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 آزمايشي آزمون پاسخ تشريحي
  ومستابستانة ـ  يازدهمسنجش 
)8/6/1398(  

 )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
 

11از  3آزمــــون   

ـژ
ــ
ــ
ــ
ويـ

 ة
ـم

ــ
ــ
ــ
ده
ياز

ـة 
ــ
ــ
ايـ

ــ
ــ
ــ
پ

 



  
 

 

@sanjesheduc

» گري حيله
  )امهن ژه

= » شيدايي
را حذف  )2

 :)4. )دادن  

فرض كه : 
) از د. سـت 

شـمتان را  
ـ   ايـد  شـته  

در مقابـل،   
بـار بافـت    
ورت غلـط  

» ]شـور  ء[  
:  اين است

بـه   مركـب 

  ] محذوف

  ]ي
  ]م

ن تعليـل و   
): در ج] ود 

ationgroup

ح«است، نه » ده
واژ] (است گُرده

ش« پيداست كه 
2توان با آن هم 

بـه امانـت د( دن

)اي دربارة ج كته
اس هرتان با اشـبا 

       . نگيريد

الخطي متن؛ چش
ل امال سـراغ داش

اسـت؛ د درسـت 
، بـه اعتب»ثواب«

متن به جاي صو

  .)د

پسـته«و » ]ن
و مدعاي آن» د

صفت مدر قالب 

مشبه] [از[  

روي[
اندا[

حسـن كنيـد و    
مشـهو[ِ » يـزي 

8/6/1398(  

دهند كرايه«ني 
معرّبِ گ صورت 

و. »عاشق«كه 
ت مصدر؛ پس مي

ردپسـ +  )گرـتم 

و اما نك. البق] 
كار و سر  يقيناً
اشتباه] ز كسي

ا رسم ـ   اماليي
حال از يك سؤال

د در خود متن 
«ا اين تفاصيل، 
 بايد آن را در م

معصومه آبا(ام  ه

شكرشكن ء[سته 
 چون پسته دارد
ي از تشبيه كه د

]مصرحه ء[اره 

  ماه
  سيم

د؛ حـاال لطـف
آمي حس«ي ما، 

8 ومستابستانة (ي 

به معن ن مفاعل
وه يا همان كُليه

چنان ك ست؛ هم
است، نه اسم م 

سـت(جـافي  ): 3 

يرافكندن دم بر
پس! يد چيست

گرفتن چيزي از

ز صرف بررسي
نداردي كه تا ح
ورت اماليي آنها

با. قرار گرفته ها
 اماليي ست كه

من زنده؛ )حمد

پس«، »]خندان ء
ني دهانيفال« 

 شما را به نوعي

استعا  بيهي

  وي
  اندام 

كُل كنار بگذاريد
ولويت پيشنهادي

1(

2  


ت و علوم انساني

بر وزهم » كاري
قُلو. [عني كرده

اس صفت» سودايي
)ابزار(سم آلت 

.)تضـرور (زام 
  .)در گذشته ه

ي) [در ب...]. كه
داني كه مي قافيه

گ[ض رْقآن را با 

تر است ا ار مهم
خالف تمام استان
دارند؛ يعني، صو
ه ر يكي از گزينه
 صورت درست

جالل آل ا( زده

ء[پسته «. شود ي
:گويد ت كه مي

هت آورديم كه

اضافة تشب  

رو - ماه
-سيم *

ك ين سؤاالتي به
ين طور، بنابر او

1(و نگارش )  

ش يازدهم؛ ادبيات

مك«. كاربرد دارد
مع» باالي كمر« 

سو«: جواب رسيد
ا» مالك«ضمناً 

الز+  )درنگ بي( 
سيهروپادشاهان 

  .باص

ك[است وخ مي) ف
قايد؛  مردد مانده

سپاريد تا ديگر آ

ؤال اين جا بسيا
خـ   اتفاقاً: گويد ي
د غلط اماليي ها
درست آن در ت

، همان]ه كسي

ز ؛ ارزيابي شتاب

تشبيه ديده نمي
شبه تشبيهي است

از اين جه اساساً 
 

قالب تشبيه در
  صفت مركب

روي ماه  
  اندامسيم

ا در چنيكنايه ر
ا!  چه پيش آيد

)1(فارسي   

سنجش

ك» يك بار«ني 
يا» پشت«تاب 

شود به ج ميم 
ض. اند اسمملگي، 

ارتجاالً): 2. )ش
پ(تزار  + )]ها ناه

ص) 4 .مصري ون

در الف: در بافت
م) شبه. جِ( هشبا
را به خاطر بس] ي

كمي پيچيدة سؤ
مي! گويد چه مي

ه شده در گزينه
صورت است كه 

به) داش اُخرَوي

؛)تولستوي(سش 

تش) 2جز در  ول
مش» دهانپسته

اين سؤال را. »
 :م؛ مثال ديگر

  »اندام سيم 
ت

  ]دارد[ 
  ]دارد[ 

آرايي و ك ايد واج
ن منها كنيد، تا

    
 

 .رست است

جا مطلقاً در معن
را هم كت» گُرده

 .رست است

هم» سودايي«ن 
، جم»هوس«=  

  )مه
 .رست است

منشكدخدا(وش 
گن[=  معصيت ِ 

 .رست است

لنّواوذ) 3. و داور
 .رست است

 درست اماليي د
و اش) شَبح .جِ( 
كاري[ ازرَض غ 

 .رست است

رت ديرياب و ك
چسؤال و ببينيد 

شچهار واژة درج 
غلط ژه در متن

پاد(واب ثسيدن 
  .   اند

 .رست است

سه پرس :ها زينه
 .رست است

هاي ا ك از مصرع
پ«در  ت از آنچه

پسته است] ند«
باشيم توجه داده

يرو ماهدرم آن 

  تشبيه فرضي

رويِ چون ماه 
اندامِ چون سيم
 .رست است

ا  كه عادت كرده
از كارتان موقتاً 

www.sanjeshse

  
 
در 2 گزينة 

اينج» باري«
گ«). مكّاري(
در 1 گزينة 

همانفقط با 
»شيفتگي«

نام واژه. (كرد
در 1 گزينة 

و خواجه :)1
ِج( معاصي .

در 2 گزينة 
ي وضاق  :)1
در 4 گزينة 

هاي صورت
حميان اشبا

هم ساختار
در 1 گزينة 

دقت به صور
سبدوزيد به 

سه واژه از چ
فقط يك واژ

رس[مفهومي 
نشا) وابص(
در 4 گزينة 

به ترتيب گز
در 2 گزينة 

هيچ يكدر 
است استعاره

مانن[دهان «
رود ت كار مي

»درآمد از د

]آن كه[
ا] آن كه[

در 3 گزينة 
خوب است

را هم اغراق

erv.ir
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3.

4.

5.

6.

7.

8.
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@sanjesheduc

زار ): ر ج  هـ 
: شـانه دارد 

يـك بـار   ) 

  

ه 

 عطفي خود
و نه فنا ] ت

 نـيم گفـت  
 بـالعكس،  

كه » رفتنر
ن برداشـت  

 بـه زمـين      
  !]   ست

. است] مي
جملـة  ني، 

» نجـا كـه  
  . خاب كنيد

روشـن  ] ير 
سازد  ي مي

ا به سـوي  
احتمـال  ي 

ationgroup

بـاز در» ناسـب  
گرچه اين جا نش

  

)1در . شود  نمي
  .استته 

ايهام  ص
  -  ت

-  

هر آينه

  -  ر

اصالت عرا به » 
است[را نه زوال 

شود گ  ديگر مي
   در«يشـوند-«،

در«است؛ مثل  
را از آن] كـردن  

ـت آسـمان را
راهش به چاه اس

التزام[، مضارع »
جمع باشد؛ يعن 

از آ«بايد ) 2در 
تر انتخ ل آسوده

تقـدي[» تنـدباد 
كذا؛ بخت با يكي

او را) ايام(= ك 
ل قرابت مفهومي

8/6/1398(  

ايهـام تن«، و ]ن 
اگ[ حسن تعليل
.  خواهند نمود

ره در آن ديده
به كار رفت خيص

جناس ناقص
دست ـ پست

-  

-  

بازار ـ آزار

»ف بود و مفرط
آن ر+ » ]باد[از 

داده و شان مي
امـا پي. نشدهيي 

حركت به بيرون
فـرار كي كنـوني   

سي اگـر خواسـ
ت كنيد؛ چون ر

»يازد«جملة دوم، 
»بينم ميِ« عول

را هم د» چون«
را با خيال) 1 كه 

ت«تكليف ما با ) 
هم ك) 2برآييم؛ 

فلك ـصورت سؤال
در سؤال: كنيم ي

8 ومستابستانة (ي 

سـخناز [ نفـس 
سيار خطرناك ح

نياز بي اغراق ـِ 

چ نوعي از استعار
دو بار تشخ] هر

  

  ]اي[ر آينه

مسرف«) 1 و در 
جهان نعمت و نا

را نش ت به بيرون
چار تحول معناي

ح، نمودار !]ظاهر
جـاي ي بيـرونِ 

و احياناً كس! [ست
د، شما به او پشت

فعل جم) 3در ! ن
مفعحواستان به 

«. است) 3ت در 
ك ل هم گذاشتيم

)3در . جا رسيده
دو امر متنافي ب

مطابق صـت كه  
از هم عرض مي

3  


ت و علوم انساني

نف): در د» مجـاز 
آراية بسگير   وقت

گهگاه ذوقيـ  و

چه بگرديم، هيچ
ظا به) [4 و در 

اس تامجن
-  
-  

ـ هر) همانا(نه 

-  

الگو بگيريد) 3 
و نصيبش ز ج د

حركتدر گذشته 
پس دچ.] رود مي
ظا به: كنيم  مي

مشخصاً به جايي

نيست كه نيس و
رو كُند ش نهاد

نه خود آنست، 
ح) 2اما در . دارد

دف همان عبارت
عالمت سؤال؛ »

ه ججود، به هم
ر مقام مقايسة د

تبخت اس وارونه
با). كند بري مي

 4 .(  

ش يازدهم؛ ادبيات

م«، رويو  روي 
ما را از بررسي
مطلقاً مفهومي و

اما هر چ. »است
،ستعارة مصرحه

(2  

هر آين

در يعطفهاي  
بادشادمان «): 2

ندي است كه د
هنوز به كار م» ن

تأكيد[ظاهر   به
م[» خارج شدن«

بِشُونهاد هرگز ل
صي متصل در نقش

ساوابستة مناد »
د و جملة مركب

متراد» كه«) 4 
چگونه«ه معني 

؛ با اين وجندارد 
د؟ يعني بايد د
 از يك بيچارة و

رهب(= شود   مي
و) 1ينجا بين 

سنجش

:)در الـف ] تام[
شم) طوطيناظرِ 
آراية مو )] خاطرِ

ا] ـي[ق سيمرغـ
دو بار اس) 3 در 

  تكرار
-  

2×(] زيبايي[= 
  آينه ـ آينه

  صورت -ورت 
  

از ساخت. يست
2اما در . »ط بود

  ). فنا نيست

پيشون» -بدر«. ت
ـدربردن]ـه[بـ 
مروز،داده و ا ي

«داشته و امروز 

صلر شخصي مت
ضمير شخصان 

بانرَمه/  بانرْمه
دوـ   به تَبعـ   و

در. شخص است
است، به قيد» ن

صالً عقل درست
ش نيك است يا بد

، حرف فقط)1 
رهنمون) صلحت

؛ ات كم نگيريد
    

 

» جناس«، يث
بلبل، به تنا]= ن
خ به/ سببِ  به 

 .رست است

عشق«: دارد بيه
،)ستعارة مكنيه
 .رست است

 زينه
1(  
[خوبي   )2

آ  )3
صو

4(  

 .رست است

ف فعل در كار ني
مسرف و مفرط«

و] ـست[ل نيـ
 .رست است

است) 4و ) 1ر 
جان«مثالً در  [

را نشان مي درون
د» وارد شدن« 
  

 .رست است

ضميرگيريد كه 
 طور شده برايتا

 .رست است

م«ست و منادا »
و  وابستة پيشين

   
 .رست است

كه مش) 3در  ي
چون«) 1اما در 

 .رست است

اصسي است كه 
يا حاصل فعلش

اما در. تازد  مي
به غير مص ←

م متقابل را دست
www.sanjeshse

شكرين حد
بيرون متن([

(= زو  براي
در 2 گزينة .

