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  دقيقه 12: گويي مدت پاسخ  فارسي

  ترتيب در كدام ابيات آمده است ؟ به) حشر، همپا، شماتت و غزا( هاي معني واژه .1
 برآهيخــــت رهــــام گــــرز گــــران الــــف)

ــد    ــاز آي ــوش ب ــه ه ــت ب ــام قيام ــاز ش  ب) نم
  

 ج) زان كه زد بر ديده آبي روي رخشـان شـما  
  د) عاشقان را چه غم از سرزنش دشمن و دوست

ــد   ــي شــ ــران  غمــ ــت ســ ــار دســ   ز پيكــ

 كســي كــه خــورده بــود مــي ز بامــداد الســت
 اي با صبا همـراه بفرسـت از رخـت گـل دسـته     

ــوايي را    ــم رس ــا غ ــورد ي ــت خ ــم دوس ــا غ  ي
  

  ) ج ـ ب ـ د ـ الف 4  ) ب ـ ج ـ د ـ الف3  ) د ـ ب ـ الف ـ ج 2  ) ب ـ د ـ الف ـ ج1

  است ؟   نادرستمعني چند واژه  .2
بـازي)، (ژنـده: عظـيم)،     ترديد)، (مغتنم: باارزش)، (مهملي: بيهودگي)، (مخاطره: خاطره شكارچي)، (آوري: بي(رحيل: سفر كردن)، (متصيد: 

  و تفريق)، (برزيگر: دهقان)، (ثقت: خاطرجمعي)   محاسبة جمعاي براي  وسيله واژة فرانسوي،(چرتكه: 
  ) يك4  ) سه3  ) دو2  ) چهار1

  ؟اماليي است غلط فاقد كدام گزينه .3
  مرهم / غالب و مضمون / قفل بزرگ تيرگي / مظهر خوي شيطاني ) زخم و1
  ) ضحاك و مرداس / بيداد و منش خبيث / فتراك و برگصتوان / الحاح و پافشاري2
  ) زهر چشم / غلتيدن در خاك / دندان به دندان خواييدن / سستي و كاهلي3
  ) صواب و درست / سالح تجارب / زهاب ديدگان / مواجب سيادت4

  اماليي وجود دارد؟  غلطام گزينه در كد .4
  .دور باشد و به ناداني و غفلت منسوب گردم هنگام مراقبت فرصت و روز جمع و ذخيرست، چه اگر اهمالي نمايم از حزم و احتياط،) 1
 .درگذر و همت بر اكتساب ثواب مقصور گردان انديشة ناصواب) از اين 2
 .چشم بد، رخسارِ فراق ايشان زرد گردانيد ) بيش نه دست بال به دامن ايشان رسيد و نه3
 .) لكن خواستم كه تو را بر اخالق پسنديده و عادات ستوده معونتي واجب دارم و حقوق دوستي و هجرت تو بدان بگزارم4

  ؟در كدام گزينه تعداد بيشتري از نويسندگان و شاعران آثار زير نام برده شده است .5
  »دار صدا با حلق اسماعيل ـ سه ديدار ـ شلوارهاي وصله ـ همپيامبر و ديوانه ـ كليله و دمنه «
  ) نادر ابراهيمي ـ سيدحسن حسيني ـ جبران خليل جبران ـ رسول پرويزي1
  ) نصراهللا منشي ـ سيدحسن حسيني ـ رسول پرويزي ـ رابيندرانات تاگور2
  ) شكسپير ـ جبران خليل جبران ـ رسول پرويزي ـ نادر ابراهيمي3
  خوافي ـ گوته ـ غالمحسين يوسفي ـ نصراهللا منشي) مجد 4

  : ......... جز  بهتمامي ابيات درست است  روي آراية روبه .6
ــو     1 ــدم ت ــار مق ــر در نث ــل و گه ــه لع ــا ك  ) بي
 ) مـــردم چشـــمم بـــه خـــون آغشـــته شـــد2
 رســد از حــال مــات هــيچ حكايــت نمــي    ) 3
ــوآوري 4 ــت نــــ ــنت اوســــ ــر ســــ  ) اگــــ

  

ــي    ــه دل م ــنج خان ــم  ز گ ــه روزن چش ــم ب  كش
ــد؟    د ــان كننـ ــر انسـ ــم بـ ــن ظلـ ــا ايـ  ر كجـ

ــي   ــت نمـ ــيش عنايـ ــات بـ ــار مـ ــد در كـ  رسـ
 نگــــاهي هــــم از نــــو بــــه ســــنت كنــــيم

  

  (استعاره)
  )ايهام تناسب(
  )جناس همسان(
  )ايهام(

  ؟به ترتيب در كدام گزينه آمده است» مجاز ـ تشبيه ـ حسن تعليل ـ پارادوكس«هاي  آرايه .7
 پايــان خــدا را   الــف) ســپاس و شــكر بــي   

 ز غـم روي زمـين فـارغ نيسـت    ب) دل روشن 
 عنـب  خوشـة زريـن  ج) عقل حيـران شـود از   

 بنيـاد او  د) با آن همـه بيـداد او ويـن عهـد بـي     
  

 بـــرين نعمـــت كـــه نعمـــت نيســـت مـــا را   
 رايــي اســت ز روشــن چهــرة خورشــيدزردي 

 انــار حقــة يــاقوت فهــم عــاجز شــود از   
ــي    ــانم م ــر زب ــا ب ــاد او ي ــينه دارم ي  رود در س

  

  الف ـ ب  ) ج ـ د ـ4  ) ج ـ الف ـ د ـ ب 3  ) د ـ ب ـ ج ـ الف2  ) د ـ ج ـ ب ـ الف 1
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  ؟(صفت فاعلي، مفعولي، نسبي، لياقت) به ترتيب در كدام ابيات آمده است .8
 چه به فهمت رسيده اسـت  دار، آن الف) پوشيده

 ب) دانم سر آرم غصه را، رنگين بر آرد قصه را
 ج) گفتــــي از تــــو بگســــلم دريــــغ و درد 

 لنگــر گرفــت كشــتي عشــق د) كنــار نــام تــو
  

ــه       ــدن نگفت ــه دري ــه جام ــو ك ــان مش  ام عري
 زنـم  افشان كه من هر صبح و شامي مي اين آه خون

ــا  ــتة وفـ ــت؟   رشـ ــتني اسـ ــر گسسـ  مگـ
ــاني      ــت طوف ــي اس ــو آرامش ــاد ت ــه ي ــا ك  بي

  

  ) ج ـ د ـ الف ـ ب4  ) د ـ الف ـ ب ـ ج3  ) ب ـ الف ـ د ـ ج2  ) ب ـ ج ـ الف ـ د1
  ......... جز  بهيكسان است  همة ابياتدر » واو«نوع  .9

ــي    1 ــذر كن ــو گ ــر آه ــر س ــكار ب ــون در ش ) چ
 ) شــكوه از پيــري كنــي زاهــد بيــا همــراه مــن2
ــاخوش 3 ــام ن ــر آن اي ــيب  ) آخ ــام مش ــر از اي  ت
ــال  4 ــت ز ذوق وص ــر و زوال خاس ــه ز هج  ) نال

  

 چشمت بس است، دسـت بـه تيـر و كمـان مبـر       
 تــا بــه ميخانــه بــرم پيــر و جــوان آرم تــو را      

 مــد روزگــاري خوشــتر از عهــد شــبابرفــت و آ
ــا مســلمين   دانــك بســي شكرهاســت در گلــه ي

  

  است؟ نادرستكدام گزينه » دلم را داغ عشقي بر جبين نه / زبانم را بياني آتشين ده«با توجه به بيت  .10
  در دو مصراع متفاوت است.» را«) نوع 2  ) داراي چهار تركيب اضافي و يك تركيب وصفي است. 1
  مفعول است. فاقدمفعول و مصراع دوم  داراي) مصراع اول 4  نقش يكسان دارند. دلو  واژة عشق) 3

    ......... به جزاي به كار رفته است كه تحول معنايي يافته  واژه ها، همة گزينهدر  .11
 ) خلوت گزيده را به تماشـا چـه حاجـت اسـت    1
ــود   2 ــواهم و درع و خ ــن خ ــت زي ــي پش  ) هم
ــرس  3 ــن از تـ ــاني را مـ ــدم جهـ ــرش ديـ  ) تـ
 ) چنــــان بــــد گهــــر شــــوخ فرزنــــد اوي4

  

  چون كوي دوست هست به صحرا چه حاجت است؟  
ــتم درود    ــاوك فرســـ ــر و نـــ ــي تيـــ  همـــ
ــتم   ــار گشـــ ــون آچـــ ــاب چـــ  در آن دوشـــ
ــد اوي    ــرم، پيونـــــ ــت از ره شـــــ  نجســـــ

  

  ؟ابيات كدام گزينه قرابت معنايي دارند .12
 الـــف) زور داري، چـــون نـــداري علـــم كـــار

 روي ب) ز دعــــوي پــــري زان تهــــي مــــي
ــز  ج)  ــرد و مغـ ــر مـ ــدر سـ ــد انـ ــرد بايـ  خـ

 د) ز هســــتي در آفــــاق، ســــعدي صــــفت
  

 الف آن نتـــــــوان بـــــــه آســـــــاني زدن  
ــوي   ــاني شـــ ــر معـــ ــا پـــ ــي آي تـــ  تهـــ
 نبايــــد مــــرا چــــون تــــو دســــتار نغــــز 
ــت  ــر معرفــ ــاز آي، پــ ــرد و بــ ــي گــ  تهــ

  

  ) ج ـ د4  ) ب ـ د 3  ) ب ـ ج 2  ) الف ـ ب 1
  ؟ندارد ارتباط معناييبا كدام بيت » ايم هنگامي كه در فروتني، بزرگ باشيم، بيش از همه به آن بزرگ نزديك شده«مفهوم عبارت  .13

 ) ياد آن سرگشتگي كز بستنش چـون گردبـاد  1
ــرد   2 ــكين و خـ ــاد مسـ ــبنم بيفتـ ــو شـ  ) چـ
 غلتيـد از شـرم سـرافرازي    ) فلك در خاك مـي 3
 ايـم  ده) با وجـود نـاتواني سـر بـه گـردون سـو      4

  

ــماني داشــــتيم      ــاري، آســ ــين خاكســ   در زمــ
ــرد   ــوق بــ ــه عيــ ــمانش بــ ــر، آســ ــه مهــ  بــ

 ديـــد معـــراج ز پـــا افتـــادن مـــا را اگـــر مـــي
 چون مه نـو، سـر خـط، عجـزيم و مغـروريم مـا      

  

 روي آن هم مفهوم هستند. شعر و عبارت روبه گزينة .........فقط در  .14
ـام  1  ) بر نيايد غير نوميدي ز دونان (فرومايگان) هيچ ك

  
 ) شاهد آتش عشـق تـو كـه گـرم اسـت هنـوز      2
  
 ) اسرار سـخن جـز بـه خموشـي نتـوان يافـت      3
  
ــرم او   4 ــدم ز ش ــرم او آب ش ــالم گ ــن ز س  ) م

 

 نيست بحر بخل را موجي بـه جـز چـين جبـين     
  

  كرد) (پدرم در التي كار شاهان را مي
 گفتـة مـن  كشـد از   هايي است كه سـر مـي   شعله

  

  (آتشي كه نميرد در دل اوست)
ــل   ــت تأمــ ــاني اســ ــنج معــ ــاح در گــ  مفتــ

  

  (كالم خام بدتر از طعام خام است)
ــنگ   ــوند سـ ــرم او آب شـ ــخنان نـ ــا وز سـ  هـ

  

  (قُال كردن)
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  است؟ متفاوتمفهوم كدام بيت  .15
 صداي خون در آواز تذرو (= نوعي پرنده) اسـت ) 1
ــي 2 ــوش ترحم ــد   ) گ ــر نپوش ــا نظ ــز م ــو ك  ك
 دلـــي ســـروي قـــد افراشـــت  ) زهـــر خـــون3
ــه4 ــاد را   ) خوشــ ــر فريــ ــم پــ ــاي خشــ  هــ

  

ــت      ــرو اســ ــون ســ ــار خــ ــن يادگــ  دال ايــ
ــي    ــاد بـ ــي فريـ ــق يعنـ ــت غريـ ــداييم دسـ  صـ

 زهــــر ســــروي تــــذروي نغمــــه برداشــــت 
ــي   ــاري مـــ ــاران آبيـــ ــون يـــ ــد خـــ  كنـــ

  

  
  دقيقه 13: گويي مدت پاسخ  زبان قرآن ،عربي

16. كمشكاةٍ فيها مثلُ نورِه يرد في زجاجةٍ الزّجاجةُ كأنّها كوكب المصباح مصباح:  
  ماند!فروزان مي ستارةاي است؛ شيشه به ) حكايت او مانند يك چراغدان است كه در آن چراغي است، چراغ درون شيشه1
  اختري درخشان است!اي است؛ آن شيشه گويي مثَل نور او چون چراغداني است كه در آن چراغي است، آن چراغ در شيشه )2
  است! مرواريديمثَل پرتو او نظير چراغي درون مشعل است، آن چراغ درون يك شيشه است؛ آن ستاره انگار  )3
 ماند!اي است كه به دري فروزنده مينور آن چون مشعلي است كه در آن درخششي است، آن درخشش درون شيشه )4

17. »أخذ الشّاب	نادي يغرق كاد الّذيق لم لكنّ أصدقاءه يصدقوله ي كان ألنّه أحد ديكذب أن تعو:«!  
1 (كس حرف او را باور نكرد، چون عادت كرده بود كه دروغ بگويدا هيچجوان شروع به صدا زدن دوستانش كرد چون كه نزديك بود غرق شود، ام!  
  !داشتگويي دروغ بهكرد، چون عادت باور نمي ا كسي حرف او رازد، امشد دوستانش را صدا ميجوان كه داشت غرق مي )2
3( كه دروغ بگويد كرده بودا كسي سخنش را باور نكرد، چون عادت جواني كه نزديك بود غرق شود شروع به صدا زدن دوستانش كرد، ام!  
 !بگويد دروغ كه داشت عادت چون كرد،نمي باور كسي را سخنش ليكن كرد، خود دوستان زدن صدا به شروع شود غرق جواني كه نزديك بود )4

18. »تُرجم	إلي ألّفتها الّتي الكتب من كثيرٌ ة، منها أخري لغاتألنّني العربي قد كنت ة شهرةً نلتعالمي  :«!  
  !دست آورده بودمكرده بودم به زباني ديگر از جمله عربي ترجمه شد، زيرا شهرت جهاني به تأليفهايي را كه خيلي از كتاب) 1
  !هايي ديگر از جمله عربي ترجمه كردم كه توانستم به شهرتي جهاني دست يابمهاي زيادي به زبانكتاب) 2
  !هاي ديگري از جمله عربي ترجمه شده بودهاي تأليفي من به زباندست آورده بودم، كتابخاطر شهرت جهاني كه بهبه) 3
  !بودم آورده دستبه جهاني شهرتي زيرا شد، ترجمه ي از جمله عربيهاي ديگرزبان به بودم كرده تأليف هايي كهبسياري از كتاب) 4

  »:لما رأي الطّبيب أنّي مصاب بضغط الدم و أيضا عندي حمي شديدة، كتب لي وصفة فيها مقدار من الحبوب!« .19
  ها در آن بود!از قرصاي را كه برايم نوشت، مقداري ام، نسخه) وقتي پزشك مرا ديد كه به فشار خون و تب شديد گرفتار شده1
  ها در آن بود!اي برايم نوشت كه مقداري از قرص) پزشك وقتي ديد من دچار فشار خون هستم و نيز تب شديدي دارم، نسخه2
  اي نوشت كه در آن تعدادي قرص بود!كه ديد مبتال به فشار خون و تب شديدي هستم، برايم نسخه) طبيب هنگامي3
  ها بود!دن مرا به فشار خون و نيز تب باال ديد، نسخه را برايم نوشت كه آن شامل مقداري از قرصكه طبيب دچار ش) هنگامي4

  عين الصحيح:   .20
  خوريد! : با نمازشان و نه با روزه شان فريب نمي»ال تَغتَرّوا بِصالتهِم و ال بِصيامهِم« )1
2( »دحالم قتفي اإلمتحانِ في الو الحضور لَن نَستطيعتوانيم در وقت مشخص در امتحان حاضر شويم! : نمي»د  
3( »هبِكَالم عرَفي تَكَلِّمشناسند! : گوينده را از طريق سخنش مي»الم  
  مان ديده بوديم! : به روستايي سفركرديم كه عكسش را روزهاي كودكي»سافَرنا إِلَي قَريةٍ شاهدنا صورتَها أَيام صغَرِنا« )4

  :الخَطأعين  .21
1( لمع بِه لك ما لَيس ال تَقف و!و از چيزي كه نسبت به آن علمي نداري پيروي نكن : 
: از چيزي كه از دروغ پنداشتنش مي )2 هتَكذيب ث بِما تَخافدترسي سخن نگو! ال تُح  
: با دروغگو مشورت نمي )3   به راستي او مانند سراب است! كني چون  ال تَستَشرِ الكَذّاب فَإِنَّه كَالسرابِ
4( ِاهللا لوا كَالمدبريدونَ أَن ييخواهند كه گفتار خداوند را تغيير دهند! : مي  

  »امروز كتابي را خريدي كه قبال آن را ديده بودي.« .22
1( ومالي شتَرَيتن قَبل! ام هأَيتقد ر 2  الكتاب( اليوم شتَرَيتا م أَيتَهن قَبل!كتاباً قد ر  
  رأَيتَه من قَبل!اشتَرَيت يوماً كتاباً قَد  )4  م كتاباً قد رأَيتُه من قَبل!اشتَرَيت اليو )3
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  يحات:حسب التّوض الخطأعين  .23
  الخائب: الّذي ال رجاء له للنّجاح في هدفه! )2  ) الطّباشير: مادةٌ بيضاء أو ملونة يكتب بها علي السبورة!1
  الشّرشف: من المالبس الجميلة الّتي تلبسها النّساء! )4 األمان: يستعمله ركّاب الطّائرات و السيارات لسالمتهم!) حزام 3

  ):24- 26النص التالي بدقّةٍ ثم أجب عن االسئلة ( اقرأ ■■
 ة. في عصرنا الحاليأكثر من العصور الماضي هتبصح جب أن يهتمو علي الخصوص مع شيوع فيروس الكرونا قَلَّت اإلنسانُ في العصر الحاضر ي

يـؤدي إلـي    حيـثُ حركة اإلنسان و نشاطُه، و سكونه إضافةً إلي األطعمة غير المناسبة المملوءة بالسكريات أدت إلي إضافة الوزن في النّـاس  
عمة الصحية الّتي تحتوي علي البروتينات و الفيتامينـات  أنفسنا بأكل األط نُعودأمراض عديدة كأمراض القلب. فعلينا أن نُراقب كيفية حياتنا و 

  و يجب أن تكون الرّياضة في برنامجنا اليوميِّ. هكاللّحوم و الفواك
  لعصرنا الحاضر حسب النّص: ليستأي المواصفات  .24

  ) إزدياد الموتي و فقدان البشر!2    ) قلّة الحركة في األعمال لإلنسان!1
  أمراض القلب! سببنّ األطعمة غير المناسبة هو ) إ4  الحاضر أضعف من العصور الماضية!) اإلنسان في العصر 3

  :الخطأعين  .25
  ) الرّياضيات تُساعدنا في الحصول علي الصحة و العافية!2  أسباب إزدياد الوزن هو تناول السكريات! إحدي) 1
  إضافة الوزن في اإلنسان! يأسباب أمراض القلب ه ) من4  ) يجب تناول البروتينات و الفيتامينات بصورة دائمية!3

 في اإلعراب و التّحليل الصرفي: الخطأعين  ■■

  »:نُعود« .26
  »أنفس«/ فعل و فاعله  ربمع -» تفعيل«مزيد ثالثي من باب  -الغير للمتكلّم مع -) فعل مضارع 1
  مع فاعله جملة فعلية معلوم / فعل و -» دوع«مادته:  -الغير للمتكلّم مع -) فعل مضارع 2
  »أنفس«/ فعل و مفعوله  ثالثيمزيد  -) فعلٌ و له ثالثة حروف أصلية 3
  / فعل و ما حذف فاعله في الجملة  ربمع -بزيادة حرف واحد  -) فعل مضارع 4

■■ 27- 30( ةيالمناسب للجواب عن األسئلة التال نعي(  
  في ضَبط حركات الحروف:  الخَطَأعين  .27

  !إِنَّ من شَرِّ عباد اهللاِ من تُكرِه مجالستُه لفُحشه )2  !المسك عطرٌ يتَّخَذُ من نَوعٍ منَ الغزالنِ )1
  !استَلمِ األَدويةَ في الصيدليةِ الَّتي في نهايةِ ممرِّ المستَوصف )4  !اُريد هذه األَدويةَ المكتوبةَ علَي الورقَةِ )3

  يعادلُ الماضي البعيد:   فعالًعين  .28
  !كانَ تَأثيرُ اللُّغَةِ الفارسيةِ علَي اللُّغَةِ العرَبيةِ قَبلَ اإلِسالمِ )2  !كانَت تلك المفرَدات تَرتَبِطُ بِبعضِ البضائعِ )1
! كُنت نَظَّفت غُرفَتَك )4  ما كُنتم مومنين بِما وعد اهللا و رسوله في القرآن! )3   قَبلَ بِدايةِ السنَةِ الدراسيةِ

  األَمر:   »الم «عين  .29
1( تحتَأجيلِ اإلمتحانِ نَجم ل2  !إِنَّ خُطَّتَه( ) ثَ النَّبيعبالنّاس هدييل (!  
3( شاءن يمطُ الرّزقَ لبسعلَموا أَنَّ اهللاَ يلَم يأَو!  4( وكَّلِ المتَولَي اهللاِ فَلْينونَعم!  

  عين عبارةً وصف فيها اإلِسم:  .30
1( ! خشَعن قلب ال يإِنّي اَعوذُ بك م 2  اللهم( ! هسانن لم النّاس خافن ال يمي لطوب  
3( ! هسانل تَحت خبوءم رءاإلِمتحانَ  )4  تَكَلَّموا تُعرَفوا فَإِنَّ الم ملَ لَهجووافَقَ األستاذُ أَن ي!   لمدةِ يومينِ

  دقيقه 12: گويي مدت پاسخ   دين و زندگي

غيرشـرعي چـه نهـان و چـه      رابطـة  ثمـرة دهي زندگي دختران و پسران توسط خداوند را چگونه مقدر فرموده و  قرآن كريم شرط سامان .31
 آشكار با جنس مخالف كدام است؟

  ضرر و زيان آن تا روز قيامتگير بودن ريزي صحيح ـ دامن ) آمادگي براي ازدواج با برنامه1
  گير بودن ضرر و زيان آن تا روز قيامتدامن خود ساختن ـ پيشة) قبل از ازدواج عفاف را 2
  گناه واسطة بهخود ساختن ـ تهديد سالمت جسمي و روحي مضاعف  پيشة) قبل از ازدواج عفاف را 3
  گناه واسطة بهو روحي مضاعف  ريزي صحيح ـ تهديد سالمت جسمي ) آمادگي براي ازدواج با برنامه4
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كنند و دليل تأكيد پيشوايان دين به مشورت با پدر و مادر در امر ازدواج  چرا پيشوايان ما همواره دختران و پسران را به ازدواج ترغيب مي .32
  كدام است؟

  »شود. كامل ميچون نيمي از دينداري با آن «هنگام ازدواج ـ  ) عدم فاصله ميان بلوغ جنسي با بلوغ عقلي به 1
  »شود. چون نيمي از دينداري با آن كامل مي«) عدم فاصله ميان بلوغ جنسي و عقلي با زمان ازدواج ـ 2
  »خاطر عالقه افراطي كور و كر شدن به«هنگام ازدواج ـ  ) عدم فاصله ميان بلوغ جنسي با بلوغ عقلي به 3
  »خاطر عالقه افراطي كور و كر شدن به«) عدم فاصله ميان بلوغ جنسي و عقلي با زمان ازدواج ـ 4

واهللا جعل لكم من انفسكم ازواجا و جعل لكم من ازواجكم بنينَ وحفَدةً و رزقكم من الطيبات أفَبالباطل يؤمنون و بنعمـة اهللا  ﴿ فةية شريآاز  .33
  شود؟ كدام موضوع برداشت مي ﴾هم يكفرون

  پايدار است. ) دوستي و رحمت ميان همسران، علت فراهم آمدن آرامش1
  وجود آوردن سكونت و آرامش بيشتر است. ) توانايي زن نسبت به مرد براي به2
  هاي الهي است. ) دوري از ازدواج و تشكيل خانواده و فرزندآوري، ناسپاسي از نعمت3
  گردد. صحبتي با همسر مي ) ازدواج، سبب آرامش ناشي از انس و هم4

  دنبال دارد و افتادن در دام گناه معلول چيست؟چيزي را به  تسليم و بندگي خداوند چه .34
  ) عزت نفس ـ غفلت از خداوند2  ) عزت نفس ـ عدم توجه كافي به خود عالي1
  ) احساس حضور در پيشگاه الهي ـ عدم توجه كافي به خود عالي4  ) احساس حضور در پيشگاه الهي ـ غفلت از خداوند3

  سازد؟ و مقام و منزلت انسان رهنمون ميكدام روايت شريفه ما را به شناخت ارزش خويش  .35
  »ما فرزندان آدم را كرامت بخشيديم... و بر بسياري از مخلوقات برتري داديم.) «1
  »تر از آن نفروشيد. به كم ]خود را[همانا بهايي براي جان شما جز بهشت نيست پس ) «2
  »ن كوچك است.خالق جهان در نظر آنان بزرگ است، از اين جهت، غير خدا در نظرشا) «3
  »شوم. دارم و تسليم نمي اگر اينان خورشيد را در دست راستم و ماه را در دست چپم بگذارند، از راه حق، دست برنمي) «4

نشـانگر فهـم   » جز زيبـايي نديـدم   ]در اين واقعه[«) در پاسخ تحقيرآميز عبيداهللا بن زياد حاكم كوفه، فرمود: آنجا كه حضرت زينب ( .36
  شريفه است؟ ةيآكدام عميق ايشان از 

  ﴾للّذين احسنوا الحسني و زيادة﴿) 2  ﴾و ال يرهق وجوههم قترٌ و ال ذلّة﴿) 1
  ﴾من كان يريد العزة فللّه العزّة جميعاً﴿) 4    ﴾حتّي يغيروا ما بانفسهم﴿) 3

