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8

    

 نمره سؤاالت  رديف
    

    نمره)  2تاريخ ادبيات ( 

 كتاب درسي) 13(مرتبط با صفحة   جاي خالي را با كلمات مناسب پر كنيد. 1
  گروهي از شاعران دورة بازگشت به . . . به سبك شاعران خراساني و عهد سلجوقي پرداختند.  

5/0 

 كتاب درسي) 16تبط با صفحة (مر  كند؟  هاي كدام شاعر را بيان ميعبارت زير ويژگي 2
اش در ميان مردم جايگاه مناسبي پيدا كند. شعرهاي او ساده و طنزآميـز اسـت و   او توانست با شعرهاي ساده و عاميانه«

  »  در بيداري مردم بسيار مؤثر بود.
  )عارف قزويني 2    ) فرخي يزدي 1

  ) ايرج ميرزا 4     الدين گيالني ) سيد اشرف3

5/0 

 كتاب درسي) 18و  17هاي (مرتبط با صفحه  .وزنامه و مجلة زير را نام ببريدنويسندگان ر 3
  مجلة بهار: . . .     صور اسرافيل: . . .  روزنامة

5/0  

  5/0  كتاب درسي) 14(مرتبط با صفحة   مورد ذكر شود.  2چه عواملي در بيداري جامعه در قرن دوازده و سيزدهم مؤثر بود؟  4
    نمره) 2شناسي (كسب 

 كتاب درسي) 44(مرتبط با صفحة     .هاي مناسب پر كنيدجاهاي خالي را با واژه 5
گرايـي  گرايي به . . . و عينيتنگرش شاعران و نويسندگان پس از مشروطه نسبت به جهان بيرون تغيير يافت و از . . . و ذهنيت

  تغيير كرد. 

5/0  

 كتاب درسي) 43و  42(مرتبط با صفحة   ر بعد از مشروطه نيست؟  هاي زباني شعيگكدام مورد جزء ويژ 6
  هاي عربي كاربرد واژه )2    استفاده از زبان محاوره ) 1

  هاي فرنگي و نو ) كاربرد واژه4    ساده و روان بودن  )3

5/0  

  5/0 تاب درسي)ك 44(مرتبط با صفحة     )مورد 2ذكر (پردازد؟ لي ميئنثر دورة مشروطه از نظر فكري به چه مسا 7
  5/0 كتاب درسي) 46(مرتبط با صفحة   .هاي مشروطه را نام ببريددر اغلب داستان هاي تكنيكيضعفيكي از  8
    نمره) 6موسيقي شعر ( 

 5/0 كتاب درسي) 53(مرتبط با صفحة   در چه صورت مصوت بلند (و) هميشه بلند است؟   9
  قطيع شده است با كدام اختيارات شاعري مطابقت دارد؟ هاي زير را به صورتي كه بين دو كمانك تنمونه 10

 كتاب درسي) 52و  51هاي ه(مرتبط با صفح  

  درخت دوستي   بازي دهر 
(U-UU-)    (-U---U)  

5/0  

  ناهمسان؟  يا هاي آوايي را مشخص كنيد. آيا وزن بيت همسان استبا خوانش درست بيت زير را تقطيع كنيد. مرز پايه 11
 كتاب درسي) 55ة (مرتبط با صفح  

  داشته دل ز كار او بخت/ درماند پدر به كار او سخترب

3  

 كتاب درسي) 55(مرتبط با صفحة    بيت زير را تقطيع كنيد و اختيارات شاعري به كار رفته در آن را مشخص كنيد: 12

  ها گل باغ آشنايي ز دو ديده خون فشانم ز غمت شب جدايي/ چه كنم كه هست اين
2  
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9 

    نمره)  6(اسي شنزيبايي  

 كتاب درسي) 29(مرتبط با صفحة   در بيت زير آراية مراعات نظير را مشخص كنيد.      13

  ام يك گل سرخ/ جا نمازم چشمه/ مهرم نور/ دشت سجادة من  من مسلمانم/ قبله
1  

 كتاب درسي) 32(مرتبط با صفحة   در بيت زير آراية تلميح را مشخص كنيد.  14

  رة شهر است/ در دشت جنون همسفر عاقل ما بود  گري شهمجنون كه به ديوانه
1  

 كتاب درسي) 37(مرتبط با صفحة   هاي ديگر متن را مشخص كنيد: را در عبارت زيرتعيين كنيد و ارتباط تضمين با قسمت تضمينآراية   15

  »ماعبدناك حقُ عبادتك«عاكفان كعبه جاللش به تقصير عبادت معترف كه: 
1  

 كتاب درسي) 62(مرتبط با صفحة   بيابيد و نوع آن را مشخص كنيد:  را لف و نشردر بيت زير   16
  دل و كشورت جمع و معمور باد/ ز ملكت پراكندگي دور باد 

1  

 كتاب درسي) 63(مرتبط با صفحة   را در بيت زير بيابيد.  تضادآراية   17

  شكر ايزد كه به اقبال كله گوشة گل/ نخوت باد دي و شوكت خار آخر شد 
1  

 كتاب درسي) 63(مرتبط با صفحة   نما (پارادوكس) را در بيت زير مشخص كنيد:متناقضآراية   18

  عجب مدار كه در عين درد خاموشم/ كه درد يار پري چهره عين درمان است
1  

   نمره)  4(تحليل نظم و نثر   

 كتاب درسي) 65صفحة  (مرتبط با  االت پاسخ دهيد:  ومتن زير از كتاب چرند و پرند دهخدا را بخوانيد و سپس به س  19

بيند آن روي كار باالست. دست باري، چه دردسر بدهم؟ آن قدر گفت و گفت و گفت تا ما را به اين كار واداشت. حاال مي«
تپد. تا به يك ژاندارم چشمش بيند، دلش ميها يادش رفته. تايك فراش قرمز پوش ميو پايش را گم كرده، تمام آن حرف

  »نشين بد.از هم نگويد: اما. هي ميپردافتد، رنگش ميمي
  الف) دو ويژگي زباني متن را نام ببريد. 

  ب) دو ويژگي ادبي متن را بنويسيد. 
  هاي فكري نثر دهخدا چيست؟ ج) ويژگي

2  

 كتاب درسي) 38(مرتبط با صفحة   شعر زير را بخوانيد و به سؤاالت پاسخ دهيد:    20
  ر سياهكاري اي مرغ سحر چون اين شب تار/ بگذاشت ز س

  بخش اسحار/ رفت از سر خفتگان خماري وز نفخه روح
  بگشوده گره ز زلف زر تار/ محبوبة نيلگون عماري 

  يزدان به كمال شد پديدار/ و اهريمن زشت خو حصاري 
  يادآر ز شمع مرده ياد آر 
  الف) قالب شعر چيست؟ 

  ب) يك ويژگي زباني و يك ويژگي ادبي نام ببريد. 
  ي بررسي كنيد. رهاي تاريخي دورة بيداز نظر ويژگيج) شعر را ا

2  

  20 جمع نمره  موفق باشيد   
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 نمره سؤاالت  رديف
    

  .كامل كنيدمناسب جاي خالي را با عبارت   1
  .ناميممي . . . را فتن اشيا مهم نباشدشيء متمايز كه در آن ترتيب قرار گر nشيء از بين  rالف) انتخاب 

 كتاب درسي) 9(مرتبط با صفحة   
 كتاب درسي) 15(مرتبط با صفحة   است. . . .ظاهر شوند يك پيشامد  6در پرتاب يك تاس پيشامد آنكه يكي از اعداد يك تا ب) 

 كتاب درسي) 32تبط با صفحة (مر  .ناميممي . . .ها و بررسي متغير مورد نظر را ج) اولين قدم براي يافتن داده
 كتاب درسي) 37(مرتبط با صفحة   باشد. . . .گزارش درصد بايد هميشه همراه با  ،هاي كيفيد) براي توصيف داده

2  

  .مناسب را انتخاب كنيد ةگزين  2
 اب درسي)كت 11ة صفح 4تمرين (مرتبط با   صورت رفت و برگشت؟تيم به 10هاي يك ليگ فوتبال بين تعداد كل بازي الف)

1(p( , )10 2  2(p( , )

!

