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 آزمايشي آزمون پاسخ تشريحي
  ومدمرحلة ـ  يازدهمسنجش 
)1/9/1398(  

 )يازدهم( و علوم انسانيدبيات ا  

  

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

www.sanjeshserv.ir  

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

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

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

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

    sanjesheducationgroup@  هاي آزمايشي سنجش كانال تلگرام آزمون
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@sanjesheduc

  اندازغلط
 پايان بي: 
-  

  الت

  

  )پشيمان
  طايا

-  
-  

  ف
 مخنقه
   وبال

  

  

جـا يعنـي   
[ سكّهييم 

عنايي پيدا 

حق ): 2در 

ـه واسـطة    

ـوطي هـم   

ationgroup

نمونة غ
كران بي

  ي
صال

پ(نادم  معني
خط

  م

ترادف
عقد ـ م
وزر ـ
-

-
 ]».شد

اينج» خداونـد « 
گوي ه، امروزه مي

خواهد تحول مع

د.اني اما گزند): 

را هـم بـ) 3. ـد 
 

طـ. دارد» هضرو

/9/1398(  

  درستي
  ]اب درسي

تغيير كلي معني 
   حروف

  

بر م] م د نشة 
  اق بر معني
  اب درسي

صفي به جاي اسم

 

زايل ش[...] تب 

.»)شانس(خت 
بوده مي» قُراضه

بخ نداده كه حاال 

)4در . لحسنابو
  )20تا  17ت 

را رد كنيـ) 4و  
 .     علوم است

ر«جنان . افتد ي

/1 دوممرحلة (ي 

علّت ناد
تصريح كتا[

⇐ذف صفت 
اختالف

از ريش[حاشتقاق 
ترجيح اشتقا
تصريح كتا
ربرد تركيب وص

  تضاد
-  
-  
-  
 اعيان -رعيت 

و ت علّت كه [...]

بخ«؛ اينجا يعني 
«ترادف فارسي 
رسي امروزه قد

ب): 3در . ق شود
صفحات.] ( كنيد

)2اسـت،   سـتن 
فشان از قبل مع

مي در گداز قفرا
  .    رد

2(

2  


ت و علوم انساني

حذ

 ] سازند
ترجيح  

  دداشت
كا

ر
  ي ـ علت

[م رستد امروز 

؛فضيلتكه شده 
در زمانة خود مت

عمرش به فار» 

 نزديك بود غرق
ال بعد هم نگاه

خاسـمختص ِ ي 
ه تكليفم كه البتّ

فاز » تن«اما . ود
ا دارذشكر غ از، 

2(و نگارش )  

ش يازدهم؛ ادبيات

  معني درست
  ژرف/ عميق 
  زراعيزمين 
  انعام/ پاداش 

  كشتي
خت ميان تهي

همدم/ منشين 
  ها)گام( قدم

، نامة كوتاه، ياد
  شيريني

  ب
 

  ]وبال
 ـ سوار

درستي 
]»[...]

«([  

شته؛ بعد هم كه
هم كه د» پاره«

افگار«اما ]. سكّه

؛ يعنيغرق شود
به جواب سؤ]. [

ا ـ مرافعة اماليي
هم] نماز[ي »ضا

شو مي» سور» «
؛ بلكه، بالعكس،

)2(فارسي   

سنجش

م
ع

پ

كه از درخ[
هم

 )وه
تكّه كاغذ،  )

تناسب
 -  ت

وزر ـ و*[
خيلتاش ـ ضه

- 

»قاضي بست«ز 

دا جنگاوريني 
«به ). امير/ طان 
تبديل به سي به 
21(  

خواست غر مي: د
]اردنيذ، نه گ[ 

در اين دعو كه 
قض» «صالح«]نّ

»ماتم«. دمد مي
ندارد؛ ازغشكر  

    
 

 .رست است

  نادرست
  پاياب بي

  ضيعت
  صلَت

  ناو

  نديم
خُطو. ِج(خطوات 
)رقعه(= رقعت 

  حالوت
 

 .رست است

  تضمن
رقعت ـ نكت

-  
سرسام ـ عارض

-  

ها از تمام واژه[ 1
 .رست است

اً در فارسي معن
سلط/ پادشاه (ك 

اينجا يعني ردن
تا  17صفحات 

 .رست است

است شدوخ] قه
استاردني زگ] 

 .رست است

، پيشوندي»بر«
ظن. [خواستنِ ي

 .رست است

مش »صور« در 
بااست؛ يعني » 

www.sanjeshse
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 )نامه واژه(  
در 4گزينه  

 گزينه
1(  
2(  
3(  

4(  

14صفحة (  
در 2گزينه  

بدواً» هنر«  
صاحب ملك

پاره كر ⇐
ص! (كند يا نه

در 2گزينه  
غرق): [1در   
]به درستي[
در 1گزينه  

«به واسطة   
پذيري مفعول

در 4گزينه  
سرافيل]ا[   
»شكّرشكن«
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  ) نظم

  ]بااليي 

 كه شـروع  
و . ره است

       

از . ه هـيچ 
دن، معنـي    

ـب جملـة   
سـرود  شـد    

 اعتقـادات  
ما نيسـت،  

؛ اما ايـن  ]
كـه اينجـا     
! ي هسـت؟  

تشـخيص   
هـر كـه ـ    

هميشـه   ن 

ه، مجهـول  

ationgroup

نثر آميخته به( 
  )ي
از تقليدبه ) [ي

با آراية تميز) [
ذّات، يك استعا

.    ب داده است

هم كه) 3. يست
ممكـن شـد. 2  

در قالـ معشوقز 
ط حواسـتان باش

در» مـي «اوالً، 
نم ن اگر متناقض

 بحث ما نيست
ـارادوكس هـم ك

اعتراضـي! ينـيم 
ي سه تاي باال

هكـه  ] خودمـان 

بايسـتن [...]+  

يا نداشته  باشد

/9/1398(  

منثور ـ منظوم
سعدي(گلستان 

جامي(بهارستان 

) كناري؛ ماند ج
تشخيصــي، بالذ
شما ايهام تناسب

برقرار نيجناس  
مصـافحه؛. 1: د 
  

صرّحة مشهود از
فقـط. گـردد  مي

ا: ر مقـام اثبـات   
اين! شويد ميش 

اين جاسب كه 
آن پـ! ي نـدارد  

صوير  اغراق ببي
توانيم برا مي ما 

ِخ هردمبيلمان 

را] كسـي [ختار  

صرفي كه داشته
  :ها قياس نه

/1 دوممرحلة (ي 

م
گ
ب

رفت به ك) 3و ) 
هر ت. رقرار است

به ش) كه در ب 

»]يــ [خو آدميـ 
 يكم ايهـام دارد

)  15صفحة  (

هود دارد؛ دو مص
پيروز م) 1م، بر 

  .      ب

امـا در! دارد كف
از دامن خويش ي

واسطة ايهام تناس
آبـي رز آبه بي 

اشتيم در اين تص
در عوض، نه! د

هم[ هر دم بير
  !      ين است

سـاخ: ـان نـرود  

هر جزء ص علوم 
 مندرجات گزين

  مجهول
  شويدبده 

 دانيده شويد
  ده شدنْردا
  شويدبه 

  شدبده 

3  


ت و علوم انساني

  )جامي
  )ي
  )وحشي(ن 

)2؛ نداردآميزي 
بر) هستيم(= » 

ارگانهرهاي چه

ـ«و » آدم«ميان 
در مصرع دادن

.م خواهد داشت

ون  تلميح مشه
ايها  مطلقاً» گ

 ِتا حدي ديرياب

كفدر ] تسامح با 
آلودگي بِ ناطهور

حاال گيريم به و
آن است؛ كه س

ما اصالً خوش دا
ي مشخّص ندارد

ه ءآرايه  بامند 
دقيقاً در همي ت

يادتـا. نيسـت  ير 

يعني، مع !رود ي
ا نگاه كنيد و با

م  علوم
ستَد  ستانيد
بازگرد گردانيد
بازگر  دگردانْ
برد  بريد
برد  برد

ش يازدهم؛ ادبيات

  منظوم
ج(االحرار تحفة

سعد(بوستان 
فرهاد و شيرين

آ حس) د؛ پس ه
ايم«و » يستيم

ضاد ميان عنصر

م) 1ايم در  گفته
دست دچون ): 2

 دوم جناس تام

چو) 2اما . رد) 4
چنگ«دارد؛ و در 

ت از يك تشبيه

البته) [3؛ دارد
شرابِش دارد با 

ح[ت از تشخيص 
جنس، چون »مي«
م! مهم نيست! ه

بندي  و چارچوب
ة تميز ساختار

د هست يا نيست

پـذي  نه، مفعـول 

نمي در فارسي 
ل تطبيقي زير را

مع گزينه
ستبِ  )1

گرباز  )2
بازگ

ببِ  )4
ببِ

سنجش

2 ،24(  

شود مي سردبعاً 
ني«ميان ) ر الف

تض توجه كنيد به

هاي پيشين گ ن
2اما در . گذريم
در مصرع  دادن

4و ) 3؛ پس دارد
جناس د» نان« 

اي است نمونه ني

ندمجاز ) 2. ارند
ت اين كافركيش

اي است نمونه م
« مجاز است از 

حاال شما بگو نه
 ساختار معين

آراية فرق. مجاز
بگويد راه رسيد 

سنادي باشد يا
  ]»ضي بست

يساز مجهول
جدول. باشد ضع

    
 

 .استرست 

10 ،13 ،16 ،20
 .رست است

نباشد، طب گرم 
تضاد د]. ن است

ت] دانم چندم مي
 .رست است

ه در شرح آزمون
بگ» ايهام«قدان 

دستك معني 
 .رست است

ند و پارادوكس 
و» جانـ« ميان 
از مهرباني) اختن

 .رست است

نداتشخيص ) 3
س است؛ آن وقت

پاي خُمثانياً، ! ت؟
است كه» آب«

ح! آورد اغراق مي
اغراق شد، چون

م) 2 شما براي 
نويس ـ تا از سخ

 .رست است

اس بودنه كنيد؛ 
قاضي«تماماً از  [

 .رست است

و هم الي درز ِم
عيناً به همان وض

www.sanjeshse
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  منثور
  بيهقي

0صفحات (  
در 1گزينه  

كه» تنور«  
كنيد همين

براي بارِ نم[
در 2گزينه  

به علّتي كه  
با فق) 4خير 

يكُمش با تك
در 2گزينه  .

آميزي حس
دارد؛ ييندا

سا(= كردن 
در 4گزينه  .

و ) 2و ) 1  
اسالمي نجس
پس چيست
ميانه، مهم 

خود ا خودبه
م باشنبايد ه
، نهبتراشيم

مثالً منِ پاس
در 3گزينه  .1

به فعل نگاه  
.زاست متمم

در 3گزينه  .1
يك سر مو

عبايست  مي

erv.ir
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 ـه تنهـايي  
واب سـؤال  

  ) 31فحة 

ي اعـراض   
كـه  «: اري  
اون ُاز  ونـه 

تكيـه بـر   «

يك   اصلي
راه ( ِروزي  
) 2! [سـت 

. بخشـد  ـي  

. ون همتي

  

 ره اسـت از   

در  ن همـه 
) در د. [»وا    

ationgroup

بـ» وقت«) 1در 
جو) [31صفحة 

صفح. (سم و قيد

يعنـي د معتكـف 
و اسـتفهام انكـا

تو نمي هيشكي 

«همـان  ) 4در  

حرفد، منطقاً 
ِ سـت   وجـوي در

عملي شيطاني ا

بـه او مـ  سـائل  

ها، از دو ر گزينه

)30صفحة .] (

فارسـي اسـتعار

اني است؛ با اين
ل عـن تحاسـبو

/9/1398(  

د. مسند. 4مم؛ 
ص. (قيدند  نقش

، قيد و ا ترتيب

راندن عابدبرابر، 
ن تشـاء   دو]: »مـ

« يعني» !دش؟

»توكـل «امـا  . د 

آيد به ميان مي. 
خـود در جس ـد 
ع تقلّاي كسبد 

سـؤالو قبل از 

گر، در ديه تقابل

اند هم مفهوم) 2

ر ادب تعليمي ف

مي نيست، عرفا
حاسـبوا قبـل«ز   
(  

/1 دوممرحلة (ي 

متم. 3مفعول؛ . 2
در ن] قيد/ صفت 

به، در نقش اما 

(  

و در ب) »...تعزّ« 
م«در تأييـد  [ت  
كه بازآرد«؛ و »!

