
 

 

 

  

 

 

 

 
 

 

 

 

 
  

 

 شماره داوطلب :                               نام و نام خانوادگی :  

 دقیقه 100مدت زمان پاسخگویی :                        نام آموزشگاه : 
 

 

 تعداد سوال عنوان درس 

 10 2دین و زندگی

 10 2 ادبیات فارسی

 10 2 تخصصی عربی

 10 2زبان خارجی 

 10 2 وم وفنون ادبی عل

 10  2ریاضی و آمار 

 10  2تاریخ

 8 2جامعه شناسی

 7 1 فلسفه

 سال تحصیلی   

 1399-1400 

  نینسام اعلو دهم رشتهیازه ـپای

ریـادگیـکرد یـش عملـپای  

داهي ردخشان  سازمان ملي  رپورش استعدا

 و دانش ژپواهن جوان



 علوم انسانی  یازدهمازمان ملی پرورش استعدادهای درخشان و دانش پژوهان جوان ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ س

 
 دین و زندگی 

 ؟برداشت نمی شوددر آیه ))یا أَیُُّهَا الَُّذینَ آمَنُوا استَجيبوا لِلَُّهِ وَلِلرَُّسولِ إِذا دَعاكُم لِما یُحييكُم(( كدام مفهوم  -1

 .زنده ماندن روح انسان معلول پذیرش دعوت خدا و پيامبر است(1

 .مان دین الهی استوسيله پيامبر مردم را به آن دعوت می كند هه دعوت خدا كه ب(2

 .اساس و حيات جهان مادی بر پایه آب است(3

 .دین حيات بخش روح است(4

 .به كدام سرمایه و نياز بنيادین اشاره داردأَنْفُسَهُمْ((  خَسِرُوا الَُّذِینَ الْخَاسِرِینَ ))إِنَُّ در آیه شریفه  -2

 ی طبيعی غریزی و مادیاياز هن(4 كشف راه درست زندگی(3 شناخت هدف زندگی(2 درک آینده خویش(1

 :ختالف و تفرقه در دینا -3

 ناشی از جهل و نادانی نسبت به ظهور پيامبر خاتم(2   به دليل شک و حسد اهل كتاب(1

 ميان ادیان الهی تضاد ذاتی وجود دارد(4   گاهانه به اصالت دعوتناآتجاوز (3

 در واقع به تمام پيامبران سابق نيز ایمان آورده است(( معلول كدام عبارت است؟جمله )) اگر كسی به آخرین پيامبر الهی ایمان بياورد  -4

 .پيامبران مانند فروشندگان كاال هستند كه كاالهای خود را تبليغ می كنند(1

 .پيامبران معلمان یک مدرسه اند كه پایه های مختلف تحصيلی را تكميل می كنند(2

 .بال و همه یكدیگر را تایيد كرده اندپيامبران یک برنامه و هدف مشخص را دن(3

 تنها دینی كه می تواند مردم را به رستگاری دنيا و آخرت برساند اسالم است.(4

 مفهوم خاصيت انطباق و تحرک كه از ویژگی قوانين تنظيم كننده است در كدام آیه قرآنی اشاره شده است؟ -5

 وَصَُّى مَا الدُِّینِ مِنَ لَكُمْ (شَرَع2َ  االسالم فى الضِرارَ وَ (الضَرَر1َ

 فِيهِ تَتَفَرَُّقُوا وَلَا الدُِّینَ أَقِيمُوا (أَن4ْ  اإلِسالمُ اللَُّهِ عِندَ الدُّینَ (إن3َُّ

 برافراشتن آسمان را از چه طریقی بيان نموده است؟ لَمُوسِعُونَ(( وَإِنَُّا بِأَیْدٍ بَنَيْنَاهَا ))وَالسَُّمَاءَخداوند در آیه  -6

 براساس اراده خداوند(2   خداوند براساس حكمت(1

 براساس قدرت خداوند(4   بر اساس رحمت خداوند(3

 ...اگر پيامبری در تعليم وحی الهی معصوم نباشد -7

 امكان هدایت از مردم سلب می شود(2   امكان انحراف در تعاليم الهی پيدا می شود(1

 رسددین الهی به درستی به مردم نمی(4 امكان دارد كارهایی كه مخالف فرمان خداست انجام دهد(3
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 اینكه پيامبر با تعصب های قومی و نژادی مخالفت و مبارزه می كرد به كدام یک از ابعاد رهبری پيامبر)ص( اشاره دارد؟ -8