10 2
2   

A باشند دو تاس عدد اولشدة اعداد رو دو پيشامد، در پرتاب دو تاس ب)   دو تـاس مربـع كامـل    رو شـدة اعـداد   و 
Bباشند  ،. . . .هستند  

  اسازگار) ن2  ) سازگار  1
 كتاب درسي) 19تا  15 هاي(مرتبط با صفحه  

P(A)باشد و Sاي يك پيشامد از فضاي نمونه Aاگرج)  P(A )
1
  ؟كدام است Aاحتمال پيشامد ،4

1 (2/0  2 (8/0  
ترتيب كدام معيار پراكنـدگي و نمـودار بـراي    رافتاده داشته باشيم بهدو ادةهاي آماري دد) وقتي در يك گزارش از داده

 كتاب درسي) 34(مرتبط با صفحة   تر است؟ها مناسبتوصيف داده
  اينمودار نقطه -) انحراف معيار2  اينمودار جعبه -) ميانه1

nبازگشتي به صورت هـ) در دنبالة na a a   1 12 1  كتاب درسي) 56صفحة  شابه كار در كالسم(  ، جملة سوم كدام است؟3
1 (13    2 (15  

5/2  

,با ارقام  3 , , , ,0 1 2 3 4  كتاب درسي) 11صفحة  6مشابه تمرين (  كه:طوريتوان ساخت بهرقمي مي 4چند عدد  5
  باشند (تكرار مجاز نيست) 5الف) مضرب 

  باشند (تكرار مجاز است) 2500ب) بزرگتر از 

1  

Aمجموعة  4 {a,b,c,d,e,f } كتاب درسي) 11صفحة  6تمرين  مشابه(  . مطلوب است:  را در نظر بگيريد 
  د.نباش aعضوي كه شامل 4هاي ) تعداد زيرمجموعهالف
  د.ننباش dد ولي شامل نباش aعضوي كه شامل 4هاي ) تعداد زيرمجموعهب

1  

نفـره تشـكيل داد    6واليبـال   يك تيم ،آموز سال يازدهمدانش 8آموز سال دهم و دانش 10توان از بين به چندطريق مي  5
 كتاب درسي) 11صفحة  8تمرين  مشابه(  ؟آموز سال دهم انتخاب شونددانش 4كه حداقل طوريبه

1  
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 كتاب درسي) 17 و 16هاي (مرتبط با صفحه    هاشور بزنيد:  6
  .ندهدرخ  Cرخ دهند ولي  Bيا  Aامد آنكه پيش -1
    .رخ ندهد Cرخ دهند ولي  Bو  Aپيشامدهاي  -2

A

C

B

S

A

C

B

S

  

1  

 كتاب درسي) 21تا  15 هاي(مرتبط با صفحه    :كهكنيم مطلوب است احتمال ايندو تاس را با هم پرتاب مي 7
  .باشد 11ها الف) اعداد رو شده برابر يا مجموع آن

  .جموع اعداد روي دو تاس مربع كامل باشندب) م

5/1  

ماه از سال اسـتخدام شـوند چقـدر     در يك . احتمال اينكه حداقل دو نفرر است در يك شركت استخدام شونداقرنفر  3 8
 كتاب درسي) 20صفحة  2مشابه كار در كالس (  است؟

1  

گـاري بگيرنـد   دد دريك رديف بايستند و عكس ياخواهننفره يك تيم واليبال به همراه پزشك و مربي تيم مي 6اعضاي  9
 كتاب درسي) 27صفحة  11مشابه تمرين (  بازيكن قرار گيرند چقدر است؟ 3احتمال اينكه بين مربي و پزشك تيم دقيقاً 

1  

,اي آماري هداده 10 , , , , , , , , ,5 7 13 60 7 10 8 5 6 11  كتاب درسي) 37تا  34 هاي(مرتبط با صفحه  .درا در نظر بگيري 13
  .هاي جديد را بيابيدسپس واريانس داده .دورافتاده را حذف كنيد و دادةهاي كمتر از ميانه ادهدالف) 

مناسب را مشخص سازيد و نمودار پيشنهادي را رسم  مركزي و معيار پراكندگي و نمودار شاخصهاي جديد ب) براي داده
  .كنيد

5/2  

ميانـه   هاآنبا اضافه شدن  داده آماري طوري مشخص سازيد كه دو ،5/14 ةو ميان 16آماري با ميانگين  دادة 20الف) براي  11
 كتاب درسي) 42صفحة  5 مشابه تمرين(  .ها تغييري نكنديانگين دادهمو 

هاي ب) داده         12 24 10 1 6 13 18 22 20 14 را طوري تغيير دهيد كه ميانگين و انحراف معيار بيشـتر   12
  ها تغييري نكنند.شود ولي چارك

1  

 كتاب درسي) 56صفحة  مشابه كار در كالس(    واسته شده در مورد هر دنباله را مشخص سازيد.ارد خوم 12
,الف) , , , ... 8 4 2   بازگشتي: رابطة                     1
,ب)  , , , ...3 8 13   عمومي: ةجمل                       18
,ج) , , , , ...1 3 6 10   بازگشتي: رابطة                      15

  دهم: ةجمل                                                    

,د) , , , , , ...
1 11 2 4 63   اي:دو ضابطه ةرابط                    5

5/2  
  

 كتاب درسي) 56صفحة  مشابه كار در كالس(  .خواسته شده را بيابيد ةدر هر مورد جمل 13
n) الف n na a a , a a    2 1 1 2   دهم: جملة  1
n) ب na a n , a    1 12 1   جملة يازدهم:   1

1  

 .كنـد درصد فاضالب را خنثي مي 10زيست درياچه هر سال  محيط .اي وارد شده استتن فاضالب صنعتي به درياچه 250 14
  .بيابيد اچهميزان فاضالب دريبازگشتي براي  ةيك رابط ،تن فاضالب به درياچه اضافه شود 15اگر هرسال 

 كتاب درسي) 60صفحة  12تمرين (  

1  

  20   جمع نمره  موفق باشيد   
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 نمره سؤاالت  رديف
    

 را انتخاب كنيد.ة صحيح گزين  1
 كتاب درسي) 1، درس 13(مرتبط با صفحة   ؟  هاي اجتماعي بيشتر در كدام منابع بازتاب يافته استشناخت احزاب و گروهالف) 

   سفرنامه) 2    اسناد) 1
  نشريات ) 4    كتب تاريخي ) 3

 كتاب درسي) 1، درس 8(مرتبط با صفحة   ؟ترتيب چه كساني هستندآثار زير به نويسندگانب) 

  »  رالسلطانيهتاريخ محمدي، مĤثتاريخ نو، «
  ـ تقي ساروي خويي دنبلي رزاق بيگ لاجهانگير ميرزا ـ عبد) 1
   ـ جهانگير ميرزا ـ نادر ميرزاخويي بيگ دنبلي  قعبدالرزا) 2
  ـ جهانگير ميرزا د تقي ساروي ـ نادر ميرزا ممح) 3
  خويي جهانگير ميرزا ـ محمد تقي ساروي ـ عبدالرزاق بيگ دنبلي ) 4