  كنيم و مؤيد چه موضوعي است؟ خداوند نفوذ نمايد به كدام آيه استناد مي ارادةتواند در  اگر بگوييم كسي نمي .37
  كرامت نفس، خداوند است. سرچشمةـ  ﴾انّما وليكم اهللا﴿) 2  نفوذناپذيري واليت الهي است. سرچشمةـ  ﴾انّما وليكم اهللا﴿) 1
  نفوذناپذيري، واليت الهي است. سرچشمةـ  ﴾ اًفلله العزة جميع ﴿) 4  كرامت نفس، خداوند است. سرچشمةـ  ﴾فلله العزة جميعاً﴿) 3

  رساند و راه دشمن براي غافلگيري كدام است؟ ) به مالك اشتر، در چه صورتي خشم خواص آسيبي به رهبر نميدر بيان موالي متقيان علي ( .38
  كشور ) با وجود رضايت عمومي مردم ـ غفلت رهبر از مشكالت2  شكني ) با وجود رضايت عمومي مردم ـ پيمان1
  ) با خشم عمومي مردم ـ غفلت رهبر از مشكالت كشور4  شكني ) با خشم عمومي مردم ـ پيمان3

گـردد و اگـر در عصـر غيبـت      كدام موضوع برداشـت مـي   ﴾ ... فَلَوال نَفَرَ من كُلِّ فرقَة منهم وما كَانَ المؤمنُونَ لينفرُوا كَافَةً﴿ فةية شريآاز  .39
  ابد چه پيامدي دارد؟واليت ظاهري ادامه ني

  توان احكام اجتماعي اسالم را به اجرا درآورد. خود بدانند و به آن عمل كنند ـ نمي وظيفة) گروهي بايد امر به معروف و نهي از منكر را 1
  درآورد.توان احكام اجتماعي اسالم را به اجرا  ) بايد گروهي باشند كه وقت و همت خويش را صرف شناخت دقيق دين كنند ـ نمي2
  شوند. ـ مردم با وظايف خود آشنا نمي  خود بدانند و به آن عمل كنند وظيفة) گروهي بايد امر به معروف و نهي از منكر را 3
  شوند. ) بايد گروهي باشند كه وقت و همت خويش را صرف شناخت دقيق دين كنند ـ مردم با وظايف خود آشنا نمي4

 ) در عين لطف و توجهات امام به ما و انتظار آن حضرت براي فرج اشاره دارد؟ر (كدام گزينه به غفلت مردم از امام عص .40
ــديم1  ) عمــري اســت كــه از حضــور او جــا مان
ــرديم 2 ــا برگـ ــا كـــه مـ ــر اســـت تـ  ) او منتظـ
ــد  ) 3 ــد شـ ــان وا خواهـ ــره از زمـ ــبحي گـ  صـ
ــزي4 ــدنش    ) در راه عزيـ ــا آمـ ــه بـ ــت كـ  سـ

  

 در غربــــت ســــرد خــــويش تنهــــا مانــــديم 
 كبــــري مانــــديممــــاييم كــــه در غيبــــت 

 راز شـــــب تـــــار بـــــرمال خواهـــــد شـــــد
ــب  ــر قطـ ــه  هـ ــا قبلـ ــد  نمـ ــد شـ ــا خواهـ  نمـ
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  آوايي دارد؟ با كدام سخن هم» هركس بميرد و امام زمان خود را نشناسد به مرگ جاهلي مرده است«فرمايد:  ) ميآنجا كه پيامبر اكرم ( .41
  ») را بپذيرد.او مالقات كند واليت و محبت امام عصر ( هركس دوست دارد خدا را در حال ايمان كامل و مسلماني مورد رضايت) «1
  »كند كه در امانت خيانت نكند، پاكدامن باشد... و راه خدا با شايستگي جهاد نمايند. امام با اين شرط با آنها بيعت مي) «2
  »ند انتظار فرج است.ترين كارها نزد خداو منتظر فرج الهي باشيد و از لطف الهي مأيوس نشويد و بدانيد كه محبوب) «3
  »برسد درحالي كه پيش از قيام او نيز پيرو او باشد.» قائم«خوشا به حال كسي كه به حضور ) «4

گوييم و علت  در پاسخ چه مي» كرد؟ كرد، با يزيد بيعت مي ) در زمان حكومت يزيد زندگي ميآيا اگر امام حسن («اگر از ما بپرسند:  .42
  كنيم؟ چيزي بيان مي آن را چه

  ) ثابت بوده و داراي اصولي تغييرناپذير است.هاي مبارزه ائمه ( ) خير ـ زيرا شيوه1
  ) ثابت بوده و و داراي اصولي تغييرناپذير است.هاي مبارزه ائمه ( ) بله ـ زيرا شيوه2
  كردند. هاي مختلفي عمل مي ) در شرايط و مقتضيات زمان با شيوه) خير ـ زيرا ائمه (3
  كردند. هاي مختلفي عمل مي ) در شرايط و مقتضيات زمان با شيوهائمه () بله ـ زيرا 4

  حل نهايي آن چيست؟ ) و هشدار ايشان، تشخيص راه رستگاري در ابتدا چگونه است و راهدر كالم اميرالمؤمنين ( .43
  قدم بودن در مسير الهي كنندگان به صراط مستقيم ـ ثابت ) شناسايي پشت1
  قدم بودن در مسير الهي كنندگان قرآن كريم ـ ثابت فراموش) شناسايي 2
  كنندگان به صراط مستقيم ـ طلب راه حق از اهل آن ) شناسايي پشت3
  كنندگان قرآن كريم ـ طلب راه حق از اهل آن ) شناسايي فراموش4

  گذارد؟ زوجين مي يةروحازدواج كدام است و فرزندآوري چه تأثيري در  ةنيزمترين  ابتدائي .44
  قرار گرفتن اطاعت از والدين در راستاي اطاعت از خداوند -) نياز جنسي 1
  تحكيم وحدت روحي زن و مرد -) انس با همسر 2
  قرار گرفتن اطاعت از والدين در راستاي اطاعت از خداوند -) انس با همسر 3
  تحكيم وحدت روحي زن و مرد -) نياز جنسي 4

  بشري در مسير صحيح كمال پيش رود؟ جامعةگردانيد و در چه صورت ممكن بود كه خداوند چگونه نعمت هدايت خود را كامل  .45
  )مبارزه مردم با حاكمان ظالم و قرار گرفتن خالفت در اختيار ائمه ( -) با وجود امامان 1
  )مبارزه مردم با حاكمان ظالم و قرار گرفتن خالفت در اختيار ائمه ( -) با ارسال پيامبران 2
  ) و جلوگيري از غيبت آن حضرتبيعت مردم با امام عصر ( -يامبران ) با وجود پ3
  ) و جلوگيري از غيبت آن حضرتبيعت مردم با امام عصر ( -) با ارسال پيامبران 4

  دقيقه 13: گويي مدت پاسخ   زبان انگليسي

46. Slow Food encourages people to have local and regional food, ……….. shops and markets and eat out in small 
family restaurants. 
1) to use 2) how to use 3) using 4) use 

47. If Tom sings in the shower, I ……….. the radio up to full volume. 
1) turn up 2) turned up 3) will turn up  4) would turn up  

48. I was ……….. to death when I thought I heard footsteps on the staircase when no one else was home. 
1) frighten 2) frightening 3) frightened  4) to frighten 

49. The research suggests that ……….. people who take every opportunity to speak with the main speakers of a 
language are more successful in learning that second language. 
1) probable 2) suitable 3) sociable 4) available 

50. One of the ways the organization works to keep children off the street is by getting them involved in different arts 
and crafts, like ……….. and printing. 
1) carpet 2) pottery 3) poetry 4) strategy 

51. A comfortable chair is the single most important ……….. for the health of a computer user, if it is inappropriate 
it may damage the body. 
1) item 2) goal 3) area 4) result 

52. I just hope they will take notice of warning signs we have put up and ……….. them on the roads. 
1) take part in 2) look out for 3) pay attention  4) take care  

www.konkur.in

forum.konkur.in



  ي انسانيعموم. دفترچه  4آزمون  .(دوره دوم متوسطه) يازدهم  ةپاي                          

 
7 

Cloze Test: 
The first thing a person is given after birth is a name. The way an individual writes his or her 
name in signature form makes that person more (53)……… .The human nervous system contains 
billions of nerve cells. The brain alone has more than 10 billion. With such a " writing plan" 
throughout the body, there is (54)……….. that our signatures are different and our personalities 
so (55)……….. .The way we write is a reflection of our (56)……….. personalities and biological 
functioning. 

53.  
1) economic  2) decorative 3) reflective 4) unique 

54. . 
1) little wonder  2) a little wonder 3) few wonder 4) a few wonder  

55. . 
1) skillful 2) emotional 3) mental 4) diverse 

56. . 
1) total 2) real 3) vast 4) soft 
 
Reading: 
A team of Russian scientists has challenged the theory that the woolly mammoths died out 
10,000 years ago at the end of the Ice Age. The scientists have reported that these animals may 
have survived until 2000 B.C.E. on an island off the coast of Siberia, where researchers 
uncovered 29 fossilized woolly mammoth teeth ranging in age from 4,000 to 7,000 years. The 
question to be asked now is, how did these prehistoric animals survive in their island 
environment? One possibility is that they adapted to their limited surroundings by decreasing 
their size and mass. This theory is based on their smaller tooth size, which has led scientists to 
believe that they were only 6 feet tall at the shoulder. compared with 10 feet of their full-sized 
counterpart. But would this be enough to enable them to survive thousands of years beyond that 
of other mammoths? Researchers are still working to uncover the reasons for this lonely or 
isolated group's belated disappearance. 

57. With what topic is this passage mainly concerned?  
1) Some scientists have challenged a theory.  2) Some small teeth have been discovered.  
3) Some mammoths lived longer than others. 4) Some pachyderms survived on an island. 

58. According to the passage, some researchers suggest that mammoths became extinct: 
1) About 2,000 years ago  2) About 4,000 years ago 
3) About 7,000 years ago  4) About 10,000 years ago  

59. The author uses the word "counterpart" in line 14 to refer to: 
1) Mammoths with more feet 2) Mammoths in an earlier time 
3) Mammoths with smaller teeth 4) Larger mammoths on the island  

60. According to the passage, the reason for the disappearance of the mammoths on the island: 
1) Is that the temperature changed 2) is not yet known 
3) Is that they were lonely and isolated 4) Is that larger mammoths killed them 
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 گويي مدت پاسخ محتواي آزمون  تا سؤال  از سؤالتعداد سؤال مواد امتحانيرديف
 دقيقه 20  )70تا  45(صفحه  تا انتهاي كتاب 3درس  2فصل   15  1  15  )2رياضي و آمار ( 1
 دقيقه 30  )108تا  57(صفحه  و نيايش 12تا  7درس   40  16 25 )2علوم و فنون ادبي ( 2
  دقيقه 12  )186تا  89(صفحه  16تا  9درس   53  41 13  )2تاريخ (  3
 دقيقه 13  )158تا  83(صفحه  11تا  7درس   65  54  12  )2جغرافياي ( 4
 دقيقه 15  )134تا  73(صفحه  15تا  9درس   80  66  15  )2شناسي ( جامعه  5
 دقيقه 10  )93تا  50(صفحه  11تا  7درس   90  81  10  )1فلسفه (  6
 دقيقه 10  )206تا  112(صفحه  8تا  5درس   100  91  10  روانشناسي  7

 دقيقه 110:گويي مدت پاسخ   100 تعداد كل سؤال:
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  دقيقه 20: گويي مدت پاسخ رياضي و آمار

fدهنده نمودار تابع كدام نمودار نشان .1 f2   است؟ 1

1(

 

    2(
 

  

  

3(
 

    4(
 

  

f(x)اگر .2 x g(x)و 2 x gهاي تابع ةدربار، كدام گزينه 2
f وf

g درست است؟  
  ) دو تابع با هم برابرند.1
  دو تابع برابر است. دامنة) 2

fدامنة) 3
g بازة{} 0  دامنةوg

f .كل اعداد حقيقي است  

fدامنة) 4
g  دامنةكل اعداد حقيقي وg

f بازة{} 0 .است  

fبا توجه به توابع .3 {( , ) , ( , )} 0 1 1 gو 2 {( , ) , ( , ) , ( , )} 0 2 1 3 2 f، تابع4
g
1

  كدام است؟ 4

1({( , )}10 4     2({( , ) , ( , )}1 30 24 16   

3({( , ) , ( , )}1 10 14 4    4({( , ) , ( , ) , ( , )}1 1 30 1 24 4 16   

xاگر .4 xf(x) x x
    

1 0
1 xو 0 xg(x) x x

   
2 2

f)، آنگاه حاصل2 g)(x) xبه ازاي 2 f( )   است؟ 0

1(6   2(4  3 (4  4 (6  
)هاي به ترتيب بازه fاگر دامنه و برد تابع  .5 , ]2 ]هـاي  به ترتيب بازه gو دامنه و برد تابع  و 4 , )2 و 3

[ , ]4 hدامنه و برد تابع ةدربارباشند، كدام گزينه  0 f g  درست است؟  
1(hD [ , ) 2 hRو 3    2(hD [ , ) 2 hRو 3 [ , ] 4 0  
3(hD ( , ) 2 hD)4  نامشخص است. hRو 3 [ , ] 2   نامشخص است. hRو 4

  هاي جدول زير كدام است؟ اختالف ميانه و ميانگين داده .6
1(/5 5   
2(/6 375   
3(/0 875   
4(/1125   

  ؟نيستيك تعريف خط فقر  كدام .7
  ) حداقل درآمد براي زندگي يك نفر در يك سال2  ) حداقل درآمد براي زندگي يك نفر در يك ماه1
  درآمد ماهيانه افراد يك خانواده ميانة) 4  ) ميانگين درآمد ماهيانه افراد يك خانواده3

,پوشاك و خوراك در سال پايه ةنيهزاگر مجموع  .8 پوشاك و  ةنيهز، 500باشد، با فرض شاخص  50000000,
  خوراك در سال موردنظر چقدر است؟

1( 525 10   2( 925 10  3(510  4(910   

1
1�

3

1

3

1

1

1

f
2

f
1

2

1

½jHj ÂºH»HoÎ
3 2
4 3
7 2
9 1
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Kةنقطچقدر باشد تا  Kمقدار  .9
K
 

  
2

3 xروي خط 1 y 2   باشد؟ 3

1(6   2(2  3 (6  4 (2  
,انحراف معيار مجموعه اعداد .10 ,0 0   كدام است؟ 3

1(2   2(11   3(3  4(11
3   

  يابي خطي بهتر است؟ يابي يا برون كدام نمودار براي درون .11

1(
 

   2(
 

  3(
 

  4(
 

  

,آماري به صـورت  ةجامعاگر درآمد ماهيانه اعضاي يك  .12 , , , , , ,1 3 20 5 14 13 6 (برحسـب ميليـون    3
  تومان) باشد، خط فقر به روش نصف ميانگين تقريباً كدام است؟

1 (8  2 (4  3 (16  4 (2  
كلمه دارد و درصد لغات دشوار نصف عدد شاخص پايه آمـوزش   12در يك كتاب، هر جمله به طور متوسط  .13

  است. درصد لغات دشوار كدام است؟
1 (3  2 (5  3 (6  4 (8  

  يابي نرخ تورم چقدر است؟ جدول آورده شده باشد، در سال هفتم، با كمك دروناگر نرخ تورم كشوري در  .14
1 (20  
2 (18  
3 (24  
4 (16  

  يابي كدام است؟ برون ةمعادلبا توجه به نمودار زير  .15
1(y x 20   
2(y x  20   
3(y x  20   
4(y x 20   
  

  دقيقه 30: گويي مدت پاسخ  علوم و فنون ادبي

  اي بخشيده است؟ هاي او لطف ويژه كدام ويژگي شعر كليم كاشاني به غزل .16
  رنگينهاي  ) ابداع معاني و خيال2  اي ها و الفاظ محاوره  المثل ) ضرب1
  هاي پيچيده ) به كار بردن مضمون4  هاي ابداعي ) به كار بردن مضمون3

  ؟نيستكدام مورد در مورد سبك هندي و ادبيات قرن دهم درست  .17
  كردند. ) فضالي هنر از تأليف كتاب و سرودن شعر به زبان فارسي و بها دادن به فرهنگ آن، استقبال مي1
  بود. قارة هند شبه) تا زمان حاكميت استعمار انگليس در هند، زبان فارسي زبان رسمي 2
  هاي مهمي براي شاعران، هنرمندان و دانشمندان تبديل شد. ) خراسان، آذربايجان و نواحي جنوبي ايران به كانون3
فضـال بـود، از ديـدگاه ادبـي     ) همزمان با رشد ادبيات در هند، اصفهان نيز كه پايتخت و محل اجتماع شـعرا و  4

  توسعه يافت.
  كند؟ عالئم هجايي كدام گزينه وزن بيت زير را مشخص مي .18

ــايش داور اســــت  ــه بخشــ ــعادت بــ  ســ
  

ــت     ــازوي زورآور اسـ ــگ و بـ ــه در چنـ  نـ
  

1 (U  ـ ـU  ـ ـU  ـ ـU  2   ـ (U  ـ ـU  ـ ـU  ـ ـU  
  ـ ـ Uـ ـ  Uـ ـ  U) ـ ـ 4    ـ Uـ ـ ـ  Uـ ـ ـ  U ) ـ 3

ÏIw
³n¼U

2 4 6 8
20 14 16 24

y

x
8 10 12 14

6

8

10

12
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با كـدام  » رود فتن جان از بدن گويند هر نوعي سخن / من خو به چشم خويشتن ديدم كه جانم ميدر ر«بيت  .19
  بيت داراي وزني يكسان است؟

 جهـدز ابرم آتش مـيورود) باران اشكم مي1
 جهان تازه شـود  وين سخن تازه بگو تا ده) 2
 دانستم داشت  يوسف   كه روزافزون  حسن   من از آن )3
 اگر افتاد بر عاشـق چـه شـد   ) سايه معشوق 4

  

 سخن سوزش نباشد خام را اين گوي با پختگان 
 حـد و انـدازه شـود    وارهـد از حـد جهـان، بـي    

 عصـمت بـرون آرد زليخـا را    پردةكه عشق از 
 ما به او محتاج بـوديم او بـه مـا مشـتاق بـود     

  

  درست است؟» حلّه« دربارة واژهبا توجه به بيت زير، كدام گزينه  .20
 حلّـــه بـــرفتم ز سيســـتانبـــا كـــاروان

  

ــا   ــةبـ ــده حلّـ ــان  تنيـ ــه ز جـ  ز دل بافتـ
  

) در مصراع اول حلّه در معناي حقيقي (شعر)، به كار برده است و در مصـراع دوم حلـه در معنـاي غيرحقيقـي     1
  به كار رفته است. جامة حرير)(

به جـاي مشـبه (شـعر) حـذف     ) شاعر، شعر را در لطافت و نرمي به حلّه تشبيه كرده است و مشبه به (حلّه) را 2
  شده، آورده است.

  ) در هر دو مصراع حلّه در معناي حقيقي به كار رفته است.3
 ) در هر دو مصرع حلّه در معناي غيرحقيقي (شعر) به كار رفته است.4

  شود؟ ديده مي استعارة مكنيهدر كدام بيت  .21
 ) هــــزار نقــــش بــــرآرد زمانــــه و نبــــود1
 بــاد ) آتــش اســت ايــن بانــگ نــاي و نيســت2
 شساية قـد خانه سروي هست كاندر  مرا در) 3
 ) چــون كــه خورشــيد از ميــان بــر شــد     4

  

ــه در    ــان ك ــي چن ــور يك ــة تص ــت آيين  ماس
 هـــر كـــه ايـــن آتـــش نـــدارد نيســـت بـــاد
ــراغ از ســرو بســتاني و شمشــاد چمــن دارم   ف
ــد   ــر شــ ــرگس از ســ ــر ز نــ ــمان پــ  آســ

  

  ؟شود نميدر كدام گزينه اضافه استعاري ديده  .22
ــر1 ــه ب ــرغ ك ــرش) آن م ــرة ع ــيندكنگ  نش
 عشـق  پنجـة كنـد  ) فغان كـه پـرده ز كـار ف   2
 لب داريم و همچون صبح خنـدانيم مـا   هب ) جان3
 كـنم، ولـي   ) بيش كمان ابرويش البـه همـي  4

  

ــاوو  ــه طـ ــاييم كـ ــانيم مـ ــتان جنـ  س گلسـ
 ســـتياَ حجـــابمعشـــوق در  چهـــرةهنـــوز 

ــا    ــانيم م ــم نماي ــق را زخ ــغ عش ــت و تي  دس
 كند از آن گوش به من نميگوش كشيده است 

  

  ؟نيستهاي زباني شعر سبك هندي  كدام گزينه از ويژگي .23
  يابي زبان كوچه و بازار به شعر ) راه1
  شعر دايرة واژگان) گسترش يافتن 2
  حوزة شعر) خروج لغات مربوط به مذاهب و آداب و رسوم هندوان از 3
 ) رخت بربستن بسياري از لغات ادبي قديم از شعر4

  هاي سبك هندي، مصنوع است؟ كدام كتابنثر  .24
  القلوب وحيد قزويني، محبوب نامة عباس) 2  الوقايع المؤمنين، بدايع ) مجالس1
 آراي عباسي ) جامع عباسي، عالم4  التواريخ السير خواندمير، احسن ) حبيب3

 هاي فكري شعر سبك هندي است؟   كدام موارد از ويژگي .25

  رود.   بيت خالصه است و طول و عرض معنا از يك بيت بيشتر نمي الف) شعر در سبك هندي بيشتر در تك
  ب) شعر هندي شعري صورتگراست؛ نه معناگرا 

  ج) قالب مسلط در اين دوره به ظاهر غزل است و تكرار قافيه امري طبيعي است. 
  خيال خاص و معني برجسته است. ارائةيابي و  د) كوشش شاعر سبك هندي مضمون

 ) ب و ج4  ) الف و ج3  و ب ) الف2  د) الف و 1
  ؟نيستكدام مورد صحيح » الوقايع بدايع«در مورد كتاب  .26

  ) اين كتاب در خارج از ايران و در عثماني نوشته شده است.1
  اند. ) نگارش اين كتاب ساده است، ولي نه مانند نثر مرسلي كه امثال بلعمي نوشته2
  و احاديث كم نيست.) در اين كتاب لغات و تركيبات عربي و اشاره آيات 3
 رود. ) اين كتاب، از آثار نثر سبك هندي به شمار مي4
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  ؟نداردخواني  در كدام گزينه، نام اثر و نويسنده هم .27
  آراي عباسي: اسكندربيگ تركمان ) عالم2    نامه: وحيد قزويني ) عباس1
 الحيات: قاضي نوراهللا شوشتري ) عين4  التواريخ: حسن بيگ روملو ) احسن3

  ؟رود نميهاي نثر سبك هندي به شمار  كدام مورد از ويژگي .28
  ) آوردن جمالت طوالني، كاربرد افعال با پيشوندهاي متعدد1
  ) فراواني لغات تركي و مغولي، درآميختگي نظم و نثر2
  ) مطابقت صفت و موصوف به تقليد از عربي، كاربرد وجه مصدري3
 ر از آيات و احاديثنثر از زبان عاميانه، استفاده كمت فاصلة) 4

 موارد كدام گزينه از داليل حذف مختصات سبكي زبان قديم در آثار سبك هندي است؟  .29

  درپي بيگانگان به ايران، مخصوصاً نواحي شرقي  الف) حمالت پي
  ب) بها دادن حكومت صفوي به شعر مدحي و درباري 

  ج) روي آوردن طبقات مختلف مردم به عالم ادبيات 
  هاي شعري در نقاط مختلف ايران فيايي حوزهد) تغيير جغرا

  ) الف، د4  ) ب، د3  ) الف، ج2  ) ب، ج1
  كدام بيت داراي وزن همسان دولختي است؟ .30

 ) يـار شــدم يــار شــدم بـا غــم تــو يــار شــدم1
 ديدگي باشد نه از اركان كه كوته دان،  يزدان  ) ز2
 كـه  ) يك عمر دور و تنها، تنها بـه جـرم ايـن   3
 بنشان كه كام دل به بار آرد) درخت دوستي 4

  

ــزار شــدم   ــو از همــه بي ــر ت ــا كــه رســيدم ب  ت
 كز خرد خيزد، تو آن را از بنان بيني خطي كه

 خواست، من دل سپرده بـودم   او سر سپرده مي
 شــمار آرد نهــال دشــمني بــركن كــه رنــج بــي

 

  هاي هجايي هر نيم مصراع از بيت زير در كدام گزينه آمده است؟ نمونه .31
 شــوداميــد روي او همــدم جــان نمــيدل بــه 

 

 كنـد  جان به هواي كوي او خـدمت تـن نمـي    
 

     ـ  ـ   ) ـ 2    ـ ـ  ـ   ) ـ 1
 ـ  ـ ـ  ـ  ) 4    ـ   ـ ـ   ) ـ 3

  وزن درست بيت زير كدام است؟ .32
ــن  ــان م ــر و جان ــن ،دلب ــان م ــرده دل و ج  ب

 

ــن  ــان م ــرده دل و ج ــن ،ب ــان م ــر و جان  دلب
 

  ) مفتعلن فاعلن مفتعلن فاعلن2    ) فعولن فعولن فعولن فعل1
 ) مستفعلن مستفعلن مستفعلن مستفعلن4  فاعالتن فعلن) فاعالتن فعلن 3

  يكسان است. گزينة ......به جز  همة ابياتوزن  .33
 رامـ ) اي كه بـه هنگـام درد راحـت جـاني1
 بين از ديده عبر كن هـان  ) هان اي دل عبرت2
 رسد از چپ و راست عشق مي آواز نفس ) هر3
 ) خيز و غنيمـت شـمار جنـبش بـاد ربيـع     4

  

ــي ــه تلخ ــه ب ــرا  وي ك ــي م ــنج روان ــر گ  فق
 دان آيينــــة عبــــرت  ايــــوان مــــداين را 

 رويـم عـزم تماشـا كـه راسـت      ما به فلـك مـي  
 زار مـــوزون مـــرغ بـــوي خـــوش اللـــه نالـــة

  

