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آزمايشي آزمون پاسخ تشريحي
ومدتابستانة ـ  يازدهمسنجش 
)18/5/1398(  

)يازدهم( و فيزيكياضي ر  

:باشد هده مياز طريق سايت اينترنتي زير قابل مشا 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

11از  2آزمــــون 
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ـرر كنـيم،  
(  

هم »سنان

).هـا  سـايه 
)124و  1

سـؤال يـا
بط معنايي

اند، و باز به
در: رسـت 

رسي فقط
.رود ر مـي      

.كند

جه
ـ
ـ

]شدگي
ـ

.ش بخت

.كنند م مي
!آورند ي

اي از مونـه 
.بينيـد  مي
!رد

ationgroup

مكـ» فـوج ـ   وج 
)نامه واژه( .اسم

س« .خوهد ديدن 

س( »اشـباح «اي 
 ،87 ،103 ،16

اگر در صـورت
ست و روابآوا هم

متشاب ـ  حركت
ربارة دو واژة ناد

هم در فا» فارق
مسـتقالً بـه كـا

فكيالب؛ بغي؛ گز

وج
ـ]»ر
ـ]»ي

ش[راست
ـ

آغوش و ل دولت

هم» استعاره«ر 
مي يح خاطرتان

تواند نم دوم مي» 
)دنيا و مافيها(» 

دار اغراقهم كه 

(  

فـو«بـه شـكل   
است، نه صفت

به ديگران نساند

آوا هـم ) هـا  دهنـ 
،79صفحات . (د

،ايد قتان نديده
ه» نقض«با » غز

سطة اختالف در
اما در. ز آنهاست

- (»ف«. را» غفرا
اسـت كـه م» غ 

؛ خوشمزارتجاالً

ابر«: ملة پيشين
عشقي«: پيشين

شكم

وصادر » شخيص

كه براي شما كار
محض تفري »رد

»كف«. رار است
»زمين«نچه در 

»يك جهان«. د

18/5/1398 ومد

را اگر ب) ه، گروه
باز )راسته، نيكو

رس جهي يا آسيب

مانن(» اشـباه «. 
اماليي هستند ك

در مطالعات دقيق
نغ«دوم اين كه 

هم به واس» الح
ماليي هر يك از

-(كند و فتحه  ي
فـارغ«اين فقط 

؛ ا)همزة پاياني

مشبه
و با ارجاع به جم
رجاع به جملة پ

ر كارهزا
اش ││چشمم 

تش«، و زدگي واب

هست ك» خيص
تركيبي استاندار

برقر اس همسان
است از هر آن جاز

بگيريد» استعاره

1(

2

دتابستانة (فيزيك 

دسته(» فوج« )3
شاد، آر( »پدرام

توجه طاكاري، بي

»بعـث «آواي  م 
تك» زجر«و » ظ

اي كه اصالً د ژه
.است» سبد«ب 
صال«و » سالح«

ي يا نادرستي ام
را فعال مي» قرا

ر فارسي معيار

بدون(ن؛ انشا اخ

و[» او« مفهوماً
مفهوماً و با ار[

خو و خفتگين 

تشخ«هم در دو، 
آراية«در سؤال 

جنا» كف«و » ف
مج» خاك«) 3
ا«از اين دو را  ي

1(و نگارش )  

دهم؛ رياضي و في

3در .اسمت، نه 
پ«هم) 4در . يم

ص به خاطر خط

هـم) خشم(» س
تقريظ«حالي كه 

وا: خوان بگوييم
كه معرّب» سفَط

.ك درست است
ن كنندة درستي

فر«) -(ت كسره 
كاربرد دارد و در

خ]ميرزا مسيح[

)137 صفحة

به مشبه
در ││ر 

والفقاري
تير

ها ژاله ││ 

دارد ميا» تضاد«

ر مصرع يك و ه
كه د گوييم مي

كف«ميان ) 2در 
در. دارد» ناسب
دارند؛ يكي» يص

)1(فارسي 

سنجش يازد

است صفت )سند
معني كني» سته

شخصخود كه ت 

بأس«. است» جزر
در ح.»مغلوب« 

خ ن ساعي درس
س«است؛ مثل 
يك كند كه كدام

ت مفهومي تعيين
ه بود كه حركت

ك قالفار مع] سِ

: الخطي و رسم

ص( .است »قباني

م
شير  فامـ

ذو  ]دوم

ها الله  2)

«.وكس، نه مجاز

هم در. برسيد» 
ايم و بار دگر ته

د: ام اثباتدر مق
ايهام تن«اول » ف

تشخي« ي سيالب

.رست است
زشت، ناپس(» كر

دسـ  دسته«ن را 
.رست است
استن يا آسيبي 

)نامه واژه. (ت
.رست است

.رست است
ج«آواي  هم) شه

آواي هم) وارونه
.رست است
آموزان راي دانش
درستيد حتماً 

ك ومي تعيين مي
ط معنايي يا بافت
پيشين هم آمده

قيا[ارت دخيل 
)115و  11

.رست است
و درست اماليي

.رست است
نزار«ر اث »نجم

.رست است
ادات

ـ││گون ـ
در مصرع[مانَد 

كردارِ به
2×(سان  به

.رست است
يه دارد، نه پارادو

.رست است
»تشبيه«به ) چو

بارها گفتهم كه 
.رست است
اما د! ارد، و تمام
كف«د، اما قطعاً 
پايو  سون عالم

www.sanjeshse

در 2گزينه  
منَك«) 1در 
توانيم آن مي

در 3گزينه  
زيان» تاوان«

است نيزهسر 
در 4گزينه  

)نامه واژه(
در 4گزينه  

ريش(» جذر«
و(» مقلوب«
در 2گزينه  

اول اين را بر
ها بياي گزينه

و بافت مفهو
طهمان رواب

هاي پ آزمون
در قالب عبا

0صفحات (
در 1گزينه  

هاي صورت
در 4گزينه  

سمفوني پن«
در 3گزينه  .

گزينه
1(  
م  )2
3(  
4(  

در 2گزينه  
بيت نه تشبي

در 4گزينه  .
چ(»ادات«از 
را ه» كنايه«

در 1گزينه  .
ندا» تلميح«
باشد» ايهام«

فسهم ) 4در 

erv.ir
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.هستند» 

ن كه بعـد
نهـاد) ظـي 

.اندرو 

د هـم بـه
هـم) 1ت، 

ــي »عزلتـ
.ست

اد بگيريـد
ر بسـياري

مي اساسـاً 

و» صـبر «  

شنوندة، )1

، و درشـود 

عر بيماري
شـق دلـش

اگـر«ويـد  

ationgroup

»ساز هاي وابسته

، به واسطة آن)2
لفظ(» َنـد -«سة 

وبر: حرف اضافه

توانـد مـي » بـال «
پذير نيست فعول

كنج ع«همان » 
گيري بهتر اس شه

براي هميشه يا
در(» حـال «ني 

حوزة مفهوم) 2

ضـرورت خن از

1گوينده در، »

ش نفـي مـي  جـا  

چون در آن شاع
هم عاش) 1در ! 

گو ت سـؤال، مـي    

(  

پيونده« چونره 

اما در. ف است
ه به قرينة شناس

دو حهم فقط ) 

«.حـذف ) 4و 
مف» رهيدن/ ستن

»گوشة وحدت«
ي با ياران از گوش

هم) از د. »دنيا
هم مجازاً يعن» ز

اما در. نشمدر
)91صفحة 

سخ) 2اما در . »

سهراب«ن ديگر 

به قياس نا قط

ا كنار بگذاريد؛
!ت معشوق باشد
عكـس صـورت

.»يده

18/5/1398 ومد

و دوبار گرچه، ن

محذوف) لفظي( 
جملة بعد هم كه

)4اند، و در  رفته

)3باشد؛ پس » 
رس«كه مصدر 

)96صفحة 

)1اما در . ست
گويد همنشيني ي

د«تعاره است از 
امروز«؛ پس )»ت

فهومن هم در م
ص. (خاكجايي بر 

»وقوع بايد كرد

به بيان. »سهراب

فقها  باقي گزينه

را) 4پس . را ت
ن جوركش دست

، درست)2در 
با بدي جواب بد

3

دتابستانة (فيزيك 

چون) 3، و در »

ه قرينة شناسه
ف شده، و در ج

ي ممال به كار ر

»منادا«تواند  مي
با توجه به اين

ص، 1نگارش (. ف

عرفاني ا مطلب
عدي اين جا مي

در آن است» فس
آخرت«يا » مت

است، آن» ستي
، نه ج»م ملكوت

الج واقعه قبل از

س«سخن  ءونده

در ب). نيش( زند

متفاوتخواهد، نه 
طاقتي همچنان 

مفهوم است، اما
شان را كه بدي

دهم؛ رياضي و في

»گفتا«و » ]ـش

نهاد به )4در . ود
رينة معنوي حذف

هاي فقط واژه) 3

آن م هستهكم 
اما. »مضاف«م 

نه  عطف» واو«،

است و اساساً» 
سع. برد پناه مي

قف] اين[«ن كه 
قيا«اري موارد، 

دوس وطن«خن از 
عالم«است  عاره

عال«گر است از 

شنو) 1ت، اما در 

دام و رسيدن گز

خ را مي متقابل
دارد به رغم بي
م ورت سؤال هم
شند، جايز است

سنجش يازد

ـ[گفتـ«بعد از ] 

شو ي ديده نمي
به قر] است[ه، 

و) 2در ). سالح

يا دست اسمي
باشد، هم» نهاد«

سجام متن است،

»وحدت وجود«
رده به آنا كني

توجه كنيد؛ اين
در بسيا(» آينده

ديگر آشكارا سخ
استعد نظر شاعر 

خود، بياني ديگ
.»آمده ست

است گوينده )4

د) يافتنِ(= ي به 
.ي از آن نيست

ل از شما مفهوم
د وش ميكه خ) 

با صو) 3. ق كند
باش و بدي كرده

.رست است
]كه[دو بار ) 2ر 

.رست است
هيچ گونه حذفي
جديد آغاز شد

.است ف شده
.رست است

ممال س(سليح 
.رست است

كل يك گروهد 
«كه هسته است

.ود
.رست است

هاي انس ز نشانه
.رست است

ها سخن از ينه
د ك صوفيِ ترك
.رست است
ها از ديگر بيت
آ«مجاز است از 

).»ا
.رست است
هاي د مام گزينه

مد» وطن«ت، و 
.رست است

سه گزينة ديگر،
دس نام فرصت به
.رست است

و) 3و ) 2در » 
.است )4

.رست است
گرفتاري: است

ري از خطر ناشي
.رست است

كه صورت سؤال
)مازوخيست(زار 

في جور معشوق
باشي و به تو ده

www.sanjeshse

در 4گزينه  .1
، درتا) 1در 

در 2گزينه  .1
)3و ) 1در 
جملة كهاز 

جمله حذف
در 1گزينه  .1

.دراو] ـه[بـ
در 2گزينه  .1

يادتان باشد
واسطة آن ك
شو حذف مي

در 2گزينه  .1
ا ربط» واو«

در 1 گزينه .1
در ديگر گزي
ست كه يك

در 4گزينه  .1
بيش) به ب
م» فردا«كه 

دنيا«موارد، 
در 2گزينه  .1

در تم) 2جز 
است عرفاني

در 3گزينه  .2
هر يك از س

اغتن«سپس 
در 1گزينه  .2

»گُردآفريد«
4و) 3و ) 2

در 3گزينه  .2
اين» خطر«

هيچ يك اثر
در 2گزينه  .2

دقت كنيد ك
است خودآز

آيد تالف نمي
خطايي نكرد

erv.ir
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تأكيد) 3ر 
.ف كرد

هـم )4 در  
.»مانـد  مـي 
بدي دركه 

كنـي ب مي

دتبتَع←

تا نجات←

كلّ شـيء 

واو حاليـه

سان است و

ationgroup

؛ در)4و ) 3نند 
ن حقايق را كشف

ايـن مفهـوم د. »
در ياد مردمان م

داند ك مي صواب
كه يك كار خوب

حتّي ـ  )ها زينه

←لينقذوا ـ) 3

ـ  )3 و 2هاي  ه

)3 و

1 در گزينـه ـ  

جمع غير انس» 

(  

مان مي. كار بيابد
توان ست كه مي

»ي كردن اسـت 
دت كه از كسي 

همان اندازه ناص
دازي و وقتي ك

رد ساير گز(شود 

و 1هاي  گزينه

رد گزينه(كند  ي

)ها گزينه

)2 و 1هاي  زينه

و4هاي  نهد گزي

)4 و 1هـاي   ه 

الدالفين«( ؤَدي

18/5/1398 ومد

با آن قرابت آشك
اس» بصيرت«مان 

در اين دنيا نيكي
است همينتنها 

بهرا  ر حق بدان
اند ن شيطان مي

ش شدار داده مي

رد گ(كردند  مي

نفرين مي ←ه 

رد ساير گ(پريد 

رد گز(ما  ةبرند

رد(سكونت دارند 

رد گزينـه(خـورد   

تُؤ ←يؤَدي ) 4

)1(

4

دتابستانة (فيزيك 

)1ك بگيريد تا 
يا هم» بين طن

:بگيريد

ترين كار د مهم«
نيكي كند، زيرا

نيكي درشاعر ) 
ا گردكني گناه ر

هش ← تُحذَّر ـ  
).3 رد گزينه

راهنمايي←

يلعنُه ـ  )ها گزينه

پ در اقيانوس مي

تيم ←الفائزُ 

س ←تسكنانِ 

كـه او را بخ←

4)مجازي است

(، زبان قرآن 

دهم؛ رياضي و في

را مالك) 2فهوم 
چشم باط«قط با 

مفهوم بصرع هم 
)129صفحة 

«أكيد شده كه
بايد ن ]كند ك مي

)2در . وده است
ك وقتي بدي مي

)ها ساير گزينه
ر(محل خطر  ←

كانَت تُرشد ـ) 3

رد ساير گ( شود 

د ← ي المحيط

فريقُنا ا ـ )ها ينه

ت ـ )3 و 2هاي  ه

←أن يأكُلَه ـ  )4

)ديدند( اهدنَ

مؤنث» عين«(

عربي،

سنجش يازد

مف. است م كلي
ست و اين كه فق

با اين مص قياس
. (»طبع جانوري

تأ» كردن نيكي«
دركرا  ت نيكي

بيهو ديدنيكي 
و«گويد  شاعر مي

.»!جيدت كنند؟

رد س(صدايي دارد 
←طرالخمنطقة 

3و 2هاي  زينه

برده مي د، بهره
)3 رد گزينه(

يقفزُ في ـ) 2 ينه

رد ساير گزي( رد

رد گزينه(ها  يله

4و 2هاي  گزينه

شا ←شَهِدنَ  ـ

 ش← تُفَتَّش
.)آيد نث مي

.رست است
مفهوم سخن از 

اس» ظاهر و باطن
ق بهرا ) 4و  عيناً

را، كژط يست تو
.رست است

«سؤال بر مفهوم 
ضرورت[آن كه«

ني توقعكردن و 
ش هم) 3در  .را

تظار داري تمج

.رست است
 كالغ ص ←ت
م) 4رد گزينه(د 

.رست است
رد گز(ها  سگ ←

).3 گزينه
.رست است

شود مند مي هره
(چيز  ، همهيزي

.رست است
رد گزين(دلفيني 

.رست است
ما را تشويق كر

.رست است
اين قبي ← انِ

.رست است
رد گ(ترسم  مي

.ه است
.رست است

ـ)رفتند( ذَهبنَ
.رست است

يفُتَّش) 2 ـ  مطَهراً
صورت مفرد مؤن

www.sanjeshse

در 3گزينه  .2
شديادتان با
ظ«بر تقابل 

عرا ) 1و ) 2
گر ذوق نيس«

در 4گزينه  .2
س صورتدر 

:آمده است
بدي )1در 

حق خوبان
از ديگران انت

در 2گزينه  .2
للغُرابِ صوت
تا دور شوند

در 4گزينه  .2
البالك←
رد گز(دهند 

در 1گزينه  .2
نتَفَعبه ← ي
چي هر←

در 4گزينه  .2
د ← دلفيناً

در 3گزينه  .3
←شَجعنا

در 1گزينه  .3
هاتانِ القبيلتا

در 3گزينه  .3
أخاف←

ترجمه نشد
در 2گزينه  .3

←ذَهبتُنَّ

در 3گزينه  .3
←مطَهراً

فعل آن به ص
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)3 .ت نكرد

).عيل
مـردم) 2

خاند بـدون

بـه سـبب
س بـر روي
ـام هـارون

گريم تو مي
ي كه تمـام 

.كرده بود
تخـت از او

)3 .بزننـد  

ت را بگويد
و مهربـان

ationgroup

باز كرد≠

ز عقل را قسمت
.مت شمردند

علوم از باب تفع
.كنـيم  فاده مـي  

چرخ مختلف مي
!دهد كان مي

از كشته شدن
ا خالي ديد پـس
د در ايـن هنگـ
تو كه من بر حال

حالي شوي؟ در 

ني با او صحبت
تن بهلـول بـر ت

.بود

بهلول را كتـك

ؤمن بايد حقيقت
ديدگان دلسـوز

.للمعلوم

(  

≠بست ) 4ست 

ن چيزي برتر از
سيدن او را غنيم

مضارع مع( حرِّكُه
د دارويي اسـتف

اي مه در جهت
كردن حشرات تك

ست خودش را
ت مخصوص او را
پـايين كشـيدند

كنم بلك ريه نمي
رت مجازات مي

.د
.يوانه نبود

.ت ديد

ه بود و با مهربان
نشسـتبه علـت  

د سخت خواهد

كه خدمتكاران به
.ل كشيد

انسان مؤ) 2. يم
كـه بـر سـتمد

مبني ←جهول 

18/5/1398 ومد

دوس ≠دشمن 

اوند براي بندگان
د پس فرصت رس

يح ←يحرَّكُه ) 
ا همانندهكه از آن

ت چشمانش را
ن را براي دور ك

خوا ي اينكه مي
يد رفت و تخت

از تخـتو او را 
ر حال خودم گر
و چگونه در آخر

ش را حفظ كند
بهلول مردي د

ه بر تخت نشست

خشمگين نشده
هارون الرشيد ب
ت هارون الرشيد

ون دستور داد ك
قت زيادي طول

نگي وانمود كني
حكومتي است

مبني للمج )4ب 

5

دتابستانة (فيزيك 

)3دريافت كرد 

خدا) 2 .ت است
ت سپاه را ديدند

4) پرست آفتاب
ي درمان است ك

پرست آفتاب) 3 .د
يوان است كه آن

كرد براي نگي مي
صر هارون الرشي

و.ه شدت زدند
من بر: لول گفت

ات شدم پس تو

كرد تا جانش ي مي
)2 .گريست مي

ل را هنگامي كه

شستن بر تخت
)2 .حفظ كند

مجازات) 4 .د بود

.شده بود
هارو) 2 .لي بود

هلول بر تخت وق

.لم داللت دارد
شويم به ديوا مي

حكومت عادل

معرب ←الفتح 

دهم؛ رياضي و في

د ≠ داخت كرد

كند و آن ثابت ي
مردم عظمت) 4

 ء← رباءآ( الح
ي سودمند براي
ن آهن وارد شد
ز پشت بدن حي

وانمود به ديوانگ» 
وزي بهلول به قص
ا ديدند و او را به

كني بهلو ريه مي
به شدت مجازا

نمود به ديوانگي
خوردن زيادش،

الرشيد بهلولون 

هلول به علت نش
را) جانش(نش 

ل هارون الرشيد

محكوم به اعدام
تر اوقات خا يش

نشتسن به) 4 .د

دناك ظلم و ظال
م حكوم به اعدام

)4 .ت و بد است

مبني علَي )3ل 

سنجش يازد

).نور( 
پرد) 2نور  ≠ي 

ثابِتَةٌ ←ثابتَةٌ 
ميجغد حركت ن
.با ناداني است

الحرباء )3) مس
ن دارويي گياهاني
ذوب شد و ميان

دم، عضوي ا) 4

»هارون الرشيد«
رو.  او بهلول بود

خادمان او را. ت
چرا گر! ي بهلول

تو نشستم پس
اي؟ سته

انه نبود بلكه وان
 به علّت كتك خ

هارو) 4 .نشست

شيد نسبت به به
توانست كه خون
يه بهلول به حال

علت اعتقادش م
هارون الرشيد بي

كرد محافظت مي

سرانجام بد و درد
محهنگامي كه 

نجام ظلم سخت

ل ← لَةاعتَفاع

.رست است
الضّياء←) هي
تاريكي) 1: ها نه

.رست است
ثالَتتَحرَك ـ  ←
چشم ج) 1: ها نه

ش بهتر از نماز
.رست است

← م( النُّحاس
گياهان) 1: ها نه

روختند تا مس
4.ش را تكان دهد

:ك مطلب
«وران حكومت 
حفظ كند و نام

پادشاهان نشست
اي: و به او گفت

اي بر تخت حظه
اين تخت نشست

.رست است
متن، بهلول ديوا

بهلول ب) 1: ها نه
ر شب بر تخت
.رست است

متن، هارون الرش
بهلول) 1: ها نه

گري) 3 .شده بود
.رست است

متن، بهلول به ع
تخت ه) 1: ها نه

اهر از خودش م
.رست است

شده بر مفهوم سر
ما بايد) 1: ها نه

سرانج) 3 .خ باشد

.رست است
مفامضارع ـ  ←

www.sanjeshse

در 1گزينه  .3
تباه( الضّياع

ترجمه گزين
در 1گزينه  .3

رِّكالتَتَح←
ترجمه گزين

خواب با دانش
در 1گزينه  .3

2 (النَّحاس
ترجمه گزين
آتش را برافر
اينكه سرش

درك هترجم
مردي در دو
اعتقادش، ح
آن همانند پ
الرشيد آمد
من فقط لح

بر عمرت را
در 2گزينه  .3

با توجه به م
ترجمه گزين

بهلول در) 3
در 2گزينه  .3

با توجه به م
ترجمه گزين
خشمگين ش

در 3گزينه  .4
با توجه به م
ترجمه گزين
بهلول با تظا

در 3گزينه  .4
متن داده ش

گزين هترجم
و اگرچه تلخ

.است
در 2گزينه  .4

←ماضٍ) 1
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مبنـيـ  )