 كتاب درسي) 2، درس 26(مرتبط با صفحة   ؟  ترين دستاورد پارلمان با پيروزي در انقالب با شكوه چه بودمهمج) 
   نفي منشأ الهي سلطنت ) 2   لغو نظام سلطنتي و استقرار جمهوريت) 1

  لغو امتياز بر خرج خانوادة سلطنتي ) 4   پادشاه و شاهزادگانكاهش قدرت ) 3
 كتاب درسي) 3، درس 44(مرتبط با صفحة   داد؟  د) كدام امتياز، منابعِ كشور ايران را در اختيار انگلستان قرار مي

  ) شيالت شمال 2    ) رژي1
  ) تأسيس بانك استقراضي4    ) آخال 3
 كتاب درسي) 4، درس 55(مرتبط با صفحة   ؟  ر كه بودمؤسس حوزة فلسفي تهران در عصر قاجا) هـ

   مال عبداهللا زنوزي) 2    مال علي نوري) 1
   ايآقا محمد رضا قمشه) 4    مال هادي سبزواري ) 3

 كتاب درسي) 4، درس 49(مرتبط با صفحة   ؟  هاي توليد عصر قاجار، ويژة اقتصاد شهري بودكدام يك از شيوهو) 
  سهم بري دهقاني  )2    شباني يا ايلياتي ) 1

  ) خرده كااليي دولتي و خصوصي 4    گذاري خارجي ) سرمايه3
 كتاب درسي) 5، درس 64(مرتبط با صفحة   ؟  دادندنخستين هستة گروه روشنفكران در دورة قاجار را چه كساني تشكيل ميز) 

  ) نظاميان 2    ايرانيان فرنگ رفته ) 1
  ) روحانيون4    نگاران ) روزنامه3

  ؟  هاي پاياني جنگ جهاني اول، دولت موقت روسيه را برانداخت و چه حكومتي را جايگزين آن كردي در سالچه كسح) 
 كتاب درسي) 6، درس 83(مرتبط با صفحة   

  ) استالين ـ اتحاد جماهير شوروي 2    لنين ـ حكومت شورايي ) 1
  ) استالين ـ جمهوري سوسياليستي 4  ) لنين ـ حكومت كمونيستي 3

2  



    )3138(كد كتاب:   )2آزمون (  مجموعه سؤاالت امتحاني پاية دوازدهم (انساني) 
 

  دي ماه  تاريخ امتحان:  3تاريخدرس: سال اولنيمسؤاالت امتحان 

  دبيرستان امام خميني (ره) (دهاقان)  آموزشگاه:   سانيسال دوازدهم رشتة ان
  

75 

 .پر كنيدعبارت مناسبرا با ي خالي جاها  2
 كتاب درسي) 1، درس 7(مرتبط با صفحة   قي بر دگرگوني بينش مورخان ايراني داشت.  ي. تأثير عم .. الف) 

 كتاب درسي) 2، درس 30(مرتبط با صفحة   .  انقالب صنعتي با . . . از انگلستان آغاز شدب) 
  اند.  ري يافت كه محققان از آن به عنوان . . . ياد كردهشعر و ادب فارسي در دورة زنديه تحول چشمگيج) 

 كتاب درسي) 2، درس 22(مرتبط با صفحة   

 كتاب درسي) 4، درس 54(مرتبط با صفحة   هاي جديد در ايران را . . . تأسيس كردند.  د) نخستين مدرسه

 كتاب درسي) 5، درس  67(مرتبط با صفحة   ود.  خواهان پس از صدور فرمان مشروطه، . . . بهاي شاخص مشروطههـ) يكي از اقدام

 كتاب درسي) 5، درس 71(مرتبط با صفحة   ت در برابر استبداد و مستبدان شد. مخواهي و مقاودياو) پس از كودتاي محمدعلي شاه، شهر. . . پايگاه آز
كتاب درسي) 6، درس 77(مرتبط با صفحة ن بود.  اي از مبارزات ضد استعماري در مقابل استعمار انگلستاز) قيام . . . در سودان، نمونه

كتاب درسي) 3، درس 45(مرتبط با صفحة   ح) فتواي . . . در تحريم مصرف توتون و تنباكو، نقش اساسي در لغو امتياز توتون و تنباكو داشت.

2  

 جمالت زير را مشخص كنيد. نادرستيدرستي يا   3
 غ  ص    خان آخوندزاده رامورد انتقاد قرار داد.نويسي فتحعلييوة تاريخخان هدايت در رسالة ايراد شرضا قليالف) 

 كتاب درسي) 1، درس 5(مرتبط با صفحة   
 غ  ص   .  سازمان اداري و ديواني ايران در عصر افشاريه و زنديه اعتبار و قوت سابق را نداشتب) 

 كتاب درسي) 2، درس 21(مرتبط با صفحة   
 غ  ص     اول مجلس شوراي ملي به روحانيون اختصاص داشت. هاي دورةنطقترين بيشترين و داغج) 

 كتاب درسي) 5، درس 73(مرتبط با صفحة   

 غ  ص   داخلي موفق اما در امور خارجي ناتوان بود.   رشاه در تنظيم امود) فتحعلي
 كتاب درسي) 3، 34(مرتبط با صفحة   

1  

 در سمت راست بنويسيد.گزينة درست را از سمت چپ انتخاب كنيد و  4
 كتاب درسي) 3، درس 43(مرتبط با صفحة   گلستان   -1   (     )الف) دادن حق كاپيتوالسيون به روسيه 

 كتاب درسي) 3، درس 44(مرتبط با صفحة   گلداسميت   -2   ب) جدا شدن افغانستان و هرات از ايران (     ) 

 كتاب درسي) 3، درس 43(مرتبط با صفحة   مفصل -3  (     )  مازندران  محروم شدن ايران از داشتن كشتي جنگي در دريايج) 

 كتاب درسي) 3، درس 44(مرتبط با صفحة   نچاي  اتركم -4  (     ) گسترش نفوذ سياسي و اقتصادي انگلستان در ايراند) 
   آخال -5   
   پاريس -6   

1  

 كوتاه دهيد. جواببه سؤاالت زير   5
  ؟  ران در عصر قاجار، در خارج از كشور اقدام به نشر روزنامه به زبان فارسي كردندنگاچرا برخي از روزنامهالف) 

 كتاب درسي) 1، درس 12(مرتبط با صفحة   
 كتاب درسي) 2، درس 29(مرتبط با صفحة     اپلئون چگونه در فرانسه قدرت را به دست گرفت؟نب) 

 اه براي سفر به فرنگ و اخذ تمدن اروپايي داشت؟  هاي عصر ناصري، نقش مؤثري در تشويق شج) كدام يك از صدراعظم
 كتاب درسي) 3، درس 46(مرتبط با صفحة   

كتاب درسي) 3، درس 46(مرتبط با صفحة ؟  خر حكومت قاجار در ميان ايرانيان چه بودهاي آن تأثير دولت عثماني در سالتريد) مهم

 كتاب درسي) 4، درس 51(مرتبط با صفحة   زي ايران نهاد؟  هاي استقالل آمريكا چه تأثيري بر اقتصاد و كشاورجنگهـ) 
 كتاب درسي) 4، درس 56(مرتبط با صفحة   الدين شاه، سنت نگارگري ايراني چه تحولي يافت؟  و) در دورة ناصر

 كتاب درسي) 6درس  ،88(مرتبط با صفحة    هاي ايران در اختيار انگلستان قرار گرفت؟ز) به موجب كدام قرارداد امور اداري و وزارتخانه

2  
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   سؤاالت تشريحي  

  1  كتاب درسي) 1، درس 13(مرتبط با صفحة     ر ايران ارزيابي كنيد.صدر دو سطر نقش اسناد آرشيوي را در مطالعات تاريخ معا  6