  ذكر شده است؟ نادرستوزن كدام بيت در برابر آن  .34
 وجو بودم كه يابم وصـل او  جست ) بيهوده من در1

 

 درمان مندرمان چو آمد درد كو، من دردم او  
  

  (مستفعلن مستفعلن مستفعلن مستفعلن)
ــكند)2 ــة س ــرآيين ــي اســت بنگ ــام م  ر، ج

  

 تــا بــر تــو عرضــه دارد احــوال ملــك دارا     
  

  مفعول فاعالتن مفعول فاعالتن)(
 ديـده كشـيدمخيال نقش تـو در كارگـاه)3

  

ــنيدم     ــدم و نش ــاري ندي ــو نگ ــورت ت ــه ص  ب
  

  (مفاعلن فعولن فاعلن فعولن)
 اي روي زبان من ببين طبيب خسته كه ) اي4

  

 ام بار دل اسـت بـر زبـان   كاين دم و دود سينه
  

 (مفتعلن مفاعلن مفتعلن مفاعلن)

www.konkur.in

forum.konkur.in



  اختصاصي انساني.  4آزمون .  دوم متوسطه) ة(دوريازدهم  ةيپا                                                            

 

محل انجام محاسبات

5 

  عبارت كنايي كدام گزينه در مقابل آن درست آمده است؟ معني .35
  زمين: كنايه از ناز و غرور داشتن روي امروز بر ) دامن كشان كه مي1
  به آموختن نمودن مجبورپيش آموزگار: كنايه از  بنشاندت) كه 2
  ) جان به لب داريم و همچون صبح خندانيم ما: كنايه از تحمل زياد3
 ام: كنايه از اشتباه كردن ) چون نگاه آشنا از چشم يار افتاده4

  كنايي است. گزينة ........... به جز ها  همة گزينهعبارات مشخص شده در  .36
  .ديگري در گوش كرد حلقة بندگياغر محبت از دست تو نوش كرد و ) خداوندا كيست كه س1
  سنگ عشق برآمد.) به كس مگوي كه پايم به 2
  به خون بكشي) اگر بخواهي سرزمين من را 3
 نشيند. ي كه بر ابروي ما ميبرف) نه، اين برف را سر باز ايستادن نيست، 4

  هاي بيت زير كدام است؟ در مصرع» پيچيدن«مفهوم كنايي  .37
ــفنديار   ــه اسـ ــيچم كـ ــدين بپـ ــه چنـ  كـ

  

ــارزار     ــد از كـــ ــر بپيچانـــ ــر ســـ  مگـــ
  

  ) تالش كردن/ منصرف شدن2  پرت بودن ) فرار كردن/ حواس1
 ) پنهان شدن/ فرار كردن4  پرت بودن ) پافشاري كردن/ حواس3

  آمده است؟ نادرستمعني عبارت كنايي كدام گزينه در مقابل آن  .38
ــب)1 ــه جي ــدي ب ــرد چن ــرو ب ــدان ف  زنخ
  
 در آن دريــاي خــون در قــرص خورشــيد) 2
  
ــت    3 ــود راس ــو بنم ــش ت ــون نق ــه چ  ) آين
  
 گهي است  ينمخيل حوادث ك طرف ز هر ) در4

  

ــر    ــتد ز غيــ ــنده روزي فرســ ــه بخشــ  كــ
 (كنايه از به فكر فرو رفتن)                        

 غـــــروب آفتـــــاب خويشـــــتن ديـــــد   
  (كنايه از نابودي خود را حس كردن)            

ــكن  ــود شـ ــت  خـ ــتن خطاسـ ــه شكسـ  آينـ
  (كنايه از اصالح كردن خود)                      

 دوانـــد ســـوار عمـــر عنـــان گسســـتهرو   زان
  (كنايه از اسب ناآرام)                               

  است؟ متفاوتها   مفهوم كنايي كدام گزينه با ساير گزينه .39
  ) آب به غربال پيمودن2    ) نقش بر آب زدن1
 ) دل به دريا زدن4    بر رگ مرده زدن) نيشتر 3

  و استعاره به كار رفته است؟ آراية كنايهدر كدام بيت  .40
 ) گه نعره زدي بلبل گه جامه دريـدي گـل1
ــتان مخلــــــص را 2 ــي از دوســــ  ) يكــــ
 از خون ضعيفان شده رنگين كه است ) خاكي3
ــد 4 ــد گردآفريــ ــهراب را ديــ ــو ســ  ) چــ

 

ــا   بـــا يـــاد تـــو افتـــادم از يـــاد برفـــت آنهـ
ــر  ــوش   مگــ ــه گــ ــيد بــ ــن رســ  آواز مــ

ــداد و ري  ــه بغ ــك ك ــن مل ــد اي ــام نهادن  اش ن
 كــــه بــــر ســــان آتــــش هــــم بردميــــد

  

  
  دقيقه 12: گويي مدت پاسخ  تاريخ

 كدام گزينه به ترتيب پاسخ صحيح هر يك از موارد زير است؟ .41
  الف) دانش پزشكي ايران باستان از چه طريقي به دوره اسالمي انتقال يافت؟ 

  ب) پايتخت طاهريان كدام شهر بود؟  
  خليفه فرمان حكومت سيستان، كابل و بلخ را براي يعقوب صفاري بفرستد؟ تا ) چه عاملي موجب شد ج
  هاي او در سركوب خوارج  ) مدرسه جندي شاپور، نيشابور، موفقيت1
  جهاد با كفار مرزهاي شرقي  ) مدرسه شيخ لطف اهللا، بخارا،2
  هللا، بخارا، لشكركشي به بغداد ) مدرسه شيخ لطف ا3
  ) مدرسه جندي شاپور، مرو، حمله به نيشابور4
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  متعلق به چه كسي است؟ »التفهيم«هاي ايراني چه بود و كتاب  مهمترين پيامد سياسي ظهور حكومت .42
  نظامي خلفاي عباسي بر ايران، محمد بن زكرياي رازي  - ) كاهش و زوال تدريجي سلطه سياسي1
  ها و جنبش هاي سياسي و اجتماعي، ابوريحان بيروني  ب) افزايش آشو2
  نظامي خلفاي عباسي بر ايران، ابوريحان بيروني - ) كاهش و زوال تدريجي سلطه سياسي3
  ها و جنبش هاي سياسي و اجتماعي، محمد بن زكرياي رازي ) افزايش آشوب4

رونـق شـهرهاي   «، »سياسـي و اقتصـادي  هـاي   افزايش نفوذ و موقعيت زنان در عرصه«هر يك از رويداد هاي  .43
  متعلق به كدام حكومت است؟ »ركود و زوال شهرنشيني« و »هرات، شيراز، مشهد و يزد

  اوايل دوره مغول  - تيمور - تيموريو ) دوره مغول 1
  اواخر دوره مغول  - تيمور - ) دوره سلجوقي2
  اوايل دوره مغول  - جانشينان تيمور - تيموري و ) دوره مغول3
  اواخر دوره مغول - جانشينان تيمور - ) دوره سلجوقي4

  به ترتيب صحيح يا غلط بودن هر يك از موارد زير در كدام گزينه به درستي مشخص شده است؟ .44
الف) ايران كه با سقوط خالفت عباسي و تشكيل حكومت ايلخاني، بـه لحـاظ جغرافيـايي و سياسـي، وضـعيت      

  ازان به استقالل و اقتدار بيشتري رسيد.تري يافته بود، در عهد سلطنت غ منسجم
ب) شهر سلطانيه، پايتخت آخرين ايلخانان مي باشد و مرگ ابوسعيد آخرين ايلخان مغول آغازگر چهار دهـه  

  آشفتگي سياسي و نابساماني نسبي در اوضاع اقتصادي و اجتماعي ايران بود.
كـاردان هالكوخـان، اصـالحات گسـترده اي در     ) در پرتو تالش هاي رشيد الدين فضل اهللا همـداني وزيـر   ج

  هاي سياسي، اقتصادي، اجتماعي و حقوقي انجام گرفت. عرصه
هـاي   ) از جمله پيامدهاي اجتماعي و اقتصادي هجوم مغوالن به ايران، افزايش جمعيـت، تخريـب زيرسـاخت   د

  بود.ن ساالرا اقتصادي و فرهنگي و افزايش موقعيت اجتماعي بازرگانان، مالكين و ديوان
  غ -غ  -ص  -ص ) 4   ص -غ  -ص  -غ ) 3  غ –ص  -غ  -غ ) 2  ص -ص  -غ  -ص ) 1

را به چه كسي اعطـا كـرد و علـت ايـن كـار چـه بـود و در نتيجـه          »سلطان ركن الدوله«خليفه عباسي لقب  .45
 لشكركشي هاي پي در پي محمود غزنوي به هند چه اتفاقي افتاد؟  

  گسترش دين اسالم و زبان فارسي به شبه قاره هند  - رهاسازي خليفه عباسي از تسلط آل بويه - ) طغرل1
  گسترش قلمرو غزنويان از رود  - رهاسازي خليفه عباسي از تسلط آل بويه - ) الب ارسالن2

  سيحون در شرق تا درياي مديترانه
  ن اسالم و زبان فارسي به شبه قاره هندگسترش دي - فار مرزهاي شرقي و سركوب آنانكجهاد با  - ) طغرل3
گسترش قلمرو غزنويان از رود سيحون در شـرق   - جهاد با كفار مرزهاي شرقي و سركوب آنان - ) الب ارسالن4

  تا درياي مديترانه
 است؟   نادرستچند مورد از موارد داده شده  .46

جـه نظـام الملـك، تشـيع در ايـران      هاي علمي و فرهنگي خوا الف) در دوره ايلخانان به ويژه به دنبال كوشش
  گسترش يافت. 

ها پيروان مذاهب مختلف مورد آزار و اذيت تيمـور   ب) تيموريان در مسائل ديني متعصب بودند و در دوره آن
  گرفتند.  و جانشينان او قرار مي

ميـرزا در   ) هنر نگارگري در عصر ايلخاني و تيموري رونق و رشد بسزايي داشت و اين هنر در دوره بايسنقرج
  خراسان گسترش يافت. در به ويژه و سراسر ايران 

هـاي بـزرگ و    ) شهر هرات در زمان شاهرخ تيموري و جانشينانش، به خاطر داشتن ثروت هنگفت، كتابخانهد
  هاي بزرگ علمي، فرهنگي و هنري جهان اسالم تبديل شد. هنرمندان نامدار، به يكي از كانون

  سه) 4  كدام هيچ) 3   يك) 2   دو) 1
 هر يك از موارد زير مرتبط با كدام اثر است؟  .47

  الف) فاخرترين نمونه شاهنامه مصور شده در عصر تيموري
  به سلطان ابوسعيد مغول تقديم شده استو در رابطه با تاريخ عمومي ايران است  ب) اين كتاب

  مي باشد.  )السالمعليه () اين كتاب تاليف ابن حسام خوسفي و در رابطه با جنگ هاي حضرت علي ج
  ) شاهنامه بايسنقري، مجمع االنساب، خاوران نامه 2  ) شاهنامه دموت، تاريخ وصاف، خاوران نامه 1
  ) شاهنامه دموت، زبدة التواريخ، ظفرنامه4  ) شاهنامه بايسنقري، مجمع االنساب، ظفرنامه 3
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 ا به درستي ذكر كرده است؟كدام گزينه ترتيب رويدادها ر ،با توجه به اقدامات شاه اسماعيل صفوي .48
ايجـاد ارتبـاط بـا حكـام محلـي در       - رسمي كردن مذهب شيعه - تاجگذاري در تبريز - آق قويونلوها با ) نبرد1

  شكست از سلطان سليم پادشاه عثماني  - پيروزي بر ازبكان - جهت وحدت سياسي و جغرافيايي ايران
ايجـاد ارتبـاط بـا حكـام محلـي در       - رسمي كردن مذهب شيعه - نبرد با آق قويونلوها - تاجگذاري در تبريز )2

  شكست عثماني  - شكست ازبكان - جهت وحدت سياسي و جغرافيايي ايران
 - از ميان برداشـتن حكـام محلـي    - رسمي كردن مذهب شيعه - تاجگذاري در تبريز - شكست آق قويونلوها )3

  نبرد با سلطان سليم پادشاه عثماني  - شكست ازبكان
 -پيروزي بـر ازبكـان    -گسترش مذهب تشيع در سراسر ايران  - تاجگذاري در شيراز  -) شكست آق قويونلوها 4

  از ميان برداشتن مدعيان داخلي -شكست از عثماني 
 باشد؟  عبارت زير ميدر كننده جاهاي خالي  كدام گزينه به ترتيب تكميل .49

نبردي بزرگ ميان سپاهيان عثماني و  وبود  ..........، علت اصلي لشكركشي گسترده سلطان سليم به سوي ايران
هـاي   هاي مناسب داخلـي و خـارجي، توانسـت پايـه     ............. با اتخاذ تدابير و سياست. ...... رخ داد... ايراني در

  حكومت صفوي را تثبيت و تحكيم نمايد.
  شاه تهماسب - چالدران - ) نگراني سلطان سليم از تاسيس حكومت قدرتمند صفوي1
  شاه اسماعيل - چالدران - ) فعاليت مريدان طريقت صفوي در قلمرو عثماني2
  شاه اسماعيل - مالزگرد - يابي به ثروت هاي عظيم ايران ) دست3
  شاه تهماسب - دندانقان - ) ترس از حكومت قدرتمند صفوي4

 هاي زير، هر دو مورد كدام گزينه صحيح است؟ با توجه به عبارت .50
شـود كـه بـه منظـور احيـاي فرهنـگ يونـان و روم         هاي فكري و فرهنگي گفته مي نسانس به دگرگونيالف) ر

  باستان، از ايتاليا آغاز شد.
  رونقي تجارت شد، زمينه ظهور رنسانس را به وجود آورد. ب) ركود و زوال شهرنشيني كه موجب كسادي و بي

  به ويژه در مناطق ساحلي اروپا گذاشت. هاي صليبي تأثير فراواني بر رشد شهرها و تجارت ) جنگج
  ) اختراع دستگاه چاپ توسط فرانسيس بيكن از مهمترين ابداعات فناوري در عصر رنسانس بود.د
چنـين ايـن    هـم  .ها شـد  ها و كاتوليك هاي مذهبي ميان پروتستان ه جنگل) نهضت پروتستان باعث بروز سلس ه

  گشت.هاي ملي  نهضت منجر به ضعف پادشاهان و دولت
  الف ، ج) 4  ، الف  ه )3  ، د  ه )2  ب، ج )1

  مي باشد؟  نادرستكدام گزينه  .51
  ) امپراتوري بيزانس، سرانجام با فتح قسطنطنيه توسط تركان مسلمان عثماني متالشي شد.1
ها به اوج قدرت خودش رسيد و توانست با جنگ هاي پـي در پـي بخـش     پادشاهي فرانك ،) در زمان شارلماني2

  پاي غربي و مركزي را تحت سلطه خود درآورد.اعظم ارو
ها قرار داشتند كه مانند برده قابل خريـد و فـروش بودنـد و     ترين مرتبه اجتماعي نظام فئودالي سرف ) در پايين3

  ملك ارباب خود را ترك كنند.تا اجازه نداشتند 
پيروزي مسلمانان و بيرون راندن صليبيان از آخرين پايگاهشان در سواحل شـام   اهاي صليبي سرانجام ب ) جنگ4

 .به پايان رسيد

  با توجه به عبارت داده شده كدام گزينه به ترتيب پاسخ صحيح هر يك از سواالت زير است؟ .52
در  م با احياي شهرها و رشد تجارت، به تدريج شـاهان نيرومنـدي در اروپـا بـه ويـژه     13و  12هاي  در سده«

  »انگلستان و فرانسه بر سر كار آمدند.
  اي زدند؟ الف) اين فرمانروايان دست به چه اقدام ويژه

  ها چه بود؟ ب) نتيجه اقدامات آن
  هايي مورد حمايت قرار گرفت؟ ) اين اقدام از سمت چه گروهج
  ) بازرگانان و صنعتگرانج الف) تشكيل ارتش منظم و دائمي، ب) تقويت حكومت مركزي، )1
  ) پيروان دين مسيحيتج) الف) همكاري و اتحاد با پاپ ها، ب) تقويت حكومت مركزي، 2
  ) بازرگانان و صنعتگرانج ،گير قدرت اشراف فئودال الف) تشكيل ارتش منظم و دائمي، ب) افزايش چشم )3
 سيحيت) پيروان دين مج) الف) همكاري و اتحاد با پاپ ها، ب) افزايش چشمگير قدرت اشراف فئودال، 4
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در دوره صفوي كدام علوم رو به افول رفتند و كدام هنر به صورت صنعت ملي درآمد و شاخص تـرين چهـره    .53
  فلسفي عصر صفوي چه كسي است؟

  صدرالدين محمد بن قوام شيرازي ـ  نگارگريـ  م تجربيو) عل1
  صدرالدين محمد بن قوام شيرازيـ  بافي فرشـ  م رياضيو) عل2
  بن محمد ابونصر محمدـ  بافي فرشـ  م تجربيو) عل3
  بن محمد ابونصر محمدـ  نگارگريـ  م رياضيو) عل4
  
  دقيقه 13: گويي مدت پاسخ  جغرافيا

  هر دو مورد كدام گزينه صحيح است؟ .54
چين و هنـد نسـبت    - گذارد انداز و منظره شهرها تاثيرات بسياري مي ) گسترش فعاليت هاي خدماتي بر چشم1

  به اياالت متحده آمريكا سهم بيشتري در كشت گندم در جهان دارند
ترين نواحي صنعتي در بخش مشرق، جنوب و جنـوب   ) كشورهاي كره جنوبي، تايوان، مالزي و سنگاپور از مهم2

ايـن  هاي چند مليتي در كشورهاي پيشرفته صـنعتي قـرار دارد و    بخش مركزي شركت -. شرقي آسيا هستند
  كنند. ها در كشور مبدأ فعاليت مي شركت

  -. كشورهاي فيليپين و پاكستان توانستد در زمينه توليد گندم بـه خودكفـايي برسـند    ،انقالب سبز ةنتيج) در 3
شوند و باعـث گسـترش صـنايع نـو      هاي صنعتي ايجاد مي در نزديكي قطب هاي علمي و فناوري معموالً پارك
  گردند. مي

در كشـاورزي   -. هـاي نـوع اول و دوم غلبـه دارد    در همه كشورها نسبت اشتغال در فعاليـت كه توان گفت  ) مي4
گيرد و ميزان توليـد و   توليد محصول بيشتر در حد مصرف خانوار كشاورز يا فروش محلي صورت مي ،معيشتي

  .سود اقتصادي كم است
  در رابطه با كشت گندم كدام گزينه صحيح است؟شود و  به ترتيب بيشتر برنج دنيا در كدام ناحيه كشت مي .55

  صادرات گندم نسبت به ديگر غالت در جهان بيشتر است.  - ) آمريكاي شمالي1
با اين  ؛چين در توليد گندم رتبه اول را در جهان به خود اختصاص داده است - ) آسياي شرقي و جنوب شرقي2

  شود. وجود در نمودار صادركنندگان اين غله ديده نمي
كشورهاي توليد كننده گنـدم در جهـان منحصـراً از دو قـاره آسـيا و آمريكـا        -) آسياي شرقي و جنوب شرقي 3

  هستند.
اول و دوم جهـان   هـاي  كشور هاي چين و هند هم در توليد گندم و هم در توليد برنج رتبه - آمريكاي شمالي )4

  اند. را به خود اختصاص داده
  است؟ نادرستكدام گزينه  .56

صادرات محصوالت صنعتي به نسـبت كشـورهاي در حـال توسـعه بيشـتر       ،كشورهاي پيشرفته مانند ژاپندر ) 1
  شود. است و در كشورهاي در حال توسعه بيشتر مواد خام صادر مي

گيـرد و   المللي كاالها و خدمات است كه بر مبناي واحد پولي هر كشور صورت مـي  اقتصاد جهاني، تجارت بين )2
  است.  اقتصاد جهاني متفاوت جايگاه كشورها در

مانـده   ) با پيدايش مرحله صدور سرمايه در كنار صدور كاال، كشورهايي كه از نظر علم و فناوري صـنعتي عقـب  3
اي از كشورهاي پيشرفته  چنان به فروش منابع و مواد اوليه و خام و خريد و واردات كاالهاي كارخانه بودند، هم

  صنعتي ادامه دادند.
توانـد از راه   ش صادرات يك كشور بيشتر از واردات آن باشد، موازنه تجاري مثبت است و آن كشور مياگر ارز )4

  استانداردهاي زندگي و رفاه را در كشور خود بهبود بخشد. ،آورد دست ميه سودي كه ب
  ؟ي استراليا، سنگاپور و مراكش استهاهاي كشور به ترتيب كدام گزينه بيانگر ويژگي .57

هـا و تجهيـزات الزم بـراي توسـعه      كمبود نيروي كار ماهر و متخصـص و زيرسـاخت   - اي واسطه) داشتن نقش 1
  توليدكننده و صادركننده مواد اوليه و خام  - صنعتي

از نظر توسـعه صـنعتي و فنـاوري     - كند گذاري در ديگر كشورهاي جهان مي ) اقدام به صدور سرمايه و سرمايه2
  ربايي و دريافت بخش عمده سود و ثروت جهان  عملكرد آهنداراي  – تري قرار دارد نوين در سطح پايين

بازار خـوبي بـراي توليـدات كشـورهاي      - آورد تر از كشورهاي پيرامون به دست مي ) مواد خام را با قيمت ارزان3
  نخبگان از كشور هاي ديگر  كننده جذب –است پيشرفته 

ساختار اقتصـادي و   - هاي مناسب براي توسعه اقتصادي اختبرخوردار از صنايع نو و خدمات پيشرفته و زيرس )4
  به واردات كاال هاي صنعتي   هوابست - اجتماعي آن دچار تغييرات و تحوالت صنعتي و فناورانه شده است
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  درج شده است؟ (به ترتيب)صحيح يا غلط بودن هر يك از موارد زير در كدام گزينه  .58
هـاي مـديريتي مختلـف قـرار      ز چند كشور كـه تحـت اداره نظـام   اي عبارت است ا الف) ناحيه سياسي منطقه

  با هم متحد هستند. استقاللاين كشور ها در عين حال  واند  گرفته
  كند. به قاره اروپا متصل ميرا انگلستان  وب) تونل مانش بين دو كشور انگلستان و فرانسه در زير دريا ساخته شده 

  خراسان جنوبي يك ناحيه سياسي فروملي محسوب مي شود.) شهرستان زيركوه واقع در استان ج
) مطابق پيمان شنگن اخذ رواديد بين كشورهاي اتحاديه اروپا لغو شده و واحد پول همه كشـور هـاي عضـو    د

  اتحاديه اروپا يورو است.
   غ -ص  -ص  -غ ) 4  غ -ص  -غ  -ص ) 3  ص –غ  -ص  -غ ) 2  ص -غ  -غ  -ص ) 1

  مصداق مناسبي براي هر يك از توضيحات داده شده است؟ واحيكدام نبه ترتيب  .59
  توانند بدون اخذ رواديد از قبل، به اين منطقه وارد شوند. اتباع خارجي مي الف)

و در عين حال از استقالل محدودي  بودهب) اين منطقه در امور سياست خارجي و دفاع تابع حكومت مركزي 
  برخوردار است.  نيز 
  ترين انبار نفت جهان است. حاضر مهم ) اين منطقه در حالج
هـاي غربـي عضـو     با مداخله آمريكـا و دولـت  همراه ) اين منطقه به موضوع كشمكش بين اوكراين و روسيه د

  پيمان ناتو تبديل شده است. 
    شبه جزيره كريمه - خليج فارس - نخجوان - ) قشم1
  شبه جزيره كريمه - بندر هنگ كنگ - قره باغ - ) كيش2
  تونل مانش  - خليج فارس - نخجوان - ) كيش3
  تونل مانش - بندر هنگ كنگ - قره باغ - ) قشم4

  كدام گزينه به ترتيب پاسخ صحيح هر يك از موارد زير است؟   .60
  معرف كدام عنصر در تعريف كشور است؟ »هاي خارجي نياز بودن از نظارت دولت داشتن استقالل و بي«الف) 

  باشد؟ ه چه چيزي ميدهند ب) احداث تونل مانش نشان
  ) رشته كوه پيرنه خط مرزي بين كدام دو كشور است؟ج
  اسپانيا و فرانسه  - تاثير جغرافيا بر سياست - ) حاكميت1
  فرانسه و اسپانيا  - تاثير سياست بر فضاي جغرافيايي - ) حاكميت2
  انگلستان و فرانسه  - تاثير فضاي جغرافيايي بر سياست - ) حكومت3
  انگلستان و فرانسه - تاثير سياست بر فضاي جغرافيايي - ) حكومت4

  چند مورد از موارد داده شده صحيح است؟ .61
گويند  ترين نقاط بستر دو رود را به هم متصل كند، به آن خط منصف مي الف) در صورتي كه خط مرزي عميق

  ني است.  را تالوگ بهترين خط مرزي در رودهاي قابل كشتي چنين همكه نوعي مرز طبيعي است. 
ماهيگيري، ايجاد تأسيسات و تحقيقـات بـراي همـه كشـورها      كشتيراني، فعاليت نظامي، ،هاي آزاد ب) در آب
  گونه قيد و شرطي آزاد است. بدون هيچ

مايل دريايي است كـه متعلـق بـه كشـور مجـاور       12درياي سرزميني از خط مبنا به سمت دريا تا حدود  )ج
  منطقه حق عبورومرور بدون اجازه آن كشور را ندارند.درياست و ساير كشورها در آن 

) در مرزهاي پيشتاز حداقل كشمكش ها و اختالفـات مشـاهده مـي شـود و بـالعكس در مرزهـاي تحميلـي        د
  دهد. رخ ميحداكثر اختالفات 

جهـان   ساخت است كه اين نوع نظام سياسي از اروپا به ديگر نقاط ) كشور فرانسه از پيشگامان نظام سياسي تك ه
  كند. راه يافته است كه در اين نوع نظام حكومت مركزي حدود اختيارات همه واحدهاي سياسي را تعيين مي

  سه) 4  چهار) 3  يك )2  دو )1
  كدام گزينه به ترتيب تكميل كننده جاهاي خالي عبارت زير مي باشد؟  .62

... ...... مـرز بـين ايـران و عـراق     .وجود دارد..... .......... گيري، مرز بين كانادا و آالسكا از نظر پيدايش و شكل«
  »....... است كه از جمله وظايف عمده مديريت كشور است..... وضع قوانين و مقررات، مربوط به .است

  اداره امور سرزمين  - طبيعي - ) پيشتاز2  انساني  سازهاداره  - مصنوعي - ) تطبيقي1
  اداره امور سرزمين  - مصنوعي - يقي) تطب4  اداره سازه انساني - طبيعي - ) پيشتاز3
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  كدام گزينه به ترتيب پاسخ صحيح هر يك از موارد زير است؟   .63
  الف) كدام عنصر جوهره ژئوپليتيك را تشكيل مي دهد؟  

ب) پدر علم جغرافياي سياسي چه كسي است و نظريه معروف او چه بود و كدام مورد در رابطه با اين نظريـه  
  ؟باشد نميصحيح 

اين نظريه در هجوم آلمان به كشورهاي مجـاور و  كه برخي معتقدند  - فضاي حياتي - قدرت، ب) راتزل) الف) 1
  تأثير نبوده است. هاي جهاني اول و دوم بي بروز جنگ

طبق اين نظريه غرب اروپا منبع بزرگ قدرت است و هركس بر منـابع   - هارتلند - ) الف) سياست، ب) مكيندر2
  ر كل جزيره جهاني و جهان فرمان براند.تواند ب آن مسلط شود مي

اگر كشورهاي كوچك براي جمعيت خود فضاي كافي نداشته باشـند   - فضاي حياتي - ) الف) قدرت، ب) راتزل3
  ها حتمي است. نابودي آن ،دنهاي خود بر نياي و درصدد توسعه سرزمين

فيايي اهميت قائل بود و اعتقاد داشـت كـه   او براي عامل موقعيت جغرا - هارتلند - الف) جغرافيا، ب) مكيندر )4
  موقعيت يك كشور در مجاورت يك دولت قوي يا ضعيف، بر سياست و قدرت آن تاثير مي گذارد.

