( پايةمهدويت در عصر غيبت بر  انديشةپايبندي به  الزمة .43
  ) به مردم كدام شيوه را اتخاذ فرمودند؟بيت (

  شمردند. االمر را برمي مصاديق اولي ،ر مكرر از جمله در روزهاي آخر عمر) ايمان راسخ ـ به طو1
  شمردند. االمر را برمي مصاديق اولي ،) بقاء بر عقيده ـ به طور مكرر از جمله در روزهاي آخر عمر2
  خواندند. تطهير را مي آية) ) ايمان راسخ ـ هر روز صبح، هنگام رفتن به مسجد و عبور از در خانه حضرت فاطمه (3
  خواندند. تطهير را مي آية) ) بقاء بر عقيده ـ هر روز صبح، هنگام رفتن به مسجد و عبور از در خانه حضرت فاطمه (4

  و چه كساني نزد ايشان مذموم بودند؟ »يكديگر را پيش من بازگو نكنيد يها يبد«فرمودند:  ) به ياران خود ميچرا پيامبر اكرم ( .44
 كردند. اندازي ميكساني كه در راه هدايت ديگران سنگ -عدالت تبعيضي قائل نشوم تا قوم ما سقوط نكند  ) دوست دارم در اجراي1
 .كردند يو كار نم كردند يكه فقط عبادت م يكسان -) دوست دارم در اجراي عدالت تبعيضي قائل نشوم تا قوم ما سقوط نكند 2
 كردند. اندازي ميكساني كه در راه هدايت ديگران سنگ - معاشرت كنم از كدورت با شما يپاك و خال يدوست دارم با دل) 3
 .كردند يو كار نم كردند يكه فقط عبادت م يكسان - معاشرت كنم از كدورت با شما يپاك و خال يدوست دارم با دل )4

  گردد؟ كدام پيام، مفهوم مي تَطهيراًت و يطَهرَكُم انَّما يريد اهللاُ ليذهب عنكُم الرِّجس اَهلَ البي آيةاز  .45
 هاي ظاهري و تعداد خاصي را از آلودگي باطني پاك نگه داشته است.) را از آلودگيپيامبر ( خانوادة) خداوند تمام 1
 هاي ظاهري پاك نگه داشته است.  هاي باطني و تعداد خاصي را از آلودگي) را از آلودگيپيامبر ( خانوادة) خداوند تمام 2
 دستورات الهي است. كنندة ) مقام عصمت دارند و سخن و عمل آنان، مطابق با دين و بيانپيامبر ( خانوادة) تعداد خاصي از 3
دسـتورات   كننـدة  ايشان مطابق با ديـن و بيـان   خانوادة همة) مقام عصمت دارند ولي سخن و عمل پيامبر ( خانوادة) تعداد خاصي از 4

الهي است.
  

  دقيقه 13: گويي مدت پاسخ   زبان انگليسي

46. Mr. Jefferson was in many ways far ahead of his time and his ideas were so advanced that ----------- people could 
understand what he said. 
1) very many 2) so many 3) very a few 4) only a few 

47. Health problems can be significantly reduced by paying attention to what you eat, and you must bear in mind that 
-------------- cures more than the doctor. 
1) point 2) means 3) habit 4) diet 

48. You seem to be very interested to hear what a fortune teller says about your future, but I think the best way to ----
------ your future is to create it. 
1) imagine 2) predict 3) measure 4) prevent 

49. When he arrived in this country, my grandfather didn’t speak --------- English. 
1) little 2) much 3) many 4) a lot 

50. It may be possible to identify two or more teaching styles based on different ----------- of use of group activities.  
1) frequencies 2) opinions 3) booklets 4) spotlights 

51. Many adult children -------------- great happiness from caring for their much-love parents in the closing years of 
their life. 
1) pay 2) take 3) gain 4) make 

52. Okay, ---------------- you can go to the party! But you’d better be home by midnight! Otherwise, your father 
becomes very angry. 
1) you win 2) be honest 3) you see 4) here you are 
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Cloze Test: 
Having a car has become an essential part of many people’s lives. It offers flexibility to their life 
and work, and also provides ready access to (53) ------------- services and leisure options. 
However,  a range of problems have been identified and need to be solved. 
The problems relate to using cars over and over. The wide use of cars has real environmental 
costs. Vehicles are major sources of urban air pollution and greenhouse gas emissions. It is 
reported that road traffic is the source of (54) ---------------- harmful air pollution in the world. Car 
exhaust contributes to acid rain, carbon dioxide and lead, which cause global warming and 
damage human (55) ------------ . Traffic jam is another problem. As more and more people drive to 
work rather than walk, cycle or take public transport, there are heavy traffic jams almost every 
day at rush hours. (56) --------------- problem, however, is safety. Car accidents cause huge 
numbers of casualties every year. 

53.  
1) range of 2) a large number 3) a variety of 4) despite of 

54.  
1) all one third of 2) one third of all 3) one third all of 4) all one third 

55.  
1) hobby 2) risk 3) blood pressure 4) health 

56.  
1) More serious 2) As serious as 3) The most serious 4) Most serious 
 

Reading: 
Marcia says that all of her friends have a cell phone, but Marcia’s mom doesn’t want to buy her 
one. Marcia’s mom doesn’t want Marcia to play video games either. What is more, the Internet 
scares her. Marcia’s mom says, “If Marcia has a cell phone, how do we know whom she is talking 
to? Video games are bad for you. The Internet is dangerous and uncontrolled. It’s like having a 
gun in the house. We should just ban her from using the computer, and I’m not buying her a cell 
phone until she is eighteen. This is the only way we can be sure that Marcia is safe.” 
Marcia’s dad disagrees with Marcia’s mom. Although he agrees that there are some dangers to it, 
he likes the Internet, and finds it to be very useful. “The trouble is,” he says, “We just can’t stop 
Marcia from using the Internet, as this would put her at a disadvantage. What is more, I like video 
games. I think that, when played in moderation, they are fun. Obviously, it is not good to play 
them without restraint or self-control. Finally, I think Marcia needs a cell phone. We can’t take 
these things away.” 
 

57. Which of the following best describes the similarity between Marcia’s mom and Marcia’s dad? 
1) Mom and dad both like technology.  
2) Mom and dad both think video games are bad. 
3) Mom and dad both think the internet is very dangerous. 
4) Mom and dad both care about Marcia’s wellbeing. 

58. In paragraph 1, Marcia’s mom says, “It’s like having a gun in the house.” She says this in order to ……… . 
1) support the idea that the internet is dangerous 
2) reject the claim that guns can be safe if used responsibly 
3) encourage Marcia’s dad to purchase a gun 
4) explain why the Internet is uncontrolled 

59. Which of the following would be the best way for Marcia to change the way her mom thinks about technology? 
1) Read her a newspaper article that talks about the importance of technology. 
2) Provide her with an instruction detailing how the latest cell phone functions. 
3) Take her to the library and show her the top five most popular internet websites. 
4) Spend the weekend playing video games with her. 

60. Marcia’s mom can best be described as ……….. 
1) reasonable 2) careful 3) cruel 4) rude 
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 گويي مدت پاسخ محتواي آزمون  تا سؤال  از سؤالتعداد سؤال مواد امتحانيرديف

   3تا ابتداي درس  2و فصل  1فصل  75  61  15  )2رياضي و آمار ( 1
 دقيقه 20  )44تا  2(صفحه 

 دقيقه 30  )56تا  10(صفحه  6تا  1ستايش و درس   100  76 25 )2علوم و فنون ادبي ( 2
  دقيقه 12  )88تا  2(صفحه  8تا  1درس   112  101 12  )2تاريخ (  3
 دقيقه 13  )82تا  2(صفحه  6تا  1درس   125  113  13  )2جغرافياي ( 4
 دقيقه 15  )72 تا 1(صفحه  8تا  1درس   140  126  15  )2شناسي ( جامعه  5
 دقيقه 10  )49تا  2(صفحه  6تا  1درس   150  141  10  )1فلسفه (  6
 دقيقه 10  )111تا  8(صفحه  4تا  1درس   160  151  10  روانشناسي  7

 دقيقه 110:گويي مدت پاسخ   100 تعداد كل سؤال:
 

  

www.konkur.in

forum.konkur.in



  اختصاصي انساني.  2آزمون .  دوم متوسطه) ة(دوريازدهم  ةيپا                                                            

 

محل انجام محاسبات

1 

  دقيقه 20: گويي مدت پاسخ رياضي و آمار

pگزارةدر جدول زير ستون مربوط به ارزش  .61 q كدام است؟  

j j
j ·
· j
· ·

p q p q

  

1(
j
·
j
j

   2(
·
·
j
j

   3(
j
·
·
j

   4(
j
·
·
·

   

  ؟نيستهاي زير صحيح  ارزي يك از هم كدام .62
1((p q) q p      2((p p) T     
3(( q T) (F p) T      4(p T p    

2عددي گنگ باشد، آنگاه 2اگر«گزارة عكس نقيض  .63   كدام است؟» نيز عددي گنگ است. 1
2گنگ باشد، آنگاه ) اگر1 2) اگر2  گويا است. 1   گويا است. 2گنگ باشد، آنگاه 1
2) اگر3 2گويا باشد، آنگاه 2) اگر4  گويا است. 2ويا باشد، آنگاهگ 1   گويا است. 1

  نماد رياضي كدام گزاره با متن توصيفي آن مطابقت دارد؟ .64
x) دو برابر جذر عددي برابر خودش است:1 x22  
yتر يا مساوي مجموع آن دو عدد است: هاي دو عدد كوچك مجموع معكوس) 2 x x y     

xتر است: ) مربع ثلث عددي از خود آن عدد كوچك3 x
2

9  
ــذور   4 ــددي از مج ــب ع ــل مكع ــذر     12) تفاض ــا ج ــدد ب ــان ع ــوع هم ــث مجم ــزرگ 46، از ثل ــت:  ب ــر اس ت

x ( )( x)  
2

3 4612 3  

  در چندتا از موارد زير استدالل قياس استثنايي به درستي انجام گرفته است؟ .65
اي دستورالعمل بازگشايي مدارس در شرايط كرونايي رعايت شده باشد، آنگاه  : اگر در مدرسه1الف) مقدمه 

  آن مدرسه اجازه دارد كالس حضوري تشكيل دهد.
  دستورالعمل بازگشايي مدارس در شرايط كرونايي را رعايت كرده است. A: دبيرستان 2مقدمه 

  دبيرستانA .اجازه دارد كالس حضوري تشكيل دهد  
  : اگر عددي مثبت باشد، آنگاه توان دوم آن عدد مثبت است.1ب) مقدمه 

  منفي نيست. a: عدد 2مقدمه 
a2 .مثبت است  

  شود. : اگر تيم مربي خوبي داشته باشد، آنگاه قهرمان مي1ج) مقدمه 
  قهرمان نشده است. B: تيم 2مقدمه 

  تيمB .مربي خوبي نداشته است  
  ) صفر4  1) 3  2) 2  3) 1

  شود؟ يك تابع مي يك از موارد زير اگر حذف شوند نمودار بيانگر كدام .66
1 (d  
2 (d ياd ياc  
3(a وc وd  
4 (d ياd  

2

a

b

c

d

e

a

b

c

d

�

�

�

�
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2 

fاگر .67 (x) (a b)x a b   2  يك تابع هماني باشد، حاصلab كدام است؟  

1(1
3   2(2

9  3(2
3  4(3

2   

  زير كدام است؟ ضابطة تابع .68

1(x xf (x) x x
  

0
0     

2(
x

f (x) x x
x x

  
 

1 1
0 1

0
   

3(
x

f (x) x
x

  
 

0 1
1 0 1
1 0

   

4(xf (x) x
  

1 0
1 0   

|نمودار .69 x |y x yو خط 2 x 2   يك از نقاط زير مشترك هستند؟ در كدام 1

1(( , )3 1
2 2   2(( , )1 22  3(( , )3 22   4(( , ) 1 22   

  كند؟ اي زير را كامل مي كدام ستون جدول ارزش گزاره .70

j j
j ·
· j
· ·

p q q p 

  

  

1(
د

j
·
j   2(

j
j
·
·

   3(
·
j
·
·

   4(
·
·
j
j

  

  

  شود؟ به كدام شكل بيان ميقياس استثنايي با نمادهاي رياضي  .71
1(((p q) p) q      2(((p q) q) p    
3(((p q) p) q      4(((p q) q) p     

fاگر .72 {( , ) , ( , b) , ( , a b) , ( , )} 5 1 5 2 2 aيك تابع باشد آنگاه مقدار 5 b كدام است؟  
1 (3  2 (4  3 (5  4 (6  

xدر تابع .73 Qf(x) x Q
  

0
)f، حاصل2 ) f( ) ... f( )  10 11   كدام است؟ 100

1 (14  2(14   34  ) صفر(7   

xاگر داشته باشيم .74 3 2 |، آنگاه مقدار عبارت0 [ x] [ x] | 10   كدام است؟ 10
1(1   2 (1  3 (13  4(13   
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3 

yنمودار هندسي تابع .75 | x |   3   كدام است؟ 1
  

1(

 

  2(

 

  

  

3(

 

  4(

 

  

  

 
  دقيقه 30: گويي مدت پاسخ  علوم و فنون ادبي

  در قرن هفتم است؟» نثر ساده«هاي  كدام آثار از نمونه .76
  ) طبقات ناصري، تاريخ جهانگشاي جويني2  تاريخ وصاف) طبقات ناصري، 1
  ) مرصادالعباد، تاريخ وصاف4  ) مرصادالعباد، طبقات ناصري3

  شود؟ در كدام اثر موالنا سبك نثر وي بيشتر و بهتر نمودار مي .77
  ) ديوان شمس4  ) مجالس سبعه3  ) مكاتيب2  ) فيه ما فيه1

  ؟نداشتكدام ويژگي را  قيراع دورةشعر در  .78
  قصيده كمرنگ شد و غزل گسترش يافت.) 1
  ) قالب مثنوي نيز براي ظهور عاطفه، ميدان فراخي پديد آورد.2
  گرايش پيدا كرد.» نويسي ساده«و » نويسي پيچيده«) شعر به دو جريان 3
  ) شعر اين دوره از معاني عميق انساني و آسماني برخوردار شد.4

  دهد؟ قرار مي ابيات زير از كيست و چه چيزي را مورد تأكيد .79
 مـــــــــرد آزاده در ميـــــــــان گـــــــــروه
 محتـــــــرم آنگهـــــــي توانـــــــد بـــــــود
 وان كـــه محتـــاج خلـــق شـــد  خـــوار اســـت

  

 خــــو و عاقــــل و داناســــت گرچــــه خــــوش 
ــالش استغناســــت  ــان بــــه مــ  كــــه از ايشــ
ــت   ــوعلي سيناســـ ــم، بـــ ــه در علـــ  گرچـــ

  

  نيازي از مال دنيا ) خواجوي كرماني، بي2  ) حافظ، عدم احتياج به خلق1
  خويي ) سلمان ساوجي، عاقل بودن و خوش4  اعتباري دنيا پيشگي و بي قناعت) ابن يمين، 3

  با توجه به بيت، كدام گروه از كلمات مناسب ركن دوم است؟ .80
 اســـــيرش نخواهـــــد رهـــــايي ز بنـــــد

  

ــد   ــالص از كمنـــ ــد خـــ ــكارش نجويـــ  شـــ
  

  

  ) ابرويش، دلم را4  ) پيرامون، عرفاني3  ) بيهوده، خفتگي2  ) قديمي، حكايت 1
  اركان كدام بيت بعد از تقطيع هجايي بيشتر است؟تعداد  .81

 ) عنكبـــــوتي را بـــــه حكمـــــت دام داد1
 ) من كه دارم در گدايي گنج سلطاني به دست2
ــذارم  3 ــتم دام بگــ ــب آمدســ ــن امشــ  ) مــ
ــاده 4 ــيرتي بنهـــ ام  ) هـــــر كســـــي را ســـ

  

 صـــــــــــــدر عـــــــــــــالم را درو آدم داد 
ــي دون  ــردش گيت ــع در گ ــي طم ــنم ك ــرور ك  پ

ــذا  ــام بگــــ ــار جــــ ــابت را كنــــ  رمحســــ
ــطالحي داده   ــي را اصـــــ ــر كســـــ  ام هـــــ

  

  كدام است؟» اي كز غم فرستي نزد ما هر دم فرست تحفه«هاي آوايي مصراع  پايه .82
  ) تُح ف اي كَز / غَم ف رِس تي / نَز د ماهـَ / ر دم ف رِست1
  ) ت حف اي كَز / غَم ف رِس تي / نَز دما هر / دم ف رِست2
  س تي / نَز د ما هر / دم ف رِست) تُح ف اي كَز / غَ مف ر3ِ
  ) تُح ف اي كَز / غَم ف رِس تي / نَز د ما هر / دم ف رِست4

x

y
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آرم ولي افتان و خيـزان   برم  /  طاقت نمي دارم جفا كز دست جانان مي من دوست مي«وزن كدام بيت با بيت  .83
  يكسان است؟» روم مي
 هاي شب از سينه آهي سر زنـد  ) ترسم در اين دل1
 ) چه غم ديوار امت را كه دارد چـون تـو پشـتيبان   2
 ) خـــــرد رهنمـــــاي و خـــــرد دلگشـــــاي   3
ــي   4 ــادا ب ــان مب ــان درم ــا را در جه ــما ) درد م  ش

  

 برقي ز دل بيرون جهد آتـش بـه جـايي در زنـد      
 بـان  چه باك از موج بحر آن را كه باشد نوح كشتي

ــراي     ــر دو سـ ــه هـ ــرد بـ ــت گيـ ــرد دسـ  خـ
ــي   ــادا ب ــي شــما و جــان مب ــادا ب  شــما مــرگ ب

  

  ؟شود نميدر كدام گزينه تشبيه فشرده ديده  .84
  ) آتش خصم اول در خداوند خشم افتد، پس آنگه زمانه به خصم برسد يا نرسد.1
  ) مادري دارم بهتر از برگ درخت / دوستاني بهتر از آب روان / و خدايي كه در اين نزديكي است.2
  اش در هر كران پيداست شعله) زندگي آتشگهي ديرنده پابرجاست / گر بيفروزيش رقص 3
  ) پس از ابر كرم، باران محبت بر خاك آدم باريد و خاك را گل كرد.4

  در كدام بيت تشبيه بيشتري به كار رفته است؟ .85
ــي  1 ــه هم ــرويش الب ــان اب ــيش كم ــي ) پ ــنم؛ ول  ك
 نگـرم در ايـن چمـن    ) هرچه به گرد خويشتن مـي 2
 ســـوخت  شـــعلة نـــدامت ) حريـــر بـــاورم از  3
ــقت 4 ــز عشـــ ــرا كـــ ــتم ) مـــ ــت گشـــ  مســـ

  

 كنـد  گوش كشيده است از آن گوش به من نمـي   
ــي    ــو نم ــز ت ــن ج ــمير م ــه ض ــان  آين ــد نش  ده

ــر     ــون اب ــتم چ ــناك نيس ــوير عطش ــر ك ــه ب  ك
ــي    ــان مــ ــر يكســ ــال و هجــ ــد وصــ  نمايــ

  

  است؟ نيامدهدر كدام بيت ادات تشبيه  .86
 ) مـــــــرا در دل درخـــــــت مهربـــــــاني1
ــير  2 ــردار شـ ــه كـ ــر بـ ــين بـ ــر زمـ  ) زدش بـ
 يشـان و درهـم اسـت   ) كارم چو زلـف يـار، پر  3
 ها حيران شود، كـز خـاك تاريـك نژنـد     ) عقل4

  

ــتاني     ــرو بوســ ــه ســ ــد؟ بــ ــه مانــ ــه چــ  بــ
ــر   ــه زيــ ــد بــ ــم نمانــ ــاو هــ ــت كــ  بدانســ
ــدار، پــر خــم اســت  ــروي دل ــه ســان اب  پشــتم ب

 هــاي نغــز كامكــار چــون برآيــد ايــن همــه گــل
  

  است؟ نشدهدر كدام بيت هر چهار پايه تشبيه ذكر  .87
ــد معتكــف  1 ــه ب ــد ك ــردة) صــبح امي ــب پ  غي
 ) صـــدا چـــون بـــوي گـــل در جنـــبش آب 2
ــور  3 ــه كنجــي نشــينم چــو م ــزين پــس ب  ) ك
ــت 4 ــيدن در هوايـــ ــد كشـــ ــراي قـــ  ) بـــ

  

ــد       ــر ش ــار آخ ــب ت ــار ش ــه ك ــرون آي ك ــو ب  گ
ــي      ــش م ــو پخ ــر س ــه ه ــي ب ــه آرام ــت ب  گش

ــه زور  ــيالن بـــ ــد پـــ ــه روزي نخوردنـــ  كـــ
 دلــــم مثــــل صــــنوبرها صــــبور اســــت    

  

  ؟نيستهاي فكري سبك عراقي  ويژگيهاي زير چند  مورد مربوط به  از ميان ويژگي .88
  »گرايي / رواج روحيه پهلواني و حماسي وصال / باور به اختيار و اراده / آسماني بودن معشوق / واقع«
  ) دو4  ) يك3  ) سه2  ) چهار1

  است؟ نشدههاي زباني نثر در سبك عراقي اشاره  در كدام گزينه به ويژگي .89
  رود. بر ايران از بين مي سيطرة تيموريانشود و در قرن هشتم با  كم در قرن هفتم ضعيف مي ) نثر فني كم1
  تيمور به سرعت رشد آن بيشتر شد. دورة) ورود لغات قبايل مختلف ترك و مغول به زبان فارسي كه در 2
  ) سستي و ضعف در ساخت دستوري جمالت نثر به وجود آمد.3
مصنوع و متكلّـف بيشـتر بـه ظاهرسـازي و بـه صـنايعي مثـل اسـتعارات دور از ذهـن و آوردن          هاي  ) در كتاب4

  روح روي آوردند. هاي متوالي و بي سجع
  بازنويسي كدام كتاب است؟» انوار سهيلي«كتاب  .90

  ) ظفرنامه شامي4  ) محاكمة اللغتين3  ) كليله و دمنه2  ) بابرنامه1
  ؟نيستشعر در سبك عراقي هاي فكري  ها از ويژگي يك از گزينه كدام .91

  ) توجه به صفا و پااليش درون2    ) پرهيز از زهد ريايي1
  ) متعالي شدن مقام4    ) برتري عقل بر عشق3
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  تيمور در كدام كتاب است؟ دربارةترين تاريخ نوشته شده  قديمي .92
  ) بابرنامه4  شامي ظفرنامة) 3  ) انوار سهيلي2  اللغتين ) محاكمة1

  است؟» ت تَن تَن تَن« ها، واژههمة در كدام گزينه وزن  .93
  ها / معشوقِ من ) خداوندا / پروانه2  ها  دانم / خداوندا / حكايت ) نمي1
  ها/ شاعرانه / اي دريغا ) دلبري4  شنيدم ) آشنايي / سبكباالن / مي3