يك تشب) 2
اس(تشخيص 

در 3 گزينة .
گز

2

3

4
  

در 2 گزينة .1
حذف) 4در 

«: بازگردانيد
زوال(= است 

در 4 گزينة .1
تمام قصه د
!مرده است

حركت به د
ديروز معني

!   كنند مي
در 3 گزينة .1

عجالتاً ياد بگ
بدوزد تا هر

در 2 گزينة .1
»وگَ«) 1در 
دوبيت  )4

.بعد از فعل
در 1 گزينة .1

عبارت سببي
.معني كرد

در 1 گزينة .1
وصف كس) 4

نيست كه آي
به يكي ≠

(شوربختي 
وجود مفهوم

erv.ir
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17



  
 

 

@sanjesheduc

حـالي كـه   

    ] عنايـت [

به ديگـري  
 نريز، چون 

ا ايـن كـه    
شـم، قهـر   

ه مجنـونم  
برحـذر   »س 

ي بـردارد و   

گويـد   مـي  

اي  ه گوشه

شود و  نمي

كثيراً  ودة
ك كردن 

ationgroup

گيرد، در ح م مي

ـن وابسـته بـه
   .ق اوست

 كم بد نكردن ب
زياد اطوار) دي

!«.  

 بيشتر ببرد، يـا
ش ي ناراحـت مـي  

نه«يب است كه 
شـمس«دربـارة    

كـاري از سـتيزه   

اعرش) 3ما در 

گويند) 3در . ت
  

ام ن وم و باز چاره

  )  3و2 

  (-  سبالُبرأَح
عدته براي كمك

8/6/1398(  

وامن به معشوق 
  

مـ) ِ درك/ يرت  
عشق )بازتابندة(

يا دست)] 2و  
پير شد(=  رفته 

ياش نازوادا بياد

تا لذت )]4و ) 
فحش بدي«: يد

وي سخن با رقي
بيشـتر گفـتن د

كـه دسـت ا ت

ا. گويند ن را مي

شتة معشوق است
.ان دچار استد

شو  پشيمان مي

هايرد گزينه( 

3رد گزينه ( م 
لمساع - )  3ينه 

8 ومستابستانة (ي 

ي اعتبار بخشيدن
.تر است طرآگين

بصـي(يد بينايي 
( گردان عالم آينه

)1[گران است 
 كه رنگ رخت

طور عين جووني 

)2[ بيشتر دارد 
گوي  معشوق مي

رو) 2در .  برسد
خطر باز  خود را

ن با معشوق است

هاي ديگر همان

كُشعاشق ) 2ر 
روزي كه بد و ل

 بار از عشق تو

(دادند رخ مي ←

پدربزرگم ←ي 
رد گزي( خاستم 

)1(

4  


ت و علوم انساني

براي] ز طبيعت
ه خود از گُل عط

گوي مي) در الف 
گويد همه عا مي

ر رساندن به ديگ
حاال«گويد   مي

ولي هنوز همون

فضيحت و حش
به) 3اما در )]! 
   .   ست

دارد و به رعيت
خموالنا ) 3در . »

روي سخنسؤال، 

ه هم به بيان) 2 

د. است» ]يي[ا
شاعر است از حال

هر«گويد  كه مي

←كانتا تَحدثانِ 

جدي -)  2و1ي 
 تپس برخ ←م

(، زبان قرآن 

ش يازدهم؛ ادبيات

در نهايت، از[ چه
كه دارد) عشوقي

.ددار ستش مي
م) د در. ستد او

خير/ كي كردن 
است،» زيبايي«

 واسه خودش، و

عشوق تمنّاي فح
)1[برد  ميش را 

سها ي ديگر گزينه

كشورگشايي برد
»بيهوده پندم ـ

باق با صورت س

و) 1هاي دوم  ع
 .شد

دنيا] قدرت[ري 
هم شكايت ش )4

، بلكهكناره گرفته

ك) هاساير گزينه
  (  

هايرد گزينه( د 
فَقُم -)  3و2اي 

 عربي،

سنجش

عطر درون غنچ 
مع(= ي خانگي 

آزارد، چون دو ي
 وابسته به وجود

حال سخن از نيك
«به معني » يي

باشه وزي شده

يا از مع خودآزار
شوق حظ وافرش

مفهومي متقابل 

كه دست از ك ت
ـگر عاقليـ  مده

صويري قابل انطب

مصراع. ر بگيريد
 آزار مردمان باش

ناپايدار«) 1ل و 
4 .كند هديد مي

عشوق از همه ك

رد س(ها ن پديده
3رد گزينه ( ل 

موش كردن كرد
هارد گزينه( رد 

    
 

 .رست است

نه نزار قباني از
گليقابلش شاعر 
 .رست است

وق عاشق را مي
همه هستي) ب

 .رست است

نة ديگر به هر ح
نكوي«چون ) 4ر 

ت آدم ديگه عجو
 .ترست اس

عاشق خنة ديگر 
رد از دشنام معش

عمالً) 3؛ »!رم ي
 .رست است

سلطان وقتت به 
م// رم از دوست 

، در تص)4ط در 
  . كند

 .رست است

را مالك كار) 4 
مثل ايشان پي
 .رست است

 در صورت سؤال
ته و خصم را ته

 .رست است

به خاطر معويد 
  .»آيم   مي

  . رست است
اين ←ظاهرتان 

در هر سال ← ةٍ 
  . رست است

اقدام به خام ←
حساس سرما كر

  )  3زينه 

www.sanjeshse

در 3 گزينة .1
در اين گزين
در مصرع مق

در 4 گزينة .1
معشو) در ج
در ب. توست

در 4 گزينة .2
در سه گزين

اما در)]. 3[
خوب نيست

در 3 گزينة .2
در سه گزين

الحال دار في
كنم، مي مي

در 4 گزينة .2
است پند) 1

كه دل بردار
فقط. دارد مي

آشتي پيشه
در 3 گزينة .2

مصراع دوم
خواهد م نمي

در 1 گزينة .2
مفهوم پايه

خوش نشست
در 2 گزينة .2

گو اينجا نمي
به سوي تو

  
  
  

در 1گزينه  .2
هاتان الظ) 1

سنٍةفي كُلّ 
در 4گزينه  .2

 بإِطفاء قام←
بسيار اح ←

رد گز( به او 
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 ←صلُوا 
رد ( ي 

س مناسباً 

 او  ←هزَّه

ند شوق مي

ن به 

أُمتنا  ←
ه از اعداد 

 باب 

ت و آن 
 داشت كه  

و به علت 
ز 

م گفت 

ationgroup

أَن يتَّص -)  3و1 
هر خطري ←رٍ 

  )  4نه 

ليس -)  1گزينه 

جه) ها ير گزينه

  ) ست 

تشويق( جعونَ 

 است و صفت آن

 ّمة اإلِسالمّيةألُ 
شود نهتفاده مي

مصدر(ُمجالَسُة 

موار و ثابت است
يتاليايي اعتقاد

اعتقاد داشت و 
 به توبه كردن ا
 و با صدايي آرام

8/6/1398(  

هايرد گزينه( 
أَي خطرٍ -)  3ه 

رد گزين(ه كنيد 

رد گ( حت كنيد 

رد ساي( شمش 

جمع مؤنث اس»  

يشَج ←) كنند ي

جمع غير انسان

األ) 3 البئر←  
 اعداد اصلي است

ُم  ←ُمجالَِسُة  

ند كه زمين هم
دانشمند اي» يله 
»كوپرنيك « ي 

س گاليله وانمود
 سطح زمين زد

8 ومستابستانة (ي 

(نگهداري  ← ة
رد گزينه( كنند 

  )  4و2هاي 

پراكندهكه  ← 

نصيح ←صحوا 

چش ←بصرَه  - 
  (  

المحسنات« (  

تشويق مي( ون 
  

ج» البلدان« (  ة

اآلبار -) گيرد 
ام محاسبات از

)4) جهان(عالَم 

دي اعتقاد داشتن
گاليلو گاليل« ي 

انشمند لهستاني
كه توبه نكند پس
شد با پايش به

5  


ت و علوم انساني

صيانة)  4و1ي 
كمشاهده مي ←

هرد گزينه( وند 

أَن تُفَرِّقوا - ) ها 

نصا -) ها ر گزينه

) 1رد گزينه( ن 
هاد ساير گزينه

الّالتي ←لّتي 
 (  

يشَجعو) 2) وند 
)  مؤنث غايب 

 الصناِعّية ←ي

گفعل فتحه مي
در انجا(  ثالثةً  ←

 مالع ←) دانا(ل

 شانزدهم ميالد
چرخند ولين مي

مان گونه كه دا
ند در صورتي ك
شكليسا خارج مي

ش يازدهم؛ ادبيات

هايرد گزينه( ن 
 - دشاهونَ ي←

شوتعمير مي ←

هرد ساير گزينه

رد ساير(  كنيد 
  

انسان ←المرء 
رد( انديشمند  ←

الّ) 2) كنيد ري 
)ياري كنيد ( را 

شوتشويق مي(  
جمع( يشَجعنَ 

الصناعي  -) ست

ل حرف عين الف
←ثالثاً  -  ثالثةٍ 

العا) 3)   وحده 

 اروپايي در قرن
يگر به دور زمين

چرخد هميد مي
م كردنوم به اعدا

هنگامي كه از ك

سنجش

 همه هم وطنان
) 3و1هاي زينه

←صلَّح تُ -)  3ه 

ر(كرديد ش مي
 
رامش حفاظتآ

)  4و1هاي ينه

 -)  3و1هاي ه
←ُمفَتکِرة  - )  

