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 آزمايشي آزمون پاسخ تشريحي
  هارمچمرحلة ـ  يازدهمسنجش 
)27/10/1398(  

 )يازدهم( و علوم انسانيدبيات ا  
  

  :باشد از طريق سايت اينترنتي زير قابل مشاهده مي آنروز برگزاري  آزمون، عصر ةكارنام

www.sanjeshserv.ir  

  .شوداگر دانشگاه اصالح شود مملكت اصالح مي
 )ره(امام خميني 

ها و مراكز آموزشي مديران، مشاوران و دبيران محترم دبيرستان   
ها و مراكز آموزشي همكار  به منظور فراهم نمودن زمينة ارتباط مستقيم مديران، مشاوران و دبيران محترم دبيرستان

هـا ، آدرس   د شما عزيزان در خصوص اين آزمـون مندي از نظرات ارزشمن هاي آزمايشي سنجش و بهره در امر آزمون
هـاي   شـود، ديـدگاه   از شـما عزيـزان دعـوت مـي    . گـردد  معرفي مي test@sanjeshserv.comپست الكترونيكي 

  . گذاريدارزشمند خود را از طريق آدرس فوق با مدير توليدات علمي و آموزشي اين مجموعه در ميان ب

    sanjesheducationgroup@  هاي آزمايشي سنجش كانال تلگرام آزمون
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@sanjesheduc

هنـي يـك    
) 1] بـاز ! [

 ـل مصـدر   

 
د 

. اسـت » ي
85(  

ي نخواهـد  

معنـي   دن 

هـوم ـ بـه    
. دارد) عاره

ationgroup

در تصـوير ذه» 
! كمي شـبيهند 

اسـم حاصــ كه  

 صرف نمود ن
همراه باشد] دن

مجيد واعظي«از 
71 ،74 ،78 ،5

ا بگيريد اهميتي

متوقّع بـودآن را 

غراق را هم مفه
استع ( خيص

   

2/10/1398(  

»رضـوان «. ـذف 
فقط شايستهو 

  ي صفت
  ]مصدر[ ِ م 

 عادل معناييش
  مع مكسر

را ـ» يزبون«ت 

  ]عمل خويش
فزودن]ا[ز مصدر 
كرد[ قضابايد با 

آغازگري تنها ا 
 ،49 ،53 ،56 ،

مجاز نگيريد يا 

توان آ  فقط مي

اغ. ر سر فشاندن
تشخ» روي دل«

.تشخيصصوير، 

27 چهارممرحلة 

حـ) 1م نيسـت؛  
و» شايق«. حذف

  ترفند طراح
ادل اسمي براي
صفتي براي اسم
ري به عنوان مع
ل مفرد براي جم
ازه خواهد داشت

  .   مذلّت 

  رينة نادرستي

ر حواله كردن ع
 متممي، فعل از

ب كردن» سجود«

  . فتديدرن 

.يد از آن سرود
1 ،24 ،30 ،42،

)1يا ) 3را در » 

ت، كه در بافت،

برميان، به قرينة 
«هست، و  ضاد
است؛ در تص ري

2(

2  


م( و علوم انساني 

هم جراحت. ذف
ح) 4و ) 1] باز[ 
  .ف

ت
كاربرد معا
كاربرد معادل ص
ردن نشانة بيمار
كاربرد معادل
ست كه طرّاح اجا

يست؛ عزت 

قر
   و اختيار

به تقدير= هادن 
عني درون گروه

« نماز كردن،ي 

و.] وابصت، نه 

شيرين را به تقلي
10صفحات ( .يد

»سعدي«ن كه 

چشم داشتن است

جاز است از عالم
تض» سفله«و » رد

اضافة استعاركه 

2(و نگارش )  

يازدهم؛ ادبيات

حذ) 3نهند؛  مي
؛)»روضه«يا » 

حذف) 1] ز هم

  !است» مكّن

  ي درست
  گينوه
  يبخت ون

آور   سر و مغز
 ي ظريفها

گاه ساختارگراست
  !]د

نيس» عزت«تضاد 

ل مفهومي جبر
 نه قضابهانه بر

توان اين جا، يعن
چارچوبة مفهومي

اندوختني است 

و ش فرهاد» شي
رح حال ابوسعيد

اين، ديگر اينبرنا

ام تناسب در چ

مج» عالم«، )1ر 
آزادمر«، ميان )

هم ك» ش صحرا

)2(فارسي   

سنجش ي

كه مرهم بر آن م
بهشت«الً خود 
با[؛ صفتت، نه 

متم«دل معنايي 

معني  واژه
اند  نژند
نگو  ادبار

تورم سرسام
ه نكته  لطايف

ما بنابر همين نگ
معني كند ـي]گـ

مت مزلّت؛ خواند

 نادرست

تقابل  ذا
]

ت نمي  زا
در چ  زا

وابثچون فقط 

وحش«است و » ي
شردر » مد منور

بن. ندارد نما قض

ب پديداري ايها

در: اما. ايهام نه 
)3در . كند د مي

آغوش« داست؛ و

    
 

 .رست است

نيست؛ بلك رهم
مثال( مكانت، نه 

است اسمهم » ه
 .رست است

معاد صفتز نوع 
 .رست است

س
ل
كتاب نيست؛ ام

گ[درماندـ » ون
 .رست است

خ نمي) قدر(= » 
 .رست است

صورت ن بارت

غذ  )لف

فز  )ج
غز  )د

 .رست است

چ[ ثواب:  درست
 .رست است

نظامي«يرين از 
محم«حيد هم از 

 .رست است

متناق) 4اي جز  
  

 .رست است

سبب پاو  چشمن 

 .رست است

دارد، تلميح نه 
تأييد» ن ابر بهار

از ادواتش پيد يه

www.sanjeshse

  
 
در 2گزينه  

مر» آماس«  
است شخص
بذله«. حذف

در 1گزينه  
از» توانگر«  
در 3گزينه  

در ك زبوني[  
زبو«است از 

در 1گزينه  
بها«با  غدر  
در 2گزينه  

عب

ال

در 3گزينه  
هاي صورت

در 1گزينه  
و شي خسرو  

و اسرارالتوح
در 4گزينه  

هيچ گزينه  
.     داشت

در 3گزينه  
تناسب بين  

    .  نمود
در 2گزينه  .

تحقيقاً) 2  
چون«قرينة 

تشبي، )4در 
  

erv.ir
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@sanjesheduc

يـا برآمـده   
 داد يا نـه؛  

   

، )در الـف  
 كامـا ن دو   

تارها فقـط    
توان  را مي 

» درخـت «

از گـردش  «
  .     گيرد ي

ationgroup

  

 )وجود
  خت

 

مستقل ببينيد ي
بودنش شبيهي

.ورديمطعيت نيا

.گرفـت  تبعيش 
م آن چـه ميـان

  

  نقش
  مفعول
  متمم

-  
-  
-  
 اليه ضاف
 اليه ضاف
-  

در ميـان سـاخت
»طرفه«، فقط 

و » مـاتم «و » 

«رينـة عبـارت    
مي نكوهش رياة 

2/10/1398(  

ستعارة مشهود
  

مصرّحه از و] (م
شي آموختن بخ

+  
 بازيگري طالع
  دل پيمانه

را موجوديتي م 
تشتوان رأي به  ي

 يا استعاره به قط

توان آن را نقش
هم) در د. داست

.بدلهست، هم 

ن
م
م

 )هستم(= 
 )هستم(= 

مض
مض

 )هستم(= 

د: هـا  حاال وابسته
به فارسي امروز،

هـول «وانـد بـا   
 

  . ر

بـه قر[ آشـكار    
را وسيلة  تقدير

27 چهارممرحلة 

ا  ود
 ....ب 
ام[ كلبه  

سركش

 
نورين است كه 
جا ميكه آيا اين

و ستون تشبيه

 هم ندارد كه بت
پيد معطوفيك 

هس معطوفهم ) 

  نوع
  ل
  ل
(م ] َا]: [شناسه 
(م ] َا]: [شناسه 

  ل
  ل
(م ] َا]: [شناسه 

حا! اند يك واژه م
ب) ب اركان جمله

تو ساز دارد مـي 
 .است مفعول» 

  ) 17و  

در سه تاي ديگر

لبته نه چنـدان
بازيكند و  نمي

3  


م( و علوم انساني 

تشبيه مشهو
همچو حبا] من

سراي جان

  

 آتش مي
مسأله اساساً اي[
را، ك» رخنة دل«

ر هيچ يك از دو

ت؛ چيز ديگري
ن انتهاش فقط ي

)و ج)  كه در ب

ضمير متصل
ضمير متصل

+بن [فعل 
+بن [فعل 

  شناسه
ضمير متصل »

ضمير متصل
+بن [فعل 

هر كدام» ل سياه
بازترتيب(رداني 

س خود نشانة متمم
»دامن«هستند؛ 

16، صفحات2 

ف مفهوم پايه د

هم ـ ا) 1دارد؛ 
ه همين بسنده ن

يازدهم؛ ادبيات

  د
  ]م
  

  

 ـ صبح) شب
 استعاريست يا 

«، يا ] ماه/ شيد 
م و اين دو را در

نيست عطف نوع 
؛ اما آنموصوف 

است  در حالي

  :در» 

  »~نيز

»~دلـ«+ » ~تـ

  

دل«و » ]ان[يد
اند؛ در بازگر مده

كه قبل از خ» ك
ه نهاد، هر سه، 

نگارش. (وشتن

يد؛ درست، خال

 اختيار انساني د
به) 1تفاوت كه 

سنجش ي

تضا






ديش(= دوش 
است تشبيهيضافة 

خورش/ آتش / ع 
 احتياط نموديم

در آن از» و«ه 
ه است در نقش

اين همه،. است

م-«
  »~ـمجوي«
» ...آزاديـ~«  
كن«+ » عزيزم«
  »~گالبـ«
  »~كُنـ«
بخت«+ » ~سر«
  »~گير... «
»~به شير... «

جامه سپي«و » گ
آ پيش از هسته

  .   شاند

كودك«بنابراين 
،»مرغ«و » چشم

از نو يشپمرحلة 

گوي مي ر اختيار

 برتري تقدير بر
دارد؛ با اين ت ير

    
 

 .رست است

 گزينه
1  
2  

3  

4  
اضا» نور عشق« 

شمع/ ثل چراغ 
پس ما! شايد نه

 .رست است

 كنار بگذاريد كه
يك واژه» ورمال

ا قيدنگنه شده 
 .رست است

 گزينه

1  

2  

3  

4  

 .رست است

گلرنگ«ييد كه 
پ» طرفه«و » ن

نش وابستة پسين
 .رست است

است؛ ب ف اضافه
چ«و » مهر«. شد

 .رست است

م: ي طرح نوشته
 .رست است

مبتني برر آدمي 
 .رست است

اشاره به) 4و ) 
تأثير تقداره به 

www.sanjeshse

در 4گزينه  .

در اين كه  
از منبعي مث
جاي ديگر ش

در 2گزينه  .1
را) اول هـ  
كورمال كو«
من) ويرگول(

در 1گزينه  .1

در 4گزينه  .1
توجه بفرما  
آن«و » صد«

ودر جايگاه 
در 4گزينه  .1

حرف» چو«  
نقش باش هم

در 3گزينه  .1
دهي سازمان

در 2گزينه  .1
از تدبير) 2  

در 1گزينه  .1
)3و ) 2در   

اشا] »دوران

erv.ir
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@sanjesheduc

چـرا انسـان      
، ايـن كـه    

 

از ) 2ما در 

 و عالجـي  

جهـد  ت از 
ت خداوند 

جويي  عيب

  ) 4و3

( چشمانش 

رد ( » ود

هاي 
رد  

  كند مي

ationgroup

  . ر و اختيار

  .كند نفي مي

ـد اسـت كـه چـ
توان ديـد، را مي

 .]   گر ني مويه

ام. آرزواز ) 4در 

هيچ چاره مرگ

اي است نمونه ن
، بعد توقّع عنايت

نفي ع) ج.  است

3هاي رد گزينه( 

چ←عيونه -) 

شومع معني مي

رد گزينه( اري 
( دم فروبستن 

عمل←تعمل– 

2/10/1398(  

جبري به مسألة 

دقيقاً همين را ن

منـد  همو گاليـه 
 صورت سؤال ر
رسي قديم، يعن

، دغماز ) 3، در 

به مانند مرست 

كشت كرد) لف
ي اول تقلّا كرد
ور شدن در گور

(شدت گرفت ←

3رد گزينه(رگتر

جه به فاعل، جم

با بردبا←بالحلم
سكوت ،←وت

) 3 رد گزينه( 

27 چهارممرحلة 

دارد، در اين يكي

د) 3مصراع يكم 

هم) 3در ! ست  
همان مفهوم» و

در فا! ست است

است، خشندگي
  .    »امت

است، اما در دن

  .  ب است

؛ در ا]»....عشقم
وجوي روزي جست

خوراك مار و مو
«    . 