10   (  

گويـد مي خودي
   

..» هر چند«و  
كنـ ل حكم مـي 

گويد، مي)1 در 

دارد و كرَم» مت

بهسخن است و 

2و ) 1) .... [لت

در» سرو«. ست

خيا) در ج ماري
ديگـر اسـت از  
)33، 25و  24 

4  


ت و علوم انساني

2نهاد؛ . 1: دارد  
فت و صفت و ص

اند، صفت ر نوع

)30صفحة : 1ش 

⇐( دانيدنش
اينهاسـت تـر  ـم 

خداه بره پيش 
0صفحة ] (ست

خ بياز ) 3.  دارد
.] را هم ببينيد

»اگرچه«و » گر
عقل امارساند،  ي

حاال. تقلّايعني 
  )15ة 

خداوند نعم«ته 

 از بلند همتي س

غفل( مستي) طر

ند كه تَبع آن ا

شما دم غنيمت. 
بيـاني ش دادن 
،23، 20فحات 

ش يازدهم؛ ادبيات

ش اصلي بيش ند
صف: يب در نوع

درباقي، هر سه، 

نگارش(» .كند ي

(  

عزيز گردو   بنده
مهـامـا  ). »...عـزّ 
بهش اجازه ند ه

جوابش مربوط اس

ت سؤال تقابل
ل بعد و جوابش

اگ«و » اما« پاي 
روزي را خدا مي 

ر فارسي قديم ي
صفحة.] (كند مي

؛ بلكه فقط گفته

فقط) 3در . ايم 

به خا(زِ است؛  

كنن گي خيال مي

.است) ولتمندي
داد از تن خـويش

صف] (»!كه كشت

سنجش

سم ـ چهار نقش
به ترتي[ها  ر واژه

ب. ، هم در نقش

 آن گوش در مي

)33صفحة . (ت

عنايت او به از 
تع« ⇐(ردنش  

ندارهجرأت  كي
به سؤال باال و ج

با بيت) 2. ي دارد
سؤال) [15فحة 

 به كنار؛ وقتي 
ين درست، كه

د» حيله«. »...ت
م قناعترش به 

گداييش برگشته

برگرفته خانلري

»مستي«صل از 

و آسودگ تعلّقي ي
 (  

دو( برگ، عينِ 
د) و در د.  است

ود عاقبت كار ك

    
 

   )  22و  21
 .رست است

ر چه در حكم اس
در سه تاي ديگر

  ]بينيد
 .رست است

صفت است، نوع
 .رست است

گيرد، از ش مي
 .رست است

ستدنيا» گذرد ي
 .رست است

كنايه است ست
نده و ذليل كـر

هيشـك«يعني » 
ب) 4[» !رگردونه

 .رست است

پذيري ه مسؤليت
صف. (ن است»رد

 .رست است

بحث اين سؤال
اگويد  مي. ست

از تو حركت«! ي
سفار) 4. اند هوم

 .رست است

گدا از طبع گته 
 (  

 .رست است

خ» عقاب« را از 
 (  

 .رست است

فهوم كنايي حاص
 .رست است

بيتصاوير القاي 
)33صفحة . (لّق

 .رست است

)احتياج( برگي ي
ن سؤال كفايت
هر كسي آن درو

www.sanjeshse

1صفحات (  
در 1گزينه  .1

اسم ـ يا هر  
د. نهاد است

بعد را هم بب
در 4گزينه  .1

در نهم ) 4  
در 2گزينه  .1

از اين گوش«  
در 3گزينه  .1

اين چه مي«  
در 2گزينه  .1

خواندنِ مس  
خداوند از بن
»!نگذاردش؟

پيش خدا بر
در 4گزينه  .1

اشاره به) 1  
آفريننده كر

در 1گزينه  .2
حاال اصالً ب  

جاي ديگر ا
باشي) كسب

هم مفه) 3و 
در 3گزينه  .2

نگفت) 3در   
)23صفحة (

در 3گزينه  .2
ها اين بيت  
)14صفحة (

در 3گزينه  .2
نكته در مف  

در 4گزينه  .2
در هر دو تص  

تعلّ انسان بي
در 1گزينه  .2

بي) در الف  
چارچوبة اين

ه«: گويد مي
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  )د

  ) راهش: ص

ــ شـيون    

هايي ارزان 

: ص(شـود  

  )بکم

  ).است 

ationgroup

ي تناسب ندارد

ص(ـ راه ) داناتر

)كننـد  يون مي

  )ابياتي

ه ـ قيمت) خريدم

ش ــ كيفـر مـي    

عيوب: ص( كب

  ب 

»أفْعلُ«بر وزن 

/9/1398(  

با ساختار عربي (

د: ص( داناترين 

  )دوستانم: ص

بسيار شي: ص(ي 

: ص(ـ ابيات ) 

خ مي: ص(خرم 
  

)بخشاينده: ص(

  

ـ عيوب) يهدون: 

الُمشاِغُب ← 

اسم تفضيل ب(ُع 

/1 دوممرحلة (ي 

...از همهـ بدتر  

ـ) ي تفاوت دارد

ص(ـ دوستان ) م

ـ شيون زيادي 

شوند ناميده مي

خ ـ مي). بي دارد
.)له عربي دارد

(ات  ـ بخشاينده

)قلوبنا: ص( 

:ص(ـ يهدی ) 

الَمشاِغُب) / د

أْنَفُع ←أْنِفُع  

)2(

5  


ت و علوم انساني

)راه رفتنت: ص

با ساختار عربي(

دشمنانم: ص(ن 

)مادران: ص(ن 

ن: ص(گرفته شد 

ختار با جمله عرب
ت ساختار با جمل

ـ) گردانيد: ص(

قلبي ـ )تقول: 

)إليکم: ص( ك

گردد  مجزوم مي

/ )است» أفلُّ«

(، زبان قرآن 

ش يازدهم؛ ادبيات

ص(ـ راه رفتن ) د

(ـ در ميان ) تر

ـ دشمنان» كما

شان ـ مادران) ن

نام گر) ايراني: ص

تفاوت ساخ(ست 
تفاوت(رزان بود 

(ـ گردانيدي ) د

ص(يقول  ـ) ح

كـ إلي) يهدون: ص

حرف آخر آن د

«تفضيل بر وزن 

 عربي،

سنجش

ي تناسب ندارد

دانا: ص(ـ دانا  

ك«جمه ـ عدم تر

فرزندانشا: ص( 
(  

ص(ـ ايران ) وند

ـ بسيار ارزان است
ار) له عربي دارد

گردانيد: ص(ي 

تنجح: ص(جح 

ص(ـ يهدی ) م

باشد رط مضارع

كتابدرسي اسم ت

    
 

 .رست است

  :رتيب
با ساختار عربي( 

 .رست است

  :رتيب
)پروردگارت: ص

 .رست است

  :رتيب
ـ) مشكالت: ص

 .رست است

  :رتيب
ـ فرزندان) اگر 
)بسيار شيون: ص

 .رست است

  :رتيب
شو ناميده مي: ص

 .رست است

  :رتيب
ـ) خريدم مي: ص

ت ساختار با جمل
 .رست است

  :رتيب
ـ گردانيدي) خدا 
 

 .رست است

  )من فقط: ص
 .رست است

  :رتيب
ينج ـ) تقول: ص

 .رست است

  :رتيب
أصدقائکم: ص(

 .رست است

اگر فعل شر(قَرْأ 
 .رست است

مطابق ك(َأَحبُّ  

www.sanjeshse

  

در 1گزينه  .2
خطاها به تر
بدتر از همه

در 3گزينه  .2
خطاها به تر

ص(پروردگار 
در 4گزينه  .2

خطاها به تر
ص(مشكالتي 

در 2گزينه  .2
خطاها به تر

:ص(هرگاه 
ص(بسياري 

در 4گزينه  .3
خطاها به تر

ص(نامند  يم
در 2گزينه  .3

خطاها به تر
ص(خرم  مي

فاوتت(دارد 
در 3گزينه  .3

خطاها به تر
:ص(خدايا 

 )كيفر شد
در 2گزينه  .3

ص(همانا من 
در 3گزينه  .3

خطاها به تر
ص(يقولوَن 

در 4گزينه  .3
خطاها به تر
(األصدقاء 

در 4گزينه  .3
َتْق ←َتْقَرُأ 

در 2گزينه  .3
أ←ُأِحبُّ 
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 بـه حـرف 

مضـاف : ص

 

» ديـن «ـه  

ationgroup

مجـرور: ص( 

  »ی«جر به 

ص(رف الجـر 

  .يا جمع باشد

بـ 2آية گزينـه  

/9/1398(  

ــ مضـاف إليـه 

ور به حرف الج

حـرــ مجـرور ب) 

كه فاعل مثني ي

در آ »يحييكُم ما

/1 دوممرحلة (ي 

) مجـرد ثالثـي

مجرو: ص(حه 

)معرب: ص(ي 

  مزْرعة

  .دهد ي

آيد هر چند ك ي

م«عبارت .   است

 

6  


ت و علوم انساني

سـم الفاعـل مـن

رف الجر بالفتح

مبني) »إرشاد« 

 4 (م

مي) ترين(عالي 

 صورت مفرد مي

  ة

سي طرح شده

)2(و زندگي 

ش يازدهم؛ ادبيات

اس( مزيد ثالثي 

مجرور به حر 

 ثالثي مصدره

ًال معني صفت ع

در اين حالت به

  .يح است

  )گيرد ي

اسم مبالغة ← 

كتاب درس» يشه

 دين و

سنجش

سم الفاعل من

)معرب: ص( 

مزيد: ص(» د

 متْجر) 3 

واقع شود معموال

د) اسم ظاهر(ي 

صحي» 4«گزينة 

نمي» اَلْ«مضاف 

اسم فاعل/ ول 
  لغة
  كان

تفكر و اند«حة 

    
 

 .رست است

  :رتيب
ـ اس) للغائب: ص

 .رست است

  :رتيب
ـ مبني) فاعل 

 .رست است

  :رتيب
ُرشد«ي مصدره 

  )رور
 .رست است

 .رست است

 .رست است

 .رست است

  :كان به ترتيب

 .رست است

مضاف و) خير( 
 .رست است

 .رست است

باشد يعني» سم
 .رست است

ترجمة عبارت گ
 .رست است

مزيرا (ِمفتاح  ←
 .رست است

  :رتيب
اسم مفعو ←ن 
اسم مبالغ ←ل 
اسم مكا ←ول 

 .رست است

يعني از صفح 2 
  

www.sanjeshse

در 4گزينه  .3
خطاها به تر

ص(للغائبيَن 
  )الجر

در 1گزينه  .3
خطاها به تر

:ص(مبتدأ 
در 2گزينه  .4

خطاها به تر
مجرد ثالثي
إليه و مجرو

در 3گزينه  .4
در 1گزينه  .4
در 4گزينه  .4
در 1گزينه  .4

هاي مك اسم
 مالعب) 2

در 3گزينه .4
اسم تفضيل

در 1گزينه  .4
در 3گزينه  .4

اس«اگر فاعل 
در 4گزينه  .4

با توجه به ت
در 2گزينه  .4

←المفتاح 
در 1گزينه  .5

خطاها به تر
اسم مكا )2
اسم فاعل) 3
اسم مفعو) 4
   
  
  

در 2گزينه  .5
سؤال از ص
.اشاره دارد
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 سراسـري  

 تـدريج  بـه 
  . د
در مـتن  » 

 برخـي  در 

 »ث شريف

ت حضـرت   

ationgroup

هاي ه در آزمون

  . شده است

بـ انبيـا  عليمـات 
اند درج شده 19

ب، و ماننـد آن   

  . ت است
انبيـا  تعاليم ود،
  19ص  . »ت

  .  هستند

حديث«تنباط از 

معجـزات ة دربار

/9/1398(  

و كتاب است كه

درج ش 8و  7ص 

تع كتابـت،  ةسـع 
9ها هم در ص  ه

سبب، بـه موجـب

نادرست »مختلف
وجو اين با. اند ه

است داشته ديگر
نادرست »ها ني

ال، حرف از است

 كه در ذيل آن

/1 ومدمرحلة (ي 

  . 8ص  . ست

وي مهم درس 

ي انسان در صص

توس و عدم اعيم
ساير گزينه ».شد
به علت، به س «

اديان م«ت، پس 
آورده دين يك ا

يكد با هايي فاوت
دي«همو  »رانمب

  ! ربطي ندارند

ؤ كه در متن س

و مطالبي »خود
  

7  


ت و علوم انساني

مطرح شده اس »

  . است

ها ، از بخش1 ة

ي برتر و اساسي

اجتم زندگي و 
ش مي ن متفاوت

«و» و مانند آن 

  . است 18

درست است »ن
آنهاة هم واقع ر

تف دوره هر هاي
صلي دعوت پيام

الؤس ةي به آي

ست ؛ حال آن
  . ت

خ زمان با پيامبر
:شود كه فت مي

ش يازدهم؛ ادبيات

كشف راه زندگي

ا 10ست از ص 

  . ت
ة آن يعني گزين

 

و نيازهاي 12ص 

فرهنگ سطح ن
آن اصل با كه ت

، موجب، باعث،

و  17 از صص 

يك دين«ي وقتي 
د. است  يكسان

نياز و مردم هي
ها در محتواي اص

اند، ولي ي درست

ا »آيه«ينه يك 
ن دو گزينه است

  . است

پي هر ةمعجز سب
مهم درياف ة نكت

سنجش

  .ت

 .  