 محبت و مدارا با مردم(2   تالش برای برقراری عدالت و برابری(1

 اسالمیایجاد اخوت (4   سخت كوشی و دلسوزی در هدایت مردم(3

 .دارد  های ....... هدایت معنوی مصداق ...... و متناسب با ....... و صورت -9

 یكسان –مراتب كمال الهام كننده  -تصرف در عالم طبيعت (1

 یكسان –لياقت و ظرفيت هدایت شونده  -تصرف در عالم طبيعت(2

 مختلف –مراتب كمال الهام كننده  -والیت معنوی (3

 مختلف –اقت و ظرفيت هدایت شونده لي -والیت معنوی (4

 سْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كانَ یَرْجُوا اللَُّهَ وَ الْيَوْمَ الْآخِرَ وَ ذَكَرَ اللَُّهَ كَثِيراً(( كدام گزینه درست نمی باشد؟اُدر مورد آیه))لَقَدْ كانَ لَكُمْ فِی رَسُولِ اللَُّهِ  -10

 )ص(رای الگوگيری از پيامبرویژگی های الزم ب(2   )ص(مقام الگویی پيامبر(1

  برای مسلمان حجت اوست )ص(گفتار و رفتار و سكوت پيامبر(4 وط به تمام مردم می باشدبمر«لكم »ضمير (3

 ادبيات 

 اند؟ در كدام گزینه تمام واژگان زیر به ترتيب درست معنی شده -11

 ) نژند ـ خيرخير ـ محمل ـ تمكُّن ـ خَنيده ـ رایت ( 

 اندوهگين ـ بيهوده ـ كجاوه ـ غنی ـ آوازخوان ـ بيرق   (2 ی ـ مهد ـ ثروتمند ـ پرآوازه ـ عَلَم خوار ـ فور  (1

 غمگين ـ سریع ـ انجمن ـ ثروت ـ معروف ـ درفش  (4 زبون ـ آسان ـ هودج ـ توانگری ـ نامدار ـ پرچم (3

 شود؟ در متن زیر چند غلط امالیی دیده می  -12

كشتن مردمان و كبر و خشم و خيانت و دزدی احتراز نمودم و فرج را از ناشایست بازداشت، و از هوای زنان اعراض  پس از رنجانيدن جانوران و

ی كلی كردم. و زبان را از دروغ و نمامی و سخنانی كه از او مضرتی تواند زاد، چون فحش و بهتان و غيبت و تهمت. بسته گردانيد. و از ایذا

ی و دیگر منكرات پرهيز واجب دیدم، و تمنی رنج غير از دل دور انداختم، و در معنی بعث و قيامت و صواب و مردمان و دوستی دنيا و جادو

 .عقاب بر سبيل افترا چيزی نگفتم

 یک (4                    0 (3 سه               (2 دو       (1

 نام شاعر كدام بيت در مقابل آن درست نوشته نشده است؟  -13

 دهی //  كاین زمانم گوش بر چنگ است و دل در چنگ نيست   ) سعدی( انی دیگر انداز ای كه پندم میبا زم (1 

 ایم  //  تا در این ره چه كند همت مردانة ما   )رهی معيری( در ره عشق وطن از سر جان خاسته (2 

 ن چمنم   )مولوی( الحانی است  //  روم به روضة رضوان كه مرغ آچنين قفس نه سزای چو من خوش (3 

 به حرص ار شربتی خوردم مگير از من كه بد كردم  //  بيابان بود و تابستان و آب سرد و استسقا   )سنایی(  (4 
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 ها متفاوت است؟ مفهوم كدام گزینه با سایر گزینه -14