←ِاشتدّ –) 4 زينه

بزر←أکبر–)4و

باتوج« د بگيرند 

ب–)  3و2هاي ه
السکو -) 2 زينه

(را كه هايش له

)2(

4  


م( و علوم انساني 

آساني اشاره د ن

گويد؛ م مي  خير

 به درگاه حق اس
ديو« از زبان، )1

ان مستُمند درس

بخسخن از ) 1ر 
وقت صبح قيا ه

غير از مردت كه 

كليد فهم مطلب 

ب، كه مبتالي ع
 بلكه بايد در ج
روري نهايتش خ
»!دوز به ديگرون

رد گز( »معرفه« 

و2هاي د گزينه

ياد←أن يتعلَّمَ –
4(  

رد گزينه( ارش 
رد گز( »  معلوم

با←زعانفه اّلتي
  ) 2رد گزينه 

(، زبان قرآن 

يازدهم؛ ادبيات

راي آسايش و تن

ذكرو  بول عام

ي و سرسپردگي
اما در ! گذارد ي

هما. [گان است

واهيد ديد كه در
به«ساني از خاك 

ي استدرمان زِ بي

)4 مصراع دوم 

درياب« كنيد به 
كافي نيست؛ ل

پر د اين همه تن
ت بزن، يه جوالد

واژگان←ردات

رد(خوردمي←لُ 
3 (  

)2و1هاي گزينه
4رد گزينه ( يي 

پروردگا←رّبه– 
فعل« كند  مي

زع–) 3رد گزينه 
ر( ها و بال ، بال

 عربي،

سنجش ي

وجوي انسان بر ت

قبورت سؤال از 

قاً ـ اسوة بندگي
 به عهدة من مي

دگزا نمودن آدمي

وريد، آشكارا خو
كالبد انس آوردن

درد رازآميزِمان 

گرفتن در بخت

ك[هستند  رجوع
توكلگويد فقط  ي

گويد ي است؛ مي
 سوزن به خودت

المفر–) 3و1هاي 

يأُکُل–)2  گزينه
3رد گزينه( عي 

رد گ( هايي كه 
صرفه جوي←اد

)1 رد گزينه(  
دهد يا مجازات

(ماهي پرنده ←
دو ←الجناحينِ 

    
 

 .رست است

 ديگر به جست
 .رست است

خص شده در صو
 .رست است

شيطان ـ اتفاق) 
كند  ه خود مي

ب دادن و زبون ن
 .رست است

تشبيهات را نخو
سر ز خاك برآز 

 .رست است

هم عشق) يماري
  .ست

 .رست است

برا از  ي و شادي
 .رست است

يكي ه) و هـ)  د
در اين بيت مي

آساني نفي تن) ب
يه«: ن امروزي

  .رست است
هرد گزينه( ست

  .رست است
رد(گاهي ←رع
مايع←سائالً  -)

  .رست است
از كاره←ل اّلتي

االقتصا–)  4و2
  .رست است

مؤمن←»عرفه
دكيفر مي←قب
  )  3و2

  .رست است
←»معرفه« ائر

ا -)   4و 2هاي 
www.sanjeshse

در 4گزينه  .1
ر سه تايد  

در 3گزينه  .2
بخش مشخ  

در 1گزينه  .2
)4و ) 2در   

گناهي را كه
كارش فريب

در 2گزينه  .2
اگر فريب ت  

؛ ازرستاخيز
در 3گزينه  .2

بيم(» علّت«  
براي آن نيس

در 4گزينه  .2
زندگي حقّ  

در 2ينه گز .2
مفاهيم در  

د؛ شاعر رزق
؛ برا داشت

است؛ به بيان
  
  

در 2گزينه  .2
پيو←ِاْنَضمَّ 

در 1گزينه  .2
مضار+ قد 

) 4رد گزينه
در 3گزينه  .2

ِمن األعمال
2هاي گزينه

در 4گزينه  .2
مع« المؤمن

ُيعاِقب–) 3و2
2هاي گزينه

در 1گزينه  .3
السمك الّطا

هرد گزينه( 
erv.ir
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@sanjesheduc

 كند، 

 :ص 

اضافي : 

به –)  2
هاي گزينه

. گويندمي

 1998سال 
  .  است
. ست

يا ، بيشتر 

كه بخاطر 
در قاره 

  .اندرده

( ها 
) ودها

ر 
زندگي 

ationgroup

انسان را نهي←

أرخص–هايي ن

:» هستند « و »

2رد گزينه ( شدوا
رد گ( ُسمَِّيت←

نند سخن آرام م
خدا نزد خدا 

يليون نفر در س
ها خاطر جنگ
ا ها آلودگي آب

گ در جنوب آسيا

  .ت
ز كساني است ك

آلودگي رودها د 
شان را ترك كر

تي، آلودگي آن
رو(ها  درصد آن

ودهاي آلوده در
نند جايي براي ز

2/10/1398(  

←ينَهی اإلنسان 

پيراهن: » نكره« 

»كه« و » را «  

 أنَشَد ، قد أنَش
←ميده شده است

كنها را خطاب ن
ترين بندگان خب

مي 25. رار دادند
د پناهندگان به
ت اصلي بحران
ر روسيه و گنگ

عصر جديد است
شوند بيشتر ازي

-3. جديد است
ها كشورشگي آب

كشورهاي صنعت 
چهل و پنج -4

بيشتر رو -2. ند
ب زياده روي كنن

.  

27 چهارممرحلة 

أن–) 4و2هاي 
  )  4و1هاي ه

« فساتين -۲ند 

/   شودده مي

قد←اندسروده–
نام –) 1د گزينه

ه افراد نادان، آن
محبوب -4.  نرو

قرگي خطرناك 
آن بيش از تعداد
هاي صنعتي علّت
 افريقا و ولگا در

به ع  آب مربوط
ديگر پناهنده مي

هاي عصر جختي
بخاطر آلودگ 19

-2. عيت ندارد
4.  قاره اروپاست

  .درست است
ننكها ترك نمي

ابجا از منابع آب
اندرگير آن شده

5  


م( و علوم انساني 

هرد گزينه( ست 
رد گزينه( نمايد 

خواهنمي :شاء 

برآور: » مجهول

–)  4رد گزينه  

رد( أبياتاً ←اتي

و هرگاه -2.ايده
خودپسندي راه

ك شدن و آلود
 فرار كردند  و آ

ها در كشورهخانه
مريكا و نيل در

مشكل آلودگي
 به كشورهاي د

هاي سخن علّت
998فر در سال 

تأثيري درجمع) 
نظر آلودگي در

كنند، نادرك مي
يل آلودگي روده
دم در استفاده نا
لهاي گذشته در

يازدهم؛ ادبيات

دوس←الّصديق
 كند ، ياريش ن

تش–دشمنانم:   ي

م« ُتقدُِّر /   ده

(عراء اإليرانّيين
ابيا–)  4 گزينه 

  .ست

دتان نيكي كرده
ر زمين با ناز و خ

  

 در معرض خشك
هاي خود خانه

بع آبي در رودخ
 ايالت متحده آم

  .ارند

وان دريافت كه
هاه خاطر جنگ

آلوده از مهمترين
ت و پنج هزار نف

)رودها(ها ت آن
از ن) رودها( ها ن

دليل آلودگي تر
شان را جز به دلي

اگر مرد -3. دارد
 كه مردم از سال

سنجش ي

ا–) 1 رد گزينه 
او را ياري←نهي

ُعداتي -۱هانه
  ايالنه :ُعّشًا 

موجودات زند:  

کثير ِمن الّشع←
رد( و الفارسّية

اضافي اس 2و1ي 

كي كنيد به خود
م برنگردان و در

.باشندگانش مي

ي بزرگ جهان
ها ازموميت آن

ا از زمين و منابع
دخانه كلرادو در
ن فشارها قرار د

تومي 1998ال 
اد كساني كه به

رودهاي آ -2.  د
بيست -4. ر است

دگي و مسموميت
كمترين آن -3 

شان را فقط به د
هايشم سرزمين

دي دارند قرار د
ب چيزي است

    
 

  .رست است
(د ، الزم است 

ُيعي–) 2 گزينه 
  .رست است

طاهاي ساير گزين
ُع–ها تنه: ذوع 

  .رست است
»معرفه « حّية 

  .رست است
←شاعران ايراني

بالعربّية و←سي
هايدر گزينه» 

  .رست است
اگر نيك -1 ←ت

 رويت را از مرد
نشان براي بندگ

  :ك مطلب 
هايي از رودخانه

گي رودها و مسم
در استفاده نابجا
د در چين و رود
ها در معرض اين

  .ست است
شاره متن به سا

تعد -1←ها نه
كنندها فرار مي

هاي ديگرهز قار
  .رست است

آلود -1←ها نه
.دهنداهش مي

  .د
  .رست است

كه مردم كشورش
مرد- 1 ←ها نه

كه جمعيت زياد
بحران آب -4. ت

www.sanjeshse

در 3گزينه  .3
بايد←يجب

رد( بازدارد 
در 4گزينه .3

تصحيح خط
جذ -3ارزانتر

در 2گزينه  .3
الکائنات الح

  است
در 3گزينه  .3

بسياري از ش
عربي و فارس

و« -)  4و1
در 4گزينه  .3

ترجمه آيات
با  تكبر -3

سودمندترين
ترجمه درك
بيش از نيمي
بخاطر آلودگ
زياده روي د
رودخانه زرد
از بقيه روده

در2گزينه  .3
با توجه به اش
ترجمه گزين
آلودگي رود
آسيا كمتر ا

در 3گزينه  .3
ترجمه گزين

را كا) رودها
اندآلوده شده

در 1گزينه  .3
اين مفهوم ك
ترجمه گزين
كشورهايي ك
نخواهند يافت
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/ معرب  - 

 از هفتاد و 
واژگان 

مار  - 
بان عربي 

  .ست

ماقبل 

 :يد

علّم ما 

.  است ليه

يم ما دو 
ط و تفريط 

 درس 
ليف كرد 

ationgroup

- معلوم  –الزم 

  علّية

  صفة/ رب  

هاهاي پيراهنت
و -4. س بخوان

-2. انگيزد برمي
ها كه وارد زبآن

خر تشبيه شده اس

داشته باشد با م 

بياي» فُعلَي« زن 

مع-3.شهرماست

قش آن مضاف إ

ي از مهاجمان تي
جز در حال افراط

چه كه معلم از
كتر آلتونجي تأل

.  

2/10/1398(  

ال –باب تفعُّل  

 فاعله جملة فع

معر - » ک ب ر

قيمت - 2. بيندي
 و آن را در كالس

ريعش، شگفتي
هاي آسي و وزن

برد به صداي خ

»أل « لي اگر 

قت كند و بر وز

بين روستاهاي ش
  .ي عوض كرد

 فاعل است و نق

يكي-2.ت ندارد
نادان ج-4. كني

آنچ -2. دي است
چيزي كه دك- 4.