يار( أُنصرُوا  ← 
أُنصر ←) هيد 

 
يشَجع ←) د 

ي ←)  مخاطب 

ضی مجهول اس
 (  

ل مضارع مجهو
 (4 ( ث← ثالث

  ) گردباد ( ر 

 مضارع متكلم

شتر دانشمندان
د و ستارگان دي
ن به دور خورشي
ليسا او را محكو
حفظ كند ولي ه

    
 

  .درست است
بر ←مواطنينَ 
رد گز( س بگيرند 

 
  . سترست ا

رد گزينه( آيد ي
  . رست است

شما تالش ←ونَ 
 . رست است

از آ ←ي الهدوء 
رد گزي(  نيست 

  . رست است
رد گزينه( كافت 

3رد گزينه ( د 
  .رست است

)پيروز شويد ( 
به ياري بخواه(  

 . رست است
كنندتشويق مي 
جمع مؤنث( نَ

  .رست است
فعل ماض( ُصدِّرَ 

)آيد د مؤنث مي
  .رست است

در فعل( ينقَلُ  ←
)امت اسالمي ما

  .رست است
اعصار ←) ها ره

  . رست است
←  رفعل( أَعتَذ

بيش :ك مطلب 
و خورشيد  است

ست واينكه زمين
ش ، كشيشان كل
رد تا جانش را ح

  !چرخي

www.sanjeshse

د  2گزينه  .2
لي كُلِّ المع
اينكه تماس

 ) 4گزينه 
در 1گزينه  .2

مي ←يأتي 
در 2گزينه  .3

كُنتم تُحاوِلُو
در 3گزينه  .3

ظوا عليحاف
مناسب ←

در 2گزينه  .3
شك ←شقَّ 

را مجهز كرد
در 3گزينه  .3

(انتَصرُوا ) 1
استَنصرا) 4

در 3گزينه  .3
1 ( عشَجي)
تُشَجعن) 4) 

در 1گزينه  .3
ص ←َصدِّرَ 

صورت مفرد
در 2گزينه  .3

←ينقلُ ) 1
( اإلِسالمّية

 )ترتيبي
در 4ينه گز .3

دور( أَعصار 
در 2گزينه  .3

 1 ( رعتَذا←
  ) مفاَعلَة

ترجمه درك
مركز جهان
آن كروي اس
اين اعتقادش
اعتقادش كر
چقطعاً تو مي
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قاد 

هرسازي 

عتقاد 

«  4گزينه 

اش ترده
ش 

» لُعداة 
» وعات 

ست 
است 

 كرِمكي «

ationgroup

يله همانند اعتق
  .يست

  . م كرد

اه جانش را با ظ

زادي عقيده ، اع

 

 

و در گ» مذنبِينَ 

ا با مهرباني گست
ا خداوند پاداش

ال«  2در گزينه 
مصنُو«  فاعل و 

  . فاعل است
 جنگيدند به دس
ي بهترين درخوا

ي« و » تُجالس  

8/6/1398(  

  .تند
عقيده گالي) 2. د

ن مركز جهان ني

 محكوم به اعدام

  . نجات يافت
او) 2. چرخدي

  .م كرد

  .د
آنها به آ) 3. دند

 اسم مفعول  ←

 مضاف اليه  ←

الم«  2ر گزينه 

پروردگار ما) 2 
قطعا) 4. م كند

م مكان است و د
اسم» طالب « 

اسم» ستغفرينَ 
 كه در راه خدا

اي) 4. ده كردند

« 4و در گزينه 

8 ومستابستانة (ي 

ودن زمين داشت
ن زمين داشتند
 داشت كه زمين

سا كوپرنيك را
  .  غرق بود

ري او ، از مرگ
ين به دور آن مي

اش اعدام عقيده

ودن زمين بودند
 بودن زمين بود

  اد 

←اسم مبالغة  

←صفت  -جامد 

و در» ممرِّضين 

. بستري كردند
هربانان به تو رحم

اسم» الملعب « 
«جمع » طُلّاب  

المس« مفعول و 
ستمديدگاني) 2
كارخانه مشاهد 

و» يفكِّر«  3ينه 

6  


ت و علوم انساني

 هموار و ثابت بو
اد به كروي بود

رنيك عقيدهكوپ

  .ود
كليس) 2. ضربه زد

 در امواج ناداني

ي ظاهر به توبه
ثابت است و زمي
سا او را به علت

ه نظريه ثابت بو
به ثابت معتقد 

اعتقا ←تَعقُّد ) 

)4مشتق  ←د 

ج ←مشتق ) 4

الم«  1 ر گزينه

را در بيمارستان
مهربان ترين مهر

«و  مفاَعلَة باب 
« 3 و درگزينه 

اسم م» طلوبينَ 
2. ه خارج شدند

الت چوبي را در
  .قرار بده

و در گزي» نَزِّلُ 

ش يازدهم؛ ادبيات

گاليله اعتقاد به
اصر گاليله اعتقا

ك) 4.   توبه كرد

صبات جاهالنه بو
نيت به زمين ض

كليسا) 4. دير

شد ولي با توجه
ت كه خورشيد ث

كليس) 4. ين بود

 گاليله معتقد به
آنها) 2. ي بودند

  .كشتندي

)4معلوم   ←ل 

جامد) 3معرب  

4مضاف اليه  ←

و د» المسكين 

كرديم پس ما ر
ن رحم كن تا م

مصدر»  ُمساَبَقة
اسم مفعول» نَ

المط«  4 گزينه 
سابقه از ورزشگاه
درسه ما محصوال
ا مورد آمرزش ق

ين«  1در گزينه 

سنجش

شمندان معاصر گ
 دانشمندان معا

اش واقعاً عقيده

فتار افكار و تعص
 به خاطر عصبان

گرقطعاً تو مي: ت

حكوم به اعدام ش
اعتقاد داشت) ه 

 كروي بودن زمي

 كليسا در دوره
انشمندان واقعي
ه شناسان را مي

مجهول) 2» د  

←مبني  -ول 
 

←رور بحرف جرّ 
 
« جمع مكسر  

  . سالم هستند
ستاران مراجعه ك

به بيچارگا) 3. د
  

الُم« سم فاعل و 
المظلومون« ل و 

اسم مكان و در 
ان در پايان مس
دانش آموزان مد
در سحرگاهان را

عل مجهول  و د

    
 

  . رست است
متن بيشتر دانش

بيشتر) 1: ها نه
گاليله از) 3. ود

  . رست است
متن ، كليسا گرف

گاليله) 1: ها نه
ك به زمين گفت

  . رست است
متن ، گاليله مح

گاليله) (1: ها نه
ك) 3 او معتقد به

  .رست است
متن ، كشيشان

آنها دا) 1: ها نه
آنها همه ستاره 

  .رست است
قع «  ←» ق 

  .رست است
اسم مفعو ←ل 

 . رست است
مجر) 2مؤنث  ←

 . رست است
»المساكينَ «  

جمع مذكر س» 
به پرس) 1: ها نه

پذيردران را مي
.كندرا تباه نمي
  .رست است

اس» الالعبونَ « 
اسم فاعل» دي 
»ع المصنَ«  و 
بازيكنا) 1: ها نه

د) 3. شته شدند
رزش خواهان د

  .رست است
  » رَّكحفع» الي

  . هستند

www.sanjeshse

در 1گزينه  .3
با توجه به م
ترجمه گزين
كوپرنيك بو

در 4گزينه  .4
با توجه به م
ترجمه گزين

كوپرنيك) 3
در 4گزينه  .4

با توجه به م
ترجمه گزين
3. حفظ كرد

در 2گزينه  .4
با توجه به م
ترجمه گزين

)4. داشتند
در 3گزينه  .4

قت  ع« ) 1
در 1گزينه  .4

اسم فاعل) 2
در 3گزينه  .4

←مذكر ) 1
در 3گزينه  .4

3در گزينه 
»المحسنينَ 
ترجمه گزين
توبه گناهكار
نيكوكاران ر

در 1گزينه  .4
«1در گزينه 

العاد« جمع 
اسم مفعول
ترجمه گزين
دشمنان كش

آمر! شدگان 
در 2گزينه  .4

2در گزينه 
فعل معلوم ه
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كند مي
شيني 

«  4ه 

گويد و مي
 تهران 

 

ر عـالم راه       

  .كند

  .شد

ationgroup

طرافش را نگاه مي
هركس كه همنش

و در گزينه» ون 

 دروغگو دروغ م
وز بعد بيايد به

  .) شده است

ي و بـازيچگي در
  ) صفت خالق

ك دورن درك مي

ها داشته باش سان

  .شوند ي

  .حكمت

8/6/1398(  

هنگامي كه اط) 
با ه) 4ماند  مي

َأهالي المؤمنو« 

انسان) 2ذارند 
زماني كه رو) 4 

  جمله فعليه  

بالعكس بيان 3 

ـت و بيهـودگي
است و حكمت

ست و او را در د

روه خاصي از انس

ي آن آماده مي

  )ك

رده است نه به ح

  .رد

8 ومستابستانة (ي 

)2كند  نازل مي
ه كردن در امان

« 3ه و گزين» نَ 

گذيار احترام مي
گيرندمي جشن

:قالَ  - ه فعليه 
  فعليه مله 

ن دو در گزينه

خلـق شـده اسـ
ت صفت خلقت ا

خود با خدا آشناس

 اختصاص به گر

اند و بهتر برا گ

و انجام كار نيك

خويش اشاره كر

 انسان اشاره دا

 

7  


ت و علوم انساني

راي مردم است
نديشد از اشتباه

تالميذُ المؤدبون 

لم هايشان  بسي
را ج) ع(مام رضا 

جمله: يه و آله  
جم: » انتَبهوا «  

اين. (تصاص دارد

ه عالم با هدف خ
كنيد كه حقانيت

سان در درون خو

سابي نيست كه

فراوان به ياد مرگ

ن به خدا، معاد و

اند به صداقت خ

د روحاني وجود

)1(و زندگي 

ش يازدهم؛ ادبيات

 را كه شفايي بر
 از انجام كار بين

  .ارد

« 1 در گزينه 

كالس ما به معل
شهد روز ميالد ام

صلَّي اهللا علي«  -
- جمله فعليه  

ودن به گياه اخت

دهد كه شان مي
دقت ك. (ق است

 دارد و اينكه انس

ين سرمايه اكتس

آنان كه ف: مودند

ايمان(شده است 

عيت معاد خدوا

ها به بعد ضيلتف

 دين و

سنجش

د از قرآن آنچه
هركس قبل) 3

 تو را گرامي بدا

تداي موصوف و
  .ف هستند

 آموزان با ادب ك
مردم مؤمن مش 

-جمله اسميه :  
:» ماتوا « -ميه 

وان و طبيعي بو

ان شده است نش
حكمت خالقگر 

طرت خدا آشنا

 برخوردارند و اي

رين مؤمنان فرمو

 درستي بيان ش

ط به خبر از قطع

چنين كسب ف هم

    
 