 كنم من كيستم  //  تا وصالش در دل اميدوارم بگذرد با خيال او قناعت می (1 

 را عزلت خرسندی خوست  //  گر چه اندر سقر اندر ارم است  )سقر: دوزخ( هر كه (2 

 بر آن سرم كه كشم پای فقر در دامن  //  برم به مُلک قناعت ز دست آز پناه  (3 

 هر آن كه كُنج قناعت به گنج دنيا داد  //  فروخت یوسف مصری به كمترین ثمنی (4 

 ابت معنایی دارند؟ ابيات كدام گزینه با هم ارتباط و قر  -15

 قطــرة باران ما گوهــر یكـدانه شد   الف( گریة شام و سحر شكر كه ضایع نگشت  //  (1 

 ب( مدار نقطة بينش ز خال توست مرا  //  كه قدر گوهــر یــكدانه جوهری داند     

 الف( نداشت طاقت این بار آسمان و زمين  //  ظلوم ماست كه شد عامل امانت عشق  (2 

 ایمب( باری كه سنگ سرمه كند كوه قاف را  //  از دوش آسمان و زمين برگرفته    

 دارم كزین پس شاخ نوميدی  //  نيارد تخــم اميدی كه انــدر دل پراكندمالف( ز بخت این چشم می(3 

 //  كه چشم آبياری از سحاب ساكنی دارم  نوميدی عجب دارم نسوزد دانه ام را برقب(      

 شكند  //  تكيه آن به كه بر این بحر معلق نكنيم لف( آسمان كشتی ارباب هنر میا(4 
 ب( خلق چو مرغابيان زاده ز دریای جان  //  كی كند این جا مُقام، مرغ كز آن بحر خاست      

 كدام بيت از مفهوم بيت زیر دورتر است؟  -16

 از پی بهبود درد ما دوا سودی نداشت   

 ر درد عشق بهبودی نداشتهر كه شد بيما  

 كاین همه گفتند و آخر نيست این افسانه را  هر چه گویی آخری دارد به غير از حرف عشق  //   (1 

 راهيست راه عشق كه هيچش كرانه نيست  //  آنجا جز آن كه جان بسپارند، چاره نيست  (2 

 د غریب نيست دردی است درد عشق كه هيچش طبيب نيست  //  گر دردمند عشق بنال (3 

 گر شد ساحل استدست و پایی جلوههر كجا بیاز تالش عافيت بگذر كه در دریای عشق  //   (4 

 در كدام گزینه نقش تبعی وجود ندارد؟  -17

 روددر رفتن جان از بدن گویند هر نوعی سخن  //  من خود به چشم خویشتن دیدم كه جانم می (1 

 گيرد حذر عاشقی از من شوخ چشم كه//    نيست ممكن و هنوز فتادم خلق چشم ز (2 

 نتوان گفت، ميش و بره مدر نتوان گفت، دست و پای مبر  //  به گرگ میبه تيغ می(3 

 دریغ و درد كه تا این زمان ندانستم  //  كه كيميای سعادت رفيق بود رفيق (4 
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 در كدام گزینه گروه اسمی مفعول، تركيب وصفی نيست؟  -18

 مالزمان سلطان كه رساند این دعا را  //  كه به شكر پادشاهی ز نظر مران گدا رابه  (1 

 ای كه بر مه كشی از عنبر سارا چوگان  //  مضطرب حال مگردان من سرگردان را (2 

 حدیث از مطرب و می گو و راز دهر كمتر جو  //  كه كس نگشود و نگشاید به حكمت این معما را (3 

 خوش دارند هر یک لذتی  //  بنگر كه لذت چون بود محبوب خوش آواز را روی خوش و آواز(4 

 نما ـ اغراق ـ جناس تام ـ ایهام و حسن تعليل« در كدام گزینه درست است؟ های »تلميح ـ متناقضترتيب ابيات از نظر داشتن آرایه -19

 رود به باد  الف. بادت به دست باشد اگر دل نهی به هيچ  //  در معرضی كه تخت سليمان

 ب. نه عجب كه قلب دشمن شكنی به روز هيجا  //  تو كه قلب دوستان را به مفارقت شكستی  )هيجا: جنگ( 

 ج. نه خالف عهد كردم كه حدیث جز تو گفتم  //  همه بر سر زبانند و تو در ميان جانی 

 ان گذشت نبود  //  كان سر كه خاک راه شد ز آسم --د. مضمون سرنوشت دو عالم جز این

 كند بازی دیده مگس را بين كه میه. به راستی كه نه همبازی تو بودم من  //  تو شوخ

 كند همچون كوهكن، با نوک مژگان بيستون دهن  //  میدید اگر خسرو چو من، رخسار آن شيرینو.  می

 الف. د. و. ب. ه. ج(4 ج. د  الف. ب. و. ه.  (3 و. د. ه. ب. الف. ج (2و. ب. ه. الف. د. ج               (1 