در كدام گزينه درسـت مشـخص   » دانم خواهي نمي چه مي سرگشتة مجنونوزين «هاي هجايي مصراع  نشانه .94
  ست؟شده ا

  ) و زين سر گش / ت يِ مج نون / چِ مي خا هي / نِ مي دا نَم1
  ) وز ين سر گش  / ت يِ مج نون / چِ مي خوا هي / نِ مي دا نَم2
  ) وز ين سر گَش / ت يِ مج نون / چه مي خا هي / نِ مي دا نَم3
  ) وزين سر گَش / ت يِ مج نو / نچِ مي خا هي / نِ مي دا نَم4

  زن كدام بيت با ساير ابيات متفاوت است؟و .95
 ) بــــه گيتــــي هركجــــا درد دلــــي بــــود1
 ) خداونـــــــدا شـــــــبم را روز گـــــــردان2
ــت  3 ــايش داور اســ ــه بخشــ ــعادت بــ  ) ســ
ــرزد  4 ــا نيـــ ــه دنيـــ ــي كـــ ــر دانـــ  ) اگـــ

  

ــد      ــام كردنـ ــقش نـ ــد و عشـ ــم كردنـ ــه هـ  بـ
ــردان    ــروز گــ ــان پيــ ــر جهــ ــو روزم بــ  چــ
 نـــــه در چنـــــگ و بـــــازوي زورآور اســـــت

ــوش    ــتان خـ ــه روي دوسـ ــرم بـ ــاش و خـ  بـ
  

  ؟نداردوجود  آراية مجازدر كدام گزينه  .96
ــارا) 1 ــرة بـ ــاك قطـ ــه خـ ــد بـ ــه درافتـ  ن كـ
ــد   2 ــا نرس ــت  م ــو دس ــف دراز ت ــه زل ــر ب  ) اگ
ــر داور نيســت  3 ــه دگ ــالم ك ــه ن ــه ك ــو ب  ) از ت
 دار ســرم ) ســپيد شــد چــون درخــت شــكوفه4

  

 زو بدمـــــــد بـــــــس گهـــــــر تابنـــــــاك  
ــت     ــه ماس ــت كوت ــان و دس ــت پريش ــاه بخ  گن

 دســـت بـــاالتر نيســـتوز دســـت تـــو هـــيچ 
ــرم   ــم اســت ب ــوه غ ــين مي ــن درخــت هم  وز اي

  

  :............ به جزمجاز است،  ها همة گزينهدر » عالم«واژة  .97
 ) بيــرون ز تــو نيســت هرچــه در عــالم هســت1
 ) عالم از شور و شر عشق خبـر هـيچ نداشـت   2
ــروزي   3 ــذار برف ــو ع ــوزي چ ــالمي بس  ) دل ع
 ) جملـــه عـــالم زيـــن ســـبب گمـــراه شـــد4

  

ــويي در خــود     بطلــب هــر آنچــه خــواهي كــه ت
ــه ــود    فتن ــو ب ــادوي ت ــرگس ج ــان ن ــز جه  انگي

 كنـي مـدارا   تو از اين چـه سـود داري كـه نمـي    
 كــــم كســــي ز ابــــدال حــــق آگــــاه شــــد

  

  دارد؟» مجاز«كدام واژه » پيش ديوار آن چه گويي، هوش دار            تا نباشد در پس ديوار گوش«در بيت  .98
  )گوش4  ) پيش3  ) هوش2  ) ديوار1

  شود؟ در كدام بيت مجاز بيشتري ديده مي .99
ــت   1 ــزي در اوس ــه مغ ــر ك ــرم ورزد آن س  ) ك
ــا نتــوان كــرد درحلقــة آن) دســت 2  زلــف دوت
ــد 3 ــار خيــــرش نمانــ ــر رفــــت و آثــ  ) اگــ
 ) مگر كـه سـر بـدهم ورنـه مـن ز سـر نـنهم       4

  

ــه دون   ــي كــ ــد بــ ــت همتاننــ ــز و پوســ  مغــ
ــرد      ــوان ك ــبا نت ــاد ص ــو و ب ــد ت ــر عه ــه ب  تكي

ــايد  پــــس مــــرگش ال ــدنشــ ــد خوانــ  حمــ
 اميـــد وصـــل در ايـــن ره چـــو پـــاي بنهـــادم

  

  شود؟ ديده مي» مجاز و تشبيه« آرايةدر كدام بيت  .100
ــروزي   1 ــذار برف ــو ع ــوزي چ ــالمي بس  ) دل ع
ــين 2 ــوده بنشــ ــتان آســ ــا دوســ ــرو بــ  ) بــ
ــم   3 ــونين دل نباشـ ــه خـ ــون اللـ ــرا چـ  ) چـ
 ) عشق و درويش و انگشـت نمـايي و مالمـت   4

  

 مـدارا  كنـي  تو از اين چـه سـود داري كـه نمـي      
 چــــو بينــــي در ميــــان دشــــمنان جنــــگ
ــرد    ــران كـ ــر گـ ــرگس او سـ ــا نـ ــا مـ ــه بـ  كـ
ــار جــدايي    همــه ســهل اســت، تحمــل نكــنم ب
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  دقيقه 12: گويي مدت پاسخ  تاريخ

  گيرد؟ اثر ابوالفضل بيهقي كه اهل بيهق (سبزوار امروزي) بود، در كدام دسته از آثار زير جاي مي» تاريخ بيهقي«كتاب  .101
 اي ) تواريخ سلسله4  ) تواريخ منظوم3  ) تواريخ محلي2  ) تواريخ عمومي1

 است؟» معيارهاي سنجش اعتبار خبر تاريخي«دربارة » تاريخ بيهقي«تري از  كدام گزينه برداشت درست .102

اخبار گذشته را در دو قسم گويند: يا از كسي ببايد شنيدو يا از كتابي ببايـد خوانـد و شـرط آن اسـت  كـه      «
 »گواهي دهد كه آن خبر درست است.» خرد«راستگوي باشد و نيز  گوينده بايد كه ثقه و

    ) نقد روايت ـ مقايسه و تطبيق با ساير منابع و شواهد1
  ) نقد راوي ـ مطابقت با عقل2
  ) مقايسه و تطبيق با ساير منابع و شواهد ـ مطابقت با عمل3
 ) نقد روايت ـ نقد راوي4

 نگاري است؟ اي كدام تاريخه به ترتيب هر يك از موارد زير از ويژگي .103

  الف) ذكر وقايع عيناً همانطور كه اتفاق افتاده است، بدون هيچ گونه دخل و تصرفي
  ابوعلي مسكويه به اين شيوه نوشته شده است.» االمم تجارب«ب) كتاب 

  ر بماند.هاي خبر از چشم او دو ج) مورخ در اين روش ناچار به گزينش و انتخاب است و امكان دارد برخي ازجنبه
  ) تحليلي، تركيبي، روايي2    ) روايي، تركيبي، تحليلي1
  ) تحليلي، روايي، تركيبي4    ) روايي، تحليلي، تركيبي3

 كند؟ به درستي بيان مي» ترتيب رخداد وقايع«) را در دوران پيش از بعثت به كدام گزينه حوادث زندگي پيامبر ( .104

  شركت در پيمان حلف الفضول) شركت در جنگ فجار، سفر تجاري به شام، 1
  ) شركت در پيمان حلف الفضول، سفر تجاري به شام با سرمايه حضرت خديجه، نصب حجراالسود2
  ) پيمان عقبه اول، پيمان حلف الفضول، پيمان عقبه دوم3
  ) سفر تجاري به شام، محاصره اقتصادي در شعب ابي طالب، شركت در پيمان حلف الفضول4

  باشد؟ از وقايع سال نهم هجري ميكدام رويدادها همگي  .105
  ) ) با علي (المقدس به كعبه در مكه ـ ازدواج حضرت فاطمه ( بدر ـ تغيير قبله از بيت غزوة) 1
  احد ـ كشتار مبلغان مسلمان در بئرمعونه و رجيع غزوة)ـ ) والدت امام حسن (2
  )امام حسين (نضير و اخراج آنان از مدينه ـ والدت  ) رويارويي با يهودان بني3
 منافقان ـ نزول آيات برائت از مشركان توطئةتَبوك ـ ويراني مسجد ضرار و دفع  غزوة) 4

 چند مورد از موارد زير در مورد يثرب صحيح است؟ .106

الف) مردم يثرب كه از تفرقه و جنگ به ستوه آمده بودند، اندكي پيش از هجرت، قصد داشـتند شخصـي بـه    
  ا به رياست خويش برگزينند؛ اما عملي نشد.نام ابوبكربن ابي قحافه ر

هاي نخست مـيالدي   ب) گروه يهود از جمله دو قبيله اوس و خزرج متشكل از چندين قبيله بودند كه در سده
  به سبب آزار و اذيت امپراتوري روم، از فلسطين به يثرب كوچيده بودند.

ام مراسم حج در مكاني موسوم بـه عقبـه در   بعثت هنگ 13مرد يثربي در سال  12ج) پيمان عقبه اول از سوي 
  منا با پيامبر بسته شد.

  د) رسول خدا به دنبال پيمان عقبه اول به مسلمانان دستور داد كه به يثرب مهاجرت كنند.
ها رسيدگي كند هرگـاه جنگـي    هـ) از آنجا كه مرجع سياسي قدرتمندي در يثرب وجود نداشت تا به اختالف

  يافت. آمد، براي مدت طوالني ادامه مي پيش ميميان دو يا چند قبيله 
  ) يك4  ) چهار3  ) سه2  ) دو1
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 است؟ نادرستدوم (عمر)  خليفةدوران خالفت  دربارةكدام گزينه  .107
انـدوزي و   اش، از ثروت گيري زيستي و سخت مساوات اسالمي نبود، اما ساده پايةتوزيع عطايا توسط او بر  نحوة) 1

  ان وي جلوگيري كرد.گرايي اشراف و كارگزار تجمل
هاي مختلف مسلمان رعايت كند و از هر دو گـروه مهـاجر و انصـار     ) مراقبت بود كه عدالت را ميان افراد و گروه2

  هاي فرماندهي سپاه و حكومت شهرها و نواحي مختلف قلمرو خالفت برگزيند. افرادي را به سمت
  عثمان بن عفان را به جانشيني خود معرفي كرد. اي مكتوب، نامه ) در واپسين لحظات زندگي خود، طي وصيت3
 عربستان بود. جزيرة شبههاي مجاور  ترين رويدادهاي دوران خالفت او، فتوحات مسلمانان در سرزمين ) از مهم4

 هاي زير است؟ ترتيب حاوي پاسخ صحيح به پرسش كدام گزينه به .108
  پيوست؟الف) تبديل خالفت ديني به سلطنت در زمان چه كسي به وقوع 

  ترين ميراث اسالمي اندلس در كدام عرصه تجلي يافت؟ ب) برجسته
  ج) عبدالرحمان بن معاويه حكومت امويان را در كدام سرزمين تأسيس كرد؟

  ) توسط چه كسي تبديل به رسم و توسط چه كسي منع شد؟گويي و اهانت به علي ( د) دشنام
  بن عبدالملك) عثمان ـ علم و انديشه ـ شام ـ عثمان ـ هشام 1
  ) ابوبكر ـ سياست و طريقة حكومت ـ مصر ـ يزيد ـ مروان بن حكم2
  ) معاويه ـ علم و انديشه ـ اندلس ـ معاويه ـ عمر بن عبدالعزيز3
 ) يزيد ـ سياست و طريقة حكومت ـ يمن ـ ابوبكر ـ عبدالملك بن مروان4

ميان در زمان چـه كسـي بـه اوج قـدرت     خالفت فاط«و » نخستين پايتخت فاطميان كدام شهر بود«به ترتيب  .109
در دوران كـدام خلفـا فعاليـت علمـي و فكـري      «و » سياسي، شكوفايي فرهنگي و رونق اقتصادي دست يافت

 ؟»مسلمانان به اوج خودش رسيد
  ) قاهره، مستنصر، مأمون2    ) مهديه، مستنصر، هارون1
  هارون) قاهره، عبيداهللا مهدي، 4  ) مهديه، عبيداهللا مهدي، مأمون3

 هاي ضداموي با شرح مقابل آن تناسب دارد؟ يك از قيام كدام .110
الف) مردم مدينه: به رهبري عبداهللا حنظله در اعتراض به اقدامات يزيد به وقوع پيوست، مسـلم بـن عقبـه بـا     

  سپاه خود قيام را به طرز فجيعي سركوب كرد.
د و پس از مرگ يزيـد خـود را خليفـه خوانـد.     ب) ابن اشعث: با پناه جستن به مكه از بيعت با يزيد سر باز ز

  سپاه اموي به  فرماندهي حجاج بن يوسف، او را سركوب كرده و كشت.
رو او بـه ايـران رفـت و بـا كمـك       ج) عبداهللا بن معاويه: مردم كوفه در حمايت از قيام سستي كردند. از ايـن 

  و در زندان جان داد يا كشته شد.ايرانيان با عامالن اموي درگير شد. سرانجام در هرات دستگير شد 
د) زيد بن علي: پس از شكست و قتل پدرش در كوفه، به سوي ايران فرار و در خراسـان قيـام كـرد. پـس از     

  هاي بسيار در جوزجان شكست خورد و به همراه يارانش كشته شد. جنگ
  ) ب ـ د4  ) الف ـ ج3  ) ج ـ د2  ) الف ـ ب1

 رد زير است؟كدام گزينه به ترتيب مرتبط با موا .111

عباسي مأمور انجام اين كار خليفة الف) اين جنبش سرانجام توسط افشين، سردار ايراني كه به فرمان معتصم 
  شده بود، از ميان برداشته شد.

ب) در اين جنبش براي نشان دادن مخالفت خود با عباسيان، لباس سفيد بـه تـن كردنـد و بـه سـپيدجامگان      
  معروف شدند.

  گونه رويارويي ميان او وپيروانش با مأموران خالفت روي نداد. عوت اكتفا كرد و هيچج) وي تنها به د
د) در اين جنبش، نيشابور، قومس، ري و قزوين فتح شد؛ ولـي سـرانجام در جنـگ بـا سـپاه عباسـي شكسـت        

  خوردند و فرمانده اين جنبش اندكي بعد به دست اسپهبد طبرستان كشته شد.
  ) بابك، مقنع، استادسيس، سنباد2  سحاق ترك) مقنع، بابك، سنباد، ا1
  ) بابك، مقنع، اسحاق ترك، سنباد4  ) مقنع، بابك، اسحاق، استادسيس3
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آوري اخبـار از نقـاط مختلـف و     جمـع «شان به ترتيب  هايي است كه وظيفه مواردكدام گزينه بيانگر نام ديوان .112
هـاي   ارزيابي، محاسبه و گردآوري ماليات زمـين «و » هاي حكومتي ها و نامه ارسال آنها به مركز؛ انتقال فرمان

 باشد و ديوان جند توسط كدام خليفه و در كدام شهر تأسيس شد؟ مي» كشاورزي
  المال، عمر، مدينه ) رسايل، بيت2    ) بريد، خراج، عثمان، مكه1
  المال، عثمان، مكه ) رسايل، بيت4  ) بريد، استيفا، عمر، مدينه3

 
  دقيقه 31: گويي مدت پاسخ  جغرافيا

  

اي از خاك آن ناحيـه   نواحي تندرا چه نام دارد و در كدام قسمت از كشور كانادا بخش عمده بستة خاك يخ  .113
  دهد؟ را تشكيل مي

  ) چرنوزيوم ـ شمال غربي2    ) پودزول ـ جنوب شرقي1
  ) كرايوزول ـ شمال غربي4  زول ـ جنوب شرقي ) براون3

  ساوان متراكم در كدام گزينه به درستي بيان شده است؟هاي ساوان پراكنده و  به ترتيب ويژگي .114
    ) تابستاني باراني و زمستاني خشك ـ سه ماه بدون باران1
  ) تابستاني خشك و زمستاني باراني ـ دو ماه بدون باران2
    ) تابستاني باراني و زمستاني خشك ـ دو ماه بدون باران3
  ون باران) تابستاني خشك و زمستاني باراني ـ هفت ماه بد4

 عبارت داده شده مرتبط با كدام گزينه است؟   .115
بندري در كنار دريا شـده    در يك ناحيه ساحلي امكان تجارت دريايي موجب به وجود آمدن شهري با نقش«

هاي مربوط به تجارت و گردشگري و حمل و نقل بار و مسافر موجـب   است. جذب جمعيت زياد، رونق فعاليت
  »بلند مرتبه شده است.هاي  پديد آمدن ساختمان

برداري از محيط طبيعي از  آورند. آنها براي زندگي و بهره هاي طبيعي تغييراتي به وجود مي ها در محيط ) انسان1
  كنند. ها و ابزارهاي متفاوتي استفاده مي شيوه

هـا   ر مكـان هاي هر مكان، نوعي پيوستگي و هماهنگي وجـود دارد كـه آن مكـان را از سـاي     ) ميان اجزا و پديده2
  شوند. هاي مشابه مي هايي با ويژگي سازد و باعث ايجاد مكان متفاوت مي

هـا را در   هاي طبيعي غلبه كـرده و ايـن محـيط    ها با پيشرفت در دانش و توليد ابزار و فناوري بر محيط ) انسان3
  أثير قرار داده است.ها و نواحي طبيعي همواره زندگي مردم را تحت ت اند. با وجود اين، محيط اختيار گرفته

انديشـي   ها براي كنترل محيط و شرايط خاص آن چـاره  شود تا انسان ها و موانع محيطي موجب مي ) محدوديت4
هـا در   كند و انسـان  ها ارائه مي كنند و به ابداع ابزارهايي بپردازند. در واقع، هر ناحيه شرايط خاصي را به انسان

  .زنند چارچوب آن شرايط دست به عمل مي
 شود؟   هاي زير مي  هاي صحيح به پرسش به ترتيب كدام گزينه شامل پاسخ .116

  ترين قطب صنعتي مصرفي كشور كدام است؟  الف) مهم
  اي تجاري و گردشگري شده است؟  ب) بازارهاي شناور در كدام ناحيه موجب به وجود آمدن ناحيه

  تر است؟   آهن در كدام نواحي دشوارتر و پرهزينه ج) احداث راه
  ترين آنها به طور ويژه از كدام نظر تحت تأثير يكديگرند؟ نواحي، حتي دورافتاده  همة د)
  فرهنگي  اي ـ ) اصفهان ـ كواالمپور پايتخت مالزي ـ پست و جلگه1
  ) تهران ـ بانكوك پايتخت تايلند ـ مرتفع و كوهستاني ـ اقتصادي2
  ـ سياسي ) اصفهان ـ بانكوك پايتخت تايلند ـ مرتفع و كوهستاني3
  اجتماعي  اي ـ كواالمپور پايتخت مالزي ـ پست و جلگه ) تهران ـ4

 باشد؟ كننده جاهاي خالي عبارت زير مي كدام گزينه به ترتيب تكميل .117
اسـتوايي را   ناحيةپرتوهاي خورشيد در مدار ............... به دليل .................. ، خورشيد مساحتي دو برابر «

مقدار انرژي گرمايي دريافتي توسط هـر واحـد سـطح در ايـن ناحيـه، تقريبـاً ................       گيرند.  دربر مي
  »استوايي است. منطقة

  درجه، تابش مستقيم، نصف 60) 2  درجه، تابش مستقيم، دو برابر 30) 1
  دو برابر  درجه، مايل تابيدن، 30) 4  درجه، مايل تابيدن، نصف 60) 3
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  چيست؟ دهندة نشانهاشورخورده زير، قسمت  نقشة با توجه به .118
مـذهبي پروتسـتان و    ناحيـة انتقالي در امتـداد دو   ناحية) 1

  كاتوليك
پوسـت و   نـژادي سـرخ   ناحيـة  انتقالي در امتداد دو ناحية) 2

  سفيدپوست
ــداد دو ناحيــة) 3 ــالي در امت ــاني انگليســي و  ناحيــة انتق زب

  اسپانيايي
فرهنگــي بوميــان و  ناحيــةانتقــالي در امتــداد دو  ناحيــة )4

  مهاجران
  آتاكاما، بياباني سرد است يا گرم؟ باشد و بيابان  هاي آتاكاما و گبي چه مي به ترتيب علت ايجاد هريك از بيابان .119

  ها، سرد فشار و صعود نكردن هوا، دوري از منابع رطوبتي و قرار گرفتن در پشت كوه ) وجود مركز كم1
  هوا، دوري از منابع رطوبتي و شكل و جهت ناهمواري، گرم) وجود مركز پرفشار و صعود نكردن 2
  ها و دوري از منابع رطوبتي، سرد وجود مركز پرفشار و صعود نكردن هوا، قرار گرفتن در پشت كوه  )3
  ) وجود مركز كم فشار و صعود هوا، دوري از منابع رطوبتي و درياها، گرم4

نگر كدام پديده اسـت و در منطقـه خشـك ميـزان بارنـدگي      بيا شده نقشة دادهفشار در  به ترتيب منحني هم .120
  شود؟ تر مي ساالنه چقدر است و در كدام نوع بارندگي توده هوا از هواي مجاور خود گرم

  ، بارندگي ناهمواري250تا  100) سيكلون، 1
  ، بارندگي سيكلوني100تا  50) سيكلون، 2
  ، بارندگي همرفتي100تا  50سيكلون،   ) آنتي3
  ، بارندگي همرفتي250تا  100سيكلون،  ) آنتي4
  
  
  

  ؟نيست يك از راهكارهاي استفاده شده براي حفاظت از نواحي بياباني، به نظر برخي صاحبنظران مطلوب كدام .121
  ها براي تثبيت آنها و جلوگيري از حركتشان پاشي روي ماسه ) مالچ1
  ) كاشت گياهان سازگار و مقاوم با نواحي خشك مانند بنه و كُنار2
  هاي زيرزميني رويه از آب ) مقابله با برداشت بي3
  ها دام روية بي) مقابله با چراي 4

  ها كدام است؟ هوازدگي در كوهستان  عوامل مهم .122
  ها هاي آهكي ـ جاري شدن آب به سمت پايين و تخريب سنگ ) خوردگي و انحالل سنگ1
  شب و روزها ـ تغييرات دماي  ) جاري شدن آب به سمت پايين و تخريب سنگ2
  ها و درزها بستن آب در شكاف ) تغييرات دماي شب و روز ـ يخ3
  هاي آهكي ها و درزها ـ خوردگي و انحالل سنگ ) يخ بستن آب در شكاف4

 باشد؟ مي نادرست چند مورد از موارد داده شده .123
رسـد   متر هم مي 40باشد كه عمق بعضي از آنها به  هاي بادي از جمله اشكال فرسايشي كاوشي مي الف) چاله

  و در دشت لوت هم وجود دارند.
در شـرق بيابـان لـوت در منطقـه شـهداد در       ها ترين ياردانگ ب) ياردانگ نام ديگر كلوت است كه برجسته

  استان كرمان وجود دارد.
  اي هاللي شكل و منفردي هستند كه دو زائده يا بازو بر خالف جهت باد دارند.  هاي ماسه ها تپه ج) برخان

هـاي سـخت    شكلي كه حاصل تخريب مواد نرم توسط بـاد و بـاقي گذاشـتن بخـش     Uهاي سنگي  به ستوند) 
  شود. گرزديو گفته مي ،هستند

كارسـت تشـكيل   پديـدة  غارهاي آبي ايران است كه براثر پيشـرفت   ) غار عليصدر در همدان از مهمترينهـ
  شده است.