.كند داللت نمي

27 چهارممرحلة 

» تعّرض« صدر

فعل و مع /   

ک«  األصلّية 

رنج و عذاب مي
ن ايراني بنويس

  )عال
كت درآمدن سر
هاي كلمات فارس

بطقي باال ميمن

آيد ومي» فعل 

دارد بايد مطابق 

ا بزرگترين در ب
 پيراهن ديگري

  
اسم: ُمهاِجمی 

نندگان را دوست
داوند را خشنود

 امر كننده به بد
.كنيت درو مي

مكان انجام كار

6  


م( و علوم انساني 

حرفين ِمن مص

مبنّی - معلوم  

حروفها –»کبر

اش ردر نزديكي
ه يكي از شاعران

مصدر باب انفع 
كند و به حركمي

صداه -3. يستد
 را بدون دليل م

أف« حتما بر وزن 

»أل «  -2ضل   

اين روستا-2.ت
هن كوتاهم را با

   فاعل و مرفوع
ُم -۲    . است

  
 خداوند تكبر كن
ر رها كن تا خد

  ماء موصوله 
مان نفس بسيار

در آخرتي آن را 

است و بر م»   ع

يازدهم؛ ادبيات

د ثالثّی بزيادة ح

 –الزم  –الثّی 

أک«  و مذّکرها 

بوب آسايش و د
انشايي درباره -3

  .تقل شد

(انِطالقه←القه
ت و چپ پرواز م
اي مانند عصا مي
سي كه  صدايش

باشد ح» أل «  

أفض ← فُضلي 

وز در كالس است
پيراهفروشنده  -

نائب←الجاهلُ 
عول و منصوب
.و منصوب است
كبر بورزيم زيرا

ت را خوار وحقير

 -۴ موصوله 
گمشمارم بيمي

ها در دنيا بكاري
  .گيرد بر مي

منافع «ه معني 

سنجش ي

مزيد –للغائبة  
  لّية

مجّرد ثال –بين 

للمفرد المؤّنث 

  َسبعينَ ←نِ 
ظ در دوري محب

3. ر تومان است
الم به عربي منت

انَطال -)ني چپ
غ مگس به راست

گذارد سپسمي
سخن كس -4. ت

به نكره يا بدون

 به نكره است ،
  آخَر ←خرَي 

رترين دانش آمو
-4.  پدرم خريد

 -ب فاعل است 
ل و نقش آن مفع

آن مفعول وش 
يد به ديگران تك

اتدشنام دهنده-

ماء -۲ء نافيه
گناه نمسم را بي

ههرچه از خوبي 
سي معرّب را در

به)جمع مصلحة 

    
 

  .ست است
– فعل مضارع

فاعله جملة فعل
  .رست است

للغائب – ماٍض 
  .رست است

–سم التفضيل 
  .رست است

َسبعين–الَفساتين←
حافظ -1←هانه

مان تا صد هزار
ش از پيدايش اسال

  .ست است
به معن( لشِّمال 

مرغ- 1 ←ها نه
مش را در شن م
تغيير كرده است

  .رست است
تفضيل مضاف به

  .كندت مي
مضاف -1 ←ا 
أُخ -4الكُبري    
او بر-1←  هانه
تر از ماشين پن

  .رست است
اسم فاعل، نائب 

اسم فاعل: رين 
اسم فاعل و نقش 
ما نبا-1←هانه

-3). زد( رساند 
  .ود

  .رست است
ماء -۱←هاينه
نفس - 1 ←ها نه

-3. د بنويسيد
 كه كلمات فارس

  .رست است
ج: مصالح (  

www.sanjeshse

در2گزينه  .3
ف←تتعرَّض

فعل و مع ف
در 4گزينه  .4

فعل←َفّروا
در 1گزينه  .4

اس←الُکبری
در 2گزينه  .4

←الُفساتين
ترجمه گزين

هزار توپنج 
فارسي پيش

درس1گزينه  .4
ال←الشُّمال

ترجمه گزين
صحرايي دم
شده است تغ

در 3گزينه  .4
هرگاه اسم ت
خود مطابقت
در گزينه ها

  ←األكبر
گزين ترجمه

ماشيني گرا
در 4گزينه  .4

4در گزينه 
المتکّبر -۱
:شاتم  -۳

ترجمه گزين
گل به ثبت

شوده نميدي
در 3گزينه  .4

در ساير گزي
ترجمه گزين

دهدشرح مي
كتابي است

در 1گزينه  .4
1در گزينه 
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ه تعميرگاه 
تاد و 

در  -
ده است 

 -3)  گردد
  

ها اشعار 
سسه 

لّم به 
-مي

 

 و يابـد  مـي 

 بدان را وح
 در و ريـد، 

 جـا، تنهـا    

ـر كـدام از     
.  نداشـتند     

ationgroup

شين خرابم را به
در ايستگاه ايست

  نافيه» ما« 
-2. ده داده است

 دكتر تجويز كر

گبر مي» د مذكر
)ؤنّث مي باشند

هملمع- 2.بپرهيز
طمه در يك مؤس

 بايد بشود المعلّ
كند و آن را مي

م را زنـدگي  يح 

نو كه كرد بيان 
دا پا به را دين 

ف و ب همـان

ديـن الهـي هـ«
ت از سـاير انبيـا

2/10/1398(  

  .ان هستند
ماش -2.  داختيم

اتوبوس د -4.  م

« -٣ستفھاميه    

داي رحمان وعد
داروهايي را كه

 

مفرد: الكذّاب«  
 با هم مثّناي مؤ

سازد بو دور مي
مريم و فاط-4. د

 يا دانشمند كه
كه نان درست مي

راه صـحي ايدها،

برايتان را همان
كه بود اين ديم،

و دو پرسش الف» 

«عبـارت  . اشـد  
جـزّا و متفـاوت

  .ست

27 چهارممرحلة 

اسم مكا    حّطة
طر نفعشان پرد
رفه جويي كنيم

اس» َمن «  -٢ 

زي است كه خد
ندارم كه بهاي د

 . رسدايش مي

اين دو فعل به 
مريم و فاطمه ،
توو نزديك را بر 

 گل برابر شدند

به معني دانا: م 
كسي ك: نانوا -3

 .دهدي مي

نبا و بايدها يص

ه دين، از خداوند
نمود توصيه سي

»...است اسالم ،

طلب درسـتي با
ان الهي دين مج

ريفه نادرست اس

 

7  


م( و علوم انساني 

المح -۴     )ع
يهاي خوب بخا
 در مصرف ، صر

. وصوله است

گيخت اين چيز
پولي ن -3. است

ها كند به هدف

 دع←   دبعي)
م( تَشتغالنِ   ←

راي تو نزديك و
تيم دوباره بدون

العالم -2.دشوي
3.دهدن ياد مي
اي روزيود زنده

  . ت

تشخي و معرفت 

خ«: 17ص » ن
عيس و موسي و م

خداوند، نزد ين

  .عزم نيست
د؛ هرچند كه مط
ر كدام از پيامبر

س خود آية شر

)2(و زندگي 

يازدهم؛ ادبيات

منبع( منابع  -
 آموزان به ويژگي
ست پس ما بايد

مو» ما« ميه و 

آرامگاهمان برانگ
ي به فينال رفته

هايش تالشس

←   قرِّبع  -يتُب
←تشتغلُ  -4  

ويي كه دور را بر
دو تي-3.اند شده

 كه پرستيده مي
 خواندن و نوشتن
 كه به هر موجو

تاب درسي است

كسب با و كند ي

تدبر در قرآ«ش 
ابراهيم به و ديم

د قطعاً«:  بخش

 پيامبران اولوالع
نداردمورد سؤال 

زيرا هر. ت است

براساس» ل و تعّق

 دين و

سنجش ي

۳موقف      -
راهنمايي دانش
شور ما محدود اس

استفھام» من « 

ه كسي ما را از آ
ديديم چه كسي

 بخواند و در درس

←تُقرّب  -1 ←

)مذكر است : ن 
وستي با دروغگو
ن عربي آميخته

.  

خدايي است: د 
 كه در مدرسه

كسي است: ده 

، درس يك كت 8

مي تفكر الهي م

يفة اول در بخش
كرد تو وحي به 

ريفة دوم همان

 آيه نام بردن از
 ربطي به آية مو

نادرست 4و  3ة 
  19ص . »د

ن بر محور تفكّر

    
 

-۲←ي ديگر  
به ر -1←نه ها

منابع آب در كش
  .ده شدند

  .رست است
« -١←ي ديگر

چه - 1 ←ها نه
ز آن را دكه ديرو

هر كس درس 
  .رست است
←ها طاهاي گزينه

فريقان( تَعادلَ  
از دو-1←ها نه

ستند كه با زبان
.هنگي مشغولند
  .رست است

  معّلم
معبود-1←هانه

كسي است: گار 
سيار روزي دهند

 .رست است

8ده از متن ص 
 .رست است

پيام در خود قل
  10ص » .د

 .رست است

 ترجمة آية شري
ما را آنچه و. ود

و آية شر» .كنيد
  .ست است

  :ها زينه
مفهوم و مقصود
خش اول گزينه

در گزينة» داوند
اند آورده دين يك

برپا داشتن دين«

www.sanjeshse

هايدر گزينه
ترجمه گزين

من -3.  بردم
سافران پيام

در 4گزينه  .4
هايدر گزينه

ترجمه گزين
اي كمسابقه
-4. بپردازم

در 2گزينه  .4
تصحيح خط

←تَعادلَت 

ترجمه گزين
اي هسفارسي

پرورشي فره
در 2گزينه  .5

الم←العالم 
ترجمه گزين
معني آموزگ

بس-4.فروشد
   
  

در 2گزينه  .5
برگرفته شد  

در 1گزينه  .5
عق با انسان«

رود مي پيش
در 2گزينه  .5

با توجه به  
نمو سفارش
نك آن تفرقه

درس 2گزينة 
رد ساير گز  
مف: 1گزينه   
بخ: 3گزينه   

پيامبران خد
ي آنها همة«
«: 4گزينه   
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  .بيندازد

 پاسـخگوي 
ايمـان   مبر 

  .ب درسي

ثـل آيـات    

بـه   42ص   

 و دريافـت «

 پايـه  ـرين 
  ة و الوِاليـ 
 واليـت ( ي 

 ذَكَرٍ من ُكم

 بـه  تجـاوز 

 نيازمنـد  ه 
 

ationgroup

  .كتاب
رديد و وسواس ب

پا توانـد  نمـي  ن 
پيـام آخـرين  به
كتاب 33ص » 

آيـه مث ـي يـك  

اسـت كـه در ص 

«به مسـئوليت  
  56ص » آن

تـ مهـم  را» اليت
و الحجِّ و لصومِ

اسـالمي حكومـت 

خَلَقناك النَّاس انَّا 

ت از را اسالم ن با

جامعـه همـواره  
 .نيستخدا  ل

2/10/1398(  

ك 31ص . است
يد شما را به تر

اكنـون بر قبلـي،  
ب قبلي پيامبر ن
.است گذشته ن

 آوردن حتـ«حد

»جاز محتوايي

هم ب ﴾...يزَكّيهِم 
تدبر در قرآ«. »)
 

  55ص . ست

وال«ميان آنها  ز
ا لزَّكاةِ و ا و صالةِ

ح تشـكيل  بـا  ي 

  . اند ده

اَيها يا﴿: بود فه

مخالفان و گويان
 74.  

و پذير نيست ن
رسول نيازمند عه

27 چهارممرحلة 

مل ختم نبوت ا
ها نبا گزينههاي 

پيـامب تعليمات 
پيروان كه است ن

پيامبران ستورات

 با عنوان و در ح

اعج«و از موارد » 

يآياته و علَيهِم ا
)ديني مرجعيت

 55ص . كرد م
اس الهي آيات يق

ا و دانسته ستوار
الص خَمسٍ علَي 

الهـي قوانين ي

برداشت شد 72

شريفآية  اين ت،

زورگ كه است ي
ص» .كند م مي

پايان و شدني ام
جامع مناً همواره

8  


م( و علوم انساني 

از عوام» اسالم ن
ه ي بودن بخش

از بخشي كه ت
اين نشانگر مان،
دس از پيروي دم

اي تحدي. است

»سابقه بي علمي

يتلو اَنفُسهِم من 
م( قرآن تعاليم ن
تنظيم و مرتب 
عمي فهم براي ي

بر پنج پايه اس را
ي سالملي االع

اجرا«مسئوليت 

تا  69 از صص 

حضرت آن ة كار

بزرگي قدرت دن
فراهم را سلمانان

  . ت

تما امري دين، ن
ضم. 83ص . »د
  83ص . »ت

يازدهم؛ ادبيات

دين بودن وزآمد
ينان يافتيد، يكي

است اين نشانگر 
زم يك در دين د
عد و خدا فرمان 

برگرفته شده ا 4
  .  