خداوند) 1: ها نه
شود  داده نمي

را گرامي بدار تا
  .رست است

مبت» اإلِنسانُ « 
فاعل موصوف»  

دانش) 1: ها نه
)3گويد ت مي

  . يم
  .رست است

» قالَ ) ص ( هللا 
 جمله اسم: » م

 .رست است

ن مربوط به حيو
 .رست است

ر متن سؤال بيا
ت هدفمند بيانگ

 .رست است

ان از سرماية فط
 .رست است

ها از نفس لوامه
 .رست است

تر درباره باهوش
 .رست است

همة شروط به 
 .رست است

كه در آيه مربوط
 .رست است

گيري و هم صميم

www.sanjeshse

ترجمه گزين
سرش تكان

كني او رمي
در 2گزينه  .4

« 2در گزينه
اليوم التالي
ترجمه گزين

راستگو راست
كنيسفر مي

در 3گزينه  .5
رسولُ اهللا« 
الناس نيام« 
  
  

در 3گزينه  .5
  5ص 

غريزي بودن
در 4گزينه  .5

  5ص 
اي كه در آيه

خلقت./ ندارد
در 2گزينه  .5

  20ص 
اين بين نشا

در 2گزينه  .5
  21ص 

ه همه انسان
در 1گزينه  .5

  39ص
رسول خدا د

در 4گزينه  .5
  40ص 

4در گزينه 
در 4گزينه  .5

  50ص 
دقت كنيد ك

در 2گزينه  .5
  34ص 

انتخاب و تص
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عـده الهـي     

  .آورد  مي

 براي مبران
  ».دانند مي

ه گروه بـه  

  .ست

ض توكـل  

ا از محبت 

ationgroup

اره حقانيـت وع

 چيز را به زبان

پيام مگر«: ويند
م جا بي را تشان

  .گيريد مي

دوزخيان گروه 4

ضروري اس» بت

سباب نه تنها ناقض

ي سراسر عالم ر

  . كتاب است

8/6/1398(  

 

و از ايشان دربـا

ن آورد كه همه

گو مي فرشتگان 
درخواست و ذيرند
م پيش در را شته

4ي و در گزينه 

  .د

مراقب«زمان گام 

گيري از اس  بهره

مسلمانان، فضاي

ها مطابق با متن

8 ومستابستانة (ي 

 .ره كرده است

  .دنياست

فار سخن گفت و

را خدايي به زبان

ولي بگيرند؛ ي
پذ نمي را آنها ي
گذش راه همان 

ي است نه طبيعي

بخشد سرعت مي

وگيري از آفات ز

باشد و ثانياً مي

بايد م«/ د رفت 
  ». لبريز كنند

ساير گزينه ها / 

8  


ت و علوم انساني

تة صحيحي اشا

هم همان پايان د

شتگان لشكر كفا

گويند ما ر ش مي

تخفيفي خداوند ز
تقاضاي نيز تگان

باز گرديد، دنيا 

  . صحيح است
مجازات عيني 3

 حركت انسان س

ست و براي جلو

پذيري نم سئوليت
  .ي است

ل هم باال خواهد
ه دشمنان خدا

.لهي بوده است

ش يازدهم؛ ادبيات

 است به كه نكت

رسد و قيامت هم

ست پيامبر با كش

 صاحبان خويش

از برايشان آنها ا
فرشت! بلي«: يند
به اگر...  كه ت

واجد مفهوم 2 
3شده، در گزينه 

كند و به ش مي

اس» براي حركت

له عدم مسه منز
ه از حكمت الهي

ت نسبت به باطل
 عملي نسبت به

بران التمام پيام

سنجش

تنها گزينه سوم

ر ت به پايان مي

ن كتاب آمده اس

آميز ب سرزنش

تا آورند مي رو م
گوي مي آنان »د؟

است اين وزخيان

شده تنها گزينه
 درست بيان نش

.  

 را اطمينان بخش

تصميم و عزم ب«

كه اوالً توكل به
ت چرا كه بر آمد

دا باال رود نفرت
 و نفرت و بغض

 خدا در برنامه ت
    

 

 .رست است

هاي موجود ت نه
 .رست است

كه برزخ با قيامت
 .رست است

كه عيناً در متن
  .د

 .رست است

 در مقابل خطاب
 .رست است

جهنم نگهبانان 
نياوردند روشني

د به خداوند عي
 .رست است

هاي مطرح ش نه
باالترين نعمت 

.شوند م رانده مي
 .رست است

گو موفقيت و ال
 .رست است

«ر مسير كمال 
 .رست است

گر اين است ك ن
 مكمل آن است

 .رست است

ن محبت به خد
بت به ذات حق
 .رست است

كه جهاد در راه
www.sanjeshse

در 3گزينه  .5
  54ص 

در بين گزين
در 2گزينه  .6

  63ص 
دقت كنيد ك

در 4گزينه  .6
  64ص 

طبق آنچه ك
سؤال پرسيد

در 4گزينه  .6
  75ص

اعضاي بدن
در 4گزينه  .6

  98ص 
به دوزخيان

ر داليل شما
قطع پاسخ -

در 2گزينه  .6
  83ص 

در بين گزين
1در گزينه 

سوي جهنم
در 1گزينه  .6

  101ص 
وجود اسوه

در 1گزينه  .6
  107ص

اولين گام د
در 4گزينه  .6

  111ص 
اين بيت بيا
نسيت بلكه

در 2گزينه  .6
  121ص

هر چه ميزان
و عشق نسبت

در 3گزينه  .6
  121ص 

دقت كنيد ك
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@sanjesheduc

  .ده است

اش   و روزه  

 نشـانه  سـي 

. اسـت  اني 
 يـاد  از را ما 

ثـار حفـظ     

Part A:

. ست

مطرح » )ن

ه خارج از 

هاي  همايي

ationgroup

 به آنها اشاره شد

مم روزه بگيـرد

لباس چنـين  ـرا 

شـيطا كارهـاي 
شـم و كند جاد

بـه ترتيـب از آث

: Grammar

متعلق به اعضاس

اجازه گرفتن(ي 

با، و سفرهاي به

ترين گرده زرگ

8/6/1398(  

به درستي 3ه 

تواند با تـيم  مي

  گي در جامعه

زيـ نپوشـيد؛  نما

ك و از پليد مايي،
ايج كينه و شمني

ب» بند بـار  اد بي

r and Voca

صرفاً م) فهرست

 براي انجام كاري

ب، يك خانة زيب

 براي يكي از بز

8 ومستابستانة (ي 

 ترتيب در گزينه

 چنين شخصي

ت و نه با آراستگ

ن بدن و نازك س

آزم بخت هاي ك
دش بين شما مار

ماندن از آزار افرا

abulary 

ف(اين .  متأسفم

پرسش«سؤال، 

ت، مدرسة خوب

  .نيم

يم سازمان ملل

  .نيم

 

9  


ت و علوم انساني

ه شده است به

 براي هر روز و

يت در تضاد است

لباس/ است  يباتر

تيرك و پرستي ت
قم و شراب با هد

در امان م«و » ي

نه،: فه كنم؟ ب

در صورت س). 4

خواست هايش مي

كن استفاده مي “

ر كنفرانس اقلي
  ». كرد

كن استفاده مي “

)1(انگليسي 

ش يازدهم؛ ادبيات

در سؤال خواسته

فتن دو ماه روزه

ست نه با مقبوليت

زيب آنان براي ون

بت و قمار و شراب
خواه مي شيطان

فاف و پاكدامني

فهرست زير اضاف
«  

4و  2هاي  گزينه
  .نيم

ه ها را براي بچه 

”the“ف معين 

دو دي كاپريو د
تاريخ سخنراني

”in“رف اضافة 

ا

سنجش

مواري كه د/ ت 

صت فقير و گرف

زنان و مردان اس

چو بگذارند بلند
  .است رد

ش راستي به يد؛
ش. شويد رستگار

  .رددا 

خته شدن به عف

اسمم را در ف م
.آن اضافه كنيد

دليل رد گز(ست 
كن استفاده مي “

يك پدر بهترين

ي از حرف تعريف

، لئونارد2014 
امعة مدني در ت
هاي سال، از حر

    
 

 .رست است

 نماز ياد خداست
 .رست است

 يعني اطعام شص
  .ت

 .رست است

صلت مشترك ز
 .رست است

ب مقداري را خود
فر دينداري ضعف

 .رست است

ا آورده ايمان كه
ر تا كنيد دوري 

باز نماز از و زد
 .رست است

موارد شناخ«آن 
  .شند

 .رست است

توانم مي: الف«: 
روي كاغذ كنار آ
مله پرسشي اس

”Can I“ين از 
 .رست است

او به عنوان ي«: 

ل از صفات عالي
 .رست است

سپتامبر در«: ه
تي، تجاري و جا
ه ي اشاره به ماه

www.sanjeshse

در 3گزينه  .7
  140ص 

باالترين اثر
در 2گزينه  .7

  137ص 
كفاره جمع
صحيح است

در 3گزينه  .7
  145ص 

عفاف كه خص
در 4گزينه  .7

  144ص 
خ هاي ناخن

ضع و سستي
در 1گزينه  .7

  133ص 
ك مردمي اي

آنها از پس
ساز دور خدا

در 1گزينه  .7
  154ص 

طبق آيه قر
باش حدود مي

   

در 1گزينه  .7
معني جمله
اسمتان را ر

جم :توضيح
بنابراي. است

در 3گزينه  .7
معني جمله

  ».كشور
قبل :توضيح

در 3گزينه  .7
معني جمله
رهبران دولت

برا :توضيح

erv.ir
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-فت مي

  .ذف است

نابرده (شود 

  ».د

 ».كردم

  ».د

  دن

Part B:

ationgroup

ايد، دريافنداشته

ن ضمير قابل حذ

  ».گذارم ي

  ».ز آن بدهيد
  صيف

ش دن ميسر نمي
  ».ست
  بنديته

سرويس شوند باً
  باً

  ».كند
  

ساعت كار ك 12
  ل

كند يل بيان مي

تفصيل بيان كرد

  قعيت، مكان

: Cloze Tes

  اف

  س

8/6/1398(  

ها را نسفر به آن

قت كنيد كه اين

كنار ميي پول 

(..    