1 (2  2 (3  3 (1  4 (4  
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  ؟شود نمي محسوب» فرهنگيپخش «كدام گزينه مصداقي از  .124
  گيري بيماري كرونا در ايران ) همه2  هاي مك دونالد در عربستان ) افتتاح رستوران1
  ) معماري قصر الحمرا در اسپانيا4  ) رواج ورزش هاكي ميان مردم كانادا3

  زبان قوم حامي و سامي، به ترتيب زبان كدام گروه از مردمان جهان است؟ .125
  ) گروهي از مردم شمال آفريقا ـ مردم عرب و يهود2  وهي از مردم شمال آفريقا) مردم عرب و يهود ـ گر1
  ) گروهي از مردم جنوب آس4  ) مردم كُرد و ارمني ـ گروهي از مردم جنوب آسيا3

 

  دقيقه 15: گويي مدت پاسخ  شناسي جامعه

هاي روحي و رواني گرفتـار   بحرانفرهنگي كه از .............. برخوردار نباشد، در صورت گسترش، انسانيت را با  .126
  داند. هاي خود را متوجه .................. مي سازد. فرهنگ صهيونيسم آرمان مي
  ) حقيقت ـ نژاد خاص2    ) معنويت ـ نژد خاص1
  ) آزادي ـ كانون ثروت و قدرت4  ) عقالنيت ـ كانون ثروت و قدرت3

  هايي دارند؟ نساني و جهان فرهنگي چه ويژگيها، به ترتيب جهان تكويني، جهان ا بندي جهان در دسته .127
هـا،   شود ـ دانسـته   انسان است ـ به دو بخش فردي و اجتماعي تقسيم مي  ارادة) وجود آن مستقل از خواست و 1

  ها و خلقيات به اين بخش تعلق دارد. تجربه
شخصـي انسـان   داننـد ـ بخـش فـردي آن بـه زنـدگي        ) متفكران مسلمان آن را به جهان طبيعت محدود نمي2

  گيرد. ها را در بر مي گردد ـ زندگي اجتماعي انسان بازمي
زنـدگي   شـيوة  شود ـ بخش ذهني آن  ) از نظر متفكران مسلمان به دو جهان طبيعت و فوق طبيعت تقسيم مي3

  دهد ـ هويتي فرهنگي دارد. اجتماعي انسان را شكل مي
آيد مربـوط بـه    انسان پديد مي انديشة و هرچه با ) محدود به جهان طبيعت است ـ محصول زندگي انسان است 4

  اند. ها در آن با ديگران شريك اين نقش است ـ انسان
  است؟ نادرستجهان اجتماعي، دربارة جهان فردي درست، و  دربارة يك، به ترتيب كدام .128

  هاست. انسان گردد ـ اين بخش هويت فرهنگي دارد و محصول آگاهي و علم مشترك ) به زندگي شخصي انسان بازمي1
زندگي اجتماعي انسان مربوط  شيوةها، تجربيات و خلقيات ويژه هر انسان، مربوط به اين بخش است ـ   ) دانسته2

  به اين بخش است.
ها به اين بخش  شود ـ ابعاد اخالقي و رواني انسان  ) انديشيدن در مورد موضوعي خاص، موجب ورود به اين جهان مي3

  تعلق دارد.
  شود. ويت فرهنگي دارد ـ انديشيدن در موضوعي خاص، موجب ورود به اين جهان مي) اين بخش ه4

 هاي زير را مشخص كنيد:  به ترتيب صحيح يا غلط بودن عبارت .129
  ـ فرهنگي كه از مرزهاي جغرافيايي و قومي عبور كند و در جهان گسترش يابد، فرهنگ جهاني نيست. 

  كند.  خود، جهان را به دو منطقه مركزي و پيراموني تقسيم مي ـ فرهنگ سلطه با عبور از مرزهاي جغرافيايي
هـاي   ها ايجاد كند تا زمينه گسترش و تحقـق عقايـد و ارزش   ـ فرهنگ جهاني بايد روحيه آزادي را در انسان

  شمول را فراهم آورد.   جهان
  هاي ثابت بشر پاسخ دهد. ـ فرهنگ جهاني تنها بايد بتواند به پرسش

  ) غ ـ ص ـ ص ـ غ4  ) ص ـ ص ـ غ ـ غ3  ) ص ـ غ ـ غ ـ غ2  ص ) ص ـ غ ـ غ ـ1
 هاي زير را مشخص كنيد:  درستي يا نادرستي عبارت .130

  ـ واژه امپراتوري از امپرياليسم گرفته شده است. 
  گشايي و امپراتوري است كه از قرن شانزدهم توسط اروپاييان آغاز شد.  ـ استعمار نوعي جهان

هاي دريانوردي، فنون نظامي و اقتصاد  ناشي از پيشرفت كشورهاي استعمارگر در زمينههاي استعمار   ـ موفقيت
  صنعتي بود.

 ص ـ غ ) ص ـ4  غ ) ص ـ غ ـ3  ) غ ـ غ ـ ص2  ) غ ـ ص ـ غ1
  ؟نيستكدام گزينه در رابطه با جامعه تغلب از ديدگاه فارابي صحيح  .131

  ندارند. افراد جامعه تغلب تمايل به پيروزي و برتري بر ديگران ) 1
  كنند. ها، با يكديگر همكاري مي ) در جامعه تغلب، مردم براي غلبه يافتن بر ساير ملت2
  شوند. ارزش شمرده مي ) مردم جوامع ديگر به نظر مردم جامعه تغلب، خوار و بي3
 اند. كنند كه تنها آنها هستند كه خوشبخت، پيروز و مورد رشك ديگران ) اعضاي اين جهان اجتماعي احساس مي4
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  وحدت امت اسالمي توسط كدام مكاتب مخدوش شد؟ .132
  ) كمونيسم ـ ليبراليسم2  ) ماركسيسم ـ ناسيوناليسم1
 ) سوسياليسم ـ كمونيسم4   ) كمونيسم ـ ناسيوناليسم3

  هاي سياسي جديد غرب كدام مورد صحيح است؟ در ارتباط با انديشه .133
  از او است، به دنبال دارد. هاي متعالي را كه مستقل ) رهايي انسان از تمامي ارزش1
  اند. تعريف كرده» الهي ارادة امور در قياس با همة مباح دانستن«) ليبراليسم را با 2
  شوند. الهي دارند و توجيه ديني ميارادة ) قوانين اين نظام ريشه در علم و 3
  گيرند. ل ميهايي است كه براساس آن شك ارزش همة) ليبراليسم به معناي مبدأ بودن حقيقت، براي 4

  به ترتيب حقوق انسان در فرهنگ ديني و بر مبناي انديشه اومانيستي چگونه است؟ .134
  ) كرامت ـ روشنگري1
  ها و تمايالت طبيعي آدميان ها، عادت ) فطرت الهي ـ براساس خواسته2
  ) فطرت الهي ـ روشنگري مدرن3
 ها و تمايالت طبيعي آدميان ها، عادت ) كرامت ـ براساس خواسته4

  هاي فرهنگ غرب مرتبط است؟ هريك از عبارات زير به ترتيب با كدام عقايد و ارزش .135
  هاي روشنگري الف) گسترش فلسفه

  ب) پوشش معنوي دادن به رفتارهاي دنيوي
  گيري نخستين انقالب سياسي ليبرال در جهان ج) شكل

  دنياگرا ـ نهادينه شدن تفكر اومانيستي) عدم پذيرش مرجعيت وحي و محدود شدن به شناخت عقلي ـ تقابل با جريان 1
  هاي فرهنگي دوران رنسانس ) انكار صريح ابعاد متافيزيكي و فوق طبيعي توسط سكوالريسم ـ فرعونيت آشكار ـ حركت2
  هاي فلسفي روشنگري ) دنياگرايي رايج در سطح هنجارها، رفتارها و زندگي مردم ـ سكوالريسم پنهان ـ انديشه3
هاي سياسـي   پروتستاني از دين و محدود شدن به شناخت تجربي ـ سكوالريسم آشكار ـ انديشه  ) بسط تفاسير 4

  دوران رنسانس
  هاي سكوالر غربي چگونه از تبليغ مسيحيت براي گسترش جهاني قدرت خود استفاده كردند؟ دولت .136

  سيه درآمد.هاي مبلغ مسيحي و روابط اقتصادي، تحت سيطره رو ) از طريق تهديد نظامي، نفوذ گروه1
هـاي   كردنـد و از طريـق سـازمان    ) آنان با تبليغ مسيحيت، فرهنگ عمومي جوامع غربي را دچـار اخـتالل مـي   2

  گذاشتند. فراماسونري نيز بر نخبگان سياسي آن جوامع تأثير مي
  د.هايي كه طي قرن بيستم انجام شد، توانست بر جهان تسلط يابن ) با استعمار جوامع ضعيف به رغم مقاومت3
) براي افزايش قدرت خود به سرمايه و پول بازرگانان نياز داشـتند و بازرگانـان بـراي تجـارت و سـود نيازمنـد       4

 حمايت نظامي كشورهاي غربي بودند تا مسيحيت را در جهان گسترش دهند.
  يك از مراحل تكوين نظام جهاني است؟ موارد زير به ترتيب، متعلق به كدام .137

  هايي شكل گرفت كه به طور رسمي، گسست خود را از دين اعالم كردند. تـ با انقالب فرانسه دول
  داران افزود ـ صنعت، عنصر ديگري بود كه بر فرآيند انباشت ثروت و موقعيت سرمايه

هاي فرهنگي اقوامي بودنـد كـه    ـ كشورهاي غربي، براي تأمين منافع اقتصادي نيازمند درهم شكستن مقاومت
  كردند. حمل نميها را ت سلطه و نفوذ آن

  ) سوم ـ دوم ـ چهارم4  ) اول ـ دوم ـ سوم3  ) چهارم ـ سوم ـ دوم2  ) اول ـ سوم ـ دوم 1
  دهد؟ به خوبي نشان مي» مديريت انتقال فرهنگ را در جامعه جهاني«هاي زير كدام مورد  با توجه به گزينه .138

    اي واحد درآورده است. ) جهان را به صورت دهكده1
  گيرد. مهاجرت و جنگ صورت مي ) از طريق تجارت،2
    ) در چارچوب اهداف اقتصادي و سياسي غرب است.3
  گرفت. ) از طريق مديريت گزينش عناصر مناسب صورت مي4

  است؟ نادرستمحصولي شدن اقتصاد كشورهاي استعمارزده  كدام گزينه در ارتباط با تك .139
  گيرد. زني در اقتصاد جهاني را از آنان مي ) قدرت چانه1
  شود. وجب وابستگي اقتصادي آنها به كشورهاي استعمارگر مي) م2
) به دليل وابستگي اقتصادي كشورهاي استعمارزده به كشورهاي استعمارگر، مبادالت تجاري در سطح جهـاني  3

  شود. نامتعادل مي
 شود. ) نيروي كار و مواد خام مورد نياز كشورهاي استعماره توسط كشورهاي غربي تأمين مي4
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 هركدام از موارد زير چه پيامدي به دنبال دارد؟   .140
  الف) وابستگي اقتصادي كشورهاي استعمارزده به كشورهاي استعمارگر  

  محصولي شدن اقتصاد كشورهاي استعمارزده  ب) تك
  ج) ارتباط جوامع در گذشته از طريق تجارت، مهاجرت، جنگ و...

فرهنگي جوامع غيرغربـي ـ وابسـتگي اقتصـادي كشـورهاي       گيرد ـ خودباختگي  زني را از آنان مي ) قدرت چانه1
  استعمارزده به كشورهاي استعمارگر

گيرد ـ اين برخوردها سـبب    زني را از آنان مي شود ـ قدرت چانه  ) مبادالت تجاري در سطح جهاني نامتعادل مي2
  اند. گرديد و مبادالت فرهنگي از اين طريق شكل گرفته ها مي انتقال و اشاعه فرهنگ

گيـرد ـ وابسـتگي اقتصـادي      زني را از آنان مـي  شود ـ قدرت چانه  ) مبادالت تجاري در سطح جهاني متعادل مي3
  كشورهاي استعمارزده به كشورهاي استعمارگر

هـا   گيرد ـ تعارض فرهنگـي جوامـع غيرغربـي ـ سـبب انتقـال و اشـاعه فرهنـگ          زني را از آنان مي ) قدرت چانه4
  اند. گرفته گي از اين طريق شكل ميگرديد و مبادالت فرهن مي

 

  دقيقه 10: گويي مدت پاسخ  فلسفه

  كند؟ كدام گزينه به وصف مشترك ميان رياضيات و علم فلسفه اشاره مي .141
    ) مسائل مطرح شده در آن2  ) پرسش از مسائل بنيادين1
 ) تبيين موضوعات مشترك4    ) روش پرداختن به مسائل3

  باشد؟ فلسفي صحيح ميكدام عبارت در رابطه با تفكر  .142
  توان وارد وادي تفكر فلسفي شد. ) با عبور كردن از فطرت ثاني مي1
  دهد. ) پرداختن به سؤاالت بنيادين و تفكر فلسفي از همان روزهاي آغاز حيات بشري خود را نشان مي2
  هاي فلسفي خويش تفكر كرد. ) براي رسيدن به پاسخ فلسفي بايد در اندوخته3
  در زندگي نيازمند تفكر فلسفي است و همه به آن توجه دارند.) هر انساني 4

  هاي زير صحيح است؟ شناسي كدام يك از عبارت شناسي و معرفت در رابطه با هستي .143
  ) معرفت يافتن به وجود مقدم بر امكان شناختن آن است.1
  ) بخش اصلي فلسفي درصدد بررسي اصل و حقيقت خدا و انسان است.2
  گيرند. علوم به عنوان يكي از اقسام هستي در داخل وجودشناسي قرار ميشناسي و  ) معرفت3
  شناسي است. ) شناختن احكام حاكم بر وجود و هستي، معرفت4

 ؟  نيستهاي باورهاي انسان  كدام يك از عبارات زير از ويژگي .144
  الف) باورهاي انسان كامالً منحصر به فرد است.  

  كند.  ب) انسان براساس باورهاي خود زندگي مي
  هاي انسان، معلول باورهاي اوست.  گيري ج) تصميم

  د) باورها تنها عامل انتخاب اهداف در انسان هستند. 
  داند.   ) انسان دليل برخي باورهاي خود را نميه

  ها هيچ باوري درباره زندگي و مرگ ندارند. و) برخي انسان
 ه ) ج، د،4  ) ب، ج، و3  ه) الف، ب، 2  ) الف، د، و1

  هاي زير با ديدگاه پارميندس منافات دارد؟  يك از گزينه كدام .145
    ) هستي سبب وجود يافتن و نيستي سبب عدم چيزها است.1
  ) بودن و شدن دو مفهومي هستند كه متفاوت از يكديگرند.2
    ) حقيقت هستي امري ثابت است كه در آن حركت راه ندارد.3
  چنان خواهد بود.) هر چيزي كه وجود دارد همواره بوده و هم4

  اي بود؟ اند، به دنبال توضيح چه مسئله چيزها از آب تشكيل شده همةتالس با اعتقاد به اينكه  .146
    ) ساخته شدن جهان از آب و رطوبت1
  ) وجود نداشتن دگرگوني در هستي و تشكيل شدن همه چيز از آب2
    ها و تغييرات موجود در عالم طبيعت ) دگرگوني3
  متضاد با هم مثل آب و آتش) جمع شدن امور 4
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 ؟نيستكدام گزينه پيرامون اصل فلسفي ناظر بر بيت زير صحيح  .147

ــور    ــو نـ ــتي تـ ــور دانسـ ــد نـ ــه ضـ ــس بـ  پـ
  

ــي    ــد را مــ ــد ضــ ــدور ضــ ــد در صــ  نمايــ
  

  ) براساس فضاي فلسفي حاكم بر انديشه هراكليتوس، گريزي از اين اصل نيست.1
  مايل جهان و فهم امور ارائه كرده است.) هراكليتوس اين نظريه را به عنوان تبيين شكل و ش2
  ) براساس اين نظريه، مبدأ و منشأ جهان به عنوان اضداد توسط هراكليتوس تبيين شده است.3
  ) توأمان بودن سربااليي و سرپاييني كوه و ناگزير بودن وجود آن، مشابه اين بيت است.4

  كدام گزينه پيرامون روش سقراطي صحيح است؟ .148
  كرد. اولين مرحله از روش خود در گفتگو، بر رسيدن به جواب پافشاري مي) سقراط در 1
  بست رساندن و پيروزي بر او است. بن  ) هدف نهايي از روش سقراطي، غلبه بر مخاطب و به2
  دانست. ) سقراط به علت كشف حقيقت توسط خود و تعليم آن به مخاطب، روش خود را مشابه مامايي مي3
كـرد كـه بـراي مخاطـب      هاي خود استفاده مي گرفت و از مفاهيمي در استدالل كمك مي) سقراط از منطق 4

 روشن باشد.
  ؟نيستگويد (اسباب بازي آنجاست) كدام گزينه درباره او صادق  وقتي كودك مي .149

  اي است كه در وجود او به صورت بديهي قرار گرفته است. ) ما به ازاي معرفت كودك، قوه1
  ان نتيجه گرفت كودك كه به وجود اسباب بازي آگاهي و شناخت دارد.تو ) از عبارت فوق مي2
  شود. ) اگر كسي بخواهد وجود اسباب بازي مورد اشاره كودك را انكار كند، در عمل موفق نمي3
 بازي را انكار كند، اگر دستاويز او لفظ معرفت باشد. تواند معرفت كودك به اسباب ) يك سوفيست مي4

  ؟باشد نميشناسي صحيح  ه با معرفتكدام عبارت در رابط .150
  پردازد. ها مي شناسي به بررسي شناخت پديده معرفت  )1
  دهد. ) جهات گوناگون شناخت را مورد بررسي قرار مي2
  تواند نادرست باشد. ) با وجود ممكن بودن شناخت، در بسياري از مواقع شناخت ما مي3
  مشابه و يكسان هاي  موضوع دربارة) داشتن نظر و اعتقاد متفاوت 4

 
  دقيقه 10: گويي مدت پاسخ  روانشناسي

  ؟نيستيك از موارد زير براي بقاي موجود زنده حياتي  از نظر تكاملي كدام .151
  ) لذت بردن از دماي متعادل محيط2  زخم آشكاري كه عفونت كرده است. ) آزار ديدن از1
  پيرامون محدوديت حسي هاي ) بررسي استدالل4  ) شنيدن صداهاي مهيب با حساسيت بيشتر3

مرتبط بـا كـدام مفهـوم    » شود خواب كافي در شب موجب افزايش رشد قد در كودكان مي«به ترتيب عبارت  .152
  است؟ نادرستاست و در رابطه با اين مفهوم كدام عبارت 

ليت دهند كه قاب اي است كه دانشمندان به مسائل علمي مي ) نظريه، نظريه پاسخ اوليه و تا حد ممكن سنجيده1
  رد يا تأييد را دارد.

) فرضيه، پس از اينكه ميزان اعتبار يك فرضيه با آزمايش سنجيده شده و توسط دانشمندان پذيرفته شد، لزوماً 2
  شود. به عنوان يك اصل يا قانون واقعي و درست تلقي مي

دهنـد كـه قابليـت رد     ) نظريه، وقتي همه اصول يا قوانين كنار يكديگر قرار بگيرند، يك نظريـه را تشـكيل مـي   3
  توسط دانشمندان و محققان بعدي را دارد.

هـاي ديگـر هـم شـود.      تواند ضمن اينكه در پاسخ به يك سؤال بيايد، باعث طرح سؤال ) فرضيه، يك فرضيه مي4
هاي مقبـول در علـم    براي تأييد يك فرضيه، بايد آن را براساس مشاهدات تجربي بيازماييم و نتيجه را با يافته

 تجربي مطابقت دهيم.
 هاي زير به كدام يك از عوامل مؤثر بر رشد اشاره دارد؟  به ترتيب هريك از گزاره .153

  توانند سر خود را باال نگه دارند و تا هشت ماهگي قادر به نشستن مستقل هستند.  الف) كودكان تا سن دو ماهگي مي
هـاي اضـطرابي    ل بيشتري در معرض ابتال به اختاللاند، با احتما توجه ب) افرادي كه پدر و مادرشان به آنها بي

  گيرند.   قرار مي
  و نقص در يادگيري بيشتر است.  هاي پس از سانحه ج) در جوامع درگير جنگ، احتمال بروز اضطراب

    ) محيطي ـ محيطي ـ محيطي2  ) وراثتي ـ وراثتي ـ محيطي1
  ) وراثتي ـ وراثتي ـ وراثتي4  ) وراثتي ـ محيطي ـ محيطي3
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 حيح يا غلط بودن هريك از موارد زير در كدام گزينه به درستي مشخص شده است؟ ص .154

  سالگي است.  12تا  7ترين تغييرات زيستي مربوط به  الف) شديدترين و گسترده
با اينكه پزشك به مريم گفته است تا ديروقت بيدار ماندن بـراي سـالمتي او مضـر اسـت امـا همچنـان       «ب) 
توان در عدم شناخت كـافي او نسـبت بـه     علت رفتار او را مي» كند ي خود بازي ميها تا ديروقت با گوش شب

جستجو كرد كه اين مسئله سبب شده تا او بـه رشـد و درك اخالقـي كـاملي     » كم خوابيدن و سالمتي«رابطه 
  دست پيدا نكند. 

تر آيالر هنگام خريد گوشي همراه، از بـين دو گوشـي كـه يكـي ظـاهر زيبـايي دارد و آن        برادر كوچك«ج) 
كند كـه گوشـي    كند؛ در حالي كه آيالر به او توصيه مي ديگري كيفيت بهتري دارد، گوشي اول را انتخاب مي

هاي اجتمـاعي   ياي در تواناي دهد آيالر در مقايسه با برادرش رشد فزاينده اين موضوع نشان مي» دوم را بخرد
  پيدا كرده است. 