  5/0  كتاب درسي) 1درس ، 6(مرتبط با صفحة   مورد)   2نگاري نوين ايران چگونه فراهم شد؟ (هاي پيدايش تاريخزمينه  7

 2چرا و به رهبري چه كسي مهاجرنشينان اياالت متحدة آمريكا براي رسيدن به استقالل وارد جنگ با انگلستان شدند؟ (  8

 كتاب درسي) 2درس  ،27(مرتبط با صفحة   مورد)  

75/0 

  1  كتاب درسي) 2س در، 25(مرتبط با صفحة   مورد)  4هاي هفدهم تا نوزدهم ميالدي چه بود؟ (علل اصلي ضعف عثماني در سده  9

چرا نادر به عنوان پادشاه مملكت، توفيق نيافت كه زمينه را براي ثبات و امنيت پايدار و انتقال آرام قدرت پـس از خـود،     10

  كتاب درسي) 2، درس 19(مرتبط با صفحة   مورد) 3فراهم آورد؟ (

75/0 

  5/0  كتاب درسي) 3، درس 37فحة (مرتبط با ص  مورد)  2اختيارات شاه در دورة قاجار را بنويسيد. (  11

  5/0  كتاب درسي) 3، درس 42(مرتبط با صفحة   مورد)   2هاي ايران و روسيه چه بود؟ (علل شروع دور دوم جنگ  12

  1  كتاب درسي) 4، درس 52(مرتبط با صفحة   مورد) 4علل رشد و ترقي صنعت فرش را در دورة قاجار بررسي كنيد. (  13

  مورد)   2دولت قاجار در عرصة خارجي چگونه منجر به انقالب مشروطه شد؟ (توضيح دهيد كه عملكرد   14

  كتاب درسي) 5، درس 62(مرتبط با صفحة   

1  

  مورد) 3خواهان پس از فتح تهران و به دست گرفتن قدرت را ذكر كنيد.(ها و مشكالت مشروطهترين چالشعمده  15

  كتاب درسي) 5، درس 74و  73هاي ه(مرتبط با صفح  

75/0 

 75/0  كتاب درسي) 5، درس 66(مرتبط با صفحة   مورد)   3نشينان در قم و تهران چه بود؟ (هاي بستترين خواستهمهم  16

 75/0  كتاب درسي) 6، درس 78و  76 هايه(مرتبط با صفح  مورد)   3ها و علل جنگ جهاني اول را نام ببريد. (زمينه  17

 75/0  كتاب درسي) 6، درس 84صفحة (مرتبط با   مورد)   2چه اهدافي تأسيس شد؟ ( تشكيل جامعة ملل به پيشنهاد چه كسي و با  18

   در دو سطر توضيح دهيد كه امپراتوري آلمان چگونه و توسط چه كساني متحد و تأسيس شد؟  19

  كتاب درسي) 6، درس 79(مرتبط با صفحة   

1  

  در مورد اصطالحات زير مختصر توضيح دهيد.   20

 كتاب درسي) 4، درس 59(مرتبط با صفحة   تالي:  بناهاي كارت پس الف)

 كتاب درسي) 5، درس 70و  69هاي (مرتبط با صفحه  استبداد صغير:  ب)

1  

  20 جمع نمره  موفق باشيد   
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 نمره سؤاالت  رديف
    

 جمالت صحيح و غلط را مشخص كنيد. 1
غ  ص   .  اط منبع خداشناسي فلسفي بودرسقالف) 

 كتاب درسي) 33(مرتبط با صفحة   
غ  ص   .گرا بود و از كانت تأثير پذيرفتكنت اثباتب) 

 كتاب درسي) 55ط با صفحة (مرتب  
غ  ص     است. » وجوب و امكان«و » العلل  علت«سينا به ترتيب برهان فارابي و ابنج) 

  كتاب درسي) 42و  6هاي (مرتبط با صفحه  
غ  ص   .  كندرتباطي ندارد و لذا از اين نظر هيچ فيسلوفي آن را انكار نميمعناي چهارم اتفاق به اصل عليت اد) 

 كتاب درسي) 29ط با صفحة (مرتب  

1  

 ي خالي را با كلمات مناسب پر كنيد.هاجا 2
 كتاب درسي) 4(مرتبط با صفحة   .  ناپذير هر موجودي هستندجدايي ة. . دو جنب . . . و .الف) 

 كتاب درسي) 4(مرتبط با صفحة   .  شوندهستي و چيستي هرگز در . . . از هم جدا نميب) 
 كتاب درسي) 6(مرتبط با صفحة   . در اروپا گسترش دادرا سينا د و ماهيت ابن. . برهان مغايرت وجو .ج) 
 كتاب درسي) 13(مرتبط با صفحة   .  درسينا جدا ك. . ابن .. ناميد و آن را از  مالصدرا وابستگي و فقر وجودي موجودات را . .د) 

 كتاب درسي) 16رتبط با صفحة (م  كه فكر بشر را به خود متوجه ساخت.  است اي هـ) . . . نخستين مسئله

  داند.و سپس . . . يا . . . اين مفاهيم را از وظايف فيلسوف مي» شانس«و » اتفاق«سينا دقت در مفاهيم عاميانه مثل ابن) و
 كتاب درسي) 24(مرتبط با صفحة   

  
5/0  

25/0 
25/0 
5/0  

25/0 
5/0  

 به سؤاالت زير پاسخ كوتاه دهيد. 3
 كتاب درسي) 25(مرتبط با صفحة   بردارد؟ اي دراصل عليت چه نتيجه الف)

 كتاب درسي) 23(مرتبط با صفحة   دانست؟علل تشكيل اشياء را چه مي دموكريتوس ب)
 كتاب درسي) 22(مرتبط با صفحة   ؛ پيام اين بيت چيست؟»چو بد كردي مشو غافل از آفات/ كه واجب شد طبعيت را مكافات« ج)
 كتاب درسي) 13(مرتبط با صفحة   استفاده كردند؟ (چهار مورد)» برهان وجوب و امكان«ي از در جهان اسالم چه فيلسوفان د)

 كتاب درسي) 13(مرتبط با صفحة   ا همان حكمت تعاليه بر چه اساسي شكل گرفته است؟دستگاه فلسفي مالصدرا ي هـ)
 كتاب درسي) 6(مرتبط با صفحة   در كدام بحث از ابن سينا تبعيت كرده است؟ آكوئيناستوماس  و)
 كتاب درسي) 4(مرتبط با صفحة   ناپذير هر موجودي چه چيزي است؟  جدايي دو جنبة ز)

 كتاب درسي) 5(مرتبط با صفحة   د؟  نگيرشكل مي يحمل هستي بر هر چيستي نيازمند دليل است و اين داليل بر چه اساس ح)
 كتاب درسي) 2(مرتبط با صفحة   چيست؟  ة نوشد، نشانيرود و از آن مي به سراغ آب ميگاين كه انسان در هنگام تشنط)

9  

 به سؤاالت زير پاسخ كامل دهيد. 4
  كتاب درسي) 1ي (مرتبط با صفحه  ؟چرا معرفت شناسي بخشي از مباحث دانش فلسفه است

25/1 

  1 درسي) كتاب 5(مرتبط با صفحة   ؟آيديا بخشي از آن بود چه مشكلي پيش مي»چيستي«عين» هستي«اگر مفهوم  5
  1  كتاب درسي) 18(مرتبط با صفحة   توضيح دهيد؟راديدگاه هيوم در ارتباط با اصل عليت 6
  .است كه بيشترين اختالف را بين فالسفه برانگيخته و علت آن را به صورت مختصر بيان كنيد» اتفاق«كدام معناي از  7