از توصيفيمن 
توص) 4 

دون از دست داد
هستند، صادق اس

بست) 4 

مرتبش داد اگر 
مرتب) 4 

فكر كگور گ و 
گچ) 4 

2دون استراحت 
طبل) 4 

به تفصيايي را 

به ت) 4 

  ».ت
موق) 4 

t 

شفا) 4 

حس) 4 

8 ومستابستانة (ي 

حتماال فرصت س

“you دق. است

ن هر ماه مقداري

..بيماري، خبر و
  ن

د مگر اينكه به م
 ت

بد ديدستاور 
دنبال موفقيت ه

 ن

توان افزايش را مي
  عمومي

 به بيماري، مرگ
 يه

رژي داشتم و بد
 

ريكايي و بريتانيا

 ش دادن

شكيل شده است
 رد

 

 ره

10  


ت و علوم انساني

اح خودتان كه 

”uأكيدي براي 

كنم، براي همين

ب(پخش شدن ) 
تصميم گرفتن) 

تان را پيدا كنيد
قدرت) 3 

ه است كه هيچ
 كساني كه به د

درمان) 3 

ها ر يماها و قايق
كلي،) 3  

شيد اگر او فقط
خيريه) 3 

ب نزدم، كامالً انر
قطره) 3 

ين انگليسي امر

سفارش) 3 

و پروتون تش  ون
راهبر) 3 

روان) 3 

خاطر) 3 

ش يازدهم؛ ادبيات

ز سرتاسر جهان

“you ضمير تأ

ر آينده كمك ك

                 2(
                 4(

ت م ساك گمشده
 ط، ميانگين

 مشهور آموخته
ضوع براي تمام

 رد

ايل نقليه، هواپي
گيني، به شدت

ي نخواهند بخش
 ه

قهوه لب قطرهك 
 طرح

هاي بي  از تفاوت

 ردن

، نوترو ز الكترون
 صطالح

 ي

 

سنجش

جربه كوتاهي از

”urselfد نظر، 

م به فرزندانم د
 :صدري
            
            

 شما كمك كنم
متوسط) 2 

ر به برخي افراد
در واقع، اين موض

دستاور) 2 

اغلب وسا) مفيد
به سنگ) 2 

دنيا به بشر شادي
زيارتگا) 2 

روز حتي به يك
الگو، ط) 2 

ر ادامه فهرستي
 :صدري
اهدا كر) 2 

شان، ازعنصرز 
ترم، اص) 2 

تاريخي) 2 

سياره) 2 

    
 

 .رست است

شما اساساً تج«: 

در جملة مورد :ح
 .رست است

خواهم من مي«: 
در حالت مصها  ه

 شتن
 ن

 .رست است

توانم به نمي «: 
 كالم

 .رست است

تجارب ناگوار«: 
د). شود يسر نمي

 .رست است

م(عمر كاري «: 

 .رست است

تمام دانش د«: 

 .رست است

با اينكه آن ر«: 

 .رست است

اين مقاله در«: 
در حالت مصها  ه

 ي كردن
 .رست است

ها، فارغ از اتم«: 

 .رست است

 .رست است

www.sanjeshse

در 2ينه گز .7
معني جمله

  ».كنيد
توضيح  

در 1گزينه  .8
معني جمله
معني گزينه

كنار گذا) 1
پر كردن) 3

در 4گزينه  .8
معني جمله

آهنگ، ك) 1
در 2گزينه  .8

معني جمله
رنج گنج ميس

 درد) 1
در 4گزينه  .8

معني جمله
 به ويژه) 1

در 1گزينه  .8
معني جمله

 گور) 1
در 3نه گزي .8

معني جمله
 توجه) 1

در 4گزينه  .8
معني جمله
معني گزينه

آوري جمع) 1
در 1گزينه  .8

معني جمله
 عنصر) 1
 

در 4گزينه  .8
 درست) 1

در 1گزينه  .8
 جسم) 1
  

erv.ir
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ه خط آخر 

 »دقيقـاً « ه 

Part C:

حس 

ationgroup

  مه زماني

  ع كردن

به ترجمه. ر رود

 از آن است كـه

: Reading C

 حيوانات واقعاً ح

8/6/1398(  

برنا) 4 

دفاع) 4 

تواند به كار مي) 

دارد كه حاكي 

Comprehen

 شايد برخي از

8 ومستابستانة (ي 

 ش، رفتار

 ل كردن

)”more“عني 

تري بيشيلي 

nsion 

 به همين دليل

11  


ت و علوم انساني

روش) 3 

منتقل) 3 

يع(فت تفضيلي 

انگيز خي  شگفت

 

  .اشاره دارد.. 

  .بود 

 

ده توليد كنند،

ش يازدهم؛ ادبيات

 

 كردن

رد نظر، تنها صف

هاي ويژگي) آب

 وي اتفاق افتاد

............به ) شده

............احتماالً 

 
  .ند

.  

 . طبعي دارد  خ

درند صداي خند

سنجش

معدني) 2 

  :صدري
جذب ك) 2 

هاي مور گزينه  ر

آ(وانيد ببينيد، 
  ».ست

  كشد ير مي
ه ديروز براي راو

ن خط كشيده ش

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

 خانه برگشت، ا

 درست نيست؟
تان خوبي هستن

اشاره دارد........ 

  درست است؟
 بافي حس شوخ

  ست؟
ها قاد اد كه گربه

 

    
 

 .رست است

 
 .رست است

در حالت مصها  ه
 ردن

 .رست است

 توجه به ساختار
 

تو ي كه شما مي
سي طراحي شده ا

  :1ة 
 .رست است

را به تصوي......... 
اي كه غير عادي

 .رست است

كه زير آن( 30“

 .رست است

 را نخورد چون 
  زارش بود

 .رست است

 در پايان روز به
  ل
  :2ة 

 .رست است

هاي زير د  گزاره
وستونگو ماري د
 .رست است

..به ) 8سطر ( “
  ري

 .رست است

هاي زير د  گزاره
كند ون فكر مي
 .رست است

دو بند آخر چيس
شمندي نشان دا

 .  داشته باشند

www.sanjeshse

در 2نه گزي .9
ضميمه) 1

در 3گزينه  .9
معني گزينه

دنبال كر) 1
در 4گزينه  .9

با: توضيح
:توجه كنيد

طوري همان«
براي زندگي

  

متن شمارة
در 4گزينه  .9

......اين بند 
اتفاقات غ) 4

در 4گزينه  .9
”sاصطالح 

  دما) 3
در 1گزينه  .9

راوي سيب
نگران گز) 1

در 1گزينه  .9
راوي وقتي

خوشحال) 1
متن شمارة

در 2گزينه  .9
يك از كدام

پاكو و بو) 2
در 3گزينه  .9

”she“واژة 
بونگو مار) 3

در 3گزينه  .9
يك از كدام

دونالدسو) 3
در 2گزينه  .1

ايدة اصلي د
يك دانش) 2

طبعي شوخ
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(x ) ,2 5  

(t )+5 2  
(t 35  

a ,= 5  
a b −  

x +22 2  

(x )+ 21  

x = −1  

x − ≠1  

x
−

−
1

1  

x
+

+
1

1  

  

x

−

+

2 1  

  

( )+ −1 1  

  .است 

=81   

=9 1   

ationgroup

(x )
x

×2 4
3

1

) (t )+ +3 4 2
t t+ +3 26 12

b = + =3 4
b c d+ −2 2

y x+ −2 2 2

(y )+ − +2 21

, y , x= +1

x , ≠ 1

x≠  −2 

x≠ 3 

≠ 
+

+

1
31



) (+ + −3 4
2 3

x× −2 3 5 

x× +236 5

x x22

8/6/1398(  

, (x )
(x

2 3

) t+ + −2 2 3
t ) (t+ + 28 4

, c= =34 6
= − +5 34 1

y xy+ +2 2

(x y)+ + =2

xy
y

+ = 

x + ≠ 1 

x− ≠ 
11 2

+ ≠ − 
11 3

x
x
+

 ≠
+

2 1 3

) ( )+ − =7
5

x = −2 6  

( x−12 6 5 

x = =2 15 72

8 ومستابستانة (ي 

x باشند.  

, (x
x )

=3 2
1 1

at bt= +33
t )+ + +2 4 4

+ + =6 16 1
− =154 11

(x=  22 
  . باشد

= 
x y
y x

− −=
−+

2
2

4
2

x = −1

x ≠ 3
2

x ≠ − 4
3

x
x
+


+
1 63

− −45 4 4
3



x25حيه تيره 

x ) 2 81

/ x =5

  

12  


ت و علوم انساني

ها فاقد  ه جمله

x )
(x )

2 2
3 3
1

t ct d+ +2

t at+ − = 31
, d =77 4 

15

x )+ + +2 1
ك تك آنها صفر

− =
−
3 31

x+ ≠ +8 1

= −2 37
3 

و مساحت ناح 5

− =72  

/ /7 5 2

)1(ي و آمار 

ش يازدهم؛ ادبيات

د كافي است كه

, x
(x )

2
3 4
1

  

  :ريم

bt ct+ + +2

+ − =16 1 5

  :كنيم مي
(y y+ − +2 2

صفر است كه تك

x ≠ −5 7

x x= ×2 15 32
x× 224 5

7

رياضي

سنجش

 طبيعي هستند

,
(x )3 5

1

.ي طبيعي است

x t− ، دار2=

d+
55

ضرب م 2 را در 
) (x y+ + +21

منفي هنگامي ص

x ≠ −7

x x x× + ×2



    
 

 .رست است

ب همگي عددي

مله سوم عددي
 .رست است

t x t = +

 .رست است

ف عبارت شرط
y xy)+ =2 2
ع سه عبارت نامن

 .رست است

7
5

 .رست است

x×2حيه سفيد 

www.sanjeshse

   
 

 
در 2گزينه  .1

چون ضرايب

فقط يك جم
در 4گزينه  .10

+با فرض  2

در 1گزينه  .10
ابتدا دو طرف
= 
حاصل جمع

در 4گزينه  .10

در 2گزينه  .10

مساحت ناح

erv.ir

01

02

03

04

05



  
 

 

@sanjesheduc

ax b+2  

(x12  
x x− −2  

P = − 1
1  

x− 21
1  

x =  
 x  بعد از

x
+1 1

6   

x x−2 2  

= 1 1  

f ( )− −3  

f ( ) −
−

2
1




  

ationgroup

bx k(x+ =3

x )(x )+ −1 2
(− = 6 

x R+ 
1 4


x x+ = +4
,1 2 

ت چون به ازاء

x
= 

−
1

2
x − =  12

a a= −2 2
  . است

f ( ) a(− = −5

( ) a= −2 3 

  .است مارهآ 

8/6/1398(  

x ) k+ =21
2

) x=  248
(x )(x− +3

R(x) (= −1

x+  212 1


x قابل قبول است

x (
x(x
−

 =1
6 
x =12

a a − −2

a قابل قبول ا =

)− − = −3 5

a a = −2

آيد،  دست مي

8 ومستابستانة (ي 

kkx kx+ +2
4

x− − =2 2 4
) x= 2 

x )x+ =1 4


  

x− +2 3 2

xشد كه  =1

(x )
x ) x

− =
−

2
2

a− = 2 
=شد پس  −1

a و داريم:  