هاي داخلي بدن نيز رشد قابل توجهي دارند؛ به طوري كـه انـدازه و ظرفيـت شـش       د) در دوره نوجواني اندام
  كند. شود و حجم كلي خون افزايش پيدا مي سرابر و اندازه قلب دو برابر قبل مي

 ) ص، ص، غ، غ4  ) ص، غ، ص، غ3  ) غ، غ، غ، ص2  ) غ، ص، غ، ص1

  كدام گزينه گزاره كامالً درستي مطرح شده است؟  در .155
) ادراك يك محرك با احساس آن متمايز است و خطاي ادراكي كه به عنوان خطاي ذهني وارد نظام پـردازش  1

  تري از خطاي شناختي دارد. شود، نتايج وخيم مي
  كنيم. ادهي ميهاي احساس شده را بازشناسي، تفسير و معن ) توجه، فرايندي است كه طي آن محرك2
  گيرد. ) از نظر روانشناسان گشتالت، كل بيشتر از مجموع اجزا است و عالوه بر آن، تمايز بين اجزا را نيز دربر مي3
) هر چقدر شباهت بيشتر و دشواري كمتر بين دو تكليف همزمان وجود داشته باشد، اثر منفـي تقسـيم توجـه    4

 يابد. كاهش مي

از » مجـاورت «كند و كـداميك بيـانگر    بين تمركز و توجه را به درستي بيان ميبه ترتيب كدام تصوير رابطه  .156
  اصول نظريه گشتالت است؟

  
1 (    2 (  
  
  
  
  
3 (    4                       (      
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 به ترتيب هريك از موارد زير مرتبط با موارد كدام گزينه است؟   .157
الف) در مترو مسافران وقتي روي پله برقي هستند ناخودآگاه چشمشان به تابلوهاي تبليغاتي چسبانده شده بر 

  گذرند.  توجه از كنار آنها مي افتد و خيلي از اوقات بي روي ديوار مي
   بيند. زهرا همزمان با گوش دادن به تدريس معلم در فضاي مجازي، فيلم مورد عالقه خود را نيز مي ب) 

پرسد كه تعداد تيرهاي چراغ برق خيابان وليعصر كه مسير هـر روزه اوسـت،    ج) علي از دوست خود احمد مي
  تواند پاسخ دهد. چند تا است و احمد نمي

كند ـ براي ايجاد توجه متمركـز، از يكـي از حـواس پنجگانـه       ) ارائه پيشين محرك، دريافت بعدي را آسان مي1
توان استفاده كـرد ـ هرچـه آگـاهي شـما بيشـتر باشـد، نـوع توجـه هـم            لف ميبراي انجام دادن تكاليف مخت

  تر خواهد بود. غيرارادي
) خوگيري شامل عادت كردن به محرك خاص است كه آفت توجه است ـ اگر يـك موضـوع را بتـوان بـا چنـد       2

توجـه هـم   شود ـ در توجه، هر چـه آگـاهي شـما كمتـر باشـد، نـوع         تر مي حس دريافت كرد، دريافت ما قوي
  تر خواهد بود. ارادي

سازي اسـت ـ انجـام     اي از آماده كند كه نمونه ) اين تصاوير، زمينه ذهني آنها را براي خريدهاي بعدي آماده مي3
دهد ـ هرچه آگاهي شما بيشتر اسـت، نـوع توجـه هـم       دادن چند تكليف همزمان، كارايي توجه را كاهش مي

  تر خواهد بود. ارادي
عادت كردن به محرك خاص است كه آفت توجه است ـ انجام دادن چنـد تكليـف همزمـان،     ) خوگيري شامل 4

دهد ـ وقتي موضوع مورد توجه هميشه به صورت يكنواخت ارائه شود، فـرد بـه آن     كارايي توجه را كاهش مي
  يابد. كند؛ در نتيجه، ابعاد جديد آن را در نمي موضوع عادت مي

 كند.  به كدام يك از انواع حافظه (با توجه به نوع اطالعات) اشاره ميهاي زير  به ترتيب هريك از گزاره .158
  داند عمليات كه مرصاد، آخرين عمليات رزمي جمهوري اسالمي ايران در جنگ تحميلي بوده است.  الف) سارا مي

   ارد.آميز رئيسش را به وضوح به خاطر د ب) آقاي كريمي تاريخ دقيق روز اخراج خود از شركت و رفتار توهين
  ج) پدر مريم در يك عمليات ضربتي عليه اشرار پاي خود را از دست داده است.

  ) رويدادي ـ معنايي ـ رويدادي2  ) معنايي ـ رويدادي ـ معنايي1
  معنايي  ) رويدادي ـ معنايي ـ4  رويدادي ـ رويدادي  ) معنايي ـ3

 به ترتيب پاسخ هريك از موارد زير در كدام گزينه به درستي آمده است؟  .159
هـا (شـركت دولتـي     الف) يك دانشجوي حقوق براي فراموش نكردن تعداد اعضاي هيئت مديره انواع شركت

شريكي، شركت سهامي خاص، شركت سهامي عام و شركت تعاوني) كه به ترتيب يك، سه، پـنج و هفـت    تك
گذارد. اين دانشـجو از كـدام رمزگردانـي     ) را به عنوان رمز مي1357وزي انقالب اسالمي (باشد، سال پير مي

  استفاده كرده است؟ 
كنـد و   رسـد، مكـث مـي    خواهد يك شعر بخواند. علي به بيت چهارم كه مـي  ب) مربي مهدكودك از علي مي

خواند. علـي در كـدام يـك از سـه      بيت را خودش مي  ادامةكند و علي  مربي اولين كلمه را به او راهنمايي مي
  مرحله حافظه دچار ايراد است و با توجه به سن علي بگوييد كه نوع رمزگرداني او چگونه است؟  

پاسخ به اين پرسش » هاي بزرگ علوي را نام ببرد. ترين كتاب خواهد كه معروف معلم ادبيات از آريا مي«ج) 
  ؟رويدادي حافظةشود يا  به حافظه معنايي مربوط مي

  ) ديداري ـ بازيابي، كلي ـ رويدادي2  ) معنايي ـ بازيابي، جزئي ـ معنايي1
  ) ديداري ـ اندوزش، كلي ـ رويدادي4  ) معنايي ـ اندوزش، جزئي ـ معنايي3

 است؟   نادرستچند مورد  .160
  باشد.  مربوط به كاهش اثر تداخل مي» يادگيري مفهومي مطالب به جاي حفظ كردن«الف) 

  براي گذر از شناخت پايه (مثل توجه و ادراك) و ورود به شناخت عالي، يعني تفكر است.  ب) حافظه ابزاري 
  سازي ردهاي حسي بلند است. اما حجم آنها كم است.   ج) مدت ذخيره

  دهد كه در مرحله اندوزش مشكل داريم. توانيم همان ابتدا پاسخ دهيم، نشان مي د) اينكه در بازي بيست سوالي نمي
 3) 4  صفر )3  1) 2  2) 1
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 گروه طراحي و بازنگري نام درس رديف
 فارسي 1

  زاده ـ محسن آهويي ـ عرفان جاليزي ـ سليمان شاوله ـ سيما كنفي ـ  الدين تقي معين
  خواه ـ ميرحسين زاهدي ـ محسن كردافشاري ـ  زهرا محمدي ـ مجيد فرهنگيان ـ الهه مسيح

 محمدمهدي نورهاني ـ پيمان شوبي ـ نسيم اكبري ـ زهرا كريمي ـ مژده طالب ـ ابوالفضل احدزاده
  نگار مروتي ـ مهدي كاردان ـ مريم پورنعمت ـ اميرمحمد نصيري ـ محمدحسين جمالي ـ 

  سادات شاهمرادي ـ كوثر دستوراني ـ  كيا ـ آرزو نجفيان ـ مائده نگين رستمي
 ميالني ـ حسن عادلخاني علي اميني

 عربي، زبان قرآن 2
 دين و زندگي 3
 زبان انگليسي 4

  )2رياضي و آمار ( 5
  )2علوم و فنون ادبي ( 6
  )2تاريخ ( 7
  )2(جغرافياي  8
  )2شناسي ( جامعه  9
  )1فلسفه (  10
  روانشناسي  11

 
  

 گروه تايپ و ويراستاري (به ترتيب حروف الفبا)
 زهرا خرمي زاده ـ الدين تقي معيني ـ علي الماسپور ـ امير زهرا احدي ـ رقيه اسديان ـ باران اسماعيل

 
  
  

  مراجعه نماييد. taraaznet@، به كانال تلگرام مركز سنجش آموزش مدارس برتربراي اطالع از اخبار
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  فارسي
  صحيح است. 1گزينه  .1

  )163تا  159هاي  (فارسي يازدهم، صفحه
  صحيح است. 2گزينه  .2

  نيازي  ينا: بغَ /   مناسك: اعمال عبادي
  : ها ساير گزينهبررسي 

 بعد: دوري )1
  كوشك: قصر، كاخ ) 3
  تفريط: كوتاهي كردن در كاري) 4

  )163تا  159هاي  صفحه(فارسي يازدهم، 
  .صحيح است 3گزينه  .3

  :اندهايي كه غلط آمدههامالي درست واژ
  گزارد )3/    تهنيت )2/    صفير )1

  ) 163تا  159 هايهصفح يازدهم،فارسي (
  .صحيح است 4گزينه  .4

  اند:هايي كه غلط آمدهامالي درست واژه
  ست و دغل) (زايل و نابود) (گزاف و بيهوده) (مسرور و خشنود) را(نا

  (اراده و خواست)
  ) 163تا  159 هايهصفح يازدهم،فارسي (

  .صحيح است 2گزينه  .5
  اسرارنامه: عطار نيشابوري/ روزها: دكتر محمدعلي اسالمي ندوشن

  اسرارالتّوحيد: محمد بن منور
  ) 78و  74، 63، 49،59، 24، 10هاي  (فارسي يازدهم، صفحه

  صحيح است. 4گزينه  .6
  شود، تضاد مفهومي بين (درست و دروغ)  تضاد ديده مي )4( ةگزيندر 

  : هاي ديگر بررسي گزينه
  كسودر بند تو آزاد بودن: پاراد) 1
  كسوغرقه در دريا شدن و آلوده به آب نشدن: پاراد) 2
  كس وشتابِ ساكن: پاراد) 3

  )80و  79(فارسي يازدهم، صفحة 
  .صحيح است 1گزينه  .7

  تضمين از مولوي :قنوت: مجاز از نماز / بشنو از ني
  : هاي ديگر در گزينه

  .تلميح وجود ندارد) 4/    اسجن )3/  تشبيه   )2
  صحيح است.  3گزينه  .8

 ماضي بعيد :گفته بودم
  ها: فعل مجهول در گزينه

  گفته خواهد شد )1
  گفته آيد )2
  گفته آمد )4

  ) 22و  21 هاي هصفح يازدهم،فارسي (
  .صحيح است 3گزينه  .9

  آن جهانگير :) آن (صفت اشاره)1
  : يكي مهديكي (صفت شمارشي) صد جهد / :) صد (صفت شمارشي)2
  اين در :) اين (صفت اشاره)4

  ) 43 ةصفح يازدهم،فارسي (

  .صحيح است 2گزينه  .10
  :ها نهيگز يبررس

 معطوف هستند »بانگ و روز) «1
  است. تكرار »دام) «3
  .بدل است »خود« )4

  .صحيح است 2گزينه  .11
  : به تو نگفتمتنگفتم

  متمم      
  

  : پيمان را بگسليپيمانبگسلي 
  مفعول         

  

  بود   روا: در دلِ او            شدل دل
  فعل اسنادي   مسند              اليه              مضاف       

  )54و  31هاي  (فارسي يازدهم، صفحه
  .صحيح است 4گزينه  .12

   ناتواني عقل و تدبير انسان در مقابل توفيق و خواست الهي
  )58و  53، 33، 10هاي  (فارسي يازدهم، صفحه

  .صحيح است 2گزينه  .13
 درست: اتّكا به خود و عزّت نفسگزينة مفهوم صورت سوال و 

  ) به دانش خود غرّه مباش1
  پذيرد. ميالهي است وبه عنايت و لطف صورت ارادة ) نيل به مقصود به 3
  ) خرسندي از طالع و سرنوشت خويش4

  ) 44 ةصفح يازدهم،فارسي (
  .صحيح است 3گزينه  .14

مفهوم كلّي صورت سوال و گزينه درست: اشـتياق فـراوان بـه ديـدار     
  معشوق است.

  تاثير مثبت معشوق از منظر عاشق )1
  ) عاشق در خدمت معشوق است 2
  كافي است) كمترين جلوه ي معشوق براي دلدادگي عاشق 4

  ) 69 ةصفح يازدهم،فارسي (
  .صحيح است 2گزينه  .15

  واقعي بودن  انساندرست: در آرزوي  مفهوم كلي صورت سوال و گزينه
  ) 63 ةصفح يازدهم،فارسي (

  عربي، زبان قرآن
  صحيح است. 1گزينه  .16

فعل ماضي است » آمنوا) [«2 گزينة(رد » ايدآمنوا: ايمان آورديد/ آورده«
و هـم بـه   ») ايمان آورديد(«ساده  گذشتةتوان آن را هم به صورت و مي

» تتّقوا: پروا كنيد«ترجمه كرد.] / ») ايدايمان آورده(«صورت ماضي نقلي 
فعل شـرط  » تتّقوا) [«3 گزينة(رد » فرقاناً: حق از باطل) / «4 گزينة(رد 

قرار يجعل: «مضارع است و بايد به صورت مضارع التزامي ترجمه شود.] / 
جواب شرط اسـت و بايـد بـه    » يجعل) [«4و  3هاي (رد گزينه» دهدمي

معادلِ دقيقي » شودآشكار مي«صورت مضارع التزامي ترجمه شود. ضمناً 
  .]نيست» يجعل«براي 

  )43، صفحة 3(عربي يازدهم، درس 
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  صحيح است. 1گزينه  .17
كـان +  «)[سـاختارِ  3و  2هـاي  رد گزينـه »(سرودندكان ... ينشدون: مي«

آن بـه صـورت    ترجمـة معادلِ ماضي استمراري است، لـذا  » فعل مضارع
 نادرسـت ») سـراييده بودنـد  («و ماضي بعيـد  ») سرودند(«گذشتة ساده 

) [تركيـبِ  4و  3هـاي  (رد گزينه» بعض الشّعراء: برخي شاعران«است.] / 
ن، ميـان مضـاف و   آ ترجمـة در  نبايـد اضافي است، لـذا  » بعض الشّعراء«

ترجمـه   4 گزينـة در » بعـض « كلمـة چنين اي باشد. هماليه فاصلهمضاف
و  2هـاي  (رد گزينه» هايي درآميختهأبياتاً ممزوجةً: بيت.] / «نشده است

جمع غيـر  » أبياتاً«وصفي نكره است (چون » أبياتاً ممزوجةً«) [تركيبِ 4
آمـده  ») زوجـةً مم(«عاقل است، صفت براي آن به صـورت مفـرد مؤنّـث    

هـا بـه صـورت نكـره     يكي از اسـم  ترجمةهايي است.) و در چنين تركيب
 2هـاي  (رد گزينه» بالعربية و الفارسية: به عربي و فارسي«كافي است.] / 

ع:  ) / «3 گزينـة (رد » گذاري كردندسموها: نام نهادند / نام) / «3و  الملمـ
جمـع   4 گزينةاشتباهاً در مفرد است و » الملمع) [«4 گزينة(رد » ملمع

  ترجمه شده است.]
  )18، صفحة 2(عربي يازدهم، درس 

  صحيح است. 3گزينه  .18
) [سـاختارِ  2و  1هـاي   هگزينـ (رد » عليكم: شما بايد، بر شما الزم است«
ترجمه » بايد«به صورت دستوري و به همراه لفظ » علي + اسم / ضمير«

ها)  (رد ساير گزينه» شكيبا باشيدأن تكونوا صابرين: صبور / «شود.] /  مي
معـادلِ دقيقـي بـراي    » حـوادث ) [«1 گزينـة (رد » هاالشّدائد: سختي/ «
هـا)   (رد سـاير گزينـه  » تتواضـعوا: فروتنـي كنيـد   .] / «نيسـت » الشّدائد«
أساتذتكم و أصدقائكم: اساتيد خـود و دوسـتانتان / اسـاتيد و دوسـتان     «

ه بـه ضـميرِ متّصـلِ      4 گزينـة (رد » خود / اساتيد و دوستانتان بـا توجـ] (
 فارسي يكي از ضماير  ترجمةتوان در ، مي»أصدقاء«و » أساتذة«مشترك

  لفظي حذف كرد.] قرينةرا به 
  )3، صفحة 1(عربي يازدهم، درس 

  صحيح است. 4گزينه  .19
  هاي نادرست: بررسي گزينه

آن بـه   ترجمـة فعل معلوم از مضـارع بـاب مفاعلـة اسـت و     » تُعاقب) «1
گويت را خوار دشنام«است:  نادرست») كيفر داده شود(«ت مجهول صور

  » رها كن تا دشمنت را كيفر دهي.
 نادرسـت » آگاه«آن به صورت  ترجمةاسم مبالغه است و » علّام«) اوالً 2

ر   » الغيوب«است؛ ثانياً  اسـت كـه اشـتباهاً مفـرد     » الغيـب «جمـع مكسـ
-ما رازهاي مـردم را مـي  شك پروردگار بي«ترجمه شده است: ») نهان(«

  »ها است.داند و او بسيار آگاه به نهان
» گـاهي + مضـارع اخبـاري   «بـه صـورت   » قد + فعل مضارع«) ساختارِ 3

» شودجو ميوجست«به صورت » قد تُفَتَّش« ترجمةشود؛ لذا ترجمه مي
  »شود. جو ميوها جستزندگي در تاريكية چشمو گاهي «است:  نادرست

  )37و  28، 19، 11هاي  ، صفحه3تا  1هاي  يازدهم، درس(عربي 
  صحيح است. 3گزينه  .20

وصـف  «مـتكلّم وحـده و بـه معنـاي      صـيغة فعل مضـارع از  » أصف«اوالً 
و بـه  فعل مضـارع  هر دو  زين» يرضي«و  »حبي« باشد؛ ثانياًمي» كنم يم

  هستند.» پسندديم«و  »دارد/ مي دوست دارد«معناي 
  )19و  18، 7، 6هاي  ، صفحه3تا  1هاي  درس(عربي يازدهم، 

  

  صحيح است. 1گزينه  .21
هاي شهر: مـن افضـل (خيـر) مطـاعم      از بهترين رستوران« 1 گزينة

)/ هـا  ساير گزينه(رد » هايش: اسعاره قيمت«ها)/  (رد ساير گزينه» المدينة
  )2 گزينة(رد » ها: مطاعم رستوران)/ «3 گزينة(رد » گران: غالية«

  )1(عربي يازدهم، درس 
  صحيح است. 2گزينه  .22

ـ «چنين آمده اسـت:   2 گزينةدر  اسـت كـه سـاخته     يظرفـ : پرنـده  ةالن
كـه  .» بـا آن  هـا يدنينوشـ  دنينوشـ  يمختلف بـرا  يها در اندازه شود مي

  مشخّصاً نادرست است.
  ها: بررسي ساير گزينه

» دارد. يمختلفـ  يهاها و شكلزنانه كه اندازه يزنانه: پوشاك راهنيپ) «1
  كه كامالً صحيح است.

ـ  ايـ  ديخورش محافظت انسان در برابر نور يبرا يالهيوسچتر: ) «3 رش اب
  كه كامالً صحيح است./ .»باران و برف

كه كـامالً  .» كننديم يها بازها با آن در ساحلكه بچه يجسمتوپ: «) 4
  صحيح است.
  )39و  38، 25، 10هاي  ، صفحه3تا  1هاي  ربي يازدهم، درس(ع

  متن:  ترجمه
قـدرترين   هاي بسيار خداوند بر ماست و آن گران سالمتي نعمتي از نعمت

چيزي است كه انسان آن را دارد و ثروتي است كه بايد با غـذاي سـالم و   
از  جنبـة ديگـر  پاكيزگي و خواب كافي از آن محافظت كنيم. و ما بايد به 

چنـين]   هـا ازاخـالق بـد و [هـم     سالمتي توجه كنيم و آن پاكيزگي نفس
مان  گونه كه به نظافت ظاهري ، هماناست هاي نيك در آن كاشتن ويژگي

  كنيم. توجه مي
  صحيح است. 4گزينه  .23

  انسان سالم كسي است كه...
  ) خداوند براي او ثروتي بزرگ قرار داده است.1
  نظافت و خوردن غذاي سالم دارد.هاي خوبي مانند  ) فقط عادت2
  كند. ) آرزوي سالمتي و تندرستي براي بيماران مي3
  كند. اش توجه مي ) به سالمتي جسمي و روحي4

  صحيح است. 2گزينه  .24
  را مشخّص كن: براساس متن.............: گزينة نادرست

) 2هاي ما حقّي بر دوش ما دارند و محافظت از آنها واجب است./  ) بدن1
. (دقيقاً در متن اشاره ندارد جنبة ديگريان تنها بدن و جسم است و انس

هم دارد كـه بـه اخـالق و روح انسـان      جنبة ديگريشده است كه انسان 
) كسي 4) انسان بايد خويشتن را از صفات بد پاك كند./ 3مربوط است.) 

  داند. كه مريضي را بشناسد، ارزش سالمتي را قطعاً مي
  صحيح است. 2گزينه  .25

  هاي نادرست: ررسي گزينهب
  فعل معلوم است نه مجهول.» نُحافظَ) «1
» ح ف ظ«نادرست است./ حروفـه االصـليه:   » فاعله محذوف«) مجهول و 3

  »ن ف ظ«است نه 
  نادرست است.» للمتكلّم وحده) «4

  صحيح است. 1گزينه  .26
» الزَّميلتـانِ «اسـت و بايـد بـه صـورت      نادرست» الزَّميلتانُ« 1گزينة در 
به معنـاي  » نةالس«، همواره مكسور است.)، هاي مثنّي اسم» نون(«يد. بيا
  صحيح است.» السنَة«نيز به صورت » سال«

  )34و  31، 30هاي  ، صفحه3(عربي يازدهم، درس 
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  صحيح است. 1گزينه  .27
گـذارد و   شرطيه بر فعل و جوابِ شرط مضارع تـأثيراتي مـي  » من«نكته: 

تغييـر  » مضارع اخبـاري «و » مضارع التزامي«معناي آنها را به ترتيب به 
  دهد. مي
باشـد.   مي» چه كسي؟«از كلمات پرسشي و به معناي » من« 1 گزينةدر 

، 2هاي  از ادوات شرط بوده و به ترتيب در گزينه» من«ها  در ساير گزينه
» فله عشر...«، »يصل«فعلِ شرط و » يتوكّل«و » جاء«، »يحاول«، 4و  3
  باشند. جواب شرط مي» فهو حسبه«و 

  ) 23تا  21هاي   ، صفحه2(عربي يازدهم، درس 
  صحيح است. 1گزينه  .28

رونـد كـه    به شمار مي» علَم«هايي  نكته: مطابق تعريف كتاب درسي، اسم
هـاي علـم    اسم خاص (نام مخصوص كسي يا جايي) باشـند. ضـمناً اسـم   

  شوند. محسوب مي» عرفهم«
» ايـران «و » سـنندج «، »وآبادخسـر «هـاي   بـه ترتيـب اسـم    1 گزينةدر 
باشند. گفتنـي   هاي مخصوص جايي هستند، بنابراين معرفه به علم مي نام

  است. نيامدهها نام مخصوص كسي يا جايي  است در ساير گزينه
  به معني خوشبخت است و علم نيست.» سعيد« 2 گزينةدر 

  )39و  36، 35، 33هاي  ، صفحه3(عربي يازدهم، درس 
  است.صحيح  1گزينه  .29

  كه داللت بر كثرت انجام كاري دارد.» الغفّار: بسيار آمرزنده«، 1 گزينةدر 
  ها: بررسي ساير گزينه

  است و اسم مبالغه نيست.» الجاهل«جمع مكسرِ » الجهال) «2
  كه اسم مبالغه است اما داللت بر شغل دارد نه كثرت صفت.با اين» النجار) «3
كه اسم مبالغـه اسـت ولـي بـه ابـزار و وسـيله       با اين» النظّارة: عينك) «4

  داللت دارد و به كثرت صفت داللت ندارد.