كلّم وحـده 

3ر گزينـه  
»من« 4نه 

مـه جـا در
فع خودش

تركيب »رِ
كـلُّ«و  »م  

ي بهتـر از
چيـز حتّـي

ـل معلـوم

ن بـده،ه م
ـه سـپري

3ر گزينـه    

)2انـد   ـده 
گوينـده و

منـد ن بهره

كـارگران) 
.  

ationgroup

)اسم فاعل(شتق 

للمتك ←طب 

و در »عنـدما «
ود ولي در گزين

شـود هم يع مـ 
پس قطعاً به نف

الجليسِ الشَّرو«
كـاتم العلـم« 4

نهـايي و تنهـايي
علـم را همـه چ

سـه فعـ 2زينـه  

فرما كارت را به
زمانـ) 4 .دا نكرد

سـم فاعـل و در
.هستند

ناميـ) شان شـده 
كننـده و سـؤال 

دانشي كه از آن

)3 .خـرد  مـي ي 
.كسي را نيافتم

(  

مش ←جامد 

للمخاط) 3سكون 

ظرف زمان »طع
شو ن جمله نمي

جريان برق قطع
شكرگزاري كند

الصالح و »يس
ـتند در گزينـه

از تن خوب بهتر
ع ةكنند پنهان) 4

لَ  و در گز »فَشـ
.ارد

بف) 2 .ورده است
ز ممنوعي را پيد

اس» المشـرِف «و   
اسم فاعل ه »لح
درخش(» ملمع«

س: شـود  اده مـي   
صدقه جاريه يا د

).شود ي
زرگم يك تاكسي

ام تشكر كنم ده

18/5/1398 ومد

)4اسم فاعل ←

مبني علي الس←

ينقط«ل از فعل ب
مانع فعليه بود

زماني كه) 2 .د
كس ش هر) 4 .م

الجلي« 2رگزينه 
ب اضـافي هسـ

همنشين) 2 .د
4.دهد رنج مي

  » حو  »مـانَج»
وجود د »يقُولُ«

 آنها شكست خو
ولي در آنها چيز

و اسـم مفعـول
صالح«و  »جارية«

اند و آنها را وده
نفـر پـاداش دا
ص: گر از سه چيز

مضاف اليه مي
بزدرم براي پدر

ه از نجات دهند

6

دتابستانة (فيزيك 

←اسم مبالغه

←معرب ـ  ول

قب 2و در گزينه 
و موارد ياد شده

نازل شددرستي 
سرزنش نديديم

در وصفي است
تركيب »زوجته«

شود خشنود مي
از همسرش مرا

عل معلـومدو ف
«و »مضي«علوم 

آ بول نشده و در
فران را گشت و

)عل

»سـؤول م« 2ه 
«4و در گزينه

ي و فارسي سرو
به چهار) 3 .يرد

شود مگ قطع مي

اسم پس از آن
پد) 2 .آيد ت مي

ي كه خواستم كه

دهم؛ رياضي و في

)2معرب ←

للمجهو مبني←

و»بالحقِّ«جرور 
و »ه آمده است

زل كرديم و به د
عشقي را بدون

تركيب »ٍم قليلٍ
و »صديقه«و  »

 خوراكي اندك
ستش يا همسر

1درگزينه . ارد
دو فعل مع 3نه 

در امتحانات قب
اي مساه س كيف

اسم فاع: آتي. (ي

عول و در گزينه
باسم فاعل »ح

آميخته به عربي
گي تل تماس مي

بميرد عمل او ق
.كند عا مي

اسم است و» ع
مهندس حفاظت

هنگامي) 4ت؟ 

سنجش يازد

مبني ـ )فاعل

←ني للمعلوم
.السكون

جار و مج »نزلناه
و اللّه«و مجرور 

.باشد
درستي آن را ناز

ما! خدا سوگند

طعام«ب اضافي و 
إبتعاد الصديقِ«
.ند

قانع است و به
ي دوست از دوس

م، فاعل وجود د
و درگزين »أُبدلها

كسي است كه
پليس) 3. م كرد

آيي همانا تو مي

اسم مفع »الملَمع
المح«و » لمستَمع

از آنها ابياتي را
خلي خدمات هت

هرگاه انسان) 4
ي كه براي او دع

مع«(مضاف اليه 
داخلي به همراه

الت ديگر چيست

.رست است
اسم(مشتق  ←

.رست است
مبن ـماضٍ   ←
مبني علي ا←

.رست است
أن«قبل از فعل 

جار »ما رأينا«
ب سم و مبتدا مي

ما به د) 1: ها نه
به خ) 3 .رود مي
.كند مي

.رست است
تركيب »أَخي«

3ند در گزينه 
ب اضافي هستن

برادرم) 1: ها نه
دوري) 3 .د است

.كند نفرين مي
.رست است

داد افعال معلوم
سأُ«و  »أَعطني«
مردود) 1: ها نه

تو عوض خواهم
گويد كه من مي

.رست است
ا«و  »ممزُوجاً«
الم«و  »المتَكَلِّم«
برخي ا) 1: ها نه

رش با مدير داخ
4وست دار آنها

فرزند نيكوكاري
.رست است
حرف جار←

مدير د) 1: ها نه
هند آمد و مشكال

www.sanjeshse

در 3گزينه  .4
←جامد) 1

.معرب←
در 1گزينه  .4

←مضارع) 2
←معرب) 4

در 4گزينه  .4
1در گزينه 

قبل از فعل
اس) كس هر(

ترجمه گزين
تاريكي فرو
شكرگزاري

در 1گزينه  .4
1در گزينه 

وصفي هستن
تركيب »شيء

ترجمه گزين
همنشين بد
ماهي دريا نف

در 2گزينه  .4
به تعد: نكته

«و »تَفضَّل«
ترجمه گزين
آن را براي ت
شد و قلب م

در 2گزينه  .4
1در گزينه 

و »السائل«
ترجمه گزين
مسئول پذير
شنونده و دو

اشوند ي مي
در 1گزينه  .4

مجرور بح) 1
ترجمه گزين
نظافت خواه

erv.ir
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.ستند
بينيم ي مي

آن چه كه

نقصاني، يچ

شقاوت گارا

اين نـوع. (

.ند

مت سـوم را

لي گذر ايام

ationgroup

افعال معلوم هس
س را كه تو ببيني

و از) 4 .گذاريم

هي تي است يعني

پروردگ: گويند مي
.يم

باشد در شكم مي

كنن مي ب آمرزش

دادند كه قسم مي

امام عل ـ )االمورِ

(  

ها ر ساير گزينه
كس هر) 2 .ستد

گ مالً احترام مي

آنان سراي سالمت
.ست

خداوند به آنان / 
هيد مي انجام الح

د فرو بردن آتش
.)اشد

طلب خود گناهان ي

خصي اختصاص م

.دهد

ا عزَمِ من ذلك نَّ

18/5/1398 ومد

است و در »هو«
فرس ه بيرون مي

شود كا خدام مي

بهشت براي آ. ند
نيس آنجا در رنجي

.بازداشت خدا ياد
صا عمل زگرديم،

چنين عملي مانند
با رناپذير عمل مي

.برند ي
براي و افتند مي دا

ي به كارهاي شخ

خود اختصاص د

اصابك انَّ ما لَي

7

دتابستانة (فيزيك 

«ضمير مستتر
خبرهاي تيم را به
دانشگاه ما استخ

ان مترنم» ه هستي
ر و ناراحتي هيچ،

ي از را او ما. ديم
باز دنيا به اگر كه

.سم اعمال است
بيان شده است چ
جنبه ثابت و تغيير

مي فرو را خود شم
خد ياد به كنند، ي

متي براي رسيدگي

سمت مجزا را به

علَ اصبِر و(ست 

.بكشد

)1(و زندگي 

دهم؛ رياضي و في

و نائب فاعل آن
ورد كسي كه خ

كسي كه در ده 

دايا تو پاك و منزه
خالصه، و الكتي،

كر نمي انتخاب د
بر بيرون از اينجا

بطه عيني و تجس
كه در ادامه آيه
ت عمل است كه ج

خش و كنند مي ق
ستم مي خود به يا

اهل خانه و قسم

جامعه نبايد يك قس

ه گام اول كمال ا
.ند

بك حساب مرگ از

و دين

سنجش يازد

و » فعل مجهول
و جو كن در مو

به) 3 .دهيم مي
.كنند مي

خد«د و به جمله 
هال مرگ و جهلي،

خو دوست عنوان
ا را ما. بوديم مراه

پاداش و كيفر، راب
گونه دارد و همان

ن باطن و حقيقت

انفاق و تنگدستي،
ي شوند، مي زشتي

دت، زماني براي
.رد

دم و يا مديريت ج

ده است مربوط به
دانن مي» ها مصمي

بعد براي خود ل

.رست است
»يستخدم«فعل 

جست) 1: ها نه
ن را با هم انجام

ايم انفاق ي داده

.رست است
85ص

اند خدا هم صحبت
ج اي، بيماري سي،
.ست استر

88ص 
ع به را شخص الن
گم مردمي ما و شد

.رست است
90ص 

بطه بين عمل و پ
بطه عيني اشاره د

اقع همانكيفر در و
.رست است

86 ص
توانگري زمان در

عمل تي مرتكب
.رست است

104ص 
زماني را براي عبا

كر دم تقسيم مير
دسيدگي به كار مر
.رست است

99ص 
ال مطرح شدؤس

گسيختگي تص ز هم
.رست است

102ص
كيست؟ نسان
عمل و خود از كه

www.sanjeshse

در 3گزينه  .5
3در گزينه 
زينترجمه گ

و كارهايمان
به آنها روزي

در 1گزينه  .5
ص/  7درس 

بهشتيان با خ
ترس اي، غصه

در 4گزينه  .5
ص/  7درس 

فال كاش اي
ش چيره ما بر

در 3گزينه  .5
ص / 7درس 
رين رابطت عالي

اين آيه به راب
از پاداش و ك

در 1گزينه  .5
ص / 7درس 
د كه ها همان

وقت كه آنها و
در 2گزينه  .5

ص/  8درس 
پيامبر اكرم ز
بين خود و مر

رس: رد گزينه
در 3گزينه  .5

ص/  8 درس
اي كه در آيه

از«را موجب 
در 1گزينه  .5

ص/  8درس 
ان ترين زيرك
كسي: فرمود
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سـخن  نهـا 
عهد بستن

ايـن  وجود
تر مهم همه

ـدا محبـت  

ر و از خـود

خـدا  خانـه 

دسـت  از را

مـا  توجـه  و

نـه قبـل از

ستان اشاره

ationgroup

آن بـا  خداونـد  و ت؛ 
به گام دوم يعني

زيرا. است ضروري
ه از و كرد عمل ن

خـ بـه  انـد  آورده ن 

خـواهي بـه ايثـا

را قلـبش  خواهد

ر اختيـار  و كـرده 

ودقـت  ميزان به

جا بمانـد برسـد

رفتن به سوي دو

(  

داشـت نخواهنـد 
مربوط ب( .نهاست

ض بسيار اند، سيده
آنان مانند و نمود

ايمـان كه انيكس

آدمـي را از خودخ

بخ كسي اگر. آورد 
.زاري اشاره دارد

ك پـاره  را لجام كه

و تداوم به نماز ر

روز در آنج 1ت 

ستگي در هنگام ر

18/5/1398 ومد

آخرت در اي هره
آن براي دردناكي

مقصد رس به و رده
استفاده آنان ةجرب
.د

ك دوستي خدا اما

الهـي سـرانجام

دنبال مي به را ا
تدا به برائت و بيز

ك« اند شده ركشي

تأثير كه كنيم قت

جايي كه قرار است

.س است

ايشان به آراس / .ت

8

دتابستانة (فيزيك 

آنها به فروشند ي
عذاب و سازد نمي

كر طي موفقيت ا
تج از توان مي انياً
رسيد هدف به تر ع

:قابل قبول است
مانند دارند مي ت

محبت/ دارد  مي

خدا دشمنان از ي
در ابت »اله اال اهللا

سر و چموش هاي

دق است شايسته/ 

ظهر به وطن يا ج

جهنده دارد نجس

ودن اين دو است
.اند خدا بد شمرده

دهم؛ رياضي و في

مي ناچيزي بهاي ه
ن پاك) گناه از( را

با را راه كه وهايي
ثا آميز است؛ قيت
سريع آنان از وي

2كه تنها گزينه 
دوست را گيرند آنان

است كه دوست

بيزاري و برائت و د
ال«جمله . كند ن

ه اسب بر سوار كه

/ ن اثر نماز است

ه شخص قبل از ظ

گوشتي كه خون

و باطني و زيبا نمو
شان دادن را نزد خ

سنجش يازد

به را خود گندهاي
ر آنها و نگرد نمي

)ت الزم است

الگو و اسوه دوجو
موفق راه اين كه د

رو دنباله با و گرفت

در خواهيم يافت
گ مي جاي خدا به

ي به اندازه چيزي

شود مي آغاز خدا
بيرون آن از را ني

ك است سواركاراني

ترين ياد خدا مهم

روزه اين است كه

فوع حيوان حرام

و ن وضع ظاهري
خود را ژوليده نش

.رست است
100ص 
سوگ و الهي يمان

قيامت در آنان ه
ندي به آن مراقبت

.رست است
103ص 
و هدف، مسير در
كند مي ثابت ما به
گ كمك اناز آن ن

.رست است
112ص 

ه آيه توجه كنيم د
ب را همتاياني ردم
.ند

.رست است
111ص 

ارزش هر كسي: )
.رساند ي

.رست است
115ص 

دوستي با نداري،
شيطان امور و طان

.رست است
123ص 
س مثَل تقوا بي اي
.»اند ته

.رست است
124ص 

ان شده است كه

.رست است

ه مالك صحت ر

دقت كنيد كه مدف
.رست است

137ص 
معناي بهتر كردن

خود و رداختن به

www.sanjeshse

در 3گزينه  .5
ص/  8 درس
پي كه كساني
به و گويد نمي

كه براي پايبن
در 4گزينه  .5

ص/  8درس 
حركت براي

ب اوالً الگوها،
توان مي اينكه

در 2گزينه  .6
ص/  9درس 

اگر به ترجمه
مر از بعضي و

دار تري بيش
در 2گزينه  .6

ص/  9درس 
)ع(امام علي 

گذشتگي مي
در 1گزينه  .6

ص/  9درس 
دين نتيجه، در

شيط بايد كند،
در 2گزينه  .6

/ 10درس 
ها انسان مثَل

گرفت سواركار
در 1گزينه  .6

/ 10درس 
در اين آيه بيا

.دارد بستگي
در 3گزينه  .6

10درس 
دقت كنيد كه

.افطار
د: 1 رد گزينه

در 1گزينه  .6
/ 11درس 

آراستگي به م
اند و نپر كرده

erv.ir
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بـه  شوند؛ ي
ي جاهالنـه

مطـابق قيقاً

امـام/ ـدند    

يعنـي اگـر

ن اشاره شده

رحيما ورا

ب مخـتص

ationgroup

مي تندروي دچار،
ـده و آن را كـاري

هاي دق ساير گزينه

هـا مبـدل شـ لت

تعـرض معلـول

كه در آيه به آن

غَفُو اللَّه وكَانَ ينَ

كه دسـتور حجـاب

(  

مقبوليت، و وجود
ـت را تبـرج ناميـ

س. / برد ز بين مي

ترين مل ن و پاكيزه

علت است و عدم
.ند ماند

اولين اثري است

يؤْذَي فَلَا يعرَفْنَ ْن

اين اشاره كرده ك

18/5/1398 ومد

و ابراز آراستگي
قـرآن ايـن حالـ

، عفت و حيا را از

ترين تي به آراسته

پوشش ع/ كردند 
بار در امان خواهن

ف شناخته شدن
.  

أَن أَدنَى ذَلك هِنَّ

كتاب درسي به ا(
.ران شعيب است

9

دتابستانة (فيزيك 

در ها انسان رخي
.رسـند  مايي مـي 

به كانون خانواده،

نان در اندك مدت

سري است اشاره ك
بندب رض افراد بي

ود است و به عفاف
.ايان رسيده است

جلَابِيبِهِ منْ نَّلَيهِ

.ست

. (باشد صحيح نمي
ن مربوط به دختر

دهم؛ رياضي و في

بر. است مقبوليت
كنند و به خودنم ي

.باشد حيح مي
.ت

.شود

گرمي بخشيدن ب
.است كرده

سبب شد مسلما

دن آنچه زير روس
شود كه از تعر مي

ردن حجاب به خو
رحمت الهي به پا

علَ يدنينَ مؤْمنينَ

يقي اشاره كرده اس
.يان شده است

.باشد ي
.يح نيست

اي نيست ص رابطه
مثال قرآن) / ست 

سنجش يازد

و آراستگي به ط
مي وير زياده خود،

ن شده است صح
ست صحيح نيست

.شده است
به معلول مبدل ش

ي زيبايي به جاي
بطه با زن مطرح

دين در آراستگي
.سختي بودند

ت عدم آشكار شد
اش اين ند نتيجه

عناي نزديك كرم
صفت مغفرت و ر

كنَاتبو اءسنالْم و

به نكته دقي چهارم
غلط بي» ل نيست

صحيح نمي» ست
صحي» دانند نمي

حجاب و آزادي ر
جه با نامحرمان اس

.رست است
139ص 
مربوط عفاف، هاي
خ كردن آراسته در

.رست است
139ص 

در گزينه دوم بيان
عبارت گريزان اس

ه يادبر عكس ب
كلمه علت بايد ب

.رست است
140ص 

جايبهه عرضه نا
ت كه كتاب در راب

.رست است
138ص

كرم و پيشوايان
ن زمان مردم در
.رست است

147ص 
دا به ضرورتابت )ع

شش را رعايت كنن
.رست است

148ص 
ال آمده به مؤر س

يه با اشاره به دو
ولأَزواجِك قُلْ

.رست است
149ص 

چها تنها گزينه  نه
يك اصل«عبارت 
حرام نيس«عبارت 

داري الزمه دين«
.رست است

149ص 
شود بين نداشتن ح
در اجتماع و مواج

www.sanjeshse

در 4گزينه  .6
/ 11درس 
ه جلوه از يكي
د كه اي گونه
.شمارد مي

در 2گزينه  .6
/ 11درس 

مفهومي كه د
؛ ع1در گزينه 
؛ 3در گزينه 
؛ 4در گزينه 

در 2گزينه  .6
/ 11 درس

توجه كنيد كه
با چيزي است

در 1گزينه  .7
/ 11درس 

شيوه پيامبر ا
فرمودند در آن

در 4گزينه  .7
/ 12درس 

ع(امام صادق 
زنان اين پوش

در 4گزينه  .7
/ 12درس 

عبارتي كه در
است و اين آي

النَّبِي أَيها يا
در 4گزينه  .7

/ 12درس 
در ميان گزين

؛ ع1در گزينه 
؛ ع2در گزينه 
«؛3در گزينه 

در 4گزينه  .7
/ 12درس 

اينكه گفته ش
زمان حضور

erv.ir
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حرام بـودن

Part A:

بهتـرين  ار

should" 

».كردم ت

تبط

كه كنيد )

ربـان نامه و

ationgroup

قيدي كه سبب ح 

: Grammar

دشوا شرايطي ر

.