.همگی درست است ابيات به جز  گزینة .........  همةهای مقابل آرایه -20  

 اش بر سمن و سنبل و نسرین آمد ) تشخيص، حسن تعليل، مراعات نظير ( رسم بدعهدی ایام چو دید ابر بهار  //  گریه (1 

 ایر فكرش به دام اشتياق افتاده بود ) تشبيه، پارادوكس، استعاره ( نوشت  //  طحافظ آن نيست كه این نظم پریشان می( 2 

 آميزی، تشبيه، استعاره ( توان شنيد  ) حسآن بلبلم كه چون كشم از دل صفير گرم  //  بوی محبت از نفسم می (3 

 آرایی ( ه، مجاز، واجانگيز جهان نرگس جادوی تو بود  ) استعارعالم از شور و شر عشق خبر هيچ نداشت  //  فتنه (4 

 عربی 

 

 

  وَ مامِن دابَّةٍ فی األرضِ والطائر یطيرُ بِجَناحَيهِ إلُّا أممٌ أمثالُكم! -21

ـهایی ن( و هيچ جنب1 ـگروه  ـهم  ده ای در زمين نيست و نه هيچ پرنده ای هست مگر اینكه تنها با بالهایش پرواز می كند جز آنكه آن ها 

 مانند شما هستند!

ـند  جز اینكه با باله بده ای در زمين است و نه هيچ پرنده ای ب( و نه جن2 ـهایی مان ـگروه  ـهم  ـها  ـكه آن  ـگر آن ـند م هایش پرواز می ك

 خودتان هستند!

 ( و هيچ جنبده ای در زمين نيست و نه هيچ پرنده ای كه با دوبالش پرواز می كند مگر آنكه آن ها گروه هایی مانند شما هستند!3

 در زمين نيست و نه هيچ پرنده ای كه با بالهایش پرواز می كند جزآنكه آنان هم گروهی مانند خودتان هستند! ( و هيچ جنبده ای4

   عین االصّح و االّدق فی الجواب للترجمة أو المقسوم 
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 لدیُّ االن مطبعة صغيرة و ما كان لی قبل هذا إال سيُّارة األجرة الواحدة!   -22

 ( فعال كتابخانه ای بزرگ دارم ولی پيش از این فقط یک تاكسی داشتم!1

 جز یک تاكسی نداشتم!ه ای كوچک دارم و پيش از این به( اكنون چاپخان2

 ( حاال كتابخانه كوچكی برایم هست و پيش از این تاكسی خط واحد داشتم!3

 ( هم اكنون چاپخانه كوچكی مال من هست و پيش از این یک تاكسی داشتم!4

 :فی المفهوم الخطأعيُّن  -23

 ركه نقد به ازحلوای نسيه!( عصفورُ فی اليد خير من عشرة علی الشُّجرة ! س1

 (أكلتم تمری و عصيتم أمری ! حرمت نون و نمكی را كه باهم خوردیم نگه نداشت !2 

 (البعيد عن العين بعيد عن القلب! گر دریمنی چو با منی پيش منی  گرپيش منی چو بی منی در یمنی!3

 ( الخير كثير و فاعله قليل ! كارنيكوكردن از پر كردن است!4

 ند برای بندگان چيزی را بهتر از عقل تقسيم نكرد!خداو -24

 ( ماقسم الرُّب لعباده شيئا خير من العقل!2 (ما قسم اهلل للعباد شيئا أفضل من العقل!1

 (اهلل مایقسم لعباده شيئا خير من العقل!4 (اهلل لن یقسم للعباد شيئا أفضل من العقل!3

 

 

 

 

ها ! و السكان الذینَ حولها صابرون ! و یتعاونونَ مع موظفيها ! یشتغلُ فيها من ازدحامن بسبب المطارات بعيدة عن الـمُدُ النُّاس یبنی -25

باللغات  "مرحبا بكم  "الطيُّارونَ و الموظفونَ و الشُّرطة ! یرون المسافرین ضيوفَهم ! عندما یدخل المسافرون فيها یشاهدون عبارة 

ی المطار یرشده! الشرطة الحاضرون فی المطارإلی صالة التفتيش و قسم الجوازات ! علی مدخلها ! و حينما یصل المسافر ال المختلفة

و ليست  أخرییجب تفتيش حقائب المسافرین و مرافقيهم ! السيُّاح الذین یذهبون إلی بلدان ) ج بَلد ( یجب علی شرطیُّ إدارة الجمارک

و علی الشعوب ! تعایشٌ سلمیٌّ معهم  شعبالسياح ضيوف كل عندهم بطاقة الدخول!  الیسمح لهم بالدخول ! كما نعلم أنُّ هوالء 

 باحتفاظ كل منهم بعقائده حتی تبتقی لهم ذكریات جيدة!