  صحيح است. 4گزينه  .30
ل «بـر وزن  » المصنع: كارگاه، كارخانه« 4گزينة در  فعـو اسـم مكـان   » م

  است ولي اسم تفضيل در اين عبارت وجود ندارد.
  ها: بررسي سايرگزينه

نيز بـر  » اكبر«و اسم مكان است. » لةمفع«بر وزن » مكتبة: كتابخانه) «1
  و اسم تفضيل است./ ) » أفعل«وزن 

  سم تفضيل است.و ا» أفعل«بر وزن » أكثر) «2
  اسم مكان است. »مطعم« و جمعِ» مفاعل«بر وزن » مطاعم«چنين  هم
و اسـم مكـان اسـت. أيضـاً     » مفعل«بر وزن » متجر: مغازه، فروشگاه) «3
  باشد. و اسم تفضيل مي» أفعل«نيز بر وزن » أفضل«

  )8تا  5هاي  ، صفحه1(عربي يازدهم، درس 
  دين و زندگي

  صحيح است. 4 هگزين .31
با فرستادن  الهي حجت شدن كامل و تمام دربارة ميدر قرآن كر خداوند،

 فرموده است: ايانب
 ﴾لرُّسلِ ...ا بعد حجةٌ اهللا يللنّاسِ علَ كونَيلئَلّا  نَيو منذر نَيمبشِّر رسالً﴿
دهنده باشند، تـا بعـد از آمـدن     ميدهنده و ب (را فرستاد كه) بشارت يرسوالن«
 »نباشد ............  يليو دل زيخداوند، دستاو مقابل مردم در يبرا امبران،يپ

بسته است و حجت را  رااعتراض بندگان  راه امبرانيبا فرستادن پ خداوند
  بر بندگان تمام كرده است.

 )11، صفحة 1(دين و زندگي يازدهم، درس 

  صحيح است. 3گزينه  .32
و امور مربوط به آن، مانند دانـش و فرهنـگ    شهياند فكر و يجيرشد تدر

، الزم بود تا در رو نيا از .باشد يمتعدد، م امبرانيفرستادن پ يكي از داليل
مبعوث شوند، تا همان اصـول ثابـت    يديجد امبرانيپ يا هر عصر و دوره

كننـد و   انيـ دوران خـود ب  يها انسان شةياندرا در خور فهم و  ياله نيد
  . نديمتناسب با درك آنان سخن گو

ي با اهتمام) 3(و  ياله تيدر پرتو عنا) 2(با تالش و كوشش مسلمانان و ) 1(
كتـاب   نيـ ا (علت)و حفظ قرآن داشـت،  يآور در جمع )( اكرم امبريپ كه

 - (معلول  .دياز آن كم نگرد ايبر آن افزوده ي ا كلمه چينشد و ه فيدچار تحر
گيـري) نـدارد    (غلـط » تصـحيح « بـه  يازيكتاب ن نيجهت ا نيبه هم علت)
  (معلول) ماند. خواهدنيازي يا توانگري) و جاودانه باقي  (بي

در  )( اكـرم  امبريپ اهتمامو  ياله تيتالش و كوشش مسلمانان و عنا
   قرآنعدم تحريف  ← و حفظ قرآن يآور جمع
  علت) -(علت)                       (معلول      
  نيازي از تصحيح و جاودانگي بي ←

   )(معلول                
 )30و  29، 19هاي  حه، صف3و  2 هاي (دين و زندگي يازدهم، درس

  صحيح است. 3گزينه  .33
هر كس از مرد و زن، عمل صالح انجـام  «نحل:  سورة مباركة 97 آيةمطابق 

  »بخشد. دهد و اهل ايمان باشد، خداوند به او حيات پاك و پاكيزه مي
 )49، صفحة 4(دين و زندگي يازدهم، درس 

  صحيح است. 2گزينه  .34
يكي خط است ز اول تا بـه آخـر / بـر او خلـق جهـان گشـته       «با توجه به بيت 

نابراين وجود دو يا چند دين در يك زمان چون دين الهي، واحد است، ب» مسافر
  اند. نشانگر آن است كه پيروان پيامبر قبلي به آخرين پيامبر ايمان نياورده

 )32و  31هاي  ، صفحه3(دين و زندگي يازدهم، درس 

  صحيح است. 3گزينه  .35
نماز، اكنون  تعليم و تبيين تعاليم قرآن (مرجعيت ديني): ما مسلمانان هم

ها در قرآن كـريم   ري ديگر از وظايف خود را كه كليات آنروزه، حج و بسيا
  دهيم. آمده است، مطابق گفتار و رفتار رسول خداوند، انجام مي

)، آيات قرآن كـريم را بـه طـور    ( دريافت و ابالغ وحي: رسول خداوند
اي كم يا زيـاد   كرد و بدون ذره وحي دريافت مي فرشتة كامل (كليات) از

   رساند. به مردم مي
 )61و  55هاي  ، صفحه5 (دين و زندگي يازدهم، درس

  صحيح است. 4 هگزين .36
 قـوم يل زانَيـ و اَنزَلنا معهم الكتاب و الم ناتيِّلَقَد اَرسلنا رسلَنا بِالب﴿ آيةبا توجه به 

سطبِالق و  ميروشن فرستاد ليرا همراه با دال امبرانمانيكه پ يراست به« : ﴾النّاس
 داد و عـدل  اقامـة تـا مـردم بـه     ميكـرد  نازل زانيو م يهمراه آنان كتاب آسمان

و نـزول كتـاب و    روشـن  ليهمراه با دال نامبرايپفرستادن خداوند با » زندبرخي
 ها خواسته تا براي برپايي عدالت و دادگري قيام كنند.ميزان از انسان

و ما اُنزِلَ من قَبلك  كياَنَّهم آمنوا بِما اُنزِلَ الَ زعمونَي نَيالَّذ ياَلَم تَرَ الَ﴿آية از 
كفُروا بِه  اَن دونَيريروا اَن يقَد اُم و لَي الطّاغوتتَحاكَموا ايو يرياَن  طانُيالشَّ د
ميلَّهع ضبه آنچـه بـر تـو     كنند يكه گمان م يكسان يا دهيند ايآ« :﴾داًيضَالالً ب

 يداور خواهنـد  ياما م دارند، مانياز تو نازل شده ا شينازل شده و به آنچه پ
و  بورزند به نزد طاغوت برند، حال آنكه به آنان دستور داده شده كه به آن كفر

يـابيم كـه   در مي» بكشاند. يدور و دراز يآنان را به گمراه خواهد يم طانيش
پندارند ايمان دارنـد  دراز كساني است كه ميشيطان به دنبال گمراهي دور و 

  دهند.هاي خود را به طاغوت ارجاع مي ولي منازعات و داوري
 )59، صفحة 5(دين و زندگي يازدهم، درس 
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  صحيح است. 2 هگزين .37
هاسـت كـه    انسـان ي معنـو  يو رهبـر  يهمـان سرپرسـت   يمعنـو  تيوال

  . شود يشمرده م يظاهر تيبرتر و باالتر از وال يا مرتبه
 ريو در مسـ  ي (عامـل) و بنـدگ  تيعبود فيبا انجام وظا )( خدا رسول

و  بيـ عـالم غ  توانسـت  يمـ  :كـه  از كمال نائل شد يا به مرتبه يقرب اله
در عـالم خلقـت تصـرف     يرا مشاهده كند و بـه اذن الهـ   عتيطب يماورا
 ايـ را از شـخص   يـي بال، را شفا بخشـد  ماريقادر بود ب يبه اذن اله .دينما

هـا در آن   كـه صـالح آن   يرا در صـورت  مردم و حاجات ديجامعه دور نما
  باشد، برآورده سازد.

 )60، صفحة 5(دين و زندگي يازدهم، درس 

  صحيح است. 1 هگزين .38
.... ســيجزي اهللاُ فرمايــد:  مــذكور مــي آيــة شــريفةخداونــد در انتهــاي 

جانشينان بر ، بدين معنا كه خداوند كساني را كه با تبعيت از الشاكرين
) و انحراف نورزيدن از دستورات ايشان نعمت رسـالت را  حق پيامبر (

  دهد. به درستي سپاسگزاري كردند، مورد لطف و پاداش خود قرار مي
سرپيچي از دستورات امام و اخـتالف و   آيندة) حضرت اميرمؤمنان (

تفرقه ميان مسلمانان را كه موجب سوار شدن بني اميه بر تخت سلطنت 
  .دادند ديدند و آنها را از چنين روزي بيم مي بود، مي

 )112 و 111هاي  ، صفحه9(دين و زندگي يازدهم، درس 

  صحيح است. 2 هگزين .39
كه كـودك بـودم، همـواره در     يحال در« :ديفرما يم) ي (عل اميرمؤمنان،

در  يدروغـ  ... نـه هرگـز   نهاد يكنار پيامبر بودم و پيامبر مرا در كنار خود م
همچـون   مـن ...»  ناشايست از من مشاهده كـرد  يگفتار من ديد و نه رفتار

ي ، از آن بزرگـوار پيـرو  رود يم مادرش دنبال به كه شده گرفته شير از بچة
من  يخود را برا ينيكو يها ياز خو يروز پرچم هر و او كردم يم (تبعيت)

 ... (هدايت معنوي) داد يم كردن از آن فرمان يو مرا به پيرو افراشت يم
اندوهگين شـيطان را   يفرود آمد، آوا )( بر پيامبر يكه وح يهنگام ...

اين فرياد انـدوهناك چيسـت؟ پاسـخ داد:     خدا، پيامبر يشنيدم. گفتم: ا
آنچـه را   گمان يب اين شيطان است كه از پرستش خود نااميد شده است.

جـز   ،ينيب يو هم مت نميب يو آنچه را من م يشنو يتو هم م شنوم يمن م
و تـو هـر آينـه بـر راه خيـر       يبلكـه وزيـر هسـت    ،ينيست اينكه تو پيامبر

  »ختم نبوت) -ي.(حديث منزلت باش يم
 )98و  97هاي  ه، صفح8(دين و زندگي يازدهم، درس 

  صحيح است. 2 هگزين .40
 )نياز جامعه به حكومت و تعليم و تبيين دين، پـس از رسـول خـدا (   

بلكه افزايش هم يافت؛ زيرا گسترش اسالم در نقـاط   تنها از بين نرفت، نه
هاي مختلف، پيدايش مسائل و مشكالت جديد  ديگر، ظهور مكاتب و فرقه

اجتماعي، اقتصادي، سياسي و فرهنگي را به دنبال داشت و نياز به امام و 
رهبري كه در ميان انبوه افكار و عقايد، حقيقت را به مردم نشان دهـد و  

  شد. تر مي كرد، اداره نمايد، افزون نه كه پيامبر اداره ميگو جامعه را آن
 )83، صفحة 7(دين و زندگي يازدهم، درس 

  صحيح است. 2 هگزين .41
 فرمود: طور مكرر، از جمله در روزهاي آخر عمر خود، مي ) بهپيامبر اكرم (

كتُم  كتاب اهللا و عترَتي اَهـلَ بيتـي مـا ان     انّي تارِك فيكُم الثَّقَلَينِ« سـتَم
  »حتّي يردا علَي الحوض و انَّهما لَن يفتَرقا لَن تَضلّوا اَبدا بهِما

بيتم  كتاب خدا و عترتم، اهل گذارم بها مي من در ميان شما دو چيز گران
گـاه   و اين دو هيچ شويد هرگز گمراه نمي اگر به اين دو تمسك جوييد را

  ر حوض كوثر بر من وارد شوند.تا اينكه كنا شوند از هم جدا نمي
قدر ايشان، ) به دو ميراث گرانپناه بردنبر اساس حديث ثقلين تمسك (

   مصونيت از گرفتاري در چاه ضاللت و گمراهي را به دنبال خواهد داشت.
 )87، صفحة 7(دين و زندگي يازدهم، درس 

  صحيح است. 2گزينه  .42
ــة براســاس ــريفه  آي ــدلش ــول  ق ــي رس ــم ف ــان لك ــو اهللا ك ــن هأس  هحس

قطعـاً بـراي شـما در    : «ذكر اهللا كثيـرا  خر واليوم اآل يرجوا اهللا و كان لمن
زندگي رسول خدا سرمشق نيكويي است براي كسي كـه بـه خداونـد و روز    

) مقـام الگـويي پيـامبر(   » كند. رستاخيز اميد دارد و خدا را بسيار ياد مي
  شود. كنند مي ر ياد مينصيب اميدواران به خدا و رستاخيز كه خدا را بسيا

 )69، صفحة 6(دين و زندگي يازدهم، درس 

  صحيح است. 3گزينه  .43
كه «... ) فرمودند: ر حديث جابر درباره امام زمان () درسول خدا (

شـود و   نام و هم كنيه من است. اوست كـه از نظـر مـردم پنهـان مـي      هم
گردد تا آنجا كه فقط افرادي كه ايمان راسـخ دارنـد،    غيبت او طوالني مي

  مانند. به او باقي مي عقيدةبر 
)، براي تطهير در شأن اهل بيت ( آية) پس از نزول ـ پيامبر اكرم (

تطهيـر، تعـداد    آيـة ل بيـت در  آگاهي مردم از اين موضوع (منظور از اهـ 
هـا هـر روز صـبح،     مـدت  نه همه)،) هستند پيامبر ( خانوادةخاص از 

گذشت و اهـل   ) ميحضرت فاطمه ( خانةهنگام رفتن به مسجد، از در 
  خواند. تطهير را مي آيةزد و  صدا مي» اهل بيت«خانه را 

 )91و  86هاي  ، صفحه7(دين و زندگي يازدهم، درس 

  صحيح است. 4 هگزين .44
يكديگر را پيش من  يها يبد« :فرمود يبه ياران خود م )( رسول خدا

ـ   از كـدورت بـا شـما    يپـاك و خـال   يبازگو نكنيد؛ زيرا دوست دارم با دل
 .»معاشرت كنم

را كـه فقـط عبـادت     يو كسـان  آمد يبدش م ياز بيكار )( خدا رسول
  .كرد ي، مذمت مكردند يو كار نم كردند يم

 )72و  71، 70هاي  ه، صفح6(دين و زندگي يازدهم، درس 

  صحيح است. 3 هگزين .45
﴿بذهياهللاُ ل ريدنَّما يا    يـتاَهـلَ الب الـرِّجس نكُمرَكُم تَطهيـرًا   ع طَهـي و﴾: 
 بيت پليدي و ناپـاكي را  از شما اهل همانا خدا اراده كرده كه دور گرداند«

 »ار دهد.و شما را كامالً پاك و طاهر قر
 يابيم كه: با تفكر در اين آيه درمي

گيـرد كـه    را در بـر مـي   )پيامبر ( خانوادةاين آيه، تعداد خاصي از  )1
مـورد   )بيـت (  مقام عصمت دارند؛ يعني در اينجا افراد خاصي از اهـل 

 شود. نمي )نظر است و شامل ساير بستگان پيامبر (
سخن و عمل آنان، مطابق با اند (علت)،  چون اين تعداد خاص معصوم) 2

  دستورات الهي است.(معلول) كنندة دين و بيان
 )91، صفحة 6(دين و زندگي يازدهم، درس 

  زبان انگليسي
  صحيح است. 4گزينه  .46

آقاي جفرسون از جنبه هاي بسياري جلوتر از زمان خـود  « جمله: ةترجم
ند توانسـت  بود و عقايدش آنقدر پيشرفته بود كه فقط انـدك افـرادي مـي   

  »گويد. درك كنند كه او چه مي
  نكته مهم درسي:

دهد كه جملـه منفـي اسـت كـه در ايـن       معني و مفهوم جمله نشان مي
 veryبه لحـاظ اينكـه    3شوند. گزينه  حذف مي 2و  1هاي  صورت گزينه

  رود غلط است. به كار نمي a fewقبل از 
  )26، صفحة 1(زبان انگليسي يازدهم، درس  
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  است.صحيح  4گزينه  .47
تواند با توجه كردن  طور معناداري مي مشكالت سالمتي به«جمله: ةترجم

خوريد كاهش يابد، و شما بايد به خاطر بسپاريدكه رژيـم   به آنچه كه مي
  »كند. غذايي بهتر از پزشك معالجه مي

  ) وسيله2  ) نكته1
  ) رژيم غذايي4  ) عادت3

  )55، صفحة 2(زبان انگليسي يازدهم، درس 
  صحيح است. 2گزينه  .48

رسد شما خيلي عالقمند هستيد كـه بشـنويد    به نظر مي« جمله: ةترجم
گويد، اما بـه نظـر مـن بهتـرين روش      پيشگو در مورد آينده شما چه مي

 »تان اين است كه آن را خلق كنيد. بيني آينده براي پيش
  بيني كردن ) پيش2  ) تصور كردن1
  ) جلوگيري كردن4  گيري كردن ) اندازه3

  )59، صفحة 2نگليسي يازدهم، درس (زبان ا
  صحيح است. 2گزينه  .49

وقتي به اين كشور رسـيد پـدربزرگم زيـاد انگليسـي      جمله: ةترجم
  كرد. صحبت نمي

نيـاز  » زياد«اي به معني  توضيح: در اين سؤال طبق معني جمله به كلمه
  كنيم. استفاده مي muchداريم و به دليل غيرقابل شمارش بودن زبان، از 
  )29نگليسي يازدهم، صفحة (زبان ا

  صحيح است. 1گزينه  .50
ــر اســاس   جملــه: ةترجمــ ــا بيشــتر ب ممكــن اســت دو روش تــدريس ي
  هاي گروهي شناسايي شود. متفاوت استفاده از فعاليت هاي فراواني

  ) نظر2  ها / فراواني ) فركانس1
  ) نورافكن4  ) دفترچه3

  )52(زبان انگليسي يازدهم، صفحة  
  صحيح است. 3گزينه  .51

هاي بالغ از مراقبـت كـردن از والـدين بسـيار      خيلي از بچه جمله: ةترجم
  .آورند دست مي بهعزيزشان در سنين پاياني عمرشان شادي زيادي 

  ) گرفتن2  ) پرداختن1
  ) ساختن4  ) بدست آوردن3

  )54(زبان انگليسي يازدهم، صفحة 
  صحيح است. 1گزينه  .52

تواني به مهماني بروي اما به نفعت است  باشه، تو بردي. مي جمله: ةترجم
كه قبل از نيمه شب خانـه باشـي! در غيـر اينصـورت پـدرت بـه شـدت        

  شود. عصباني مي
  ) صادق باش2  ) تو بردي1
  ) بفرماييد4  ) بسيار خوب3

  )54(زبان انگليسي يازدهم، صفحة 
  :cloze test  ترجمة

دگي بسـياري از مـردم تبـديل    داشتن ماشين به بخشي ضروري از زن
پذيري را براي زندگي و كـار آنهـا ارائـه     شده است. اين برنامه انعطاف

هـاي   خـدمات و گزينـه   انـواع دهد و همچنين دسترسي آماده بـه   مي
كند. با اين حال، طيف وسيعي از مشـكالت   اوقات فراغت را فراهم مي

  شناسايي شده و بايد حل شوند.

مشكالت مربوط به استفاده مداوم از اتومبيل است. اسـتفاده گسـترده از   
هاي واقعي زيست محيطي دارد. خودروهـا منـابع اصـلي     خودروها هزينه

گـزارش شـده   اي هسـتند.   آلودگي هواي شهري و انتشار گازهاي گلخانه
هاي مضر هوا در جهان  كه ترافيك جاده منبع يك سوم كل آلودگي است

گردد  اكسيد كربن و سرب مي خودرو باعث باران اسيدي، دياست. اگزوز 
انسـان   سـالمت كه باعث گرم شـدن كـره زمـين و آسـيب رسـاندن بـه       

شود. ترافيك يكي ديگر از مشكالت است. از آنجايي كه افراد بيشتر و  مي
از وسايل نقليه استفاده  سواري و يا بيشتري به جاي پياده روي، دوچرخه

كنند، تقريبـاً هـر روز در سـاعات پيـك      رانندگي مي محل كارعمومي، تا 
مشـكل ايمنـي اسـت.     تـرين  جـدي شـود. امـا    ترافيك سنگين ايجاد مـي 

  دهد. تصادفات رانندگي ساالنه تعداد زيادي قرباني مي
  صحيح است. 3گزينه  .53

  ها: ساير گزينه
  ندارد، پس نادرست است. a) شناسه مانند 1
  ن گزينه هم نادرست است.ندارد بنابراين اي of) حرف اضافه 2
  ) از نظرمفهوم درست نيست.4

  صحيح است. 2گزينه  .54
توضيح: با توجه به فرم درست قرارگيري لغات و معني جملـه، گزينـه دو   

  صحيح است.