».كرديم

d "سـت، پـس     

مالقات مهماني ك

».سازد مي
نسبي، مرتب) 4

دين(اجبار  اس

اجبار) 4

».رد
نظر) 4

وسـرد  نسـبت  

(  

. /رح كرده است

r and Voca

در تا كوشيدند ي

.ستمراري داريم

ك همفكري هم

جبـار ضـعيف ا

يك در 2008 ه

ميسر را فشرده

احسا است مكن

دا وجود) شده ن 

بـه  من به ارش

نواز نبودن همان

18/5/1398 ومد

بحث پوشش مطر

abulary

مي و كردند مي ي

زمان گذشته اس

؟
با. كرديم حلش

مفهوم جملـه اج

فوريه 5 بار ولين
.نيم

لوح تك يك ر
شكيبايي) 3

مم كند، تان وت

روايت) 3

تعيين  از پيش( 
سرود ملي) 3

رفتا كردم ساس

نامربوط )2
نامهربان، مه) 4

10

دتابستانة (فيزيك 

ش، قوانيني را در ب

رسيدگي يماران

ر موازي، نياز به

كنيد حل را ضي
ح خودمان الس،
.داريم

»م؟
.درست هستند

او است، خودش
كن استفاده مي "

د بزرگ بسيار ي
3

دعو اش مهماني

3

ثابت غذاي و ه
3

احس ولي زد، خند

4

)1(انگليسي 

دهم؛ رياضي و في

مربوط به پوشش

بي به موقت هاي

wer" و ساختار

رياض مسئلة ين
كال هاي زرنگ رد

كيدي دأضمير ت

كنم روشن را ري
ناد 4و  1هاي  ه

رشتة در اي سته
on "رف اضافه

هاي نامه واژه دن
جمعيت) 

به شناسيدش ي
».كنيد وت
مقصد) 

بوفه بين نتخاب
انتخاب) 

لبخ كرد سالم ن

ا

سنجش يازد

ش آداب و رسوم
.ست

ه تخت روي تند

" re treating

ا كرد كمكتان ي
شاگر عنوان  به،

جمله، نياز به ض

بخار. است سرد 
ت، بنابراين گزينه

برجس تاجر كه ،
ز مشخص، از حر

داد جاي امكان ن
 2(

نمي خوب شما ه
دعو هايتان ماني

 2(

ا نهار، وقت گاه،
 2(

من به وقتي اني

.رست است
148ص 

سالم ضمن پذيرش
ب توج نا محرم اس

.رست است
داشت دكترها«: ه

».باشند داشته
توجه به بخش
.رست است

كسي آيا الف«: 
عماد، و من. نه

توجه به مفهوم
.رست است

تقريباً اينجا«: 
الي استؤمله س

.ت
.رست است

را، جوليا من«: 
اي اشاره به روز

.رست است
نوين فنّاوري«: 

.رست است
كه كسي اگر«: ه
مهم از يكي به را

.رست است
دانشگ اين در«: 

.رست است
مهما ميزبان«: ه

سواد نكرده، بي

www.sanjeshse

در 2گزينه  .7
/ 12درس 

دين اسالم اس
شود، جلب مي

در 1گزينه  .7
معني جمله

د را عملكرد
با :توضيح

در 3گزينه  .7
معني جمله

واقعاً نه،: ب
با :توضيح

در 3گزينه  .7
معني جمله

جم :توضيح
استدرست 

در 2گزينه  .7
معني جمله

برا :توضيح
در 1گزينه  .8

معني جمله
امكان )1

در 4گزينه  .8
معني جمله

ر او هم شما
جذابيت) 1

در 2گزينه  .8
معني جمله

علت) 1
در 4گزينه  .8

معني جمله
».بود
ن تحصيل )1
پرارزش )3
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هم) دان ن

ژ كردن

چـه جـور

خواهم حت

!ب

ناسب

Part B:

دن

Part C:

.د
.ود

ationgroup

زبان(نويس  ستور

دوباره شارژ) 4

بفرماييد دنبال

ناراح دادم دست

خوب! عالي) 4

به شكل من) 4

: Cloze Tes

ميانگين) 4

سرگرم كرد) 4

: Reading C

ن گوركن رسيد
دارتر بو ت خنده

(  

دس يك مقام در

ت لطفاً روشن ب

.»ن

د از را ماشايشان

».اند ه
يخي

t

.است

Comprehen

فكر خوب به ذهن
ي از ساير حيوانات

18/5/1398 ومد

هم را، سوان ي

ثبت كردن )3

ممكن است. سيد

نبال چيزي بودن

»د؟
.دهد مي نشان

تم كه چيزهايي

!باوركن )3

شده  مرتكب كي
به لحاظ تاري )3

هرم )3

درست 4گزينه 

آماده كردن )3

nsion

چطور يك فك) 2
چرا مارماهي) 4

11

دتابستانة (فيزيك 

آقاي به احترامم

3دن

پر ريد از من مي

ه طور مصمم دن

دهد مي نمايش ي
را هيچكاك فرد

چ فكر با شب مام

3

كوچك اشتباهات
3طبيعي

3

رار عمل، فقط گ

3تبديل شدن

4.س بدهد

دهم؛ رياضي و في

اداي هرگز من
».د

نمايندگي كرد )

م چه سؤالي دار

“to b  به«يعني

هايي فيلم چه ب
آلف كارگرداني ه

.گيرد
تم. بودي نزده ن

اوه، حتماً )

ا هر چند ستند،
به شكل غيرط )

.توجه كنيد "

تحقيق )

و مفهوم استمر 

تحول يافتن، ت )

  
.ورد

آب دنيا را پس

سنجش يازد

كه كنم تأكيد 
كرد خواهم نه و

:صدري
 2(

شوم  متوجه نمي

be after som

امشب تلويزيون ي
به كالسيك فيلم
.ست

گ نمي را شبكه ن
من به حرفي ها 

 2(

هس خوبي هاي م
 2(

"at the age o

 2(

"while "ربط

 2(

.كاسي داريم

..........است كه 
اي جهان را خو
ك را وادار كردند

.رست است
بدهيد اجازه«: 

و ام كرده پنهان
در حالت مصها  ه

 ردن
.رست است

متأسفم، اما«: 
»يد؟

”methingطالح 

.رست است
داني مي: الف«: 

ف تا سه ها شبكه
ا اي معركه شب

آن ما تلويزيون. 
فيلم اين از اش

ارم
.رست است

آد اغلب آنها«: 

.رست است
"... of تركيب

.رست است

.رست است
توجه به حرف ر

.رست است
دن

.رست است
از به ضمير انعك

:1ة 
.رست است

مدتاً دربارة اين
ها ليك همة آب

چطور تيداليك

www.sanjeshse

در 1گزينه  .8
معني جمله

نه فرد، يك
معني گزينه

تأكيد كر )1
در 3گزينه  .8

معني جمله
جوابي هستي

اصط :توجه
در 4گزينه  .8

معني جمله
ش از يكي: ب
!عاليه) الف
.واقعاً نه) ب
كا پس) الف
!بود
سپاسگزا )1

در 1گزينه  .8
معني جمله

اغلب )1

در 3گزينه  .8
به :توضيح

در 2گزينه  .8
تاريخ )1

در 4گزينه  .9
با: توضيح

در 2گزينه  .9
رفتار كر )1

در 4گزينه  .9
نيا :توضيح

متن شمارة
در 3گزينه  .9

اين متن عم
چرا تيدا) 1
حيوانات) 3
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..........شت

x >2 

ationgroup

يعني او دا) داد
خنديد مي) 4

گورگن) 4

.كشد
.بكشد

ت كنند

دو طرف را بر

(  

و و آن سو تاب
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/
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−

×
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2
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H2از گازهاي 
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ون پتاسيم

gS 8

ppm =

.بي است

NO− 3

مقايسة در
سـة نقطـة
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 آزمايشي آزمون پاسخ تشريحي
  ومدتابستانة ـ  يازدهمسنجش 
)18/5/1398(  

  )يازدهم( علوم تجربي  
  

  :باشد هده مياز طريق سايت اينترنتي زير قابل مشا 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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ـرر كنـيم،  
(  

هم» سنان

).هـا  سـايه 
)124و  1

سـؤال يـا
بط معنايي

اند، و باز به
در: رسـت 

رسي فقط
.رود ر مـي      

.كند
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ـ
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]شدگي
ـ

.ش بخت

.كنند م مي
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اي از مونـه 
.بينيـد  مي
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)نامه واژه( .اسم

س«. خوهد ديدن 

س(» اشـباح «اي 
 ،87 ،103 ،16

اگر در صـورت
ست و روابآوا هم

متشابحركت ـ  
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هم در فا» فارق
مسـتقالً بـه كـا
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وج
ـ]»ر
ـ]»ي

ش[راست
ـ

آغوش و ل دولت

هم» استعاره«ر 
مي يح خاطرتان

تواند نم دوم مي» 
)دنيا و مافيها(» 

دار اغراقهم كه 
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،ايد قتان نديده
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18/5/98 دومنة 

را اگر ب) ه، گروه
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بگيريد» استعاره

1(

2

تابستان(م تجربي 
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خفتگي و خون 
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ــي »عزلتـ
.ست

بگيريـد اد
ر بسـياري

مي اساسـاً
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پيونده« چونره 

اما در. ف است
ه به قرينة شناس

دو حهم فقط ) 
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←اسم مبالغه

←ول ـ معرب

قب 2و در گزينه 
و موارد ياد شده

درستي نازل شد
سرزنش نديديم

وصفي است در
تركيب »زوجته«

شود خشنود مي
از همسرش مرا

دو فعل معلـوم
«و »مضي«علوم 

آ بول نشده و در
فران را گشت و

)عل

»مسـؤول « 2ه 
«4و در گزينه

ي و فارسي سرو
به چهار) 3. يرد

گشود م قطع مي

اسم پس از آن
پد) 2. آيد ت مي

ي كه خواستم كه

ش يازدهم؛ علو

)2معرب ←

مبني للمجهو←

و»بالحقِّ«جرور 
و »ه آمده است

زل كرديم و به د
عشقي را بدون

تركيب »ٍم قليلٍ
و »صديقه«و  »

 خوراكي اندك
ستش يا همسر

1درگزينه . ارد
دو فعل مع 3نه 

نات قبدر امتحا
هاي مسا س كيف

اسم فاع: آتي. (ي

عول و در گزينه
باسم فاعل »ح

آميخته به عربي
گي تل تماس مي

بميرد عمل او ق
.كند عا مي

اسم است و» ع
مهندس حفاظت

هنگامي) 4ت؟ 

سنجش

ـ مبني) فاعل

←ني للمعلوم
.لسكون

جار و مج »نزلناه
و اللّه«و مجرور 

.باشد
درستي آن را ناز

ما! خدا سوگند

طعام«ب اضافي و 
إبتعاد الصديقِ«
.ند

قانع است و به
ي دوست از دوس

م، فاعل وجود د
و درگزين »أُبدلها

كسي است كه
پليس) 3. م كرد

آيي همانا تو مي

اسم مفع »الملَمع
المح«و » مستَمع
ياتي رااز آنها اب

خلي خدمات هت
هرگاه انسان) 4

ي كه براي او دع

مع«(مضاف اليه 
به همراه داخلي

الت ديگر چيست

.رست است
اسم(مشتق  ←

.رست است
ماضٍ ـ مبن ←
مبني علي ا←

.رست است
أن«قبل از فعل 

جار »ما رأينا«
ب سم و مبتدا مي

ما به د) 1: ها نه
به خ) 3. رود مي
.كند مي

.رست است
تركيب »أَخي«

3ند در گزينه 
ب اضافي هستن

برادرم) 1: ها نه
دوري) 3. د است

.كند فرين مي
.ترست اس

داد افعال معلوم
سأُ«و  »أَعطني«
مردود) 1: ها نه

تو عوض خواهم
گويد كه من مي

.رست است
ا«و  »ممزُوجاً«
الم«و  »المتَكَلِّم«
برخي ا) 1: ها نه

رش با مدير داخ
4وست دار آنها

فرزند نيكوكاري
.رست است
حرف جار←

مدير د) 1: ها نه
هند آمد و مشكال

www.sanjeshse

در 3گزينه  .4
←جامد) 1

.معرب←
در 1گزينه  .4

←مضارع) 2
←معرب) 4

در 4گزينه  .4
1در گزينه 

قبل از فعل
اس) هر كس(

ترجمه گزين
تاريكي فرو
شكرگزاري

در 1گزينه  .4
1در گزينه 

وصفي هستن
تركيب »شيء

ترجمه گزين
همنشين بد
ماهي دريا نف

در 2گزينه  .4
به تعد: نكته

«و »تَفضَّل«
ترجمه گزين
آن را براي ت
شد و قلب م

در 2گزينه  .4
1گزينه در 

و »السائل«
ترجمه گزين
مسئول پذير
شنونده و دو

شوند يا مي
در 1گزينه  .4

مجرور بح) 1
ترجمه گزين
نظافت خواه

erv.ir
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.ستند
بينيم ي مي

آن چه كه

نقصاني، يچ

شقاوت گارا

اين نـوع. (

.ند

مت سـوم را 

لي گذر ايام

ationgroup

افعال معلوم هس
س را كه تو ببيني

و از) 4. گذاريم

هي تي است يعني

پروردگ: گويند مي
.يم

باشد در شكم مي

كنن مي ب آمرزش

دادند كه قسم مي

ـ امام عل  )مورِال

139(  

ها ر ساير گزينه
هر كس) 2. ستد

گ م ميمالً احترا

آنان سراي سالمت
.ست

خداوند به آنان/  
دهي مي انجام الح

د فرو بردن آتش
.)اشد

طلب خود گناهان ي

خصي اختصاص م

.دهد

كن ذلاال عزَمِ م

18/5/98 دومنة 

است و در »هو«
فرس ه بيرون مي

شود كا خدام مي

بهشت براي آ. ند
نيس آنجا در رنجي

.بازداشت خدا ياد
صا عمل زگرديم،

نندچنين عملي ما
با رناپذير عمل مي

.برند ي
براي و افتند مي دا

ي به كارهاي شخ

خود اختصاص د

اصابك انَّ ما ي

7

تابستان(م تجربي 

«مستترضمير 
خبرهاي تيم را به
دانشگاه ما استخ

ان مترنم» ه هستي
ر و ناراحتي هيچ،

يا از را او ما. رديم
باز دنيا به اگر كه

.سم اعمال است
بيان شده است چ
جنبه ثابت و تغيير

مي فرو را خود شم
خد ياد به كنند، ي

متي براي رسيدگي

سمت مجزا را به

علَي اصبِر و(ست 

.بكشد

)1(و زندگي 

ش يازدهم؛ علو

و نائب فاعل آن
ورد كسي كه خ
ه كسي كه در د

دايا تو پاك و منزه
خالصه، و الكتي،

كر نمي انتخاب د
بر بيرون از اينجا

بطه عيني و تجس
كه در ادامه آيه
ت عمل است كه ج

خش و كنند مي ق
ستم مي خود به يا

اهل خانه و قسم

جامعه نبايد يك قس

گام اول كمال اس
.ند

بك حساب مرگ از

و دين

سنجش

و » فعل مجهول
و جو كن در مو

به) 3. دهيم مي
.كنند مي

خد«د و به جمله 
هال مرگ و جهلي،

خو دوست عنوان
ا را ما. بوديم مراه

پاداش و كيفر، راب
گونه دارد و همان

ن باطن و حقيقت

انفاق و تنگدستي،
ي شوند، مي زشتي

دت، زماني براي
.رد

دم و يا مديريت ج

ه است مربوط به
دانن مي» ها صميم

بعد براي خود ل

.رست است
»يستخدم«فعل 

جست) 1: ها نه
ن را با هم انجام

ايم انفاق ي داده

.رست است
85ص

اند خدا هم صحبت
ج اي، بيماري سي،

.رست است
88ص 
ع به را شخص الن
گم مردمي ما و شد

.رست است
90ص 

بطه بين عمل و پ
بطه عيني اشاره د
كيفر در واقع همان

.رست است
86 ص
توانگري زمان در
عمل ي مرتكبت

.رست است
104ص 

زماني را براي عبا
كر ردم تقسيم مي

سيدگي به كار مرد
.رست است

99ص 
سؤال مطرح شده

گسيختگي تص ز هم
.رست است

102ص
كيست؟ نسان
عمل و خود از كه

www.sanjeshse

در 3گزينه  .5
3در گزينه 

ترجمه گزين
و كارهايمان
به آنها روزي

در 1گزينه  .5
ص/  7درس 

بهشتيان با خ
ترس اي، غصه

در 4گزينه  .5
ص/  7درس 

فال كاش اي
ش چيره ما بر

در 3گزينه  .5
ص/  7درس 
ترين رابط عالي

اين آيه به راب
از پاداش و ك

در 1گزينه  .5
ص / 7درس 
د كه ها همان

وقت كه آنها و
در 2گزينه  .5

ص/  8درس 
پيامبر اكرم ز
بين خود و مر

رس: رد گزينه
در 3گزينه  .5

ص/  8درس 
اي كه در آيه

از«را موجب 
در 1گزينه  .5

ص/  8درس 
ان ترين زيرك
كسي: فرمود

erv.ir
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سـخن  نهـا 
عهد بستن

ايـن  وجود
تر مهم همه

ـدا محبـت  

ر و از خـود

خـدا  خانـه 

دسـت  از را

مـا  توجـه  و

نـه قبـل از

ستان اشاره

ationgroup

آن بـا  خداونـد  و ت؛ 
به گام دوم يعني

زيرا. است ضروري
ه از و كرد عمل ن

خـ بـه  انـد  آورده ن 

خـواهي بـه ايثـا

را قلـبش  خواهد

اختيـار  و كـرده 

ودقـت  ميزان به

جا بمانـد برسـد

ورفتن به سوي د

139(  

داشـت نخواهنـد 
مربوط ب( .نهاست

ض بسيار اند، سيده
آنان ندمان و نمود

ايمـان كه كساني

آدمـي را از خودخ

بخ كسي اگر. آورد 
.زاري اشاره دارد

پـاره  را لجام كه«

و تداوم به نماز ر

ز در آنجرو 1ت 

ستگي در هنگام ر

18/5/98 دومنة 

آخرت در اي هره
آن براي دردناكي ب

مقصد رس به و رده
استفاده آنان جربة

.د

ك دوستي خدا اما

الهـي سـرانجام

دنبال مي به را دا
رائت و بيزتدا به ب

«اند شده سركشي

تأثير كه كنيم قت

جايي كه قرار است

.س است

ايشان به آراس. / ت

8

تابستان(م تجربي 

آنها به فروشند ي
عذاب و سازد نمي

كر طي موفقيت ا
تج از توان مي نياً
رسيد هدف به تر ع

:قابل قبول است
مانند دارند مي ت

محبت/ دارد  مي

خد دشمنان از ي
در ابت »اله اال اهللا

س و چموش هاي

دق است شايسته/ 

ظهر به وطن يا ج

جهنده دارد نجس

ودن اين دو است
.اند خدا بد شمرده

ش يازدهم؛ علو

مي ناچيزي بهاي ه
ن پاك) گناه از( را

با را راه كه وهايي
ثا آميز است؛ قيت
سريع آنان از وي

2كه تنها گزينه 
دوست را رند آنانگي

است كه دوست

بيزاري و برائت و د
ال«جمله . كند ن

ه اسب بر سوار كه

/ن اثر نماز است 

ه شخص قبل از ظ

گوشتي كه خون

و باطني و زيبا نمو
شان دادن را نزد خ

سنجش

هب را خود گندهاي
ر آنها و نگرد نمي

)ت الزم است

الگو و اسوه وجود
موفق راه اين كه د

رو دنباله با و گرفت

در خواهيم يافت
گ مي جاي خدا به

ي به اندازه چيزي

شود مي آغاز خدا 
بيرون آن از را ني

ك است سواركاراني

ترين ياد خدا مهم

روزه اين است كه

فوع حيوان حرام

و ن وضع ظاهري
خود را ژوليده نش

.رست است
100ص 
سوگن و الهي يمان

قيامت در آنان ه
ندي به آن مراقبت

.رست است
103ص 
و هدف، مسير در
كند مي ثابت ما به
گ كمك از آنان ن

.رست است
112ص 

ه آيه توجه كنيم د
ب را همتاياني ردم
.ند

.رست است
111ص 

ارزش هر كسي): 
.رساند ي

.رست است
115ص 

دوستي با نداري،
شيطان امور و طان

.رست است
123ص 
س مثَل تقوا بي اي
.»اند ته

.رست است
124ص 

ه است كهان شد

.رست است

ه مالك صحت ر

دقت كنيد كه مدف
.رست است

137ص 
معناي بهتر كردن
رداختن به خود و

www.sanjeshse

در 3گزينه  .5
ص/  8درس 
پي كه كساني
به و گويد نمي

كه براي پايبن
در 4گزينه  .5

ص/  8درس 
حركت براي

ب اوالً الگوها،
توان مي اينكه

در 2گزينه  .6
ص/  9درس 

اگر به ترجمه
مر از بعضي و

دار تري بيش
در 2گزينه  .6

ص/  9درس 
)ع(امام علي 
ميگذشتگي 

در 1گزينه  .6
ص/  9درس 

دين در نتيجه،
شيط بايد كند،

در 2گزينه  .6
/ 10درس 

ها انسان مثَل
گرفت سواركار

در 1گزينه  .6
/ 10درس 

در اين آيه بيا
.دارد بستگي

در 3گزينه  .6
10درس 

دقت كنيد كه
.افطار

د: 1رد گزينه 
در 1گزينه  .6

/ 11درس 
آراستگي به م

اند و نپر كرده

erv.ir
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بـه  شوند؛ ي
ي جاهالنـه

قيقاً مطـابق

امـام/ ـدند    

يعنـي اگـر

ن اشاره شده

رحيما ورا

تصب مخـ   

ationgroup

مي تندروي دچار،
ـده و آن را كـاري

هاي دق ساير گزينه

هـا مبـدل شـ لت

تعـرض معلـول

كه در آيه به آن

غَفُو اللَّه وكَانَ ينَ

كه دسـتور حجـاب

139(  

مقبوليت، و وجود
ـت را تبـرج ناميـ

س. / برد ز بين مي

ترين مل ن و پاكيزه

علت است و عدم
.ند ماند

اولين اثري است

يؤْذَي فَلَا يعرَفْنَ ْن

اين اشاره كرده ك

18/5/98 دومنة 

و ابراز آراستگي
قـرآن ايـن حالـ

، عفت و حيا را از

ترين تي به آراسته

پوشش ع/ كردند 
بار در امان خواهن

ف شناخته شدن
.  