ك«ب مربوط به 

ها و جواب درس ه

كتاب است 11ص 
مرتبط با ة و آي

 . رح شده است

ص »شه و تحقيق

بودن ابتدايي لت
يافت مي تغيير اي
علت، سبب،«ي 

    . قت كنيد

ركيب دو بخش

تعاليم اسالمي/ 
پيامبران دعوت
آگاه سطح و مان
ه تفاوت«، هم 3

  . ت

  . سوم  درس
د از نظر اعتقادي

.  
 دوم اين دو گزي

ادرست بودن اين

متن كتاب ا 29

تناس«يعني  41
آمده اين) ع(ي 

    
 

 .رست است

، درس اول است
 .رست است

كتاب است 8و 
 .رست است

ال از مطالبؤش س
 .رست است

ال و گزينهؤش س
 .رست است

ص »كميل كنيد
الؤمطلب س: م

ذشته بسيار مطر
 .رست است

انديش« از بخش 
 .رست است

علت به«: كتاب 2
ا گونه به يا شد، ي

هاي به واژه:  مهم
ها بسيار دقت ست

 .رست است

، از تر1ت يعني 
  :ها ينه

/ها  اساس آموزه
د اصلي محتواي

زم با ، متناسبي
3 ةطابق رد گزين
 .رست است

است 19و  18ص 
 .رست است

درسي، كتاب 3
چند ها هر گزينه

 .رست است

. است كتاب تن
بخش: 4و  1ي 

 يكي از داليل نا
 .رست است

9ال از ص ؤش س
 .رست است

ه به عنوان ص 
و حضرت عيسي

www.sanjeshse

در 4گزينه  .5
، 7متن ص 

در 3گزينه  .5
و 7متن ص 

در 2گزينه  .5
هر دو بخش

در 1گزينه  .5
هر سه بخش

در 1گزينه  .5
تك«از بخش 

يادآوري مهم
هاي گذ سال

در 4گزينه  .5
شعر سعدي

در 2گزينه  .5
0متن ص 
مي فراموش

بسيار ةنكت
ها و تس درس

در 1گزينه  .5
درست ةگزين

رد ساير گزي
برا: 2 ةگزين
م«: 3 ةگزين

فرعي احكام
مط: 4 ةگزين

در 3گزينه  .6
از متن صص

در 2گزينه  .6
33 ةاز صفح

ساير گ: نكته
در 3گزينه  .6

مت 31ص  از
يها رد گزينه

و اين! است 
در 1گزينه  .6

هر سه بخش
در 4گزينه  .6

با توجه، اوالً
و) ع(موسي 
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آمده، از  4
 اذن خـدا  

 آنـان،  واني 
ه  ورةٍ  ثلـم﴾ 

ر ايـن آيـه   
 »تحـدي «   

ـاي اعجـاز   

دن پيـامبر     

 مـردم «ط   

 ثانيـاً  سـت،  

حتـي   ردن

تدبر «در  ﴾
ت و اشـاره   

ationgroup

2ـ41 در صص 
ردن مردگان به

نـاتو و عجـز  ـت 
بِسـو فَـأتوا  قُـل 

در . )كتـاب  42 
كـه مـراد . ورد 

هـ و از جنبـه  » 

س ناخوانـده بـود

  . قت شود

دهند؛ نـه فقـط ي

بـوده اس ناسـب 
  . ت آن نيست

آور پيشـنهاد «ز 

ب ةَ وكمالح ... ﴾

داللـت ») ديني

/9/1398(  

كه ﴾ .اللَّه بِاذنِ 
گرفته و زنده كر

  . 42ص  .ت

نهايـت اثبـات  اي 
افتَراه ق يقولونَ م

ه  نَ  ثلـص( ﴾بِم
بيـاو را قـرآن  ند

سـابقه بي علمي

بـه درس) تـاب 

در باال دق 65ل 

مي نشان را خود

متن هم آينده  و
علوم و جزئيات 

ن كريم حرف از

 و مهّملعتاب يالك
مرجعيت(قرآن 

/1 ومدمرحلة (ي 

  .  الهي است
وتى اُحيِ  وِالم

مادرزاد و برص گ
است باقي نمانده 

بـر.. . ـك دارنـد  
اَم﴿ة و آي . است 

يـأتون لقُـرآن ال 
همانن و شود وز

ع نكات ذكر«ي 

كت 48ص ( ﴾ونَ

الؤ توضيحات س

خ ناتواني و عجز 

ها زمان ةهم گ
ةريم كتاب هم

قرآن . رست است

و يزَكّيهِم آياته م
ق تعاليم تبيين و

8  


ت و علوم انساني

جزات پيامبران
االَبرَص و كمه ال

ني شفاي كور م
آنها از اثري وز

شـك كريم قرآن 
دهدا آنها به هم

ال هذَا بِمثلِ يأتوا
پير مبارزه اين ر

هاي از نمونه »هان

المبطلو لَرتاب ذًا
  . ندارد »قرآن

به »تحدي« ةي

  . است كتاب

ها زمان ةهم دم

فرهنگ با يم، اوالً
چرا كه قرآن كر 
نادر ». بياورد را 

  

علَيهِم يتلُوا ، سهِم
و تعليم«و  »حي

ش يازدهم؛ ادبيات

گوناگوني معج ت
اال اُبرِي و...  طَّيرِ

 آن حضرت يعن
امر و بود شاهده

بودن الهي در ه
ه را قرآن هاي ره
 .  
لي واَن الجِنُّ ع ي

در تواند نمي س

انبساط جه«به  

اذ بِيمينك تَخُطُّه 
تحدي ق«ال و ؤس

  . است

براي توضيح آ . 

ك 46تا  44 صص

  . است 

، مرد»تحدي«و 

يعني قرآن كريم 
. باشد آن زئيات

آن آيات مانند 
) 42ص ( . ست

اَنفُس من رسولًا م
حيافت و ابالغ و

 

سنجش

 زمان خود، علت
الط كَهيئَةِ الطّينِ نَ

معجزات ة دربار
مش قابل زمان ن

كه كساني به وند
سور مانند سوره

ضوع داللت دارد
تعجتَم انسو ال

هيچكس ،گاه هيچ

نّا وعونَ الَموس﴾

ال و كتابٍ من ه
 به بخش اول س

 كتاب 46و  45

است 42و  41 

ي مختلف از ص

كتاب 42ص  م،

و 65ال ؤحات س

)ص(مبر اكرم 
جز و علوم و رف
اي آيه حتي واند

سداده ا» را قرآن

فيهِم بعثَ إِذ نينَ
در«و مسئوليت 

 . است كتاب 5

  . م كتاب است

    
 

هر پيامبر با ةجز
نم لَكُم اَخلُقُ نّي

و) ع(ت عيسي 
آن مردم براي ط

 .رست است

خداو: 3و  1 ةن
س حتي يك ردن
به اين موض) اب

ا لَئنِ قُل﴿: 4و  
ه كه كند مي يد

نَيناها ماءب بِاَيد و
  . داردشاره 
ن تَتلو نته مقَبل

و چندان ربطي
 .رست است

5چهارم ، صص 
 .رست است

س چهارم، صص
 .رست است

ها بخش چهارم،
 .رست است

چهارم درس تن
  :ها ينه

 توجه به توضيح
  . »ش

جاويد پيام ةعجز
معار ةهم شامل
نتو كسي«بارت 
ق هاي سوره مانند

 .رست است

المؤمن علَي اللّه نَّ
به هر دو 56ص 

 .رست است

56صص  ، پنجم
 .رست است

، درس پنجم60

www.sanjeshse

تناسب معج
ّ﴿ ة، آيثانياً اَ

زبان حضرت
است كه فقط

در 1گزينه  .6
توضيح گزين

آور پيشنهاد
كتا 42ص (

2 ةرد گزين
كيتأ ندخداو
  . است

السم و﴿ة آي
شمحتوايي ا

كُن ما و﴿ة آي
اشاره دارد و

در 2گزينه  .6
متن درس چ

در 3گزينه  .6
از متن درس

در 3گزينه  .6
چ درس متن

در 4گزينه  .6
، مت4 ةگزين

ر گزيد ساير
با: 1گزينه 
خودش زمان

مع: 2گزينه 
ش نبايد لزوماً

عب: 3گزينه 
ما سوره يك

در 2گزينه  .7
منَّ لَقَد﴿ة آي

ص »در قرآن
  . دارد

در 1گزينه  .7
پ درس متن

در 2گزينه  .7
از متن ص 
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 با مواجهه 
  )62ص 

 اللّـه  جعـلَ 
 اسـتقالل  ظ 

ationgroup

در پيامبران« و 
ص( ».دارند مت

يج لَـن  و﴿ة آيـ  
حفـظ ضـرورت 

/9/1398(  

»كند مي حفظ 
عصم اشتباهات 

. يـامبران اسـت  
ض«ر ارتبـاط بـا   

(  

  .وجود ندارد

  .شند

/1 ومدمرحلة (ي 

خطا و گناه از 
و گناهان ةهم 

ر اكرم و ساير پي
و د 59ص  »ن

)58ص ( .  است

فت نمود پس و

 

  .ت

 

باش حقق آنها مي

  ديني

9  


ت و علوم انساني

را پيامبران شته،
به نسبت مبران

ه عصمت پيامبر
تدبر در قرآ« از 
سالميا كومتح

  .د

ود كشف و درياف

 .ستود مادي ا

  .ز نيست

  . نيست

است» دانم نمي«

  .تراعات است

 ...كل هستند و

تند كه علت تح

هاي ف و اقليت

ش يازدهم؛ ادبيات

  . ت
فرش مانند يروني

پيام« . اند درست

و مربوط به 61 
نيز »نفي سبيل 

ح ط به تشكيل

كند يم ايجاد مي

وان با حواس خو

قدند يك موجو

  .هند داشت

 خداشناسان نيز

ك جا قابل جمع

« مادي، موضع 

  

علم و تمامي اخت

يرد چون عقل ك

  .دة برتر است

  .د

مند عواملي هست

معارف

سنجش

است كتاب 62ـ6
بي مانع يك«: 4
هر دو نا »دارند 

در ص ﴾رِسالَتَه
ةآي«يعني  ﴾لًا
مربو كه است ي

  . است كتاب م

سان تحولي عظي

تو ن خدا را نمي

لهيون به او معتق

 به يكديگر خواه

كه مورد اعتقاد

گار نبوده و يك

ر موجودات غير

.گنجند اس مي

 نهادن در راه عل

گي ي صورت نمي

 واال و پديدآورند

باشد ت پديده مي

نيازم ،جود آمدن

    
 