  صحيح است. 4گزينه  .55
  ) خطر2  ) سرگرمي1
  ) سالمتي4  ) فشار خون3

  )49(زبان انگليسي يازدهم، صفحة  
 صحيح است. 3گزينه  .56

اين سؤال به صفت عالي نياز داريم و شكل درست آن گزينـه   توضيح: در
  باشد. سوم 

  

  ترجمة متن:
گويد كه همه دوستانش تلفن همراه دارنـد. امـا مـادر مارسـيا      مارسيا مي

خواهـد مارسـيا    خواهد براي او تلفن بخـرد. مـادر مارسـيا نيـز نمـي      نمي
ترساند. مادر  ا ميهاي ويديويي انجام دهد. عالوه بر اين، اينترنت او ر بازي

اگر مارسيا تلفن همـراه دارد، چگونـه بفهمـيم بـا چـه      «گويد:  مارسيا مي
هـاي ويـديويي بـراي شـما مضـر هسـتند.        كند؟ بـازي  كسي صحبت مي

اينترنت خطرناك و كنترل نشده است. مثل اين است كه يك اسـلحه در  
نع كنـيم، و  خانه داشته باشيد. ما فقط بايد او را از استفاده از كامپيوتر م

خـرم. ايـن تنهـا راهـي اسـت كـه        من تا هجده سالگي براي او تلفن نمي
  »توانيم از امنيت (سالمت) مارسيا مطمئن شويم. مي

پدر مارسيا با مادر مارسيا مخالفت است. اگرچه او موافق اين است كه 
خطرات آن وجود دارد، اما اينترنت را دوست دارد و آن را بسيار مفيـد  

تـوانيم مارسـيا را از    مـا نمـي   ,مشكل اينجاسـت «گويد:  و ميداند. ا مي
استفاده از اينترنت منع كنيم، زيرا اين كار او را در موقعيت نـامطلوبي  

هاي ويديويي را دوست دارم. فكـر   دهد. عالوه بر اين، من بازي قرار مي
كننده است. بديهي است كـه   شود، سرگرم كنم در حد اعتدال بازي  مي

بدون محدوديت يا خودكنترلي خوب نيست. در نهايت، مـن  بازي آنها 
توانيم ايـن   كنم كه مارسيا به يك تلفن همراه نياز دارد. ما نمي فكر مي

  »چيزها را كنار بگذاريم.
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  صحيح است. 4گزينه  .57
يك از موارد زير شباهت مادر مارسيا و پدر مارسـيا را بهتـر    ترجمه: كدام
  كند؟ توصيف مي

  و تكنولوژي را دوست دارند.) مادر و پدر هرد1
  هاي ويديويي بد هستند. كنند بازي ) مادر و پدر هر دو فكر مي2
  كنند اينترنت خطرناك است. ) مادر و پدر هر دو فكر مي3
  دهد. ) مادر و پدر هر دو به سالمتي مارسيا اهميت مي4

  صحيح است. 1گزينه  .58
كـه در خانـه    مثـل ايـن اسـت   «گويد:  ، مادر مارسيا مي1ترجمه: در بند 

  گويد كه .... او اين را به اين دليل مي». اسلحه داشته باشي
  ) از اين ايده كه اينترنت خطرناك است حمايت كند.1
پذيري استفاده شـود،   ) اين ادعا را رد كند كه اگر از اسلحه با مسئوليت2

  ايمن است.
  ) پدر مارسيا را براي خريد اسلحه تشويق كند.3
 را اينترنت كنترل نشده است.) توضيح دهد كه چ4

  صحيح است. 1گزينه  .59
كدام يك از موارد زير بهترين راه براي مارسيا براي تغييـر   جمله: ةترجم

  نگرش مادرش در مورد فناوري خواهد بود؟
اي در روزنامه براي او بخواند كه درباره اهميت فنـاوري صـحبت    ) مقاله1

  كند. مي
نحوه عملكرد جديدترين تلفـن همـراه   ) يك دفترچه راهنما با جزئيات 2

  به او ارائه دهد.
  ) او را به كتابخانه ببرد و پنج وب سايت اينترنتي معروف را به او نشان دهد.3
  هاي ويديويي با او بگذراند. ) آخر هفته را با بازي4

  صحيح است. 2گزينه  .60
توانـد توصـيف شـود     مادر مارسيا بهترين شـكلي كـه مـي    جمله: ةترجم
  ....... است........

  ) مراقب، دقيق2  ) منطقي1
  ادب ) بي4  رحم ) بي3

  رياضي و آمار
  صحيح است. 3گزينه  .61

pدوشرطي گزارةارزش باشند،  هم qو  pاگر  q .درس خواهد بود  
  )8(رياضي و آمار يازدهم، صفحة 

  صحيح است. 3گزينه  .62
  داريم: 3 گزينةدر 

( q T) (F p) T F F       
  بنابراين اين گزينه اشتباه است.

  ها: بررسي ساير گزينه
  ) بر اساس قانون دمورگان صحيح است.1
نادرست باشد اين گزاره به انتفـاي مقـدم صـحيح اسـت و اگـر       p) اگر 2

  درست باشد باز هم صحيح است.
  بستگي دارد. p) چون گزاره عطفي است ارزش آن كامالً به 4

  )11فحة (رياضي و آمار يازدهم، ص
  
  

  صحيح است. 3گزينه  .63
pعكس نقيض گزاره q  يعنـيq p      بنـابراين ابتـدا هـر دو

كنيم و سپس جاي آنهـا را بـا هـم     گزاره سمت چپ و راست را نقض مي
  كنيم: عوض مي

 k{IM ª¹¬ Ájkø  o¬H  SwH ª¹¬ Ájkø qÃº2 2 1  

  
 k{IM IÄ¼¬ Ájkø  o¬H  SwH IÄ¼¬ Ájkø2 1 2  

  )16و آمار يازدهم، صفحة (رياضي 
  صحيح است. 3گزينه  .64

  ها: بررسي گزينه
x»:دو برابر جذر عددي برابر خودش است.«) نماد رياضي 1 x2  
تـر يـا مسـاوي     هـاي دو عـدد كوچـك    مجموع معكوس«) نماد رياضي 2

x»:مجموع آن دو عدد است. yx y  1 1  

xعـددي   ) درست. مربع ثلث3 x( ) 
22

3 تـر   از خـود آن عـدد كوچـك   9

x»:است. 
2

99  

)،12) تفاضل مكعب عددي از مجذور 4 x x )  2 3 312 از ثلث  144
)x،46مجموع همان عدد با جذر  ) 46

  تر است: بزرگ 3
xx  3 46144 3  

  )13آمار يازدهم، صفحة (رياضي و 
  صحيح است. 3گزينه  .65

  بررسي موارد:
  الف) قياس استثنايي به درستي انجام شده است.

  ب) اينكه عددي منفي نباشد، به معني مثبت بودن آن نيست، شايد صفر باشد!
  چيزي غير از مربي باشد. Bج) ممكن است دليل قهرمان نشدن تيم 

  ثنايي است.شامل قياس است» الف«پس فقط يك مورد 
  )14(رياضي و آمار يازدهم، صفحة 

  صحيح است. 4گزينه  .66
شود  را حذف كنيم مشكل حل مي d، دو پيكان خارج شده، اگر dاز عضو 

  و رابطه تابع خواهد بود.
شـود و   فقط يك پيكان خارج مي dرا نيز حذف كنيم از  dاز طرفي اگر

  شود. رابطه تابع مي
شـود و رابطـه    پيكاني خارج نمي cرا حذف كنيم ديگر از عضو  cاگراما 

  تابع نخواهد بود.
  شود. رابطه تبديل به تابع مي dيا dبنابراين فقط با حذف 

  )32(رياضي و آمار يازدهم، صفحة 
  صحيح است. 2گزينه  .67

ــاني ــابع همــ ــابطه تــ fضــ (x) x ــابراين در رابطــــه اســــت. بنــ
f (x) (a b)x a b   2  اوالً ضريبx     بايد عـدد يـك باشـد (يعنـي

a b 1    ثانياً چون در تـابع همـاني غيـر از (x    ديگـر چيـزي نـداريم
(y x) مقدارa b2 :نيز بايد برابر صفر باشد  

a b a aa b
       

1 13 12 0 3  

a b b b ab ( )( )        1 1 2 2 1 213 3 3 3 9  
  )30(رياضي و آمار يازدهم، صفحة 
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  صحيح است. 2گزينه  .68
هـاي كمتـر از صـفر بايـد     xضابطه متفاوت دارد. بـراي   3بازه،  3تابع در 

)معادله خطي را پيدا كنيم كه از دو نقطه , )0 )و 0 , )2 بگـذرد، اگـر    2
yتابع  x شويد اين  را در ذهنتان داشته باشيد، خيلي زود متوجه مي

yخط قسمتي از نمودار x  .است  
xبازةدر  0 yنيز قسمتي از نمودار 1 x .را داريم  

yتر از يك، تابعي ثابت با معادله هاي بزرگxو براي     داريم. 1
  )32(رياضي و آمار يازدهم، صفحة 

  صحيح است. 4گزينه  .69

اول به سراغ
| x |y x 2

  رويم. مي 

x| x |y xx
   

2 02
2 0  

yاكنون اين دو ضابطه را با x 2   دهيم: مساوي قرار مي 1
x x x ( , )¥oTz¶ ¾õ£º      3 30 2 2 1 22 2  

    ها نيست. اين نقطه در گزينه
x x x ( , )¥oTz¶ ¾õ£º          1 10 2 2 1 22 2  

البته بهتر اسـت ايـن    ها را امتحان كنيم،  توانستيم گزينه از همان اول مي
آمده  99راه را ياد بگيريد، چون تستي شبيه به اين تست در كنكور سال 

  شود. ها حل نمي كه با امتحان كردن گزينه
  )42(رياضي و آمار يازدهم، صفحة 

  صحيح است. 1گزينه  .70
  )9(رياضي و آمار يازدهم، صفحة 

  صحيح است. 3گزينه  .71
  شكل ديگر نمايش آن به صورت زير است:

q P
p

q

½I«ºA  o¬H


  

  )14(رياضي و آمار يازدهم، صفحة 
  صحيح است. 3گزينه  .72

نمايش زوج مرتبي تابع نبايد مؤلفه اول تكراري وجـود داشـته باشـد.    در 
دوم آن زوج مرتب هم برابر  مؤلفةاول تكراري بود بايد  مؤلفةبنابراين اگر 

  باشند تا عضوهاي تكراري در مجموعه يك بار نوشته شوند.
( , ) , ( , b) b 5 1 5 1  
( , a b) , ( , ) a b , b a      2 2 5 5 1 4  

a b    4 1 5  
  )23(رياضي و آمار يازدهم، صفحة 

  صحيح است. 2گزينه  .73
fهاي گوياxبه ازاي  (x)  2 است، بنابراين تمام مقاديرf (x) به ازاي
x Q م:صفر بوده و كافي است گوياها را در عبارت در نظر بگيري  

f ( ) f ( ) f ( ) ... f ( )   16 25 36 100 
f ( ) f ( ) f ( ) ... f ( )    4 5 6 10  
( ) ( ) ... ( ) ( )          2 2 2 7 2 14  
  )32(رياضي و آمار يازدهم، صفحة 

  صحيح است. 3گزينه  .74
xرا از حل معادله xابتد مقدار   3 2   آوريم: به دست مي 0

x x    23 2 0 3  

xبا جايگذاري  2
  آيد: مقدار عبارت به دست مي 3

| [ ] [ ] | | [ ] [ ] |      2 2 20 2010 103 3 3 3  
kو kاز آنجايي كه جزء صحيح به همه اعداد ميان دو عدد متـوالي   1 ،

دهد، جزء صحيح هـر عـدد غيرصـحيح برابـر      را نسبت مي kعدد صحيح 
  تر خواهد شد. عدد صحيح كوچك

/[ ] [ ...] 20 6 63  

/[ ] [ ...]    20 6 73  

| [ ] [ ] | | ( ) |     20 20 6 7 133 3  
  )34(رياضي و آمار يازدهم، صفحة 

  صحيح است. 3گزينه  .75

  

  
  

  
  

  
  )40(رياضي و آمار يازدهم، صفحة 

  علوم و فنون ادبي
  صحيح است. 3گزينه  .76

  پيچيده دارند.هاي تاريخ وصاف و تاريخ جهانگشاي جويني نثر  كتاب
  )14(علوم و فنون ادبي يازدهم، صفحة 

  صحيح است. 2گزينه  .77
ديوان شمس از آثـار منظـوم موالناسـت و بسـياري از معـارف بشـري و       

  مسائل عرفاني را بيان كرده است.
  )14(علوم و فنون ادبي يازدهم، صفحة 

  صحيح است. 3گزينه  .78
  هاي نثر در سبك عراقي است. اين ويژگي، از ويژگي

  )14(علوم و فنون ادبي يازدهم، صفحة 
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  صحيح است. 3گزينه  .79
  دهد. اعتباري دنيا را مورد تأكيد قرار مي شعر از ابن يمين است و بي

  )16(علوم و فنون ادبي يازدهم، صفحة 
  صحيح است. 1گزينه  .80

است كه با هجاي كوتاه شروع » نَ خا هد و نَ جو يد«ركن دوم اين بيت 
  هاي آوايي متناسب دارند. پايه» ي / حِ كا يتقَ دي م«شوند كه  مي

  ها: بررسي ساير گزينه
  شوند. بي هو د و خُفـ ت گي هستند كه با هجاي بلند شروع مي) 2
  شوند. پي را مون و عر فا ني هم با هجاهاي بلند شروع مي) 3
شود و دلم  آب رو يش و د لَم را كه آبرويش با هجاهاي بلند شروع مي) 4

اسب است اما چون هر دو واژه بايد مناسب قرارگرفتن در ركن سوم را من
  هم نادرست است. 4گزينة باشند، 

  )23(علوم و فنون ادبي يازدهم، صفحة 
  صحيح است. 2گزينه  .81

ركن است، ولي ساير ابيـات داراي سـه    4اين گزينه در هر مصراع داراي 
  ركن درهر مصراع هستند.

گزينة
2 

 ني بِ دست گَن جِ سل طا دا ييدرگ   من ك دا رم
 ور ك نَم تي يِ دون پر گَر د شِ گي  كي طَ مع در

       
گزينة

1 
 دا م داد را بِ حك مت  عن ك بو تي
 را م داد را در رو آ  صد رِ عا لَم

       
گزينة

3 
 م بِگ ذا رم م دس تَم دا  م نم شَب آ
 بگ ذا رمم ك نا رِ جا  حِ سا بت را

     
گزينة

4 
 ها د اَم سي ر تي بِن  هر ك سي را
 دا د اَم ا ص ط ال حي  هر ك سي

  

 )24 و 23 ايه هحفص ،مزدهاي (علوم و فنون

  صحيح است. 4گزينه  .82
  فاعلن است. ,فاعالتن ,فاعالتن ,وزن شعر فاعالتن

  صحيح است. 1گزينه  .83

  بيت
نان مي ب  دس ت جاكَز   دا رم ج فا  من دو ست مي

 رم
 زان مي ر وم اُف تانُ خي آ رم و لي  طا قت نِ مي
 مستفعلن مستفعلن مستفعلن  مستفعلن

       

گزينة 
1  

 هي سر ز نَد اَز سي نِ آ دل ها يِ شَب  تَر سم و رين
 يي در ز نَد آ تَش بِ جا بي رون ج هد  بر قي زِ دل
 مستفعلن مستفعلن مستفعلن  مستفعلن

       

گزينة 
2  

 ت پش تي بان ك دا رد چن رِ اُم مت را  چِ غَم دي وا
 ح پش تي بان ك با شَد نو جِ بح ران را  چِ با كَز مو
 مفاعيلن مفاعيلن مفاعيلن  مفاعيلن

       

گزينة 
3  

 گ شاي خِ رد دل نَ ما ي  خِ رد ره
 س راي دوبِ هر ت گي رد  خِ رد دس
 فعول فعولن فعولن  فعولن

       

گزينة 
4  

 بي ش ما مان م با دا درج هان در  در د ما را
 بي ش ما جام م با دا بي ش ما و  مرگ با دا
 فاعلن فاعالتن فاعالتن  فاعالتن

 

  )47(علوم و فنون ادبي يازدهم، صفحة  
  

  صحيح است. 3گزينه  .84
شـود، گسـترده اسـت     نوع تشبيهي كـه ديـده مـي   در اين گزينه هر سه 

  به، پابرجايي: وجه تشبيه؛ (زندگي: مشبه، آتشگه: مشبه
شود. (تشبيه فشرده دو نـوع   ) تشبيه فشرده اضافي ديده مي1در گزينه (

  است: اضافي و غيراضافي (اسنادي)).
  آتش خشم اضافه تشبيهي است. 

درخـت اسـت. دوسـتانم    ) تشبيه اسنادي داريم: مادرم برگ 2(گزينة در 
  آب روان هستند.

اضـافة  ) تشبيه اضافي داريم: ابر كرم، بـاران محبـت هـر دو    4(گزينة در 
  و تشبيه فشرده هستند. تشبيهي

  )30(علوم و فنون ادبي يازدهم، صفحة 
  صحيح است. 3گزينه  .85

در اين گزينه دو تشبيه  فشرده داريم: حرير بـاور (بـاور: مشـبه / حريـر:     
  به).  (ندامت: مشبه / شعله: مشبه شعلة ندامت:به) و  مشبه

: 1گزينـة  شـود.. در   ها در هر گزينه يك تشبيه ديـده مـي   در ساير گزينه
: 2گزينـة  به). در  كمان ابرو تشبيه فشرده است (ابرو: مشبه، كمان: مشبه

گزينة به). در  اضافه تشبيهي است: (ضمير: مشبه و آينه: مشبه آينة ضمير
به)  بيه اضافي است: عشق مشبه است و به جام: (مشبه: جام عشقت تش4

  تشبيه شده است.
  )22و  21هاي  (علوم و فنون ادبي يازدهم، صفحه

  صحيح است. 4گزينه  .86
  ها: بررسي ساير گزينه

  ) كردار و در2                         ) به چه ماند1
  به سان ادات تشبيه هستند.) 3

  )33 (علوم و فنون ادبي يازدهم، صفحة
  صحيح است. 1گزينه  .87

صبح اميد اضافه تشبيهي است و دو ركن (وجـه تشـبيه و ادات تشـبيه)    
  وجود ندارد.

  ها: بررسي ساير گزينه
شد (صدا: تشـبيه، چـون: ادات تشـبيه،     ) صدا چون بوي گل پخش مي2

  شد: وجه تشبيه) ، پخش ميبه بوي گل: مشبه
ادات تشبيه، مور: وجـه  ) من چو مور به كنجي نشينم. (من: مشبه، چو: 3

  تشبيه، به كنج نشينم: وجه تشبيه)
) دل مثل صنوبر صبور است. (دل: مشبه،  مثـل: ادات تشـبيه، صـنوبر:    4

  به، صور: وجه تشبيه) مشبه
  )30و  29هاي  ه(علوم و فنون ادبي يازدهم، صفح

  صحيح است. 1گزينه  .88
فكري سـبك  هاي  در ميان تمام موارد فقط آسماني بودن معشوق از ويژگي

  هاي فكري سبك خراساني است. عراقي است و ساير موارد از ويژگي
  )37(علوم و فنون ادبي يازدهم، صفحة 

  صحيح است. 4گزينه  .89
  است. دورة عراقيهاي ادبي نثر  اين ويژگي از شاخصه

  )28(علوم و فنون ادبي يازدهم، صفحة 
  صحيح است. 2گزينه  .90

بازگردانـد و   دورة خودبه انشاي مالحسين واعظ كاشفي كليله و دمنه را 
  ناميد.» انوار سهيلي«آن را 

  )38(علوم و فنون ادبي يازدهم، صفحة 
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  صحيح است. 3گزينه  .91
هاي فكري شعر سبك عراقي است. در اين  برتري عشق بر عقل از ويژگي
  كم وارد شعر شده است. هاي عرفاني كم دوره ستايش عشق و انديشه

  )27صفحة (علوم و فنون ادبي يازدهم، 
  صحيح است. 3گزينه  .92

  ظفرنامة شامي مقدمة كتاب
  )38(علوم و فنون ادبي يازدهم، صفحة 

  صحيح است. 1گزينه  .93
  / نِ مي دا نَم / خُ دا ون دا / حِ كا يت ها

  ها: بررسي ساير گزينه
  خُ  دا  ون  دا  /   پر   وا  نِ  ها /  معـ شو ق من )2

  ت  تَن تَن تَن   تَن تَن   ت  تَن / تَن تَن ت تَن           
  آ  شِ  نا  يي / س  بك با   الن  / مي  شِ  ني  دم )3

  تَن ت تَن تَن    ت تَن تَن  تَن     تَن  ت  تَن  تَن           
  دل ب ري ها  / شا   عِ   را  نِ  / اي   د  ري  غا )4

  ت تَن تَن     تَن ت تَن  تَن   تَن ت  تَن  تَن تَن           
  )43(علوم و فنون ادبي يازدهم، صفحة 

  صحيح است. 1گزينه  .94
  است.» مفاعيلن فاعيلن مفاعيلن مفاعيلن«وزن آن 

  )43(علوم و فنون ادبي يازدهم، صفحة 
  صحيح است. 3گزينه  .95

گزينة 
3  

 و رست يِ شِ دا بخ شا  ِب  س عا د ت
 و رست رازوِي زوبا گ   چن  در  نَ

 فعل فعولن فعولن  فعولن
U  - -  U -- U-- U- 

       

گزينة 
1  

 د  لي  بود ك جا در د  بِ گي تي هر
 م  كَر  دند د عش قَش نا  بِ هم كَر دن

 مفاعيل (فعولن) مفاعيلن  مفاعيلن
U  - - -  U--- U-- 

       

گزينة 
2  

 ز  گَر  دان ش  بم  را  رو  خُ دا  ون  دا
 ز  گَر  دان ج  هان  پي  رو  چ  رو  زم بر
 مفاعيلن (فعولن) مفاعيلن  مفاعيلن

U  - - -  U--- U-- 
 شود. نكته: ن بعد از حروف صدادار (ا، ي، و) در تقطيع خوانده نمي

گزينة 
4  

 ير  زدنَ  ك  دن  يا غَم  اَ  گَر دا  ني
 ش خُر رم س تان خُش  با  يِ  دو*ِب  رو  

 مفاعيلن (فعولن) مفاعيلن  مفاعيلن
U  - - -  U--- U-- 

  

* نكته: گاهي شاعر با استفاده از اختيـارات خـودش در شـعر از هجـاي     
  كند. كوتاه به جاي هجاي بلند استفاده مي

  )43(علوم و فنون ادبي يازدهم، صفحة 
  صحيح است. 2گزينه  .96

  در گزينه يك مجاز داريم؛ خاك مجاز از زمين است.
  ها: بررسي ساير گزينه

  ) هر دو دست  مجاز از قدرت است.3
شـود. سـپيد    ) سر مجاز از موهاي سر است (چون سر كـه سـپيد نمـي   4

  كند). اي است كه ما را به موي سر راهنمايي مي شدن قرينه
  )54(علوم و فنون ادبي يازدهم، صفحة 

  صحيح است. 1زينه گ .97
در  گزينـة يـك  است. امـا در  » مردم عالم«ها عالم مجاز از  در سايرگزينه

به كار رفته است. همچنين در بيـت  » جهان«مفهوم واقعي خودش يعني 
  است.» چشم«دوم نرگس مجاز از 

  )53(علوم و فنون ادبي يازدهم، صفحة 
  صحيح است. 4گزينه  .98

تواند بـه تنهـايي پشـت     نميچون گوش ». انسان«گوش مجاز است از 
  ديوار باشد.