  است؟ نادرستبا توجه به عبارت هاي زير هر دو مورد كدام گزينه  .64
او توانسـت در كتـاب    .دانست الف) آلفرد ماهان قدرت دريايي را منحصراً در نيروي جنگي ناوگان دريايي مي

  خود نشان دهد كه چگونه انگلستان به دليل برخورداري از قدرت دريايي بر رقيبان خود پيروز شد.
يابد كه درياي  هاي پهناور ايران از تنگه هرمز به سمت غرب تا دهانه خليج گواتر امتداد مي ب) بخشي از آب
  است.اين دريا بخشي از اقيانوس هند  وشود  مكران ناميده مي

پذير تبديل نموده و باعث پايين آمدن قدرت  كشور لهستان را به كشوري آسيب ،) عامل موقعيت جغرافياييج
  ملي اين كشور شده است.

) داشتن منابع انرژي و معدني تنها درصورتي منشأ قدرت است كه اين منابع در جهت توسـعه صـنايع قـرار    د
  ها نباشد. آنكشور وابسته به صادرات يك بگيرند و اقتصاد 

  ب، ج) 4  ب) الف، 3  د، ج ) 2  الف، د) 1
به ترتيب اشكال هر يك از كشور هاي فيليپين و افغانستان چگونه است و در كدام نوع كشورها ايجاد خطـوط   .65

  شود؟ ارتباطي با مشكل مواجه مي
  طويل  - ) چند تكه، فشرده2  فشرده – دار طويل، دنباله )1
  طويل – دار ) چند تكه، دنباله4   چند تكه -   ) طويل، فشرده3
  
  دقيقه 15: گويي مدت پاسخ  شناسي جامعه

بـه ترتيـب در   » تاريخ ليبراليسم اقتصادي«و » ليبراليسم اوليه«، »اقتصاد قرون وسطي«موارد مرتبط با مفاهيم  .66
 كدام گزينه آمده است؟

از بـين رفـتن    ـرهاسازي كشـاورزان از بردگـي نظـام فئـودالي       ـ» رعيتيـ   ارباب«مبتني بر روابط اجتماعي ) 1
 آزادي افراد

ناديـده   ـاعتقاد به غير قابل فروش بـودن زمـين     ـفروش سرمايه وجودي كارگران به صاحبان ثروت و قدرت  ) 2
 گرفتن عدالت

 طن كشورهاي غربيگيري چالش فقر و غنا در ب وابستگي كشاورزان به زمين ـ رويكرد فردي و اقتصادي ـ شكل )3
 خودداري از مقابله با قحطي ايرلند ـقائل نبودن به حمايت و دستگيري از فقرا  ـامكان جابجايي كشاورزان ) 4

 هاي كدام دانشمند است؟ موارد زير به ترتيب از نظريه .67
  »داري با يك حركت انقالبي ها ساختار اجتماعي نظام سرمايه قابل حل بودن چالش«
  »شوند اني كه در فقر متولد مينفي حق حيات كس«
  »رفاه كارگران را موجب باال رفتن توليد نسل آنها و پيدايش مشكالت بعدي دانستن«
  ) برتراند راسل ـ ريكاردو ـ مالتوس2  ) ماركس ـ ريكاردو ـ مالتوس1
 ) برتراند راسل ـ مالتوس ـ ريكاردو4  ) ماركس ـ مالتوس ـ ريكاردو3
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 ير در كدام گزينه آمده است؟صحيح يا غلط بودن عبارات ز .68
  بلوك شرق و غرب با دو اقتصاد و سياست متفاوت، جهان را به دو قطب اصلي تقسيم كرده بودند. -
هـاي   هاي غرب، به چـالش  رويكرد ماركس به عالم رويكردي سكوالر بود و خارج از چهارچوب آن و ارزش -

 پرداخت. خود مي جامعة
كشورهاي اروپاي شرقي و چين بود و بلوك غرب، آمريكا و اروپاي غربـي  بلوك شرق شامل شوروي سابق،  -

  گرفت. را در بر مي
 چالش و نزاع بلوك شرق و غرب طي قرن نوزدهم و تا زمان فروپاشي بلوك شرق ادامه يافت. -
 غ ـ ص ـ ص ـ ) غ4  صـ  ص ـ غ ـ ) غ3  ص ـ غ ـ غ ـ ) ص2  غـ  غ ـ ص ـ ) ص1

 توان گفت: جنوب مي ـدرباره چالش شمال  .69
  گذاري وجود كشورهاي فقير در نيمكره شمالي و كشورهاي صنعتي و ثروتمند در نيمكره جنوبي است. ) دليل اين نام1
 ) اصطالح سياسي مشابهي مانند چالش شرق و غرب نيز براي اشاره به اين چالش است.2
 دانند. ) برخي از انديشمندان اين نوع چالش را چالش اصلي مي3
 ) اين اصطالح بعد از جنگ جهاني اول به كار برده شده و رواج يافت.4

 جنگ درست است؟ دربارةكدام گزينه در ارتباط با نظريه كنت  .70
بشـري   جامعـة افزودند. ـ بعد از انقالب فرانسـه جنـگ از     فاتحان با غنايم جنگي بر ثروت خود مي گذشته) در 1

  بندد. رخت برمي
غربي امري عارضي  جامعةآيد. ـ جنگ در   عت، ثروت از طريق غلبه بر طبيعت به دست مي) با رشد علم تجربي و صن2

  و تحميلي نيست.
دوم قرن بيستم، خطا بودن نظريه او را نشان داد. ـ با رشد علم تجربـي،    نيمة) وقوع دو جنگ بزرگ جهاني در 3

 آيد. ثروت از طريق غلبه بر طبيعت به دست مي
 بندد. جديد بشري رخت برمي جامعة) جنگ در جامعه جديد غربي امري ذاتي نيست. ـ بعد از انقالب صنعتي، جنگ از 4

 علت، مفهوم و پيامد موارد زير به ترتيب در كدام گزينه آمده است؟ .71
  ها و بيكاري كارگران تعطيلي كارخانه -
  هايي با ابعاد گسترده و عميق چالش -
  قتصاديعدم كنترل بحران ا -
    ) چالش فقر و غنا ـ بحران ـ پيوند با چالش فقر و غنا1
  ) چالش فقر و غنا ـ بحران ـ پيوند با چالش فقر و غنا2
 ها هاي جهاني ـ فروپاشي حكومت تقابل ) بحران اقتصادي ـ3
 ها ) بحران اقتصادي ـ بحران ـ فروپاشي حكومت4

 است؟ نادرستهاي زيست محيطي  كدام عبارت درباره بحران .72
هـا   هاي زيست محيطي برگـزار شـده، از شـتاب ايـن بحـران      المللي كه تاكنون درباره بحران هاي بين ) كنفرانس1

 كاسته است.
  شود و همه محيط طبيعي زندگي انسان را فرا گرفته است. اي خاص محدود نمي ) اين بحران به منطقه2
 مواجه شدند.) شهرهاي صنعتي اولين مراكزي بودند كه با محيطي آلوده 3
 هاي زيست محيطي افزود. انواع آسيب گسترة) گسترش زندگي مردم بر 4

 نادرسـت هاي معرفتي در تاريخ غرب و عبارت  كدام گزينه به ترتيب داراي عبارت درست در ارتباط با روش .73
 است؟ در ارتباط با بحران معرفتي جديد فرهنگ غرب

ود در شناخت علمي ناديده گرفته شد و به شناخت از راه عقل ) در دوران رنسانس به تدريج جايگاه وحي و شه1
و تجربه بسنده گرديد. ـ در نيمه دوم قرن بيستم، با روشن شدن مباني غير تجربي علم تجربي، علم بـه امـور    

  طبيعي محدود شد.
جديد هنگـامي  شد. ـ بحران معرفتي   ) در قرن نوزدهم و بيستم، شناخت حسي و تجربي تنها راه شناخت قلمداد مي2

  هاي غير تجربي و غير حسي آشكار شد. هاي علمي دانش تجربي و وابستگي آن به معرفت آغاز شد كه محدوديت
دانسـتند. ـ ترديـد     شناسان قرن بيستم، روش تجربي خود را تنها راه درست براي شناخت هسـتي مـي   ) جامعه3

 ي هويتي غرب بود.ها درباره مباني علوم تجربي، در حقيقت ترديد درباره بنيان
هاي شـناخت جهـان    ) در فرهنگ قرون وسطي، شناخت از راه عقل و تجربه و كتاب مقدس و شهود آباء كليسا، راه4

 هاي هويتي و فرهنگ غرب، بحران معرفتي و علمي را در دو بعد ظاهر ساخت. بودند. ـ ترديد درباره بنيان
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 علت پيدايش هر يك از موارد زير چيست؟ .74
 »هاي انقالب فرانسه نرسيدن به آرمان«، »گرايي پوچ«، »پرستي شيطان«
  ) بحران معرفتي ـ بحران معنويت ـ روشنگري مدرن1
  ) اقبال به معنويت ـ بحران معنويت ـ سكوالريسم آشكار2
 ) اقبال به معنويت ـ اومانيسم ـ سكوالريسم آشكار3
 ـ سكوالريسم آشكار) بحران معرفتي ـ اصالت بخشيدن به انسان دنيوي 4

هماهنـگ  » روشنفكران نسـل اول «و » روشنفكران چپ«، »بيدارگران اسالمي«موارد كدام گزينه به ترتيب با  .75
 است؟

هاي غير توحيدي به صورت آشكار ـ وابسـتگي بـه قـدرت      آميز به غرب ـ مطرح كردن انديشه  ) رويكرد اعتراض1
 جهاني استعمار

اسـالمي ـ مـورد حمايـت قـرار گـرفتن از سـوي بلـوك غـرب ـ شـكل دادن             هاي ) خواستار اصالح رفتار دولت2
  هاي سكوالر در كشورهاي خود دولت

 دهي حركـات خـود در چـارچوب مكاتـب ماركسيسـتي و ليبراليسـتي ـ        ) دنبال كردن وحدت اسالمي ـ شكل 3
 ها در كشورهاي اسالمي خواستار اصالح رفتار دولت

كشورهاي اسالمي ـ تداوم جاذبه پـس از فروپاشـي بلـوك شـرق ـ سـازمان         ها در ) خواستار اصالح رفتار دولت4
 دادن لژهاي فراماسونري

 ؟نيستهاي نخستين بيدارگران اسالمي  كدام مورد از ويژگي .76
 دانستند. ) حضور سياسي و اقتصادي كشورهاي غربي را فرصتي براي اتحاد اسالمي مي1
  كردند. هاي اسالمي را دنبال مي ) اصالح رفتار دولت2
  ) خواستار استقالل سياسي و اقتصادي جوامع مسلمان بودند.3
  ) به دنبال تشكيل قدرت واحد اسالمي بودند.4

  هاي زير به ترتيب در كدام گزينه آمده است؟ پاسخ هريك از پرسش .77
  ؟به چه دليلي حاكمان قاجار به جاي مقاومت در برابر بيگانگان، به قراردادهاي استعماري روي آوردند -
  هدف از جنبش عدالتخانه چه بود؟ -
  دليل پذيرش مشروطه در فقه سياسي تشيع كدام است؟ -
  عدم امكان برقراري حاكميت آرماني با توجه به شرايط زمان ) بقاي زندگي اجتماعي ـ اصالح رفتار پادشاه ـ1
  و استبدادهاي استماري ـ اصال رفتار پادشاه ـ توانايي در كنترل ظلم  ) اثرپذيري از دولت2
هاي استعماري ـ اصالح ساختار حكومت ـ عدم امكان برقراري حاكميت آرماني با توجه بـه     ) اثرپذيري از دولت3

  شرايط زمان
  ) بقاي زندگي اجتماعي ـ اصالح ساختار حكومت ـ توانايي در كنترل ظلم و استبداد4

شود و همكاري سياسـي بـا آنهـا جـز در      ... دانسته ميهاي منفي، ............. و .......... حاكميت پادشاه در مقاومت .78
  .شود نمي............. انجام 

  آميز براي اصالح ساختار ) آرماني ـ مطلوب ـ فعاليت رقابت1
  ) آرماني ـ مطلوب ـ حد واجبات نظاميه2
  ) ظالمانه ـ غير مشروع ـ عرصه زندگي اجتماعي و سياسي3
  نظاميه) ظالمانه ـ غير مشروع ـ حد واجبات 4

  دهد؟ هاي روسيه و فرانسه را نشان مي بخش قرن بيستم با انقالب هاي آزادي كدام گزينه شباهت انقالب .79
  بخش .............   ي هاي آزاد انقالب

  كردند. پردازان غربي تفسير مي هاي خود را از زبان و نگاه نظريه هايي بودند كه چالش ) در گروه فرهنگ1
  هاي تفكر مدرن شكل گرفتند. ي داشتند و مبتني بر اصول و بنيان) هويتي فرهنگي و تمدن2
 ) با تجديد حيات معنوي خود، فرصت جديدي را براي جهان غرب پديد آوردند.3
 كردند. پردازان غرب تقليد مي ) الگوي رفتاري خود را از نظريه4
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 دهد؟ فوكوياما و ابطال آن را نشان مي» پايان تاريخ«كدام گزينه نظريه  .80
  كرد. ـ بيداري اسالمي هاي غير غربي توجيه مي هاي غربي را در قبال مقاومت قدرت ) عمليات نظامي قدرت1
) هراسي را كه پس از پايان جنگ جهاني دوم نسبت به بلوك شرق وجود داشت، متوجه جهان اسالم گرداند. ـ  2

  موفقيت انقالب اسالمي و پيامدهاي آن
داد. ـ موفقيـت    گيري نظم نوين جهاني بر مدار يـك قطـب واحـد نشـان مـي      ) فروپاشي بلوك شرق را به شكل3

  انقالب اسالمي و پيامدهاي آن
هاي اسـالمي   بندي جديد فرهنگي و توجيه رويكرد خصمانه جهان غرب به جنبش گيري قطب ) اعتراف به شكل4

  هاي ديگر ـ بيداري اسالمي در نتيجه ورود مجدد فرهنگ
  دقيقه 10: گويي مدت پاسخ  فلسفه

  به كمك ابزار عقل مورد شناسايي قرار داد؟ توان نميكدام گزينه را  .81
 مباني حاكم بر علوم طبيعي و تجربي )2    ) شناسايي جزئيات1
  يكنواخت عمل كردن طبيعت )4    ادراك خشم و نفرت )3

  ؟نداردها مغايرت  كار رفته در كدام گزينه با ديدگاه سوفيست عبارت به .82
 دانستند. معرفتي براي دست يافتن به حقيقت را حس مي) تنها ابزار 1
 توان به دانشِ مطابق با واقعيت دست يافت. ) معتقد بودند كه نمي2
 باشد. بر اين باور بودند كه انسان در شناخت دچار محدوديت مي )3
 پرداختند. ) به نفي و انكار واقعيت مي4

  گرا صحيح بيان شده است؟ گرا و نسبي ثباتا ةفالسفشناختي  عبارت براساس ديدگاه معرفت كدام .83
 دهند. يابي به معرفت را مورد انكار قرار مي گرا امكان دست اثبات فالسفة) 1
 باشد. اي فاقد معنا نمي گرايان، پي بردن به وجود اراده در آدمي، گزاره طبق ديدگاه اثبات )2
 بوده و الزاماً براي ديگري اعتبار ندارد.گرايي، شناخت هر فردي براي خودش معتبر  براساس نگرش نسبي )3
  گرايي بود. ) آنچه سبب پيشرفت علومي همچون فيزيك شد، گسترش يافتن نسبي4

 وي سازگاري دارد؟ انديشةيك از موارد زير با  شناسي دكارت، كدام با توجه به انسان .84
طـور خودكـار فعاليـت     دانـد كـه بـه    ي مـي ا نفس را مانند ماشين بسيار پيچيده» انسان دربارةاي  رساله«) دكارت در 1

 كند. مي
 استدالل برخوردار است. قوةمركز تفكرات انسان بعدي مجرد است كه از   )2
  بدن همچون نفس از قوانين فيزيكي برخوردار است. )3
  انساني هستند.» منِ«دهندة حقيقت  روح و بدن در كنار هم تشكيل )4

  داند؟ ساحتي مي را صرفاً موجودي تكيك انسان  از بين فيلسوفان زير كدام .85
  ماركس، هابز )4  هابز، ارسطو )3  ماركس، افالطون )2  ) كانت، سقراط1

  باشد؟ شناسي حكمت متعاليه، كدام عبارت با عقايد مالصدرا همسو مي براساس ديدگاه انسان .86
 رسد. ) انسان در نهايت مراتب كمال را طي كرده و به كمال نهايي مي1
 دو امر جداگانه نيستند. زيرا كنار هم واقع شده و از وحدت حقيقي برخوردار هستند.نفس و جسم  )2
 كند. انسان به خاطر برخوردار بودن از يك حقيقت غير مادي، سرنوشت خود را در آغاز مشخص مي )3
  شود. روح انسان داراي سلسله مراتب بوده و در نهايت به يك امر غير مادي تبديل مي )4

  اشاره به عالم هستي در نزد شيخ اشراق دارد؟كدام گزينه  .87
  مراتب وجود )4  مشرق عالم )3  مراتب نور )2  ) نور االنوار1

  به ترتيب اشاره به چه نوع فعلي دارد؟» كمك كردن به همسايه«و » ها شستن ظرف«، »كار كردن در بانك« .88
 طبيعي ـ طبيعي ـ طبيعي )2  ) طبيعي ـ اخالقي ـ طبيعي1
 طبيعي ـ اخالقي ـ اخالقي  )4  طبيعي ـ اخالقياخالقي ـ  )3
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 كدام عبارت با توجه به ديدگاه اخالقي فيلسوفان مسلمان صحيح است؟ .89
 داند. داري و شجاعت را سبب رشد و كمال جسم مي هايي مانند خويشتن ) عقل فضيلت1
 شود كه انسان از اوامر خدا سرپيچي كند.   وجود اختيار در انسان مانع از آن مي )2
 گردد. قوي بودن تمايالت مادي در انسان سبب كشيده شدن انسان به سمت رذائل مادي مي )3
  توان اعمال و رفتارهاي انسان را از هم تمييز داد. ) با كمك عقل نظري مي4

  باشد؟ يك از موارد زير مي معيار فعل اخالقي در نزد ارسطو كدام .90
  عتدال) ا4  رفتار طبيعي )3  عدالت )2  ) وجدان اخالقي1
  

  دقيقه 10: گويي مدت پاسخ  روانشناسي

  يك از عوامل است؟ به ترتيب هر يك از موارد زير پيامد كدام .91
  الف) ناآگاهي نسبت به راه حل مسائل

  ب) افزايش احتمال انتخاب راه حل
  هاي غير منطقي ج) استفاده از راه حل

  پيچيدگي باالي مسئله -تشخيص دقيق مبدأ  -ها  ) ناآگاهي نسبت به محدوديت توانمندي1
  تشخيص موقعيت فعلي -هدفمند بودن مسئله  -) درگيري ناقص با موضوع 2
  ها عدم شناسايي دقيق توانمندي -جديت در جريان حل مسئله  -) عدم تعريف صحيح مسئله 3
 عدم دسترسي به راهبردهاي مؤثر -روشن بودن مسئله  -) محدوديت امكانات 4

  يك از مراحل حل مسئله ضعف دارد؟ ر كدامدر مثال زير آقاي اسدي د .92
آقاي اسدي براي عوض كردن خانه خود با كمبود مالي مواجه است. او به منظـور حـل ايـن مسـئله ليسـتي از      

  كند. اقدامات مؤثر در باال بردن دريافتي ماهانه خود تهيه مي
از چنـدين مـاه و بـدون بررسـي و     هاي كاري خود را در بيمارستان باال ببرد. پس  گيرد تا شيفت او تصميم مي

گيرد و  هاي قبل، تصميم به تغيير ناگهاني شغل خود و ورود به عرصه ارز ديجيتال مي مقايسه حقوق خود با ماه
    شود. موفق به كسب ثروت زيادي بدون تخصص در حيطه كاري خود مي

 ) مرحله چهارم4  ) مرحله پنجم3  ) مرحله سوم2  ) مرحله دوم1

هاي كنكـور و حتـي    اينكه هوش كافي، منابع درسي مناسب، توان مالي براي ثبت نام در كالسسارا با وجود « .93
  »تواند با موفقيت از پس درس خواندن بربيايد. حتي پتانسيل بسيار باال براي مطالعه با كيفيت دارد، نمي

  كند؟ كدام عامل اين سرخوردگي را تبيين مي
  گردد. و اتالف وقت و انرژي مي ) نداشتن هدف معين سبب بيراهه رفتن فرد1
  شود. ) هرچه موارد مثبت پيرامون يك موضوع بيشتر باشد، گرايش فرد به استفاده از آن بيشتر مي2
  ) ادراك كنترل و كارايي بايد سازنده باشد؛ يعني با شواهد محيطي هماهنگي داشته باشد.3
چون تحقير اجتمـاعي باعـث    يا عوامل بيروني هم ارزشي و چون احساس ناتواني، نااميدي، بي ) عوامل فردي هم4

 شود. گيري باورهاي غلط مي شكل

  در كدام گزينه عوامل زيربنايي حل مسئله از ساير موارد متمايز است؟ .94
اش براي مهاجرت اقدام كرده اسـت، بـه سـرعت در حـال پيگيـري اپـالي        ) بيتا تنها به اين علت كه دخترخاله1

  تحصيلي خود است.
سر جلسه كنكور با ديدن سؤاالت ابتدايي كـه سـخت بودنـد، بسـيار عصـباني شـده و بـا پـاره كـردن           ) نازنين2

  كند. برگ، جلسه را ترك مي پاسخ
دهد و هر بار اين كار را بـه جمعـه    ) علي به مدت چهار سال است كه به خود وعده صبح زود بيدار شدن را مي3

  كند. بعدي موكول مي
پزشكي، با مشاوران مختلفي صحبت كرده  ه خود در دانشگاه از داروسازي به روان) سيما براي عوض كردن رشت4

 كند. و معايب و مزاياي تصميم خود را به خوبي بررسي مي
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 كدام گزينه با مثال زير كمترين ارتباط ممكن را دارد؟ .95
سالگي حتـي   7 آلبرت انيشتين كه تا سن چهار سالگي در ارتباط برقرار كردن با ديگران مشكل داشت و در«

توانست خواندن را ياد بگيرد، به قدري تالش كرد كه تبديل به پدر علم فيزيك شد و جـايزه نوبـل را از    نمي
  آن خود كرد.