أَن أَدنَى ذَلك هِنَّ

كتاب درسي به ا(
.ران شعيب است

9

تابستان(م تجربي 

در ها انسان رخي
.رسـند  مايي مـي 

به كانون خانواده،

نان در اندك مدت

سري است اشاره ك
بندب رض افراد بي

ود است و به عفاف
.ايان رسيده است

جلَابِيبِهِ منْ لَيهِنَّ

.ست

. (باشد صحيح نمي
ن مربوط به دختر

ش يازدهم؛ علو

بر. است مقبوليت
كنند و به خودنم ي

.باشد حيح مي
.ت

.شود

گرمي بخشيدن ب
.كرده است

سبب شد مسلما

دن آنچه زير روس
شود كه از تعر مي

ردن حجاب به خو
رحمت الهي به پا

نؤْمينَ ينَمنلَ يدع

يقي اشاره كرده اس
.يان شده است

.باشد ي
.يح نيست

اي نيست ص رابطه
مثال قرآن) / ست 

سنجش

و آراستگي به ط
مي روي زياده خود،

ن شده است صح
ست صحيح نيست

.شده است
به معلول مبدل ش

ي زيبايي به جاي
بطه با زن مطرح

دين در آراستگي
.سختي بودند

ت عدم آشكار شد
اش اين ند نتيجه

معناي نزديك كر
صفت مغفرت و ر

كنَاتبو اءسنو الْم

چهارم به نكته دقي
بي غلط» ل نيست

صحيح نمي» ست
صحي» دانند نمي

حجاب و آزادي ر
جه با نامحرمان اس

.رست است
139ص 
مربوط عفاف، هاي

خ كردن آراسته در

.رست است
139ص 

در گزينه دوم بيان
عبارت گريزان اس
بر عكس به ياد
كلمه علت بايد ب

.رست است
140ص 

جايبهه عرضه نا
ب در رابت كه كتا

.رست است
138ص

كرم و پيشوايان
ن زمان مردم در
.رست است

147 ص
ابتدا به ضرورت) ع

شش را رعايت كنن
.رست است

148ص 
ر سؤال آمده به م
يه با اشاره به دو

ولأَزواجِك قُلْ
.رست است

149ص 
ها تنها گزينه چ نه

يك اصل«عبارت 
حرام نيس«عبارت 

داري الزمه دين«
.رست است

149ص 
شود بين نداشتن ح
در اجتماع و مواج

www.sanjeshse

در 4گزينه  .6
/ 11درس 
ه جلوه از يكي
د كه يا گونه
.شمارد مي

در 2گزينه  .6
/ 11درس 

مفهومي كه د
؛ ع1در گزينه 
؛ 3ه در گزين

؛ 4در گزينه 
در 2گزينه  .6

/ 11درس 
توجه كنيد كه
با چيزي است

در 1گزينه  .7
/ 11درس 

شيوه پيامبر ا
فرمودند در آن

در 4گزينه  .7
/ 12درس 

ع(امام صادق 
زنان اين پوش

در 4گزينه  .7
/ 12درس 
كه درعبارتي 

است و اين آي
النَّبِي أَيها يا

در 4گزينه  .7
/ 12درس 

در ميان گزين
؛ ع1در گزينه 
؛ ع2در گزينه 
«؛3در گزينه 

در 4گزينه  .7
/ 12درس 

اينكه گفته ش
زمان حضور 

erv.ir
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Bو  Aعني 

سر داشته باشيم

شود را مي 8وي 
26=س  36
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بنابراين به احتم
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)!((n+ +1 1

يم حاصل همان

(Bسمت رنگي 
ق بيفتد دقيقاً يع

پس 3دختر و  3

تر مساو ع بزرگ
در پرتاب دو تاس

ف،«از حروف 

.ف بدون نقطه

سنجش

) ) (n+ = +1 1

n ،4 قرار دهي

A است و قس
A  وB اتفاق

رابر باشند، بايد

و شوند و مجموع
عداد كل حاالت

تواند هر يك مي
.است 4

حرف 4ر داريم و 

!ستند

.رست است
)!(n )+ +1 2

ة اخير به جاي
.رست است

.رست است
Bشور نخورده 

ي از دو پيشامد
.رست است

تعداد فرزندان بر

.رست است
اعداد يكسان رو

تع. تاست 3وب 

.رست است

كلمة مورد نظر م
4×!وب برابر  7

دار حرف نقطه 4

برايمان مهم نيس
.رست است
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3د مضرب 
ي به وقوع

.است

يه را ايجاد

راين تعداد

سـد كـه از

به حـدشار 

. شـود  مـي   
رون داراي

د ترشـح و

اض مثانـه

ationgroup

{D = عدد:  1
تري براي س پايين

اي پيوندي رشته

آن يك لپ كلي

.رابر است
شود بنابر صل مي

رس كوچك مـي 

براي اين كه فش
.يش يابد

زديـك شـروع
ضـاي درون نفـر

ده هـر دو فراينـ

منجر بـه انقبـا

139(  

}, , ,2 21 24 42
بنابراين شانس ،

سته

.شد

از جنس بافت پ

شري مربوط به

داد آنها با هم بر
كننده متص جمع

يگر به سياهرگ

ب. شود تأمين مي
در كالفك افزاي

له پيچ خورده نز
آن به سـمت فض

ر عهده دارد كـه

ارسال شده كه

.ست
.  
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} n(D)→ =
تري دارد ي كم

كمي پيوس: روها

.يم
باش عة جامعه مي

سول پرده شفافي

هرم و ناحيه قش

شود بنابراين تعد
ن به يك لوله ج

رد و از طرف ديگ

از فشار خون ت
تا فشار تراوشي

اين عمل در لول
تند كه غشاي آ

يط داخلي را بر

 به جدار مثانه

ريزد ادرار اس مي
كند لوگيري مي
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= 4
دها تعداد اعضاي

رعت مجاز خودر

گويي را نمونه مي
نمونه زيرمجموع

اين كپسو. كند مي
.كند ظت مي

برابر هستند هر

ش بران خارج مي
رد چندين نفرو

گير ان خون مي

براي اين عمل
گ وابران است ت

گردد ون باز مي
هاي فراوان هست

محي pHنظيم 

كز پيام حركتي
.گردد ع مي

آنچه به لگنچه
ار به ميزناي جل

)1(شناسي  ت 

ش يازدهم؛ علو

از بقية پيشامد» 

ته ـ حداكثر سر

.و نه علم آمار
يرد رگ ه قرار مي

ه است چرا كه نم

مي به كليه ايجاد
ا از ضربه محافظ

ك كليه با هم ب
.است

يك سرخرگ وا
كالفك وجود دار

از سرخرگ وابر

كه نيروي الزم
ر از قطر سرخرگ

ده مجدداً به خو
ه با ميتوكندري

ذب بيكربنات تن
.گيرد

ل شدن اين مرك
ميزراه ادرار دفع

كند و تغيير مي
از بازگشت ادرا

زيست

سنجش

»3 عدد مضرب 

كيفي اسمي
كمي پيوست: يل

ط به آمار است
كه مورد مطالعه
از اندازة جامعه

ها نفوذ ميكروب
ي است كليه را

نظر تعداد در يك
ها برابر ها با لپ

آوران وارد و ي گ
ك گرديزه، يك ك

.تر است ش

اي ا گي دور لوله
.شود ايجاد مي

رار تراوش است
تر آوران بيش رگ

مواد تراوش شد
مكعبي شكلن 

و تنظيم بازجذ
گ فعال انجام مي

با فعال. خاع است
بنداره خارجي م
ركيب مايع نيز ت
دگي جدار مثانه

خارج شدن«د 
.داشت واهد

.رست است
گروه خوني ك: ـ

ن مصرفي اتومبي
.رست است

ريف آمده مربوط
خشي از جامعه ك

تر دازة نمونه كم

.رست است
ه مانعي در برابر
وعي بافت پيوند
.رست است

دوم و چهارم از
ه راين تعداد هرم
رگرول يك سرخ

پسول بومن يك
كننده بيش ه جمع

.رست است
شبكه مويرگ سان

سياهرگ كليه
.رست است

رحله تشكيل ادر
اشد قطر سرخر

.رست است
ب مواد مفيد از

ين بخش نفرون
.  

.رست است
+Hيم ترشح 

تر به صورت ف ش
.رست است

س دفع ادرار، نخ
صورت باز بودن

كننده تر جمعه 
خورد  صل از چين

www.sanjeshse

چون پيشامد
پيوستن خو
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اند: 4گزينه 

در 1گزينه  .12
كپسول كليه

نوچربي كه 
در 3گزينه  .12

موارد اول، د
كند بنابر مي

به هر گلومر
درون هر كپ
نفون از لوله

در 2گزينه  .12
در كليه انس
اجتماع آنها

در 1گزينه  .12
نخستين مر
كافي زياد با

در 4گزينه  .12
طي بازجذب

هاي اي ياخته
ريزپرز است

در 2گزينه  .12
كليه با تنظي

بازجذب بيش
در 4گزينه  .12

مركز انعكاس
شده و در ص
در طول لوله
دريچه حاص
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نمجـر بـه
را كـاهش

. في اسـت    
.د

ره، پكتـين
.ود آيد

ي شـكل و

از اسـتوانه

وند آبكـش

ationgroup

.كند ت مي

.ي دارد

كـه در نهايـت
ن سـديم ادرار

ن دفـع آب اضـا
فريدي قرار دارد

.د

.تند
.شود دفع مي

ب ماننـد ديـوار
ري دارد، به وجو

هـايي دوكـي خته

تـر ا سـت بـيش  

مشخص شده آو
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ز جذب را دريافت
.عال است

تري ت، سمت كم

شـود ك رشح مي
ب سـديم، ميـزان

كار اصـلي آن. د
هاي پروتونف كانال

سته وجود دارد

ش و سلوم هست
ت اوريك اسيد

ي ساكاريد چسب
تر و تراكم بيش

.پذير نيست كان

.ششي است

شود كه ياخ مي

و لپه وسعت پوس

بخش م. هستند
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غذايي حاصل از
و روندي غيرفع
سيار سمي است

به درون خون تر
ـزايش بازجـذب

يابند بدن راه مي
اي درون كا شعله

ن گردش خون بس
.حلقه ندارند

داراي لوله گوارش
در حشرات. شود ي

پلي. شود ن نمي
حكامن كه است

ن از واكوئول امك

.

.اي است ينه
هده سامانه پوش

راكئيد مشاهده

ر ريشه گياه دو

ش از هم مجزا ه

17
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د غن غني از موا
آب طبق اسمز

اي بس ك كه ماده

ر خون از كليه ب
هورمون بـا افـ

دفعي به خارج بد
هاي ش اي ياخته

داران هرهتمام م
ن بدني حلقه، ح

پوستان د سخت
ات ديده ميشر

اما مانع رشد آن
واند ديواره پسين

اين استخراج آن

.شود ي خارج مي

بافت سامانه زمي
اي گياهي بر عه

ه آوندي ساقه تر

ست زياد است د

وندچوب و آبكش

ش يازدهم؛ علو

 باب كبدي خون
هد كه بازجذب

سبت به آمونياك

پي كاهش فشار
اين. شود يه مي

طريق منافذ دز 
ها مژك. باشد مي

ي هستند كه در
د كه اين جانورا

.شود شاهده مي
شود كه در حش ي

گيرد را در برمي
تو در زير آن مي

شود بنابرا ده مي
.  

يره سفيد رنگي

ترين ب  د كه رايج
ها پوشاندن اندام

.ست

در مركز دسته

مجاورت روپوس

كه دستجات آو

سنجش

.ست
توسط سياهرگ
ده ب تشكيل مي

اوره است كه نس

هورمون كه در پ
از غدد فوق كلي

هاست كه از انال
ت و فاقد روده م

اي د راست روده
شود مشاهده مي

پوستان مش سخت
روده مشاهده مي

ي پروتوپالست ر
.ني وجود دارد

روموپالست ديد
.توسيانين است
بريده شدن، شي

دهد را نشان مي
پ. ترميم هستند

و چوبي نشده ا

كتاب دهم 102

.  
جات آوندي در

اي است  دو لپه
.ورده نقش دارد

.رست است
ج ـ د صحيح ا
اوره است كه تو
درصد ادرار را آب
ماده آلي ادرار،

.رست است
نه هآنزيم است 

ون آلدوسترون

.رست است
اي از كا ي شبكه

ي كرم پهن است
.رست است

روفي داراي غدد
تنان نيز م در نرم

ي در برخي از س
يگي اتصال به ر

.رست است
تين مانند قالبي
اساً در تيغه ميا

.رست است
كلروپالست و كر
ر قرمز داراي آنت
نجير در صورت

.رست است
هاي پارانشيم ه

ي تقسيم براي ت
هاي آن نازك ه

.رست است
2حه صف 18كل 

.  
.رست است

.د صحيح است
اه تك لپه دستج

.ت
.رست است

ط به ريشه گياه
 حمل شيره پرو
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شكل مربوط
است كه در
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.ك است
دد كـه در

و در ضمن

ب است در

شـدن بـه
ي خـاك را

ـت كـه در

.ستند

ش جـانوران

ه آنـدودرم

ـان علفـي
ـد، تعريـق

ationgroup

ريشه فاقد پوستك
گـرد ستفاده مـي 

و اهده نمي شود

با مناطق كم آب
.كند مك مي

طرفـي بـا وارد
بود مواد مغـذي

ژن و فسـفر اسـ

.دهد
توسنتزكننده نيس

شـكار و گـوارش

هاي اليـه ياخته

گ برخـي گياهـ
تـر باشـ گ بـيش 
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طور معمول ره 
جذب اكسيژن اس

.ز است

آوند چوب مشا

ارخرزهره سازگ
كاهش تعرق كم

از ط. خريب كند
د به سرعت كمب

.كنند
حـاوي نيتـروژ

د يطي پاسخ مي
ها فتو اين باكتري

ر يافتـه بـراي ش

.رت وجود دارد

ك يا حاشيه بـرگ
ن از سطح برگ

.باشد 
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پوشاند و به ا مي
سك نيز براي ج

ها داراي مغز اي ه

ر پوست درخت

در صورتي كه خ
اي هستند به ك ه

و بافت خاك راتخ
توانند كودها مي

ك  ترات تبديل مي
ش غير آلي خاك

هاي محي محرك
.ت نيتروژن ندارد

ده و برگ تغيير

ندودرم ريشه ذر

ها در نوك روزنه
از مقدار تعرق آ
ه خام است مي
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انتهاي ريشه ر
سك است از عدس
و ريشه تك لپه

در. رانشيم است

شود د شاهده مي
هاي تمايز يافته

و ط زيست وارد
اين. شود ي مي

مونيوم را به نيت
سازد بخش مي

موجود زنده به م
 كه توانايي تثبيت

گ فتوسنتزكنند

ت كه در اليه اند
.است

اين ر. ه باز است
رسد ا ها مي رگ

صلي انتقال شيره

.شود

ش يازدهم؛ علو

سرالد نزديك به
سين داراي عدس

گردد شاهده مي

ساز و پار ب پنبه
.  

گياهان آبزي مش
ه ها كه ياخته ك

به خاك و محيط
ها و گياهان آبزي

.ندامگان است
.كنند وليد مي

خاك هستند آ
واد آلي، آمونيوم

.كنند شركت مي

نده است و هر م
ك اك سازي باشد

اين گياه برگ. ت
.رويد ي

هاي معبر است ته
رين اليه پوست

هاي آبي هميشه
اي به بر هشار ريش

عرق كه عامل اص

.شود م انجام مي
ش هاي مي روزنه

سنجش

ندي است كه س
صورت رشد پس
نده در ريشه مش

.است
ه، كامبيوم چوب
جديدتر هستند

ي است كه در گ
گ اين گياه كرك

 آسيب زيادي ب
ه ها، جلبك تري

 غير آلي و ريز ان
موادي اسيدي تو
از ريز اندامگان
با استفاده از مو

هاي وراثتي ش ل

م يك موجود زند
واند باكتري آمونيا

خوار است حشره
شمال ايران مي

U شكل ياخت
تر ن اليه داخلي

ه ت مايع از روزنه
ي كه در اثر فشا
ت آن كاهش تعر

:ها زينه
ها هم و عدسك

عث بسته شدن
.شود نجام مي

.رست است
ش انگشتانه مانن
گره است و در

شود تار كشن مي
.رست است
حيحب ـ د ص

شامل چوب پنبه
تر، ج وبي خارجي
.رست است

ي هوادار سازشي
اي غار مانند برگ

.رست است
تواند يميايي مي

رشد سريع باكت
.د

.رست است
ي از مواد آلي، غ

، م زاي گياخاك
ساز كه تنيترا
ساز خاك نياك
ها و مولكول تئين

.رست است
يدكننده آمونيوم
تو ده آمونيوم مي
.رست است
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ـنج تـابش

FΔ = 9
5

T TΔ =

AA
L α1

:ه كنيم

α =3 6

αΔθ×2

VΔ = Δ

VΔ =1
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TΔ → 288
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A BB
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−× → α51

× = ×1 2 2 
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( )−3 45 3

 است.
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اساس كار دم. د
.نيست

T= Δ →98 5
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يش ميالي افزا
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نتيجه ابتدا بايد
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:شود حاصل مي
V (= β1

−× ×51 5 
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ربرد فراوان دارد
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ساحت فضاي خا

:ها داريم خط

L= 3 Bα →
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K

1
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)− α Δθ3
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B

Q
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C C
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⎯⎯→
°





1

2

F m c= Δ
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يخ خ

ي  ب

 آب آب
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برابر شيب خط
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B B

C
.