 .رست است

61 صص پنجم،
4 ةت بودن گزين

عصمت گناهان
 .رست است

يثُ لَملُ حجعر ي
سبِيلً المؤمنينَ لَي
عواملي از و» مي

 .رست است

پنجم درس ،60

 .رست است

دا در زندگي انس
 .رست است

گويند چون دا مي
 .رست است

ست خدايي كه ال
 .رست است

زگاري را نسبت
 .رست است

كار كرده است ك
 .رست است

ا قبول علم سازگ
 .رست است

برابر  تجربي در
 .رست است

ادي در تور حوا
 .رست است

اساس قدم ،بي
 .رست است

غيير و دگرگوني
 .رست است

داراي يك علت
 .رست است

ظم از خصوصيات
 .رست است

ند زيرا در به وج
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@sanjesheduc

Part A:
 

“th  نياز به

 4 ة، گزينـ     

 آب ميـوه  

ationgroup

: Grammar

”heseضمير د 

  ». خورديم
شـمارش اسـت،

  » .م
براي بطريعني 

  .سب نيست

/9/1398(  

r and Voca

با توجه به وجود

همراه غذايمان
“p اسـم قابـل ش

ب ميوه باز كرديم
“a bottle j يع

ر اين جمله منا

/1 ومدمرحلة (ي 

  .علل است

  .علم نيست

abulary 

   
ضمناً ب .كنيم مي

مان يكي ه  كدام
”potatoesن 

 و يك بطري آب
”juiceوه، اما 

معنايي درلحاظ 

 

10  


ت و علوم انساني

الع چون خود علت

  .د

يل و منطق و ع

 

  .فت

  .رند

».شان را لطفاً ه
“how استفاده م

 براي همين هر
كنيم و چون  مي

ي تماشا كرديم
از آب ميو) پر( ي

نيز به ل 4گزينة 

)2(انگليسي 

ش يازدهم؛ ادبيات

لت نياز ندارد چ

  . است

تي جستجو كرد

سان متكي بر دلي

 .رخوردار است

گرف در پيش مي

خواهي خود گذا

يد بياوريم؟ همه
”w many از 

باقي مانده بود،
“a few استفاده

د آخرش فيلمي
“a   بطرييعني
گ. داريم ”a“به 

ا

سنجش

 

اما خداوند به عل

لت پديده بودن

  .طق نيست

پرست ه جاي حق

ام معتقدات انس

لويت بيشتري بر

پرستي را د  حق

  .ت دارد

 نفساني و خودخ

ا را بايه ن كتاب
رة تعداد چيزي

ا سيب زميني ب
”w, a littleز 

حرف زديم و بعد
bottle of ju

نياز ب 3و  1 هاي
    

 

 .رست است

 .ندك سؤال مي
 .رست است

تاج علت است ا
 .رست است

ندي اشياء به عل
 .رست است

يل و علم و منط
 .رست است

ستي بهي خودپر
 .رست است

ش سطحي، تما
 .رست است

  .خالقي است
 .رست است

ح از اهميت و اول
 .رست است

ودپرستي،اي خ
 .رست است

 عقيدتي داللت
 .رست است

  خالقي
 .رست است

روي تمايالت ا

 .رست است

چند تا از اين«: ه
ي پرسش دربار

  .م
 .رست است

چند تافقط «: ه
از ”only“مراه 

  .ت
 .رست است

ح يم ونشست«: ه
”uice جه كنيد

ه ضمناً در گزينه
www.sanjeshse
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“of” داريم
رد 4گزينه  .7

معني جمله  
هم :توضيح  

درست است
در 2گزينه  .7

لهمعني جم  
توج :توضيح  
ض). خوردن(
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@sanjesheduc

 
مع، اسم ج

بت دربـارة     

شـود   مـي     

 نظـر زيبـا         

 شـان  ـاي 

 «  

 

ationgroup

 » .مراه داشت
وجه به مفهوم ج

ش بـراي صـحب

  شرم

«  
  نمايي، اشاره

س نشـان داده

 يـك گـل بـه

   نهادن

نيازهـ تـأمين   

  الح، شرطط

  » .شد

  غير بودن

».كندتوجه  ند
  فتن

/9/1398(  

 دالر سود به هم
ضمناً با تو. كنيم

رسد، ولي پـدرش

ش بي) 4 

».ني كه چيست
راهن) 4 

   ».كنم ي

كـسب عكتاصفحة 
  

سـت كـه در آن

ارج) 4 

يد رواني بـراي

طاص) 4 

باش متغيرشدت 

متغ) 4 

 مجرد انجام دهن
گرف) 4 

/1 ومدمرحلة (ي 

هزار و ششصد 2
ك ان استفاده مي

اش افتاده بپر مي
 «  

  خاموش

كني راهنماييك 

تيز ميدادم را 

  دن
  كردن

 كه روي يك صف
».ت را بياموزند

  دن
   كردن

ها يك لحظـه اس

 كردن

هاي شد بيماري

واند به شت ايد مي

 كردن

يد براي والدين
 دادن

11  


ت و علوم انساني

29خته شد كه 
ين يكان و دهگا

  .وند

ي دوست قديم
».رفت دش فرو

ساكت، )3 

بوري به من يك
 رده )3 

مد، ليف رياضيم

تيز كرد )2 
روايت ك) 4 

عداد مواردي را
وند و اين مهارت

قرار داد )2 
تقسيم) 4 

تنها .جود ندارد

شروع ك )3 

قبت از افراد با ب

 نياز )3 

ا آن متصل شده

حمل ك )3 

كنيم آنها باي مي
انجام د )3 

ش يازدهم؛ ادبيات

و دو نسخه فروخ
از خط تيره بين 9

رو مع به كار مي

رة اتفاقي كه برا
شدت در خود 

 ند

دانم، پس مجب ي
 

تكا كنم به حل 

تع شمردنايي 
تر شو  آنها بزرگ

وجگل زيبا : فت

 داشتن

براي مراق  فعلي

آ شبكه اي كه به

 دن

 آن چه ما فكر م
 كردن

سنجش

سپتامبر شصت و
99تا  21د بين 

دو به صورت جم

ا از پدرش دربار
بهراحت بود و 

ناخوشاين )2 

معماي تو را نمي
سفارش )2 

وعشرآنكه ل از 
  :صدري

  
 كردن

يلي كوچك توانا
د صبر كنيد تا

  :صدري
  
   دن

گفني ماموتو زما

  :صدري
د اهميت )2 

بود كه ترتيبات

 وسيله )2 

نال با توجه به ش
  :صدري

صور كردت )2 

يم كه دولت به
ك) توجه( )2 

    
 

 .رست است

از ژوئن تا س«: ه
ي نوشتن اعداد
ز اين عدد هر د

 .رست است

او كوشيد تا«: ه
سيار معذب و نا

 ب، ناخوانده
 .رست است

من جواب م«: ه
 ماينده

 .رست است

قبلهميشه «: ه
در حالت مصها  ه

 ردن
كردن، بازيابي ك

 .رست است

هاي خي بچه«: ه
ي همين شما بايد

در حالت مصها  ه
 ن

دن، ارزيابي كرد
 .رست است

يوهيجي مام«: ه

در حالت مصها  ه
 اشتن

 .رست است

نظر او اين ب«: ه
  » .ت
 

 .رست است

قدرت سيگن«: ه
حالت مص درها  ه

 ادن
 .رست است

اهيخو ما مي«: ه
 

www.sanjeshse
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و فعل بعد ا
در 3گزينه  .8

معني جمله  
بس )او(مرگ 

مطلوبنا )1 
در 4گزينه  .8

معني جمله  
عامل، نم )1  

در 2گزينه  .8
معني جمله  
معني گزينه  
تمام كر )1  
اصالح ك )3  

در 1گزينه  .8
معني جمله  

ندارند، براي
معني گزينه  
شمردن )1  
وزن كر )3  

در 1گزينه  .8
معني جمله  

  » آيد مي
معني گزينه  
وجود د )1  

در 3گزينه  .8
معني جمله  

كافي نيست
انتخاب )1  

در 4گزينه  .8
معني جمله  
معني گزينه  
شكل د )1  

در 2گزينه  .8
معني جمله  
ساختن )1  
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Part B:

در (صـفت    

Part C:

ationgroup

: Cloze Tes

  رت

  ، نكتهطه

 

  دي

وصـيف آن، از ص

: Reading C

/9/1398(  

t 

مها) 4 

نقط) 4 

 از) 4 

ملود) 4 

ضمناً بـراي تو. 

Comprehen

/1 ومدمرحلة (ي 

 ن

 ه

 يقِطر

 

“comm (داريم.

nsion 

  .آيند مي 

  هند؟

12  


ت و علوم انساني

مضمون )3 

ايستگاه )3 

، از طتا )3 

راهبرد )3 

municators”

..........شوند، از 

د دو آلي رخ مي

   

 . ..........  
 

  هم است

ش يازدهم؛ ادبيات

 

”در اينجا (نهاد 

ش مي  جاد طوفان

حتماالً در تورناد

.شود كشيده مي

  .است... 

كند كه شاره مي
 امي بوده است

 
 خوب جنگي مه

  .ند

سنجش

نورافكن )2 

 حساب )2 

 در كنار )2 

 كانال )2 

“strug نياز به ن
  .كنيم ي

ادو آلي باعث ايج

 اياالت متحده اح

  حيح است؟
ه درون كانادا ك

.......مال دربارة 

صورت ضمني اش
ي از الزامات نظا

 ... ........ست كه 
ة يك استراتژي

مفيد بودن.........  
  

  حيح است؟
  . آسان بود

    
 

 .رست است

 
 .رست است

 ملي
 .رست است

 
 .رست است

 
 .رست است

”ggleفعل  ي

“po (استفاده مي

  :1ة 
 .رست است

دي كه در تورنا

 .رست است

هاي ا د از طوفان
  صد

 .رست است

 كدام جمله صح
از تورنادو آلي به

 .رست است

ه احتمين متن ب
 ها در تگزاس

  :2ة 
 .رست است

ر خط اول به ص
ي از ابدعات ناشي

 .رست است

سحتماالً معتقد ا
ز خوب به اندازة

 .رست است

ضي اعداد براي
ها  شكستن رمز
 .رست است

 كدام جمله صح
هاي اوليه ن رمز

www.sanjeshse
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گزاره ب و  

~ (p   
  .شود مي

p q∧ ≡  
r q ≡  

p  
  د
  د
  ن
  ن

ationgroup

گ2پس . ت است

q) p ~ ≡ ∧
گنگ است م 

p  
  د
  د
  ن
  ن

F F≡  
~ r≡

 q  p
د  د
د  ن
ن  د
ن  ن

/9/1398(  

اي درست  گزاره

~ q

5فرد است و  

~ q  q  
  د  ن
  ن  د
  د  ن
  ن  د

p  
  د
  د
  د
  د
  ن
  ن
  ن
  ن

r T≡

p ∨  ~ p 
  ن  
  ن  
  د  
  د  

/1 ومدمرحلة (ي 

اي نادرست زاره

3مربع كامل و 

p q q
ن  د
د  ن
ن  د
د  د

r  q  
  د  
  د  ن

  ن  
  ن  ن

  د  
  د  ن

  ن  
  ن  ن

T ~ r⇔ ≡

q∨
د
د
د
ن

(p ∨ 

(  

13  


ت و علوم انساني

 
گزاره فصلي با گز

  .ت

م 2نيست گزاره 

(p q) q
  ن
  ن
  ن
  د

q r∧  r
د  د
ن  ن
د  ن
ن  ن
د  د
ن  ن
د  ن
ن  ن

~ r≡

~ p q∧  
  ن
  ن
  د
  ن

q) ~ (~ p∨ ∧
  د
  د
  ن
  ن

)2(ي و آمار 

ش يازدهم؛ ادبيات

  . دارد
 .م درست است

ست و تركيب گز

نقيض تالي است

گنگ ن 5اه 

p ) ~ q∧

p (  r
  د
  ن
  ن
  ن
  د
  د
  د
  د

  .است Fرز 

~ p p q)∧

رياضي

سنجش

 ارزش نادرست
 به انتفاي مقدم
ت كه درست اس

 مقدم عطف با ن

فرد باشد آنگا 3

[(p q)∧ 
  ن
  ن
  ن
  ن

q r)∧
د
ن
ن
ن
د
د
د
د

هم ار 4و گزاره  
~ (~ p  

  
  