 : الخطأعين  

 ( السيُّاح ضيوف األمُّة !1

 ( شرطیُّ إدارة الجمارک مسؤول عن مراجعة بطاقات الدخول!2

 ( المطارُ مكان بعيد من المدنِ ألنه مزدحم!3

 ارة فی قاعة المطار!( نحن نشاهد الطي4ُّ

 

 26-  عيُّن الصُّحيح فی التُّحليل الصُّرفی و اإلعراب 

 "المختلفة ، ازدحام ، شعب ، أخری  "عيُّن الصحيح علی الترتيب  

 الصفة_المضاف إليه_المضاف إليه_( الصفة1

 الصفة_مضاف إليه_الصفة_( الصفة2

 مضاف إليه _الصفة  _المضاف إليه_( الصفة3

 المضاف إليه _مضاف إليه_ة الصف _( الصفة4

  بما یناسب النصّ التّالی ثّم اجب عن األسئلة  رأ النّص  اق 
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  فی ضبط حركاتِ الكلمات : الخطأعيُّن  -27

 

 ( مَن جرَّبَ المُجرَّبْ حلَُّتْ بِهِ النَّدامَة!1

 ( صارَ المَبلَغُ مِئَتينِ و ثَالثينَ ألفَ تومان  !2

 لًا مِن هذا النُّوعِ  !ا( رجاءً اَعطِنی سرو3

 لِ الْعالَم !( قَبرُكوروش یجذِبُ سُيُّاحًا مِنْ دُو4َ

 عيُّن الصحيح حسب اسم التفضيل :  28

 ( واشتقُّوا منها كلماتٍ آخَر!1

 (تنصحنااآلیة األول!  2

 ! األختينِ من ٰ  (السميُّة كبری3

 ( رأینا سائقی اآلخر فی الجامعة! 4

 عيُّن جواب الشرط یختلف عن الباقی :  -29

 ( الضُّيافة ثالثة أیُّام فما زاد فهو صدقة!1

 قُرئَ القرآنُ فاستمعوا له!( و إذا 2

 ( و من لم یتب فأولئـک هم الظالمون !3

 ( مَن علَّم علمًا فله أجر العامل به!4

 عيُّنِ الصحيح :  -30

 ! المعرفَة نادمينَ( و قالوا لهُ 1

 ! جواب الشُّرط و هو مؤمن( من یعمل من الصالحات 2

 ! التحتاج للترجمة النكرةممرُّضةٌ( هذه 3

 أقدامَكم! جوابَ الشرَّط یُثبِّتهَ یَنصُركُم و ( إن تنصروالل4ُّ
Choose the best answer. 

31- Tokyo is really a modern capital city. There are almost very …………………. there. 

1) little old building 

2) a little old building 

3) a few buildings old 

4) few old buildings 

32- Which sentence has the best structure? 

1) I am twenty one years old. 

2) I am twenty-one year old. 

3) I have a twenty-one-year-old son. 

4) I have 21 year old. 

   عیّن المناسب للجواب عن االسئلة التالیه 
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33- The police officer gave him a ticket and asked him to drive carefully. But he didn't take any 

…………..…. . 

1) nation 

2) notice 

3) attention 

4) reason 

34- We know his success in physics was because of his hard work and learning from …………………. 

1) experiment 

2) social 

3) existence 

4) experience 

35- After many years of living in a crowded city, my uncle finally decided to go back to his 

………………….. village. 

1) origin 

2) regional  

3) native 

4) nation 

36- The boss is going to talk about one …………….…. point about the business. 

1) sociable  

2) education 

3) period  

4) additional 

37- They are angry, but I didn't have any ………………… of telling them I had a car accident.  