C

Δθ=
Δθ

حجم يك مكعب

A A

B B

Q

Q

ρ=
ρ

= Δθ → Δ9
5
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ز دست داده شد

B) m c= ×2
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:

C
Q Q

C



 =




:د شد

Δθ → 6
1

ك مول اين فلزها
تر از سطوح بيش
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 ×
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+
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ـت و خيـز

.گذارد

دار بـرق از
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.كنند مي

تـايي شـت  

نشـهرها را

ك فرابنفش

كـاهشبـا   

گرفـت بـا    

?LCO2

ationgroup

رخ نداده و با افـت

گ واكره تأثير مي
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NO ،NO2

هيدروژنتوليد 
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).ي فرد است

هواي آلوده كالن

نرژي و خطرناك

نتيجه گرفـت بـ

تـوان نتيجـه ي 
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ه طور پيوسته ر

روي هودهند،   ي

.ابسته است

حالتي است تر

CO ،CO2،
.ژن وجود دارد

ي هنگفتي براي
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ظرفيتي عددي

اي روشن ه قهوه

تابش پر انر ي از
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توان به آن مي

توجه به آن مـي
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O
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×2
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1
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ا اين افزايش به

حيطي انجام مي
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ها، عنصر اكسيژ

.شود

هاي يگذار سرمايه

هـاي س مولكـول  
هاي مار الكترون

ن شده و رنگ

خش قابل توجهي
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CO (
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× 3

2
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باعث مصرف آ 3
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g O( ) 23
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− 
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االكتوليد شدة 
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O3 برخالف
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)g معادلة كل )

گوناگ در دماهاي
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اي است، ا قهوه

ر رخ داده و با ت

به شك  اوزون را
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مولي گازها
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 آزمايشي آزمون پاسخ تشريحي
  ومدتابستانة ـ  يازدهمسنجش 
)18/5/1398(  

 )يازدهم( و علوم انسانيدبيات ا  

  

  :باشد هده مياز طريق سايت اينترنتي زير قابل مشا 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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ـ
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خود، بياني ديگ
.»آمده ست

است گوينده )4

د) يافتنِ(= ي به 
.ي از آن نيست

ل از شما مفهوم
د وش ميكه خ) 

با صو) 3. ق كند
باش و بدي كرده

فسونهم ) 4ر 

.رست است
]كه[دو بار ) 2ر 

.رست است
هيچ گونه حذفي
جديد آغاز شد

.است ف شده
.رست است

ممال س(سليح 
.رست است

كل يك گروهد 
«كه هسته است

.ود
.رست است

هاي انس ز نشانه
.رست است

ها سخن از ينه
د ك صوفيِ ترك
.رست است
ها از ديگر بيت
آ«مجاز است از 

).»ا
.رست است
هاي د مام گزينه

مد» وطن«ت، و 
.رست است

سه گزينة ديگر،
دس نام فرصت به
.رست است

و) 3و ) 2در » 
.است )4

.رست است
گرفتاري: است

ري از خطر ناشي
.رست است

كه صورت سؤال
)مازوخيست(زار 

في جور معشوق
باشي و به تو ده

www.sanjeshse

در. بينيد مي
!دارد اغراق

در 4گزينه  .1
، درتا) 1در 

در 2گزينه  .1
)3و ) 1در 
جملة كهاز 

جمله حذف
در 1گزينه  .1

.دراو] ـه[بـ
در 2گزينه  .1

يادتان باشد
واسطة آن ك
شو حذف مي

در 2گزينه  .1
ا ربط» واو«

در 1 گزينه .1
در ديگر گزي
ست كه يك

در 4گزينه  .1
بيش) به ب
م» فردا«كه 

دنيا«موارد، 
در 2گزينه  .1

در تم) 2جز 
است عرفاني

در 3گزينه  .2
هر يك از س

اغتن«سپس 
در 1گزينه  .2

»گُردآفريد«
4و) 3و ) 2

در 3گزينه  .2
اين» خطر«

هيچ يك اثر
در 2گزينه  .2

دقت كنيد ك
است خودآز

آيد تالف نمي
خطايي نكرد

erv.ir
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تأكيد) 3ر 
.ف كرد

هـم )4 در  
.»مانـد  مـي 
بدي دركه 

كنـي ب مي

بـراي←

بـراي←

ـاط صـورٍ

يفـتَح و) 2

ــ ) 4زينه 

←عستَطي

ationgroup

؛ در)4و ) 3نند 
ن حقايق را كشف

ايـن مفهـوم د. »
در ياد مردمان م

داند ك مي صواب
كه يك كار خوب

المـدنإلِنـارةِ  

←لقضـاء  )هـا   ه  

لإِلتقـ) ها ر گزينه

2رد گزينـه(ل   

رد گز(نساني را 

يس) 2. آيد ث مي

.شود مي

1/5/1398(  

مان مي. كار بيابد
توان ست كه مي

»ي كردن اسـت 
دت كه از كسي 

همان اندازه ناص
دازي و وقتي ك

إل ـ  )3 و 1هـاي  

رد سـاير گزينـه

رد ساير(شان  ي

بـراي انتقـا←

ا ←إنساناً  ـ  

)ها ر گزينه

.  
ورت مفرد مؤنث

م) نَ جمع بسته

18 ومدتابستانة ( 

با آن قرابت آشك
اس» بصيرت«مان 

در اين دنيا نيكي
است همينتنها 

بهرا  ر حق بدان
اند ن شيطان مي

ه رد گزينـه (ند 

(آثار جذاب  ←

واپيماهاي جنگي

←لنَقلِ ـ  )3نه 

)1رد گزينه (د 

رد ساير(خواست 

َ←أَن تعيش
به صو) و اشياء

ون(با عالمت ) رب

)1(

4  


ت و علوم انساني

)1ك بگيريد تا 
يا هم» بين طن

:بگيريد

ترين كار د مهم«
نيكي كند، زيرا

نيكي درشاعر ) 
ا گردكني گناه ر

كه استفاده كن←

←معالم الخَلّابة

هو ← الحربية

رد گزين(اي  لوله

نجات داد ←ذَ 

آن را از شما خ

أَن يعشنَ ـقدر تَ
حيوانات(نسان 

رعل، مبتدا و خب

(، زبان قرآن 

ش يازدهم؛ ادبيات

را مالك) 2فهوم 
چشم باط«قط با 

مفهوم بصرع هم 
)129صفحة 

«أكيد شده كه
بايد ن ]كند ك مي

)2در . وده است
ك وقتي بدي مي

←أَن يستفيدـ
 (

الم )3 و 1 يها ه

طائراتهم) ها ينه
.)4 و

←أُنبوباً  ـ) 3

2(. 

أَنقَذ ـ) 4 و 2 ي

آباد كردن←

تَ ←يقدرنَ ـ 
ط به جمع غير ا

.)به و منصوب

فاعل، نائب فاع( 

عربي،

سنجش

مف. است م كلي
ست و اين كه فق

با اين مص قياس
. (»طبع جانوري

تأ» كردن نيكي«
دركرا  ت نيكي

بيهو ديدنيكي 
و«گويد  شاعر مي

.»!جيدت كنند؟

ـ  )ها ساير گزينه
)3 و 1هاي  زينه

گزينه رد(كرد  ي

رد ساير گزي(ند 
2هاي  د گزينه

3و 1هاي  گزينه
2د گزينه ر(شود 

يها رد گزينه(كه 
)1د گزينه 

ستعمركم فيهاا

تُساعد ←دنَ 
ت و فعل مربوط

مفعول ب( ِإلنسانَ

.)خبر و مرفوع
حالت مرفوعي

.رست است
مفهوم سخن از 

اس» ظاهر و باطن
ق بهرا ) 4و  عيناً

را، كژط يست تو
.رست است

«سؤال بر مفهوم 
ضرورت[آن كه«

ني توقعكردن و 
ش هم) 3در  .را

تظار داري تمج

.رست است
رد س(تواند  مي ←

رد گز(ن شهرها 
.رست است

 جذب مي ←ب
)1د گزينه 

.رست است
ايين آورده شدن

ر(عكس گرفتن 
.رست است

رد گ(قرار دادند 
شو از و بسته مي
.رست است

دلفيني ك ← ي
رد(مرا رساند  ←

.رست است
ـ )3رد گزينه (

.رست است
يساعد ـ الّتي ←

ول، ضمير، صفت
اإل ←اإلِنسانُ 

.رست است
خ( محترمونَ ←

مذكر سالم در
www.sanjeshse

در 3گزينه  .2
شديادتان با
ظ«بر تقابل 

عرا ) 1و ) 2
گر ذوق نيس«

در 4گزينه  .2
س صورتدر 

:آمده است
بدي )1در 

حق خوبان
از ديگران انت

در 2گزينه  .2
ستَطيعي←

روشن كردن
در 4گزينه  .2

بكانَت تَجذ
رد(گذراندن 

در 1گزينه  .2
پا ←زِلَ أُن

براي ع←
در 4گزينه  .2

 ضَعق ←و
با ←يغلَقُ 

در 3گزينه  .3
الدلفينُ الذي

←أَوصلَني

در 1گزينه  .3
واو ← ه)

در 3گزينه  .3
←اللّاتي) 1

موصو :نكته
4. تَستَطيع(

در 2گزينه  .3
←محترمينَ

جمع :نكته
erv.ir
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»ال«ت و   

هـا، د لولـه  
كند قل مي

ـر سـاحل
)4 .شـود  ي  

بـه سـبب
س بـر روي
ـام هـارون
ر حـال تـو
؟ درحـالي

.كرده بود
تخـت از او

)3 .بزننـد  

ationgroup

اليـه اسـت مضـاف 

در امتـداد) 2. د    
كاغذسازي منتق

بنـدر مكـاني بـ 
دي سـاخته مـي

از كشته شدن
ا خالي ديد پـس
د در ايـن هنگـ
م بلكـه مـن بـر

شوي؟ جازات مي

ني با او صحبت
تن بهلـول بـر ت

.بود

بهلول را كتـك

1/5/1398(  

م( رِمـالِ  ←لِ  

حاضر=  

ـور تـأليف شـود
گل به كارخانه ك

).ل
)2 .زند اش مي 

ن چيزهاي زياد
.شود خارج مي

ست خودش را
ت مخصوص او را
پـايين كشـيدند

كـنم گريـه نمـي  
ونه در آخرت مج

.د
.يوانه نبود

.ت ديد

ه بود و با مهربان
به علـت نشسـت
د سخت خواهد

كه خدمتكاران به
.ل كشيد

18 ومدتابستانة ( 

الرّمـالِ )4)كـرد 

آماده ـ دوستان

شـگري در كشـ
ها را از جنگ چوب

الفعل با كسر عين
د و او را با بيني

ي است كه از آن
وابد و در شب خ

خوا ي اينكه مي
يد رفت و تخت
و او را از تخـت
بر حال خودم گ
دم پس تو چگو

ش را حفظ كند
بهلول مردي د

ه بر تخت نشست

خشمگين نشده
هارون الرشيد ب
ت هارون الرشيد

ون دستور داد ك
قت زيادي طول

5  


ت و علوم انساني

اقدام ك( ـقامت بِ

د= دوستان ) 2
لطفاً=  فاً

طق جذب گردش
خودرو چ) 3 .رد
.شد

.)شوند مي
ل بر وزن فاعل ب

كند حساب مي
اه رنگيمايع سي

خو و در روز مي

كرد براي نگي مي
صر هارون الرشي

و.ه شدت زدند
من ب: لول گفت 

دت مجازات شد

كرد تا جانش ي مي
)2 .گريست مي

ل را هنگامي كه

شستن بر تخت
)2 .حفظ كند

مجازات) 4 .د بود

.شده بود
هارو) 2 .لي بود

هلول بر تخت وق

ش يازدهم؛ ادبيات

ق ←قامت ) 2

كشاورز ≠ ري
لطف ـ باب= پدر 

.)است
ي برشمردن مناط
هشدار وجود دار
رايانه ساخته ش

معني مشاهده م
اسم فاعل( طائر

دشمن خودش
نفت) 3 .شوند ي

كه سكونت دارد

وانمود به ديوانگ» 
وزي بهلول به قص
ا ديدند و او را به

كني بهل ريه مي
ستم پس به شد

نمود به ديوانگي
خوردن زيادش،

ون الرشيد بهلول

هلول به علت نش
را) جانش(نش 

هارون الرشيد ل

محكوم به اعدام
تر اوقات خا يش

نشتسن به) 4 .د

سنجش

)كند باور نمي(

رستگار ـسالم = 
پ) 4 اتاق= اتاق 

إفعال از بابدر 
تاب بزرگي براي

هاي ه د ايستگاه
مصرف برق در

ل مجهول و به م
← رطائَ) 4) 

كوسه ماهي را
نار آن ديده مي
ر جاهاي متروكه

»هارون الرشيد«
رو.  او بهلول بود

خادمان او را. ت
چرا گر! هلولي ب

بر تخت تو نشس
اي؟ خت نشسته

انه نبود بلكه وان
 به علّت كتك خ

هارو) 4 .نشست

شيد نسبت به به
توانست كه خون
يه بهلول به حال

علت اعتقادش م
هارون الرشيد بي

كرد محافظت مي

.رست است
( اليصدقُ←

.رست است
.الفَلّاح←
=سالم) 1: ها نه
ـ پرتاب كرد= 

.رست است
← إِحصاءمصد( ل
بايد كت) 1: ها نه

مخابرات همانند
ي براي كاستن

.رست است
← دفعل( تُشاه
)فتن(النِّفطُ  ←
دلفين) 1: ها نه

ها در كن كشتي
اي است كه در ه

:ك مطلب
«وران حكومت 
حفظ كند و نام

پادشاهان نشست
اي: و به او گفت
اي ن فقط لحظه

رت را بر اين تخ
.رست است

ول ديوامتن، بهل
بهلول ب) 1: ها نه

ر شب بر تخت
.رست است

متن، هارون الرش
بهلول) 1: ها نه

گري) 3 .شده بود
.رست است

متن، بهلول به ع
تخت ه) 1: ها نه

اهر از خودش م

www.sanjeshse

در 3گزينه  .3
اليصدقُ) 1

.)پذيرد نمي
در 1گزينه  .3

←الفَالح) 1
ترجمه گزين

انداخت) 3
در 1گزينه  .3

أَحصاءل←
ترجمه گزين

م يها ستون
دستگاهي) 4

در 1گزينه  .3
2 (دتُشاه←

←َّفطُالن) 3
ترجمه گزين
درياست كه
خفاش پرند

درك ةترجم
مردي در دو
اعتقادش، ح
آن همانند پ
الرشيد آمد

گريم من مي
كه تمام عمر

در 2گزينه  .3
با توجه به م
ترجمه گزين

بهلول در) 3
در 2گزينه  .3

با توجه به م
گزين ترجمه

خشمگين ش
در 3گزينه  .4

با توجه به م
گزين ترجمه
با تظابهلول 

erv.ir
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ت را بگويد
و مهربـان

.معرب←

كلّم وحـده 

در گزينـه
حالي كـه

ها امنيـت 
كـدام) 4د     

است »نا«
)4 .نـدارد      

از) 3 .ـتيم 

مسـتتر و

درم مـرا از

و مـا را بـر

گناهان بـا

ationgroup

ايد حقيقتؤمن ب
ديدگان دلسـوز

.للمعلوم

←مبني ـ )اعل

للمتك ←طب 

و »مم«مجرور 
شود در نمي مله

سگة به وسيل
كجـا قـرار دارد

ل آن ضمير بارز
عـل و مفعـول

نشسـ) السـالم  
.شود ج مي

»أَنـا «ير ب ضـم  

پـد) 3 .د نـدارد 

و) 3 .ن چيست

تمام گ) 3است؟ 

1/5/1398(  

انسان مؤ) 2. يم
كـه بـر سـتمد

مبني ←جهول 

اسم فا(مشتق  ←

للمخاط) 3سكون 

و »تَستَطيع جار
فعليه بودن جم

پليس) 1: ها ينه
قلعـه والـي در ك

فاعل): نشستيم
ل آن اسـت و فا

عليـه(رضـا   مام
ن، آب استخراج

ست و به ترتيـب
.يب فاعل است

اي وجود ردهنده
.كند ير مي

.آيد ي
غار آبي در ايران

شام چه وقت ا
.ص است

18 ومدتابستانة ( 

نگي وانمود كني
حكومتي است

مبني للمجه )4ب 

←دجام )4اعل 

مبني علي الس←

تَ«قبل از فعل  2
و مانع از .است
ترجمه گزي. شد

ق) 3 .سـت آورد 

(جلَسنا ) 2. ست
نائـب فاعـل »طُ 

.باشد مي
زير گنبد اما) 2

ق است كه از آن

فعل معلوم اس »
ناي »لوحات«و 

تابلوهاي هشدار
به سرعت تعمي

ت مفرد مؤنث مي
نام درازترين) 2

.گويم غ نمي

حانه و ناهار وصب
وي روغني خاص

6  


ت و علوم انساني

.لم داللت دارد
شويم به ديوا مي

حكومت عادل

معرب ←الفتح 

اسم فا ←مبالغه 

←معرب ـ  ل

2و در گزينه ِ»
به كار رفته ا) ن

باش خبر مي »حينَ
ي بزرگ را به دس

مفعول به است »اً
المطّـاط«سـت و  
م »الماء«عل آن 

.دهد د رنگ مي
اه، گودالي عميق

»يصلِّح« 4گزينه 
فعل مجهول »د
درآن جا) 2 .م

س، همه چيز را

ت آن به صورت
2.ود را نوشتند

اً من هرگز دروغ

هاي ص ان وعده
اي دارد كه حاو ه

ش يازدهم؛ ادبيات

دناك ظلم و ظال
م حكوم به اعدام

)4 .ت و بد است

مبني علَي )3ل 

اسم مب )2معرب  

مبني للمجهو ←

بالكالبِ«مجرور 
پرسش از مكان( 

تجذب السائح«
تواند كه ثروتي ي
؟

ثمراً«و  »هو«تر 
فعل مجهول اس
است و نائب فاع
محصولي سفيد

چا) 4 .شود مي

و در گ »حذِّرني
ال توجد« 2ينه 

آوردم و پايين مي
مهندس) 4 .دارد ي

سان است و صفت
اليف مدرسه خو

قطعا: وغگو گفت

زما) 2عرّفي كن 
ديك دمش غده

سنجش

سرانجام بد و درد
هنگامي كه مح
نجام ظلم سخت

تَفاعل ← اعلَة

←مبني  ـ )عل

←ني للمعلوم 
.السكون

جار و مج ،»حفَظُ
»أَينَ«پرسش 

مبتدا و جمله) 
زي ميز چه چي

كند؟ ا جذب مي

آن ضمير مستت
):شود ساخته مي

فعل مجهول) د
ياهي است كه

ها ساخته روغن

يح« 3در گزينه 
هستند و در گز
الها را از خودرو

ي بر حذر مينبل

جمع غير انس »ف
موزان كوشا تكا
حامد بسيار درو

را به ما معست 
مرغابي نزد) 4 .د

.رست است
شده بر مفهوم سر

ما بايد) 1: ها نه
سرانج) 3 .خ باشد

.رست است
مفا ـ مضارع ←

.رست است
اسم فاع(مشتق  ←

.رست است
مبن ـ ماضٍ ←
مبني علي ا←

.رست است
يح«قبل از فعل 

كلمه »تَقَع«عل 
)كدام( »أَي«شي 

ايران ا) 2 .كند ي
ي گردشگران را

.رست است
فاعل آ): دهد مي

س(يصنَع ) 3ارد 
شود ستخراج مي

پنبه گي) 1: ها نه
يك و عطرها و
.رست است

و »كُنت أُنزِلُ«
فاعل ه »مهندس

من كاال) 1: ها نه
نادرست و از تنب

.رست است
الكهوف« المائيةِ

آم دانش) 1: ها نه
ح) 4 .روز گردان
.رست است

.مفعول به
اين دو) 1: ها نه

شود آمرزيده مي

www.sanjeshse

در 3گزينه  .4
متن داده ش

گزين ةترجم
و اگرچه تلخ

.است
در 2گزينه  .4

←ماضٍ  )1

در 3گزينه  .4
←جامد  )1

در 1گزينه  .4
←مضارع ) 2
←معرب) 4

در 4گزينه  .4
1در گزينه 

فع قبل از 3
كلمه پرسش
را حفظ مي

صنعت ايراني
در 1گزينه  .4

م(يعطي ) 1
ندا و مفعول
 ستَخَرجاس(ي

ترجمه گزين
نفت، پالستي

در 2گزينه  .4
1در گزينه 

الم«و  »أَبي«
ترجمه گزين

ريزي برنامه
در 2گزينه  .4

المائي←
ترجمه گزين
قوم كافر پير

در 1گزينه  .4
م ←فاعل 

ترجمه گزين
توبه كردن آ

erv.ir
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  و »الـبِالد
»أَقسـامٍ  ـةِ 

راي انجـام

آيـا  كـه  ت

اداي سـتي 

عمل اسـت

صـورت،  ن 

اينها و ست

دادنـد كـه

د از مـرگ

ationgroup

رئـيس« 2ينـه  
خمسـ«صـفي و   

.ندارد
را بـرمسـئوالن      

.رد

است اين خداوند

راس بـه  كـه  نهـا 

ش و كيفر عين ع

ايـن غيـر  در و د
.اند ترنم

نيس توبه كردم،

د ختصـاص مـي  

خود بـراي بعـد

1/5/1398(  

در گزي. د نـدارد      
  تركيـب وص »ـد

ب اضافي وجود
كشـور اسـت و م

پذير شاري را نمي

خ قطعي پاسخ/  

دا

آن و كننـد  مـي  ت
.شوند ي

اين گونه پاداش

بود خواهد تو س
متر» ك و منزهي

توبه االن: گويد 

رهاي شخصي اخ

.ختصاص دهد

از خود و عمل

18 ومدتابستانة ( 

ب وصـفي وجـود
جـزء واحـ« 3

ي است و تركيب
رهبـر رئـيس ك
سلمان ايران فش

كشد مي شعله ا
آيد؟ است

الئكه است نه خد

رعايت را خود د
مي داشته رامي

نيست چرا كه

انس مايه باشد، ك
خدايا تو پاك«ه 

مي رسد ها فرا

رسيدگي به كار

جزا را به خود اخ

شان كسي را كه

7  


ت و علوم انساني

سـت و تركيـب
دارد و در گزينه

تركيب وصفي »ي
ر) 2 .رتري دارد

ملت مس) 4 .ست

آنها جان درون
ر راه خواست به
خ مالوشن، پاس

عهد و ها امانت ه
گر بهشتي هاي غ

ره شد، صحيح

نيك او اگر زيرا
هشتيان به جمله

آنه از يكي مرگ

و قسمتي براي

د يك قسمت مج

دانند و ايش مي» 

)1(و زندگي 

ش يازدهم؛ ادبيات

ركيب اضـافي اس
وصفي وجود ند
اإلِيراني المسلم 
براخالقي بر من 

ان يك پنجم اس

از براي همين،
خ مي هر كس تا

مبران با داليل ر

كه آنها و: ست از
باغ در آنان رند،

كلمه تصوير اشا

باشد؛ نيك كني،
به./ توست كردار

م كه هنگامي و
.كرديم فراهم ن

و راي اهل خانه
.كرد ي

يت جامعه نبايد

»ها تگي تصميم
.نمايند ي

و دين

سنجش

تر »حسنُ الخُلقِ
است و تركيب

الشعب« 4زينه 
من در خوش ا

خمس هما) 3 .