ع نكات ذكر«ي 

لًا رسو فيهِم عثَ
تبيين و تعليم« 

شد، مي نازل يج
مرجع علمي رين

ر اسالم كه ست
بني«: است )ع(قر

محديث در ذيل 
5  

هستند كه عيناً

سرلوحة و بود ها
  .73ص . »﴾
آمد وجود به گر،
مس پيشرفت صت

درست است 1ة 

تبيين و تعليم و
خدا را ادامه دهد

يافت هم فزايش

سنجش ي

رو و پويايي« به 
نة درستي اطمي

جديد كتاب دن
چند يا دو وجود
از سرپيچي اي

42ة آن در ص 
 در قرآن نداريم

ها از نمونه» هان

بع اذ المؤمنينَ ي
هم به مسئوليت

تدري به كه را يم
معتبرتر و اولين

اس شده نقل مين
باق امام حديث ن

و اين ح. »»الية
56ص . شود  مي

ه) ص(مبر اكرم

ه انسان تقواي ي،
﴾...بائلَ لتَعارفوا 

يكديگ با سلمانان
فرص و دارد مي ز

ديني فقط گزينة

و ادارة جامعه و 
خ رسول راه واند
اف بلكه نرفت، ن

    
 

 .رست است

  .است 22ص 
 .رست است

ش سؤال مربوط
ه موضوع و گزين

 .رست است

آورد و جديد بر
و«و » .باشد دم
معنا به كار اين 

 .رست است

، از آيه و ترجمة
هم اصالً) 4نة 

 .رست است

انبساط جه« به 
  .ده است

 .رست است

علَي اهللاُ منَّ لَقَد﴿ 
اشاره دارد و هم» 
كري قرآن )ص(م

ا )ص(پيامبر تار
 .رست است

معصوم از عددي
اين جملة آنها ز

بِالوِ نودي ء كَما
مطرح و بررسي م

 .رست است

هاي پيا فرمايش
 .رست است

بندي تقسيم در 
قَب و شُعوبا علناكُم

مس اخوت ثمرة 
باز مسلمان هاي

 .رست است

تعاليم د/ ها  وزه
 .رست است

  :ها زينه
حكومت اصوالً«

بتو كه است مي
بين از تنها نه.... «
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در 4گزينه  .5
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در 2گزينه  .5
پيامب آمدن«

مرد نيازهاي
و اند نياورده

در 3گزينه  .5
متن سؤال،  

گزين(» قرآن
در 4گزينه  .5

آيه مربوط  
آن اشاره شد

در 1گزينه  .5
آية شريفة  

»وحي ابالغ
پيامبر اكرم  
رفت و گفتار  

در 1گزينه  .6
متع روايات«

ا. اند شمرده
بِشَي يناد لَم

م» )ظاهري
در 4گزينه  .6

احاديث و ف  
در 2گزينه  .6

وي مالك«
و ل اُنثي وعج
ترين مهم«  

ه ملت حقوق
در 1گزينه  .6

براساس آمو  
در 4گزينه  .6
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معلم و حاكم
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 »ر حـديث 

  91ص 

 بـه  اشـت، 

رآن و اهل 
 )ع(علـي  ن 

 و ايـن دو   

 كـدامين  ـا 
كـه   حـالي 

آن بزرگوار 

 فرمـان  ان 
11  

 ت سـلطنت  

  .تند

ationgroup

  84ص 

تفكر در« ».كرد

ص. »شود نمي مبر

د قـرار  تصـادي 

 96  

حت آمده كه قر
اميرالمـؤمنيند    

اسـت  بـا علـي          
  

بـا حـق «د كـه   
درح بشناسـي،  ـا 
آ »كران علم بي«

بـد و كـرده  زي
11ص . »نيافت 
تخـت بـر  اميه ي

  )كيبي

هستن 114و  11

2/10/1398(  

ص .بشناساند دم

ك اعالم رسالت م

پيام بستگان ساير

اقت ةمحاصـر  در 

ص. است )ع(ي

ث ثقلين به صراح
ـرت نيـز وجـود
 قـرآن و قـرآن

.داللت دارند )ع

بـود شده ترديد 
هـ شخصـيت  ةل 

«وط به فضيلت 

ريز برنامه )ص(م
تحقق بود، شده

بني شدن سوار 

سؤال ترك. (ست

16و  115صص 

27 هارمچمرحلة 

مرد به و كند في

انجام عدم با وي

س شامل و است ر

)ص(پيامبر كه
  

علي يرالمؤمنين

در حديث:  است
ق اهل بيت و عتـ
ه كـه علـي بـا

ع(عليلمؤمنين 

و شك كه دچار
وسـيل بـه  را ـل 

 اين سخن مربو

اسالم پيامبر كه
ش طراحي »مت
موجب كه را ن

اخذ شده ا 103

از ص/  ترتيب در 

  ديني

9  


م( و علوم انساني 

معرف را امامت م

   

مساو را مأموريت

نظر مورد بيت ل

ك سالي سه در ب
97ص  ».گرفت

 همان وجود امي

كتاب 99ر ص 
يكي از مصاديق
ـم تأكيـد كـرده

اميرالهل بيت و 

 اختيار مردي ك
باطـ و حـقّ  هي 

و. 102ص  ».د

ك مسيري از را ت
اما«مبناي  بر ه
مسلمانا ميان قه

3س هشتم ص 

ر يك از آنها به

   1درس . رند

هاي ف و اقليت

يازدهم؛ ادبيات

مقام رد شايسته

.ب درسي است

م اين ندادن جام

اهل از خاصي راد

طالب ابي  شعب
گر عهده بر را  دا

است كه »امبر 

در »يك ة شمار
ي). 87ص  »يث

ُ  ـعلـيٍّ  مهـ »ع
ث به عصمت اه

جمل معياري در
خـوا مـي ! اي رده
شوند سنجيده ،

امت رهبري كه 
كه اسالمي ومت

تفرقه و اختالف 

مورد سوم از درس

ظر و مرتبط با هر

پذير  نكنند نمي

معارف

سنجش ي

فر تواند مي كه ت
 

كتاب 89و  85ص 

انج خداوند«: 2 

در اين جا افر«: 1

در ] )ع(ن علي
خد رسول  جان

پيا جانشين و ن

حديث، سؤال 
حد در تفكر« (

آنُالقُـر  و لقُرآنِ
هر دو حديث ضمناً

جنگ ج ةهنگام
كر واژگون را كار
حق مقياس با د

  . درسي است

داد رخ حوادثي 
حكو نظام ،تيجه

و امام دستورات

و م 111هم ص 

هاي مورد نظر ش

  .درسي است

 پنجگانه درك

    
 

است خداوند نها
.درست است

ده از متن صص
 .رست است

ست بودن گزينه

 .رست است
1ت بودن گزينه 
 .رست است

اميرالمؤمنين[ ت
حفظ مسئوليت

جان«رس هشتم 
 .رست است

در تفكر«جواب 
.ناپذيراند جدايي
ا مع علي«ديث 
ض .99ص . راند

 .رست است
در ه )ع(علي ن
كا«: قرار داد »؟
بايد كه هستند 

10  
 .رست است

كتاب د 104ص 
 .رست است

خدا رسول لت
نت در و كرد ارج

د از ت سرپيچي
  112ص . »

 .رست است
و دوم از درس نه

 .رست است
سته شده و چالش

 .رست است
كتاب د 112ص 

 .ترست اس
يزي را با حواس
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برگرفته شد  
در 2گزينه  .6

علت نادرس  
  90ص 

در 1گزينه  .6
علت نادرست  

در 4گزينه  .6
آن حضرت«

م پدر فرمان
و عنوان در  

در 3گزينه  .6
مربوط به ج  

از هم ج بيت
در حد. است

ناپذير جدايي
در 3گزينه  .7

اميرالمؤمنين
است؟ طرف

ها شخصيت
0ص . است

در 3گزينه  .7
متن ص عيناً  

در 3گزينه  .7
رحل از پس«

خا بود، داده
آن حضرت«  

ديد مي بود،
در 2گزينه  .7

مورد اول و  
در 1گزينه  .7

موارد خواس  
در 4گزينه  .7

متن ص عيناً  
  
  

در 2گزينه  .5
زيرا آنها چيز
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  1درس  

ationgroup

.ر نبودن نيست

2/10/1398(  

ه نديدن دليل بر

  1س 

  3س 

  3درس . د

27 هارمچمرحلة 

نگر اين است كه

درس. دي هستند

  2س 

درس. وند است

سول ايمان بياورد

10  


م( و علوم انساني 

  

بيان. باشد ش مي

يافت اشياي ماد

  12ص  1س 

  2درس . 

درس.  علت است

  .شوند مي

  .دل است

هاي انكار خدا زه

  3درس 

ند به خدا و رس

  3درس . د

  4درس 

  4درس . 

يازدهم؛ ادبيات

1درس . دهد ي

ن از جنس خود

در به درك و دري

درس.  انكار كنند

  2درس 

.جود داشته باشد

نياز از باشد بي

  2س 

ديده شناخته م

ت قلب و پاكي د

ز عوامل و انگيز

د. شود نتهي مي

توا نمي. شود مي

تي جستجو كرد

د. د عملي است

دارد هايي باز مي

  4س 

سنجش ي

ت تأثير قرار مي

كند چون ذب مي

ي بودن، تنها قاد

مادي راان غير 

د.  پديده نيست

ود و مستقل وج

 چيزي پديده نب

درس.  نياز است

 عالم با عنوان پد

ز خداوند سالمت

ست ازهاي نادر ت

 انكار خداوند من

و جهل گرفتار م

پرست ه جاي حق

ند، بيانگر توحيد

  4درس . ست

  4درس 

يدن به هدف نه

درس. شود ه مي

    
 

 .رست است
ات انسان را تحت

 .رست است
هن را به خود جذ

 .رست است
ن به علت مادي

 .رست است
توانند جها ي نمي

 .رست است
ن از خصوصيات
 .رست است

تواند خود به خو
 .رست است

علت است و اگر
 .رست است

ت اصلي پديده
 .رست است

لّيت، موجودات
 .رست است
ها از غفلت انسان
 .رست است

 غلط و برداشت
 .رست است

 غلط به عوامل
 .رست است

نگري و ر سطحي
 .رست است

ي خودپرستي به
 .رست است

ن در برابر خداون
 .رست است

د مافوق علل اس
 .رست است

د. را عبادت كند
 .رست است

 انسان را از رسي
 .رست است

پرستي ناميده ت
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Part A:

 aند پس 

ationgroup

: Grammar

كن  غذاي كم مي

2/10/1398(  

 5  

r and Voca

  . است

 چون اشاره به

 

 

27 هارمچمرحلة 

  5س 

درس. ش بيفزايد

abulary 

درست) 2(ورد 

اما. ناسب است

  .ستفاده كرد

 

 .خطر بنويسيد

 .كند شرفت مي

 

11  


م( و علوم انساني 

 

درس. د نقص دار

  5س 

و توانايي خويش

باشد مو ؤالي مي

a l  وsome من

ا mustبايد از 

  .صور كنم

 .گيري نيست ه

اي در معرض خ

  . برداري كند

تر پيش سيار سريع

)2(انگليسي 

يازدهم؛ ادبيات

 5درس . ست

ست و ريشه در

درس. گردد  مي

  5درس .  آيد

 بالها بر قدرت و

ست و جمله سؤ

littleست پس 

  .درست است

شاره دارد پس ب

توانم تصو ل نمي

مادي قابل اندازه

ها  در مورد زبان

خواند يادداشت 

انگليسيم بسم، 

ا

سنجش ي

مال خداوندي ا

هاي ظلم اس گيزه

د است استنباط

ه باليي گرفتار

ها و ن با محنت

 قابل شمارش اس

  .ت است

 قابل شمارش اس

جستجو كردن د

 به يك قانون اش

ا را در زمان حا

خوب به صورت م

خواهم  شما مي

ي كه چيزي مي

شتر مطالعه كنم

    
 

 .رست است
يكي از صفات كم

 .رست است
درون يكي از انگ

 .رست است
ش بشري محدود

 .رست است
 كسي داند كه به

 .رست است
ر سايه در افتادن

 .رست است
ينكه زمان غير
 .رست است

a عبارت درست
 .رست است

اين مفهوم غير
  .ست است

 .رست است
Loo به معني ج

 .ترست اس
مفهوم جمله كه
 .رست است

ها گي بدون بچه
  ردن

 .رست است
ش تحصيالت خ

 .رست است
عنوان تكليف از

  ض خطر
 .رست است

عادت دارد زماني

 .رست است
 مطمئنم اگر بيش

  ت كردن
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در 4گزينه  .7
كه در......... 

   

در 2گزينه  .7
با توجه به اي

در 3گزينه  .7
at school

در 3گزينه  .7
Food در ا
little درس

در 1گزينه  .7
oked for

در 4گزينه  .8
با توجه به م

در 3گزينه  .8
زندگ: ترجمه

تصور كر) 3
در 2گزينه  .8

ارزش: ترجمه
  ارزش) 2

در 1گزينه  .8
به ع: ترجمه

در معرض) 1
در 1گزينه  .8

او ع: ترجمه
  عادت) 1

در 2گزينه  .8
من: ترجمه

پيشرفت) 2
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Part B: 

 est از آن  

Part C: 

ationgroup

Cloze Test 

و بعـد theت  

Reading Co

2/10/1398(  

بي قبل از صـفت

  .كنيم ه مي

omprehensi

  

27 هارمچمرحلة 

  .ت

هاي تك سيال ت

many استفاده

on 

 

.»....................ز 

12  


م( و علوم انساني 

اني محبوب است

ه در مورد صفت

yمفهوم جمله از 

  .ده است

  ند

 ................... .را 

ساز توسط ساعت

يازدهم؛ ادبيات

د چون اينجا مكا

  .ي ديدم

 درست است كه

  

ت و با توجه به م

  .ست

آمد) 4( عبارت 

. ...............  
مانن تان زنده مي

. ...............  