1) means 

2) advice 

3) mean 

4) device  
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                       "Cloze Passage" 

It's important to have a language that the people on the earth have in …….8.……. About one hundred 

years ago many educated people learned and spoke French when they met foreigners. Most people speak 

English when they meet people from other countries. It has become the new …...9......... language. There 

are more people who speak English as a second language …….10..... people who speak it as a first one. 

38. 

1) continue  

2) common 

3) invention  

4) different   

 

"Cloze Passage" 

It's important to have a language that the people on the earth have in …….8.……. About one hundred 

years ago many educated people learned and spoke French when they met foreigners. Most people speak 

English when they meet people from other countries. It has become the new …...9......... language. There 

are more people who speak English as a second language …….10..... people who speak it as a first one. 

39. 

1) native 

2) fluent  

3) international 

4) attraction 

 

"Cloze Passage" 

It's important to have a language that the people on the earth have in …….8.……. About one hundred 

years ago many educated people learned and spoke French when they met foreigners. Most people speak 

English when they meet people from other countries. It has become the new …...9......... language. There 

are more people who speak English as a second language …….10..... people who speak it as a first one. 

40. 

1) from 

2) through 

3) for 

4) than 
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 علوم و فنون 

 ی مقابل آن، درست است؟انتساب كدام اثر به پدیدآورنده -41

 ( تاریخ االشراف: عبيد زاكانی1

 شير نواییی دولتشاه: امير علی( تذكره2

 ( تحفه االبرار: جامی3

 ( انوار سهيلی: مال حسين واعظ كاشفی4

 ی ......شود؛ به جز گزینههای فكری سبک عراقی دیده میها، ویژگیی گزینهدر همه -42

 ( آن چه سعی است من اندر طلبت پيمایم/ این قدر هست كه تغيير قضا نتوان كرد1

 عقل است/ كسی آن آستان بوسد كه جان در آستين دارد ( حریم عشق را درگه بسی باالتر از2

 وفا برو كه بر این عهدهای سست/ نی اندک اعتماد كه هيچ اعتماد نيست( ای بی3

 ی سالوس بركشيم/ وین نقش زرق را خط بطالن به سر كشيم( صوفی بيا كه خرقه4

 ...…ی ها نادرست است؛ به جز گزینهی گزینههمه -43

 عهد تيموریان، كامالً سطحی و ادبيات، تقليدی و فاقد نوآوری بود. ( كتب تحقيقی1

 شود.آميختگی مختصات نو و كهنه است كه فقط در شعرهای بلند در كنار هم دیده میترین ویژگی زبانی سبک عراقی، درهم( مهم2

 های ادبی، شاهكارهای ماندگاری به یادگار گذاشته است.( سعدی در بيشتر قالب3

 ی تيمور است.ترین تاریخ دربارهالتواریخ، اثر خواجه رشيد الدین فضل اهلل همدانی است كه قدیمی مع( جا4

 در مقدمه ................... و در اصل كتاب، .................... است. "المعجم فی معایير اشعار العجم"نثر كتاب  -44

 فنی و عالمانه -( ساده4 مصنوع -( ساده و عالمانه3 ساده و عالمانه -( مصنوع2 فنی و عالمانه -( مصنوع1

 تعداد تشبيهات در كدام گزینه، بيشتر است؟ -45

 ی بهاری/ تو یار غمگساری، تو حور دلربایی( تو سرو جویباری، تو الله1
 ک كنهای شادی بشكفد/ هر چه در دل، تخم كين داری به زیر خا( تا ز باغ خاطرت گل2
 ( چو ذره گرچه حقيرم، ببين به دولت عشق/ كه در هوای رخت چون به مهر پيوستم3
 ( اگر در باغ عشق آیی، همه فراش دل یابی/ اگر در راه دین آیی، همه نقاش جان بينی4

 ... …ی ابيات، درست است؛ به استثنای بيت های مقابل همهآرایه -46

 تضمين(  -ی كار به نام من دیوانه زدند)تشخيصرعه( آسمان، بار امانت نتوانست كشيد/ ق1
 تشخيص( -( می بياور كه ننازد به گل باغ جهان/ هر كه غارتگری باد خزانی دانست)تشبيه2
 كنایه( -ی جمشيد كامگار)مجاز( دل در جهان مبند و به مستی سؤال كن/ از فيض جام و قصه3
 مجاز( -آميزیوفایی)حسها همه بوی بیام ز گلنيده( سر برگ گل ندارم ز چه رو روم به گلشن؟/ كه ش4