  )52(علوم و فنون ادبي يازدهم انساني، صفحة 
  صحيح است. 1گزينه  .99

در اين گزينه سر: مجاز از انسان؛ مغـز: مجـاز از فكـر و انديشـه؛ پوسـت:      
  مجاز از ظاهر و وجود است.

  ها: بررسي سايرگزينه
  ) دست مجاز از انگشتان دست.2
  خواندن است. ) الحمد مجاز از فاتحه3
  ) سر اول مجاز از جان و سر دوم مجاز از فكر است.4

  )53(علوم و فنون ادبي يازدهم، صفحة 
  صحيح است. 3گزينه  .100

  دل مجاز از دل مردم دنيا )1
بـه معنـي   » چـو «شود.  نه مجاز دارد و نه آرايه تشبيه در آن ديده مي) 2
  است.» زماني كه«
  نباشم و نرگس مجاز از چشم است.دل  تشبيه: من چون الله خونين) 3

  شود. نه تشبيه و نه مجاز ديده نمي )4(گزينة در 
  )54و  26هاي  (علوم و فنون ادبي يازدهم، صفحه

  تاريخ
  صحيح است. 1گزينه  .101

هاي محلي، اين نـوع   اي در ميان سلسله نويسي سلسله باگسترش تاريخ
تـاريخ  «نويسـي محلـي پيوسـتگي يافـت. كتـاب       نويسي با تـاريخ  تاريخ
هاي  اثر ابوالفضل بيهقي در تاريخ غزنويان، از مشهورترين تاريخ» بيهقي
  اي است. سلسله

  )6، صفحة 1تاريخ يازدهم، درس (

  صحيح است. 2گزينه  .102
  شود:  اعتبارسنجي و تعيين اصالت خبر در دو مرحله انجام مي

ســنجش اعتبــار و نقــد و بررســي  -2ســنجش اعتبــار و نقــد راوي،  -1
شـود   و منابع تاريخي. مورد دوم خود به شش دسته تقسيم مي ها گزارش

مقايسه و تطبيق با ساير منابع  -2مطابقت با عقل،  -1كه عبارت است از:
سـنجش   -4شناسـي،   مطابقت با نتـايج تحقيقـات باسـتان    -3و شواهد، 

اعتبارسنجي با تكيه بر دستاوردهاي  -5ها براساس زمان و مكان،  گزارش
  اعتبارسنجي به كمك دستاوردهاي ساير علوم انساني. -6علوم تجربي، 

در عبارت ذكر شده در صورت سوال، بيهقي به صراحت بـه اهميـت نقـد    
پردازد و معيار مفيد بودن خبـر را در راسـتگويي    كننده (راوي) مي روايت

داند. همچنين در بخش نقد روايت، به مطابقت آن با عقل و خرد  وي مي
 هـاي مطـرح شـده در ايـن پرسـش،      ن در ميان گزينـه تأكيد دارد. بنابراي

  باشد. تر مي تر آن است، درست كه حالت كلي 4 گزينةنسبت به  2گزينة 
  )15و  14هاي  صفحه، 2تاريخ يازدهم، درس (
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  صحيح است. 3گزينه  .103
نگـاران، بـدون    نگاري در اين بود كه تاريخ ترين ويژگي اين نوع تاريخ مهم

  كردند. ها عيناً آنها را ذكر مي روايت هيچگونه دخل و تصرفي در
نگاري تحليلي نوشته  تاريخشيوة ابوعلي مسكويه به » االمم تجارب«كتاب 

  شده است.
نگاري تركيبي ناچار بـه گـزينش و انتخـاب اسـت و       مورخ در روش تاريخ

 هاي خبر از چشم او دور بماند. امكان دارد برخي از جنبه
  )18و  17هاي  صفحه، 2تاريخ يازدهم، درس ( 

  صحيح است. 1گزينه  .104
 20سـالگي در جنـگ فجـار شـركت كردنـد در سـن        14پيامبر در سن 

سالگي بـا   25سالگي در پيمان حلف الفضول مشاركت داشتند و در سن 
سـالگي   35) به سفر تجاري به شام رفتند. در سـن  سرمايه خديجه (

  ايشان نيز به روايتي واقعه نصب حجراالسود رخ داد.
  )25صفحة ، 3، درس يخ يازدهم(تار

  صحيح است. 4گزينه  .105
  ها: بررسي گزينه

القمدس به كعبه  بدر ـ تغيير قبله از بيت  غزوة) وقايع سال دوم هجري: 1
) ـ اخـراج يهوديـان    در مكه ـ ازدواج حضرت فاطمـه (س) بـا علـي (    

  قَينُقاع از مدينه. يني
اُحد ـ كشتار  غزوة ) ـ  ) وقايع سال سوم هجري: والدت امام حسن (2

  مبلغان مسلمان در بئرمعونه و رجيع.
نضير و اخراج آنان  ) وقايع سال چهارم هجري: رويارويي با يهوديان بني3

  ).از مدينه ـ والدت امام حسين(
رار و دفـع        غـزوة ) وقايع سال نهم هجري: 4 تَبـوك ـ ويرانـي مسـجد ضـ

ود نماينـدگان قبايـل   ـ نزول آيات برائت از مشـركان ـ ور    توطئة منافقان
  عرب به مدينه و پذيرش اسالم.

  )32، صفحة 4تاريخ يازدهم، درس (
  صحيح است. 4گزينه  .106

  تشريح موارد نادرست:
الف) مردم يثرب كه از تفرقه و جنگ به ستوه آمده بودند، اندكي پيش از 
هجرت، قصد داشتند كه شخصي به نـام عبـداهللا بـن ابـي را بـه رياسـت       

  اما عملي نشد.خويش برگزينند؛ 
  ب) اوس و خزرج از قبايل عرب بودند، نه يهود.

  ج) پيمان عقبه اول در سال دوازدهم بعثت رخ داد.
هـ) رسول خدا به دنبال پيمان عقبه دوم به مسلمانان دستور داد كه بـه  

 يثرب مهاجرت كنند.
  )33تا  30هاي  ه، صفح4 ، درستاريخ يازدهم(

  صحيح است. 3گزينه  .107
اي مكتـوب،   نامه اول ابوبكر در واپسين لحظات زندگي، طي وصيت خليفة

دوم عمر نيز پيش  خليفةعمربن خطّاب را به جانشيني خود معرفي كرد. 
از مرگ، شورايي شش نفره تشكيل داد و اعضاي آن را مأمور كرد كـه از  

هـاي   وگوها و رايزني ميان خود يك نفر را به عنوان خليفه برگزينند. گفت
اي پيش رفت كه سرانجام عثمان بـن عفّـان بـه     اي آن شورا، به گونهاعض

  سوم انتخاب شد. خليفةعنوان 
  )47و  46، 44هاي  ه، صفح5، درس تاريخ يازدهم(

  صحيح است. 3گزينه  .108
الف) تبديل خالفت ديني به سلطنت با روي كار آمدن معاويه و تأسـيس  

  اموي به وقوع پيوست.سلسلة 
  علم و انديشه تجلي يافت. عرصةاث اسالمي اندلس در ترين مير ب) برجسته

  ج) عبدالرحمان بن معاويه حكومت امويان را در سرزمين اندلس تأسيس كرد.
) توسط معاويه تبديل به رسم شـده  گويي و اهانت به علي ( د) دشنام

  بود كه توسط عمر بن عبدالعزيز منع گرديد.
  )64و  63، 59، 56هاي  ، صفحه6(تاريخ يازدهم، درس 

  صحيح است. 1گزينه  .109
  نخستين پايتخت فاطميان شهر مهديه بود.

خالفت فاطميان در زمـان مستنصـر بـه اوج قـدرت سياسـي، شـكوفايي       
  فرهنگي و رونق اقتصادي دست يافت.

  در دوران مأمون و هامون فعاليت علمي و فكري مسلمانان به اوج خودش رسيد.
  )74 و 72هاي  صفحه، 7، درس تاريخ يازدهم(

  صحيح است. 3گزينه  .110
  هاي نادرست: تشريح عبارت

ب) ابن اشعث: او كه از سوي حجاج، حاكم عراق، به فرمانـدهي سـپاهي   
خواست  مأمور جنگ با خوارج و رتبيل، پادشاه كابل، شده بود، چون نمي

امـوي شـورش    خليفةاز عراق دور شود، به همراه سپاهيانش بر حجاج و 
اشعث را كه بسياري از موالي هم به او پيوسته  كرد. حجاج موفق شد ابن

  بودند، شكست دهد و به قتل برساند.
) در زمان خالفـت هشـام بـن    د) زيد بن علي: زيد فرزند امام سجاد (

عبدالملك در مخالفت با امويان قيام كرد. يوسف بن عمـر، حـاكم امـوي    
تن مـردم  عراق كه از قصد زيد براي قيام باخبر شده بـود، مـانع از پيوسـ   

كوفه به او شد و توانست زيد و معدود افرادي را كه با او قيام كرده بودند، 
  شكست دهد.

عبداهللا بن زبير: با پناه جستن به مكه از بيعت با يزيد سر باز زد و پس از 
مرگ يزيد خود را خليفه خواند. سـپاه امـوي بـه فرمانـدهي حجـاج بـن       

  يوسف، او را سركوب كرده و كشت.
زيد: پس از شكست و قتل پدرش در كوفه، به سوي ايران فرار  يجيي بن

هاي بسـيار در جوزجـان شكسـت     و در  خراسان قيام كرد؛ پس از جنگ
  خورد و به همراه يارانش كشته شد.

  )61، صفحة 6(تاريخ يازدهم، درس 
  صحيح است. 4گزينه  .111

الف) جنبش بابك خرمدين سرانجام توسط افشين، سردار ايراني كـه بـه   
عباسي مأمور انجـام ايـن كـار شـده بـود، از ميـان        خليفةرمان معتصم ف

  برداشته شد.
ب) در جنبش مقنع براي نشان دادن مخالفت خود بـا عباسـيان، لبـاس    

  سفيد به تن كردند و به سپيدجامگان معروف شدند.
گونه رويارويي ميـان او و   ج) اسحاق ترك تنها به دعوت اكتفا كرد و هيچ

  وران خالفت روي نداد.پيروانش با مأم
د) در جنبش سنباد نيشابور، قومس، ري و قزوين فتح شد؛ ولي سرانجام 
در جنگ با سپاه عباسي شكست خوردند و فرمانده ايـن جنـبش انـدكي    

  بعد به دست اسپهبد طبرستان كشته شد.
  )86صفحة ، 8 درس (تاريخ يازدهم،
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  صحيح است. 4گزينه  .112
ها و  و ارسال آنها به مركز؛ انتقال فرمانآوري اخبار از نقاط مختلف  جمع«

ارزيـابي، محاسـبه و   «مربوط به ديـوان بريـد اسـت.    » هاي حكومتي نامه
مربوط به ديوان خراج يـا اسـتيفا   » هاي كشاورزي گردآوري ماليات زمين

است. پيشينه تأسيس ديوان در دوران اسالمي به زمان عمر بـن خطـاب   
هاد هرمزان (يكي از فرمانـدهان اسـير   گردد. او به پيشن خليفه دوم بازمي

  داد. مدينه تشكيلايراني) ديوان جند (سپاه) را در 
  )71و  70 هاي ، صفحه1تاريخ يازدهم، درس (

  جغرافيا
  صحيح است. 4گزينه  .113

باشد و در شمال غربـي   نواحي توندرا مي بستةخاك كرايوزول، خاك يخ 
  كشور كانادا غالب است.

  )6، صفحة 1(جغرافياي يازدهم، درس  
  صحيح است. 3گزينه  .114

ويژگي ناحيه ساوان پراكنده تابستاني باراني و زمسـتاني خشـك اسـت و    
  ويژگي ساوان متراكم دو ماه بدون باران است.

  )16، صفحة 2(جغرافياي يازدهم، درس  
  صحيح است. 2گزينه  .115

ريـايي را فـراهم   هايي كه يك ناحيه ساحلي دارد امكان تجـارت د  ويژگي
آورد و امكان تجارت دريايي موجب به وجود آمـدن شـهري بـا نقـش      مي

هـاي   شود. جـذب جمعيـت زيـاد، رونـق فعاليـت      بندري در كنار دريا مي
مربوط به تجارت و گردشگري و حمل و نقل بار و مسـافر موجـب پديـد    

  شود. هاي بلندمرتبه مي آمدن ساختمان
هاي هـر مكـان نـوعي پيوسـتگي و      و پديدهدهد كه ميان اجزا  اين نشان مي

ها متمايز شود  شود آن مكان از ساير مكان هماهنگي وجود دارد كه باعث مي
  شوند. هاي مشابه بوجود بيايد كه نواحي ناميده مي  هايي با ويژگي و مكان

  )4و  3هاي   ، صفحه1(جغرافياي يازدهم، درس  
  صحيح است. 2گزينه  .116

  مصرفي كشور، شهر تهران است. ترين قطب صنعتي الف) مهم
ب) بازارهاي شناور در بانكوك پايتخت تايلند، موجـب بـه وجـود آمـدن     

  اي تجاري و گردشگري شده است. ناحيه
  تر است. آهن در نواحي مرتفع و كوهستاني دشوارتر و پرهزينه پ) احداث راه

ي ترين آنها به طـور ويـژه از نظـر اقتصـاد     حتي دورافتاده نواحي،  همةت) 
  تحت تأثير يكديگرند.

  )13تا  11هاي  ، صفحه2(جغرافياي يازدهم، درس  
  صحيح است. 3گزينه  .117

درجه به دليل مايل تابيـدن، مسـاحتي دو    60پرتوهاي خورشيد در مدار 
گيرنـد. مقـدار انـرژي گرمـايي دريـافتي       را در بر مـي  استوايي ناحيةبرابر 

  توسط هر واحد سطح در اين ناحيه تقريباً نصف استوايي است.
  )23، صفحة 3(جغرافياي يازدهم، درس  

  صحيح است. 3گزينه  .118
  
  
  
  
  
  

انگليسي  ناحية زبانيِاي انتقالي را در امتداد دو  بخش هاشورخورده، ناحيه
آمريكـا و مكزيـك نشـان     متحـدة و اسپانياي، در مجـاورت مـرز ايـاالت    

  دهد. در اين بخش هر دو زبان انگليسي و اسپانيايي رواج دارد. مي
  )16، صفحة 2(جغرافياي يازدهم، درس  

  صحيح است. 2گزينه  .119
بيابان گبي به علت دوري از درياها و منابع رطوبتي و يـا شـكل و جهـت    

 تـودة هـواي  ها (كه از رسيدن بـه   و قرار گرفتن در پشت كوه ها ناهمواري
كند) ايجاد شده است. بيابان آتاكاما به علـت   مربوط به آنها جلوگيري مي

  وجود مركز پرفشار و صعود نكردن هوا به وجود آمده است.
  بيابان آتاكاما يك بيابان گرم است.

  )34و  33 هاي ، صفحه3(جغرافياي يازدهم،  درس  
  صحيح است. 4ه گزين .120

باشـد؛ زيـرا    منحني نشان داده شده بيانگر آنتي سيكلون يـا پرفشـار مـي   
فشار از خارج به داخل افزايش يافته اسـت. و در منطقـه خشـك ميـزان     

باشد و در بارندگي همرفتـي تـوده    مي mm 150تا  100بارندگي ساالنه 
  شود. تر مي هوا از هواي مجاور خود گرم

  )36و  35، 32، 27هاي  ، صفحه3رس (جغرافياي يازدهم، د 
  صحيح است. 1گزينه  .121

آور  برخي معتقدند كه استفاده از مالچ نفتي به دليل تـأثيرات بـد و زيـان   
هاي مناسـب ماننـد    آن مناسب نيست و بهتر است در اين مناطق از مالچ

  ريگ يا بقاياي گياهان و... استفاده كرد.
  )59، صفحة 5(جغرافياي يازدهم، درس  

  صحيح است. 3نه گزي .122
ها و درزها از عوامـل   تغييرات دماي شب و روز و يخ بستن آب در شكاف

  ها است. در كوهستان» هوازدگي«مهم 
گوينـد،   مـي  »كارسـت « كـي را هآهـاي   و انحـالل سـنگ   پديدة خوردگي

همچنين جاري شدن آب به سمت پايين، به دليل شيب زمين و تخريب 
  باشد. ها مي كوهستان» فرسايش«ها، از عوامل  سنگ

  )44، صفحة 5(جغرافياي يازدهم، درس  
  صحيح است. 2گزينه  .123

  تشريح موارد نادرست:
تان ها بيابان لوت در منطقـه شـهداد در اسـ    ترين ياردانگ ب) از برجسته

  كرمان قرار دارد.
اي هاللي شكل و منفـردي هسـتند كـه دو     هاي ماسه ها تپه ب) از برخان

  زائده يا بازو در جهت باد دارند.
هاي سنگي قارچي شكلي كه حاصل تخريب مواد نرم توسط  ت) به ستون

  شود. هاي سخت هستند، گرزديو گفته مي باد و باقي گذاشتن بخش
  49تا  46اي ه (جغرافياي يازدهم، صفحه 

  صحيح است. 3گزينه  .124
يا انتشار فرايندي است كه طي آن يك موضـوع يـا پديـده     پديدة پخش

شـيوة  ها، نوآوري، وسايل و ابـزار، لبـاس،    مانند زبان، مذهب، افكار و ايده
يابـد.   هـا گسـترش مـي    و حتي بيماري از يك مكان به ساير مكان زندگي

هاي پرسش از  ي، تحليل گزينهبنابراين و با توجه به تعريف پخش فرهنگ
  اين قرار است:

هـاي   افتتاح رستوران مك دونالـد در عربسـتان: مبـدأ ايـن رسـتوران      -1
  است. متحدة آمريكااي، كشور اياالت  زنجيره

گيري بيماري كرونا در ايران: مبدأ اين بيماري شهر ووهان واقـع   همه -2
  در كشور چين است.

  )81تا  79 ، صفحه5(جغرافياي يازدهم، درس  
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  صحيح است. 2گزينه  .125
زبان قوم سامي، زبان مردم عرب و يهود و زبان قوم حامي، زبان بعضي از 

  مردم در شمال آفريقا است.
  )70، صفحة 5(جغرافياي يازدهم، درس  

  شناسي جامعه
  صحيح است. 1گزينه  .126

مـرگ و زنـدگي    دربـارة  هـاي بنيـادين   فرهنگ جهان بايد بتواند به پرسـش 
هايي كه توجه خود را به نيازهاي مادي و دنيوي  ها پاسخ دهد. فرهنگ انسان

كنند، از پاسخ بـه نيازهـايي كـه سـعادت معنـوي و ابـدي        انسان محدود مي
هـاي   هايي كه به جنبـه  مانند. چنين فرهنگ ها را تأمين كند، غافل مي انسان

بسط و گسترش پيدا كنند،  معنوي زندگي انسان توجه ندارند، در صورتي كه
سازند. فرهنگ صهيونيسـم   هاي روحي و رواني گرفتار مي انسانيت را با بحران

  داند. هاي خود را متوجه نژاد خاصي مي ها و ارزش آرمان
  )14و  13هاي  ، صفحه2(علوم اجتماعي يازدهم، درس 

  صحيح است. 2گزينه  .127
  ها: بررسي ساير گزينه

  (مربوط به بخش فردي جهان انساني است).درست ـ درست ـ نادرست  - 1
زندگي اجتمـاعي انسـان    شيوةدرست ـ نادرست (بخش فرهنگي آن،   -2

  دهد) ـ درست را شكل مي
  نادرست (جهان تكويني محدود به طبيعت نيست) ـ درست ـ درست -3

  )8تا  6هاي   ، صفحه1(علوم اجتماعي يازدهم، درس 
  صحيح است. 3گزينه  .128

عاد اخالقي و رواني مربـوط بـه بخـش فـردي جهـان      درست ـ نادرست اب 
  انساني است.

  ها: بررسي ساير گزينه
  درست ـ درست  -1
  درست ـ درست -2
نادرست (بخش فردي، هـويتي ذهنـي دارد) ـ نادرسـت (انديشـيدن       -4

  مربوط به بخش ذهني و فردي است).
  )7تا  4 هاي ، صفحه1(علوم اجتماعي يازدهم، درس 

  .صحيح است 3گزينه  .129
  هاي نادرست: تشريح گزينه

ها ايجاد كنـد   را در انسان تعهد و مسئوليت روحيهـ فرهنگ جهاني بايد 
  شمول فراهم شود. هاي جهان تا زمينه گسترش و تحقق عقايد و ارزش
هـاي ثابـت بشـر و نيـز      پرسـش  ـ فرهنگ جهاني بايد توانايي پاسـخ بـه  

  را داشته باشد. هاي متغير پرسش
  )16و  15، 14هاي  ، صفحه2يازدهم، درس (علوم اجتماعي 

  صحيح است. 2گزينه  .130
  هاي نادرست: تشريح گزينه

  امپرياليسم از امپراتوري گرفته شده است. واژةـ 
گشايي و امپراتوري است كه از قرن پانزدهم توسط  ـ استعمار نوعي جهان

  اروپاييان آغاز شد.
  )23، صفحة 3(علوم اجتماعي يازدهم، درس 

  حيح است.ص 1گزينه  .131
تمامي افراد و اعضاي جامعه تغلب دوست دارند تا بر يكايك مردم جامعه 

  ها غلبه كنند. خود و جوامع ديگر چيره شده و بر ساير ملت
  )19، صفحة 3(علوم اجتماعي يازدهم، درس 

  صحيح است. 1گزينه  .132
هاي غربي مانند ناسيوناليسم و ماركسيسم وحدت اسالمي  مكاتب و روش

  كردند. ميرا مخدوش 
  )32، صفحة 4(علوم اجتماعي يازدهم، درس 

  صحيح است. 1گزينه  .133
هـاي متعـالي اسـت كـه      ليبراليسم به معناي آزادي انسان از همـه ارزش 

  مستقل از او باشد.
  هاي ديگر: تشريح گزينه

امور درقياس بـا خواسـت   همة ) ليبراليسم را با اباحيت و مباح دانستن 2
  اند. انسان تعريف كرده

  الهي ندارد. ارادةقوانين اين نظام ريشه در علم و  )3
هايي است كـه   ارزش همة) ليبراليسم به معناي مبدأ بودن آدمي، براي 4

  گيرند. به خواست او شكل مي
  )53، صفحة 6(علوم اجتماعي يازدهم، درس 

  صحيح است. 2گزينه  .134
حقوق انسان در فرهنگ ديني، مبتني بر فطرت الهـي انسـان اسـت؛ امـا     

هـا،   حقوق بشر بر مبنـاي انديشـه اومانيسـتي، صـرفاً براسـاس خواسـته      
  گيرد. ها و تمايالت طبيعي آدميان شكل مي عادت

  )40، صفحة 5(علوم اجتماعي يازدهم، درس 
  صحيح است. 3گزينه  .135

زمينــة دنيــاگرايي رايــج در ســطح  هنجارهــا، رفتارهــا و زنــدگي مــردم، 
  هاي روشنگري فراهم آورد. گسترش فلسفه

سكوالريسم پنهان به معناي رويكرد گزينشي به ابعـاد معنـوي جهـان و    
  پوشش معنوي دادن به رفتارهاي دنيوي است.