  دانند. ) بزرگساالن برخالف كودكان و حيوانات، علت رفتارهاي خود را فراتر از نيازهاي زيستي مي1
  دارد. در اين است كه انسان فقط براساس غريزه و خواسته قدم برنمي) تفاوت انسان و حيوان به عنوان موجود زنده 2
  گردد. ) در بررسي چرايي رفتار، گاهي پاي عواملي فرامادي درميان است كه باعث به حركت درآوردن انسان مي3
  چون ماشين، انسان نيز براي به حركت به موتور و نيروي محركه نياز دارد تا كاري را انجام دهد. ) هم4

 رود؟! به ترتيب چه تعداد از موارد زير مقابله سازگارانه و چه تعداد از نوع مقابله ناسازگارانه به شمار مي .96
 -مشورت بـا افـرارد نامناسـب     -ليست كردن راهبردها  -خارج كردن فضا از حالت جدي  -ترك موقعيت «

منتظـر ديگـران    -احساسـات  نوشـتن   -خوابيدن زيـاد   -تصميمات مبتني بر هيجان  -خوردن داروي مسكن 
  »بدون تالش همه چيز را به خدا سپردن -ماندن براي حل مشكالت 

 سه -) هفت 4  چهار -) شش 3  پنج -) پنج 2  شش -) چهار 1

  كدام گزينه پيرامون سبك زندگي افراد و ابعاد آن صحيح است؟ .97
  كنند، سبك زندگي نام دارد. فاده مي) مجموعه الگوهاي رفتاري و هيجاني كه افراد در زندگي روزمره از آن است1
  رود. سالم و متعادل به شمار مي تغذية) رژيم غذايي همه افراد بايد حاوي كربوهيدرات زياد باشد و اين، 2
  تواند تحت تأثير الگوي رفتاري قرار بگيرد. هاي متنوع و گسترش آنها به ندرت مي ) ايجاد بيماري3
 ، تغييرات بسيار كند و يا يكنواختي بسيار در زندگي است.) ويژگي مشترك تمام فشارهاي رواني4

  يك از انواع عوامل، اسناددهي شده است؟ هاي زير به كدام به ترتيب در هر يك از مثال .98
  كند. الف) پزشك جراحي، پس از مرگ بيمارش روزهاي متوالي خود را به علت ناكارآمدي سرزنش مي

  داند. گواهينامه را افسر سختگير و بداخالق ميب) سينا دليل رد شدن در آزمون شهري 
  داند. ج) ليال پس از سومين بار متوالي شركت در آزمون وكالت، دشوار بودن آزمون را دليل رد شدن خود مي

  ) پايدار / بيروني /  قابل كنترل2  ) بيروني / پايدار / دروني   1
 / دروني ) قابل كنترل / پايدار4  ) دروني / بيروني / پايدار   3

 ؟نداردهاي ذكر شده ارتباطي با مثال زير  يك از گزاره كدام .99
خواهند به مسافرت بروند، بـه   اند. هر بار كه آنها مي خسرو و شهرزاد چند سالي است كه با هم ازدواج كرده«

ي رسد. آنها هر بار تـالش بسـيار   كنند و كارشان به خشونت كالمي مي علت اختالف نظر، با يكديگر بحث مي
اي نداشته است. بنابراين آنها خيلي وقت است كه ديگـر   اند، اما نتيجه ها كرده آميز اختالف براي حل مسالمت

  »كنند. به مسافرت رفتن فكر نمي
  شود. ) پيامد رفتار مستقل از خود رفتار تلقي مي1
  شود. ) ارتباطي بين پيشرفت و كوشش در نظر گرفته نمي2
  شود. افراد سلب مي) توان حركت و خالقيت از 3
 گيرد. ) فرد تحت تأثير موانع زودگذر و خستگي قرار مي4

 كدام گزينه به مقابله سازگارانه اشاره دارد؟ .100
اي غير از سالم و خـداحافظي   ماه است كه به علت مشاجره لفظي با پدرش، از هر مكالمه 3) سهراب نزديك به 1

  ست كه به مرور زمان همه چيز دوباره درست خواهد شد.بر حذر است. او دلتنگ پدر خود است. اما معتقد ا
انصافانه تمام زحمات دو ماه گذشته او را زير سؤال برد، به بخش نيروي انساني  كه رئيسش بي ) بهرام پس از آن2

  رفته و بدون دفاع از خود و توضيح بيشتر، استعفانامه خود را نوشت.
رد، پس از هر بار اختالف نظر، سكوت كرده و به سرعت خانـه را  ) آرش كه با مادر خود تفاوت سني بسياري دا3

  كشد. كند. او گاهي در خلوت خود براي اجتناب از درگيري بيشتر و آرامش، سيگار مي تركي مي
) مهران كه بوكسور ماهري است، هرگاه از دست كسي عصباني شود، وارد باشگاه شده و با تمرين بسيار سـخت  4

 كند تا از مشاجره اجتناب كند. ام ميگير خود را آر و نفس
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 گروه طراحي و بازنگري نام درس رديف

 فارسي 1

   يزي ـ سليمان شاوله ـ سيما كنفيزاده ـ محسن آهويي ـ عرفان جال الدين تقي معين
  يرحسين زاهدي ـ محسن كردافشاري خواه ـ م الهه مسيحزهرا محمدي ـ مجيد فرهنگيان ـ 

  مهدي كاردان  ـ محمدمهدي نورهاني ـ نسيم اكبري ـ زهرا كريمي ـ ابوالفضل احدزاده
  ـ كوثر دستوراني سادات شاهمرادي  ـ مائدهكيا  محمدحسين جمالي ـ نگين رستمي

 ـ مريم پورنعمت ـ پيمان شوبي ـ آرزو نجفيانپيمان بيگدلي 

 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 الماسزهرا احدي ـ رقيه اسديان ـ امير
 

  مراجعه نماييد. taraaznet@، به كانال تلگرام مركز سنجش آموزش مدارس برتربراي اطالع از اخبار 
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  . پاسخنامه انساني 4. آزمون  دهم (دوره دوم متوسطه)ياز هيپا       

 
1 

  فارسي
   صحيح است. 3گزينه  .1

  قدم) همپا: (همراه، هم/    حشر: (رستاخيز، قيامت)
  )جنگغزا: (پيكار، /    شماتت: (سركوفت، سرزنش، مالمت)

  )168تا  164هاي  (فارسي يازدهم، صفحه
  صحيح است. 1گزينه  .2

  :نادرستهاي  واژه
  روسيواژة متصيد: شكارگاه   /   چرتكه: 

  كارگي و تنبلي مخاطره: خود را به خطر انداختن  /  مهملي: بي
  )168تا  164هاي  (فارسي يازدهم، صفحه

  صحيح است. 4گزينه  .3
  ) فتراك و برگستوان2           ) قالب و مضمون  1
  ) دندان به دندان خاييدن3

  )124تا  94(فارسي يازدهم، صفحات 
  صحيح است. 3گزينه  .4

  فراغ صحيح است.
  (فارسي يازدهم، صفحة ؟؟)

  صحيح است. 1گزينه  .5
  (پيامبر و ديوانه: جبران خليل جبران)

  صدا با حلق اسماعيل: سيدحسن حسيني) (هم
  (سه ديدار: نادر ابراهيمي)

  دار: نادر ابراهيمي) رهاي وصله(شلوا
  نويسنده آن! نهتوجه: نصراهللا منشي، مترجم كليله و دمنه است 

  )146و  139، 131، 93،122هاي  (فارسي يازدهم، صفحه
  صحيح است. 3گزينه  .6

  استعاره از اشك است. گوهراستعاره از خون و  لعل) 1
اسـت و در معنـاي    »مـردم «كلمـة  معنـاي اصـلي   » مردمك چشـم ) «2

  سازد. ايهام تناسب مي »انسان«كلمة با » آدم«غيراصليِ 
رسـد / در كـار مـا بـه تـو عنـايتي        ) از حال ما به تو هيچ حكايتي نمي3

، نقـش مـتمم   »مـات «كلمة در » ت«جناس وجود ندارد و رسد نمي
  شعر نو -2دوباره     - 1) از نو4/      دارد.

 )123و  115، 90هاي (فارسي يازدهم، صفحه
  صحيح است. 1گزينه  .7

  پارادوكس نعمتي الف) نعمت بي
ب) دليل دروغين و خيالي براي زرد بودن خورشـيد مطـرح شـده اسـت    

 حسن تعليل  
  تشبيه انار حقة ياقوتعنب و  خوشة زرينج) 

  مجاز از وجود د) سينه
 )107و  95هاي  (فارسي يازدهم، صفحه

  صحيح است. 2گزينه  .8
  الف) صفت مفعولي: پوشيده

  افشان: فاعلي ب) رنگين: صفت نسبي، خون
  ج) گسستني: صفت لياقت

  د) طوفاني: صفت نسبي
 )95و  94هاي  حه(فارسي يازدهم، صف

  صحيح است. 1گزينه  .9
  كمان و) واو عطف بين تير 1
  ربط تو را جوان آورم و) تا پير تو را به ميخانه برم 2
  ربط تر آمد روزگاري خوش و) ... ايام مشيب رفت 3
  ربط زوال از ذوق وصال خاست و) ناله از هجر خاست 4

  )144(فارسي يازدهم، صفحة 
  صحيح است. 4گزينه  .10

  چهار تركيب اضافي ) داغ عشق ـ جبين دل ـ دل من ـ زبان من1
  يك تركيب وصفي بياني آتشين 

  داغ عشقي بر جبين دلم قرار ده در مصراع اول فك اضافه است» را) «2
  به زبانم بياني آتشين ده در مصراع دوم حرف اضافه است» را«
  اليه هستند ) هر دو مضاف3
  داغ ) مفعول مصراع اول4

  بيان مفعول مصراع دوم
  )149و  144، 132، 115هاي  (فارسي يازدهم، صفحه

  صحيح است. 2گزينه  .11
  اند. تحول معنايي يافته» شوخ«و » آچار«، »تماشا«هاي  واژه
  حذف شده است.» درع«واژة ) 3(گزينة در 

  )106(فارسي يازدهم، صفحة 
  صحيح است. 3گزينه  .12

  است.مفهوم مشترك در گزينه (ب) و (د) ادعا را كنار گذاشتن 
  در يك مهارت قدرت و تخصص است. الزمة ادعامفهوم گزينه (الف) 

  مفهوم گزينه (ج) بر، داشتن خرد و انديشه تأكيد دارد.
 )108(فارسي يازدهم، صفحة 

  صحيح است. 4گزينه  .13
اين است كه اگر فروتن باشيم اين فروتني ما را به اوج  همة ابياتمفهوم 

  يد در اوج ناتواني ادعاي غرور داريم.گو ) مي4(گزينة رساند. اما در  مي
 )143(فارسي يازدهم، صفحة 

 صحيح است. 2گزينه  .14
  مايه هاي دون ) پستي و بخل انسان1
  ) لزوم سكوت و تأمل و فوايد آن3
  بور شدن ) خجالت كشيدن4

  )139و  138، 127، 126هاي  (فارسي يازدهم، صفحه
  صحيح است. 2گزينه  .15

خواهـان و راه آنهـا و    دارند و بـه شـهادت آزادي   جنبة انقالبي 4و  3و  1
  تداوم راه آنها اشاره دارد.

  كسي ) گله و شكايت شاعر از تنهايي و بي2
 )93(فارسي يازدهم، صفحة 

  عربي، زبان قرآن
  صحيح است. 2گزينه  .16

» نورِه« كلمة 1 گزينة) [در 4و  1هاي (رد گزينه »مثلُ نورِه: مثَل نور او«
كمشـكاةٍ: ماننـد   « / انـد.] ترجمـه نشـده  » مثـلُ « كلمةنيز  4 گزينةو در 

معادلهـاي  » مشـعلي «و » چراغـي [« )4و  3هـاي  (رد گزينـه » چراغداني
) 3 گزينـة رد »(فيهـا: در آن «نيسـتند.] /  » مشـكاة « كلمةمناسبي براي 

د ر»(مصـباح: چراغـي  «اصالً ترجمه نشده اسـت.] /   3 گزينةدر » فيها[«
» مصـباح « كلمـة معادلِ مناسبي بـراي  » درخششي) [«4و  3هاي گزينه

-رد گزينـه »(اي استالمصباح في زجاجةٍ: آن چراغ در شيشه«نيست.] / 
صورت نكره بيايد و همان اسم دوباره همـراه  )[هرگاه اسمي به4و  1هاي 

كنـيم.  ترجمه مي» آن«يا » اين«آن را » ال«در جمله تكرار شود، » ال«
ره و سـپس بـه صـورت    صـورت نكـ  بـه » مصباح«اين آيه شريفه، ابتدا  در

بايـد  » المصباح« ترجمةتكرار شده است، لذا پيش از ») المصباح«معرفه(
رعايـت نشـده    1 گزينـة استفاده كنيم كه اين مهم در » آن«يا » اين«از 

الزّجاجةُ كأنّها كوكب دري: آن شيشه گويي اختـري درخشـان   «است.] / 
  ها))(رد ساير گزينه» تاس

  )50 (عربي يازدهم، صفحة
  صحيح است. 3گزينه  .17

)[اوالً در اين گزينه 2 گزينةرد »(أخذ ... ينادي: شروع به صدا زدن كرد«
» أخـذ «و » كاد«هاي مضارعِ پس از ترجمه نشده است. ثانياً فعل» أخذ«

جـواني  الشّـاب الّـذي:   « / شوند.]ترجمه مي») صدا زدن«به شكل مصدر(
هاي موصـول  دارِ پيش از اسم»ال«هاي )[اسم 2و  1هاي (رد گزينه »كه

(مانند الّذي، الّتي، اللّذانِ، اللّاتي و ...) را بـه صـورت نكـره ترجمـه      خاص
لم يصـدق:  « / )2 گزينةرد »(كاد يغرق: نزديك بود غرق شود«كنيم.]/مي

بـه صـورت   » مضارع لم + فعل«)[ساختارِ 4و  2هاي رد گزينه»(باور نكرد
شـود كـه اشـتباهاً در    ترجمه مي» ماضي نقلي منفي«يا » ماضي منفي«

») كـرد باور نمـي »(«ماضي استمراري منفي«به صورت  4و  2هاي گزينه
أن يكـذب: دروغ  /« )1 گزينـة رد »(أحـد: كسـي  /« ترجمه شـده اسـت.]  

مضـارع  «بـه صـورت   » أن + فعـل مضـارع  «)[ساختارِ 2 گزينةرد »(بگويد
- دروغ«به صورت مصدر( 2 گزينةشود كه اشتباهاً در ترجمه مي» زاميالت

  ترجمه شده است.]») گويي
  )62 (عربي يازدهم، صفحة
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  صحيح است. 4 گزينه .18
فعلِ ماضي مجهـول  » تُرجم)[«3و  2هاي رد گزينه»(تُرجم: ترجمه شد«

و در ») ترجمـه كـردم  «صـورت معلـوم(  بـه  2 گزينـة است كه اشتباهاً در 
ترجمـه  ») ترجمـه شـده بـود   »(«ماضي بعيد مجهول«صورت به 3 گزينة

و  2هـاي  رد گزينه»(هاييكثيرٌ من الكتب: بسياري از كتاب«شده است.]/
» ها«)[ضمير متّصلِ 3و  2هاي رد گزينه»(ألّفتها: تأليف كرده بودم) / «3

پـيش  ») الكتب«، چرا كه مرجع ضمير(نشودتواند ترجمه مي» ألّفتها«در 
هـايي  هـاي ديگـري / زبـان   لغـات أخـري: زبـان   «ذكر شده است.]/از آن 
اسـت كـه اشـتباهاً در    » لغة«جمع مكسر » لغات)[«1ي رد گزينه»(ديگر
-كنت قد نلت: به«ترجمه شده است.]/») زباني«صورت مفرد(به 1 گزينة

» كـان + قـد + فعـل ماضـي    «)[سـاختارِ  2 گزينـة رد »(دست آورده بودم
اشـتباه  بـه  2 گزينـة در زبان فارسـي اسـت كـه در    » ماضي بعيد«معادلِ 

و  1هـاي  رد گزينـه »(شهرةً عالمية: شهرتي جهـاني «ترجمه شده است.]/
وصفي نكره اسـت، لـذا بايـد يـا صـفت و يـا       » شهرةً عالمية«)[تركيبِ 3

اشتباهاً هر  3و  1هاي موصوف به صورت نكره ترجمه شوند كه در گزينه
  اند.]صورت معرفه ترجمه شده) بهدو جزء(هم صفت و هم موصوف

  )47و  46هاي (عربي يازدهم، صفحه
  صحيح است. 2گزينه  .19

 »أيضـاً: نيـز  « / )4و  1هـاي  رد گزينه»(هستم مبتال / أنّي مصاب: دچار«
(رد  »عندي حمي شـديدة: تـب شـديدي دارم   « / )3و  1هاي (رد گزينه
 )4 گزينـة (رد  »نوشـت اي برايم كتب لي وصفة: نسخه« / ها)ساير گزينه

صورت معرفه ترجمه شده به 4 گزينةنكره است كه اشتباهاً در » وصفة[«
  )3 گزينةرد »(هامقدار من الحبوب: مقداري از قرص/« است.]

  )87و  86هاي (عربي يازدهم، صفحه
  صحيح است. 4گزينه  .20

ايي سافَرنا: فعل ماضي متكلم مع الغير، سفر كرديم / إِلَي قَريةٍ: بـه روسـت  
قَريةٍ اسم نكره است. / شاهدنا جمله وصـفيه اسـت كـه فعـل قبـل از آن      

شـود.   ماضي است بنابراين به شكل ماضي ساده يا ماضي بعيد ترجمه مي
  مان ديده بوديم. / صورتها: عكسش را / أَيام صغَرِنا: روزهاي كودكي

عل نهـي  ها: ال تَغتَرّوا: فريب نخوريد، ف شكل درست ترجمه در سايرگزينه
بر سـر مضـارع معـادل     »لَن«، ) / لَن نَستَطيع: نخواهيم توانست1(گزينه 

شود، فعل مضارع  ) / يعرَف : شناخته مي2است. (گزينه »مستقبل منفي«
» را«تدا است و به شكل مفعولي و با مجهول است. المتكلِّم در اين جا مب

  ) 3شود. (گزينه ترجمه نمي
  )61و  56، 52، 44هاي  (عربي يازدهم، صفحه

  صحيح است. 3گزينه  .21
اسـم مبالغـه    »الكَذّاب«: با بسيار دروغگو، 3شكل درست خطا در گزينه 

/ التَستَشر: فعل نهي است مفرد شود.  ترجمه مي »بسيار«است و با كلمه 
  مذكر مخاطب: مشورت نكن / فَإِنَّه: پس همانا او 

  ها درست است. ترجمه ساير گزينه
  )62و  61، 45، 44هاي  صفحه(عربي يازدهم، 

  صحيح است. 2گزينه  .22
) / ديده 4) / امروز: معرفه است (رد گزينه 1كتابي: نكره است. (رد گزينه

) / خريـدي: اشـتَرَيت، اشـتَرَيت (رد    3بودي: قد رأَيت، قد رأَيت (ردگزينه
  )4گزينه

  )48 (عربي يازدهم، صفحة
  صحيح است. 4گزينه  .23

-از لباس«چنين آمده است: » الشّرشف: ملحفه« ژةواتعريف  4 گزينةدر 
  كه نادرست است. » پوشند.هاي زيبايي كه زنان آن را مي

  ها:بررسي ساير گزينه
 شـود. اي سفيد يا رنگي است كه با آن روي تخته نوشته مـي ) گچ: ماده1
  كه هيچ اميدي به موفقيت در هدفش ندارد.) نااميد: كسي2
شان آن ها براي سالمتيينان هواپيماها و ماشين) كمربند ايمني: سرنش3

  گيرند. كار ميرا به
  )92و  78، 52هاي (عربي يازدهم، صفحه

  متن: ترجمة
انسان در عصر حاضر بايد بيش از عصـرهاي گذشـته بـه سـالمتي خـود      
اهميت دهد. در عصر كنوني ما و مخصوصاً با شيوع ويروس كرونا حركت 

بر غذاهاي نامناسب پر حركتي او عالوهشده و بيانسان و نشاط او كاسته 
كـه بـه    اي وزن در مردم شده است بـه گونـه  از مواد قندي منجر به اضافه

انجامد. پس ما بايد مراقـب  هاي قلب ميهاي زيادي نظير بيماريبيماري
چگونگي زندگيمان باشيم و خودمان را به خوردن غـذاهاي سـالمي كـه    

ها عادت دهـيم  چون گوشت و ميوههاست همينها و ويتامحاوي پروتئين
  ما باشد.  برنامة روزانةو بايد ورزش در 

  صحيح است. 2گزينه  .24
  ؟ نيسـت هـا بـر اسـاس مـتن، بـراي عصـر كنـوني مـا         يك از ويژگيكدام

  ) كاهش تحرّك در كارهاي انسان.1
  دادن بشر) افزايش مرگ و مير و از دست2
  عصرهاي گذشته است.تر از ) انسان در عصر حاضر ضعيف3
  هاي قلب است. ) غذاهاي نامناسب علّت بيماري4

  صحيح است. 2گزينه  .25
  را مشخّص كن:  نادرست گزينة

  هاي زيادي وزن خوردن مواد قندي است.) يكي از علّت1
  كند.) رياضي ما را در دستيابي به صحت و سالمتي ياري مي2
  دائمي واجب است.صورت ها بهها و ويتامين) خوردن پروتئين3
  وزن در انسان است. هاي قلب اضافه) يكي از علل بيماري4

  صحيح است. 1گزينه  .26
 باشد. مفعولِ آن مي» أنفس«و » نحن«ضميرِ مستترِ » نُعود«فاعلِ فعلِ 

  صحيح است. 2گزينه  .27
فعل مضارع مجهـول اسـت. بنـابراين    » تُكرَه: «2تصحيح خطاهاي گزينه 
گيـرد. ترجمـه:    َ مـي –حرف اصلي فعلش فتحـه   عين الفعل يعني دومين

تُه «شـود /   ناپسند داشته مي جالَسـمصـدرثالثي مزيـد اسـت بـر وزن     »: م
  مفاعلَة، (جالَس يجالس مجالَسة)

  )86و  85، 60، 50هاي  (عربي يازدهم، صفحه
  صحيح است. 4گزينه  .28

  كُنت نَظَّفت: تميزكرده بودي ماضي بعيد در عربي: كانَ + (قَد) + ماضي 
كانَـت  «ماضي استمراري در عربي: كانَ + مضـارع،  ها:  بررسي ساير گزينه

 / كـانَ  )1شـد (گزينـه   معادل ماضي استمراري است: مربوط مـي  »تَرتَبِطُ
. »بـود «به معني  بر سر جمله اسميه آمده و فعل ناقصه است تَأثيرُ... كانَ

+ فعل ناقصه كانَ معادل ماضي ساده منفي است. ما  / ماي نفي )2(گزينه
  )3كُنتم: نبوديد ( گزينه

  )83 (عربي يازدهم، صفحة
  صحيح است. 4گزينه  .29

دليل اينكـه  » بايد توكل كنند.«الم امر است به معني  4در گزينه » الم«
آمده. و دليل اينكه آخـر  » ف«الم ساكن شده اين است كه بعد از حرف 

شروع شـده  » ال«) نشده اين است كه كلمه بعدي با فعل مجزوم (ساكن
  ِ تبديل شده.–و به خاطر راحتي تلفظ ساكن به كسره 

  باشد. بر سر اسم آمده و الم جاره مي 3و  1هاي  الم در گزينه
  »تا، براي اينكه«ليهدي: الم ناصبه است به معني:  2الم در گزينه 

  )71و  70، 69، 59هاي  (عربي يازدهم، صفحه
  صحيح است. 1گزينه  .30

كنـد و   فعلي آمده كه آن را توصيف مي» قَلبٍ«در اين گزينه بعد از اسم نكره 
  گوييم. مي» جمله وصفيه«دهد كه به آن  در باره آن اسم نكره توضيح مي

  كند. برم به تو از قلبي كه فروتني نمي ترجمه: خدايا همانا من پناه مي
ره نيامده كه آن را توصـيف كنـد. در   ها فعل بعد از اسم نك در ساير گزينه

فعل در اول جمله آمده. در  3آمده. درگزينه » لمن«فعل بعد از  1گزينه 
  آمده. » األُستاذُ«فعل بعد از اسم معرفه  4گزينه 

  )48و  47هاي  (عربي يازدهم، صفحه
  دين و زندگي

  صحيح است. 2گزينه  .31
ز ازدواج حتمـاً عفـاف   خواهد كه قبل ا قرآن كريم از دختران و پسران مي

پيشه كنند تا خداوند به بهتـرين صـورت زنـدگي آنـان را سـامان دهـد.       
غيرشرعي، چـه پنهـان و    طةرابوجه در پي  خواهد تا به هيچ چنين مي هم

گيـر آنـان    چه آشكار با جنس مخالف نباشند كه زيان آن تا قيامت دامـن 
  هاي آنان تأثير بدي خواهد گذاشت. خواهد شد و در نسل

  )214و  213هاي  ، صفحه17(دين و زندگي يازدهم، درس 
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  صحيح است. 4گزينه  .32
ميان بلوغ جنسي و عقلي با زمان ازدواج زياد شود و تشكيل  فاصلةنبايد 

همين علـت، پيشـوايان مـا همـواره دختـران و       خانواده به تأخير افتد. به
  اند. پسران را به ازدواج تشويق و ترغيب كرده

شديد به چيزي،  عالقة: «﴾حب الشيء يعمي و يصم﴿با توجه به حديث: 
انـد كـه    رو، پيشوايان دين از ما خواسـته  ، از اين»كند آدم را كور و كر مي

درمورد همسر آينده با پدر و مادر خـود مشـورت كنـيم تـا بـه انتخـابي       
  درست برسيم.

  )225تا  223هاي  ، صفحه18(دين و زندگي يازدهم، درس 
  صحيح است. 3گزينه  .33

شــود. بــه  شــريفه برداشــت مــي آيــة) از ايــن 3( گزينــةفقــط موضــوع 
هـاي الهـي    هاي تشكيل خانواده، فرزندآوري، ناسپاسي و نعمـت  كليدواژه

و » بنعمـة اهللا «، »بنـينَ وحفَـدةً  «هاي  توجه فرماييد كه در آيه با عبارت
  هماهنگي دارد.» يكفرون«

  )209، صفحة 17(دين و زندگي يازدهم، درس 
  صحيح است. 2گزينه  .34

  دنبال دارد. تسليم و بندگي خداوند، عزت نفس را به
  غفلت از خداوند است. ةنتيجافتادن در دام گناه 

  )202و  201هاي  ، صفحه16(دين و زندگي يازدهم، درس 
  صحيح است. 2گزينه  .35

شـناخت ارزش خـود و نفـروختن    «هاي تقويـت عـزت نفـس،     يكي از راه
خـوانيم:   طور كه در روايت علوي مـي  است، همان» بهاي اندكخويش به 

همانا بهايي براي .»: «جنَّةَ، فَلَا تَبِيعوها إِلَّا بِهاأَنْفُسكُم ثَمنٌ إِلَّا النَّه لَيس لإِ«
  »تر از آن نفروشيد. به كم ]خود را[جان شما جز بهشت نيست پس 

قـرآن اسـت نـه     آيـة ) به اين موضوع اشـاره دارد ولـي   1( گزينةدقت شود 
  روايت.