  )كتاب درسي 27مرتبط با صفحة (  
5/1  

  5/1  )كتاب درسي 38و  37هاي مرتبط با صفحه(  غربي طرفدار خدا قبل از كانت و بعد از او در چيست؟   تفاوت نگاه فيلسوفان 8
داشتند و از طرف ديگر نيـازي بـه   » خدا باور راسخ«ظهور كردند از طرفي به21و20هايديدگاه فيلسوفاني كه در قرن 9

  )كتاب درسي 38مرتبط با صفحة (  .دهيدديدند به صورت مختصرتوضيحدليل آوردن براي وجود خدا نمي
5/1  

  20 جمع نمره  موفق باشيد 
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 نمره هنامپاسخ رديف
     

  5/0  قصيده سرايي  1

  5/0  الدين گيالني اشرف سيد )3  2

  5/0  ميرزا يوسف خان اعتصامي آشتياني ـ  ميرزا جهانگير خان صور اسرافيل  3

  5/0   اعزام دانشجويان ايراني به خارج از كشور هاي نافرجام ايران و روس،تاثير جنگ  4

  5/0  جزيي نگري ـ  كلي نگري  5

  5/0  هاي عربي كاربرد واژه) 2  6

  5/0  ... تجدد، قانون و ،خواهيآزادي ،نوگرايي  7

  5/0  حضور راوي سوم شخص و سخن گفتن او با خواننده   8

  5/0  كلمات تك هجايي  9

  5/0  بلند تلفظ كردن مصوت كوتاهـ  كوتاه تلفظ كردن مصوت بلند زباني،  10

11  داشرب او بخت /دل زِ كا   رِ /ت  

  ناهمسان -  او سخت/ در بِ كا   رِ /پِ  ماند  در

3  

  2  ـ ـ  UUUـ  UUـ ـ  Uـ  Uـ  UU. بلند تلفظ كردن مصوت كوتاه،كسره شب  12

  1  سجاده مهر، جانماز، قبله، مسلمان،  13

  1  اشاره به داستان قيس بن عامر(مجنون) و ليلي دارد.  14

  1  رسانند.را مي ما عبدناك حق عبادتك، هر دو عبارت قصور و تقصير در عبادت  15

  1  معمور) مرتب (كشور، جمع)، (دل،  16

  1  گل و خار  17

  1  درمان بودن درد و آسيب اموري متناقض هستند.  18

  فراواني لغات فارسيـ  جمالت كوتاه) الف  19

  كنايه و تكرار ) ب

  . خواهي اشاره داردهاي مسير آزاديدهخدا همگام با ديگر نويسندگان عصر بيداري به دشواري) ج

1  

  مسمط) الف  20

  استفاده از واژگان كم كاربرد نظير عماريويژگي زباني:  شمع مرده استعاره از جان دادگان مسير آزادي،ويژگي ادبي: ) ب

  شعر در سوگ ميرزا جهانگير خان صور اسرافيل سروده شده است كه به فرمان شاه قاجاري كشته شد.) ج

1  
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   تركيبالف) 1
   ب) قطعي

   گيري يا سنجشاندازه ج)

   د) گزارش تعداد

1  

)Pصورت رفت و برگشتي است و ترتيب مهم استه دليل اينكه بهبالف) 2 , )10   .درست است2
  با هم اشتراكي ندارند و ناسازگار هستند.  Bو  A: اعدادي كه اول هستند مربع كامل نيستند، پس ب) ناسازگار

   2/0ج) 
P(A) P(A )

P(A) /

P(A ) /P(A) P(A )

       

1 0 2
1 0 8
4

 

  اي ميانه ـ نمودار جعبهد) 
   15 هـ)

a a ( )

a a ( )

    

    
2 1

3 2

2 1 2 3 1 7
2 1 2 7 1 15 

5/2  

  دو انتخاب) (5ياباشد يكان يا صفر استمي5ضربحاصل، مبا توجه به اينكه عدد الف) 3
  دو حالت داريم. يكان صفر باشد و يكان پنج باشد. 

   
  

   

0
5 4 3 1 60

60 48 108
5

4 4 3 1 48

 

  حالت داريم: وب) د
  باشد. 5و يا  4يا  3) يكان هزار 1

   3 6 6 6 648
 

  شود. كتر ميكوچ 2500صورت از نير ايدر غ باشد زيرا 5صورت صدگان بايد اينباشد كه در  2) يكان هزار 2

   

2 5
1 1 6 6 36

 

  : د قبول نيستمور 2500كنيم چون خود حالت را كم  1در حالت دوم فقط بايد 
 36 1 35 

  طبق اصل جمع تعداد كل اعداد به صورت زير است:
 648 35 683  

2  

  توانيم از تركيب استفاده كنيم.از آنجا كه ترتيب اهميت ندارد مي.انتخاب شوندAعضو باقيماندة5بايد از ميان عضو ديگر3)الف 4
 

 
 

5 103 

f)اعضاي توانيم از ميان باقيمانده را مي عضو 3) ب ,e,c,b) .انتخاب كنيم  
 

 
 

4 43  

1  
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  : سه حالت داريم 5

  : آموز يازدهم انتخاب شونددانش 2آموز دهم و دانش 4الف)    
      

   

10 8 210 28 58804 2   

  اب شوند. خآموز از سال يازدهم انتدانش 1هم و آموز از ددانش 5ب)    
      

   

10 8 252 8 20165 1   

  آموز از سال دهم انتخاب شوند. دانش 6) هر ج 
 

 

10 2106   

  است: جمع به صورت زيرجواب نهايي طبق اصل
  5880 2016 210 8106  

1  

6 
Aهد: رخ ند Cرخ دهند ولي  Bو  Aپيشامدهاي 

C

B

S

  

Aرخ ندهد.  Cرخ دهند ولي  Bيا  Aپيشامد آنكه 

C

B

S

  

1  

n(S)الف) تعداد كل حاالت برابر 7   6 6   هاي مطلوب به شكل زير است:حالت.است36
A {( , ),( , ), ( , ), ( , ), ( , ), ( , ), ( , ), ( , )} 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 5 6 6 5 

(A)

n(A)
P

n(S)
   


8 2

6 6 9 

  هاي مطلوب سؤال مطابق زير است.ب) حالت
B {( , ),( , ), ( , ), ( , ), ( , ), ( , ), ( , )} 1 3 3 1 2 2 3 6 6 3 4 5 5 4 

n(B)
P(B)

n(S)
  


7 7

6 6 36 

1  

  كنيم.سال استخدام نشوند را حساب مياز ها در يك ماه فري از آننكنيم و احتمال اينكه هيچ دومتمم استفاده مي از احتمال 8
  تواند استخدام شده باشدكه نفر اول مي يهايماه

  نفر سوم     نفر دوم                                                                                                                                                                                                                                                                   

P P P



         
 

12 11 10 55 55 171 112 12 12 72 72 72



 

1  

 است.8!ضرب تعداد كل حاالتطبق اصل 9

كنيم كهنفر از تيم انتخاب مي 3ابتدا  
 
 

6
گيريم كه به ها را يك مجموعه در نظر ميآن ننفر ميا 3و ، پزشك حال مربي .داردحالت  3

نفر ميان مربي و پزشك است.  3 جايگشت 3!جايگشت مربي و پزشك امكان دارد و 2!ت دارند وشجايگ 4!نفر ديگر  3همراه 
  برابر است با: اصل ضرب تعداد حاالت مطلوب طبق

! ! !
 

        
 

6 4 2 3 20 24 2 6 57603 

P
!