و هاست انسان 
نداديم عمر شما

د كه آمدن پيامب

است عبارت اس
دا مواظبت نماز

مل، هر گاه به ك

كن انتخاب مي كه
ك نشين، هم آن

دهند انجام شت
ردناكي برايشان

عبادت، زماني بر
مدم تقسيم مي
مردم و يا مديري

گسيخت از هم«ب 
ن افراد معرفي مي

.رست است
ح«و  »صديقي«

تركيب اضافي
في است و در گز

دوست) 1: ها نه
كند صيحت مي

.رست است
86ص 

خود عمل اصل
ش به كافي ندازه

دقت كنيد: 4و 
.رست است

84ص 
سؤال بيان كرده

ن كه بر آنها و ند
.رست است

88ص 
يني يا تجسم عم

.از عمل
.رست است

84 ص
ك نشيني هم كن،
.شود مي تو شت

.رست است
87ص 
زش كارهاي كه ي

در عذاب كه تند
.رست است

102ص 
زماني را براي ع
م را بين خود و
سيدگي به كار
.رست است

99ص 
ذر ايام را موجب

ترين شد را زيرك

www.sanjeshse

در 3گزينه  .5
1در گزينه 

»واجباتهِم«
تركيب اضاف
ترجمه گزين

وظايفشان نص

در 1گزينه  .5
ص/ 8درس 

حا آتش اين
ان به دنيا در

2رد گزينه 
در 4گزينه  .5

ص/ 8درس 
اي كه س آيه

كنن شهادت
در 3گزينه  .5

ص/ 8درس 
در رابطة عي
نه تصويري

در 1گزينه  .5
ص /8درس 

ك دقت پس
موجب وحش

در 2گزينه  .5
ص/7درس 
كساني براي

هست كساني
در 3گزينه  .5

ص9درس 
پيامبر اكرم
قسمت سوم

رس: رد گزينه
رد 1گزينه  .5

ص/  9درس
امام علي گذ
حساب بكش

erv.ir
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آنها با اوند
ط بـه گـام

آنـان  ننـد 

ايـن آيـه (

بهـره  ـباب 
.ست
.باشد

مردمـي  ه 

.د
.كنم مي

به خـاطر

بـه ايثـار و

ت به خـدا

ationgroup

خد و داشت؛ ند
مربوط( .آنهاست

ما و نمـود  فاده 
.سيد

.باشد مي »بِضُرٍّ

اسـ و ابزار ش، از
اس الهي علم و ت

ب شد صحيح نمي

بـه اكـرم  پيـامبر 

هستيد ديگران ر
ميجويي چاره ش

دارد و ديگري ي

از خودخواهي بـ

د كه تنها محبت

1/5/1398(  

نخواهند آخرت ر
آ براي دردناكي

اسـتف آنان تجربه
رس هدف به تر ع

بِ اللّه اَرادني ان هللاِ

هايش خواسته و
حكمت به وجهي

ستفاده شده باش

پ روزي،. دهد م

سربار شما بلكه
كارش از آورد، پناه ن

يگران دوست مي

رانجام آدمي را

دهد د و نشان مي

18 ومدتابستانة ( 

در اي آنها بهره د
عذاب و سازد ي

ت از توان مي انياً
سريع آنان از وي

اهللاِ دونِ من عونَ

نيازها به هيابي
تو بي به آنها، هي
به خدا اس باوراز 

انجام خوبي به

نه،: فرمود شان
من به خالص يت

ا را در رديف دي

محبت الهي سر 

خواند مل فرا مي
.است

.ت

8  


ت و علوم انساني

فروشند مي يزي
نمي پاك) گناه ز

)م است

ثا آميز است؛ يت
رو دنباله با و فت

تَدع ما اَفَرَاَيُتم قُل

را راستاي در يد
توجه بي و شده

تمعرفه جاي 

ب را خود وظيفه

ايش .هستيم خدا
ني با به ديگري دن

شد كه يكي خد

/دارد  ست ميو

به خدا را به عم
خدا همان تولي

ماز ياد خداست

ش يازدهم؛ ادبيات

ناچي بهاي به را
از( را آنها و گرد

آن مراقبت الزم

موفقي راه اين كه
گر كمك ز آنان

قُ«مربوط به آيه 

باي انسان كه ند
داده قرار الهي ت

و به قدرتاز  مت

و و مسئوليت 
:فرمود ان

بر كل كنندگان
برد پناه جاي به م

كش به تصوير مي
.حالت است

يزي است كه دو

مدعيان محبت
محبت خ. / ست

ن، باالترين اثر نم

سنجش

خود سوگندهاي
نگ قيامت نمي در

راي پايبندي به

ك كند مي ثابت
از توان مي اينكه

يان شده است م
.)اره دارد

دا مي باشد، فت
حكمت بنابر ب،

حكمگر به جاي 

انسان كه ست
آنا به. نبودند ت

توك ما: ؟ گفتند
بندگانم از اي بنده

ك و مؤمني را ب
خدا در باالترين

سي به اندازه چي

 كنيد اين آيه م
ت هم ضروري اس

در آيه قرآن »كبرُ

.رست است
98ص 

س و الهي پيمان
د آنان به و گويد
بستن كه برعهد 

.رست است
101ص 

ما به اوالً گوها،
ا تر مهم همه از

.رست است
110ص 

بي 2ه در گزينه 
سنجي خدا اشا

.رست است
111ص 
معرف اهل كه اي
اسباب و ابزار ين

قت كنيد كه اگ
.رست است

111ص 
اس درست جايي
فعاليت و كار اهل

هستيد مردمي
ب هر كرد وحي ود

.رست است
118ص 

ل دوگروه مشرك
تش نسبت به خ

.رست است
117ص 

ارزش هر كس): ع
.رساند تگي مي

.رست است
120ص

مه حديث توجه
ت و ترك معصيت

.رست است
130ص 

اَك اللّه لَذكرُ و«ت 

www.sanjeshse

در 3گزينه  .5
ص/ 9درس 
پ كه كساني
گ نمي سخن

دوم يعني ع
در 4گزينه  .5

ص/  9درس 
الگ اين وجود
و كرد عمل

در 2گزينه  .6
/ 10درس 

برداشتي كه
به مصلحت

در 2گزينه  .6
/ 10درس 
ا كننده توكل
ا زيرا جويد؛

د: رد گزينه
در 1گزينه  .6

/ 10درس 
ج در توكل
كه برخورد

چگونه شما
داو به خداوند

در 2گزينه  .6
/ 11درس 

اين آيه تقابل
ايمان، محبت

در 1گزينه  .6
/ 11درس 

ع(امام علي 
از خودگذشت

در 3گزينه  .6
/ 11درس 

اگر به ترجم
كافي نيست

در 1گزينه  .6
ص/ 12درس 

طبق عبارت

erv.ir
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 @sanjesheduc

آراسـتگي
.ند

.بروي

هـا مبـدل

در آيه به

رحيما ورا

ـه دسـتور

ي كه سبب

ationgroup

.دارد باز نماز ز

ايشان بـه. / شد
ان  خدا بد شمرده

به جنگ با خدا

ه ترين ملت كيزه

اثري است كه د

غَفُو اللَّه وكَانَ ينَ

شـاره كـرده كـ
.يب است

قيدي. / ده است

1/5/1398(  

ا و سازد دور خدا

ده و آراسته نباش
ان دادن را نزد خ

به ي با انجام گناه
.كند نه بيان مي

ترين و پا آراسته

ته شدن اولين ا

يْؤذَي فَلَا يعرَفْنَ نْ

درسي به ايـن ا
به دختران شعيب

شش مطرح كرد

18 ومدتابستانة ( 

.رده باشد

خد ياد از را شما

رود، آماد خود مي
ود را ژوليده نشا

شوي ت ناچار مي
جاهالن) تبرج(را 

ندك مدتي به آ

به عفاف شناخت

أَنْ أَدنَى لكذَ هنَّ

كتاب د. (باشد ي
ل قرآن مربوط ب

را در بحث پوش

9  


ت و علوم انساني

ن را وارد گلو كر

و كند ايجاد نه

سوي دوستان خو
تن به خود و خو

كه در اين صورت
قرآن اين كار ر

مسلمانان در ان

به خود است و

جلَابِيبِِه منْ لَيهِنَّ

.رده است
.ست

ست صحيح نمي
مثال.) / ان است

پوشش، قوانيني

ش يازدهم؛ ادبيات

ايد فرد عمدا آن

كين و دشمني ما

اش به س ي بنده
اند و نپرداختن ده

كه يگران بيارايي
شاره شده است،

ستگي سبب شد
.سختي بودند

ك كردن حجاب

علَ يدنينَ مؤْمنينَ

دقيقي اشاره كر
ط بيان شده اس

.باشد ح نمي
.صحيح نيست

اي نيس دي رابطه
مواجه با نامحرما

سوم مربوط به پ
.ست

سنجش

رو باطل كند با
.كام روزه است

شم بين قمار و

وست ندارد وقتي
وستان اشاره كر

ي جلب توجه دي
ي جلب توجه اش

ان دين در آراس
ن زمان مردم در

ه معناي نزديك

كنَاتبو اءسنو الْم

ه دوم به نكته د
غلط» صل نيست

صحيح» نيست
ص» دانند ري نمي

تن حجاب و آزاد
ر در اجتماع و م

اب و رسيرش آد
توجه نا محرم اس

.رست است
137ص 

غبار غليظ روزه
ها مطابق با احك

.رست است
133ص 

شراب با خواهد
.رست است

143ص 
خداي تعالي دو
فتن به سوي دو

.رست است
146ص 

بادا خود را براي
ه آراستگي براي

.رست است
143ص

ر اكرم و پيشوايا
فرمودند در آن

.رست است
154ص 

در سؤال آمده به
.ده است

ولأَزواجِك قُلْ
.رست است

155ص 
ها تنها گزينه ينه

يك اص«؛ عبارت 
حرام«؛ عبارت 

دار الزمه دين«؛ 
.رست است

155ص
شود بين نداشت
تص زمان حضور

.رست است
153ص 

اسالم ضمن پذي
شود، جلب ت مي

www.sanjeshse

در 4گزينه  .6
/ 12درس 

براي اينكه غ
ه ساير گزينه

در 2گزينه  .6
/ 12درس 
خ مي شيطان

در 2گزينه  .6
ص/13درس 

:رسول خدا
در هنگام رف

در 1گزينه  .7
ص/13رس د

مب: امام علي
در حديث به

در 4گزينه  .7
/13درس 
امبرشيوه پي
امام/ شدند 

در 4گزينه  .7
ص/12درس 

عبارتي كه د
آن اشاره شد

النَّبِي أَيها يا
در 4گزينه  .7

ص/ 12درس 
در ميان گزي

؛1در گزينه 
؛2در گزينه 
؛3در گزينه 

در 4گزينه  .7
ص/ 14درس 

ه گفتهاينك
حجاب مختص

در 2گزينه  .7
ص/ 14درس 

دين اسالم ا
حرام بودن م

erv.ir
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Part A:

بهتـرين  ار

should" 

».كردم ت

تبط

كه كنيد )

ربـان نامه و

هم) دان ن

ژ كردن

ationgroup

: Grammar

دشوا شرايطي ر

.

».كرديم

d "سـت، پـس     

مالقات مهماني ك

».سازد مي
نسبي، مرتب) 4

دين(اجبار  اس

اجبار) 4

».رد
نظر) 4

وسـرد  نسـبت  

زبان(نويس  ستور

دوباره شارژ) 4

1/5/1398(  

r and Voca

در تا كوشيدند ي

.ستمراري داريم

ك همفكري هم

جبـار ضـعيف ا

يك در 2008 ه

ميسر را فشرده

احسا است مكن

دا وجود) شده ن 

بـه  من به ارش

نواز نبودن همان

دس يك مقام در

18 ومدتابستانة ( 

abulary

مي و كردند مي ي

زمان گذشته اس

؟
با. كرديم حلش

مفهوم جملـه اج

فوريه 5 بار ولين
.نيم

لوح تك يك ر
شكيبايي) 3

مم كند، تان وت

روايت) 3

تعيين  از پيش( 
سرود ملي) 3

رفتا كردم ساس

نامربوط )2
نامهربان، مه) 4

هم را، سوان ي

ثبت كردن )3

10  


ت و علوم انساني

رسيدگي يماران

ر موازي، نياز به

كنيد حل را ضي
ح خودمان الس،
.داريم

»م؟
.درست هستند

او است، خودش
كن استفاده مي "

د بزرگ بسيار ي
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طبيعي، انساني،
ه ز آن شـاخص   

ي ديگر نيز توجه
طور مثـال مـوار
ابعـاد زيسـت م
اني مـورد توجـ

عا 11ي كـه  

سالمي ـ ايراني

.استتر  عادالنه

= 7

ي بـه امكانـات

شد؛ ب حساس مي
بـا گذشـت. بود

محدودة اقتدار
ك ته احساس مي

1/5/1398(  

گوييم در بد مي
،1بـر گزينـه   

سوادي 
س  )درصد(ن 

1 
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در مفهوم پي. ت
ايي، سياسي، ط
لگوهـا و قبـل ا

هاي ه به شاخص
كند؛ به ط ي نمي

لـم و فنـاوري،
اص توسـعه انسـ   

پذيري خص رقابت

در بحث الگوي ا

توزيع درآمدها
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صورت دسترسـي

عهده بگيرد، اح
متفاوت  مختلف،

ماعات انساني،
هاي گذشت وران

18 ومدتابستانة ( 

ه قبل افزايش يا
د هستند، عالوه

:لوب دارد

نرخ باي 
بزرگساالن

حدود
/6
/ 3

مله كشور ما است
تاريخي، جغرافيا
مكان تنوع در ال

هاي توسعه خص
كشور را معرفي
ن، اسـتفاده از عل

در شـاخص... ت و
ستند؛ مانند شاخ

موسوم شد و د
.شد

تر باشد، نزديك

/7 5

ت كه حتي در ص

ن جوامع را به
آن در جوامع م
ن حاكم بر اجتم

تر از د سيار بيش

15  


ت و علوم انساني

ن نسبت به دوره
وند، داليل رشد

عيت توسعه مطل

 
اميد به زندگي

)سال(

/81 6
/55 1
/75 4

ندان دنيا از جم
ن مثل وضعيت ت

بنابراين ام. كند ي

ها عالوه بر شاخ
في وضعيت هر
و مبـارزه بـا آن
زهكاري، مالكيت
يري بهتري هس

.ت
»لت و پيشرفت

ل نخبگان واقع

حاصل به يك ن

كين كسي است

ادي كه ادارة اين
و ميزان قدرت

ي و كشف قوانين
ضور دولت را بس

ش يازدهم؛ ادبيات

اي معين ر دوره
شو تر مي ي بيش

.وان ياد كرد

ست كه نروژ وضع

رخ مرگ و مير
 )درصد(وزادان 
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خبگان و انديشمن
هاي گوناگون ت

ت را تعيين مي

روند تغييرات آنه
ه كاسعه به انداز

و وضعيت فسـاد
ري اطالعات، بز

گي هاي اندازه ص
شاخص پيشرفت

لتدهه عدا«ه نام 
رفت و مورد قبو

است و هر چه

.است

مسك. ز فقير دارد

شري، نياز به نها
ماهيت اين نهاد

ي نوين اجتماعي
ها وجود و حض ن

سنجش

ن توليد واقعي د
ليد واقعيجب تو
تو نيز مي... شت و

چهار كشور است

نر  رتبه
نو

اول
18 
69  

ب بسياري از نخ
موقعيت. شود نمي
هاي پيشرفت خص

هتر كشورها و ر
هاي رشد و توس 

ي كسب و كار، و
رتباطات و فناور

ه به دنبال شاخص
دهد يا قرار مي

هه چهارم كه به
يشرفت به كار ر

 A تر ا عادالنه

ي وضعي بدتر از
.م ندارد

هاي بش ن تمدن
م. وجود آمدند
هاي ي به فناوري

در عصر ما، انسان

م دهك دهم
م دهك اول

.رست است
اي، ميزان جامعه

عواملي كه موج
ش سطح زير كش

.رست است
مقايسه وضعيت

ها شاخص

روژ
مبيك

ران

.رست است
انتخاب» يشرفت

كشورها توصيه نم
ي و مكاني، شاخ

 براي مقايسه به
 ر گاهي شاخص
كن، بهبود فضاي
دسترسي به ار ،
خصصان هميشه

گيري ورد اندازه
و به ويژه در ده
ه توسعه، واژه پي

.رست است

ك برابر

درآمد در كشور
.رست است

ادبيات اقتصادي
فاده از آنها را هم

.رست است
گيري نخستين ل

ها به تين دولت
به ويژه دستيابي
د به طوري كه د

سهم
سهم
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هر گاه در ج
.افتاده است

مانند افزايش
در 1گزينه  .11

جدول زير م

كشورها

نر
موزام
اير

در 2گزينه  .11
پي«اصطالح 

براي همه ك
نهايت زماني

.كند مي
اقتصاددانان
عبارت ديگر
تغذيه، مسك
ها، آاليندگي

بنابراين متخ
محور مو 12

در كشور ما
به جاي واژه

در 4گزينه  .12

شاخص دهك

پس توزيع د
در 3گزينه  .12

مسكين در
توانايي استف

در 2گزينه  .12
از زمان شكل
تدريج نخست
تكامل بشر

تر شد وسيع
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تر و جدي

ـط بـه دو
خت حقوق
ت خاصـي

راي مقابله

تغال ايجاد
موزشي در
تجوي كار،

برگـزاري. 
از افـزايش

»هاي پولي

ي سياسـت
وش يافتـه        
كوتاه مدت

روش اوراق
ـت مـردم

گذاري و يه

از دو ابـزار
هـاي پايـه 

. برگردانـد     
ثباتوجب 

هاي بخش
ش مهـم از

ationgroup

تر ري نقش مهم

ايـن روابـ. دادنـد  
ف؛ از جمله پرداخ
نيز بـه اقـدامات

ها بر ي آن، دولت

خش دولتي اشت
با اصالح نظام آم

هاي جست هزينه

.جلـوگيري كنـد     
ي پيشـگيري اا   

ه سياست«كند، 

بانـك مركـزي
بيكـاري افـزايش

تواند براي ك مي

فـر(ت بـازار بـاز    
دار پـول در دسـ

فزايش سرمايي، ا

كننـد كـه ا مـي  
هاي مالياتي يا
ـق را بـه بـازار
ل در اقتصاد، مو

تر شاركت بيش
واگـذاري بخـش
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د در جوامع بشر