  ن

  
p ((p q)∨ ∨

  
  
  
  

    
 

 .رست است
ت آنگاه نادرست
ت آنگاه نادرست

عدد گوياست 
  .ست

 .رست است
ه شرطي، گزاره

مربع كامل و  2
 .استرست 

) ~ q]∧

 .رست است
  .ست است در

 .رست است

 .رست است
~هم ارز   p

p q)∧
د
د
ن
د
) ~ (~ p∧ ∧
د
د
د
د

www.sanjeshse
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ط صـورت     

كـه هـر دو    

توان در دو 

عـدد را بـا      

x(x + 2  

x −3  

مـد بيايـد     
 اطالعـات  
سـن پـول     

سـت را در   

x( x)
1
4  

x =  

ationgroup

q  p  
  د  د
  د  د
  د  ن
  د  ن
  ن  د
  ن  د
  ن  ن
  ن  ن

ـاده كـردن غلـط

و در صـورتي ك 

ت ثبت بوده و مي

مـوع جـذر دو ع

x
) ( )= +32 2

x x− −28 16

سـن پـيش محم
ست علي پول يا

س محمـد از حس

پـذير اس بخش 1

x+ = 2 6

 + =12 1 2

/9/1398(  

  r  
  د
  ن
  د
  ن
  د
  ن
  د
  ن

سـ 3و  2ـوارد  

شند، 
a b

<1 1

a b2 عددي مث

و نمـاد مجم 

x +236 8

+ =288 

حس. فتاده اسـت 
ن پول گرفته اس

پـس. فتاده است

n 8كه بر  2=

x
x + −

2
24

= 3

/1 دوممرحلة (ي 

p q r
  د
  ن
  د
  د
  د
  ن
  د
  د

در مـ. شود ض مي

العالمت باش فتل

b2گيريم چون  ي

x را بـا        y+

x x+ = 316

اتفاق افه هر دو 
ي محمد از حسن
يم كدام اتفاق اف

=اگر .  است 26

− =  6

14  


ت و علوم انساني

(q r) 
  د
  ن
  د
  د
  د
  د
  د
  د

ت نامساوي عوض

a
و اگر مخت 1<

a را نتيجه مي

جمـوع دو عـدد

+ 288

ل عطف دو گزاره
 قياس استثنايي

توانيم بگويي نمي

پذير بخش 2بر 

x x+ −2 8 2

ش يازدهم؛ ادبيات

p r  )
  د
  ن
  د
  ن
  د
  د
  د
  د

رب كنيم جهت
  . شود

گيريم   مي
b

> 1

b a b<3 2 2 3

 نمـاد جـذر مج

  :م

مد آمده به دليل
د آمده به دليل
 فصلي است و ن

  .ست

n زوج است و ب
  .پذير نيست 

= 24

سنجش

q   

 

ر عدد منفي ضر
هم ضرب xر 

a b< نتيجه

 در كل حاالت 

x ،فرض كـرده
  

رض كنيم داريم

حسن پيش محم
سن پيش محمد

گزاره» يا«جود 
د آمده درست اس

nگيريم  جه مي
بخش 9و  4و  

  

    
 

 .رست است

(p r)
  د
 ن
  د
  د
  د
  د
  د
  د
 .رست است

ف نامساوي را در
منفي بايد در 4 

 .رست است

a  هم عالمت و

aد  b<2 و 2
  . كرد

 .رست است

,xدو عدد را  y

.نشان دهيم 
 .رست است

فر xتر را  چك

 .رست است

محمد آمده و ح
دهد حس پول مي

واهد به دليل وج
سن پيش محمد

 .رست است

n زوج است نتيج
 n = 18بر  6

 .رست است

x فرض كنيم.
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گـاه سـيل       

شـت سـر     

تـوانيم   مـي  

: ن سـاوجي  

بـه شـيوة    

] ــن [ستــ 
و  الـرّحيم  

ن بـه عنـوا  
 )بسـتن (= 

م دو تـا يـا   
شـاعر بـه    
ماننـده   »ر 

ationgroup

يـاپي بيايـد آنگ

 پـس سـعيد پش

ست كـرده و نم

سـلمان. »گشـا  

  ).18حة 

  )18فحة 

پروري دربـاري 

نشس) در د. ارند
الـرّحمن  اهللا ـم 

ب[» كـوه «) 3ر 
(كـردن   بسـته  

ـ حاال گيريم  ها
)1در . ]ـه آورد 
نـور«بـه  » يكان

/9/1398(  

گـر بارنـدگي پي

ش متنفر است،

 قرمه سبزي درس

  ).13و  1

تـاريخ جهانگ«: ي 

صفح( .ندبود ي

صفح( .»شير نوايي

ي و شاعرپدوست

د جناس همسان
بسـاسـت از   ـاز 

د]. از معشـوق [
به قرينـة »  لب

ه به همشب) 2 در 
بـ عنـوان مشـبه   

راي ني«بنابراين 

/1 ومدمرحلة (ي 

ا: در الف داريـم 
  .ده است

زند، سعيد از آرش

كند، مادرم  مي

12 اتصفح(. ود

جـويني. »العباد 

فاقد نوآوريو  ي

اميرعليش«عاشر 

د ادب زوال ي هم

جن) دور  وشه
مجـ» بسـم «ـم  

[» صـنم «) 1ر 
دو« تركيب) 2

اما. حي و حاضر
دي از متن بـه ع

ب: است» تشبيه«

2(

15  


ت و علوم انساني

 نتيجه بگيريم د
ندگي پياپي آمد
ز سر او حرف مي

 سبزي درست

يد تا درست شو

 14.(  

مرصـادا« ):هداي

تقليد دوره نيز 

 تيموريان، و مع

صر ايلخاني يكي

  )14صفحة  (

گو(» كنار«و ) 
هـ) در الـف . ست

د. نامنـد  مـي  ش
در ]. از دنيا[» 

دارد ح ادات! ريد
ن براي آن شاهد

«همان  مفهوم 

2( فنون ادبي 

ش يازدهم؛ ادبيات

را qتوانيم  مي
يجه بگيريم بارن

پشت سگاه ت، آن

گاه مادرم قرمه
  

بنشاني» )رازي( 

صفحة( .است ي

نجم د(=  ن رازي
.  

و ادبيات اين ي

 معاصر حكومت

عصت فارسي در 
  

.است»  معنوي

آغوش  لوپه
اس تشبيهاي از  

  . تاب

اش مصرّحهكه  ه
بستان«هم ) 4 

را نخور» تشبيه
يعني بتوان[شود 

در» تعريف«) 4

 علوم و

سنجش

p   وpم ،
توانيم نتي ده نمي

رش متنفر است
  .ست است

خوردن داريم آنگ
. خوردن داريم

نجم دايه«جاي 

نويسي پيچيده ة

الدين جمن. »امه
.)17، 15فحات 

سطحي ره عمدتاً

؛تاس، نهمرن 

اتط به تاريخ ادبي
)16صفحة . (ت

مثنوي«برازندة 

(» كنار«) در ب
نمونه» رخـ ِ- ع

الكت ـةفاتحـسورة 

استعاري نوعي 
در]. مصرع اول

  . باشد 

اك و پاكيزه ز ت
ش مشهود شبيه

4اما در . گيرد ي
   .»نار«به » 

    
 

 .رست است

q استثنايي از 
ين كه سيل آمد

اگر كسي از آر: 
زند كه درست  مي

اگر ما سبزي خ 
يم كه ما سبزي

 .رست است

را به ج» ن كبري
 .رست است

ةنمون »جهانگشا
 .رست است

نا عشاق«: عراقي
صف. (»دي خورش

 .رست است

تحقيقي اين دو
 .رست است

ترين شاعر قر وف
 .رست است

ويدادهاي مربوط
استتبار  ايرانيي 

 .رست است

1(  
 .رست است

ب حات و تعريفات
 .رست است

د: پيشنهادي ما
شمع«) در ج. ن
از كلّ س مجازز 

 .رست است

ي بر تشبيه يعني
مانده از تشبيه م

دهان كلّاز  جاز
 .رست است

پا«ب آن عبارت 
تشضر نيستند تا  

مرسوم خرده مي
»روي خوبان«و 
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» دنشـو «و 
گريد،  ي مي
 تضـاد قـط  
برقـرار   زي 

ن مـا را در   

 در چنـين  
ادات  يـاني 

 را به لقاي 
بزار سـاده  

ؤال قرابـت   
) 4لي كـه  

) 4در  ردن

جـايي   وق

،  اسـتعاري  
ين كـه در  

ك نُـت هـم     
 نشـان  مـا  

سـتقيماً از  

شـما را   »ه 

ationgroup

و» ينشـو «ـان  
تلخيبه  شخيص

فق] ــي [»رينــ 
آميـز حـس دارد، 

جواب است، چون

البته. كي است
بي بـه صـنعتي    
م، عطاي جواب

با همين اشاعر 
 

در سـؤ[. ب است
ل اسـت، در حـا  

رسـتَ  /ردنسـتُ  

سوداي معشو :يد

مصـداقنـوان    
خالصه اي. دهد ي
  )14صفحة (

اشنوا بـود يـك
بـه  را ـنيداري 

 درك آهنگ، مس

پـرده«در » ه« 

/9/1398(  

ميـ) 1راين، در     
تشابر بن» ابر« د
شير«و » تلخي«

د ديـداري ـ   ي 
هم ـ كه ج) 2 

ية بسيار خطرناك
آراسـتهضـرورتاً   

خ نويس باشمس
ش. است ت تعليل

 .      آراسته ل

متناسب) 4ظر، 
 مضمون غنايي

و) 2در  پـالودن 

شود ديد مي) 3ر 

ز سـاقي، بـه عن
شق را نشان مي

. (مشهود نيست

هم از اول اگر نا
شـ و ديداري ظم

است؛ د ي آوايي
   (  

خوانيِ تمصوو  

،  

    ).  ولُن

/1 ومدمرحلة (ي 

ـ معنـايي؛ بنـابر
م است كه بدانيد

«و ميان   نيست
ماهيت شـنيدار

در. پارادوكسز 
  

آراي! ويت ندهيد
ت؟ اگر بيـت ض

اسر نه، منِ پد؛ اگ
ادات» به سببِ/  ِ

حسن تعليل به 

از اين منظ. ست
گردد، يعني  مي

پـ[. »ثلـه شـيء   

در ؛ همين راوق

شاعر ا جويي ره
هيم بعدي از عش

يا نيست، يا م ـ 

 .»ه» بتهوون
نظ ها، بيت انش

هاي ركنچينش  
)23تا  20حات 

»شكّرت از«در 

)مستَف+  3×)

عيلُ مفاعيلُ فَعو

16  


ت و علوم انساني

كـاربردي ـ/ ي  
بسيار مهم) 4ر 

در كار ـيـكس
م گريستنجا كه 
اي است از نمونه

.»آفتاب« ≠» 

اولون تعليل حس
حاال چاره چيست

بگيريد ن تعليل
ِ«عني  به خاطر

و بيت را است 

مضمون اصلي ا 
 پيرامون عشق

لـيس كمث« بـه  

تن جز به معشو
 21 (  

ربا به) 3در . ست
ه هر يك از مفاه
ي قصيده است

است، نه  ة 

خو و ها پايه ك
حاصل يا حتي 
صفح. (اري است

د حذف همزه ،»

3(مستَفعلُ ⇐

مفعولُ مفاع ⇐

ش يازدهم؛ ادبيات

حد كامل معنـايي
اما در. ود نيست

پارادو؛ پس ست
ـ از آنج  گريستن

ن ن عاقلي است
سايه«ـ ! نيست

ها به ح ايهرآتن 
ح. دارند شخيص

حسنالك كاربرد 
يع» ز«، اين جا 

 واقع جلوه داده

ايدن ياعتبار يب
اي ديگر سخن

(  

د و اشاره دارد
10(  

يچ چيز نپرداخت
صفحة( .گذارد ي

تر اس م بخشنده
هم كه) 4و ) 1 
كه موضوع اصلي 

م مطلقاً به عهدة
تفكيك چگونگي«
درك آهنگ ب

شنيدمطلقاً اي 

»پرّ«و » شكّر«ر 

 تَن تَن || ت )⇐

⇐(ت تَن تَن  || 

سنجش

 آمدن عين واح
مشهوي تضاد) 3

روي زمين اسن 
تلخ گدر : اثبات

ديوانگي نشانكه 
كاري ن كنايهبا  

هيچ وجه در يافت
تشو  تكرارچهار تا 

توانيد آن را مال 
از بخت خوش! 