 علوم انسانی  یازدهمازمان ملی پرورش استعدادهای درخشان و دانش پژوهان جوان ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ س

 
 وزن است؟كدام بيت با بيت زیر، هم  -47

 "گه به زاری، عرضه دار/ كز فراغت سوختم، ای مهربان فریادرسمحمل جانان ببوس آن"

 ( نظر آوردم و بردم كه وجودی به تو ماند/ همه اسمند و تو جسمی، همه جسمند و تو روحی1

 ورزم و بس/ كه چو من سوخته در خيل تو بسياری هستطمع، عشق تو میخام( نه من 2

 ( من به هر جمعيتی ناالن شدم/ جفت بدحاالن و خوشحاالن شدم3

 ( ای مسلمانان فغان از جور چرخ چنبری/ وز نفاق تير و قصد ماه و كيد مشتری 4

 ساخته شده است؟ "ــUUــ"كدام بيت، صرفاً از تكرار  -48

 چو طفلی است در آغوش خاک/ روز و شب این طفل به نشو و نماست ( دانه1
 ( با لب تو باد بود سيرت نيكی و بدی/ با رخ تو خاک بود صورت مردی و زنی2
 ستست/ كبک دری، ساق پای در قدح خون زده( بر گل تر، عندليب، گنج فریدون زده3
 ای مرحبا( ای نفس خرم باد صبا/ از برِ یار آمده4

 است؟ "یارم نشستبی چراغ جام در خلوت نمی"های آوایی كدام مصراع، همانند مصراع رز پایهم -49

 ( تا ابد، جام مرادش همدم جانی بود1

 ( گرچه از كوی وفا گشت به صد مرحله دور2

 ( درد ما را نيست درمان الغياث3

 ها پيروی مذهب رندان كردم( سال4

 زیر است؟ های هجایی كدام بيت به شكلنشانه -50

 "ــ  Uــ ــ ــ  Uــ ــ ــ  Uــ ــ ــ  Uــ ــ "          

 ( تا كی به تمنای وصال تو یگانه/ اشكم شود از هر مژه چون سيل، روانه1

 ( رَستم از این نفس و هوا، زنده بال، مُرده بال/ زنده و مرده وطنم، نيست به جز فضل خدا2

 بگو/ خوابی؟ خيالی؟ چيستی؟ اشكی بگو، آهی بگو ( با من بگو تا كيستی؟ مهری بگو، ماهی3

 های تارمان اشک است جاری/ ای آسمان، حق داری این گونه بباری( از چشم4

 ریاضی 

 به ترتيب كدام است؟ rو  qهای هم نادرست باشد آنگاه ارزش گزاره ای نادرست باشد و ارزش گزاره pاگر  -51

 دلخواه -( دلخواه4 نادرست          -( دلخواه3  دلخواه -( نادرست2 نادرست    -( نادرست1 

 عدد اول نيست« كدام است؟ 5مربع كامل نباشد آنگاه  16عكس گزاره »اگر  -52

 مربع كامل نيست. 16عدد اول است و 5( 2  عدد مركب نيست. 5مربع كامل است و  16(1 

 مربع كامل نيست. 16مركب باشد آنگاه  5( اگر 4   مربع كامل نيست. 16اول باشد آنگاه  5(اگر 3  
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 نقيض گزاره »من درس می خوانم یا خوب كار می كنم« كدام است؟ -53

 ( من خوب كار نمی كنم یا درس می خوانم.1 

 (من خوب كار نمی كنم و درس نمی خوانم.2

 (اگر من درس بخوانم خوب كار نمی كنم.3

 می خوانم.(اگر من خوب كار نكنم آنگاه خوب درس 4

 چند است؟ باشد حاصل  برابر  اگر دامنه تابع  -54

 1 )6  2 )6-  3 )30   4 )30- 

 و محورهای مختصات در ربع اول كدام است؟ مساحت بين منحنی  -55

 1 )68  2 )70  3 )72   4 )74 

 حاصلمطلوبست  اگر  -56

= 

 1 )12  2 )14  3 )16   4 )18 

  اگر  -57

 ها و بردها كدام است؟جمع دامنه در تابع  و 

 1 )9  2 )12  3 )16   4 )21 

 كدام است؟ برد تابع  -58

 1 )  2 )  3 )   4 ) 