  )199، صفحة 16(دين و زندگي يازدهم، درس 
  صحيح است. 4گزينه  .36

عزت  سرچشمة)، نشانگر عزت نفس است و اين سخن حضرت زينب (
  ﴾من كان يريد العزة فللّه العزّة جميعاً﴿خداوند است: 

  )200و  197ي ها ، صفحه16(دين و زندگي يازدهم، درس 
  صحيح است. 3گزينه  .37

گويند خداوند  عزت به معناي نفوذناپذيري و تسليم نبودن است وقتي مي
او نفـوذ   ارادةتوانـد در   است، معنايش اين است كـه كسـي نمـي   » عزيز«

من كان يريد العزّة فلله العزة ﴿ شريفة آيةنمايد و او را تسليم خود كند و 
كه هرچـه عـزت اسـت، از آن     ]بداند[خواهد  هركس عزت مي: «﴾جميعاً

  يعني سرچشمه و خاستگاه عزت و كرامت نفس خداوند است.» خدا است
  )199و  197هاي  ، صفحه16(دين و زندگي يازدهم، درس 

  صحيح است. 1گزينه  .38
دسـت آوردن   در بـه «مالك اشتر مي فرمايـد:   عهدنامة)در امام علي (

رضايت عموم مردم سعي و تالش كن نه در جلب رضايت خواص كـه بـا   
رسـاند و بـا خشـم     وجود رضايت عمومي، خشم خواص به تو آسيبي نمي

  بخشد. مردم، رضايت خواص سودي نمي
شكني دشمن غافل نباش كه دشمن  اگر با دشمن پيمان بستي، از پيمان

  كند. ين راه تو را غافلگير ميگاهي از ا
  )189و  188هاي  ، صفحه15(دين و زندگي يازدهم، درس 

  صحيح است. 2گزينه  .39
اين آيه نشانگر آن است كه بايـد گروهـي وقـت و همـت خـود را صـرف       
شناخت دقيق دين كنند و به تفقّه در دين بپردازند تا پس از كسب علـم  

  ه مردم بياموزند.به شهرهاي خود بروند و قوانين اسالم را ب
تـوان   اگر واليت ظاهري ادامه نيابد و حكومت اسالمي تشكيل نشود، نمي

احكام اجتماعي اسالم را كه نيازمند مديريت و پشتوانه حكـومتي اسـت،   
  در جامعه به اجرا درآورد.

  )171، صفحة 14(دين و زندگي يازدهم، درس 

  صحيح است. 2گزينه  .40
) منتظـر بيـدار شـدن مـردم از     عصر (دارد كه امام  اين بيت بيان مي
توجهي هستند. در حالي كه مردم خود با دوري از دعـا        خواب غفلت و بي

زدگي، عمالً باعث  براي تعجيل در فرج و نيز گذران زندگي در عين غفلت
  شوند. تداوم غيبت كبري مي

  )166، صفحة 13(دين و زندگي يازدهم، درس 
  صحيح است. 1گزينه  .41

تقويـت معرفـت و   «)، هاي منتظران حضرت مهدي ( ئوليتيكي از مس
بـاره   ) در ايناست كه بايد او را شناخت پيامبر اكرم (» محبت به امام

و در  ﴾من مات و لم يعرف امام زمانـه مـات ميتـة جاهلّيـه    ﴿فرمايد:  مي
هركس كه دوست دارد خدا را در حال «فرمايد:  باره مي جاي ديگر در اين
سلماني مورد رضايت او مالقات كند، واليت و محبت امام ايمان كامل و م

  ) را بپذيرد.عصر (
  )161و  160هاي  ، صفحه13(دين و زندگي يازدهم، درس 

  صحيح است. 3گزينه  .42
اي كـه   كـرد، همـان شـيوه    ) در زمان يزيد زندگي مياگر امام حسن (

گرفـت،   ) در مقابل يزيد اتخاذ كـرده بـود در پـيش مـي    امام حسين (
رفت زيرا سياست ائمـه،   ترين تعداد ياران مي يعني به جنگ با يزيد با كم

سياست ثابتي است كه بنا به اقتضاي زمان، مكان و شرايط، تصميماتشان 
مشي واحد و يكسـاني دارنـد كـه     آنان يك خط همةكند، يعني  تغيير مي

آن، اعتالي دين و نابودي باطل است كه بنا بر شرايط و مقتضيات زمـان  
  كنند. هاي مختلفي اين اصل را پياده مي با شيوه

  )137، صفحة 11(دين و زندگي يازدهم، درس 
  صحيح است. 3گزينه  .43

) پس از بيان اوضاع و احـوال پـس از خـود و آگـاه كـردن      امام علي (
توانيـد راه   در آن شرايط، در صـورتي مـي  «مردم و هشدار به آنها فرمود: 

كنندگان به صراط مسـتقيم را   ا پشترستگاري را تشخيص دهيد كه ابتد
  ».شناسايي كنيد و...

فرمايـد:   كنـد و مـي   حل نهايي را بيـان مـي   ) راهگاه اميرالمؤمنان ( آن
انـد كـه نظـر دادن و حكـم      اينها را از اهلش طلب كنيد. آنان همةپس «

  »دانش آنهاست... دهندة نشانكردنشان، 
  )133، صفحة 10(دين و زندگي يازدهم، درس 

  صحيح است. 4گزينه  .44
  ترين زمينه ازدواج، نياز جنسي مرد و زن به يكديگر است. ابتدائي
 بخش وحدت روحي آنهاست. پيوند زن و مرد و تحكيم ثمرةفرزند، 

چنين خداوند تربيت و پرورش چندتن از بنـدگان خـود را بـه پـدر و      هم
تاي) رديـف (نـه در راسـ    مادر سپرده و احترام و اطاعت از والـدين را هـم  

  طاعت و عبوديت خود قرار داده است.
  )216و  215هاي  ، صفحه18(دين و زندگي يازدهم، درس 

  صحيح است. 1گزينه  .45
خداوند نعمت هدايت را بـا وجـود امامـان تمـام و كامـل گردانيـده و راه       

  ها هموار ساخته است. رستگاري را براي انسان
لم مبــارزه ) بــا حاكمــان ظــااگــر مــردم در زمــان ائمــه معصــومين (

گرفت و آن بزرگواران، بـيش   كردند، خالفت در اختيار امامان قرار مي مي
بشري در  جامعةخواندند و  از پيش مردم را به سوي توحيد و عدل فرا مي

  رفت. مسير صحيح كمال پيش مي
  ))150و  149هاي  ، صفحه12(دين و زندگي يازدهم، درس 

  زبان انگليسي
  صحيح است. 4گزينه  .46

ساز است كه ساختار قبل و بعد از  يك حرف ربط همپايه andحرف ربط 
از مصـدر   andاين حروف ربط بايد مشابه هم باشد.از آنجايي كه بعـد از  

استفاده شده است قبل از آن هم از مصدر بـدون   eat outيعني  toبدون 
to   4يعني گزينه )useشود. ) استفاده مي  

، اي منطقـه وردن غـذاهاي محلـي و   مردم را به خـ   Slow Foodترجمه:
هـاي خـانوادگي    ها و بازارهـا و صـرف غـذا در رسـتوران     استفاده از مغازه

  كند. كوچك تشويق مي
  )102 فحة، صانگليسي يازدهم زبان(
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  صحيح است. 3گزينه  .47
زمان حال ساده به كار رفته است  جملة شرطجمله شرطي نوع اول است. در 

  و در نتيجه شرط يعني در جاي خالي از آينده ساده استفاده خواهد شد.
 كنم. ترجمه: اگر تام زير دوش آواز بخواند، راديو را با صداي كامل بلند مي

  )96 فحة، صانگليسي يازدهم زبان(
  صحيح است. 3گزينه  .48

  نياز داريم. frightenedبا توجه به مفهوم جمله به صفت مفعولي يعني 
ها شنيدم در حـالي   هايي روي راه پله ترجمه: وقتي فكر كردم صداي قدم

 كه هيچ كس ديگري در خانه نبود، تا حد مرگ ترسيدم.
  )96 فحة، صانگليسي يازدهم زبان(

  صحيح است. 3گزينه  .49
 يبرا يكه از هر فرصت ياست كه افراد اجتماع يحاك قيتحق نياترجمه: 

آن  يريادگيـ كننـد، در   يزبان استفاده مـ  كي ياصل ندگانيصحبت با گو
  تر هستند. زبان دوم موفق

  ) مناسب2  احتمال) 1
  در دسترس) 4  ي) اجتماع3

  )81 فحة، صانگليسي يازدهم زبان(
  صحيح است. 2گزينه  .50

 ازدور نگه داشتن كودكـان   يسازمان برا نيكه ا ييها از راه يكترجمه: ي
، يدست عيو صنا ي مختلفدهد، مشاركت آنها در هنرها يانجام م ابانيخ

  و چاپ است. گريسفالمانند 
  گري) سفال2  ) فرش1
  ي) استراتژ4  شعر، شاعرانه) 3

  )83 فحة، صانگليسي يازدهم زبان(
  صحيح است. 1گزينه  .51

ترين بخش(آيـتم) بـراي سـالمتي كـاربر      ترجمه: يك صندلي راحت مهم
  برساند. بيآسبدن اسب باشد ممكن است به اگر نامنكامپيوتراست، 

  ) هدف2  بخش/آيتم )1
  جهي) نت4  منطقه )3 

  )86 فحة، صانگليسي يازدهم زبان(
  صحيح است. 2گزينه  .52

در  كـه مـا   يا كه آنها به عالئم هشـدار دهنـده   دوارميمن فقط امترجمه: 
  .مراقب باشند توجه كنند و ايم قرار داده جاده 

  مواظب بودن) 2  شركت كردن در )1
  ) مراقبت كردن از4  ) توجه كردن به3

  )91 فحة، صانگليسي يازدهم زبان(
  :cloze testترجمه 

شـود يـك نـام اسـت. نحـوه       اولين چيزي كه پس از تولد به فـرد داده مـي  
كنـد.   تـر مـي  نحصر بـه فرد نوشتن نام خود به صورت امضا، آن شخص را م

سيستم عصبي انسان حاوي ميلياردها سلول عصبي است. مغـز بـه تنهـايي    
در سراسـر بـدن، جـاي     "طرح نوشـتن "ميليارد دارد. با چنين  10بيش از 

باشـد.   متنوعكه امضاي ما متفاوت باشد و شخصيت ما بسيار  تعجب نيست
  شخصيت و عملكرد بيولوژيكي ماست. كلنحوه نوشتن ما بازتابي از 

  صحيح است. 4گزينه  .53
  ) تزئيني2  اقتصادي) 1
  ) منحصر به فرد4  ) منعكس كننده، فكري3

  )88 فحة، صانگليسي يازدهم زبان(
  صحيح است. 1گزينه  .54

) و مفهـوم  4و3هاي  قابل شمارش است (دليل رد گزينه غير  wonderچون 
 استفاده شود. 1بايد از گزينه  "جاي تعجب نيست"جمله اين است كه 

  )88 فحة، صانگليسي يازدهم زبان(

  صحيح است. 4گزينه  .55
  ) احساسي2  ماهر) 1
  ) متنوع4  ذهني )3

  )88 فحة، صانگليسي يازدهم زبان(
  صحيح است. 1گزينه  .56

  ) واقعي2  كل )1
  نرم، ماليم )4  پهناور،عظيم) 3

  )88 فحة، صانگليسي يازدهم زبان(
  ترجمه متن:

انـد كـه    بـه چـالش كشـيده   گروهي از دانشمندان روسـي ايـن نظريـه را    
هزار سال پيش در پايان عصـر يخبنـدان از بـين     10هاي پشمالو  ماموت
اند كه جـانوران ممكـن اسـت تـا سـال       اند. دانشمندان گزارش كرده رفته

اي در سـواحل سـيبري،    قبل از ميالد زنده مانده باشند. در جزيره 2000
سـن بـين    دندان ماموت پشـمالو فسـيل شـده بـا     29جايي كه محققان 

سال را كشف كردند. اكنون سوالي كه بايد پرسيده شود  7000تا  4000
اين است كه اين حيوانات ماقبل تاريخ چگونه در محيط جزيره خود زنده 

اند؟ يك احتمال اين است كه آنها با كاهش اندازه و جـرم خـود بـا     مانده
ن دنـدا محيط محدود خود سازگار شدند. ايـن نظريـه بـر اسـاس انـدازه      

 6ر رساند كـه آنهـا تنهـا    آنها است، كه دانشمندان را به اين باو تر كوچك
فـوت همتـاي خـود در انـدازه      10شانه داشتند. در مقايسه با  فوت قد از

كامل. اما آيا اين كافي است تا آنها را قـادر سـازد هـزاران سـال فراتـر از      
تـا  هاي ديگر زنده بمانند؟ محققـان همچنـان در تـالش هسـتند      ماموت

 داليل ناپديد شدن ديرهنگام اين گروه تنها و منزوي را كشف كنند.

  صحيح است. 3گزينه  .57
  اين متن عمدتاً در رابطه با چه موضوعي است؟

  اند. ) برخي از دانشمندان يك نظريه را به چالش كشيده1
  ) تعدادي دندان كوچك كشف شده است.2
  كردند. عمرها  ساير ماموت) برخي از ماموت ها بيشتر از 3
  ها در يك جزيره زنده ماندند. ) برخي از پاكيدرم4

  صحيح است. 2گزينه  .58
هـا   كننـد كـه مـاموت    با توجه به متن، برخـي از محققـين پيشـنهاد مـي    

  منقرض شده اند:
  سال پيش 2000) حدود 1
  سال پيش 4000) حدود 2
  سال پيش 7000) حدود 3
  سال پيش 10000)حدود 4

  هزار سال پيش 4قبل از ميالد يعني حدو توضيح: حدود دو هزار سال 
  صحيح است. 2گزينه  .59

  براي اشاره به ...... استفاده كرده است.» همتا«نويسنده از كلمه  
  هايي با پاهاي بيشتر ) ماموت1
  هاي قبلي ها در زمان ) ماموت2
  تر هاي كوچك هايي با دندان ) ماموت3
  تر در جزيره هاي بزرگ ) ماموت4

  ت.صحيح اس 2 گزينه .60
  ها در جزيره: با توجه به متن، دليل ناپديد شدن ماموت

  ) اين است كه دما تغيير كرده است1
  ) هنوز مشخص نيست2
  ) اين است كه آنها منزوي و تنها بودند3
 تر آنها را كشتند هاي بزرگ ) اين است كه ماموت4
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  رياضي و آمار
  صحيح است. 4گزينه  .1

f ( ) , f ( ) (f f )( )
f ( ) , f ( ) (f f )( )

         
1 1 2 1
2 2 2 1

0 0 1 1 0 0
0 0 1 2 1 1  

  گذرد. است كه تابع از اين دو نقطه مي 4گزينة تنها در 
fتابع ةددهن نشان 1 گزينة f1 fنمودار تـابع  3 گزينةو 2 f1 اسـت و   2
  هم تابع ثابت است. 2 گزينة

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

  هاي مخرج است. جز ريشه تابع گويا كل عددهاي حقيقي به دامنة
f x D {}g x

( x ) Zoh¶ ÁIÀï¾zÄn

   




2
02

2 0



  

g x D {}f x

(x ) Zoh¶ ÁIÀï¾zÄn

   




2

2

2 0

0



  

{}هر دو تابع بـازه   دامنة 0    سـازي   هـا پـس از سـاده    اسـت. امـا تـابع

gf  اند: متفاوت x ,g f x  2
2  

  نادرست هستند. 4و  3، 1هاي  بنابراين گزينه
 )49يازدهم، صفحة (رياضي و آمار 

  صحيح است. 3گزينه  .3
  كنيم: را پيدا مي gو  fابتدا اشتراك دامنه دو تابع 

f
f gg

D { , }
D D { , }D { , , }


 

0 1 0 10 1 2   

fاكنون مقدار تابع
g
1

هاي اول عضو دامنه اشتراك بـه   را به ازاي مؤلفه 4
  آوريم: دست مي

f {( , ) , ( , )} {( , ) , ( , )}g
    

1 1 1 2 1 1 10 1 0 14 4 2 4 3 4 4  
 )48يازدهم، صفحة (رياضي و آمار 

  صحيح است. 2گزينه  .4
xاز آنجا كه بايد f( ) )fباشد، پس ابتدا 0 كنـيم. بـه ايـن     را پيدا مي 0(
x)كنيم استفاده مي f(x)دوم ضابطةصورت كه از  )0:  

x f( )    0 0 1 1  
xبنابراين  1 بوده و اكنون مقدارf( )1 وg ( )1 كنيم: را محاسبه مي  

xf( )     01 1 1 2  
xg( )    21 1 1  

(f g)( ) f ( ) g ( ) ( )            2 1 1 2 1 2 2 1 4   
 )53(رياضي و آمار يازدهم، صفحة 

  است.صحيح  3گزينه  .5
  است. بنابراين: gو  fتوابع  دامنةاشتراك  hتابع   دامنة

fg f gD D D ( , ] [ , ) ( , )     2 4 2 3 2 3   
برد تابع هم مشخص نيست. زيرا نـوع تـابع و رفتـار آن در طـول دامنـه      

  نامشخص است.
 )49(رياضي و آمار يازدهم، صفحة 

  صحيح است. 4گزينه  .6
سوم را تقسـيم  براي به دست آوردن ميانگين كافي است، مجموع ستون 

  بر ستون دوم كنيم. پس:

/

x

x

½jHj ÂºH»HoÎ

    
3 2 6

6 12 14 9 41 5 1254 3 12 8 87 2 14
9 1 9

  

)ها زوج براي به دست آوردن ميانه، از آنجا كه تعداد داده )   2 3 2 1 8 
  آوريم: وسطي را به دست مي دادةاست، ميانگين دو  4 4 42  

/  با: بنابراين اختالف ميانه و ميانگين برابر است / 5 125 4 1125  
 )56(رياضي و آمار يازدهم، صفحة 

  صحيح است. 1گزينه  .7
 )56(رياضي و آمار يازدهم، صفحة 

  صحيح است. 2گزينه  .8
¶\oÊºjn¼¶ ÏIw ú±L¶ Ì¼μشاخص بهاي كاال و خدمات مصرفي

¾ÄIQ ÏIw ú±L¶ Ì¼μ\¶ 100  
  خواهيم داشت: 500بنابراين با توجه به شاخص 

ÏIw ¾¹ÄqÀ ¾ÄIQ ÏIw ¾¹ÄqÀ  }iI{ 500  
    7 95 10 500 25 10  

 )59(رياضي و آمار يازدهم، صفحة 
  صحيح است. 4گزينه  .9

براي اينكه يك نقطه روي خطي قرار داشته باشد، بايد مختصات نقطه در 
x،Kمعادله خط صدق كند. بنابراين در معادله خط به جـاي    و بـه   2

y،Kجاي  3   كنيم: را جايگزين مي 1
(K ) ( K )   2 2 3 1 3  
K K   2 4 3 1 3  
K K    2 2  

 )62(رياضي و آمار يازدهم، صفحة 
  صحيح است. 1گزينه  .10

x  كنيم: ها را محاسبه مي ابتدا ميانگين داده   3 0 0 13  
  آيد: زير به دست مي رابطةانحراف معيار از 

n(x x) (x x) ... (x x)
n

        
2 2 2

2 1 2  
( ) ( ) ( )       

2 2 20 1 0 1 3 1 6 23 3  
 )70(رياضي و آمار يازدهم، صفحة 

  صحيح است. 3گزينه  .11
هـم خطـي    4 گزينـة صعودي يا نزولي يكنواخت نيستند و  2و  1هاي  گزينه

  كه خطي و صعودي است براي اين كار مناسب است. 3 گزينةنيست. بنابراين 
 )68ضي و آمار يازدهم، صفحة (ريا

  صحيح است. 2گزينه  .12
x        3 6 13 14 5 20 3 1 88   

8  نصف ميانگين هم برابر است با: 42  
 )57(رياضي و آمار يازدهم، صفحة 

  صحيح است. 1گزينه  .13
  شود: آموزش به صورت زير تعريف مي پايةشاخص 

/[( ) ]}iI{ nH¼{j RIμ±¨ kÅnj ¾±μ] oÀ RIμ±¨ jHk÷U ¸Ã«ºIÃ¶  0 4  
در نظر بگيريم، خواهيم  xاگر كلمات دشوار عالمت خطي پايه آموزش را 

x/  داشت: [(x ) ]  2 12 0 4  
/

/ /
/

x x x    2 40 8 2 4 30 8  
 )62(رياضي و آمار يازدهم، صفحة 

  صحيح است. 1گزينه  .14
)ابتدا معادله خط بين نقاط , )6 )و16 , )8   نويسيم: را مي 24

y y y y y y
x x x x x x
           

1 2 1
1 2 1

16 1624 16 4
6 8 6 6 1  
  رسيم: خطي زير مي معادلةبا طرفين وسطين و مرتب كردن عبارت به 

y x 4 8  
x) را به ازايyاكنون مقدار اين عبارت (يعني مقدار     آوريم: به دست مي 7

x y     7 4 7 8 20  
  تخمين زده شده است. 20ميزان تورم در سال هفتم برابر بنابراين 

 )67(رياضي و آمار يازدهم، صفحة 
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  صحيح است. 3گزينه  .15
  آوريم: ها را جداگانه به دست مي ها و عرض ابتدا ميانگين طول

x    8 10 12 14 114  
y    8 10 12 6 94  

)اكنون معادله خـط گذرنـده از نقطـه ميـانگين     , )11 و آخـرين نقطـه   9
( , )14   كنيم: را پيدا مي 6

y y y y y
x x x x x
        

1 2 1
1 2 1

9 6 9
11 14 11  

  سازي، معادله خط به صورت زير خواهد بود: پس از ساده
y x   9 11  
y x   20  

 )68(رياضي و آمار يازدهم، صفحة 
  ادبيعلوم و فنون 

  صحيح است. 2گزينه  .16
هاي شعر كليم كاشاني اسـت و ابـداع    ، از ويژگي4گزينة به جز  ها  گزينه همة

  اي بخشيده است. هاي او لطف ويژه  هاي رنگين به غزل معاني و خيال
  )61صفحة  7(علوم و فنون يازدهم، درس 

  صحيح است. 3گزينه  .17
هـاي   ايـران بـه كـانون   در اين دوره خراسان، آذربايجان و نواحي مركزي 

  مهمي براي شاعران هنرمندان و دانشمندان تبديل شده بود.
  )59صفحة  7(علوم و فنون يازدهم، درس 

  صحيح است. 1گزينه  .18
عا د خ شا / ت سست/ يِ شِ دا / بِ بر و  

  نَ در چن / گ با زو / يِ زو را / و رست
   / ـ ـ  /ـ ـ  / ـ ـ ـ  

  فعولن    فعولن    فعولن    فعل
  ها: تشريح ساير گزينه

  ) چون با هجاي كوتاه به پايان رسيده نادرست است.2
ها چهارتايي صورت گرفته است و هجاي اول بلند در نظر   بندي ) تقسيم3

  نادرست است. گرفته شده پس
  ها درست نيست.  بندي ) هم هجاي ابتدايي بلند است و تقسيم4

  )69صفحة  8(علوم و فنون يازدهم، درس 
  صحيح است. 1گزينه  .19

ــورد نظــر و   ــة بيــت م ــر دو در وزن 1(گزين مســتعفلن مســتفعلن «) ه
  هستند.» مستعفلن مستعفلن

  / تَش  مي  ج  هد با  را  نِ  اَش /  كَم  مي  ر  ود / وز  اَب  ر  ما
  س خَن / سو  زِش  نَ  با / شَد  خا  م  را  ÃÄ¸/ گو ·با  پخ ت گا

  ـ ـ / ـ ـ  ـ / ـ ـ  ـ   /  ـ ـ  ـ ـ 
  ها: تشريح ساير گزينه

  ) در وزن مفتعلن مفتعلن مفتعلن مفتعلن سروده شده است.2
  ) در وزن مفاعيلن مفاعيلن مفاعيلن مفاعيلن سروده شده است.3
  ) در وزن فاعالتن فاعالتن فاعالتن فاعلن سروده شده است.4

  )66تا  64هاي  صفحه 8(علوم و فنون يازدهم، درس 
  صحيح است. 3 گزينه .20

) اشتباه به دليل اين است كه در مصراع اول، حلّـه در معنـاي حقيقـي    1
بـه كـار رفتـه اسـت و در مصـرع دوم در معنـاي        جامة حريـر) خودش (

) هـم اشـتباه   4) و (3هـاي (  غيرحقيقي (شعر) به كار رفته اسـت. گزينـه  
هستند؛ چون در هر مصرع حلّه در معناي حقيقي و غيرحقيقـي بـه كـار    

  ده شده است.بر
  )71صفحة  9(علوم و فنون يازدهم، درس 

  صحيح است. 1گزينه  .21
  فرق استعاره مصرحه و مكنيه در اين است كه:

بـه   شود و فقـط مشـبه   ي تشبيه حذف ميها  همة پايه استعارة مصرحهدر 
  ماند. باقي مي

  شـود و فقـط مشـبه    تشبيه حذف مي هاي همة پايه استعارة مكينهاما در 
  به. هايي از مشبه ماند و نشانه مي
به) است  هاي انسان (مشبه ) زمانه مشبه است و نقش برآوردن از ويژگي1

  است. استعارة مكنيهپس 

  به است كه ذكر شده است. ) آتش دوم مشبه2
  به است (يار من مثل سروي است) ) سروي مشبه3
هـا مثـل گـل نـرگس،       تـوان گفـت سـتاره    به است و مي ) نرگس مشبه4

  است. استعارة مصرحهبنابراين 
  )73صفحة  9(علوم و فنون يازدهم، درس 

  صحيح است. 1گزينه  .22
اضافه استعاري است. عرش به كـاخي تشـبيه شـده كـه      كنگرة عرش) 1

  كنگره دارد.
  ) پنجه عشق: عشق به انساني (حيواني) تشبيه شده كه پنجه دارد.2
  عشق به انساني تشبيه شده كه دست دارد.) دست عشق: 3
واسطه به كمـان تشـبيه    است، چون ابرو بي اضافة تشبيهي) كمان ابرو: 4

  شده است.
شـود و يـك ويژگـي از آن بـه      به حذف مـي  مشبه ،اضافة استعارياما در 

  شود. شود و به صورت تركيب اضافي استفاده مي مشبه اضافه مي
  )74حة صف 9(علوم و فنون يازدهم، درس 

  صحيح است. 3گزينه  .23
  در اين دوره لغات مربوط به مذاهب و آداب و رسوم هندوان به شعر وارد شد.

  )81و  80هاي  صفحه 10(علوم و فنون يازدهم، درس 
  صحيح است. 2گزينه  .24

هايي هستند كه بـه نثـر    ) كتاب3) نثر ساده دارند و (4) و (1هاي ( كتاب
  اند. بينابين نوشته شده

  )84و  83هاي  صفحه 10نون يازدهم، درس (علوم و ف
  صحيح است. 1گزينه  .25

هاي سبك هندي نيست؛ چـون شـعر يـك هنـدي،      (ب) از ويژگيگزينة 
  گرا. گراست، نه صورت شعري معنا

  هاي ادبي شعر اين دوره است. (ج) از ويژگيگزينة 
  )83و  82هاي  صفحه 10(علوم و فنون يازدهم، درس 

  صحيح است. 1گزينه  .26
  كتاب در خارج از ايران و در ماوراءالنهر نوشته شده است.اين 

  )83صفحة  10(علوم و فنون يازدهم، درس 
  صحيح است. 4گزينه  .27

اثـر حسـين واعـظ كاشـفي اسـت. كتـاب قاضـي نـوراهللا         » الحيات عين«
  المؤمنين نام دارد. شوشتري، مجالس

  )84و  83هاي  صفحه 10(علوم و فنون يازدهم، درس 
  است. صحيح 4گزينه  .28

تر شد و استفاده از آيات، احاديـث و   در اين دوره نثر به زبان عامه نزديك
  عبارات عربي رواج بيشتري يافت.