مري غيرواقع را

  ! ست

يو ب يشگيپ ناعت
در سه تا.  كنيد

)17صفحة ( .]ت

گويد او مي قدس
0نيد به صفحة 

به هي:  اين است
ذهن عاشق نمي

كه از برّ و بحر هم
در. تني نيست

ـ ممدوحيم به 

ك موسيقي كالم
«:  عبارت كتاب

سبب اريظم ديد
 تجربهم بشري، 

درهاي يكسان  ت
  :ساند
ت  || تَن تَن ت

تَن ت ت تَن || 

    
 

 .رست است

 دو يا چند باره
3در . نيستكار 
ميوة شيرينسبب 

حاال، در مقام ا 
ك امدعهم اين ) 

قاعدتاً ستاندارد
 .رست است

به ه :ما نصيحت
ريد، چون هر چه
داشته باشد، مي

!بخشم سؤال مي
ام نندة دستوري

 .سترست ا

در بيت نيس جبار
 .رست است

قن »ابن يمين« 
هومي هم توجه

مي استدب تعلي
 .رست است

نند بودن ذات اق
رجوع كن( .]ستند
 .ست استر

پايهم هوؤال مف
در ذ يدن به غير
 .رست است

است كه بزرگيح 
معشوق بازشناخت
گر، اشارة مستقي

 .ست استر

فته بوديم؛ درك
 بنويسد؛ معني
نظين نيست كه 

ه واسطه از كالم
 .رست است

ني تكرار صامت
رس مي گ عروضي

ت || تَن تَن ت
:  
|| تَن تَن ت ت
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  تَن
  ري

  ]ـت[قَسـ
دريـغِ  «گـر  

ت .  

 هم جنبـة  
 . »!]ـون

م و ديگـر   

اعيل نامـه    
 ي اسـت و  

 يـك  نقـد  

ationgroup

|فالـخ[  

  تَن
  بو  

قَ  عشـ
حتي اگ)  همين د  

  . نيست ي

  

ـت│ـخـ│ويـ │

را شنيدهوانيد 
ـ[كوچه تـ رِس« 

حضـرت آد گي 
  .كردند مي تم

و شـاه اسـما. ت  
اول تاريخ محلـي

.پردازنـد  مـي  ن

/9/1398(  

| با ما بِ حـ || 

ت  ت  
  صـ  ـت
  مِ  ـرَ

ـ  در ت كهـ  مثالً
ديدنيو  شنيدني ي

.دارند ي كشيده

⇐  قا │طَو│

يد؛ بلكه بايد بتو
؛ يعني»ت] + ي

زنـدگ شـرح  به 
خت ساسانيانره 

قمـري اسـت 76
كتاب ا. ل است

آن نقد به صطالح

/1 ومدمرحلة (ي 

ـلص س بِكَ مِـ
[.  

 
  

  تَن
  لَسـ  
  محـ 

ي همين است برا
هاي آوايي دي پايه

هجاي همچنان 

» انگيخته«+ » 

سيگ عروضي بر
ي[كو+  -+ سر 

سپس و كردند ي
ز و به پايان دور

64 تـا  ايام ترين
او اسماعيل  شاه

اصط به و كنند مي
  .ت

17  


ت و علوم انساني

   ريـ ــب   ي
  تنَ راـ گَـ
 ئـ ||ـ ي با ه

.دوشمي ندهخوا

 ت  تَن
ـكـ  مشـ
 ك  ني

؛هجاي كوتاهك 
مرزبندو   عروضي

  :ندارد شيده
  ني

،خوانش، در )4 

│ مشك«؛ ـت«

وب به آهنگ مكت
س«: شيد؛ اين جا

مي آغاز عالم ش
كيومرث آغاز از 

ت قديمي از ويان
ش صفوي، سلسله

م اعتبارسنجي 
تاس خبر اصالت 

)2(اريخ 

ش يازدهم؛ ادبيات

 || دم تاــ ف  
ل مي||ماــ ج ِش
قي ـلخَ ي|| ــ ن
 فالـ ||ـ خ ]

بلند ـيكوتاهـ

  ت  تَن
  ـت  سخـ
  تَـ  لَم

يك + هجاي بلندك 
آهنگتفاوتي در 

هجاي كش) 2در 
رِ من چو ن ||خا 
در» ـچير«) 3

│ـخـ│ويـ │ا 

ت كه از صورت
درست ببخش ـ يِ

آفرينش از را هان
را ايران ساطيري

ر سرزمين اريخ
س مؤسس حات

  

را آن شوند، مي 
بررسي و نجي

 تا

سنجش

رن دم چِـ || ن
شـ ـپي ||را ـ ـچِ
يزِـ ||ـ ري خون 
ـلصبا ما بِ || ح

كظاهر  به هجاي

  تَن  
    تُو  

  عا  
يك=  در امتداد ده

خوانيد در نهايت ت

د ساخت آوايي 
خـ رِي غَم خ || 
در » دوسـ«و ) 

  دين؛ |كَر  ⇐
  ـتَز |هسـ  ⇐
 «⇐  قا│طَو

فقط اين نيست 
مفهوميو  توري

جه تاريخ نگارش
اس تاريخس از آن 

تاهللا آملي درباره 
فتوحبادي درباره 
.شود حسوب مي

رو به رو اريخي
اعتبارسن همان ت

    
 

 .رست است

يد
* || ينتـ سلَ د

تين چِـ ـس||اتـ 
ي زِـ ||ـ گيـ نـ
ص س بِكَ || مِـ

ه خواند كه چرا 
 .رست است

ت  ت
مِ  غَـ

بِ  ـت  
هجاي كشيدهر  

بخ» دريغْ من«هاً 
 .رست است

هيچ ن است كه
نَـپر سي كا ||ي 
)1در » باش«ه 

 .رست است

⇐» اين«+ » رد
⇐» از«+ » ست
آويخته«+ » وق

 .رست است

خوانشارت در 
دست به تبع آن، 

 .رست است

  5فحه 
نگ آثار، از دسته 
پس. پرداختند ي

 .رست است

  8و  6فحات 
ن تأليف اولياءاهللا
ي حسيني گناب
تاريخ منظوم مح

 .رست است

  14فحه 
تا گزارش با تي
حقيقت در كه ي

www.sanjeshse

در 1گزينه  .13
د رد چِـ) 1  
ـمـنَ دا) 2  
  3 (ـتفـ ئَنن
  4 (ئـي با ه
خواهيد *[  

در 4گزينه  .13
  

  تَن
  در

ـسـ ـيـنـ 
:يادتان باشد  

را اشتباه» من
در 2گزينه  .13

در اين نكته  
مـ را رو زي  
در حالي كه  

در 4گزينه  .13
كر«): 1در   
هس«): 2در   
طو«): 3در   

در 2گزينه  .14
باألخره مها  

و ـ ديداري
  
 

 
در 4گزينه  .14

صف 1درس   
اين مؤلفان  

پيامبران مي
در 1زينه گ .14

صف 1درس   
تاريخ رويان  

تأليف قاسمي
كتاب دوم تا

در 3گزينه  .14
صف 2درس   
وقت مورخان  

تاريخي خبر

erv.ir
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 مكان و ن

ز مجمـوع  
 دور او شـم 

 به منزلـه  
  

. كردنـد  ي 
 ايشـان  ي 

 گـاه  هـر  ،

 بـه  ختلـف، 

 سـال،  ـان 
 مسـير  ـد 

ه در نتيجـ  
 و اسالم پاه

. است آن ر
 متمـايز  ود 

ationgroup

زمان فاقد كه تي

ها يك گزارش ا
چش از خبـر  ـاي 

توان فوذ را نمي
.نداشت را الزم 

مـي سـفر  مكه ه
تـاريخي تهجـر  

شود، نزاع و مني

مخ هـاي  قبيله ي

همـا اواخـر  در. 
تهديـ عمليـات،  
.بودنـد  كـرده  

سپ ميان بزرگي

در انساني و يعي
خـو پيرامـون  ي

/9/1398(  

روايت و خبر. اند ي

ه دن همه روايت
هـ جنبـه  از خي
  .برد

قدرت و نف اين ا
ثبات و نبود مي

به ديگري كار ام
سـاز  زمينـه  و د

دشم مانع و كند

اعضاي از وجهي

.گرفـت  نظامي 
اين اهداف از ي

غـارت  و صـرف 
ب جنگ هجرت، 

طبي عناصر سبي
هاي بخش ساير ز

/1 ومدمرحلة (ي 

تاريخي رويداد ك

عه و مطابقت داد
برخ دارد امكان و

توان نام ب ي را م

اما داشتند؛ ديگر
منسجمي و منظم

انجا يا و حج سم
پذيرفتند را مبر

ك رسيدگي ها ف
  .افت

تو قابل شمار يرا

نيروي لتشكي 
يكي. دادند نجام

تص را مسلمان ن
دوم سال در ام

نس همگوني و ت
از كه است سيده

18  


ت و علوم انساني

يك مهم ركن و
  .يست

موضوع با مطالع
و است انتخاب و

ده اخبار الطوال

د قبايل ميان در
م نظامي و داري

مراس براي كه ت
پيا دعوت) دينه

اختالف به تا شت
يا الني ادامه مي

زي. بود يثرب در

به تصميم خدا 
ان مدينه از خارج

مهاجران اموال ن
سرانجا سلمانان،

وحدت ناحيه، هر
رس همگوني از ي

)2(غرافيا 

ش يازدهم؛ ادبيات

د مكان و زمان 
ني برخوردار افي

ات درباره يك م
و گزينش به چار

دينوري نويسند 

د توجهي قابل ي
اد سياسي، يالت

پرداخت قبايلي و
مد( يثرب مردم 

نداش وجود يثرب
براي مدت طو د

د اسالم چشمگير
 

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

مس توسط قريش
  .صورت گرفت

ه اصلي ويژگيه 
اي درجه به يايي

  جغ

سنجش

:نمكا و زمان س
كا اعتبار و صالت

اياهمه رو ذكر ي
ناچ روش اين در

سبك اين هاي

سياسي نفوذ و 
تشكي به متكي 

و افراد ميان در 
از تعدادي حج،

يث در قدرتمندي
آمد مي پيش له

چ گسترش و وذ
 .داشتند حضور

آيا نزول دنبال ه
اطالعات و نظامي

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

كه: تيجه گرفت
جغرافيهر ناحيه 

  .د

    
 

 .است رست

  16فحه 
براساس ها زارش
اص از باشد خص

 .رست است

  17فحه 
جاي به روش ن

د مورخ. كند  مي
ه چهره شهورترين

 .رست است

  22فحه 
ند قريش قدرت

زيرا شمرد؛ يدار
 .رست است

  29فحه 
اسالم تبليغ به 
ح مراسم جريان 

 .رست است

  30فحه 
ق سياسي مرجع 
قبيل چند يا دو ن

 .رست است

  32فحه 
نفو بيانگره دوم 
ح آن در ، خزرج

 .رست است

  37فحه 
به هجرت، خست

ن عمليات چندين
شا به مكه ركان

كاروات تعقيب 
مكاني در شرك

 .رست است

  4فحه 
توان نت احيه مي

و همچنين ه) ي
دارد تفاوت آنها 

www.sanjeshse

در 3گزينه  .14
صف 2درس   
گز سنجش  

مشخ و دقيق
در 3گزينه  .14

صف 2درس   
اين در مورخ  

آنها تنظيم
مش از .بماند

در 2گزينه  .14
صف 3درس   
قبايلي مانن  

پاي حكومتي
در 2گزينه  .14

صف 3درس   
خدا رسول  

در سرانجام
  .شدند

در 1گزينه  .14
صف 4درس   
كه آنجا از  

ميان جنگي
در 4گزينه  .14

صف 4درس   
پيمانه عقبه  

اوس و ويژه
در 2گزينه  .15

صف 4درس   
نخ سال در  

چ مسلمانان
مشر تجارت

تدوام سياست
مش لشكريان

  
 