× − =3 8 64

=2 

هاي نمونه به ده

13  


و علوم انساني ت

  :داريم

k k
 = 34 4
4

= 3

x= − +21 41
R(x) و داريم:

x=  −2

R(x) C− باش

x(x )−
2

2

,= −2 1
تابع نباش f كه 

=−پس   3
4

ونه است و از داد

ش يازدهم؛ ادبيات

k( است، پس د

k = 12

R( است.  

x4
(س  C(x)=

x− +3 2 

C(x)ود  > 

شوند باعث مي 

f ( ) f ( )−
−

6 2
6 2

اي خاص از نمو 

سنجش

(x )+ =21
2 

a b = =1

  .است

 (x) P x= ×

د صفر است، پس

= 

ش از توليد، سو
  .جود دارد

  :شد، داريم

  .پذير است ش

  :ه

( , ),( , )2 3 2 2

=aشد آنگاه 

  :س داريم

كنندة جنبه يف

    
 

 .رست است

ريشه معادله  

12

ا 3تر برابر  زرگ
 .رست است

ت داراي رابطه

ه سر به سر سود

ه ازاء مقادير بيش
سود مثبت وج 

 .رست است

عت كار اكبر باش

بخش 3و  2 اول 
 .رست است

تي تابع است كه

a (دو عضو  =
 .رست است

f (x) ax= باش

 .رست است

f ( ) است، پس

 .رست است

توصي عددي كه 

www.sanjeshse

در 3گزينه  .10

x = − 1
2

پس ريشه بز
در 1گزينه  .10

درآمد شركت

اوالً در نقطه

بايست به مي
1  2تا

در 1گزينه  .10
ساع xاگر 

كه بر اعداد
در 4گزينه  .10

f در صورت

=با فرض  2
در 2گزينه  .1

xاگر  b+

در 1گزينه  .1
=چون  2

در 3گزينه  .11
اي مشخصه

  
erv.ir
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x +=14 4  

را كـم   1/

x ×= 1  

 σ =  

پــس  18 

س بسـتني    

 اين منابع 
جـاد ارزش  

» توليـد «ن 

ين درجـه     
العمـل   ـس   
. گـوييم  مي

  ص داخلي

  ص داخلي

  خلي سرانه

  
  

ationgroup

x+
 =

+
67
5

/ر    /349   
  : است با

( )− + ×25 3
1



25 

و 19و  21و  2

 

شـود، پـس  مـي  

به عبارت ديگر،
ي اقدامات و ايج
ه اقدامات همان

س شـيب و همـي
شـد، يعنـي عكـ
كاالي ضروري م

توليد ناخالص= =

= توليد خالص 5

توليد خالص داخ

8/6/1398(  

= − =126 67

هـا مقـدار  داده   
داريم، پس برابر
× + ×25 4 5


22و  23و  23و 

ي به كار گرفتـه

دارد؛ ب الش نياز
لكه بايد با برخي

اين سلسله .كند

براسـاس.  اسـت   
اد باشتقاضـا زيـ     

ست كه به آن، ك

+1 4    
  .آيد  مي

− 2
1   
 

= =492
2
 
 

ت 

8 ومستابستانة (ي 

  :كنيم، داريم

x=  =59

د پـس از همـه
5و  25   د

= 
5 25  

و 24و  25و  2

له نيروي انساني

نات، به كار و تال
ا برطرف كند؛ بل
ي ما را برآورده ك

بت بـه قيمـت
شـيب منحنـي ت
تي تقاضا كم اس

  .كشور است
= 5     

داخلي به دست

× =4    


= 246

14  


ت و علوم انساني

فرض ك xده را 

/=59 14 74

كنـد  تغيير نمي
و  و  25−
(−

 σ =2 5

5و  25و  25و 

د توليد به وسيل
  .ست

 از منابع و امكان
را  و نيازهايمان

نيازهايتواند  مي

تقاضاي فرد نسب
اگـر ش. شـود  مي

ييم كشش قيمت

رجي در داخل ك
  
، توليد خالص د

= 492 

 اقتصاد

ش يازدهم؛ ادبيات

داد 3اگر جمع  

5

م، انحراف معيار
5داده  4و  3  

) + ×25 2 

  :كنيم ي
و 26و  26و  26

  .ر هستند

ند كه در فرآيند
اي نيس ي سرمايه

ستفاده خود با ا
ده ما قرار گيرد

شود كه م بديل

ساسيت مقدار ت
جملي تقسيم م

گوي صطالحاً مي

ي داخلي و خار

ك را كم كنيم،

سنجش

/ ×13 .است 4

بتي را كم كنيم
،2، 1 به تعداد 

( )− +225 4
1




عودي مرتب مي
6و  26و  27و  2

Q تر بزرگ 3=

 

ي بادوامي هستن
اي بوده و كاالي ه

دمات مورد نياز
واند مورد استفاد
الها و خدماتي تب

هنده ميزان حس
سته ضروري و تج

كه ا ت كم است
  .حالت است

هاي  توليد شركت

ي، هزينه استهالك

    
 

 .رست است

×رابر  =5 67

 .سترست ا

ها مقدار ثاب داده
ه در اين صورت
× =

24 25 2

 .رست است

 را به صورت صع
27و  29و  31 

=ها از عدد  27

.درست است
اي، كاالهاي رمايه

ل كاالي واسطه
 .رست است

 تهيه كاال و خد
تو كه هست نمي

بادالتي، به كاال

 .رست است

د ي تقاضا نشان
كاالها به دو دس
ه در برابر قيمت
س برعكس اين ح

 .رست است

ص داخلي برابر

 ناخالص داخلي

www.sanjeshse

در 2گزينه  .11
جمع داده بر

در 3گزينه  .11
اگر از همه د

كنيم كه مي

225 

در 1گزينه  .11
ها ابتدا داده

و 31و  33
ه داده %75

 
 

د 1گزينه    .11
كاالهاي سر
داخل يخچا

در 4گزينه  .11
انسان براي

اي ك گونه به
مصرفي و مب

  .است
در 3گزينه  .11

شيب منحني
ك حساسيت،

كنند مصرف
كاالي لوكس

در 4گزينه  .11
توليد ناخالص

اگر از توليد

erv.ir

13

14

15

16

17

18

19



  
 

 

@sanjesheduc

رفت؛ نقـل  
در اختيـار     
 رد و بـدل      
غ چـك را     

ينگي كـل      
ي تحريـري   
ننـد همـه    

رشد  ه نرخ

ـدام بهتـر    
د متعددي 
فته پايـان  

يگر، افـراد  

 ـابع مـالي  
ي اعتبار يـا  
 ـق صـدور    

دم دريافت 
 مـردم در       
ـب منـابع   

نجـام  ا رس   
طريـق،    ن  

ي تأسـيس     
 حجم پول 

جه، برنامـه  
يني درآمد 

و  گـذاري  ه  

ationgroup

س افراد قرار گر
ت مختلفـي را د
قـد بـين افـراد

ـراد خـود مبلـغ

ين بانـك، نقـدي
هـاي ايش پـول 

قدينگي هـم مان
 صحبت كرد كه

گونـه اقـ  از هـر  
 شود يعني افراد
ابراين انتقال سف

از سوي دي. اشد

هاي خود به منـ
 يا از افراد داراي
ن مـالي از طريـ
ر مستقيم از مرد
در ايـن حالـت،

شود و در قالـ مي
د آن يعنـي بـور

كنـد و از ايـن ي 

ز بانـك مركـزي
ه وسيله كنترل

بودج.  بلندمدت
بي يگر سند پيش

فـزايش سـرمايه

8/6/1398(  

در دسترس ختلف
هـا خـدمات نـك 

در واقع پـول نقـ
چون افـ. دهد مي

خـدمات نـوي ي 
اما با پيد. بود) 

نق. پول شد شبه
زايش نقدينگي

قبـل. ن نيفتاد
نويسي بار پشت

مراجعه كند؛ بنا

داشته با مناسبي

ه ش دادن فعاليت
كردند و مي ري

 شد و آن تـأمين
طور به د، وام را

ي اسـت؛ زيـرا د
آوري م دم جمع

و نهـاد» سـرمايه 
رتباط برقرار مـي

ها با مجـوز بانك
 درآمد سرانه به

مدت و ميان ت،
ت؛ به عبارت دي

وري، اف ود بهـره 

8 ومستابستانة (ي 

 آنها در نقاط مخ
با. بـادالت بـود  

شود د  انجام مي
ري را افزايش م

گيـري ل از شكل
پسانداز خانگي(

و ش ي شامل پول
توان از افز ي مي

كنندگان  استفاده
اي چند ب  سفته

م هر كدام از آنها

گيرند كه عايد من
  .  ندارند
گسترش حدها و

گذار وارد سرمايه
تري ابداع اسب

 بانك وام بگيرند
گـذاري سرمايه ي
هاي اندك مرد ه

بازار سـ«  طريق
ندگان سرمايه ار

مركزي نيست، با
به رشد و تغيير

مدت هاي كوتاه مه
بيني شده است ش

مثل بهبو(عرضه 

15  


ت و علوم انساني

هاي ند و شعبه
مب ساني بيشـتر 

التي كه با چك
دي حساب ديگر

  .شود ه مي
قبل. رود شمار مي
(گردش  خارج از

 حجم نقدينگي
فقط زماني. شود ي

در دام سوء  تا
ل در صورتي كه

تواند به ه آن مي

كار گي  اموري به
راكار  دادن اين

س اين گونه واح
آمده از ارث را و

منا ة مالي، شيو
ه جاي اينكه از

نگيزه مردم براي
ن روش، سرمايه

اين كار مهم از 
گان و تقاضاكنن

  .آورد م مي

بر عهده بانك م
م پول و كمك ب

نامه دارند؛ برنام
پيش اي ج برنامه

هاي جانب ع ست

ش يازدهم؛ ادبيات

 را گسترش داد
 بشر به دنبال آس

ر معامالد. بود» 
كاهش، و موجود

گفته» ثبتي«يا  
 آن جامعه به ش
 در گردش و خ

خلق كنند، ول
قعي تقسيم مي

شدت دقت كرد
طور مثال رد؛ به

 باشند، دارنده آ

ستند آنها را در
ص و توان انجام د

ي نيز براي تأسيس
دست آ به  مال

ند تكامل تأمين
ي و بازرگاني به
روش، افزايش انگ

از اين با استفاده 
.كند  تأمين مي
كنندگ بين عرضه

ي مالي را فراهم

باشد و ها مي ك
ي مديريت حجم

خود سه نوع برن
درآمدي و مخارج

مدت بايد سياس
  .ت

سنجش

ها فعاليت خود
كم دشوار شد و

»چك«مله آنها، 
حسابي را ك دي

»پول تحريري«
، نقدينگيكشور

هاي  و اسكناس
پو شبه توانستند

گونه اسمي و وا
  . شده باشد

عتباري بايد به ش
اطالع كسب كر
ي منتقل كرده

دارند و مايل هس
ه الزم و تخصص

تجاري  و مراكز
اندازها يا ص پس

رفته در رون فته
ش، مراكز تجاري

ين ري مطلوب ا
.شوند شريك مي

سهامي را هاي
طمئن است كه ب

هاي يري سرمايه

وظايف بانكي از 
نك مركزي براي

هاي خ و مأموريت
ه در آن منابع د

  .ينده است آ

در بلندمتصادي 
را در پيش گرفت

    
 