   
  

20 24 2 6 20 24
8

 2 6
 

1

8 7 6 ! 
1

5 4
 


1

40 1
7 40 7 

1  
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,  :كنيمها را مرتب ميادهالف) ابتدا د 10 , , , , , , , , ,5 5 6 7 7 8 10 11 13 13 60   
هاي جديد مطابق شود. دادهداده دور افتاده محسوب مي 60باشد و عدد مي 8برابر با دادة ششم يعني  ميانهداده داريم،  11از آنجا كه 

  زير هستند.
, , , ,8 10 11 13 13 

x  : كنيمحاسبه ميميانگين را م ي محاسبه واريانس ابتداابر
   

 
8 10 11 13 13 115   

)  : كنيمحال واريانس را حساب مي ) ( ) ( ) ( ) ( )
/

        
   

2 2 2 2 2
2 8 11 10 11 11 11 13 11 13 11 18 3 65 5   

  داريم: با توجه به عدم وجود دادة دورافتاده ب)    ميانگين :شاخص مركزي 11
/ 3  انحراف معيار: معيار پراكندگي 6

  كنيم:اي استفاده ميز نمودار جعبها

12
11
10

8

6

4

2

  

5/1  

باشد و يكي كوچكتر از ميانه و ديگري بزرگتر از ميانه باشد تا ميانه تغيير نكند. 16هااي انتخاب كنيم كه ميانگين آنبايد دو دادهالف) 11
   18,  14به عنوان مثال: 

كه در اين ر افتاده داشته باشيم وتا دادة د يشتر كنيمرا ب رگترين دادهبزتوانيم ها ميب) بيشمار حالت وجود دارد. در يكي از اين حالت
  شود. مثالً:هم انحراف معيار بيشتر ميو حالت هم ميانگين 

, , , , , , , , , ,12 60 10 1 6 13 18 22 20 14 12  

1  

nالف) 12
n

a
a , a  

1 1 82   

nب) na a a   1 15 3   
nج)  na a n a    1 11 1  

,  . جمله دهم است 55است. پس  مقابلصورت ه اول دنباله بهده جمل , , , , , , , ,1 3 6 10 15 21 28 36 45 55  

n  د) 

n
a n

n n


 


1
   

5/2  

 :دهم برسيمم تا به جملةنويسيابتدايي را مي ) چند جملةالف 13
, , , , , , , , ,1 1 2 3 5 8 13 21 34 55 

  است 121يازدهم  ) جملةب
, , , , , , , , , ,1 4 9 16 25 36 49 64 81 100 121 

naدنبالةاي مربوط به دانيم كه چنين ضابطهتوجه: طبق كتاب درسي مي n aكه گفتتوان است لذا از ابتدا نيز مي2 11 121   

1  

n  تن فاضالب وارد درياچه شده است. 250در سال اول  14 na / a , a   1 10 9 15 250   
و ماند درصد آن باقي مي 90و كند درصد فاضالب را خنثي مي 10است. در ادامه در هر سال درياچه  250تدا پس ميزان فاضالب در اب

  شود. تن نيز به فاضالب اضافه مي 15

1  

 فرد

 زوج



   )3138(كد كتاب:   )2آزمون (پاسخ   مجموعه سؤاالت امتحاني پاية دوازدهم (انساني)
 

  دي ماه  تاريخ امتحان:  3تاريخدرس: سال اولنيمسؤاالت امتحان 

  ن) دبيرستان امام خميني (ره) (دهاقا آموزشگاه:   سال دوازدهم رشتة انساني
  

175 

  

 نمره پاسخنامه رديف
     

 ،هاي سياسي، اداري، اقتصادي (مـالي زشمند و منحصر به فرد دربارة مسائل و موضوعرالعاتي بسيار اـ اسناد حاوي اط»1« الف) گزينة  1
  هاي سياسي، اجتماعي و مذهبي است. ها، احزاب و گروهملكي و معامالت) و فرهنگي، ديدگاه و عملكرد افراد، شخصيت

ثر السلطانيه Ĥتاريخ محمدي اثر محمدتقي ساروي و م گيرميرزا،كتاب درسي، تاريخ نو اثر جهان 8 دول صفحةجـ مطابق »4« ب) گزينة
  بيگ دنبلي خويي است.  دالرزاقاثر عب

 را ـ بزرگترين دستاورد انقالب با شكوه انگلستان كه بدون خشونت به اهداف خود رسيد، اين بود كه منشأ الهي سلطنت»2«ج) گزينة 
  پادشاه شناخته شد.  اختيارات قدرت و تعيين كنندة نفي و مجلس منشأ

هـا موفـق بـه گـرفتن امتيـازات اقتصـادي       ها در رقابتي تنگاتنگ با روسسييانگل الدين شاه،در دوران سلطنت ناصر ـ»1«د) گزينة 
  ها بود. ترين آنوت) از جملة مهمبك شاهنشاهي و توتون و تنباكو (رژي يا تالنمتعددي از ايران شدند كه امتيازهاي رويتر، با

  شود. مي هشاگردان برجستة مال علي نوري، مؤسس حوزة فلسفي تهران در عصر قاجار شناختاز ـ مال عبداهللا زنوزي يكي »2«) گزينة هـ
  توليد خرده كااليي دولتي و خصوصي ويژة اقتصاد شهري بود.  ـ شيوة»4«گزينة و) 
  وشنفكران را تشكيل دادند. ـ ايرانيان فرنگ رفته، نخستين هستة گروه موسوم به ر»1«گزينة ز) 

حكومتي كمونيستي بر پاية شوراهاي كارگران و كشاورزان به وجـود   ـ لنين با تسخير مقر حكومت موقت در پتروگراد،»3«گزينة ح) 
  آورد. 

2  

 ش، 1332و  9129كودتاهـاي  ، هاي جهاني اول و دوم و اشغال ايـران جنگ، نفوذ و دخالت كشورهاي استعمارگر، انقالب مشروطهالف)   2
  است.)  يتأثير عميقي در بينش مورخان ايراني گذاشتند. (ذكر يك مورد كاف نفت و انقالب اسالميصنعت جنبش ملي شدن 

  ب) انقالب صنعتي با اختراع و تكميل ماشين بخار در انگلستان آغاز گرديد. 
  اند. ياد كرده »نهضت بازگشت ادبي«ا عنوان ج) شعر و ادب فارسي در دورة زنديه تحول چشمگيري يافت كه محققان از آن ب

  هاي جديد را مسيونرهاي اروپايي در ايران تأسيس كردند. د) نخستين مدرسه
  خواهان پس از صدور فرمان مشروطه، تدوين قانون اساسي بود. هاي شاخص مشروطههـ) يكي از اقدام

خـواه آذربايجـاني،   ت انجمن ايالتي و پايمردي مجاهـدان مشـروطه  و) پس از كودتاي محمدعلي شاه عليه مجلس، شهر تبريز با هداي
  پايگاه آزادي خواهي و مقاومت در برابر استبداد و مستبدان شد. 

  اي از مبارزات ضد استعماري در مقابل استعمار انگلستان بود. ز) قيام مهديون در سودان، نمونه
مصرف توتون و تنباكو، نقش اساسي در لغو امتياز توتـون و تنبـاكو    تحريم ح) فتواي آيت اهللا ميرزاي شيرازي، مرجع بزرگ شيعه در

  داشت. 

2  

  خان هدايت را مورد انتقاد قرار داد. نويسي رضاقليتاريخ الف) غلط ـ ميرزا فتحعلي خان آخوندزاده، در رسالة ايراد شيوة  3
گـري،  تفكر نظامي حدودي به سبب حاكميت عناصر ايلي، غلبة ـ سازمان اداري و ديواني ايران در عصر افشاريه و زنديه تاب) صحيح

  هاي مذكور، اعتبار و قوت سابق را نداشت. ثباتي سياسي و كوتاه بودن دوران استقرار سلسلهبي
  وران اختصاص داشت. هاي دورة اول مجلس شوراي ملي به نمايندگان اصناف و پيشهترين نطقبيشترين و داغ ج) غلط ـ
ـ فتحعلي شاه در حفظ يكپارچگي كشور و سامان دادن به اوضاع داخلي (تنظيم امور داخلي) موفق بـود امـا در مقابلـه بـا     حد) صحي

  تهاجم نظامي و نفوذ سياسي كشورهاي اروپايي ناكام ماند. 