در 3گزينه  .15
صف 1درس   
از تعريف نا  
يابي وحدت(

با و شود مي

erv.ir
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 و معيارهـا  
 عوامـل « 

 بـا  انـد؛  ته
 موجـب  ي 

 ناحيـه  هـر 

 تـأثير  ديگر 

 بـه مراتـع     
 بـه  هـوا  ي 

 شـود؛  يـاد 
 اسـت  كـن 

ي طـوالني   

 انتقالي ش
 فصـول  و 

 هـوا  فشار 

ationgroup

انتخاب. گيرد ي
اسـت  ممكـن  ا 

گرفت اختيار در 
محيطـي موانـع  

ه واقـع،  در. نـد 

يكـد روي بـر  ي 
  

وند و كـم كـم
خشـكي علـت  ه 

زي يا كم آن عت
ممك يادهد   مي

هـاي  طـي سـال   

گردش مدار بر ين
شـب  و روز طول

  

و وزن از نتيجه

/9/1398(  

مي صورت او كار
معيارهـا ينا. رد

را ها محيط اين 
و هـا  محدوديت
بپردازن زارهـايي 

  . زنند مي مل

نـواحي. دارد ـي 
.يكديگرند تأثير

شو تر مي و تنگ
بـه صـحرا شـيه   

وسع و برود بين 
ورزي را كاهش

وبت و غيـره را 

زمي محور بودن 
طو و تاريك و ن

ن در گيرند، مي ه

/1 ومدمرحلة (ي 

كدان و شيوه  ي
دار بستگي دان ي

و كرده غلبه ي
م .است داده قرار
ابز ابـداع  به و ند
عم به دست يط

سياسـ و تمـاعي 
ت تحت قتصادي،

تر و كوتاه ساوان 
ن مراتـع در حا

از ناحيه يك ص
كشاو ناحيه يك 

رطو بارش، دما،

مايل. كنند نمي
روشن منطقه عت
  .شد

فاصله هم از و د

19  


ت و علوم انساني

تفكر يك جغرافي
جغرافي تحقيق 

طبيعي هاي حيط
ق تأثير تحت را 

كنن انديشي چاره
شراي آن ارچوب

اجت فرهنگـي،  ، 
اقت نظر از ويژه ه

هاي علف و متر
اين. گردند ل مي

خاص هاي ويژگي
وسعت كسالي،

  .د

 به مربوط ماري

ن دريافت را شيد
وسع انتقالي، و ي

وبي متفاوت باش

كنند مي حركت 

ش يازدهم؛ ادبيات

و براساس طرز ت
و مطالعه هدف

مح بر فناوري و ر
مردم زندگي ره

چ آن خاص ايط
چا در ها انسان و

اقتصـادي، دالت 
به آنها ترين فتاده

كم بارندگي ويم،
 شده است تبديل

و است ممكن ي
خشك وقوع يا حيه

كند تبديل رزي

آم هاي داده حيه،
  .نند

خورش انرژي وي
وضعي حركت ي

ره شمالي و جنو

تر سريع ها كول

سنجش

و. غرافياي است
ه به ناحيه، يك 
  .باشد »

ابزار توليد و ش
هموار طبيعي ي
شرا و محيط رل
و كند مي ارائه ها

مبـاد نـواحي  گر
دوراف حتيحي و 

 
رو مي پيش ،حرا

وتاه قد تشكيل
  .شوند ي

طبيعي عوامل يا 
ناحي يك از ييان

كشاور غير اي يه

ناح يك هواي و
كن مي محاسبه 

مساو زمان مدت
طي كه شود مي 

نيمكر در و تلف

مولك شود، مي رم

    
 

 .رست است
  5فحه 

ي كاري صرفاً جغ
حدود تعيين ي
»انساني عوامل« 

 .رست است
  12فحه 

دانش در پيشرفت 
نواحي و ها محيط

كنتر براي ها ان
ه انسان به را صي

 .رست است
  13فحه 
ديگ با زمينكره 

مروزه همه نواحي
 .ست استر

 16و  15فحه 
صح بيابان سمت

ز علفزارهاي كو
مي تبديل بانيبيا

 .رست است
  16فحه 
انساني هاي يت

روستا مهاجرت 
ناحي به را ناحيه

 .رست است
  21فحه 
و آب نوع به ردن

را آن ميانگينو 
 .رست است

  23فحه 
م درهاي زمين  

موجب خورشيد
مخت نواحي در ل

 .رست است

  24فحه 
گر منطقه يك ي

www.sanjeshse
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يا »طبيعي

در 2گزينه  .15
صف 2درس   
با ها انسان  

م اين، وجود
انسا شود مي

خاص شرايط
در 3گزينه  .15

صف 2درس   
هر ناحيه ك  

ام گذارند مي
در 1گزينه  .15

صف 2درس   
س به چه هر  

مداري كه از
بي هاي استپ

در 3گزينه  .15
صف 2درس   
فعالي اثر در  

مثال، براي
ن آن كلي به

در 4گزينه  .15
صف 3درس   
بر پي براي  

آوري و جمع
در 3ينه گز .15

صف 3درس   
همه بخش  

خ دور به آن
سال مختلف

در 1گزينه  .15
صف 3درس   
هواي وقتي  
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 خود طراف

دليـل   به ،
 بر كه كنيم

است  ينيو

 ،يعيوم طب

آنهـا،   ةهمـ 

 ينگـ ش فره 

و  بـود  يا ه 
از آنـان   ي

 يتيب، هـو  

ationgroup

اط به نسبت گرم

عكس به ها، طب
ك مي مشاهده گر

از جهان تكو يش

با علو يوم انسان

كه ه ديآ يم ش

گسـترش مـواره 

 .رديگ يم ل

لـهيقب وي  قـوم   
يـه لحـاظ نظـام     

مغلـوب اقـوام  ي

/9/1398(  

گ هواي نابراين،

قط. شود مي جاد
ديگ فشار پر و ر

  

بخش عتيطب ان

رفتن تفاوت علو

  .د

شيپ يهنگام ني

هم شود، يجر م

شكل روزيبازان پ

فرهنـگ آنهـا، 
گرفتنـد كـه بـ ي
يهـا  فرهنـگ  ري

/1 ومدمرحلة (ي 

بن. كند مي صعود
  .شود مي جاد

ايج فشار كم نون
فشار كم مركز و

نظر آنان، جها ز
   .ند

گر دهيناد. ستند

دانند يم ينيكو

كنند و ا يم ير

مورد تهاجم منج

سرب ميضور مستق

ـ     يف كردنـد ول
يمـ  قراريي ها گ
يتحت تـأث  راني ا

  

20  


ت و علوم انساني

ص االب سوي به و
ايج فشار كم كز

كانو ميشگي يك
دو ناحيه، دو ين

ا.دانند ينمحدود 
كنن يم ميتقس ت

سيقائل ن يتفاوت 
   .كند يب م

و تك يجهان ذهن

همكار گريكديا 

م ييايجغراف طق

و حض يت نظام

جهـان را تصـرف
فرهنگ ريت تأث

هند و ن،يچ در

)2(شناسي  عه

ش يازدهم؛ ادبيات

و شود مي سبك
مر يك گرم طقه

قيم و گرماي هم
اي بين در اما. ند

مح عتيهان طب
عتيطب و فوق ت

يعلوم انسانو  
سلب يو اجتماع 

تر از ج را مهم ي

ها با ملت رير سا

هاجمان در مناط

و با قدرت ييگشا

از ج يعيق وسـ   
ن به سرعت تحت

د مغول يپراتور

جامع

سنجش

س گرم هواي. شود
منط روي بر جه

تابش مستقي ويه
هستن فشار پر ز
  .اند شده 

را به جه ينيتكو
عتيدو جهان طب

يعيعلوم طب ن
يانسان علوم از 

يجهان فرهنگ گر

بر افتنيغلبه  ي
  .باشند گري د

مه ميضور مستق

كشورگ قيز طر

خـود منـاطق يم 
آنان. ن را نداشت

گونه بود كه امپ

    
 

ش مي كاسته جم
نتيج در و دارد ي

 .رست است

  26فحه 
زاو دليل به ستوا

مراكز العاده هوا ق
ايجاد هوا نزول 

 .رست است

سلمان، جهان ت
را هم به د ينيو

 .رست است

نيب اول دگاهيدن 
رايي ها تيقابل 

گيد يگروه :دوم
 .رست است

يمردم برا ،تغلب
 بر اقوام و ملل

 .رست است

گرچه به حض يم
  .آورد يبال نم

ا يشاهنشاه و 
 .رست است

يبا قدرت نظـام 
شدن يجهاني ا

گ نيا. رده بودند

www.sanjeshse

حج واحد در
كمتري فشار

در 3گزينه  .16
صف 3درس   
در ناحيه اس  

سردي فوق
و صعود اثر

 
 

در 4گزينه  .16
متفكران مس  

و جهان تكو
در 2گزينه  .16

طرفداران -  
و ها تيظرف

د دگاهيد -  
در 4گزينه  .16

ت ةجامعدر   
غلبه ةفتيش

در 1گزينه  .16
نظام ةغلب -  

آنها را به دنب
يامپراتور -

در 3گزينه  .16
زيمغوالن ن  

ها يستگيشا
شكست خور
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 و هـا  سـانه 

سـازش بـا   

نمـودار  ( .د

قـرار  ل صـ  
  .د

در جامعـة   

موفـق   ةون

  .نشدجر 

ationgroup

 

رس ژهيـ بـه و  يمـ 

س قيـ از طر مار، 
  .آمد در ي

دهد  را نشان مي

قوم و زبـان را اص
داند يم ها ملت ت

قـدرت د جيتـدر   

دو نمو يضا پهلو

  .كنند ي

رهنگ آنان منج

/9/1398(  

  .تس
 .را برپا كرد ت

علم و يفرهنگ 

اسـتعم در دوران
يستبداد استعمار

.  

رهنگ اسالمي

نژاد، ق ن،يسرزم
تيكننده هو نيي

شـد و بـه ت انـ 

محمدرض 1332

يم دايپ تاريخي 

فر شدن ي جهان

/1 ومدمرحلة (ي 

.  