  ................. .ي 
   است

شود زير فيد مي
  نهان شود

  .دند

ك ساخته شده ت

سنجش ي

تاق رزرو كرديد

تم كه او را جايي

كل صفت عالي

.ظره عالي داريم

ل شمارش است

عبارت درست ا 

ترين ترتيب در

.ن اين است كه 
ختلف در زمستا

..خوابد  ستان مي
  كند  مي

ت كردن به معني
براي يك فصل

ي در زمستان سف
كند در برف پن ي

بود................. وع 
  كي

عروسك«: يست
  ت

    
 

 .رست است
مئن شويد كه ات

  
 .رست است

الً مطمئن هستم

 .رست است
مفهوم جمله شك

  .كنيم 
 .رست است

يك بالكن با منظ

 .رست است
pla كه اسم قابل

 .رست است
to be inter
 .رست است

مفهوم جمله بهت

 .ت استرس
ه اصلي اين متن

هاي مخ  به روش
 .رست است

واني كه در زمس
 بدنش استفاده
 .رست است

ق متن، مهاجرت
تر ب  جاهاي گرم
 .رست است

شش روباه قطبي
سفيد كمك مي

 .رست است
ها از نو ن روبات

هاي مكانيك ازي
 .رست است

 جمله درست ني
ك انسان را داشت

www.sanjeshse
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  s  
    
   
  1  
 1  

  p  
    
   
  1  
 1  

x x<2 

f (n) =  

q   هـر دو

  s  
   
   
   
 1  
 1  

ationgroup

~ p  p
1  
  1 
1  
  1 

~ p  q
1  
1  1 
  
  1 

x<   عبـارت

n (n )× − ×1

و هـم   pهـم   

q  p 
   
1   
  1 
   
1   

2/10/1398(  

p ~ p 
1  
  
1  
  

p q)∧  
  
  
  
1  

xـه ازاي      <1

...× × × 2 1

از آنجـايي ه. داد 

q p s∨ 
   
   
 1  
 1  

1  

27 هارمچمرحلة 

s (p⇔   
  
1  
1  
  

~ p (  
  
  
1  
1  

شـد بنـابراين بـ

f (n)

f (n )
 =

+1

يز رخ خواهـد د

(p ∨ q s∧

 
 
 
 
1  

(  

13  


م( و علوم انساني 

  ستند

~ p)

(p q)∧

صـحيح باش pه 

n (n× −
=

(n ) (− ×1

ني qافتد آنگاه 
  .ت

s) (q∨ ⇔ ∧
1  
1  
  
  
1  

)2(ي و آمار 

يازدهم؛ ادبيات

  .شد

 . ...............  
هاي اوليه هست ت

صحيح است كه

) ...− × × ×1 2
(n ) ...− × ×1

  q: رباغه
اتفاق بيا pگر 

گزاره صحيح است

p ∨  s)∧

  
1  
1  
  
1   

رياضي

سنجش ي

ساخته ش.......... 

ه كه اشاره كند
 متفاوت از روبات

 بنابراين زماني ص

×1
× ×2 1

n=

عطا خواندن قور
p است يعني ا

شد پس ارزش گ

s   q

    
 

 .رست است
........ر مكانيكي 

  شانزده
 .رست است

سنده سعي كرد
ي مدرن كامالً

 .رست است

  رست
p ≡  

 .رست است

است pعادل 
  

 .رست است

 .رست است
و ابوع p: ن آب

q معادل 
باش غيرممكن مي
 .رست است

(p p) ∨
1  
1  
1  
  
1  
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 1  
 1  

  

ـه طـرفين    

ها با  وف نام

ـودار تـابع    

در حالت  )

f  هماني  

g(x)  

f ( ,   
fR    

f (x)   

  حت مثلث

f (x)   

g   
ationgroup

  1 
1  1 

.ز صحيح است

اسـتدالل كـ) 2

 تنها تعداد حرو

شد كه ايـن نمـ

)عني  , ) 3

f (x) x 

x x
)

x


  

, ), ( , ), ( ,11 2
,س  , , ,1 2 3 4

x g(x) 

عده 
1
مساح 2

n g(x) 

g(x)  1

2/10/1398(  

1  
 1  

s (p  نيز

2براين قسـمت    

كسان نباشند و

 تبديل خواهد ش

يع 3قي كمتر از 

x g(x) 

,

,




1
1



), ( , ), (2 3 2 4
پس

x x

 


2 2
2

2

 قاع× ارتفاع  2

n

n

n

n




 
 

2

3
2

1

1



 
g(x 1
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 1 

q)ست قطعاً 

x  اسـت بنـاب

ها يك ها و معدل 

                  

راي اعداد حقيق

x

f (x) x




1



, ), ( , ), (3 5 4

x

x 2 2
2



  
1 1 2 12

n
n

n



 

1

11




 

) 1
14  


م( و علوم انساني 

  
1  

(p صحيح اس

yپس    

ها، كد ملي دگي

ر به             

ي آن است كه بر
  .خواهد بود

x ,

x

 1
x , 1

fR   

, ), ( , )6 3 7 4

x 1

n

n



 

1

1



 

 ساير جاها

يازدهم؛ ادبيات

1  
1  

s) (q  

x فرض  y
  .باشد باه مي

د ولي نام خانواد

ي ساعت نمودار

مت غير اعشاري
 , , ,...1 2 خ

.  

د پس  , 1

سنجش ي

s) جا عبارت 

ال بيان شده با
 شده است اشتب

تواند تكرار شود 
  

هاي  عكس عقربه

ارش همان قسم
 صحيح مثبت 

ست خواهد آمد

باشد 1يا  اند 

    
 

1  
1  

شود كه هر  مي
 .رست است

ه در صورت سؤا
x y تقسيم

 .رست است

مي (x)ه نام 
.باشند  ثابت مي

 .رست است

رخش در جهت

 .رست است

 حقيقي با اعشا
شامل تمام اعداد

 .رست است

به دس 3ي جواب 
 .رست است

g(x تو تنها مي
 .رست است

 .رست است

 .رست است
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h(x)  

 دانيمفان 

 گلستان و 
درس (» .ت 

از ) ج). يـه 
 14ـفحات  

. كردنـد  مي

  ).39فحة 

بـه  » رتـش  
، صفحة 4 

درس . (قي

ationgroup

g ( )2 1 12
1



فه، اخالق و عرف

ن ديوان شمس،
هجري اسـت تم

داي(نجـم رازي   
، صـ1درس . (د 

ساده بازنويسي م

، صف4درس . (را

سـتاد آر«الً در 
درس. (است» ن

عراقهاي سبك  ي

2/10/1398(  

)
/ 

22
1 


ظهور عاطف يبرا

 كه آثاري چون
هشت شاعر سدة 

مرصـادالعباد ز 
يعني عبيـد اف،

زبان سرا به  كل

ر با برنامههم بر 

به كار رفته مثال
قشون«يل بوده 

 و قدر از ويژگي

27 چهارممرحلة 

f (x) 4

  »ريد

ب زين يلب مثنو

 هجري هستند
سلمان ساوجي

ا) ب. گويـد  مـي  
اخالق االشراو  ه

هاي مشك كتابن 

بظهيرالدين با و 

[تان اول است 
سي از تركي دخي

ت، و باور به قضا

2(

15  


م( و علوم انساني 

1دهد پس  ي

  گريد دبدم 
گر دصت كه بر 

البته قال؛ افتيش 

عراي قرن هفتم
از س د و خورشيد

، مولـوي، م فيه
موش و گربهو  

خي نويسندگان

به تركي نوشت

ساختة فرهنگست
آنچه در فارس. ه

است خراسانيك 

2( فنون ادبي 

يازدهم؛ ادبيات

 1 را نسبت مي

  

ر حال تباه مردب 
امروز يكي نيست 

گسترش  مثنوي
  

ويسندگان و شع
جمشيد. اند ورده

فيه ماو   سبعه
صد پندصاحب 

، برخ)تم و هشتم

را به اللغتين حاكمة

بازس» آرتش«ية 
فارسي ميانه» ار

اي فكري سبك

 علوم و

سنجش ي

ه به هر ايراني عدد

fR  است.

// گريد دخون 
// صد گريان بود

13(  

بر خالف ق بود،
)14، صفحة 1 

ترين نو  از بزرگ
 از خود پديد آو

مجالس، كاتيب
از ص) د.  ساوجي

 18(  

هاي هفت قرن(ه 

محتاب از جمله 

ت؛ به شكل اولي
ارتشتا«از ] شون

ها راده از ويژگي

39(  

    
 

 .رست است

تابع ثابت است كه

 ثابت با  / 4

 .رست است

تا بر وطن ت كه
 يك مرده دو صد

3و  12صفحات 
 .رست است

زبان دل و عشق
درس(» .آورد د

 .رست است

سعدي، و عراقي
را به نظم و نثر 
  )17تا  14 

 .رست است

مك، مثنويحب 
سلمان خورشيد

 .رست است

تا 16 صفحات 
 .رست است

س، در اين دوره
  )38صفحة 

 .رست است

چند كت ير نوايي
 .رست است

لمة دخيل نيست
كلّ قشيا   حرب

 .رست است

ور به اختيار و ار
  )38و  37 

 .استرست 

9و  38صفحات 

www.sanjeshse
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...لمعات و 

، صفحات1
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از صاح) لفا  
جمشيد و خ

  )17تا 
در 3گزينه  .12
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اتفاقاً برعكس  
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در 4گزينه  .12
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اركانجاي 
39 .(  
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 وزيـري را   
! ود بياوردر

 تـا حـدي     
ده، هـم در    

هم تشبيه  
درس . (ـار    

 »هبا«نيم 
دسـت  و  د  

]  شدن باغ
، )2اما در  

، »صـرّافان 
  

هـزار  «در [

» اشـك «ز  

ع كنيد بـه  

    آن كـه در   
ationgroup

هـيچ): 1صـوير  
يم حضورتان فر

هـم وضـع) 2 
صرع يكـم آمـد

  )27صفحة 

)4.] آيد ور نمي
 اسـت از لـب يـ

فرضاً هم كه ندا
پـاي اميـد 4در  

   مجاز
 ]بهارز 
  
  
  
  

اليه واقع مضاف
.حذف) 4و ) 1 

«و » جـام «و ) 
)6درس . (باشد

! [خوانيـدش  مي

اسـت از صـرّحه  

رجوع. [نشين عه

حـال آ.  هسـت      

2/10/1398(  

؛ در تصادات از    
نويس سر تسلي خ

در. شكل گرفته
هم در مص اداتـ   
، ص3درس . (اند ه

ت و به كار كنكو
ستعارة مصـرّحه

ف[ 3، در گزينة 
امـا د!. اسـت  ]د  

انواع ديگر )
از[فروردين 








م) [4، و در ]الله
ر صورت سؤال،

  )6درس  (

)معشـوق (» وتـ «
ب ت يك مدحيه

 آن كه انسان م

اسـتعارة مص» ش 

فروشانِ صومع ت

وصـلي در كـار

27 چهارممرحلة 

ـر اسـت، حتـي
ت، تا بندة پاسخ
در مصرع دوم ش
ه تشبيه است ـ

ماننده شده ه در

م آكادميك است
هم اس» لعل«و 

صبح وصالو  ن
گـنج سـعد در[ 

  

ستعارة مصرحه

  
  و

ـ ال: تر  و ـ مهم 
خواسته شده در

.چشماست از  ه

«هاي   به قرينه
تمامتند مجاز از 

جزئي از تمامت

آتـش«مان بيـت  

شي شاعر بر عزلت

صـالي يـا اميـد و
16  


م( و علوم انساني 

تـ همه چيز مهم
صر خيال كجاست

است د به تشبيه
هم كه ـ البته) 

بناي سهبه يك 

در مصرع دوم» 
تشبيه هستند، و

شب هجرانو ل 
كليد] سعدي[ 

)3درس ! (ستند

ا(تني بر تشبيه 
  
  

]ي[گو
سرو] آن[

  