ان، گسـترش د
هاي مختلف رت

قحطي و گراني

ماعي و فرهنگي

و مستقيماً در بخ
به عنوان مثال ب

يابي، كاهش ه ل

افـراد شـاغل ج
جملـه راهكارهـا

ك ش آن اعمال مي

ش سـرعت آن،
ليـد كـاهش و ب
پولي انبساطي

گيرند، سياسـت
سـتقيم از مقـد

وري بهبود بهره

را اجـرا م» ـالي  
ه كاهش در نرخ

توانـد رونـ ود مي
هش تقاضاي كل

آفريني و مش قش
ده است كه بـا
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ر شد و اين نهاد

ود را با شهروندا
ها به صور ماليات

ها در مواقع لت

اقتصادي، اجتم

و كاران كار دهد
ب. كند فراهم مي

يجاد مراكز شغل
.دهد ش مي

از بيكار شـدن ا
هاي توليـد از ج

ل و حفظ ارزش

هـا يـا كـاهش مت
كـه سـطح تول
كزي با سياست

گ پول به كار مي
ركت به طـور مس

مثل(ب عرضه 

هـاي مـ سياسـت 
و عمراني دولت

كه در مواقع ركو
واقع تورم با كاه

صاد مردمي و نق
دولت ملزم شد. ت
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تر دولتي پيچيده

و روابط مالي خو
دن اين مينه كر

به عالوه، دول. ت

ار سوءه دليل آث

يست كه به بيك
جاد اشتغال را ف

اي افراد يا با ا فه
زار كار را افزايش

كند ا سعي مي
ه و اعطاي يارانه

يريت حجم پول
:پذيرد ي

(
ي از افزايش قيم
ركود اقتصادي،

اند، بانك مرك ده

و تنظيم حجم
روش اوراق مشار

.كند

هاي جانب سياست

س«ف خود بستة 
خارج جاري يا ع
ضاي كل است ك

هم در مو) ليات

ن به ضرورت اقتص
جلب شده است

ش يازدهم؛ ادبيات

شكيالت دها ت ت

و عه نفوذ كردند
ت از مردم و هزي
هاي جاري دولت

وجود دارد و به

به معناي اين ني
يجش بيكاري و ا

ي و فني و حرفه
كان جذب در باز
مان است، دولت
فزايي حين كار

مركزي براي مد
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)ضيپولي انقبا
) پولي انبساطي
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اف دمت و مهارت
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سياست(ردش 
سياست(گردش 

شود چار تورم مي
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.رست است
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.رست است
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ـي مطـرح
ت اقتصـاد
ه از حضور

ندارند؛ به
در منـاطق
ه بـه آنهـا
و نيازهـا و

جـام شـود،
.شوند

ـي، مزيـت
كيفيت كم
سـت ايـن

اقتصـادي

.ادي است

ده و نـاظر

ات بيگانـه  

سـاده اب،   

ري اساسـاً   
مـدح«ـت   

امة منثـور
سـفرنامة«

ationgroup

قانون اساسـ 44
ديريت و مالكيـت
به تركيب بهينه

كشورهاي ديگر
و فـروش آن د
ساني كـه امـروز
و ـورهاي ديگـر

.كنند
انج يت صـحيح     

ش آمدتر وادار مي

هـاي طبيعـي يت  
ام شده زياد و ك

بـديهي اس. آورد    

كسـب مزيـت

سب مزيت اقتصا

كننـد ي تصويب

لغـاو  ـعلمي و

بق تعريـف كتـا

انـواع دسـتور»  
مضـمون بيـ) 3
 )77و  64و  6

شـاهنا«و » ـيم 
«،»نامـه  قـابوس 

6.(  
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4ي اجراي اصل 
خـود را در مـد
مسير دستيابي

كنندگان ك صرف
ر مركـز توليـد،
ن افراد و نيز كس
ز بازارهـاي كشـ
كمك شاياني بك
نـد و بـا مـديري
وليد بهتر و كارآ

دليـل محـدودي
ولي با هزينه تما
يـت بـه دسـت

طبيعـي مـانع
!ت توليد كند

دم در مسير كس

بودجه و نهادها

صطالحات ديني

آن، مطاب و زبان
)63و  62ت 

تكـرار«ست كه 
3در . ـذار اسـت  

63صفحات ( !ود

التفهـ«، »لعمـي  
ق«، »يخ بيهقـي  

5 و 64ات صفح
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هاي چوب سياست
حضور مستقيم

ناي حركت در م

يدات خود به مص
ريد محصـول در

اين. شود فته مي
نند بـا اطـالع از
قتصادي كشور
اين امـر هدفمن

تر براي تو  بيش

اگر كشوري به
اگر محصو. يابد

مـي  توانـد مزي ،

هـاي محدوديت
حصوالت شيالت
ايت دولت و مرد

ي دولت، بحث

به جز اصـ  عربي

وبنابر . اين، فكر
صفحات(. دارند

مسأله اين اس) 2
هنگ كالم اثرگـ

اش كم شو خزانه

تـاريخ بلع«، »ري  
تـاري« :اند )وقي

ص( .»المحجوب

1(
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ي، كه در چارچ
بخش تعاوني، ح

زد؛ اين به معنسا
.  

براي فروش تولي
كه شغل آنها خر

گف» بازرگان«يا 
توان شود، مي مي

و افزايش رونق ا
شود و اگر ا مي

خارجي به تالش

به عبارت ديگر
به مزيت دست
)يد كاالي ملـي 

.عين باشد
ت امروزه ديگر م

تواند مح وري مي
شود كه با حما ي

ها و درآمدهاي ت

كم بودن لغات ع

گيرند انگور مي
را در خود» قي

2در. خورد ت مي
مانند آن، بر آه
اگرچه از وجه خ

مة تفسـير طبـر
غزنوي و سلجو(

فكش«و » ادت

(فنون ادبي 

ش يازدهم؛ ادبيات

هاي غير دولتي ش
قتصاد كشور به
دمي را فراهم س
.صاد كشور است

مكانات الزم را ب
دهند ك جام مي
ي» تاجر«صطالح 

گفته نيز» للي
و ندگان داخلي
جي وارد كشورها
وليدكنندگان خ

دائمي نيست؛ ب
تواند ب ت كه نمي

خري(گان از آن 
اني معحدوده زم

موجب شده است
ريا ندارد با فناو

ميصنايعي گفته 

لت شامل دريافت

ك: يكي اين است

رة شرابي كه از
سبك عرا«كري 

شده حسرت ست
نيست، اگرچه،

برد، ح سود مي

ترجم«توان  مي
(نثر دورة دوم  ي
كيمياي سعا«، »

علوم و

سنجش

اقتصاد به بخش
از اق% 25پردن 

ويت اقتصاد مرد
ر دولتي در اقتص

ت، تخصص و ام
طريق افرادي انج
اين افراد در اص

المل بازارياب بين«
جي به توليدكنن
كارهاي خارج ،
نظور رقابت با تو

فهومي ايستا و
ين معني نيست

كنندگ يا مصرف
م به گام و در مح
علم و فناوري م
سا كشوري كه د

به ص» اي گلخانه

مباحث مالي دولت
.دارد

يسبك خراساني 
).63 صفحة

عرانه است دربار
هاي زباني و فك 

دس و جواني از
بلندي جمالت

د ممدوح از مدح

)ساماني(اول ة 
هاي نمونهها هم 

»)سيرالملوك( 

خود در عرصة
و همين طور سپ
د و موجبات تقو
اركت بخش غير

.رست است
ان معموالً فرصت

ر را از طل، اين كا
به. لمللي است

واردكننده و ،»
كنندگان خار ف

الملل جارت بين
ان داخلي به من

.رست است
ن يا نداشتن، مف
اشته باشد به اي
با حمايت دولت
يد مشروط، گام

پيشرفت هاي ع ،
طور مثال چه بس

صنايع گ«و » اد
.رست است

ـ به مب  55تا  5
راي آن، تأكيد

.رست است
هاي شعر س ژگي
ص( .هاي بعد وره

.رست است
رفاً توصيفي شاع

ها ويژگي گزينه
.رست است

بر روزگار رفته
ار بر كوتاهي يا

گويد است؛ مي» 
.رست است
دورةي موفق نثر 

اينه .را نام برد» 
نامه سياست«، »

www.sanjeshse

هاي اليتفع
و شده است
كاهش بدهد
دولت و مشا

در 1گزينه  .12
توليدكنندگا
همين دليل
ا مصرف بين
صادركننده،

عاليق مصرف
در نتيجة تج
توليدكنندگا

در 1گزينه  .12
مزيت داشتن

نداقتصادي 
توليد شود ب

ها با حمايت
عالوه بر آن
نباشد؛ به ط

صنايع نوزا«
در 4گزينه  .13

1پنج اصل 
بر حسن اجر

در 4گزينه  .13
ويژجملة از 

به نسبت دو
در 2گزينه  .13

اين بيت صر
ديگر. است

در 4گزينه  .13
شاعر) 1در 

عامل اثرگذا
»حاكم زمانه

در 3گزينه  .13
هاي از نمونه

»ابومنصوري
»ناصرخسرو

erv.ir
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تـأثير نثـر
حـت تـأثير

. ل از عربـي  

ationgroup

تحـت ت ـ  تـاب  
دي   كـه تح »يبـ

84(  

واژة دخيـل 7ـ

ي
ي
ي

1/5/1398(  

ته به تصـريح كت
ابوالفضـل مي«ز 

4و  83صفحات 

ـجموع دو مصرع
)82و  8

]يي[جفا
]يي[خطا
وازيمت

سوي  هر
كوي  هر
متوازي تكرار

روي  
بوي  
متوازي رار

ست
ست
كرار

18 ومدتابستانة ( 

البتـ   و ي است
ازاسـت   قرآن ر

ص(. »مسجع«هم 

و در مجـ ت كم
81، 62صفحات 

]ي و[جور
]ـي و[جرمـ

متوازن

فشانم مي د
ستانم مي د
متوازي ار

خواني مي  ف
راني مي  ر

متوازي زن

به وريدهش
به  ديوانه
تكرار توازي

يا  ماه
يا  مشك
تكر متوازن

نيس  باغ
نيس  راغ

تك متوازي

آوايي پاياني
.شد خواهدل 

18  


ت و علوم انساني

لي نصراهللا منشي
تفسيرترجمه و 

ه) است، و د) ل

دست. ر خود دارد
ص(. ت و احاديث

هـمه
هـمه

تكرار

باشد  نقره
باشد  بوسه
تكرا متوازي

لطف  به
قهر  به

متواز تكرار

ش  تو  قِ
د  تو  قِ
مت تكرار زن

يا  سمن
يا  شَبه

تكرار متوازن

او  ايوان
او  ميدان
تكرار متوازي

اي با تركيب اژه
نه به ترصيع بدل

ش يازدهم؛ ادبيات

از ابوالمعال» منه
هم »ة االبرارعد

)84و  83ات 

مرسل(» ساده«

را در» ك عراقي
د و تلميح به آيات

با  تواَم
با  مني

متوازن

تا  مرا
تا  مرا
تكرار تكرار

گر  ام بنده
گر حاكمي
تكرار  متوازن

عشق ]ز -[وم 
شوق ]ز -[وم 

متواز  متوازي

يا  ]ن
يا ]ان
م تكرار  ]رار

]ي[باال
م ]ي[پهنا

م  متوازي ر

به وا» حسابش ي
گاه موازن ، آن)»ش

سنجش

كليله و دم«تاب 
شف االسرار و ع

صفحا( .ده است

)الف. ي هستند

سبك« ـو فكريـ
ي عرفاني دارند

مشتاقِ
محبوبِ
م  متوازن

ب
ح
م

رو  كي
دو  كي

م تكرار رار

ـا][ستـ-[گُلـ
ـا][ستـ-[شَبـ

تكر[+ متوازن

به
به

تكرار

بي«را مطابق » 
عتابش بي«: مثالً

.رست است
، كتونة نثر فنّي

كش« .نيست» ات
نوشته شد »داهللا

.رست است
هاي نثر فني مونه

.رست است
ـ  »زباني«ها  گي

ع هم كه محتواي
.رست است

)74و  7
.رست است

تا
تا
تكر

(  
.رست است

)53و  2
.رست است

دريغش بي«وان 
م(تغيير داد » ]

www.sanjeshse

در 3گزينه  .13
نخستين نمو

خواجة هرا«
خواجه عبد«

در 2گزينه  .13
هر سه از نم

در 4گزينه  .13
آشكارا ويژگ
هر دو مصرع

در 2گزينه  .13

3صفحات (
در 3گزينه  .13

):1در 

):2در 

):4در 

)74صفحة (
در 3گزينه  .14

8صفحات (
در 4گزينه  .14

اگر فقط بتو
ـش[َـابـ...«

erv.ir
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ـك نمونـة
سـازي فيـه 

،97فحات  

و) معشـوق  
هـاي شـانه 

زار « و» هـ

از مصـدر( 
)99ة 

 ]حركتـي  
.نيز دارند

و تعـداد) ف 
امـا در. رد 

بـه شـكل

) - - - -  .(

اين، خود،

ationgroup

يـرد و حتـي يـ
عيناً از شيوة قافي

صـف(. كننـد  مي

اسـتعاره از م(» 
نش و ي نكـره ــ 

)4در .] سـتند   

)98صفحة (. د

»گـويم «و » ت
صفحة(. آيند مي

ناهمسـان: يكي
سجع مطرفد، 

حـرف 4( ـروف  
افـزوده دار) »مــ 

خود را» و«ند 
)98صفحة 

:»تَـن كَـر دم   

باشيد، و داشته

1/5/1398(  

وازي شـكل بگي
كه عـ  در نثر» 

برقرار» ختالفي

»مـاه  «سـو، و   
ـيادتان باشد  [

ـازي دخيـل نيس

پيدا خواهد كرد

گفت«) 3اما در 
م شتقاق به شمار

اين ي[» عشا«و 
آيند ار ميبه شم

رف
سياهـ
)افزايشي(ت 

تعـداد حـدر »  
م«ازاي حـرف  

و مصوت بلن» َ-«
ص(. آيد دست مي

ر«) 2امـا در   بـ

ك هجاي بلند د

18 ومدتابستانة ( 

هاي متو از سجع
پردازي فيهقا«ر 

)74و  73ت 

ر

اس ناهمسان اخ

از يـك) سرياني
»سر«و » ]ي[ر

سـ كـه در معنـي   

همسان حركتي

.شتقاق هستند
ه از آراية اشمون

»عشا«) 4و در 
مسان افزايشي

مطر
كاله  شب

قيامت ـ قامت

ـهـ ـنـ ـا َ -پـ 
بـه (را » َ-+ مـ 

«مصوت كوتاه
به د» ن افزايشي

( )− −.

يك) »گاو«و » از
):4اما در . ست

19  


ت و علوم انساني

صيع تماماً بايد
كه مطابق معيار

صفحات(!] نيست

كفور  شاكر
ضجور  صابر

جنا« »چار«و با 

س دهم در تقويم
سر«دست كم ) 

هم اين اسـت ك

جناس ناه» گُل

ط يك نمونه از اش
دو نم) »ف ل ط

و]جناسبدون  ،
ن كه جناس ناهم

متوازن

صعود ـ اصول

پ«و »  ِ -هـ ـنـ 
«واجِ  2ت كم 

ف مياناختال) 
جناس ناهمسان

برابرند با» ــنَد

با«(جاي كشيده 
حذف نيس قابل» 

ش يازدهم؛ ادبيات

بگيريد ترصه ياد 
هم توجه كنيد
ف اصلي قافيه ن

ش

و»تكرار«ونة  ند

ماه پنجم يا يازد
)3در . دارند ان

علت ه. ر گرفت

گ«؛ آن وقت با ت

فقط) »دانستن«
ل«ة ثالثي مجرد 

اين يكي بد[» زل
، جدا از اين»دم

زي
كارگرانـ

)اختالفي(ت 

ـه َ -پـ «، و »يـ
دست» حرَم«بت 

واج 4حرف و  4
ج«ت از آن يك 

باز كـُ«) 4ودر 

به جاي يك هج
»همزه«اساساً ) 

سنجش

ن جهت آمد كه
باز ه. دهد يل مي

جزء حروف» شـ

نمو» كار«و » ار

م(» آب«، و »ب
جناس همسا) ل
ها نبايد در نظر س
( 

خواهيد داشت» 

«هر دو از مصدر
از ريشة(» طيف

از«و » عمل«) 3
عد«و » دم«) 2

متوا
ـكنان ناله
دولت ـ صولت

98(  

رز  - د«و » ِ- ز
به نسب» محرم«
4(» پوست«و ) 
دهد و در نهايت ي

،»زد د جـُـوم«

شود ب باعث مي
)2در . كل واژه

د اين سؤال از آن
را به موازنه تقلي

ـ« ـكند وي مي
.رست است

)74و  5
.رست است
كا«وم اين بيت 

.رست است
آب«و ) آبرو(= » 

دوازدهم از سال
ت بررسي جناس

97صفحة (). ل
.رست است

»گل» «خاك«و 
.رست است

ه( دانو بـ دان
لط«و » لطافت«

.رست است
3، در»يار«و » 
اما در. دارند ي
(  

.رست است

8و  97، 53و  5
.رست است

َرز - د«: شابه اند
)3در . برابرند) 

)واج 4حرف و 
نشان مي» و«ف 

.رست است
«)3، در »رِ سبا

)72تا  6
.رست است

»حذف همزه«
آهنگ عروضي

www.sanjeshse

توجه كنيد[
متوازن آن ر
در شعر پيرو

در 2گزينه  .14

3صفحات (
در 2گزينه  .14

در مصرع دو
)28و  98

در 1گزينه  .14
»آب«) 2در 

يك(» ماه«
را وقت جمع

بلبل(» هزار«
در 3گزينه  .14

و»اشك« از
در 3گزينه  .14

 همه) 1در 
و) »گفتن«

در 2گزينه  .14
»كار«) 1در 

سجع متوازي
)53صفحة (

در 1گزينه  .14

2صفحات (
در 1گزينه  .14

مش) 4و ) 2
)واج 5(واج 

3(» پست«
افزايش حرف

در 2گزينه  .15
شَهر«) 1در 

67صفحات (
در 4گزينه  .15

)3و ) 1در 
يعني تغيير

erv.ir
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ل يك واژه
»موازنـه «    

89ـفحات  

دائمـاً بـه
ـاد قبايـل

ن امـروزي
ركمنستان
كـي بغـداد

هي دائمـي
.دند

التري قـرار

رو، خسـرو
ت و نفـوذ

ationgroup




)89صفحة . (

كليابي  در قافيه
ط در بيـت اول

صـ. (نظر گرفت

)91و  9

و غنـائم ديگـر،
يان، زمينـه اتحـ

ر حـوالي قوچـان
شهر نسا در تر: ز

سـفون در نزديك

ر، از يكسو سپاه
م و منظمي كر

در جايگـاه بـاال

از ايـن ر. رزانـد       
ن اقدامات، قدرت

1/5/1398(  

− − −
− − −

)»آمديم« )×2

د[»گوش«و » ش
است كـه فقـط

در ن ي دو قافيه

90صفحات . (ند

و گ هاي قيمتي
اي پياپي آشوري

در اير ناحيـه 
اند از يب عبارت

نوني و شهر تيس

ق مختلف كشور
منسجم) ساالري

و قشـر ديگـر،

را بـه شـدت لر
در نتيجة اين. داد

.زوده شد

18 ومدتابستانة ( 

آلود خون
آلود خون

:بيت شش. 2)

دوش« نه اند، فيه
له اينأهم مس) 
دارايتوان  مي ـ  ن

ان الحاقي» چارگان

ما د سو
كو ر سد  ن

− −

ردن فلزات، سنگ
ها ها و غارتگري

نرواي سلوكي در
ن سلسله به ترتي
حوالي دامغان كن

ط خود بر مناطق
ديوانس( ت اداري

ويان نسبت به د

قـاتي ساسـاني
قداماتي انجام د
ي درجة دوم افز

20  


ت و علوم انساني

:»همزه«حذف 

2×(»خويش«: 

قاف] مركبِـ   ي
)2در !]. خواست

قافية دروني آن

مخوارگان و بيچا

زِنــدو فَر
ليـ كـ بِـ ءـان
− −

اي به دست آور
ه يورش. آورد مي

بود كه بر فرمانر
هاي اين پايتخت

گفتند در ح مي

نظارت و تسلط
تقويت تشكيال

ي، قشر جنگجو

هـاي نظـام طبق
ي و اقتصادي، اق
ذ اشراف و نجباي

)1(تاريخ 

ش يازدهم؛ ادبيات

:پاياني
كن پاياني، و با ح

( :بيت پنج. 2×

وندي[هاي  واژه» 
ه را كه دلشان خ

به واسطةـ را  

غم«در » انـ]گـ

:ي است
وِيـ بـِ ءبد
ـرُ با كو پـ
− −

هرين بود كه برا
ي ايران يورش

در شرق ايران
پ. يان خارج كرد
ن هكتام پولس

و افزايش دامنة
قدام به توسعه و

ت فتوحات نظامي

ه پايه) اهي قباد
ح امور اجتماعيال

بر قدرت و نفوذ

ت

سنجش

ساكن پ» ن«ف 
ساك» ن«حذف 

(»توايم«: ت دو

»گوش به حلقه«
تكه از يك واژه
ز فقط بيت اول

گـ[«و » ياوريم ي

يك مصرع كافي

النه ر شمال بين
جمله نواحي غربي

)اپرني(له پرني 
از دست سلوكي
ه يونانيان به آن

و ور ايجاد تمركز
از سوي ديگر اقد

به دليل اهميت

ك در زمان پادشا
قباد، براي اصال
كاهش يافت و

با حذف
بدون ح

(  
.رست است

) »ما بيت. 2×(
.رست است

«و» دوش به ه
گيرند، نه هر ي
هم باز) 4در . ود

.رست است
بيـ  داوريم بي«

.رست است
ش اوزان قاعدتاً ي

(  

.رست است
ت نيرومندي د
ي همسايه، از ج
.را فراهم آورد
.رست است

ن سلسله از قبيل
رت و گرگان را

دروازه كههر صد 

.رست است
ساساني به منظو
شكيل دادند و ا

.رست است
)انهخامنشي(ه 

.رست است
جنبش مزدك( 

پسر و جانشين
باي درجه اول

www.sanjeshse

)70صفحة (
در 2گزينه  .15

م«: بيت يك
در 3گزينه  .15

خانه«) 1در 
در نظر مي را

شو ديده مي
)91تا 

در 4گزينه  .15
«در »مـ ي«

در 2گزينه  .15
براي سنجش

)70صفحة (

در 1گزينه  .15
آشور حكومت

هاي سرزمين
پراكندة ماد

در 2گزينه  .15
بنيانگذار اين

و پا شوريد
امروزي، شه

.امروزي
در 3گزينه  .15

پادشاهان س
و نيرومند تش

در 4گزينه  .15
در اين دوره

.گرفت
در 2گزينه  .16

اين جنبش
انوشيروان، پ
اشراف و نجب

erv.ir
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. نداشـتند 
و شـهري
بـر انتقـال

ياي صـغير
از دريـاي

اقـداماتز   

. وري شـود 
.اند رده

 در منـاطق
ل و شـمال
نبالـة زبـان

. شـد  ده مي

ي در زمـان
ته، نقاشـي

.