هــاي فلســفي  انقــالب فرانســه كــه ريشــه در دوران رنســانس و انديشــه 
روشنفكري و تغييرات اجتماعي مربوط به انقالب صنعتي دارد، نخسـتين  

  انقالب ليبرال جهان است.
  )51تا  49هاي  ، صفحه6يازدهم، درس  (علوم اجتماعي

  صحيح است. 2گزينه  .136
هاي سكوالر غربـي در حمايـت از مبلغـان مسـيحي انگيـزه دينـي        دولت

نداشتند. آنها همانگونه كه در ابتدا بـراي حـذف قـدرت كليسـا و ايجـاد      
هاي پروتستاني را بـه خـدمت گرفتنـد، در ايـن      سياست سكوالر، حركت
يت براي گسترش جهاني قدرت خـود اسـتفاده   مرحله نيز از تبليغ مسيح

كردند. آنان با تبليغ مسيحيت، فرهنگ عمومي جوامع غير غربي را دچار 
هـاي فراماسـونري نيـز بـر نخبگـان       كردند و از طريق سازمان اختالل مي

  گذاشتند. سياسي آن جوامع تأثير مي
  )59  ، صفحة7درس  (علوم اجتماعي يازدهم،

  صحيح است. 3گزينه  .137
  حل تكوين نظام نوين جهان:مرا
هاي سياسي سكوالر: زوال تدريجي قدرت كليسا منجر  پيدايش قدرت -1

ها و اربابان بزرگ شد. درنهايـت   اي فئودال هاي منطقه به حاكميت قدرت
هايي شكل گرفت كه بـه طـور رسـمي، گسسـت      با انقالب فرانسه، دولت

  خود را از دين اعالم كردند.
رت، سرمايه و صنعت: صنعت عنصر ديگري بود كه پيوند قدرت با تجا -2

  داران افزود. بر فرايند انباشت ثروت و موقعيت سرمايه
هــاي فراماســونري:  بــه خــدمت گــرفتن مبلغــان مــذهبي و ســازمان -3

اقتصـادي نيازمنـد درهـم شكسـتن      افعنـ كشورهاي عربي براي تأمين م
را تحمـل   هـا  هاي فرهنگي اقدامي بودنـد كـه سـلطه و نفـوذ آن     مقاومت

  كردند. نمي
  ادغام جوامع در نظام نوين جهاني استعمار -4

  )60تا  57هاي  ، صفحه7(علوم اجتماعي يازدهم، درس 
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  صحيح است. 3گزينه  .138
در شرايطي كه جوامع غيرغربـي، مـديريت خـود را در گـزينش عناصـر      

دهد، غـرب مـديريت انتقـال فرهنـگ      مناسب فرهنگ غربي از دست مي
  گيرد. ب اهداف اقتصادي و سياسي خود به دست ميخود را در چارچو

  )70، صفحة 8(علوم اجتماعي يازدهم، درس 
  صحيح است. 4گزينه  .139

كشورهاي استعمارزده نيروي كار و مواد خام مورد نياز كشورهاي غربـي  
  كنند. را تأمين مي

  )65، صفحة 8(علوم اجتماعي يازدهم، درس 
  صحيح است. 2گزينه  .140

اقتصـادي كشـورهاي اسـتعمارزده بـه كشـورهاي       الف) در اثر وابسـتگي 
شـود و انتقـال    استعمارگر، مبادالت تجاري در سطح جهاني نامتعادل مي

  كند. ثروت، به طرف كشورهاي غربي ادامه پيدا مي
زني در  ب) تك محصولي شدن اقتصاد كشورهاي استعمارزده، قدرت چانه

  گيرد. اقتصاد جهاني را از آنان مي
امع از طريق تجارت، مهاجرت، جنگ و ... بـا يكـديگر   ج) در گذشته، جو

شـده   ها مي اند. اين برخوردها سبب انتقال و اشاعه فرهنگ مواجهه داشته
  اند. گرفته و مبادالت فرهنگي از اين طريق شكل مي

  )68تا  65هاي  ، صفحه8(علوم اجتماعي يازدهم، درس 
  فلسفه

  صحيح است. 3گزينه  .141
كند. دانـش رياضـيات    مسائل خاصي بحث ميهر علمي درباره موضوع و 

درباره مقدار و كميت و علم فلسفه درباره مسائل بنيـادين هسـتي بحـث    
كند. با توجه به موضوع آن علم، روش متناسـب بـا موضـوع انتخـاب      مي
شود. مثالً رياضيات و علم فلسفه بـا توجـه بـه عقلـي بـودن مباحـث        مي

  كنند. تفاده ميمطروحه در خود، از روش عقلي و قياسي اس
  ها: بررسي گزينه

  پردازد. ) تنها فلسفه به موضوعات بنيادين مي1
) مسائل مطرح شده در اين دو علم متفاوت است. رياضيات به اعـداد و  2

  پردازد. فلسفه به وجود و مسائل بنيادين جهان مي
  ) روش پرداختن به مسائل در هر دو دانش، عقلي است.3
شوند، مشترك نيستند و هـر   و علم تبيين مي) موضوعاتي كه در اين د4

  علمي موضوع خاصي دارد.
  )10و  9هاي  (فلسفه يازدهم، صفحه

  صحيح است. 3گزينه  .142
  ها: بررسي ساير گزينه

) با توجه به نمودار مراحل تفكر فلسفي براي رسيدن به دريافت فلسفي 1
ها  و تحقق پيدا كردن شناخت و معرفت، بايد به معلومات رجوع و در داده

اول تفكـر   مرحلـة هايش خويش تفكر كرد. بـا عبـور كـردن از     و اندوخته
  توان وارد وادي تفكر فلسفي شد.  (فطرت اول) است كه مي

غازين روزهاي حيات فكري انسـان (و نـه از آغـاز حيـات و     ) از همان آ2
زندگي بشر) در افرادي به اهميت سؤاالت بنيادين پي بردند و بـه دنبـال   

  پاسخ صحيح براي اين سؤاالت بودند.
) هر انساني در زندگي نيازمند تفكر فلسفي است. ولي اين بـدان معنـا   4

انه دست برداشته و بـه  هاي معولي و روز ها از سؤال انسان همةنيست كه 
  هاي بنيادين بپردازند. طور جدي به سؤال

  )6و  4هاي   ، صفحه1(فلسفه يازدهم، درس 
  

  صحيح است. 3گزينه  .143
ــم   ــه عل ــارةفلســفه ك ــان   درب ــت هم ــود و هســتي اســت، در حقيق وج

وجودشناسي است. معرفت و علوم نيز به عنوان يكي از اقسام هستي، در 
گيرد. (البته به خاطر گستردگي فراوان  ميداخل همان وجودشناسي قرار 

  گيرد.) شناسي امروزه به طور مستقل مورد بحث قرار مي مباحث معرفت
  ها: بررسي ساير گزينه

) معرفت به وجود، فرع بر امكان شناخت آن است، يعني براي شناختن 1
وجود و هستي اول بايد ببينيم امكان شـناخت و معرفـت يـافتن بـه آن     

  شناسي است. نه، پس معرفت شناسي مقدم بر هستي وجود دارد يا
) بخش اصلي فلسفه درصدد بحث و بررسـي اصـل و حقيقـت وجـود و     2

  مسائل پيرامون آن است.
شناسي توانايي انسان در شناخت هستي را مورد مطالعـه قـرار    ) معرفت4

  دهد. مي
  )13، صفحة 2(فلسفه يازدهم، درس 

  صحيح است. 1گزينه  .144
هايي درباره جهان، انسان، مرگ، عدالت، زيبايي و نظـاير  هريك از ما باور

  آن داريم.
  ويژگي باورهاي انسان:

  گاه با باورهاي ديگران يكسان است. -1
  گاه با باورهاي ديگران متفاوت است. (براي هركس منحصر به فرد است) - 2
  كنيم. با باورها زندگي مي -3
  گيريم. براساس باورها تصميم مي -4
كنيم. (عمل كردن بر اساس باورها، مـؤخر از   باورها عمل ميبراساس  -5

  هاي قبلي است) ساير ويژگي
  دانيم. دانيم و دليل برخي را نمي دليل برخي باورها را مي -6
  در انتخاب اهداف نقش تعيين كننده دارند. -7

  بررسي عبارات نادرست:
  الف) برخي باورهاي انسان، منحصر به فرد و برخي مشترك است.

د) باورها، يكي از عوامل انتخاب اهداف هستند و عوامل ديگري نيز وجود 
  دارند.

  ها در اين خصوص باورهايي دارند. و) تمام انسان
  )21(فلسفه يازدهم، صفحة  

  صحيح است. 1گزينه  .145
اسـت و حركـت و    واحد ثابـت پارميندس معتقد بود كه هستي، يك امر 

  توان  و نمي يستي وجود نداردناو در جهان واقع،  گفتةشدن ندارد. به 
  ».نيستي، هست«گفت 

به اعتقاد پارميندس ما با يك واقعيت بـدون تغييـر و ثابـت و جـاودان و     
فناپناپذير رو به رو هستيم. پارميندس براي نخستين بار به مفهوم بـودن  
و شدن (وجود و حركت) كه از مفاهيم اصلي فلسفه هستند، توجه دقيق 

  )2 گزينةرا ذكر كرده است. (كرده و تفاوت آن دو 
) هم اشاره به اين دارد كه هستي يك امر واحد ثابت 4) و (3هاي ( گزينه

  است و حركت و شدن ندارد.
  )32، صفحة 4(فلسفه يازدهم، درس  

  صحيح است. 3گزينه  .146
تالس مانند ديگر انديشمندان نخستين به دنبال يافتن مبـدأ تغييـرات و   

داشت كه آب اولين عنصر و پايه و اساس ساير ها بود. او عقيده  دگرگوني
ديـد   چيزها است و همه چيز در نهايت از آب ساخته شده است. زيرا مـي 

شود و در درجـات بسـيار پـايين منجمـد      كه آب در درجات باال بخار مي
رونـد. پـس    آيد، گياهان از زمين مـي  گردد و وقتي به صورت باران مي مي

  اند. كل ديگري از آبكرد كه حتماً اينها ش فكر مي
  )31، صفحة 4(فلسفه يازدهم، درس  
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  صحيح است. 3گزينه  .147
يكي از نظريات هراكليتوس، وحدت اضداد است. براسـاس ايـن نظريـه، جهـان     

توانند بـا   شود  اموري كه با هم ضد هستند، مي بدين شكل توصيف و تبيين مي
از سـتيز و تضـاد   سازد و گريزي  يكديگر جمع شوند و وجود اضداد جهان را مي

نيست. مثالً پس از سربااليي در كوهستان، سر پـاييني وجـود دارد و ايـن دو از    
شود و  يكديگر گريزي ندارند و به واسطه سربااليي است كه سرپاييني درك مي

  بالعكس. بيت صورت سؤال نيز به نظريه وحدت اضداد اشاره دارد.
ست و تنها شكل و شمايل جهان تبيين نشده ا در اين نظريه مبدأ و منشأ 

  جهان از نگاه اضداد مورد تبيين قرار گرفته است.
  )32و  31هاي  (فلسفه يازدهم، صفحه 

  صحيح است.4گزينه  .148
  سقراط روش بحث ثابتي داشت كه به روش سقراطي معروف شده است.

  ها: بررسي گزينه
) پافشاري براي رسيدن به پاسخ در سومين مرحله از روش سقراطي است. 1

مراحل روش سقراطي بدين شرح است: (انتخاب موضوع، پرسش از چيسـتي  
  موضوع، پافشاري براي رسيدن به موضوع، به بن بست رساندن مخاطب)

كرد كه ديگر  ) اين پرسش و پاسخ توسط سقراط تا زماني ادامه پيدا مي2
مخاطب پاسخي نداشته باشد و به حقيقت رسـيده باشـد، يـا بـه نـاداني      

كند و به سوي يافتن حقيقت حركت كند. (هدف نهـايي،   خودش اعتراف
  حركت مخاطب براي كشف حقيقت است)

) سقراط اعتقاد داشت كـه مخاطـب خـودش بايـد حقيقـت را كشـف كنـد. او        3
ـا آورد،   گفت: همانطور كه ماما به خانم باردار كمك مي مي كند تا فرزندش را به دني

  خودشان حقيقت را بيان كنند. كنم تا من نيز در گفتگو با ديگران كمك مي
دانـد   كرد تا از مخاطبش بپرسيد كه آيـا مـي   ) سقراط هميشه سعي مي4

كرد، از  اين مفاهيم يعني چه يا نه. مثالً وقتي موضوع عشق را انتخاب مي
داني عشق يعني چه؟ (در علم منطـق نيـز سـعي     پرسيد: مي مخاطب مي

  ها استفاده شود) استداللها و  شود تا از معلومات مخاطب در تعريف مي
  )38(فلسفه يازدهم، صفحة  

  صحيح است.1گزينه  .149
بازي در آنجـا   بازي آنجاست، يعني به وجود اسباب گويد: اسباب وقتي كودك مي

  آگاهي دارد. (ما به ازاي آگاهي او، وجود اسباب بازي در آنجا بوده است)
چيستي آن، ذكر اين آگاهي و شناخت، به معرفت اشاره دارد كه براي بيان 

يك نكته كافي است: (معرفت بديهي و غيرقابل انكار است و هرگونـه انكـار   
  آن در عمل ممكن نيست و تنها در حوزه لفظ امكان انكار آن وجود دارد.)

  )47و  46هاي  (فلسفه يازدهم، صفحه 
  صحيح است.1گزينه  .150

خت هستي شناسي بخشي از فلسفه است كه توانايي انسان در شنا نكته: معرفت
هـا   شناسي بررسـي و شناسـايي پديـده    دهد. كار معرفت را مورد بررسي قرار مي

  )1 گزينةشناخت است. (رد پديدة نيست، بلكه كارش پرداختن به خود 
  ها: بررسي ساير گزينه

خواهـد ابعـاد مختلـف     شناسي بخشي از فلسفه است كـه مـي   ) معرفت2
  شناخت را مورد بررسي قرار دهد.

گسترده بودن شناخت انسان، باز هم شـناخت انسـان بسـيار    ) با وجود 3
ها، حقايق فـراوان   ها و اندوخته داند كه در كنار دانسته محدود است و مي

  شناسد. ديگري وجود دارد كه آنها را نمي
موضوع واحد نظرها و باورهاي متفـاوت    دربارة توانند ) افراد مختلف مي4

  داشته باشند.
 )46و  45هاي   ، صفحه6(فلسفه يازدهم، درس 

  روانشناسي
  صحيح است. 4گزينه  .151

هاي بيروني براي بقاي موجود زنده ضـروري هسـتند در    احساس محرك
  ) به هيچ احساسي اشاره نشده است.4گزينه (

  ) حس درد توسط محركي كه فرد را زخمي كرده است.1
  ) احساس دما2
  هاي مهيب  ) احساس شنوايي توسط محرك3

  )70، صفحة 3(روانشناسي يازدهم، درس  
  صحيح است. 2گزينه  .152

جمله داده شده يك فرضيه است. زيرا افزايش رشد قد به جز خواب كـافي،  
تابع اصول و قوانين ديگري هم هست كه وقتي همه اين اصـول، كنـار هـم    

دهند. بنابراين عبارت داده شده يـك   جمع بشوند، يك نظريه را تشكيل مي
ه براي پذيرفته شدن يا رد شدن، نيازمند آزمـايش اسـت. در   فرضيه است ك

صورت تأييد و پذيرفته شدن، به عنوان يك اصل يـا قـانون در روانشناسـي    
شود. همچنين بايد دقت كرد كه معتبر بودن و پذيرفتـه شـدن    پذيرفته مي

پاسخ، لزوماً به معناي درست و واقعي بودن آن پاسخ نيسـت. بلكـه ممكـن    
ي كه اكنون مورد قبول واقـع شـده و علمـي اسـت، پـس از      است كه پاسخ

هاي قبلي و يا به دليـل تغييـر در    مدتي به دليل آگاهي از نادرستي آزمايش
  هاي دانشمندان، كنار گذاشته شده و نادرست تلقي گردد. پيش فرض

  )13و  12هاي  ، صفحه1(روانشناسي يازدهم، درس  
  صحيح است. 3گزينه  .153

  عوامل وراثتيرسش زيستي  الف) مبتني بر نقشه
  مبتني بر تأثيرپذيري از عوامل محيطي و پيراموني : عوامل محيطي ب و ج) 

  )42تا  40، صفحة 2(روانشناسي يازدهم، درس  
  صحيح است. 2گزينه  .154

  تشريح موارد نادرست:
اسـت كـه بـا شـديدترين و      اي سـالگي) دوره  20تا  12الف) نوجواني (از 

  ترين تغييرات زيستي همراه است. گسترده
گيري ساير عناصر شـناخت وابسـته    ب) هر چند رشد درك اخالقي به شكل

است، اما در بسياري از موارد صرف داشتن شناخت، به رفتار اخالقـي منجـر   
شود، شناخت بايد به عقايد  شود. براي اينكه شناخت به اخالق منتهي مي نمي

هاي فرد تبديل شود. در نتيجه اينكه مريم تا ديروقـت بيـدار    باورها و ارزش و
ماند، ناشي از عدم شناخت او نيست؛ بلكه به اين علت است كه شناخت او  مي

  تبديل نشده است.» باور«نسبت به اين مسئله هنوز به يك 
هـاي   ج) اين موضوع كه كودكان براساس پردازش ادراكي، يعنـي ويژگـي  

كنند، (مثالً مفيد بودن يك كاال را بـه انـدازه و    فيزيكي عمل ميحسي و 
دهند)، در حالي كـه پـردازش غالـب نوجوانـان،      رنگ ظاهر آن نسبت مي

  مندي يك كاال را براساس ماندگاري، كيفيت و ...  مفهومي است و فايده
تر نوجوانان نسبت بـه كودكـان    سنجند مربوط به رشد شناختي كامل مي
  ربطي به رشد اجتماعي ندارند.باشد و  مي

  )62و  56، 54، 53هاي   ، صفحه2درس  (روانشناسي يازدهم،  
  صحيح است. 4گزينه  .155

  تشريح مواد نادرست:
  تر است. ) خطاي شناختي از خطاي ادراكي وخيم1
  نام دارد. ادراكها  ) بازشناسي و معنادهي به محرك2
جزا، ارتباط بين آنها را ) گشتالت معتقد است كه كل، عالوه بر مجموع 3

  گيرد. نيز در بر مي
  )83و  82، 81هاي  ، صفحه3(روانشناسي يازدهم، درس  
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  صحيح است. 3گزينه  .156
  فرايند انتخاب يك محرك
نامنـد. توجـه بـا     هاي حسي مختلف را توجه مـي  محيط ما از بين محرك

تمركزات متفاوت است. اگر توجه مداوم و پايدار باشـد در آن صـورت بـا    
  باشد. مركز مواجه هستيم. قسمت اول گزينه دو و سه صحيح ميت

مجاورت: وقتي چند شيء در كنار يكديگر باشند ما آنها را به صورت يك 
  كنيم. گروه ادراك مي

  شود. هم چنان كه در قسمت دوم گزينه سه و چهار ديده مي
  )84و  73هاي  ، صفحه3(روانشناسي يازدهم، درس  

  صحيح است. 3گزينه  .157
گوينـد گرچـه مسـافران     سـازي مـي   ف) روانشناسان به اين پديده آمادهال

توجهي به تبليغات ندارند، ولي اين تصـاوير زمينـه ذهنـي آنهـا را بـراي      
افتـد كـه    سـازي، زمـاني اتفـاق مـي     كند. آماده خريدهاي بعدي آماده مي

شناخت محرك معيني، تحت تأثير ارائه پيشين همان محرك يا محـرك  
سـازي، ارائـه پيشـين محـرك،      گيـرد. در پديـده آمـاده    ر ميشبيه آن قرا

  كند. دريافت بعدي را آسان مي
دهـد،   ب) انجام دادن چند تكليف همزمان، كارايي توجـه را كـاهش مـي   

خصوصاً اگر مشابه هم نباشند. در اين مثال زهـرا دو فعاليـت شـنيداري    
ـ  و ديدن شنيداري (گوش دادن   (گوش دادن به تدريس معلم) و ديداري 

شود كارايي توجـه او   دهد و باعث مي فيلم مورد عالقه) را با هم انجام مي
  كم شود.

تر خواهد  ج) در توجه هرچه آگاهي شما بيشتر باشد، نوع توجه هم ارادي
اي بـراي   مانـد؛ زيـرا اراده   بود. در مثال داده شده، احمد از پاسخ بـاز مـي  

در نتيجــه ميــزان شــمارش تعــداد تيرهــاي چــراغ بــرق نداشــته اســت. 
  اش نسبت به تيرهاي چراغ برق كامل نبوده است. آگاهي

  )81و  80، 75هاي  (روانشناسي يازدهم، صفحه 
  صحيح است. 3گزينه  .158

  الف) اطالعات مربوط به دانش عمومي به حافظه معنايي مربوط هستند.
  ب و ج) تجربيات شخصي افراد در حيطه حافظه رويدادي قرار دارد.

  )97، صفحة 4(روانشناسي يازدهم، درس  
  صحيح است. 1گزينه  .159

الف) رمزگرداني معنايي اين رمزگرداني پايداري بيشتري دارد، زيرا از هر 
  دو حواس بينايي و شنيداري در اين رمزگرداني استفاده شده است.

اطالعات با مشكل مواجه شده است و براسـاس   بازيابي مرحلةب) علي در 
هاي بيشتري براي بازيـابي بيـت خوانـده شـده      نشانهاني به نوك زب پديدة

خود نياز داشـته اسـت. نـوع رمزگردانـي علـي جزئـي اسـت، زيـرا نـوع          
  رمزگرداني كودكان جز به جز است.

  ج) معنايي زيرا مرتبط با دانش عمومي ما است.
  )98و  94، 92، 91هاي  ، صفحه4(روانشناسي يازدهم، درس  

  صحيح است. 1گزينه  .160
  سازي آنها كوتاه است. حجم ردهاي حسي زياد، اما مدت ذخيره ب)

توانيم همان ابتدا پاسـخ دهـيم، نشـان     د) در بازي بيست سؤالي كه نمي
تـر   دهد كه در مرحله بازيابي مشـكل داريـم. هرچـه اطالعـات كامـل      مي
شود.  افزوده مي واژة مبهمهاي الزم براي فراخواني  شد، به تعداد نشانه مي

  هاي آن بوده است. تابع تعداد نشانه مبهم، واژة  بازيابي
  )106و  103، 95، 90هاي  ، صفحه4(روانشناسي يازدهم، درس  
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