 باز، مستي
 اعتبار ترتيب خ
ستعارة مصرّحه

،)4در » بازار]ن
تواند مي» قافيه« 

است، ج سر» سر
   

ر مصرع دوم هم

ه ماية فخرفروش

وص) 1و ) 4و ) 

يازدهم؛ ادبيات

از ه خيالشبيه 
ما بفرماييد عنص

مشكوك بي كه 
4در . م نشسته

ب ن و افغانستان

»تير« دربارة آن 
ت» تاس«توم به 

گردون كمالو  ه
پند] يم در آن

فة تشبيهي نيس

مجاز مبت

 رده
 

) [3، در ]ندن
است؛ پس، به ي
ا» نرگس«، )]ق

اين[«] دست كم
)1اما در . شّاق

س«، » جنبانيد ي
)6درس .] (ست

، و در»غذا« از 

ـ كه شده) 3در 

2 ايـن كـه در   

سنجش ي

، كه در تشگيريم
شم ضل دانست

ساً كلّ ساختاري
ت در مصرع يكم

تبت و ايرا )3ر 

بحث. [هم) 3 
ملة اسناديِ مخت

كوكب مشروطه 
 هست كه ببيني

اضاف چه باشند، 

  تشبيه
  

  سروباال
  سروقد

قامت چوگان كر
 سيم اندام

ي، سر پيش فكن
معني حقيقير 

معشوق(= ي سرو 

د[، و )3در » ب
محفل عشو  مي 

مي«، و »دستار« 
اس مميزستوري، 

است مجاز» نان

ديده است، جز 
  ]5ز درس 

هم نزديكند، الّا
    

 

 .رست است

را سرسري نگي
متاي تو وزيرِ فا
م از اين كه اساس
؛ باز اين كه ادات

در: ر مقام اثبات
 .رست است

؛ندارد مصرحه 
هر دو جمل): 2ر 

 .رست است

،)2، در طة ذلت
مصرع دومي هم

هر هاشان قرينه
 .رست است

 بيت
 )الف
  )ب
  )ج
ق  )د
  )ه

  
 .رست است

 2] ( مستي
د» نرگس«هند 

علق به آن سهي
 .رست است

دختر آفتاب«، )2
و لباند از  رّحه

 .رست است

،»بر... تاج «ي 
به لحاظ دس سر،

 .رست است

نا«ول بيت دوم 
 

 .رست است

انگيز و نكوهي غم
، بخش پ، از3 

 .رست است

فهوم بسيار به ه
www.sanjeshse
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  )سوم
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ورط، )1در   

م! يعني چه
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) 6درس (  
در 2گزينه  .13

ها، در قرينه
ده نشان مي
تع[به قرينه 
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در » لعل«  

استعارة مصر
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هاي به قرينه  
س، »سر برده
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در مصرع او  
 ) 6درس (
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غ» تنهايي«  

خودارزيابي
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ها در مف بيت
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  ]5س 
  

و » شار«ر 

 يـك ـ دو        
يشين اين 

 اين بحـث  
  .  ر بگذرانيد

ن فـاعالتن   
 5 ( 

 پيشرفت ر
 و نجوم ت،

 و تغييـرات 
 و گـويي  ام

را به  )لغان
 خصـوص  ه 

 شـده  ـاب 

ationgroup

بخش ب، از درس

د) و د) و ب) ف

 سـه ـ چهـار و
هاي پي در آزمون

سال آينده البتّه
لي دقيق از نظر

فـاعالتن) [4و  
درس. ( چهار تا

د را پويايي ثر و
رياضيات شناسي،

تغ رو، ايـن  از. ـد 
دشنا همچنين 

مبل( داعيان ي از
بـه خالفت، ركز

حسـ و زيركانـه  

2/10/1398(  

، بخ4خودارزيابي 

   )فاعلن(= 

  )فاعلن(= ال 

  

ايم، الف ص نموده 

رونه بـه شـكل
د. [»ه پسته اندر

بگيريد؛ س بلند 
را خيل 2، نمونة 

]فعـولن فعـولن   
نهساخته شده، 

نقش مؤث دلسي
ش گياه داروسازي،

كنـ عمـل  ـامبر 
او. نشود گرفته 

  .گرداند

ي شبكه منظمي
مر از دور مناطق

بسـيار  عباسي 

27 چهارممرحلة 

رجوع كنيد خ! [

( )3  + فاعال)
  )فعولن 
 ( )3  +فاعال

( )4   
)اعالتن  )2

چنان كه مشخص

داد و واررِ كامل 
يني چو لبت به

را» صوت كوتاه
،22، صفحة 2س 

فعولن فعـولن ف
س سه ركناز ) 4

اند مسلمانان و ت
د پزشكي، يات،

پيـ سـنت  و ـدا 
جزيه مسلمانان

بازگ بيت اهل ه

عباسي خاندان ،
م را خود هاي ت

داعيان تبليغات

17  


م( و علوم انساني 

جش دهد و بس

 هفاعالتُن : د)

(  +مفاعي=)
فاعالتُن:  كُنَم
 مفاعيلن: يبا
فَعالت فا: تس

نش داد ـ همچ

  )2درس (

دورِتوان  را مي ر 
صفت گهر نبي «

مص«بايد  مي وزن
ما، عجالتاً، درس

) [1. رفته است
4 اين تفاوت كه 

يافت تجلي يشه
ادبي كالم، فقه، ،

خـ كتـاب  به ت
نو م از و شود ف

به را فدك و كرد

هجري دوم قرن
فعاليت كانون ن،
ت .بودند داده رار

)2(اريخ 

يازدهم؛ ادبيات

خواهد رنج ه مي

رشا ||ـئي سر 

2(مفاعيلُن  
ك ||ِ دون پرَ   ور

كشتي ح||نوشد 
 || با ز ميشـه

) بلند  ) نشا
  )5س 

    )

سه ـ چهارو  دو 
«يا » تان عشقم

5(  

وبراي انطباق با 
خواهيد خواند؛ ام

يكسان شكل گر
دارند؛ با كسان

اندي و عرصه علم
حديث، تفسير، 

گرفت تصميم و د
متوقف فتوحات د

ك منع بود، كرده

ق اوايل در اموي
داعيا اين. كرد ي

قر بود، عرب جر

 تا

سنجش ي

قصه» ساديست«

ـمانـ ـئ || پيـ 
:كُن مي د||ياي 
ِـتي || گيـِش 

كـ باش ||ـ را را 
ز چِـ رو ||شقَم 

بايد ه قاعده مي
درس. (دارند يده

    

 يك ـ ددو لخت
در گلست تز اس
5درس .] (ايم ده

ب: تباد تُس ||ك 
مفصالً خ» زباني

ركن ي ارچهاز ) 
هاي يك ركنگانه، 

در ع اندلس، مي
از قبيل معارف 

  .كردند

كرد اتخاذ كومت
داد دستور جمله

ك رسم اجبار به 

حكومت ا با رزه
سري فعاليت مي

مهاج هاي قبيله ي

    
 

«قصه از » يست

فا مرا ||بز عر 
بِـ دردي ||ه گَه 

گَردش ||مع در 
 وحـ ||كَز مجِـ ب

 ش ||ســتانِ ع
 .رست است

ـ كه به) در ه ت
هجاي كشي» ح

 .رست است

    
 .رست است

د هاي دو لختي
چه رو هميشه با
 نمودار نشان داد

 .رست است

مبا رك ـويـ  ||ي 
اختيارات ز«وان 

 .رست است

)هاي باال فقط د
م، هر يك جداگ

 .رست است

  64فحه 
اسالم ميراث ين

و علوم گوناگون
كر ايفا فلسفه مه

 .سترست ا

  59فحه 
حك در متفاوت ي
ج از: داد انجام ا

معاويه كه را ي
 .رست است

  63فحه 
مبار و مخالفت ي
كه به صورت س 
درگيري گرفتار 

www.sanjeshse

مازوخي«) 3

يا ر ب) الف  
مرا گَه) ب  
كَي طَم) ج  
چِـ با كَ) د  
درِ گُلس) ه  

در 4گزينه  .13
زستمنهاي   
نو«و » ياد«

در 3گزينه  .13
: هر دو  

در 2گزينه  .13
ه همساندر   

ز چ«: خواند
چرخه را با

در 2گزينه  .13
وقت شا دي  

را تحت عنو
در 1گزينه  .14

ه ميانة بيت  
هم] فاعالتن

  
 

 
در 3گزينه  .14

صف 6درس   
تري برجسته  

گ هاي رشته
هم از تر مهم

در 3گزينه  .14
صف 6درس   
اي شيوه او  

ر اصالحاتي
علي به اهانت

در 4گزينه  .14
صف 6درس   
گيري اوج با  

.وجود آورد
كه خراسان

erv.ir
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 از بردن سم

درآمدهاي  
نوان عطايا 

 نسبت ي او

 ـان سـال،  
مسـير   ـد 

در نتيجـه   
 و اسالم پاه

 به منزلـه  
  

. كردنـد  ي 
 ايشـان  خي 

 نقـد  و تبار
شـواهد،   و 

 علـوم  هاي 

 خبـر  يك 

 قاجـار  صـر 
 آدم حضرت

ationgroup

اس بدون سپس 

عثمان، و عمر 
مدها را تحت عن

گيري سخت و ي

همـ اواخـر  در.  
تهديـ عمليـات،  
.بودنـد  كـرده  

سپ بزرگي ميان

توان فوذ را نمي
.نداشت را الزم 

مـي سـفر  مكه ه
تـاريخ هجـرت   

اعت ت با سنجش
منـابع  سـاير  ـا 
دسـتاورده بر يه

نقد. پردازند مي 

عص اواخر تا و شد
ح زندگي شرح 

2/10/1398(  

و كردند مي ان

خالفت دوران ر
فه دوم اين درآم

زيستي ساده اما 
.  

گرفـت نظامي ي
اين اهداف از ي

غـارت  و صـرف 
ب جنگ هجرت، 

اين قدرت و نف ا
ثبات و نبود مي

به ديگري كار ام
سـاز زمينـه  و د

در ارتباط است 
بـ تطبيق و يسه

تكي با بارسنجي

آن نقد به طالح

ش آغاز قمري ي
به سپس و ردند

27 چهارممرحلة 

بيا را پيامبر يت

در. شد دگرگون
خليف .شد سرازير

نبود، اسالمي ت
كرد جلوگيري ن

نيروي تشكيل ه
يكي. دادند نجام

تص را مسلمان ن
دوم سال در ام

اما داشتند؛ ديگر
منسجمي و منظم

انجا يا و حج سم
پذيرفتند را مبر

ولا ولي گزينه 
قت با عقل، مقاي

مكان، اعتب و مان

اصط به و كنند ي

هجري سوم قرن 
كر مي آغاز عالم

18  
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بي اهل به امويان
.  