 .رست است

ه تباطات، بانك ار
كناس هم كم ك
رار دادند؛ از جم
كه بانك، موجود

«نويسند به آن  ي
ول موجود در ك
موع مسكوكات

ت ها مي نكه بانك
به دو گ قتصادي

شد تورم بيشتر
 .رست است

 از تمام اسناد اع
ل يا فرد آگاه، ا

ديگري ه و به فرد
  .ست

 .رست است

اندازهايي د  پس
مكانات و سرمايه
حدهاي توليدي

در قديم، اشخاص
رف. گرفتند مي ض

در اين روش.  بود
 جمله پيامدهاي

ها شر سود شركت
ه  سرمايه شركت
رس، مركزي مط

كارگي آوري و به
 .رست است

 بخش خصوصي
ولت از طريق بان

  .كند ري مي
 .رست است

 تحقق اهداف و
يكساله است كه
برنامه كار سال
 .رست است

اقتساسي مشكل 
ر) ي كسب و كار

www.sanjeshse

در 2گزينه  .12
با گسترش

و انتقال اسك
قرها  مشتري

شود بلك نمي
آن مي روي

حجم كل پو
مساوي مجم

و اين) چك(
متغيرهاي اق
آن از نرخ رش

در 3گزينه  .12
در استفاده

از وكيل است
آن را گرفته
كار شما نيس

در 2گزينه  .12
اغلب مردم
به تنهايي ام
صاحبان واح

د. نيازمندند
قرض ها بانك

اوراق بهادار
كنند؛ از مي

سرمايه و س
قابل توجه،

بور. شود مي
آ زمينه جمع

در 2گزينه  .12
وام دادن به

دو. شوند مي
گذار سياست

در 4گزينه  .12
دولتها براي

مدت ي كوتاه
مخارج و ب ـ

در 1گزينه  .12
براي حل اس
بهبود فضاي
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شـده اسـت    
ت ـا سـاخ      

همچنين  .
ر اول دنيـا   
ـادي، گـام       

. ه مىشود
 آن عبارت 

ال دارايـي     

ـر تجـارت     
ور كنتـرل   

ل خدماتي 
 اتومبيل يا 

ايـن نـوع    
اي كـه   نـه 

 بـه روز از  
ي و مـالي،   
 نهادهـاي   

ورها نيز از 
 كه كشـور  
ـحيح ايـن     

يـك سـند    
ت رعايـت،   
دي اسـت     

هـا و   ليـت     
ت متوقـف  

        .است ت

ationgroup

بنيان، سـعي شـ
ضـر كشـور مـا بـ
سب كرده است
جزء چند كشـور
سـتقالل اقتصـا

يرمستقيم ناميد
انواع. زياد است

ـر نقـل و انتقـا

اقـع، ماليـات بـ
منظـو جـاري بـه   

هرداري در مقابل
ي چون عوارض

در. رسـد  مـي  ه 
گو جداگانـه بـه    

ب شده است روز
و يكپارچه پـولي
 و اطالعـاتي، و

نده و ساير كشو
شود موجب مي

بـا اجـراي صـ. 

 آن به عنـوان ي
ت كه در صـورت
قـاومتي، اقتصـا
 بـا اتكـا بـه قابل

ها و تهديدات ريم
مد اري در كوتاه

8/6/1398(  

هاي دانش ب كت
در حـال حاض. 

ش هوا و فضا كس
ج...  و نظامي و،

ن بـه مرحلـه ا

د، مالياتهاى غير
 مالياتي بسيار ز

بـ همچنين. شود
  .شود يده مي

وا گيـرد و در  ـي   
گـذاري تج سـت 

شه. شود مي قي
وجوهي ـ... ها و 

كننـده مصـرف  ت
 در يـك رقـم ج

موجب  اقتصاد،
شبكه گسترده و

يد ارتباطي جد
  .مال كنند

كنن تحريم كشور
حريم مت ه باشد

.تي كسب كنـد 

هاي كلي ياست
هايي است توصيه

اقتصـاد مق. نـد 
ناپذير اسـت و ب

كند و با تحر مي
ده مشكالت جا

8 ومستابستانة (ي 

تأسيس شرك ن و
خل فراهم بشود

گيري در دانش شم
، صنايع دفاعي

رسـيد بـزرگ و  

بستگى دار) ريد
مكان انتقال بار

ش ت دريافت مي
نامي» ارث ت بر

 شـده تعلـق مـ
سياس ز ابزارهاي

لقداري ماليات ت
شهر، ايجاد پارك

روشي به دست
كنند و حساب

زه جهاني شدن
در مقابل، ش. شود

هاي ه از فناوري
اي اعم ي و بيمه

ف تصور اوليه، ك
نافعي نيز داشته
اقتصادي و رقابت

مطرح، و سي ري
تشامل مجموعه 
كن را تضمين مي

 و بيروني آسيب
تصادي را رفع م
مدت و رفع كنند

16  


ت و علوم انساني

نهاي نوي ناوري
يع كشور در داخ
ر، پيشرفت چش

بنيادين، هاي ته
هـاي بـ ه قـدرت 

يا خر ند واردات
معين نيست و ام

ت، هنگام معامالت
ماليات«ن صورت، 

دي صادر يا وار
تواند يكي از  مي

 و عوارض شهر
زيبايي شه  حفظ

فر مرحله خرده 
ا از قيمت كاال ح

.  

يج بود؛ اما امروز
ش جاري كاسته

كننده ي تحريم
هاي بانكي تحريم

كند؛ اما برخالف ي
من تواند حريم مي

هاي ا د و مزيت

  . است

مقام معظم رهبر
اين سند ش.  شد

رفت اقتصادي ر
داخلي هاي كانه

ها و مشكالت اقت
 كشور در بلندم

ش يازدهم؛ ادبيات

تجاري سازي فن
ن نيازهاي صناي
دادن آن در مدا
اوري، ليزر، ياخت
طع وابستگي به

مانن(ت اقتصادى 
آن مشخص و م 

اين نوع ماليات 
گيرد كه در اين 

اليات به كاالهاي
مد براي دولت،

ندرج در قبوض
ها، فالت خيابان 

گيرد كه در  مي
غ ماليات را جدا
د، دريافت كنند

راي هاي مالي يم
هاي تج ي تحريم
كشورها جب شد

ستفاده كرده و ت
ونده تحميل مي
صور عمومي، تح

دست بزند  توليد

اب درسي آمده

ان، نخبگان و م
ابالغ گان كشور

سازد و پيشر  مي
ر تهديدات و تك

بيروني، نيازه ي
عزت و پيشرفت

سنجش

لم و فنّاوري و ت
د و امكان تأمين

د و قرار بومي الً
اي، نانو فنا هسته

ريق در مسير قط

 رفتار يا فعاليت
كننده نهايي ت

:قاالت دارايي
 وراث تعلق مي

اين نوع ما: ركي
يجاد منبع درآم

  .يز باشد
مثل عوارض من 

ظافت شهر، آسف
  . كند ي

 كاالهايي تعلق
 هستند كه مبلغ
طالع حاصل كند

ري بيش از تحر
ها يعني ل تحريم

موج م برپا شد،
اس) دالر و يورو( 

كشور تحريم شو
چنين برخالف تص
هاي داخلي به

  .يابد حقق مي

كتا 132تا  129

 سوي كارشناسا
مسئوالن و نخبگ

ها مصون سيب
نيان كه در برابر

هاي اده از فرصت
كننده ع  تضمين

    
 

 .رست است

وان در عرصه عل
شور افزايش يابد
د با فناوري كامال
ناوري، انرژي ه
است و بدين طر

  
 .رست است

كه تحقق آن به
 ماليات، پرداخت

ت بر نقل و انتق
به) ز مرگ آنها

 و عوارض گمر
ت كه عالوه بر ا
كاهش واردات ني

انواع عوارض: ض
كند ـ مانند نظ 

سازي دريافت مي
به: فروش ت بر

ها موظف شگاه
ه از مبلغ آن اط

 .رست است

هاي تجار تحريم
گذاري دسته او
جنگ جهاني دوم

المللي هاي بين
هايي را بر ك زينه

همچ. بينند مي 
ه با اتكا به نيرو

تح زا تصاد درون
 .ت استرس

9و  100و  99 
 .رست است

صاد مقاومتي از
ه شده توسط مس

آ ور را در مقابل
ردمي و دانش بن
 داخلي و استفا

مقاومتي، تصاد

www.sanjeshse

در 4گزينه  .12
با تالش فراو
توان فني كش
ماهواره اميد

فن زيست در
قرار گرفته ا

.ايم برداشته
در 3گزينه  .12

مالياتهايى ك
در اين نوع

   :است از
اتمالي) الف

پس از(افراد 
حقوق) ب

خارجي است
صادرات و ك

عوارض) پ
كه ارائه مي
عوارض نوسا

ماليات) ت
ماليات، فروش

كنند مصرف
در 1گزينه  .12

در گذشته ت
ميزان تأثيرگ
كه بعد از ج
ه مالي و پول

ها هز تحريم
تحريم زيان

شونده تحريم
سياست، اقت

در 1گزينه  .12
در صفحات

در 2گزينه  .13
بحث از اقتص
ملي پذيرفته
اقتصاد كشو
پيشرفته، مر

هاي ظرفيت
اقت. شود نمي

erv.ir
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قـرار  » دن  
ي تمثيلـ د 

. » مفعـول  

 16و  14ت 

» تكـرار «ن   

آرايـي    واج    
بـه نظـر،   . 