  .شود يم
اس ياسيو س يم
تيبشر خيتار ير

ياز ابزارها ياد

  .دهد ير م

د بـود،  يا لـه يقب
اسبه صورت  يم

هان اسالم است

حل گسترش فر

 تعلق به ملت، س
يها و تع انسان ي

يـنما يه اسـالم 

مرداد  28 ييكا

جلوه و نمود و 

به ها ييان گشا

21  


ت و علوم انساني

.آمد تقل درسم 

  .رديگ ي م

گفته م يا  سلطه
ل به قدرت نظا

دار برده نيتر رگ

و اقتصا ياسيس 

  .داشتند

رها را هدف قرار

قو  يقـوم  شـتر 
قوم و يليتبداد ا

در جه يگ اسالم

مراح عصر بيداري

و ي كه دلبستگ
يرا آرمان اساس 

در جامعه دوباره
 

كيآمر يكودتا ن

ابندي يراه م ير

جها اما داشتند 

ش يازدهم؛ ادبيات

ت سه حكومت

شكل فيع ضع

ت و به هر نوع
با توسل ،يخارج 

بزر يالديدهم م

،ينظام يزارها

و آشكار د ميستق

كشور گريد ينگ

شي از اسـتعمار، ب 
خورد و استب وند

گشت به فرهنگ

ران استعمار و ع

باورها و نمادها
يعناصر ني چن

د يجاهل يتارها
 .داد شكل يا ه

نيخان و همچن
  

بشر فرهنگصة 

شان ييايجغراف 

سنجش

و به صورت كرد 

جوامع يال نظام

گرفته شده است 
نيسرزم كيل 

ة هفدهم و هجد

از ابز شيگران ب
  .ندكن ي

رگران حضور مس

فرهن تي، هورانو

كه تا قبل يالم
ويستعمارگران پ

در بازگ ية عطف

ران خالفت، دور

ب از يا مجموعه 
به يوابستگ ر و

، هنجارها و رفت
رهيعش و يا لهيب

  :ت

رضاخ 1299فند 
.روند ي شمار م

ها به عرص انسان ش

يفراتر از مرزها

    
 

دايپ يرانيو ا ي
 .رست است

با اشغا ياسيس 
 .رست است

ياز امپراتور سم
اشغال يبه معنا 

در سدة يي اروپا
 .رست است

، استعمارگر فرانو
يالعات استفاده م
 .رست است

:  
استعمار ،مير قد

  :م
استعمار فرب در 

 .رست است

جوامع اسال يس
با قدرت اس ،يغرب

 .رست است

نقطة ،رانيا يالم
 .ستا رست

عصر نبوي، دور
  

 .رست است

،گرايي م يا ملي
تعلق خاطر صرفاً

 .رست است

ها ، ارزشخالفت
س روابط قبسارا

 .رست است

هاي نادرست ينه

سوم اسف يسيگل
به نواستعمار  ي

رشيها با پذ زش

فر يستان فتوحات

www.sanjeshse

يهند ،ينيچ
در 3گزينه  .16

سمياليامپر  
در 4گزينه  .16

سياليامپر -  
استعمار -  
استعمار -  

در 1گزينه  .16
استعماردر   

اطال يفنّاور
در 2گزينه  .16

:عبارت اول  
استعماردر   
عبارت سوم  
جهان غرب  

در 4گزينه  .17
اسيقدرت س  

غ يها دولت
در 4گزينه  .17

انقالب اسال  
در 1گزينه  .17

عبه ترتيب،   
)32صفحه 

در 3گزينه  .17
ناسيوناليسم  
دهد و ص يم

در 2گزينه  .17
دوران خدر   

را بر ياسالم
در 3گزينه  .17

بررسي گزي  
  :1گزينه   
انگ يكودتا  

ياز كودتاها
  :2گزينه   
زارو  ديعقا  
  :4گزينه   
باس انيرانيا  
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ـق مربـوط         

ي مفهـومي    

فقـط  . سـت  

ر تعريف به 

كه ذاتيـات  

ت اشـياء و   

الني امـور  

ن معتـرف     
 3درس ) 3

 و محمول 

ي بيـان  سـت  

ationgroup

ربـه علـم منطـق

ـداق دارد ولـي

جنس قريـب اسـ

 جنس بتوان در

از جمله اين ك. 

همه خصوصـيات

ين و توجيه عقال

مسـتقل از ذهـن
3رد گزينـه  . (ت     

طه بين موضوع
  

رابطه بـه درسـ 4

/9/1398(  

ع و بهبـود تفكر

 اگرچه يك مصـ

اين نسبت ج 3 

يرد تا به عنوان

شود م يافت مي
  18صفحه  3 

نايي است كه ه

يه به معناي تبي

 اصل واقعيـت م
 بـديهي نيسـت

اگر رابط) 4و  3 
30صفحه  3س 

4قط در گزينه 

/1 دوممرحلة (ي 

ي باعـث تسـريع

زه دروازه قرآن
 14  

تا 1هاي   گزينه
2  

گير  آن قرار نمي

فاهيم عرضي هم
درس. م هست

ترين مبن  حقيقي

س مصداق فلسفه

  8حه 

سوفسطائيان به
سـتقل از ذهـن

رد گزينه(شود  ي
درس) 2 گزينه 

فق.  امكاني است

22  


ت و علوم انساني

ن كه چه عـواملي

ولي سا. يي بود
و 13صفحه  3 

شود در وب مي
23صفحه  4س 

فهومي باالتر از

 در برخي از مف
خي عرضيات هم

ترين و ود اصلي

ت و بر اين اساس

صفح 1درس . ت

س) 1رد گزينه ( 
صل واقعيـت مس

 قضايا بحث مي
رد(تناعي باشد 

رابطه 3و  2نه 
  29صفحه  3

 فلسفه

ش يازدهم؛ ادبيات

ها در تفكر و اين

ز بود مفهوم جزي
درس. را داشت

نس بعيد محسو
درس.  بعيد است

مفهوم است و مف
  

ه دو تاي از آنها
ن ويژگي در برخ

 و هستي و وجو
  18ه 

طلق وجود است

طرت ثاني اوست

مصداقيرند نه 
ن اصل مانند اص

نوان موادعحت 
تواند امت وع نمي

 است و در گزين
3درس . ي است

سنجش

 دادن كاربد آنه
  

وازه قرآن شيراز
 بر افراد ديگر ر

حساس ناطق جن
ي منتظم جنس

ترين م ناس عام
27صفحه  5س 

ژگي هستند كه
ت نيست كه اين

ود استي و وج
صفحه 3درس . 

شناخت احكام مط
1   

ن تفكر همان فط

الف مفهومي دار
د بر ماهيت و اين

ول در منطق تح
محمول بر موضو

 انسان ضروري
 با ناطق ضروري

    
 

 .رست است
ط تفكر و نشان

3صفحه  1س 
 .رست است

  9فحه 
 .رست است

سؤال سازه درو 
كه قابليت صدق

 .رست است
االجناس با ح س

ر به چند شكلي
 .رست است

ي يا جنس االجن
درس.  به كار برد
 .رست است

ي داراي سه ويژ
ل انفكاك از ذات

 .رست است
سفه اولي هستي

.گردد  آن باز مي
 .رست است

  17فحه 
 .رست است

شناسي ش هستي
9صفحه  3رس 

 .رست است
  5فحه 

 .رست است
تفكر است و اين

 .رست است
  20فحه 

 .رست است
هيت فقط اختال
ل زيادتي وجود

 
 .رست است

 موضوع و محمو
شد ديگر حمل م

 .رست است
رابطه جسم و 1

كه رابطه انسان

www.sanjeshse

  
  

در 2گزينه  .17
كشف ضوابط

درس. شود مي
در 3گزينه  .17

صف 2درس 
در 2گزينه  .17

اگر صورت  
كلي است ك

در 4گزينه  .17
نسبت جنس  

نسبت مقدار
در 2گزينه  .18

جنس عالي  
حد يا رسم

در 1گزينه  .18
مفاهيم ذاتي  

يك شي قابل
در 4گزينه  .18

موضوع فلس  
ها به پديده

در 2گزينه  .18
صف 3درس   

در 3گزينه  .18
فلسفه يا ه  

در. باشد مي
در 1گزينه  .18

صف 1درس   
در 3گزينه  .18

بشر ذاتاً مت  
در 3گزينه  .18

صف 2درس   
در 4گزينه  .18

وجود و ماه  
بودند نه اصل

 27صفحه 
در 1گزينه  .18

رابطه بين  
من وجه باش

در 4گزينه  .19
1در گزينه   

شده است ك
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باعـث   نـد، 

ائـه، قابـل    

 كسـب ي ا  

  .ست

از  ي آگـاه   

كودكـان از  
ن احسـاس   

تـرس از  . د 

له معـروف  

. شـود  ي مـ  

ationgroup

نيايسؤال ب كي 

ها در زمـان ارا ه

كه عرفـا بـر يي
  .ها است روش

اس روش علميف 

 

بلكـه مسـتلزم 

ك يرشـد آگـاه   
همچـون گر،ي د

ابـدي يبـروز مـ   

جمل. خود دارند

نها نگه داشـته

/9/1398(  

پاسخ به در كه

هينظر يبرخي ر

ييها روش. است 
بودن آن ر ميعم

ترين تعريف ردي

  . برود

 .و مشاور است

  .دارد ييزا

كـودك،  خود ت

بـه ر توجـه  با. ت
مركب يها جان

يماهگ 2-3 ود

با هم جنسان خ 

حافظه آن دري ر

/1 دوممرحلة (ي 

نكيتوانند ضمن ا

ساختار ظاهر راي

يبر درك درون 
قابل تع ريو غ ي

، كاربرنينامع ت

  .گويند ي

راه تواند يمك م

و ريوزسوم  سال

.  
بسز ريتأثي شد

جاناتياز ه يه

است م و محبت
جيهفوق به  جان

ست كه در حدو

يباز به ي خاص

شتريب اطالعات 

23  


ت و علوم انساني

ت يم ها هيفرض. ت

يرشد نكردند؛ ز

يمبتن روش ن
يشخص وه،يش ن

تيموقع كيردن 

   .هستند ي

مي خناي زندگي
  .هفته است

بدون كمك يماهگ

  .آيد مي

و هفت س انبردار

.است يحركت ـ 
رش راتييتغ ي رو

آگاه مستلزم نها

ترس، خشمساده 
جيسه ه مادر ش

اس يخند اجتماع

كنند، و عالقه ي
  .ميا ه

لحظه كيدر  ،
 .هستند خود

شناسي

ش يازدهم؛ ادبيات

است يعلم يها

اندازه ر كير به 

نيا: يشهود يها
نياي ژگيو نيتر م

مشخص كر يرا

يشناخت روان يا

فراخي را  زندگ
ز قبل در فرد نه

ما 15كودك در 

سان به حساب م

فرمادوم  ت سال

يرشد جسمان 
است كه بر يط

تن است كه نه ده

سا جانيه سه ه
 خصوص واكنش

  .ابدي

در كودكان، لبخ 

يم يگروه يها
ديشن يهمگ را)

جه،يدر نت ابد؛ي ي
خ حافظه يساز ت

ش روان  

سنجش

ه گران به مسئله
  .شوند

دو سطح مذكور

ه  سلوك و روش
مهم. ه قرار دارد

دار بر عده و نظام

ها يژگيكردن و 

در طول راتييغ
كه از يصفات ده

ك ن،يانگيم  طور

شناختي رشد انس

رور است و هفت

رشد، جنبه نير
طيعوامل مح ني

ديچيپ ينديفرا 
 

معطوف به ،يدك
به انيش اطراف

ي يم ميتعم حم

ي رشد اجتماع
  .دهد يرخ م

ه يباز گريكديبا 
)پسرها با پسرها

يم شيافزا يوان
تي، قادر به ظرف

    
 

 .رست است
پژوهشگ هيسخ اول

هم بش گريد يها
 .رست است

در د يعلم يها 
  .نيست يب

 .رست است
و ريبر س يبتن

مقوله نيند در ا
 .رست است

با قاع يت و جو
 .رست است

يكم يبرا يار
 .رست است

تغ ينيب شيو پ ي
جادكننديا، راثتي

 .رست است
به يشد جسمان

 .رست است
هاي ش از جنبه ل

 .رست است
ت سال آقا و سر

 .رست است
تر و شاخص نير
يتر از مهم يكي 

 .رست است
،يدر كودك ين

 .اوست انيطراف
 .رست است

در دوره كود ين
مختلف و واكنش 

تر و يسپاسگزار
 .رست است

عالئم نيتر ييدا
ر يماهگ 7-8ر 

 .رست است
ب دوره دبستانر 

ها با دخترها و پس
 .رست است

كر در دوره نوجو
رخالف كودكان،

www.sanjeshse

  
  

در 2گزينه  .19
پاسخ هيفرض  

ه طرح سؤال
در 4گزينه  .19

هيهمه نظر  
تجرب يبررس

در 4گزينه  .19
مب يها هويش

شناخت دارن
در 3گزينه  .19

جست نديفرا  
در 3گزينه  .19

ابزا ها آزمون
در 2گزينه  .19

ييشناسا -  
عوامل ور -  

در 4گزينه  .19
از لحاظ رش  

در 1گزينه  .19
حل مسائل  

در 3گزينه  .19
كودك هفت  

در 2گزينه  .2
تر ييابتدا -  
يريادگي -  

در 4گزينه  .2
جانيرشد ه  
اط جاناتيه

در 1گزينه  .20
جانيرشد ه  
يها جانيه

س ،يمانيپش
در 2گزينه  .20

از ابتد يكي  
در زين بهيغر

در 4گزينه  .20
كودكان در  

دختره(آنها 
در 3گزينه  .20

سرعت تفك   
نوجوانان، بر
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