د لفاي نخستين
س مدينه نان در

م بر پايه مساوات
آنان گرايي جمل

به تصميم خدا ل
ان مدينه از خارج

مهاجران اموال ن
سرانجا سلمانان،

د قبايل ميان در
م نظامي و داري

مراس براي كه ت
پيا دعوت) دينه

باشد صحيح مي
مطابقت: رت است

زما براساس ها ش
  ساني

مي عتبارسنجي
  .است خبر ت

از كه ران است
ع آفرينش از را 

يازدهم؛ ادبيات

ا ستم و ظلم و 
خواندند  فرا مي

خل دوران در مي
به خزانه مسلما
سط خليفه دوم

تج و اندوزي روت

جهاد رسول ات
خ در محدود تي
آنان زيرا بود؛ مت

مس قريش توسط
  .صورت گرفت

د توجهي قابل ي
اد سياسي، يالت

پرداخت قبايلي و
مد( يثرب مردم 

بار و نقد راوي ص
ود به شش صور

گزارش  سنجش
انس علوم ساير اي

ا را آن شوند، مي
اصالت بررسي و 

اير در نگاري ريخ
جهان تاريخ ش

سنجش ي

اميه بني حكومت
ومت آل محمد

جامعه اسالم ت
ه فتح شده بود ب

نحوه توزيع توس 
ثر از قريش، گان

آيا نزول دنبال ه
اطالعات و نظامي

غنيم كسب و م
ق تجاري هاي ن
ص »بدر« نام به 

سياسي نفوذ  و
تشكي به  متكي

و افراد ميان در 
از تعدادي حج،

 با سنجش اعتب
تاريخي كه خو 

شناسي، باستان
دستاوردها مك

مي رو روبه اريخي
اعتبارسنجي ن

تار هاي شاخه ز
نگارش آثار، از سته
  .ند

    
 

حك معايب خست،
حكو به را مردم 

 .رست است

  47فحه 
وضعيت نيز صادي

هايي كه سرزمين
.كرد توزيع نان

بزرگ و خالفت ن
 .رست است

  37فحه 
به هجرت، خست

ن عمليات چندين
شا به مكه ركان

ت تعقيب كاروا
مكاني در شرك

 .رست است

  22فحه 
ند قريش قدرت

زيرا شمرد؛ يدار
 .رست است

  29فحه 
اسالم تبليغ به 
ح مراسم جريان 

 .رست است

  14فحه 
در ارتباط يگرد

منابع و ها زارش
ب تحقيقات نتايج

تبارسنجي به كم
 .رست است

  14فحه 
تا گزارش با تي

هما حقيقت در 
 .رست است

  5فحه 
ا يكي عمومي ي
دس اين مؤلفان 

پرداختن مي بران

www.sanjeshse

نخ آنان. بود
خاصي، فرد

در 4گزينه  .14
صف 5درس   
اقتص نظر از  

س از فراواني
مسلما ميان

كارگزاران به
در 2گزينه  .14

صف 4درس   
نخ سال در  

چ مسلمانان
مشر تجارت

تدوام سياست
مش لشكريان

در 2گزينه  .14
صف 3درس   
قبايلي مانن  

پاي حكومتي
در 3گزينه  .14

صف 3درس   
خدا رسول  

در سرانجام
  .شدند

در 1گزينه  .14
صف 2درس   
دسه گزينه   
گز بررسي و

نت با مطابقت
تجربي و اعت

در 2ينه گز .14
صف 2درس   
وقت مورخان  

كه تاريخي
در 4گزينه  .15

صف 1درس   
نگاري تاريخ  

.يافت تداوم
پيامب ديگر و
  

erv.ir
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 گياهـان  ق 

 و سـخت  ي 
 دودكش و،

دليـل   به ،
بر  كه كنيم

 از كـه  هـا  

 شـود؛  يـاد 
ationgroup

تعـرق از ستفاده

 و  
    

هـاي بخـش  و د 
گرزديو آنها به ه

عكس به ها، طب
ك مي مشاهده گر

كـوه  پشـت  در 

زي يا كم آن عت

2/10/1398(  

ا ها، بوته و ها چه

گيـاهي وشـش 
.هستند زيستن

بـرد مـي  خـود  با
كه آيند مي جود

قط. شود مي جاد
ديگ پر فشار و ر

گـرفتن  قـرار  و

و وسع برود بين 

27 چهارممرحلة 

درختچ وجود ت
  .است ضروري

پو پراكنـدگي  در
ز به قادر معيني 

با و كند مي ريب
وج به اشكال ساير

ايج فشار كم ون
فشار كم مركز و

و هـا  ناهمواري 
  .شوند جه مي

از ناحيه يك ص

19  


م( و علوم انساني 

صورت در ياباني،
ض بسيار يابي هت

  

د نيـز  رتفاعـات 
ارتفاع در وران

اند تخر رار گرفته
س يا قارچ شكل 

كانو ميشگي يك
دو ناحيه، دو ين

جهت و شكل يا
خشكي هوا مواج

خاص هاي ويژگي

)2(غرافيا 

يازدهم؛ ادبيات

بي و خشك اطق
جه هاي مهارت 

.باشد ساحلي مي

ار و ها ناهمواري 
جانو و گياهان را

ها قر خته سنگ
به سنگي هايي

قيم و گرماي هم
اي بين در اما. ند

ي و رطوبتي نابع
با خ. كند ري مي

و است ممكن ي

  جغ

سنجش ي

منا در آب وردن
داشتن بياباني، 

هاي نواحي س ت

نوع خاك، و ي
زير گذارند؛ مي ر

ا لبه تخيزير  در 
ه ستون نتيجه، ر

  .گويند ي

تابش مستقي ويه
هستن پر فشار ز
  .اند شده 

من و درياها از ي
ب به آنها جلوگير

طبيعي عوامل يا 
    

 

 .رست است

  64فحه 
آو دست به هاي
مناطق در سفر

 .رست است

  62فحه 
 مربوط به قابليت

 .رست است

  57فحه 
هوايي و آب وامل
تأثير نواحي وري

 .رست است

   55فحه 

 .رست است

  47فحه 
كه را نرمي مواد
در. گذارد مي ي

مي) هودو گليسي
 .رست است

  26فحه 
زاو دليل به ستوا

مراكز العاده هوا 
ايجاد هوا نزول 

 .رست است

  34فحه 
دوري علت به ي

ه هواي مرطوب
 .رست است

  16فحه 
انساني هاي يت

www.sanjeshse

  
 

در 1گزينه  .15
صف 5درس   
ه راه از يكي  

س براي .است
در 4گزينه  .15

صف 5درس   
گزينه آخر  
 
 
  

در 1گزينه  .15
صف 5درس   
عو بر عالوه  

جانو زندگي
  
  
  

در 3گزينه  .15
صف 5درس   

  
  
    

در 4گزينه  .15
صف 4درس   
م باد گاهي  

باقي را مقاوم
انگ به( جن،

در 3گزينه  .15
صف 3درس   
در ناحيه اس  

فوقسردي 
و صعود اثر

در 3گزينه  .15
صف 3درس   
نواحي برخي  

توده رسيدن
در 3گزينه  .15

صف 2درس   
فعالي اثر در  

erv.ir
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 اسـت  كـن 

 شـود؛  يـاد 
 اسـت  كـن 

 و معيارهـا  
 عوامـل « ت 

 جهاني نگ

 سياسـي  

 بـود  المي

 كرد مي ي

 قدرت اية

 فرهنـگ  ر 

 هـاي  سـفه 
  .آورد 

ationgroup

ممك يادهد   مي

زي يا كم آن عت
ممك يا دهد مي 

انتخاب. گيرد ي
اسـت ممكـن  ـا 

فرهن. كنند مي م

و اقتصـادي  اي 
  .يرد

اسال غير هويتي 
دوري اسالمي ند

سا در اينكه ليل
مظـاهر حـذف  

فلس و آورد فـراهم 
پديد را غرب صر

2/10/1398(  

ورزي را كاهش

وسع و برود بين 
ورزي را كاهش

مي صورت او كار
معيارهـ اين. ارد

فراهم را او بر م

هـا سـازمان  و ـا 
گي مي اختيار در

اينكه داراي ود
توانمن فرهنگ ا
دل به استعماري 
جـز  اي چـاره  ،

  .ند

 

ف را روشـنگري  
معاص فرهنگ و د

27 هارمچمرحلة 

كشاو ناحيه يك 

از هناحي يك ص
ناحيه كشا يك 

كو شيوه  دان ي
دا بستگي دان ي

  ردي
   فوق طبيعت

  ديدگاه سوم 

ظلم زمينة و وند

نهادهـ از ـتفاده 
د را ديگر ورهاي

وجو با قومي داد
با مستقيم رويي
استبداد مقابل،

غرب جهان گي

كنن ينم يرا نف 
  .است بشر 

 44يد صفحه 

ايهـ  فلسـفه  ش 
داد تسري آن ق

  

20  
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وسعت كسالي،
  .د

خاص هاي ويژگي
وسعت كسالي،

  .د

جغرافي يك تفكر
جغرافي تحقيق و

  

بخش فر: ق دارد
جهان طبيعت و
:ل با يكديگرند

شو مي اش نساني

اسـ بـا  خـود،  ي
كشو سياست و ر

استبد كه است 
رويار نداشت، از 
م در .كند حفظ 

فرهنگ و قتصادي

  .ست
يهست ي معنو
ةشناسان يهست

مقايسه كني زاري

گسـترش زمينـة   
عميق هاي اليه به 

)2(شناسي  عه

يازدهم؛ ادبيات

خشك وقوع يا حيه
كند تبديل رزي

و است ممكن ي
خشك وقوع يا حيه

كند تبديل رزي

ت طرز براساس و
و مطالعه هدف 

 اين بخش تعلق
ج: كران مسلمان

كويني، در تعامل

ان حقوق و كمال
  .كند مين

اقتصادي قدرت ه
بازار كنترل ده،

اين استعماري 
اسالم جهان از 
را خود ديني ر

اقت نيازهاي مين

ا يجهان نيو ا ي
كه ابعاد ييها فه

ه يها به پرسش

دانش ابز/ وحي 

مـردم، زندگي و
غرب فرهنگ ي

جامع

سنجش ي

ناحي يك از ييان
كشاور غير اي يه

طبيعي عوامل يا 
ناحي يك از ييان

كشاور غير اي يه

و است غرافيايي
به ناحيه، يك د
 .باشد »

ها به ي انسانوان
ني از نظر متفك

ن تكهني و جها

ك به انسان سيدن
تأمي را بندها و د

به اتكا با عمارگر
نشاند دست هاي

استبداد با قومي
اي خارج يشينه
ظاهر المي،هر اس
تأ براي كرد، مي

يويت انسان دن
ل باورها و فلسف
گ معاصرغرب ب

ي، نفي عقل و و

و رفتارها نجارها،
سطحي هاي اليه 

    
 

روستا مهاجرت 
ناحي به را ناحيه

 .رست است
  16فحه 
انساني هاي يت

روستا مهاجرت 
ناحي به را ناحيه

 .رست است
  5فحه 

غجي كاري صرفاً 
حدود تعيين اي

»انساني عوامل« 

 .رست است
ني، اخالقي و رو
دي جهان تكوين
هنگي، جهان ذ

 .رست است
رس مانع بندها و

قيد اين از نسان
 .رست است

استع كشور ،نو ر
ه دولت ازطريق و

 .رست است
ق استبداد بردي

پي و پشتوانه كه
ظواه رعايت با د

م عمل غرب هان
  .شت

 .رست است
اصالت يبه معنا 

شامل، پنهانسم 
پاسخ فرهنگ سم

 .رست است
گرايي حس: 20و 

 .رست است
هن سطح در رايج

از را سكوالريسم

www.sanjeshse

ل،مثا براي
ن آن كلي به

در 3گزينه  .15
صف 2درس   
فعالي اثر در  

مثال، براي
ن آن كلي به

در 4گزينه  .16
صف 1درس   
بندي ناحيه  

بر ها مالك
يا »طبيعي

 
 

در 2گزينه  .16
ابعاد ذهن -  
بند تقسيم -  
جهان فر -  

در 4گزينه  .16
و قيد برخي
ا آزادي بايد

در 1گزينه  .16
استعمار در  

و المللي بين
در 3گزينه  .16

راهب تفاوت  
اينك دليل به
كوشيد مي و
جه سلطة و

نداش اسالمي
در 3گزينه  .16

اومانيسم -  
سكوالريس -  
سكوالريس -  

در 2گزينه  .16
و 19قرون   

در 1گزينه  .16
ر دنياگرايي  

س روشنگري،
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ب صـنعتي   

 موجـب  ه، 

. آمدند ديد
 اغلـب  هـا 

 بيشتر بي

 علـوم  ـن 

 از را هـا  گ

ننـد و بـه       

 )و بنيـادي   

يـن گـروه     
   7 صفحه 

ationgroup

انقـالبـوط بـه   

  .رديگ يكل م

پديـده اين و رد

پد كليسا قدرت 
آنه هويـت . دنـد 

غيرغرب شورهاي

ايـ زيـرا  دارد؛ ن 
فرهنگ پديده، ن

ت اول عبـور كن

وعات اساسـي و

قـت نبـود؛ احقي  
1 درس .گرفتند

2/10/1398(  

مربـ ت اجتماعي

شك) سمياومان( ي

گير مي آنان از را

افول با غربي ي
بود سـكوالر  مالً 

كش نخبگانِ ربيت

جهـان در غـرب  
اين. كنند رزيابي

كوشـند از فطـرت

مربوط به موضـو

قـع و دفـاع از ح
گ غالطه كمك مي

27 هارمچمرحلة 

نگري و تغييرات

 به انسان دنيوي

  .د

ر جهاني قتصاد

در اروپاي بار ين
كـا و شـناختند 

تر اما كند، مي ت

  ب

فرهنگ توزيع 
ار و بازنگري بي

خواهد كـه بك ي

االت مؤس( االت

 داشتند، بيان وا
 خود بيشتر از مغ

21  


م( و علوم انساني 

فلسفي روشن ي

صالت بخشيدن

 :شد طي ر

 ري

بود جديد جهاني

ا در زني چانه ت
  

نخستين كه ودند
ش نمي معنوي و 

مديريت را غربي

غرب علمي جعيت

در را تأثير رين
غرب فرهنگ گاه
  .گرداند ي

ها مي انسان ز و ا
  5صفحه 1س 

ؤاين قبيل س) 4

و وكالت اشتغال
هاي در استدالل

 فلسفه

يازدهم؛ ادبيات

ها نس و انديشه
  .ت

ت كه براساس اص

زير چهارگانة ل

 