1  
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  (كاپيتوالسيون) بدهد. مانچاي متعهد گرديد به اتباع كشور روسيه، حق مصونيت قضاييكـ ايران در معاهدة تر4الف) شمارة  4
  ـ انگلستان با تحميل معاهدة پاريس به حكومت قاجار، افغانستان و هرات را از ايران جدا كرد. 6ب) شمارة
  گلستان از داشتن كشتي جنگي در درياي مازندران محروم شد.  ـ ايران در عهدنامة1ج) شمارة 
به ايران و امضاي معاهدات مجمل و مفصل، نفـوذ  با اعزام سفيران كار كشته ـ دولت انگليس، در اوايل دورة قاجار كوشيد 3د) شمارة 

  سياسي و اقتصادي خود را در ايران گسترش دهد. 

1  

هايي نگاران، در خارج از كشور اقدام به نشر روزنامهالف) به دليل ماهيت استبدادي حكومت قاجار و نبود آزادي بيان، برخي از روزنامه 5
  رسيد. ها به صورت مخفيانه به داخل ايران ميهايي از آنردند كه نسخهبه زبان فارسي ك

هاي درخشاني كه به دست آورد، به شهرت رسيد. او با اجراي يك كودتا به قدرت دست يافت و سپس به ب) ناپلئون بناپارت با پيروزي
  عنوان امپراتور فرانسه انتخاب شد. 

هاي عصر ناصري، نقش مؤثري در تشويق شاه براي سفر به فرنـگ و اخـذ تمـدن    اعظم ج) ميرزاحسين خان سپهساالر، يكي از صدر
  اروپايي داشت. 

هاي سياسي ـ نظامي تازه در اروپا و نفرت تاريخي مردم ايران از انگلستان و روسيه،  بنديگيري دسته) در اواخر دورة قاجار، با شكلد
  انديشمندان ايراني را به خود جلب كند. بخشي از » اتحاد اسالم«عثماني توانست با شعار 

  هاي استقالل آمريكا موجب افزايش توليد و صادرات پنبه از ايران به روسيه شد. هـ) جنگ
و) در دورة ناصرالدين شاه، سنت نگارگري تحت تأثير هنر نقاشي مدرن اروپايي قرار گرفت. سبك نويني در نقاشي بـه وجـود آمـد و    

  الملك، پا به عرصه نهادند. مد غفاري معروف به كمالنقاشان بزرگي مانند مح
  گرفت. هاي ايران در اختيار انگلستان قرار مي، ادارة امور دارايي و برخي ديگر از ادارات و وزارتخانه1919ز) به موجب قرارداد 

2  

هـا، معاهـدات سياسـي،    فرمـان حكـومتي، آيند و شامل كلية مكاتبات يخي به شمار ميرترين منابع پژوهش تااسناد تاريخي از مهم 6
  شوند. هاي اقتصادي، فرهنگي، نظامي و حقوقي ميهاي شخصي و اداري، اسناد مالي و قضايي، گزارشنامه

1  

نگـاري نـوين،   نگاري جديد در ايران فراهم آمـد. در شـيوة تـاريخ   در دورة معاصر به تدريج شرايط و بستر مناسبي براي ظهور تاريخ 7
هـا،  برداري از منابع و اسناد و مدارك معتبـر و گـزينش و نقـد آن   يسان و پژوهشگران با استفاده از روش تحقيق علمي، بهرهنوتاريخ

نگـاران جديـد همچنـين تـالش     نوشـتند. تـاريخ  هاي علمي خود را به زباني ساده ميكردند و يافتهرويدادهاي تاريخي را ارزيابي مي
شناسـي در مطالعـة تـاريخ    هرشناسي و اسـطو شناسي، جغرافيا، جامعهشناسي، زبانمي چون باستانكردند از نتايج تحقيقات علومي
  مند شوند. بهره

ـ    ة روش عگسترش مدارس جديد، تأسيس دانشگاه و رواج آموزش تاريخ به عنوان يك رشتة علمي در دورة معارف بـه تـرويج و توس
بر اين، ايجاد مراكز تحقيقاتي و نشريات تخصصي در حوزة مطالعات تـاريخي و   پژوهش علمي تاريخ در ايران كمك شاياني كرد. عالوه

نگاري جديد در ايران داشته هاي علمي فراوان، تأثير بسزايي در گسترش و ارتقاي روش تاريخها و مقالهنيز تأليف، ترجمه و نشر كتاب
  است. 

5/0  

فرانسويان، مردم اين سرزمين به فرمانـدهي جـورج واشـينگتن، بـراي     ين دولت انگليس و تحريكاتگهاي سندر نتيجة وضع ماليات 8
  رسيدن به استقالل وارد جنگ با انگلستان شدند. 

75/0 

هـاي قـومي و مـذهبي،    ها در برخورد با اقليتهاي خشن و نادرست عثمانيگستردگي قلمرو و تنوع اقوام و اديان و مذاهب، سياست 9
  هاي هفدهم تا نوزدهم بود. كشوري و فساد سران سپاه سبب اصلي ضعف دولت عثماني در سده سرا در امورهاي زنان حرمدخالت

1  

توان به اشتغال از جمله علل و عوامل ناكامي نادرشاه براي ايجاد ثبات و امنيت پايدار، انتقال آرام قدرت و تثبيت حكومت افشاريه، مي 10
تر از آن بدگماني وي به نزديكان و شد و مهمهاي جنگ گرفته ميبراي تأمين هزينه هاي اضافي كه از مردمپيوستة او به جنگ، ماليات

  هاي پاياني حكومتش اشاره كرد. گان كشور و برخورد خشن با آنان در سالربز

75/0 
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جنگ  ممتي و اعالهاي حكودر عصر قاجار، شاه در رأس هرم قدرت قرار داشت و از اختيارات نامحدود برخوردار بود؛ عزل و نصب مقام 11
گذاري، اجرايي و قضاوت را در انحصار خود داشت. شاه هر سه قوة قانون رفت. در واقع،و صلح از جملة اختيارات اساسي او به شمار مي

را ، فرمانشـان  از صدر اعظم تا مردم عادي مـرزي  شمرند و انتظار داشتند كه همگانشاهان قاجار خود را مالك جان و مال ايرانيان مي
  بي چون و چرا اطاعت كنند. 

5/0  

در عهدنامة گلستان و ادعاهاي ارضي جديد  مرزيهاي ايران و روسيه، يكي مشخص نبودن خطوط از جمله علل شروع دور دوم جنگ 12
هـا  روسخواهي مردم مسلمان شهرها و روستاهايي بود كه به واسطة معاهدة گلستان تحت سلطه و ستم ها و ديگري فرياد كمكروس

  قرار گرفته بودند. 