موقـت  ـر 
هـاي  آب

غربـي  ـ ي
عـرض  و ر 

شود منجر
را ايـران  ي
و حمـل  و
آلي، مواد ل

ationgroup

ورزي و صنعت
دگي روسـتايي

تأثير بسزاي ي ب،

ي از اهالي آسـي
سپس با عبـور

يكـي ديگـر از. د

ندة اوستا گردآو
ي خود نقش كر

د سـتين اسـالمي
ر منـاطق شـمال
ي ساساني كـه دنب
ت ساساني شمرد

.ند

هنـر گچبـري. 
كاني رواج داشـته

.شود حسوب مي

آبگيـ كـانون  عي 
،هـا  نـاهمواري  ب 

شرقي جهت در
9  كيلـومتر

م رانجاندا نمو
درياهاي كه هايي

اسـتخراج  ـ  ك 
شامل شيميايي

1/5/1398(  

ها و فنون كشا ش
كم با شيوة زنـد
به كشت و كار،

سند رسيد، يكي
هند ادامه داد و
صر شناسايي شد

داد متون پراكن
هاي بر روي سكه

حتي قرون نخس
پهلوي اشكاني، د
ي ميانه يا پهلوي

و درباري حكومت
ف ايران رواج يافتن

رود شـمار مـي  
در معماري اشكا
وران ساساني مح

نـوع دهـد،  مي خ
شـيب و زمـين 

شكل هاللي ي
حدود آن طول

رشد و توليد ش
ه آالينده. شود ي

پالسـتيك مثـل 
هاي آالينده ـ  ا

18 ومدتابستانة ( 

ي از روشچندان
النهرين، كم بين

با تشويق مردم

قتي كه به رود س
د را تا اقيانوس ه
ميان هند و مص

.ود

دستور.) م 51-
ش زرتشتي بود،

ومت ساسانيان و
زبان پارتي يا په .ت
زبان فارسي. رفت ي

ود و زبان رسمي
در مناطق مختلف

ان اشكانيان به
اية ديگري كه د

هاي دو ويژگي ز

رخ اتفاقي و وتاه
شكل به توجه

.د

خليجي زاگرس،
ط .گويند مي »س
.دارند ر

كاهش به كه ايي
ي دريا ناميده مي

جامد هاي زباله
رودها توسط ي
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به ايران، اطالع چ
ايگان خود در ب

هاي زرتشت زه
.داشت شاورزي

ه هندوستان، وق
مسير رود سند
ر مسير دريايي م
رخ به رود نيل بو

-78حكومت ( م
ش آنان به كيش

تا فروپاشي حكو
به جا مانده است
نيان به شمار مي
ربي ايران رايج بو
المي به تدريج د

ي معماري دور
آرا. ظرافت رسيد

ا 4و  3و گزينه 

كو هاي بارش هي
با كه اي حدوده

گويند مي آبريز ة

هاي دره به هرمز
پارس درياي« يا

قرا فارس خليج

دريا زيست حيط
آلودگي .باشد ته
ـ  كشاورزي و ي
كشاورز اراضي ر

ي ايرانرافيا

ش يازدهم؛ ادبيات

ي هنگام ورود ب
ن ايران و همسا

آمو. روي آوردند
بركش مبتني گي

ن لشكركشي به
وي. ي آبي كرد

رراي نخستين با
تصال درياي سر

ه نام بالش يكم
كه نشانة گرايش

قوط هخامنشيان
تري ها آثار بيش

ي حكومت اشكان
جنوب و جنوب غر
كه در دوران اسال

ها وان، از ويژگي
جه، به نهايت ظ
و امنشيان است

گاه كه خشك،
مح به. نامند مي ي

حوضة كند، يت

ه تنگة و عمان
»فارس خليج«

خ اطراف در شور

مح به انرژي يا
داشت انسان و ن
صنعتي شهري، 

در شده مصرف

جغر

سنجش

د و دامدار آريايي
زيستي با بوميان
ي و كشاورزي ر

شباني به زندگي

امنشي در جريان
كشف مسيرهاي
جة اين سفر، بر

هاي دريايي ات اه

ن اين سلسله به
صوير آتشداني را

قريباً از زمان سقو
ه ز اين گروه زبان

ن رسمي و درباري
آيد، در نواحي ج 

شود يي گفته مي

اي ايودي و دار
ناهاي كوه خواج
ره معماري هخا

و گرم مناطق ه
اتفاقي هاي انون

هداي آن نقطة ن

درياي طريق از 
آن به است سال

كش هشت. است

ماده گونه هر م
آبزيان بهداشت و
هاي فاضالب :ز

شيميايي سموم

.رست است
هاي صحراگرد فه

جة تماس و همز
و به يكجانشيني
ياييان از زندگي
.رست است

پادشاه هخاگ، 
را مأمور الكس

در نتيج. صر رسيد
زمينة توسعة را

.رست است
ود يكي از شاهان
هان اشكاني تص

.رست است
ني دوره ميانه، تق
از. ن متداول بودند

متداول بود و زبان
آساب مين به ح

هايي ني نو، به زبان
.رست است

اي طاقدار، گنبد
واج يافت و در بن

دربا 2گزينه  .ت

.رست است
به نزديك هاي ن

كا را آنها كه يرد
ترين پايين سوي

.رست است
هند اقيانوس ب

س صدها كه رده
25  كيلومتر

.رست است
غيرمستقيم يا يم

وسالمت بر سوء،
ا اند عبارت نند،
س و كودها ورود

ديواكتيو

www.sanjeshse

در 3گزينه  .16
اقوام و طايف
آنان در نتيج
آشنا شدند
تدريجي آري

در 3گزينه  .16
داريوش بزرگ

اسكيالبه نام 
سرخ به مص

در داريوش
در 4گزينه  .16

شو گفته مي
برخي از شاه

در 1گزينه  .16
هاي ايران زبان

يرانمختلف ا
شرق ايران م

فارسي باستان
هاي ايران زبان

در 1گزينه  .16
ساخت بناها
اشكانيان رو
ديواري است

در 3گزينه  .16
كوهستان در

گي مي شكل
به را جاري

در 1گزينه  .16
آب پيشروي

آور وجود به
آن متوسط

در 3گزينه  .16
مستقي ورود

س تأثيرات و
كن مي تهديد
ـ  نفت نقل

راد و معدني

erv.ir
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ديگري در
كهنسـالي 

. ـاز دارنـد   

.قصبه و ك
وچسـتان، 

اردبيـل  ام
و جنـوبي 

. شته اسـت 
و شـاورزي 

پديـد  ـتا 

شـعاعي  ت 
هـاي  راه از
ارتبـاطي  ي 

بـا  غـداري 

اعي افـراد

ationgroup

مشكالت د هايت
و ت سـالمندي  

جمعيتـي نيـ ي 

بلوك واليت، ت،
بلو و كرمـان  ن، 

نا با جديد ستان
رضـوي،  ـمالي، 

را داش اهميت ن
كش كـار  ـان بـه  

روسـ نام به ها گاه

صـورت بـه  ركـز 
ا شكل مستطيل

محورهـاي حـول 
)ي

باغ توسـعة  بـه  ت 

.نداريمش 

.د

ي هويـت اجتمـا

1/5/1398(  

نه در و پيري ار
سـمت بـه  شـور 

نگـري آينده به ي،

ايالت: از بودند رت
آذربايجـان: از ند

اولين اس طرح ش
شـ هـاي  خراسان

ترين بيش آب ل،
انسـ تمايـل  در

سكونتگ اولين،

مر آن از مهـم  ي 
م شبكه يك ها،
ح كه شهري) ي
شهرهاي خطي(

زراعـت از ورزي 

پسر بودن نقش

گيرد شكل مي ن

گيري براي شكل

18 ومدتابستانة ( 

دچا تدريج به ور
كش سـني  هرم ه

.بود خواهد

فرهنگي و زشيو

عبار ترتيب به ي
بودن عبارت ها ت

ش.ه 1372 سال
خ گلستان، ، ين

عوامل اين بين. 
مكان، هر در ب
مكان يك در ن
.شد اوليه اي

هـاي شبكه و ها
شهره اين در) ي
شهر شطرنجي( 

. (ل گرفته است

كشـاو توسـعة  ر 

تولد يا دختر و
.ن تولد

هاي آن د و ارزش

و مسيري كه ب
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كشو جمعيت د،
كه باشد اي گونه

جامعه قتصادي

آمو اقتصادي، ي،
.دهد مي ن

كشوري سيمات
ايالت اين. شد يم

س در و. شد سيم
قزوي قم، هاي ان

دارند نقش يران
آب همواره. اند ده

انسان شدن ساكن
شهرها ايجاد ساز

 خيابان و بوده) 
شهر شعاعي( .ند

.كند مي تقسيم
ورت خطي شكل

محـور شـود  مي

د مكان و زمان
ند زمان و مكان

عقايدو براساس 

كند ي دنبال مي

)1(ي شناس عه

ش يازدهم؛ ادبيات

كند پيدا ادامه د
به جمعيت رل
اق توسعه راه سر

اجتماعي مختلف
نشان را كشور ر

تقس اصلي عناصر
تقسي واليت زده

تقس استان 24 ه
استا آن از پس

اي روستايي و ي
آمد وجود به دها
س با. است اشته

س زمينه ستايي،

)ميدان( اصلي ز
گيرن مي شكل ها

ت همسان طعات
صو به درياچه و

توصيه كشور، ي
.يابد تغيير ط

هاي هويتي مانند
؛ ماننكنند نمير 

و جهان اجتماعي

زندگي اجتماعي

جامع

سنجش

شديد ابعاد در ت
كنتر سياست يد
بر اصلي مانع ه

م هاي ريزي نامه
هر جمعيت شدن

ع قاجاريه و نديه
دواز و ايالت چهار

.سيستان

به ايران اسالمي،
و رسيد سالمي

شهري هاي ونتگاه
رود كنار وليه در

دا مهمي نقش م
روس هاي كونتگاه

مركز يك داراي 
آنه اطراف ضاها،
قط و ها بلوك به

ودريا رود، متداد

آبي منابع اهش
محيط با تناسب

ها  بعضي ويژگي
اي هويتي تغيير

ج درونهر فرد، 

ي مشاركت در ز
.گويند مي

.رست است
جمعيت كنترل

نباي اساساً. شتا
پديده اين زيرا ،

.رست است
بر براي ريزان مه

ش برابر دو زمان
.رست است

زن افشاريه، فويه،
چ به ايران جاريه
س و خراسان در،

.رست است
ا انقالب پيروزي
ا شوراي مجلس
.شدند

.رست است
سكو گيري شكل

هاي او سكونتگاه
دائم صورت به ن
سك در جمعيت ش

.رست است
شهر شهرها، از
فض ساير و شوند ي

را شهر هاي مين
ام در يا و) اي ده

.رست است
كا مشكل به جه
مت و آبياري وين

.رست است
:ها نه

گيري  در شكل
ها خي از ويژگي

ويت اجتماعي ه
.رست است

كه هر فرد براي
پذيري جامعهد، 

www.sanjeshse

در 1گزينه  .16
سياست اگر

بر خواهد د
كند حركت

در 2گزينه  .17
برنام معموالً
7قانون  

در 4گزينه  .17
صف دوره در
قاج دورة در

بناد و فارس
در 2گزينه  .17

در آستانه پ
م تصويب به

اضافه البرز
در 2گزينه  .17

ش در عواملي
بسياري از س

شدن ساكن
افزايش. مدآ

در 4گزينه  .17
نوع اين در

مي منشعب
زم ارتباطي،

جاد و ريلي(
در 1ه گزين .17

توج با امروزه
نو هاي روش

در 2گزينه  .17
بررسي گزين

ما: 1گزينه 
برخ: 3گزينه 
هو: 4گزينه 

در 1گزينه  .17
به فرايندي

شود طي مي
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ي مقبـول
ض فرهنگـي

... ت، نـژاد و  

قـرار ديـ د  

ـان دچـار

و ر ساخت
و ياسـالم 

يو فـداكار 
تـر و كـم  ي

.ست

فـرا يمـاع  

متفـاوت ت

ationgroup

ـرون از مرزهـاي
تعـارضرد، بـه  

مانند وراثـت ي

سـازند، مـورد تر

ن شـود آن جهـ

دچار يفرهنگ ي
جوامع ا نيب در

ـ   وثـار يت، امحب
يبـه فرزنـدآور  

نيس داريامر پا ني

جهـان اجتم يش

اتيـ وجـود نظر 

1/5/1398(  

ييرات هويتي بيـ
ند به دنبال بياور

يانتسابي ها يژگ

س يرا م يجتماع

انسـان و جهـان

يخودباختگ به را
ردند،ك يالقا م

گـرو م در يآور
ابدكهي يهش م

نيآورد و ا ين م

.بود ري

و ارزش يدتيعق

.ميشو يم شتباه

18 ومدتابستانة ( 

اگر تغي. رود مي
در تقابل هستند

ژيفراد براساس و

جهان اج تيهو

تقـ يآن بـا حق 

مسلمانان ر تي
جهان اسالم ت

خانواده و فرزندآ
كاه يثارگريو ا
.مد

مردم به ارمغا ي

يبا اساط ختهيآم
.د

.غرب است

يها انيبن ةربار
.ند

دچار خطا و اش
.وجود دارد

.شود يم
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اجتماعي فراتر
ها عقايد و ارزش

.به همراه دارد
عيت اجتماعي اف

كه ييها ارزش
.بدهند

آ ياعضـا  ييـنا  

يذهن ازيي ها خش
تياز هو يغرب ان

قوام خ رايز. ست
تمحب نيت، اّذ

انجام يم يتيجمع

يرا برا يتر شيب

آي و در موارد ي
نامند مي زدگي ب

رغربي با جهان

د يشيبه بازاند
نك يم قيتشو ن

گران،يخود و د
تيهو شناخت

انجام م يجتماع

ش يازدهم؛ ادبيات

رد قبول جهان
ندگي را كه با عق
جتماعي فراواني
ود دارد كه موقع

ها و ، آرمانديقا
مردم از دست ب

، مـانع از آشـي

بخش ها، ييارويرو
نگار خيتار و سان

اس ددمتج يتماع
و اصالت لذ ييرا

ج ةوامع در چال

احساس رفاه ب ت

.است هويتي
ينيد ،يديتوح

غربهان غرب را 

عامل جوامع غير

را ياجتماع ران
آنيِ فرهنگ تيو

.است ساني
.كند يم يابيرز

يتيهوي ها يگ
طا و اشتباه در

و كنترل ا يريذ

سنجش

ه از مرزهاي مور
هايي از زن شيوه

هاي اج و نگراني
در جوامعي وجو

دهد كه عق يخ م
يود را در زندگ

يجهان اجتمـاع 
.شده است )ي

نيب در نخست
كه شرق شناس ي

.دكن داياج پ

جهان اجت ةنشان
فردگر ليبه دل

جو نيرو افتادن ا

كوتاه مدتت در 

تحوالت هقالب، 
يتيهور اسالم 

غربي در برابر جه

ترين مانع تع مهم

رشمندان و متفكّ
هو يور از مرزها

بعد نفسمربوط 
علم و عدالت ا ،

ژگيدر شناخت و
ت كه امكان خط

پذ جامعه قيطر

.رست است
هويتي افراد، گاه
اعي رخ دهد و

د كه اضطرابو
تر د بيش يتماع
.شود

.رست است
رخ يهنگام گي

ت و استقرار خو
.رست است

كي يها ارزش
فطري(ي حقيقي 

.رست است
غرب يو نظام يس

يريب شد، تصو
روا رانيا ةجامع

.رست است
شاخص و ن عيت

ددجهان متج ر
فر و تيجمع دي

.رست است
به كمك نفت ي

.رست است
ن پيامدهاي انق
اني قبل از ظهو
گي جوامع غيرغر

.رست است
م )زدگي غرب(ي 

.رست است
دانش ،يخأل معنو

عبو يآنها را برا
.رست است

رواني و اخالقي
تقوا،افراد را با  ت

.رست است
كه گاه، د ميندار
است نيا ةنشان ت،

.رست است
از ياجتماع تي

www.sanjeshse

در 4گزينه  .17
تغييرات ه ـ
جهان اجتما

شو منجر مي
انسداد اجتـ

ش تعيين مي
در 4گزينه  .17

تزلزل فرهنگ
و ثبات رنديگ

در 3گزينه  .18
و دياگر عقا

خودبيگانگي
در 1گزينه  .18

اسيقدرت س
امر سبب نيا

از جمله در
در 2گزينه  .18

كاهش جمع
دي است ول

يكاهش شد
در 3گزينه  .18

يرفاه اقتصاد
در 2گزينه  .18

ترين از مهم -
هويت ايرا -
خودباختگ -

در 4گزينه  .18
خودباختگي

در 1گزينه  .18
خأل يكاست و

و خواند يم
در 3گزينه  .18

هاي ويژگي
تيهو اسالم

در 2گزينه  .18
ن يديما ترد
تيهو ةدربار

در 4گزينه  .18
يهو ديبازتول

erv.ir

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

@physicsjeiroodi



 @sanjesheduc

عي بـاالتر

ه كامـل و

ررسـي در

هـا در شـم  

توانـد نمـي    
اشد عكس

اي نتيجـه  

ـه ـ وقتـي

فـي طـرف

ني مطـرح

از. گرفـت 
ـوع شـكل

ationgroup

هـاي اجتمـا يت

هم جملـه 3ينه 

ذب صـالحيت بر

همـه چش«كـه  

ـد متضـاد آن نم
ل قضيه صادق با

ي به هم ندارنـد

زمـاني كـه«ناي 

يك طرف به نف

وزه علـوم انسـان

چهارم در نظر
جه در تعيـين نـ

1/5/1398(  

جامعه، به موقعي

در گزي. شوند مي

و كـذيت صدق 

ت به اين صورت
».ود

ضيه صـادق باشـ
عكس اگر اصل

كه هيج ارتباطي

به معن» چون«

حقيقي از اثبات

مت هـم در حـو

به صورت شكل
آوريم ذكر نتيج ي

18 دومتابستانة ( 

تر برخوردار ج كم

ضيه محسوب نم

دليل عدم قابلي
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