فراماسونر هاي ن
  اني

ج نظام در غربي

قدرت زده، تعمار
.شود مي مارگر

بو جديدي صادي
ديني هويت با 

غيرغ جوامع مي

مرج ي و تثبيت

تر عميق يرغربي،
نگ از را خود ويت

مي محروم است، 

داند  انسان نمي
درس .ت، برسند

4 و 2 رد گزينه

عليم سخنوري و
تند و از اين رو د

سنجش ي

 در دوران رنسان
ل در جهان است

است يديي جد

مراحل جهاني، ن
 سكوالر ي

صنعت و رمايه
سازما و مذهبي

جها نوين نظام ر

  .باشد

غير جوامع دغام

است كشورهاي د
استعم كشورهاي

اقتص سياسي ي
را خود پيشين، 
  .ت

عموم فرهنگ ه،
  :شود ي
انساني علوم و ي

غي كشورهاي در
هو ديني، هاي گ
ديني معرفتي 

 اول را شايسته
تر است رتر و عالي

ر( مند سي قانون
  6 صفحه 1

ها كه بيشتر به تع
دانست ن هدف مي

    
 

 .رست است
كه ريشه رانسه

ين انقالب ليبرا
سياسي ةانديش م

 .رست است
نوين نظام تكوين
سياسي هاي درت

سر تجارت، با ت
م مبلغان گرفتن
در جوامع ادغام

 .رست است
با رت صحيح مي
 .رست است

اد عامل ترين هم
 .رست است

اقتصاد شدن لي
ك به آنها تصادي

 .رست است
هاي حاكميت ها، 
هاي تحاكمي ف

است قومي و ي
 .رست است

رسانه طريق از ب
مي انجام ديگر ي

طبيعي علوم مند
 .رست است

د غربي انساني م
فرهنگ كه شوند

هاي بنيان پايه ر

 .رست است
ندن در فطرت

اي بر  كه مرحله
 .رست است

دار بررس فه عهده
 درس .است) 3

 .رست است
ه ي از سوفيست

ترين قيب را مهم

www.sanjeshse

در 4گزينه  .16
انقالب فر -  

دارد، نخستي
سميبراليل -  

در 4گزينه  .16
ت فرايند در  
قد پيدايش  
قدرت پيوند  
گ خدمت به  
ا و استعمار  

در 3گزينه  .17
هر سه عبار  

در 2گزينه  .17
مه استعمار  

در 3گزينه  .17
محصول تك  

اقت وابستگي
در 1گزينه  .17

ملت دولت  
رخالفب آنها

ناسيوناليستي
در 4گزينه  .17

غرب جهان  
هاي شيوه به
هدفم توزيع  

در 2گزينه  .17
علوم ترويج  

ش مي موجب
بر كه علمي

  
  

در 1گزينه  .17
مالصدرا ما  

فطرت ثاني
در 1گزينه  .17

دانش فلسف  
3 رد گزينه(

در 3گزينه  .17
دغدغه برخي  

پيروزي بر رق

erv.ir

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78



  
 

 

@sanjesheduc

جايگـاه آن  

شناسـان   ه 

نبـال چـه   

 .خواهد شد

مكتـوبي از  

 و 32ـفحه  

  38 صفحه

ه از تـرس     

رامـون آن   

كننـد   يمـ  

ationgroup

پردازند و ج م مي

ي توسط جامعـه

ندگي خود به د

فرسا مبتال خ قت

اند گرچه آثار م 

صـف 4 درس .ت 

 5 درس . دهند

نديده اسـت كـه

تـوان پير ه نمـي   

يسـع  انينيشـ 
.  

  . تعريف شود

2/10/1398(  

  12 صفحه 

ي و مجرد او هم

 مسائل اجتماعي

يم كه آنها در زن

ش به دردي طاق

هستي انديشيده

ر اسـتف و متغيـ 

ن من گوش فرا

م ،آيا پسـنياموز

معنا نيسـت كـه

شيو پ خودشـان 
گويند مي رضيه

ت عيني و دقيق

27 هارمچمرحلة 

2 درس .پردازد

سي به بعد مادي

ير شيوه بررس

انيم حدس بزني
 

هايش ت كه چشم

هاي ه ين مسأله

انگر امور مختلف

سند و به سخنان

 را به ديگران بي

د اما اين بدين م

خ نـش و تجربـه  
فرها،  بيل پاسخ

ر بايد به صورت

22  


م( و علوم انساني 

پ نند انسان نمي

شناس ر علم روان

، تأثير زيادي د

تو يل كنيم، مي
 21 صفحه 3 س

طبيعي است) 4 

ترين رباره اساسي

دهد كه بيا ن مي

م تا از من بپرس

ش بكوشم و آن
  41 صفحه 5

باشد  بديهي مي

ها با توجه به دان
به اين قب. دهند

 متغير مورد نظر

شناسي

يازدهم؛ ادبيات

وجود خاصي ما

 دو بعد است در
  14 صفحه 2 

عي شكل گرفته،

ن را خوب تحلي
درس .نايي دارد

و 2 رد گزينه( 

اند كه د هم بوده
  29 فحه

و هستي را نشان

كنم نشيني مي هم

وجوي دانش جست
5 درس بتابم؟ ر

بات است يعني
45  

آنه. شود يروع م
بد يعلم يها ئله

 در روش علمي

ش روان  

سنجش ي

ررسي هستي مو

سان داراي اين
درس .دهند مي

فه علوم اجتماع

هاي ديگرا عقيده
اي آنان چه معن

وشنايي بنگرد،
  25 حه

انديشمنداني ه 
صف 4 درس .ست

ظاهري جهان و

گران ه م با توان

ور كرده تا در ج
 فرمان الهي سر

ز از تعريف و اثب
5 صفحه 6 درس

 طرح مسئله شر
به مسئ يا دهيج

اين است كه ي
    

 

 .رست است
اي فلسفه به بر ه

 .رست است
 معتقد باشند انس
و تربيت نشان م

 .رست است
دگاه كه در فلسف

  16 صفحه 2 
 .رست است

 طرز فكرها و ع
تند و زندگي بر

 .رست است
  23 فحه

 .رست است
واهد در خود رو

صفح 3 درس )1
 .رست است

 ي شكل گرفته
ت ما نرسيده اس

 .رست است
ط همين مرتبه ظ

 .رست است
دستان و هم تهي

 .رست است
خداوند مرا مأمو
 خطر ديگري از
 .رست است
نيا ل شناخت بي
د .ل نظر داشت
 .رست است

  38 فحه

 .رست است
دانشمندان با ي

خردمندانه و سنج
 .رست است

ملياتيعريف ع
www.sanjeshse

در 4گزينه  .17
بخش ريشه  

در 2گزينه  .18
كساني كه  

را در رفتار و
در 4گزينه  .18

اين دو ديد  
درس. دارد

در 2گزينه  .18
اگر بتوانيم  

اهدافي هست
رد 1گزينه  .18

صف 3 درس
در 3گزينه  .18

اگر فرد بخو  
1 رد گزينه(

در 2گزينه  .18
جا تمدني هر

آنان به دست
در 1گزينه  .18

حواس فقط  
33  

در 4گزينه  .18
من هم با ت  

در 1گزينه  .18
اكنون كه خ  

مرگ يا هر
در 3گزينه  .18

اگرچه اصل  
بحث و تباد

در 2گزينه  .19
صفح 6 درس

 
  
  

در 4گزينه  .19
يها پژوهش
خ يها پاسخ

در 2گزينه  .19
تعمنظور از   
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ل مسـئله،          

تـرس  . ابدي

استدالل  

ز آنـان بـه   
 دهيپد ني ا
  .د

  .د

بلكه  م؛ييما

جامـد  : ديـ 
تلـف قـرار   
د اسـتفاده   

 كـاري ظه 

ationgroup

ل، قضـاوت، حـل

اي يبروز م يهگ

يكه مبنا يحال

از ياريسـ بكـه   
هر چند. برند ي

شود يملكردها م

اعتماد كرد توان

نم يبند مي تقس

يگو يجامـد مـ   
مخت يهـا   ظرف

مفهوم جامـد ن

حافظصورت با  

2/10/1398(  

فظـه، اسـتدالل

ماه 3تا  2 حدود

ح در برند؛ يره م

يحال در .كنند
ي و از آن لذت م

عم ريو سا يليص

ت يه كودكان نم

براساس زمان اً
  .استت ا

فيـ در تعر .ست
اگر آن را در. ت
ايب يبرا يشتري

  .ست

  .است معنايي

نيا در .ميسپار

27 هارمچمرحلة 

جـه، ادراك، حاف

است كه در ح ي

مختلف بهر يها

تالش ك ي آرمان
كنند يم يداز

 در عملكرد تحص

  .است يخت

به حافظه ليدل ن

  .ن بوده است

صرفاً ميتوان ي نم
به آن اطالعا يس

و گاز اس عيد، ما
ماده جامد است 

يب يها ، از مثال

 حافظه شده است

مع ظاهري و ظ

س ياه به خاطر م

23  


م( و علوم انساني 

يي همچـون توج

يخند اجتماع

ه از احتمال ت،ي
  .ت

به خود دنيرس 
اپريرؤ ،ي واقع

ز آن باعث افت

شناخن و روا ي

  .مينيبب

نيبه هم. دارد د

مرتبط به آن يها

 انواع حافظه را 
عدم دسترس اين 

مواد شامل جامد
كيكن  پاك الً

كن، الوه بر پاك

وارد كه قبالً ي

لحا به مفهوم 

 مدت زمان كوتا

يازدهم؛ ادبيات

ط بـا فراينـدهاي
  . شود ي

لبخدر كودكان،  
.   

يموقع كي ينيب ش
است يرونيو ب

ي نوجوانان برا
خودو  يد آرمان
مكرر از استفادة

يكيولوژيزيفل 

ه صورت كامل ب

وجود يشتريب ي

ها از نشانه يكي 

وضوع است كه
ر دسترس بودن

م: ديگو يت آن م
مثال ست؛يف آن ن
ن فرد، عالي اگر ا

  .ده است

ياطالعات يشناس

دو هاي تتفاو

تفاده از آنها در

سنجش ي

تبطرهـاي مـ   يي  
 زباني اطالق مي

ي رشد اجتماع
.دهد يرخ م يگ

شيكنند و در پ
ملموس و يها ت

رود كه يتظار م
خود ني فاصله ب

ا يول ست،ين ي

عوامل ريحت تأث

ناقص را به يايش

ي، امكان خطازء

كلمه نيفتن اول

مو نيا ةدهند ن
كننده در نيي تع

ش مواد و حاالت
تابع شكل ظرف

حال. كند ينم ر
استفاده كرد يي

و بازش يادآورير 

ت كردن جسته

است زانيساس م

    
 

 .رست است
بـه توانـاي، ختي

هاي ي و توانايي
 .ت استرس
عالئم نيتر ييدا
ماهگ 8تا  7در  ز

 .رست است
ك يم يساز هيرض
تيواقع ،يودك

 .رست است
انت يزندگ يعيب

كم كردن ي برا
يعيطب ريغ يجوان

 .رست است
تح ،يذهن يختگ

 .رست است
اش ميدار لي تما

 .رست است
جزء به جز ين

 .رست است
گف ،ينوك زبان

 .رست است
نشا، فظه كاري

اده از اطالعات،
 .رست است

در آموزش يفرد
ت كه شكل آن ت

ريين تغك ل پاك
بسط معناييش 

 .رست است
در يناتوان يعني 

 .ترست اس
برج بخشي، مايز

 .رست است
 اطالعات را براس

 .مير

www.sanjeshse
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تالش يجا

در دوره نوج
در 1گزينه  .19

خيانگميزان   
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ما: تقارب  
در 3گزينه  .19

در رمزگردا  
در 2گزينه  .2

دهيپددر   
در 2گزينه  .2

حافمفهوم   
استفا زانيم

در 3گزينه  .20
ف«در مثال   

است يا ماده
شكل م،يده

از روش »،كند
در 4گزينه  .20

يفراموش  
در 1گزينه  .20

تم از منظور  
در 3گزينه  .20

از ياريبس  
كار دا و سر
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