  )85و  84هاي  صفحه 10(علوم و فنون يازدهم، درس 
  صحيح است. 4گزينه  .29

  )81صفحة  10(علوم و فنون يازدهم، درس 
  صحيح است. 3گزينه  .30

و وزن شعر بـه ايـن شـكل اسـت:      ) از تكرار مفتعلن ساخته شده است1
  مفتعلن مفتعلن مفتعلن مفتعلن

  ) وزن بيت اين گزينه مفاعيلن مفاعيلن مفاعيلن مفاعيلن است.2
  ها  بِـ  جر / مِ  اين  ك ها / تَن   ) يك عم   ر  دو / ر  تَن  3

  او  سر  سِ  پر /  د  مي  خاست / من  دل  سِ  پر / د  بو دم
  ـ   ـ  ـ/    ـ  ـ /  ـ  ـ    ـ /    ـ  ـ  

  مستعفلن       فعولن      مستفعلن     فعولن 
  ) وزن اين گزينه، مفاعيلن مفاعيلن مفاعيلن مفاعيلن است.4

  )89صفحة  11، درس (علوم و فنون يازدهم
  صحيح است. 1گزينه  .31

  نِ  مي  ش  ود /هم  د  مِ  جان  /د  رو  يِ  او   / دل  بِـ  اُ  مي
  مي  ك ند نِ  /خد  م ت  تَن  /يِ  كو  يِ  او  /جان  بـِ  ه  وا 

  ـ  ـ   ـ/     ـ / ـ   ـ   ـ /     ـ  
  مفتعلن              مفاعلن            مفتعلن        مفاعلن

  )91تا  89 هاي صفحه 11(علوم و فنون يازدهم، درس 
  صحيح است. 2گزينه  .32

  ر  ل  بن  جا /دلُ  /نا  نِ  م  د  ر  دنِ  من  جا /ب  
  نا  نِ  من /دل  بـ ر  جا  /جا  نِ  من  /د  د  لُ  بر 

  ـ  ـ/ ـ      ـ /  ـ   ـ /  ـ    ـ  
  مفتعلن      فاعلن       مفتعلن         فاعلن    

  شود. لُ: با توجه به وزن شعر و اختيارات شاعري اين هجا بلند در نظر گرفته مي
  )92تا  88هاي  صفحه 11(علوم و فنون يازدهم، درس 
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  صحيح است. 2گزينه  .33
  مفعول مفاعلين مفعولُ مفاعلين است. وزن اين گزينه

  گزينة ديگراما سه 
 ني م را را ح ت جا گا  مِ درد  اي ك بِ هن )1بيت

 ني م را گَن جِ ر وا خي يِ فقر  وِي ك بِ تَل 
 چپ پ راست في رِ س دز وا زِ عشق  هر نَ فَـ سا )3بيت

 ك راستشا عز مِ ت ما مي ر ويم  ما بِـ فَـ لَك 
 د ر بيع جن بِ شِ با مت ش مار  خي ز غَـ ني )4بيت

 ال لِ زار بو يِ خُ شِ زو نِ مرغ  نا لِ يِ مو 
 ــ ــ ــ   ـ  ـ  
 فاعلن مفتعلن فاعلن  مفتعلن 

  )91تا  89هاي  صفحه 11(علوم و فنون يازدهم، درس 
  صحيح است. 3گزينه  .34

 د ك  شي  دم رِ  گا  ه  دي  شِ  ت  در  كا  خِ  يا  لِ  نَق
ت نِ گا ري  بِ صو ر ت  م م نَ دي دنَ شِ ني د 

ــ    ـ ـ  ــ ـ ـ 
 فعالتن مفاعلن  فعالتن  مفاعلن

  )91تا  89هاي  صفحه 11(علوم و فنون يازدهم، درس 
  صحيح است. 1گزينه  .35

  )98  صفحة 12(علوم و فنون يازدهم، درس 
  صحيح است. 4گزينه  .36

در اينجا استعاره داريم. برف استعاره از موي سفيد اسـت كـه بـر ابـرو و     
  موي ما نشيند. 

  ) كنايه از مطيع خداوند بودن1
  شدن (گرفتار عشق شدن) ) كنايه از گرفتار2
  ) كنايه از كشتن3

  )97  صفحة 12(علوم و فنون يازدهم، درس 
  صحيح است. 2گزينه  .37

در مصراع اول پيچيدن كنايه از تالش كردن است و در مصـرع دوم سـر   
  پيچاندن كنايه از منصرف شدن است.

  )99و  98هاي  صفحه 12(علوم و فنون يازدهم، درس 
  صحيح است. 4گزينه  .38

  گسسته كنايه از نافرماني و سركشي و سريع رفتن است.عنان 
  )98  صفحة 12(علوم و فنون يازدهم، درس 

  صحيح است. 4گزينه  .39
در اين گزينه مفهوم كنايه نترسيدن و شروع كـاري اسـت؛ امـا در سـاير     

  ها مفهوم كنايي انجام كاري عبث و بيهوده است.  گزينه
  )12(علوم و فنون يازدهم، درس 

  حيح است.ص 1گزينه  .40
و تشـخيص دارد /   استعارة مكنيـه ) نعره زدن بلبل و جامه دريدن گل 1

ها / نعره زدن كنايه از با هيجان خواندن و جامه   جامه استعاره از گل برگ
  دريدن كنايه از شكوفايي است.

  ) گوش رسيدن كنايه از شنيدن2
  ) رنگين شدن از خون كنايه از جان باختن3
  تش / بر دميدن كنايه از خروشندگي و سرعت) تشبيه سهراب چون آ4

  )97  صفحة 12(علوم و فنون يازدهم، درس 
  تاريخ

  صحيح است. 1گزينه  .41
الف) دانش پزشكي ايران باستان از طريق مدرسه جندي شاپور بـه دوره  

  اسالمي انتقال يافت.
  نيشابور و مرو بود.شهرهاي ب) پايتخت طاهريان 

خـوارج و جهـاد بـا كفـار مرزهـاي      هاي يعقوب در سـركوب   ) موفقيتج
خليفه فرمان حكومت سيستان، كابل و بلخ را براي  تاشرقي، موجب شد 

  وي بفرستد.
  )98و  92و  90هاي  ، صفحه9(تاريخ يازدهم، درس  

 صحيح است. 3گزينه  .42
مهمترين پيامـد سياسـي ظهـور حكومـت هـاي ايرانـي، كـاهش و زوال        

  .عباسي بر ايران بودنظامي خلفاي و  تدريجي سلطه سياسي
  متعلق به ابوريحان بيروني است. »التفهيم«كتاب 

  )98و  94هاي  ، صفحه9(تاريخ يازدهم، درس  
  صحيح است. 3گزينه  .43

هاي نظام اجتماعي عصر مغول تيمـوري، افـزايش نفـوذ و     يكي از ويژگي
هاي سياسي و اقتصادي بود و خاتون ها در كنـار   موقعيت زنان در عرصه

  از جايگاه مهمي در ميان گروههاي فرادست برخوردار شدند.خان ها، 
جانشينان تيمور سياست جنگ و كشورگشايي او را كنار گذاشـتند و بـه   
عمران و آبادي، علم، فرهنگ و هنر عالقه و توجه زيادي نشان دادند. بـه  
همين دليل در دوره آنان شهر و شهرسازي شكوفا شد و شهرهاي هرات، 

  زد رشد و رونق چشمگيري يافتند.شيراز، مشهد و ي
با هجوم مغول به ايران، زندگي شهري براي مدتي دچار وقفه و افول شد؛ 

ها شـهرهاي زيـادي بـه ويـژه      زيرا، از يك طرف در جريان حمالت مغول
شهرهاي بزرگ و آباد در مـاوراءالنهر و خراسـان ويـران شـدند و يـا بـه       

ياسا به عنـوان مجموعـه   مناطق ديگري مهاجرت كردند و از طرف ديگر 
كرد كه از  قوانيني كه چنگيزخان تدوين كرده بود به مغول ها توصيه مي

شهر و شهرنشيني دوري گزينند. شهر و شهرنشيني در عصـر تيموريـان   
  برخالف اوايل دوره مغول، دچار ركود و زوال نشد.

  )121تا  119هاي  ، صفحه11(تاريخ يازدهم، درس 
  صحيح است. 4گزينه  .44

  يح مورد نادرست:تشر
  ) خواجه رشيد الدين فضل اهللا همداني وزير غازان و اولجايتو بود.ج
) هجوم مغوالن، از نظر اجتماعي و اقتصـادي، پيامـدهاي مختلفـي بـه     د

هـاي گسـترده، تخريـب     دنبال داشت و موجب كاهش جمعيت، مهاجرت
هاي اقتصادي و فرهنگـي و زوال موقعيـت اجتمـاعي مـالكين،      زيرساخت

  هاي بانفوذ شد. لمان، بازرگانان، ديوانساالران و خاندانعا
  )120و  119و  116هاي  ، صفحه11(تاريخ يازدهم، درس  

  صحيح است. 1گزينه  .45
طغرل به بغداد رفت و خليفه عباسي را از تسلط آل بويه درآورد و خود را 

خليفه نيز حكومت ايران و عراق را بـه او بخشـيد و    .منجي خالفت ناميد
ور داد كه نام وي را در خطبه بخوانند و سكه به نام او زننـد. خليفـه   دست

  را به طغرل داد. »سلطان ركن الدوله«همچنين لقب 
در نتيجه حمالت محمود غزنوي به هند دين اسالم وزبان فارسي به شبه 

  قاره هند گسترش پيدا كرد.
  )103و  102هاي  ، صفحه10(تاريخ يازدهم، درس  

  ست.صحيح ا 1گزينه  .46
  :تشريح موارد نادرست

هـاي علمـي و فرهنگـي     الف) در دوره ايلخانان به ويژه به دنبال كوشـش 
  رالدين طوسي، تشيع در ايران گسترش يافت.يخواجه نص

ب) تيمور و جانشينان او مسلمان بودند و اصحاب ديـن را مـورد احتـرام    
ري قرار ميدادند. در عصر تيموري، مدارس، مساجد و خانقـاه هـاي بسـيا   

ســاخته شــد. ســالطين تيمــوري پيــرو مــذهب تســنن بودنــد. در دوران 
حكومت آنان همچون عصر ايلخانان، شيعيان و صوفيان بـا محـدوديت و   
سختگيري خاصي مواجـه نبودنـد و آزادانـه فعاليـت ميكردنـد. اتحـاد و       

آميـز پيـروان مـذاهب و فـرق اسـالمي و معتقـدان بـه         زندگي مسـالمت 
 تيموري بود. وهاي شاخص عصر مغول  يهاي ديگر، از ويژگ دين

  )130تا  126هاي  ، صفحه12(تاريخ يازدهم، درس 
  صحيح است. 2گزينه  .47

شـاهنامه   تيمـوري،  عصـر  در شـده  مصورفاخرترين نمونه شاهنامه  الف)
كـه بـه دسـتور شـاهزاده بايسـنقر، پسـر شـاهرخ كـه          اسـت  باييسنقري

  سياستمداري هنرمند و هنرپرور بود، خوشنويسي و مصور شد.
تاريخ  پيرامونرا كه  »مجمع االنساب«كتاب اي  ب) محمد علي شبانكاره

رسـانيد و  ق به پايان 736ق آغاز و در  733در سال  ،عمومي ايران است
  كرد.  آن را به سلطان ابوسعيد مغول تقديم

 )عليـه السـالم  (هاي حضـرت علـي    درباره جنگ »نامه خاوران«) كتاب ج
  باشد. ف آن ابن حسام خوسفي ميؤلاست و م

 لـف آن ؤدر رابطه بـا تـاريخ زنـدگاني تيمـور اسـت و م      »ظفرنامه«نكته: 
  الدين علي يزدي است. شرف

  )132و  129هاي  (تاريخ يازدهم، صفحه 
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  صحيح است. 3گزينه  .48
پسر شيخ حيدر، با سپاهي متشكل از ايالت و طوايف مختلـف  اسماعيل، 

قزلباش، آق قويونلوها را شكست داد و پس از تصرف تبريـز، در آن شـهر   
به عنوان پادشاه ايران تاجگذاري كـرد. مهمتـرين اقـدام شـاه اسـماعيل      
صفوي، پس از نشستن بر تخـت شـاهي، رسـمي كـردن مـذهب شـيعه       

  دوازده امامي بود.
هاي مختلف، مدعيان داخلي به ويژه  ل در لشكركشي و جنگشاه اسماعي

حكام محلي را از ميان برداشت و موجبات وحدت سياسـي و جغرافيـايي   
ايران را فراهم آورد. او سپس به مقابله با دشمنان خارجي شـتافت. ابتـدا   
ازبكان را كه به خراسان يورش آورده و مشغول قتل و غارت مـردم آنجـا   

. در گام بعدي مهياي نبرد بـا سـلطان سـليم پادشـاه     بودند، شكست داد
عثماني شد كه سپاهيان شاه اسماعيل، با وجود شجاعت و رشادتي كه از 

افزارهـاي آتشـين    خود نشان دادند، در برابر آتش توپخانه و ديگـر جنـگ  
پايتخــت ( دشــمن كــاري از پــيش نبردنــد و شكســت خوردنــد و تبريــز

  ها درآمد. انيبراي مدتي به اشغال عثم )صفويان
  )137، صفحة 13(تاريخ يازدهم، درس  

  صحيح است. 1گزينه  .49
فعاليـت  بهانـه خـود بـراي لشكركشـي گسـترده را      اگرچه سلطان سليم 

، اما علت واقعي آن، نگراني و عنوان كردمريدان طريقت صفوي در قلمرو 
  ترسي بود كه او از ايجاد حكومت قدرتمند صفوي در دل داشت.

ساله پادشاهي خود بـا اتخـاذ تـدابير و     54طول دوران  شاه تهماسب در
هاي حكومت صـفوي   هاي مناسب داخلي و خارجي، توانست پايه سياست

  را تثبيت و تحكيم نمايد.
  )139و  137هاي  ، صفحه13(تاريخ يازدهم، درس  

  صحيح است. 4گزينه  .50
  :تشريح موارد نادرست

  عبارت بودند از:ها و عوامل ظهور رنسانس  ترين زمينه ب) مهم
  رشد شهرنشيني و تجارت )1
  گسترش روابط فرهنگي با جهان اسالم)2
  تاريخي و فرهنگي نهپيشي) 3
) اختراع دستگاه چاپ توسط يوهانس گـوتنبرگ از مهمتـرين ابـداعات    د

  فناوري در عصر رنسانس بود.
هاي ملي و رشد انديشه  ) نهضت پروتستان به تقويت پادشاهان و دولت ه

  رايي در اروپا كمك فراواني كرد.گ ملي
  )186و  180و  174و  173هاي  ، صفحه16(تاريخ يازدهم، درس  

  صحيح است. 3گزينه  .51
ترين مرتبه اجتماعي نظام فئودالي قرار داشـتند. سـرف    ها در پايين سرف

اجازه نداشت كه ملك ارباب خود را ترك كند، اما در عـين حـال ماننـد    
  يد و فروش باشد.برده نيز نبود كه قابل خر

  )167و  165و  163و  162و  160هاي  ، صفحه15(تاريخ يازدهم، درس  
  صحيح است. 1گزينه  .52

م با احياي شهرها و رشد تجارت، به تدريج شاهان 13و  12هاي  در سده
نيرومندي در اروپا به ويژه در انگلستان و فرانسه بر سر كـار آمدنـد. ايـن    

تمركز و كاهش وابسـتگي بـه نيـروي نظـامي     منظور ايجاد  فرمانروايان به
ها، اقدام به تشكيل ارتش منظم و دائمـي كردنـد در نتيجـه ايـن      فئودال
حكومت مركـزي تقويـت شـد و قـدرت اشـراف فئـودال بـه طـرز          ،اقدام

چشمگيري كـاهش يافـت. بازرگانـان و صـنعتگران در ايـن كـار از شـاه        
  طريق برقراري نظم و زيرا حكومت مركزي مقتدر از . پشتيباني ميكردند

سـازي قـوانين، شـرايط مسـاعدي بـراي       امنيت، وحدت اداري و يكسـان 
  آورد. توسعه تجارت و صنعت فراهم مي
  )168، صفحه 15(تاريخ يازدهم، درس  

  صحيح است. 2گزينه  .53
  در دوره صفوي علوم تجربي و رياضيات در ايران رو به افول گذاشت.

  )ها درست است. (قسمت اول همه گزينه
و برخـي متـون    »سينا قانون ابن«تنها برخي از متون كهن پزشكي مانند 

  شد.  قديمي رياضي و نجوم در مدارس تدريس مي
بافي ايران را از حالت روستايي و عشايري خارج  صفويان هنر اصيل فرش

  و به صورت يك صنعت ملي درآوردند. هكرد
ن مـا، صـدرالدين   ترين چهره فلسفي عصر صفوي و دوران بعد تا زما شاخص

  محمد بن قوام شيرازي معروف به صدرالمتألهين و مالصدرا بود.
  )155و  151و  149هاي  ، صفحه14(تاريخ يازدهم، درس  

  جغرافيا
  صحيح است. 1گزينه  .54

  هاي نادرست: تشريح گزينه
  كنند. هاي چند مليتي در خارج از مرزهاي كشور مبدأ فعاليت مي ) شركت2
كشور هـاي فيليپـين و پاكسـتان توانسـتد در      ،سبز در نتيجه انقالب )3

  زمينه توليد برنج به خودكفايي برسند.
هاي چهارگانه در كشورها و نـواحي مختلـف    نسبت اشتغال در فعاليت )4

ــان، نســبت اشــتغال در    جهــان ــواحي جه ــاوت اســت. در برخــي ن متف
هـاي نـوع سـوم و     هاي نوع اول و دوم، و در برخي ديگـر فعاليـت   فعاليت

  چهارم غلبه دارد.
  )98و  96و  95و  92و  88و  84هاي  ، صفحه7(جغرافياي يازدهم، درس  

  صحيح است. 2گزينه  .55
به ويژه آسـياي شـرقي و جنـوب شـرقي     و بيشتر برنج دنيا در قاره آسيا 

  شود.  كشت مي
  در رابطه با كشت گندم در جهان توجه داشته باشيد كه:

  در جهان بيشتر است. صادرات گندم نسبت به ديگر غالت )1
چين در توليد گندم رتبـه اول را در جهـان بـه خـود اختصـاص داده       )2

شـود. و   با اين وجود در نمودار صادركنندگان اين غلـه ديـده نمـي    .است
گندم توليـد   ،علت اين موضوع آن است كه با توجه به جمعيت زياد چين

كـه  گيـريم   رسد. لذا نتيجـه مـي   شده در اين كشور به مصرف داخلي مي
يعنـي ممكـن يـك كشـور توليـد       نيست.با صادرات باال  مالزمتوليد باال 

ولي صادرات بـااليي در آن محصـول    ،بااليي در يك محصول داشته باشد
  نداشته باشد و همه توليداتش به مصرف داخلي برسد. 

ولـي دو   ؛هاي جهان هستند ) كشورهاي توليد كننده گندم از همه قاره3
از  ،مقام اول و دوم توليد كننده گندم را در جهان دارند ي كه مقامكشور

  قاره آسيا هستند.
) كشورهاي چين و هند هم در توليد گندم و هم در توليـد بـرنج رتبـه    4

  اند. اول و دوم جهان را به خود اختصاص داده
  )90و  87هاي  ، صفحه7(جغرافياي يازدهم، درس  

  صحيح است. 2گزينه  .56
المللي كاالها و خدمات است كـه بـر    جهاني، تجارت بينمنظور از اقتصاد 

؛ نه بر مبناي واحد پولي هر گيرد مبناي ارزش يك پول معين صورت مي
  .كشور

  )108و  102تا  99هاي  ، صفحه7(جغرافياي يازدهم، درس  
  صحيح است. 4گزينه  .57

ربا عمـل   اين كشورها مانند يك قطب آهن .كشور استراليا نقش مركز را دارد
كننـد.   اي از سود و ثروت جهان را دريافت و جـذب مـي   و بخش عمده مودهن

نيـز  گذاري در ديگر نواحي جهـان   ها حتي به صدور سرمايه، يعني سرمايه آن
هاي كشورهاي مركز، برخورداري از صنايع نو و خدمات  پردازند . از ويژگي مي

ناسب براي هاي م زيرساخت پيشرفته، فناوري باال و نيروي ماهر و متخصص،
و سطح بـاالي زنـدگي و رفـاه     )مانند حمل و نقل پيشرفته(توسعه اقتصادي 

تـر از كشـورهاي    اجتماعي است. كشورهاي مركز، مواد خام را با قيمت ارزان
شده صنعتي را با سـود بيشـتر بـه     و كاالهاي ساخته آوردهپيرامون به دست 

تلف افراد با استعداد هاي مخ كشورهاي مركز گاهي با روش فروشند. ها مي آن
را نيز از كشـورهاي پيرامـون بـه     )يا به اصطالح مغزهاي متفكر(و متخصص 

هـاي تحصـيل و    كنند. در حالي كه كشورهاي پيرامون هزينه خود جذب مي
  اند. اين افراد را پرداخته رشد

منظـور از كشـورهاي نيمـه     .كشور سنگاپور نقش نيمـه پيرامـون را دارد  
ايـن  . انـد  هستند كه بين مركز و پيرامون قرار گرفتـه پيرامون كشورهايي 

اما هنوز از نظـر   ؛ترند كشورها از نظر اقتصادي از كشورهاي پيرامون قوي
انـد .ايـن كشـورها بـين      قدرت اقتصـادي بـه كشـورهاي مركـز نرسـيده     
كنند و ساختار اقتصادي  كشورهاي مركز و پيرامون نقش واسطه بازي مي

  ييرات و تحوالت صنعتي و فناورانه شده است.و اجتماعي آنها دچار تغ
توليدكننـده   كشورهاي پيرامون عمدتاً .كشور مراكش نقش پيرامون را دارد

اين كشورها از نظر توسعه صنعتي و  .و صادركننده مواد اوليه و خام هستند
تري قرار دارند. اين كشورها كه بـه واردات   هاي نوين در سطح پايين فناوري

انـد، بـازار خـوبي نيـز بـراي توليـدات آنهـا         صنعتي از مركز وابستهكاالهاي 
كننـد. از ديگـر    هستند و بنابراين، سود هنگفتي نصيب كشورهاي مركز مي

هاي كشورهاي پيرامـون، كمبـود نيـروي كـار مـاهر و متخصـص و        ويژگي
  ها و تجهيزات الزم براي توسعه صنعتي است. زيرساخت

  )107و  106هاي  فحه، ص8(جغرافياي يازدهم، درس  
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  صحيح است. 4گزينه  .58
الف) ناحيه سياسي منطقه اي عبارت است از چند كشور كه تحـت اداره  

ايـن كشـور هـا در عـين      وانـد   قـرار گرفتـه   اي يك نظام مديريت منطقه
  با هم متحد هستند. استقالل،

كشورهاي اتحاديـه اروپـا يـورو را بـه عنـوان واحـد پـول مشـترك          اغلب) د
  ند.ا پذيرفته

  )123و  119و  118هاي  ،  صفحه9(جغرافياي يازدهم، درس  
  صحيح است. 1گزينه  .59

الف) مناطق آزاد تجاري، مناطقي هستند كـه برخـي قـوانين و مقـررات     
تواننـد بـدون    براي مثال، اتباع خـارجي مـي   .شود كشور در آنها اجرا نمي

رد شـوند و  اخذ رواديد (ويزا) از قبل، به مناطق آزاد تجاري يك كشور وا
گـذاري در منـاطق    يا قوانين مالياتي و گمركي كشورها در مورد سـرمايه 

  مثل كيش و قشم.؛ شود آزاد اجرا نمي
شـود كـه بـه دليـل      هايي گفته مي ها يا ايالت ب) نواحي خودمختار به استان

شرايط قومي و مذهبي و نظاير آن، از استقالل محدودي برخوردارند و در امور 
عبـارت ديگـر،    و دفاع، تـابع حكومـت مركـزي هسـتند. بـه     سياست خارجي 

خودمختاري، استقالل محدود يك واحد سياسي در اداره امور خود در داخل 
توان به نخجوان در جمهوري  يك كشور است. از نواحي خودمختار جهان مي

  كنگ (چين) و كردستان در عراق اشاره كرد. بندر هنگ آذربايجان،
زيرا اين منطقـه در   .اي مهم و حياتي است منطقه) منطقه خليج فارس ج

تـرين انبـار نفـت جهـان اسـت و كشـور هـاي عمـده          حال حاضـر مهـم  
  اند. شدهصادركننده نفت در اين منطقه واقع 

جزيره كريمه به موضوع كشمكش بين اوكراين و روسيه با مداخله  ) شبهد
  هاي غربي عضو پيمان ناتو تبديل شده است. مريكا و دولتآ

  )122و  119هاي  ، صفحه9(جغرافياي يازدهم، درس  
  صحيح است. 2گزينه  .60

هـاي   نياز بودن از نظارت دولت الف) حاكميت يعني داشتن استقالل و بي
دهنده اسـتقالل و اقتـدار سياسـي آن     خارجي. حاكميت يك كشور نشان

است. توجه داشته باشيد مفهوم حاكميـت بـا مفهـوم حكومـت متفـاوت      
اداره امـور   ةوظيفـ نظام سياسـي يـك كشـور اسـت كـه       ،است. حكومت

  سرزمين و جمعيت را بر عهده دارد.
هـاي   گيـري  ب) احداث تونل مانش يكـي از مصـاديق تاثيرگـذاري تصـميم    

هاي  براساس تصميم و توافق حكومت باشد. سياسي بر فضاي جغرافيايي مي
ش آغـاز  طي قرارداد مشتركي عمليات احداث تونل مـان  ،انگلستان و فرانسه

ميالدي اين تونل افتتاح گرديد. تونل مـانش   1994شد و سرانجام در سال 
  متري زير دريا ساخته شده است.  40كيلومتر طول، در 52با 
  ) رشته كوه پيرنه خط مرزي بين دو كشور فرانسه و اسپانيا است.ج

  )130و  128و  123هاي  ، صفحه10و  9هاي  (جغرافياي يازدهم، درس 
  يح است.صح 1گزينه  .61

  :تشريح موارد نادرست
ترين نقاط بسـتر دو رود را بـه هـم     الف) در صورتي كه خط مرزي عميق

  گويند. متصل كند، به آن خط تالوگ مي
شود كه در مالكيت هـيچ   هايي از دريا گفته مي هاي آزاد به بخش ب) آب

ــد. در آب  ــرار ندارن ــوري ق ــامي،    كش ــت نظ ــتيراني، فعالي ــاي آزاد كش ه
 ؛ايجاد تأسيسات و تحقيقات بـراي همـه كشـورها آزاد اسـت    ماهيگيري، 

  مشروط به اينكه مخل دريانوردي بين المللي نباشد.
مايل دريايي، درياي سرزميني  12) از خط مبنا به سمت دريا تا حدود ج

امـا سـاير    .شود كه آن هم متعلق بـه كشـور مجـاور درياسـت     ناميده مي
  ن ضرر را دارند.كشورها در آن منطقه حق عبورومرور بدو

  )138و  135و  131و  130هاي  ، صفحه10(جغرافياي يازدهم، درس  
  صحيح است. 1گزينه  .62

هاي قديم در  مرزهايي هستند كه از زمان: مرزهاي پيشتاز (قبل از سكونت)
و بعدها نيز مورد قبول ساكنان دو كشور  هنواحي خالي از سكنه ترسيم شد

مانند مرز بين كانادا و آالسكا كـه بعـدها بـه تـدريج      ؛اند همسايه قرار گرفته
  كنند. مردم در دو طرف آن اسكان يافتند. اين نوع مرزها مشكلي ايجاد نمي

يك قسمت از مرز ميان  ،در نتيجه .بين ايران و عراق است زروند مرا رود
  ايران و عراق به صورت مرز طبيعي است.
باشد كه  زه يا ساختار انساني ميوضع قوانين و مقررات مربوط به اداره سا

  از جمله وظايف عمده مديريت كشور است.
  )137و  132و  130هاي  ، صفحه10(جغرافياي يازدهم، درس  

  صحيح است. 1گزينه  .63
  جوهره ژئوپليتيك را قدرت تشكيل مي دهد. 