3462برد تابع  -59 +−= xx=f(x) كدام است؟ 

  

1(  x      2)x        3)x      4) x  

 كدام است؟ a,b,cنگاه ميانگين آهمانی باشد  fاگر تابع  -60

 )ca,(),/b(),/a(F +−+= 74151 

 1 )3   2 )4   3 )5    4 )6 
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 تاریخ 

 مهاجرت قبيله های عرب به ایران در قرن اول هجری با چه هدفی شروع شد ؟ -61

 اسالمی كردن ایران (1

 انحصار و تسلط كامل امویان بر ایران(2           

 گسترش روابط تجاری و تسلط بر راه های تجاری ایران(3      

 سلمانان در ایرانحفظ قدرت و حضور م(4   

 واقعه ابهت و عظمت قدرت ایران ساسانی را در چشم اعراب عربستان فرو ریخت ؟ كدام -62

 كنار گذاشته شدن دوات آل منذر توسط خسرو پرویز(1

 شكست سپاه ایران در جنگ با رومی ها در زمان خسرو پرویز(2

 شكست های پی در پی ایران در مرزهای شرقی(3

 قبيله های عرب مجاور مرزهای ایرانشكست ایران از (4

 كدام گزینه نقش موثری در گسترش اسالم در شهر یثرب داشت ؟ -63

 نبود مرجع سياسی قدرتمند كه به اختالف ها رسيدگی كند و مانع نزاع و دشمنی شود.(1

 به دليل همجواری با یهودیان مفاهيم توحيدی با آشنایی(2

 ثربيان با شهرها و دیگر مناطق عربستان و كشور های همسایهسياسی ی-عدم ارتباط گسترده تجاری(3

 شه كشاورزی داشتند و درآمد و رفاه اقتصادی باالیی نداشتند.پياغلب مردم یثرب (4

 تشكيل نيروی نظامی مسلمانان به دستور پيامبر )ص( است ؟ كدام یک از گزینه های زیر بيانگر هدف -64

 نزول آیات جهاد(1

 ز فعاليت های مشركان و مخالفان مسلمانانكسب اطالعات ا(2

 تعقيب كاروان های تجاری قریش و مصادره اموال آنان(3

 نبرد با مشركان(4

 با ميانجيگری حضرت علی)ع( توانست بر مسند قدرت باقی بماند ؟ زیركدام یک ازخلفای  -65

 ( عثمان 4  ( معاویه 3   ( عمر 2   ( ابوبكر 1 
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 دشمنی با قدرتمندان آتن (4



 علوم انسانی  یازدهمازمان ملی پرورش استعدادهای درخشان و دانش پژوهان جوان ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ س

 
 گرگياس نيست؟كدام یک از ادعاهای  -83
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 آیا اصول عقالنی برای اخالق وجود دارد؟ (1

 قضاوت كرد؟ توان درباره اخالقی بودن آنآیا بر اساس نتایج یک تصميم می (2
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دانان بزرگ فيزیک كوانتوم را به چالش های متعددی آراء شرودینگر و بور، فيزیکها و نامه، اینيشتين در مناظرهگيری فيزیک مدرنهای شكلدر سال -85

ها، ضرورت حاكم بر طبيعت را از ميان ریزد« و منظورش این بود كه آنان با طرح قوانين احتمالی حركت الكترونكشيد. مثال نوشت: »خداوند تاس نمی

های دانشمند قابل تصور نيست. اینيشتين ها و آزمایشزبان ساده( باور داشت در علم )مثال در یک آزمایش كوانتومی(، پدیده مستقل از روش اند. بور )بهبرده

ه آنجا نيست؟« كنی، ماگرفت، به طعنه نوشت: »واقعاً اعتقاد داری وقتی به ماه نگاه نمیدر مخالفت با نقشی كه بور برای ناظر رویداد كوانتومی در نظر می

 های ذهنی متعددی هم برای اثبات ادعای خودشان طرح كردند. كدام گزینه درباره مباحثی كه در اینجا برشمردیم درست نيست؟این دانشمندان آزمایش

 گيرند.ها در حوزه فلسفه علم جای میاین بحث(1

 پردازند.شناسی میها به معرفتاین بحث(2

 پردازند.سی میشناها به هستیاین بحث (3

 ها مختص فلسفه علم فيزیک هستند.این بحث (4

 