5/0  

گذاري هاي زيبا و متنوع، هنرمندي و ظرافت بافندگان ايراني از يك سو و تقاضاي بازار جهاني و سرمايهارزاني نيروي كار، طرح و نقش 13
م و كمبـود  خارجي در توليد و تجارت، سبب رشد توليد و صادرات فرش در دوران قاجار شد. عالوه بر آن ركود صنعت صادرات ابريش

طال و نقره براي تأمين مالي واردات كاال از اروپا و ساير كشورها نيز تأثير بسزايي بر رونق صادرات فرش بـه عنـوان كـاالي جـايگزين     
  مورد كافي است.)  4داشت. (ذكر 

1  

هـاي  ه جـدايي سـرزمين  ين حكومت قاجار در برابر روسيه و انگلستان، كه منجر بگهاي سياسي و نظامي سندر بعد خارجي، شكست 14
پهناور، آباد و پرجمعيتي از خاك ايران در شمال و شرق كشور و گسترش نفوذ و دخالت بيگانگان شـد، ضـربة مهلكـي بـه اعتبـار و      

حقـارت و ضـعف    آسيايي بود در جنگ با روسيه، بـه پيـروزي رسـيد،    حيثيت آن حكومت وارد كرد. به عالوه وقتي ژاپن كه كشوري
  دانستند. ناپذير ميايران روسيه را كشوري شكست مش از پيش آشكار شد؛ چون مردسلسلة قاجار بي

1  

هـاي  اعتنايي به قانون، تحمل نكـردن افكـار و سـليقه   بيانحصارطلبي، خودمحوري،فرهنگ كهن استبدادي، يعني تفكر و روحية-1 15
هـاي  هـا و هـدف  مانعي اساسي و بزرگ در مسير تحقق آرمانمتفاوت و ترجيح دادن منافع فردي و خانوادگي بر منافع جمعي و ملي، 

  خواهي بود. مشروطه
داد كه حاكميت ملي را در سرتاسر كشور برقرار فقدان تشكيالت منظم و منسجم اداري و اقتصادي به حكومت مشروطه اجازه نمي -2

  هاي خود را پيش برد. كند و برنامه
  امي حكومت مشروطه، مداخله و فشار خارجي بود. يكي ديگر از عوامل تأثيرگذار بر ناك -3

75/0 

الدوله از صـدارت و تشـكيل مجلـس    خانه، بركناري عيننشينان در قم و تهران عبارت بود از: تأسيس عدالتترين خواستة بستمهم 16
  . شوراي ملي

75/0 

 75/0  يد هاي جدج) ظهور قدرت،گراييالف) تداوم و گسترش استعمار، ب) رشد انديشة ملي 17
پيشنهاد كرد كه براي تأمين صلح و امنيت جهـاني و جلـوگيري از   در جريان مذاكرات صلح ورساي، ويلسون، رئيس جمهوري آمريكا، 18

  تأسيس شود. » ملل جامعة«المللي با عنوان جنگ، نهادي بين
75/0 

ودند اما امپراتوري اتريش ـ مجارستان كه نفوذ فراواني بر  ها و تشكيل كشوري واحد بگرايان آلماني خواهان يگانگي تمامي آلمانيملي 19
. ايالت پروس، نددانستو نيرومند را تهديدي براي خويش ميگيري آلمان متحد مخالف چنين وحدتي بود و شكل آلماني داشت،اتحادية

. ويلهلم يكم فرمانرواي پروس بـه كمـك   هاي اتحادية آلماني بود، پيشگام وحدت آلمان شدترين ايالتكه يكي از بزرگترين و قديمي
  سيس كرد. هاي آلماني را متحد و امپراتوري آلمان را تأبيسمارك، مرد آهنين آن ايالت، سرزمين

1  

الف) بسياري از معماران به سفارش دربار و ثروتمندان با استفاده از برخي از عناصر معماري فرنگي و تلفيـق آن بـا معمـاري ايرانـي،      20
هاي معماري ايراني و اروپايي تركيب شده بود. اين بناها كه بـه بناهـاي   آوردند كه در آن عناصر و ويژگيمعماري را به وجود سبكي از 

  شدند. تربه تقليد از بناهاي اروپايي ساخته ميمعروف شد، بيش» كارت پستالي«
هاي كشورهاي خارجي پنـاه بردنـد.   ي به سفارتخانهخواهان تبعيد شدند و گروهب) در پي به توپ بستن مجلس، تعدادي از مشروطه

شدند. بدين ترتيب، با انحالل مجلس شوراي ملي بار ديگر استبداد برقرار شـد. ايـن    مخواهان نيز دستگير و اعداچند تن از مشروطه
  دوره كه حدود يك سال طول كشيد، به دورة استبداد صغير معروف است. 

1  
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 نمره پاسخنامه رديف
    

  ب) ص   غ ـ افالطون) الف  1
  رتباط دارد. با اصل عليت اـ غ  د)  ) ص ج

1  

  يا همان وجود و ماهيت  ) هستي و چيستيالف  2
  ) در عالم خارج ب
  ) آكوئيناس ج
  ـ امكان ماهوي ) امكان فقري د
  ) اصل عليتهـ
   تعميق ـ) نقد و تصحيح و

5/0  
25/0 
25/  
5/0  

25/0 
5/0  

  بريم. شان پي ميبا قبول اصلي عليت به ارتباط اجزاي جهان و پيوستگي الف)  3
  اتم ناميد.  را ناپذير و غيرقابل تقسيم هستند كه او اين ذراتادة تشكيل دهندة جهان، ذرات ريز تجزيهم ب)
  كند. اشاره به اصل سنخيت مي ج)
  نصيرالدين طوسي/ شيخ بهايي/ ميرداماد ار/ خواجهيبهمن د)

  بر اساس اصالت وجود/ وحدت تشكيكي وجود  هـ)
  ماهيت  ومغايرت وجود  و)
  و چيستي هستي  ز)

  محض باشد.  يتواند حسي و تجربي يا عقلدليل مي ح)
  كند.انسان اصل واقعيت را قبول دارد و طبق آن عمل مي ط)

9  

وجـود  «شناسي به معناي تمام آن است، زيرا حقيقت علم كـه  كند بخشي از هستيشناسي كه دربارة حقيقت علم صحبت ميمعرفت  4
  م وجود است. شود، خود از اقساناميده مي» ذهني

25/1 

عـين  » وجـود «كـه اگـر    شد و سوم ايننياز از دليل ميماهيات بي ةدوم اينكه وجود داشتن هم بود،پذير آن گاه هر امر خيالي امكان  5
  شدند. هم معنا مي هاماهيت ةبود، هم» ماهيت«

1  

يك تداعي ذهني و يـك امـر روانـي ناشـي از تـوالي       صرفاً ،پنداريمشود. آنچه عليت مياصل عليت نه با عقل و نه با حس درك نمي  6
  هاست. پديده

1  

اين معنا فيلسـوفان را   .معناي سوم اتفاق است كه اشاره دارد به اين كه اتفاق يعني نبودن غايت و هدف خاص در حركات و نظم جهان  7
را  علت العللد و نباش. منكران خدا مياست» يتاصل عل«لوازم از كه » علت العلل «اول معتقدند به  كند: دستةيبه دو دسته تقسيم م

  د و پايبند به اصل عليت نيستند و متوجه نتايج آن هم نيستند. نقبول ندار

5/1  

شد، اما از آن به بعد فيلسوفان غربي خداباور، بـه جـاي بحـث از    قبل از كانت مباحث بيشتر دربارة اثبات يا عدم اثبات خدا مطرح مي  8
  تأثير باور به خدا در زندگي پرداختند كه در واقع به دنبال منافع ما از باور به وجود خدا بودند.اثبات خدا به بحث 

5/1  

كافي است. از نظر اين گروه نتيجة بررسي اين رابطه اين اسـت  » معناداري زندگي«و » اعتقاد به خدا«اينان معتقد بودند بررسي رابطة   9
است و ناظر بر انسان اسـت، بـاور نداشـته باشـيم، زنـدگي دچـار خـالء معنـايي و پـوچي          كه اگر كه خدايي كه مبدأ خير و زيبايي 

اي حضـور داشـته   هاي اخالقي هم بايد در چنين زنـدگي شود. زندگي معنادار بايد داراي هدف و غايت باشد و ارزشاي ميآزاردهنده
  باشند تا انسان نسبت به آينده اميدوار شود و به يك آرامش برتر برسد. 

5/1  
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