 )شـود  كه پدر علم جغرافياي سياسي شناخته مي(در قرن نوزدهم، راتزل 
اگـر كشـورهاي   كـه  گفـت   راتزل مـي  .را مطرح كرد نظريه فضاي حياتي

كوچك براي جمعيت خود فضاي كافي نداشته باشند و درصـدد توسـعه   
هاي خود برنيايند، نابودي آنها حتمي اسـت. او همچنـين بـراي     سرزمين

عامل موقعيت جغرافيايي اهميت قائل بود و اعتقاد داشـت كـه موقعيـت    
سياست و قـدرت آن   عيف، بريك كشور در مجاورت يك دولت قوي يا ض

گرفـت كـه در    گذارد. راتزل از مباحث خـود چنـين نتيجـه مـي     تأثير مي
شـوند و كشـورهاي    هاي بزرگ پيـروز مـي   كشمكش بر سر قدرت، دولت

  كنند. كوچك را ضميمه خاك خود مي
طلبانـه آلمـان،    هـاي جنـگ   در سياسـت  ،نظريه هارتلند يا قدرت خشكي
هاي جهاني اول و دوم  مجاور و بروز جنگهجوم اين كشور به كشورهاي 

  تأثير نبوده است. بي
  )144و  143هاي  ، صفحه11(جغرافياي يازدهم، درس  

  صحيح است. 3گزينه  .64
  :تشريح موارد نادرست

الف) ماهان قـدرت دريـايي را فقـط در نيـروي جنگـي ناوگـان دريـايي        
تجـارت  يابد كـه در   ملتي به قدرت دست ميكه دانست و معتقد بود  نمي

  دريايي نيز نيرومند باشد.
هاي پهناور ايران از تنگه هرمز به سمت شرق تا دهانـه   ب) بخشي از آب

ايـن دريـا    وشـود   يابد كه درياي مكران ناميده مي خليج گواتر امتداد مي
  بخشي از اقيانوس هند است.

  )151تا  149و  146و  145هاي  ، صفحه11(جغرافياي يازدهم، درس  
  يح است.صح 4گزينه  .65

 »دار دنبالـه « افغانسـتان  كشـور  و شكل »چند تكه«فيليپين كشور شكل 
اي ه نظارت حكومت بر همه قسمت ،در كشورهاي طويل و چندتكه .است

  شود. كشور و همچنين ايجاد خطوط ارتباطي با مشكل مواجه مي
  )152و  150هاي  ،  صفحه11(جغرافياي يازدهم، درس  

  شناسي جامعه
  است.صحيح  3گزينه  .66

  ها: تشريح ساير گزينه
  نادرست (از مشكالت نظام سوسياليستي است.) ـدرست  ـدرست  )1
  درست ـنادرست (مربوط به اقتصاد قرون وسطي است.)  ـدرست  )2
  درست ـدرست  ـنادرست (مربوط به اقتصاد ليبرال است.)  )4

  )77و  76هاي  ، صفحه9شناسي يازدهم، درس  (جامعه
  .صحيح است 3گزينه  .67

داري فقط بـا يـك انقـالب     هاي جامعه سرمايه از نظر ماركس حل چالش
  قابل حل بود.

شـناس انگليسـي) كسـاني كـه در فقـر متولـد        از نظر مالتوس (جمعيـت 
  شوند، حق حيات ندارند. مي

ريكاردو (اقتصاددان مخـالف دخالـت دولـت در اقتصـاد) حتـي افـزايش       
توليد نسل آنها و پيدايش  دستمزد كارگران و رفاه آنان را موجب افزايش

  داند. مشكالت بعدي مي
  )77و  76هاي  ، صفحه9شناسي يازدهم، درس  (جامعه

  صحيح است. 1گزينه  .68
هـاي جامعـه    هاي فرهنگ غرب، به حل چالش ماركس در چارچوب بنيان

  خود پرداخت.
  هاي بين بلوك شرق و غرب در سراسر قرن بيستم ادامه يافت. چالش

  )81تا  79هاي  ، صفحه9هم، درس شناسي يازد (جامعه
  صحيح است. 3گزينه  .69

برخي از انديشمندان معتقد بودند كه چالش بـين بلـوك شـرق و غـرب     
چالش اصلي نيست. بلكه چالش اصلي بين كشورهاي غني و فقير (شمال 

  و جنوب) است.
گذاري وجود كشورهاي ثروتمنـد و صـنعتي در نيمكـره     ) دليل اين نام1

 فقير در نيمكره جنوبي است.شمالي و كشورهاي 
) اصطالحات سياسي مشابه ديگر: جهان اول و دوم و سوم، كشـورهاي  2

  يافته و عقب مانده، كشورهاي مركز و پيرامون توسعه
   ) بعد از جنگ جهاني دوم از اين اصطالح بيشتر استفاده شد.4

  )88، صفحة 10شناسي يازدهم، درس  (جامعه
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   صحيح است. 4گزينه  .70
  ها: گزينهبررسي 
نادرست (بعد از انقالب صنعتي، جنگ از جامعـه بشـري رخـت     ـدرست 
  بندد.) برمي

  نادرست (مربوط به تشويق و تنبيه است.) ـدرست 
 درست ـدرست 

 درست ـتري دارد.)  نادرست (تشويق و تنبيه غيررسمي، آثار عميق
 )84، صفحة 10شناسي يازدهم، درس  (جامعه

  صحيح است. 4گزينه  .71
كننـدگان بـه شـدت كـاهش      بحران اقتصادي، قدرت خريد مصـرف در  ـ

دهند. در نتيجـه   يابد و توليدكنندگان بازار فروش خود را از دست مي مي
  شوند. ها تعطيل و كارگران بيكار مي كارخانه
  تر هستند. تر و عميق هايي با ابعاد گسترده ها، چالش ـ بحران

توانـد بـه فروپاشـي     مـي ـ در صورتي كه بحران اقتصادي كنتـرل نشـود،   
 ها منجر شود. حكومت

 )93و  92هاي  صفحه، 11شناسي يازدهم، درس  (جامعه
  صحيح است. 1گزينه  .72

هـاي زيسـت محيطـي     المللي كه تاكنون درباره بحـران  هاي بين كنفرانس
 ها بكاهد. برگزار شده، نتوانسته از شتاب اين بحران

 )98 و 97هاي  ، صفحه11شناسي يازدهم، درس  (جامعه
  است. 1گزينه صحيح  .73

  ها: بررسي گزينه
كه علم  ) درست ـ نادرست (در نيمه دوم قرن بيستم با روشن شدن اين 1

  تجربي داراي مباني غير تجربي است، علم مدرن زير سؤال رفت.)
  ) درست ـ درست2
شناسان قرن نوزدهم روش تجربـي خـود را تنهـا راه     ) نادرست (جامعه3

  دانستند.) ـ درست هستي ميدرست براي شناخت جهان 
) نادرست (در دوره قرون وسطي شناخت از راه عقـل و تجربـه ناديـده    4

  شد.) ـ درست گرفته مي
  )100و  99هاي  ، صفحه12شناسي يازدهم، درس  (جامعه

  صحيح است. 3گزينه  .74
هاي كاذب و دروغـين   افول سكوالريسم و اقبال به معنويت، بازار معنويت

  اي از اين جريان است. پرستي نمونه انرا رونق بخشيد. شيط
گريز از سكوالريسم در جوامع غربي اغلب به صورت بازگشت بـه هويـت   
فرهنگي و تاريخي آن جوامع ظاهر شـد. ايـن جريـان در جهـان اسـالم،      

  بيداري اسالمي را تحقق بخشيد.
اصالت بخشيدن به انسان دنيوي و اين جهاني (اومانيسم) در طـول قـرن   

  گرايي (نهليسم) منجر شد. پوچبيستم، به 
هـاي   فرهنگ غرب با انكار حقايق قدسي (سكوالريسم آشكار) بـه آرمـان  

  انقالب فرانسه نرسيد.
  )104و  103هاي  ، صفحه12شناسي يازدهم، درس  (جامعه

  است. 1گزينه صحيح  .75
  ها: بررسي ساير گزينه

 ) درست ـ نادرست (روشنفكران چپ مورد حمايت بلوك شرق بودنـد.)  2
  ـ درست

هاي اجتماعي روشنفكران چپ در چارچوب  ) درست ـ نادرست (حركت3
  هاي ناسيوناليستي، سوسياليستي و ماركسيستي بود.) ـ درست انديشه

نادرست (پس از فروپاشـي بلـوك شـرق، روشـنفكران چـپ       ـ) درست 4
  جاذبه خود را در كشورهاي اسالمي از دست دادند.) ـ درست

  )113تا  110هاي  صفحه 13درس شناسي يازدهم،  (جامعه
  صحيح است. 2گزينه  .76

هـاي اسـالمي    نخستين بيدارگران اسالمي در جستجوي اصالح رفتار دولـت 
  نبودند.

  )111، صفحة 13شناسي يازدهم، درس  (جامعه
  صحيح است. 3گزينه  .77

هاي استعماري، به قراردادهـاي   حاكمان قاجار به دليل اثرپذيري از دولت
  ند.استعماري روي آورد

جنبش عدالتخانه اصالح شيوه زمامـداري پادشـاه (سـاختار حكومـت) را     
  هدف قرار داده بود.

حاكميت مشروطه فقط در شرايطي كه برقراري حاكميت آرمـاني امكـان   
  نداشت، مورد پذيرش فقه تشيع بود.

  )117و  116هاي  ، صفحه14شناسي يازدهم، درس  (جامعه

  صحيح است. 4گزينه  .78
نفي، حاكميـت پادشـاه ظالمانـه و غيـر مشـروع شـناخته       هاي م در مقاومت

 شود. شود و همكاري سياسي با آنها جز در حد واجبات نظاميه انجام نمي مي
  )118 ة، صفح14شناسي يازدهم، درس  (جامعه

  صحيح است. 1گزينه  .79
هايي كه در دوره استعمار مقهور جوامع غربـي شـده بودنـد، چـالش      فرهنگ

  كردند. پردازان غربي تفسير مي از زبان و نگاه نظريهفرهنگي و تمدني خود را 
  )128، صفحة 14شناسي يازدهم، درس  (جامعه

  صحيح است. 3گزينه  .80
فوكوياما فروپاشي بلوك شرق و غلبه نظـام ليبـرال دموكراسـي غـرب را     

 ـپنــدارد و نظــام ليبــرال  پايــان مبــارزات عقيــدتي و سياســي بشــر مــي
كند. اما موفقيت انقالب  بشر تلقي مي دموكراسي را محصول نهايي تاريخ

  اسالمي ايران و پيامدهاي آن، بر اين نظريه خط بطالن كشيد.
  )135، صفحة 15شناسي يازدهم، درس  (جامعه

  فلسفه
  صحيح است. 1گزينه  .81

ادراك و شناسايي امور جزئي حاصل شناخت حسـي اسـت و بـه كمـك     
  )1توان جزئيات را شناخت. (گزينه  حواس مي

قواعد حاكم بر شناخت تجربي (عليت، سنخيت، يكنواخت عمـل   مباني و
كردن) حاصل شناخت به كمك ابزار عقل است. عقل با كمـك حـواس و   

توانـد بـه رمـوز طبيعـت پـي بـرده و        هاي حسي مي تحليل عقالني يافته
  )4و  2هاي  قوانين طبيعت را بشناسد. (گزينه

ننـد شـادي، درد،   توتن حاالت درونـي نفـس (ما   به كمك نيروي عقل مي
محبت، دشمني، خشم، نفرت و غيره) را شناسايي كرد و به كمـك عقـل   

  )3به علت پيدايش اين حاالت پي برد. (گزينه 
  )53تا  51هاي   (فلسفه يازدهم، صفحه

  صحيح است. 2گزينه  .82
ها انسان هرگز توانايي دست يافتن به حقيقت را ندارد و  به اعتقاد سوفيست

  )2كه با واقعيت مطابقت داشته باشد، برسد. (گزينه قادر نيست به علمي 
ها اصل امكان شناخت واقعيـت را زيـر سـؤال بردنـد و معتقـد       سوفيست

نوان به حقيقـت رسـيد. (رد    بودند كه نه از راه حس و نه از راه عقل نمي
  )3و  1هاي  گزينه

دادنـد، اصـل امكـان     ها آنچه را كه كورد نفي و انكـار قـرار مـي    سوفيست
  )4خت بود، نه خود واقعيت را. (رد گزينه شنا

  )60(فلسفه يازدهم، صفحة 
  صحيح است. 3گزينه  .83

امور  دربارةهاي خود،  گرايي، هر فرد متناسب با ويژگي براساس ديدگاه نسبي
رسد كه با شناخت افراد ديگر متفاوت است. بنـابراين   مختلف به شناخت مي

  )3بار دارد. (گزينه شناخت هركس براي خودش و نسبت به خودش اعت
گرايـان، تنهـا راه رسـيدن بـه شـناخت و       ها يا همان اثبـات  پوزيتيويست

دانند. بنابراين معتقدند كه امكـان دسـت يـافتن بـه      معرفت را تجربه مي
  )1معرفت وجود دارد. (رد گزينه 

هايي چون خدا، اراده، اختيار، نفس و روح را  گرايان مفاهيم و گزاره اثبات
تـوان در نفـي يـا اثبـات ايـن       دانند. از منظر آنان، نمي ذير نميپ را تجربه

مفــاهيم نظــر داد و ايــن مفــاهيم را قابــل بررســي علمــي و داراي معنــا 
  )2دانند. (رد گزينه  نمي

هـايي از قبيـل فيزيـك، زيسـت،      توجه خاص به تجربه، سبب رشد دانش
  ) 4شيمي و پزشكي شد. (رد گزينه 

  )66و  65هاي   (فلسفه يازدهم، صفحه
  صحيح است. 2گزينه  .84

هـاي   همان روح يا نفس اسـت كـه مركـز انديشـه    » من«از نظر دكارت، 
پذيرد يـا   انسان است. اين روح است كه استدالل كرده و نتيجه آن را مي

  )2كند. (گزينه  رد مي
را ماننـد ماشـين    بـدن دكارت در مـورد بـدن و نفـس تحقيـق كـرده و      

  )1كند. (رد گزينه  ودكار فعاليت ميداند كه به طور خ اي مي پيچيده
روح خارج از قوانين فيزيك است؛ ولي بدن مانند ديگر اجسام از قـوانين  

  )3كند و آزاد نيست. (رد گزينه  فيزيكي تبعيت مي
دهد. بلكه روح يـا   انسان را تشكيل نمي» من«به اعتقاد دكارت بدن حقيقت 

  )4انسان است. (رد گزينه » من«حقيقت  دهندة تشكيلهمان نفس است كه 
  )73(فلسفه يازدهم، صفحة 
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  صحيح است. 4گزينه  .85
اي از فيلسوفان هستند كه معتقدند همه موجودات و  ها دسته ماترياليست

از جمله انسان فقط يك بعد و يك ساحت دارند كه همان بعـد مـادي و   
  جسماني است.

در  17اسـت كـه در قـرن    هـاي اوليـه تومـاس هـابز      يكي از ماترياليست
  باشد. مي 19زيست. ماركس نيز از فالسفه ماترياليست قرن  انگلستان مي

سقراط، افالطون، ارسطو و كانت براي انسان دو بعد و دو ساحت جسـماني  
  دانستند. و نفساي قائل بودند و حقيقت انسان را روح و نفس او مي

  )75تا  72هاي  (فلسفه يازدهم، صفحه
  ح است.صحي 4گزينه  .86

از نظر حكمت متعاليه، روح انسان از مراتب مختلف برخوردار است و روح 
تواننـد بـه آن    انساني آخرين درجه تكاملي است كه موجودات زنـده مـي  

مراتبـي اسـت. ظرفيـت روح     برسند. مالصدرا معتقد است كه روح داراي
وقات تواند به هر مرتبه كمالي در جهان مخل انسان پاياني ندارد و روح مي

  )4دست يابد. (گزينه 
نهابت را دارد، اما  از منظر حكمت متعاليه اگرچه انسان ظرفيت و استعداد بي

  )1اين استعداد به معناي رسيدن حنمي انسان به كماالت نيست. (رد گزينه 
از نظر مالصدرا روح و بدن دو چيز مجزا و جداگانه نيستند كه كنار هـم  

  )2دو وحدت حقيقي دارند. (رد گزينه قرار گرفته باشند. بلكه اين 
انسان از اراده و اختيار برخوردار است و آغاز زندگي هر انساني مشـخص  

كند كه او چه هويتي خواهد داشت. صفات مختلف به صورت بـالقوه   نمي
در وجود انسان قرار دارد و بالفعل شدن آنها به شيوه زندگي افراد مربوط 

  )3است. (رد گزينه 
  )82و  81هاي   دهم، صفحه(فلسفه ياز

  صحيح است. 2گزينه  .87
كرد. وي  سهروردي به جاي مفهوم وجود، بيشتر از مفهوم نور استفاده مي

است. خداوند نيز كه نور محض اسـت و   مراتب نورمعتقد بود كه هستي، 
  هيچ ظلمتي در او راه ندارد، نوراالنوار است.

  )80(فلسفه يازدهم، صفحة 
  صحيح است. 1گزينه  .88

رهاي انسان شامل دو دسته است. آن دسته از كارهايي كه انسان آنهـا  كا
دهد، فعل طبيعي است؛ مانند داشتن  را براي رفع نيازهاي خود انجام مي

  شغل و آشپزي و تفريح و غيره.
دسته ديگر كارهايي است مورد ستايش و تحسين يـا سـرزنش و تقبـيح    

؛ مانند احسان و گذشـت و  گويند گيرند و به آنها فعل اخالقي مي قرار مي
  مبارزه با ظلم.

  )85(فلسفه يازدهم، صفحة 
  صحيح است. 3گزينه  .89

علت انجام رذايل اخالقي اين است كه گاه ميان فضايل و تمايالت مـادي  
شود. در اين صورت، هرچه تمايالت مادي  و حيواني انسان تالقي پيدا مي

  )3شود. (گزينه  ميها كشيده  تر باشد، انسان بيشتر به سمت رذيلت قوي
داري و شـجاعت را كمـاالتي    عقل، فضايلي مانند عدل، احسان، خويشتن

  )1شود. (رد گزينه  مي روحداند كه باعث رشد و كمال  مي
انسان موجودي مختار و با تمايالت قوي و شديد است و به همين سـبب  
ممكن است كه براي رسيدن به تمايالت مادي، حتي از فرمان خـدا هـم   

  )2چي كند. (رد گزينه سرپي
فالسفه مسـلمان عقـل را از آن جهـت كـه رفتـار خـوب و بـد انسـان را         

  )4نامند. (رد گزينه  دهد، عقل عملي مي تشخيص مي
  )91و  90هاي   (فلسفه يازدهم، صفحه

  صحيح است. 4گزينه  .90
بر قوه غضب و شهوت حاكم شود، انسان به اعتدال  لبه اعتقاد ارسطو اگر عق

  بختي انسان است. سد و همين اعتدال عامل سعادت و نيكر در قوا مي
گزينه اول مربوط به كانت، گزينه دوم مربوط به افالطون، گزينه سوم نيز 

  باشد. گرا مي مرتبط با فالسفه ماترياليست و طبيعت
  )89تا  86هاي  (فلسفه يازدهم، صفحه

  روانشناسي
  صحيح است. 3گزينه  .91

داننـد، ايـن    افراد راه حل مسـئله را نمـي  الف) يكي از داليل اينكه برخي 
  اند. است كه هدف را به صراحت تعريف نكرده
تر باشـيم، احتمـال انتخـاب راه     ب) در جريان حل مسئله هرچقدر جدي

  شود. حل بيشتر مي
هـاي غيـر    ها، باعث استفاده از راه حـل  ج) عدم شناسايي دقيق توانمندي

  شود. منطقي مي
  )116، صفحة 5 شناسي يازدهم، درس (روان 

  صحيح است. 2گزينه  .92
آقـاي اسـدي مسـئله را كمبـود مـالي       ←مرحله اول: تشخيص مسـئله  

  داند.  مي
  ليست كردن اقدامات مؤثر  ←كارگيري راه حل  مرحله دوم:  به

آقاي اسدي نسبت به راه حل خود ارزيابي  ←مرحله سوم: ارزيابي راه حل 
  نداشته و بدون مقايسه و ناگهاني شغل خود را عوض كرده است. 

  مرحله چهارم: اشاره نشده است.
  ورود به عرصه ارز ديجيتال ←مرحله پنجم: انتخاب راه حل جايگزين 

  )120و  119هاي  ، صفحه5شناسي يازدهم، درس  (روان 
  صحيح است. 4گزينه  .93

باور غلط شكل بگيرد، حتي اگر توانايي انجام كاري را داشته باشـيم،  اگر 
  توانيم با موفقيت آن كار را انجام دهيم. باز هم نمي

  )166، صفحة 7شناسي يازدهم، درس  ن (روا 
  صحيح است. 4گزينه  .94

  ها فرق دارد. گيري منطقي در عوامل زيربنايي خود با ساير سبك سبك تصميم
  ا:ه تشريح ساير گزينه

  گيري تكانشي ) تصميم2                    گيري وابسته ) تصميم1
  گيري اجتنابي ) تصميم3

  )147تا  143هاي  ، صفحه6شناسي يازدهم، درس  (روان 
  صحيح است. 4گزينه  .95

 3تـا   1هـاي   مثال به عامل اراده (از عوامل نگرشـي) اشـاره دارد. گزينـه   
به موتور محركه انسـان   4گزينه اند، اما  پيرامون عوامل نگرشي بيان شده

  كند. يعني انگيزه اشاره مي
  )163تا  160هاي  ، صفحه7شناسي يازدهم، درس  (روان

  صحيح است. 1گزينه  .96
موارد سازگارانه: ترك موقعيت، خارج كردن فضا از حالت جدي، فهرست 

  كردن راهبردها، نوشتن احساسات
رود. امـا   شمار مـي  بهنكته: در حال عادي مشورت كردن عملي سازگارانه 

گيــري، آن را  بــه علــت اضــافه شــدن افــراد نامناســب در عمــل مشــاوره
  كنيم. ناسازگارانه محسوب مي

موارد ناسازگارانه: مشورت با افراد نامناسب، خوردن داروي مسكن، تصميمات 
مبتني بر هيجان (تكانشي)، خوابيدن زياد، منتظري ديگران مانـدن (منفعـل   

  همه چيز را به خدا سپردن (منفعل بودن)بودن)، بدون تالش 
  )200تا  198هاي  ، صفحه8شناسي يازدهم، درس  (روان 

  صحيح است. 3گزينه  .97
  تشريح ساير موارد:

  شناختي) الگوهاي رفتاري و 1
افراد  جنس خاصو  سنهاي غذايي به  ) تغذيه سالم و متعادل در رژيم2

  گردد. برمي
  زندگي است. تغيير) ويژگي مشترك تمام فشارهاي رواني، فقط 4

  )197تا  193هاي  ، صفحه8شناسي يازدهم، درس  (روان 
  صحيح است. 3گزينه  .98

  داند. الف) پزشك علت شكست در جراحي را عامل دروني مي
  داند. ب) سينا عامل بيروني را در عدم موفقيت خود دخيل مي

  دار و غير قابل كنترل است.ج) سخت بودن آزمون عاملي پاي
  )175، صفحة 7شناسي يازدهم، درس  (روان 

  صحيح است. 4گزينه  .99
مثــال بــه درمانــدگي آموختــه شــده اشــاره دارد كــه مــوارد مــذكور در  

  ند. با آن مرتبط 3تا  1هاي  گزينه
  به نبود هدف هدف به عنوان عامل نگرشي اشاره شده است. 4اما در گزينه 

  )179، صفحة 7م، درس شناسي يازده (روان 
  صحيح است. 4گزينه  .100

  فعاليت بدني و ورزش كردن روش سازگارانه مقابله با فشار رواني است.
  ها: بررسي ساير گزينه

  ) رفتارهاي تكانشي2                        ) منفعل بودن1
  ) مصرف ذخانيات3

  )203تا  199هاي  ، صفحه8شناسي يازدهم، درس  (روان 
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