. طير اسـت 
!] كـه چـه؟    

وم، يعنـي     

  ) 65حة 

ان، آراسته 
» بگرديد« 
از ايـن  ) 1 

ationgroup

فـارغ شـد«را بـا   
دش احتمال داد

نشـانة« سـومي 

ها در صفحات ح
  .ش

بـه عنـوان» ـف 

رفاً شمارشـي از
.اسـت  تـر  سوس
فط» تكرار«ماية 

ي بشـمارد ك هـ

  ) 49و  

ـود در جملـة د

صفح. (باشد نوي

توأما عبارت،/ ت 
و» متازيد«يان 

.انـد  متـوازن » ر 

8/6/1398(  

همان سـاختار ر
توان از كاربرد مي

سانـد و  » اضـافه  

و توضيح ها عريف
از خوانش پسي 

رديـ«ستفاده از 

ـرح سـؤال صـر
محسپاية آن وت

م بي» مة حروف
ه دهيم؛ بنشيني

48صفحات . (ت

طرف مقـارن خـ

معنوبه قرينة  دي

آهنگ در بيت م
شود مي نمي يدـ 
شـير«و » شيد«

8 ومستابستانة (ي 

ه) 2 برايتان در 
است كه م ـي)ـ

حـرف« و دوم

فيقي است از تع
، به جايخوانش

ست شما را در اس
  !ص

ه طور كلي، طـ
مصورايي از نوع 
نغم«شند كه نان 

دة ذهني قرار د

  )43صفحة 

گرفته كافي است

بايد با ط ستوري

  )63صفحة (

حذف فعل اسناد

هاي هم يك واژه
ـالحاق    مثالً بي

« ـ  كه بگذريم 

1(

17  


ت و علوم انساني

باشد، مع بوده
شاخصـ(كُد » كه
اول وي »را«دو  

هم تلف) د؛ 12ة 
از خ پيشكاربرد 

پس دس ! رديف
هست، و خالص 

كنيم به عرض مي
 آ پاية واجصامت

باش  نكته رسيده
حت فشار بيهود

ص. (شود ست مي

ن مكرر شكل گر

ش اركان دسچين

. (دنريگاهي ندا

ححواستان به ): 

  )73حة 

يكا] يكسان مالً
م(حرف الحاقي 

»ندهتاب«و » ده

( فنون ادبي 

ش يازدهم؛ ادبيات

حواستان اگر جم
چنان ك«) 4در 
):3امـا در  ]. »

را در صفحة)  ج
ك: كال اين است

دون احتساب
ي»تكرار«مش 

ن محترم، هم عر
ده باشد كه نوع
درس به همين

 نه داوطلب را تح

بنشانيد، درس زي

و از اركان يكسان

به اقتضاي چقاً 
  )53حة 

  )64تا  62ت 

بك خراساني پا

1در   اما نكته .»

صفح. (اند متوازن 

گوي هجايي كام
مك حتي يك ح

پايند«از ـ   هم) 

 علوم و

سنجش

ح[» فارغ شدند«
د].  كارتان بيايد

...ستي جويـد و 

و )بغ بگيريد؛ 
كنار نيست؛ اشك

بدصريح دارد كه 
در مصرع دوم) 3

ن خاص، طراحان
تاب تصريح كرد

تلفيق عنوان در 
خود را بگيريم،

   .  

مروزه جاي اين 

است و ريدون 

است، و مطلق ين
صفح( .ر قرار كند

صفحات( .گذاريد

در سب اساساً »هللا

»درة نادره«در »ب

ركنِ يك سجع

فارغ از الگ[ت كه 
كم باشند؛ بي» ي
2در ). ار نمودر
 :  
  ع
  ع

    
 

 .رست است

«يعني » داختند
به) 1ر بررسي 

آب پس«: اينجا[ت 
  )18تا  1

 .رست است

سراغ 13صفحة 
شكال علمي برك

 .رست است

تص ـ  ناگزيرـ ل  
3ين طور، فقط 
ان جا به مخاطب

حتي اگر كت! ت
ب درسي هم در
تر، كه نه وقت خ

)89، و 30تا  2
  .رست است

نام را به»هيدش«
  .رست است

ن كه بدانيد وزن
  .رست است

پسي ةوابست» ن
بر] متوازي[جع 

  .رست است
بگمثنوي ا جاي 

  .رست است
اهللا معرفة«و » س

  .رست است
اطناب« است از 

  .رست است
دو ر» مشارب« 

  .ترست اس
نقص آن است ي
سجع متوازي«و 
در سجع برقر ي
اشكال است  بي

طمع  غُلِّبارِ از  
طمعذُلِّ خارِ از  
(    
www.sanjeshse

 
  

در 3گزينه  .13
بپرد«) 1 در

داديم كه در
تدر كار اس

6صفحات (
در 2گزينه  .13

را در ص) الف
از اكه البته 

در 3گزينه  .13
صورت سؤال

و اي. اند بسته
ناچار، اين[

صحيح نيست
مؤلفان كتاب
پس چه بهت

7صفحات (
در 1گزينة  .13

« بلخييك 
در 4گزينة  .13

عجالتاً همين
در 2گزينة  .13

متين«) 2در 
سج» مبين«

در 3گزينة  .13
را» قصيده«

در 1گزينة  .13
النّفس معرفةُ«

در 3گزينة  .13
اي نمونه) 3

در 3گزينة  .14
و» مراحل«

در 1گزينة  .14
بي» ترصيع«

و» تكرار«به 
تَوازاي  گونه

لحاظ كامالً
گردنرهان 
دامن فشان

)74صفحة (
erv.ir
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بـه سـمت    
توانيد  مي ـ

  !صل آيد

. ثر مـوزون 

بيـت او   ي

) 4. بسـازد  
ي اسـت و   

ationgroup

از ترصـيع ب يـد 
ـ  است» ترصيع

اي از آن به حاص

نثاي از  نمونه )م

آرايي دي و رديف
  .تان ي

  .شت

جنـاس ب خامه 
كـافي »ش حـرف  

 

8/6/1398(  

گوي د سؤال مـي 
ت«اي از  ه نمونه
ا و موازنه ل بيابد

جرم و شَرم( ش

بند ن سادة قافيه
كتاب درسي 84

نوش نثر موزون 

ه فرضاً بتواند با
كـاهش/ فـزايش  

  

 وارا
  

 )99صفحة . (

8 ومستابستانة (ي 

حواستان باشد. چ
كهـ ) 3اما در . ت

تقليل ا ترصيعي

متوازنش ن سجع

ساختار نه چندان
4 بعد به صفحة 

به» خواجة هرات
  ي
  دمنه و

 حميدي

كه نامهست، نه 
انشيني يا  افجِ«
9( 

2معني 
  عيب

نوشين و گو و
!هخيالي ن 

  ت
 حصين
  لك
  شعور
  مازة

ي فارسي است

  )  47، و 2

18  


ت و علوم انساني

كه هيچ) 2و ) 1
رسي خارج است

ا تار عبادت» ت

به اعتبار اركارا 

ساست، به  راقي
بيندازيد، 7ؤال 

خو« تحت تأثير 
فني  

و كليله هقي
مقامات ح  مه

ا كارنامه] كلّ ِ[
« خود  حركتي،
98و  97صفحات 

  .است» تكرار«
 1معني 
  غزال

معشوقة خسرو
 مگسِ شمع

  .]ريم

مشتقّات  
ح -حصن  ن
مل ـملك   ك
شُ ـشعر    ر
غم ـغمزة   ز

ا واژه» فروغ«كه 

23تا  21حات ف

ش يازدهم؛ ادبيات

1سؤال پيشين، 
از دايرة برر دارد

طريقت« به جاي 

ر) گرفت، و د) ه

سبك عربزرگان 
در سؤ) 1گزينة 

االسرار را كشف 
ساده
تاريخ بيه
نا قابوس

كار ما با  و سر 
جناس غيرري 
ص! (نيست» كت

«نمونة ] رهي نك
نة جناس تام

  آهو ـ آهو
 شيرين ـ رين
 نه + پروا ـنه 

ل در مصوت دار

ريشه
ح ص ن
م ل ك
ش ع
غ م ز

، در حالي ك» غ

صف. (داردوجود  

سنجش

ر پاسخ سصيع د
موازنه د) 4چون 

را بنشانيد يا اء

ساده( نثر مرسل

از ب» سنايي«د 
 يك نگاهي به گ

»ميبدي«، 83 

)3در . بينيم مي
كنيم براي برقرار

حركدر ختالف 

يـ  ون احتساب
نمو
آ
شير
پروا
آيند واجي ابدال

ف ر«ت از ريشة 

بيرون از ذهن 

    
 

  .رست است
حِ رفته دربارة تر
ت كنيد؛ پس چ

اجز» اسباب«ي 
  .رست است

ناي از  وان نمونه
  )84و  8

  .رست است
دانيد  اين كه مي

اول هم باز! نيد
  . رست است

كتاب در صفحة

  .رست است
م» تكرار«فقط  

م تا باز تأكيد ك
ا«، و نيازي به د

  .رست است
ضرورتاً بدو) [2 

ر نمونة آخر فرآ
  )98و  97

  .رست است

اي عربي است ه
  .رست است

اساساً باشد يني

www.sanjeshse

در 3گزينة  .14
بنابر توضيحِ

حركت موازنه
مثالً به جاي

در 1گزينة  .14
تو را مي) ب
3صفحات (

در 3گزينة  .14
حاال جدا از
هم دقت كن

در 2گزينة  .14
به تصريح ك

در 4گزينة  .14
)2و ) 1در 

را هم آورديم
وافيِ مقصود

در 2گزينة  .14
در» فصل«

د: يادآوري[
7صفحات ( 

در 3گزينة  .14

كلمه» فراغ«
در 1گزينة  .14

عين امري كه
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− −  
− − 

−  
− −  

مثالً ايـن   

ـان سـجع    
شود قافيـه  

ationgroup

  ط عروضي
/ − − 
/− − − −

/ /− − − 

/ /− −

!را جدي بگيريد

كـه اركـــ  » ن 
ش مي ـ  اند توازي

8/6/1398(  

نگار به خط شانه
/ − − 
/− − − −

/− − − 

/− −  

ر شناسي صطالح

 -  
 ها

مـن«و » آبسـتن 
كان سجع مترا ـ

8 ومستابستانة (ي 

نش
/ − − 
/− − − −

− 

− − 

اص. [كند كي مي

− − −  
 همنوعان
 شيرافكن
  معموري

 -  
  ـلفصـ 

آ«از يك سو، با 
ـ» گردآلود«و » 

  2اعدة 
  پذير دل ـ 

 بدان ـسان 
  

خويشتن -
  پيش -ش
  گآون -گ 

19  


ت و علوم انساني

 هاي عروضي
  
  
  
  

يك» ار]ـو[خـ«با 
  .]چيست» ي

 − − 
ه  سرآمد 
ش  خزاني  

  كريمان

-    
  

- 
از  زن
  جا
  شَبـ

اما ا. است توازن
»پود چركين« و 

قا  1عدة 
ـپير  -
س اين  -
 جدا ـپا 

-  
-من 

خويش
جنگ

ش يازدهم؛ ادبيات

ه مجموع نشانه
16
16
13
14

را با» خار«وضي 
عالمت عروضي«

− − −
 سوز عالم

ديرآهنگ
  دارآباد

 -  
  ني  ي

  بر  ت
ش  اَز  ـد

متاز نوع » باد« 
،»شُست«و » ت

قا گزينه
1(  
2(  
پ به  )3

4(  

سنجش

 )ستگاه آوايي
  
  
  
  
  

ويد در خط عرو
«با » ط عروضي

-  
يآ 

مســت
  مانـ

و» باغ«ع ميان 
ستر« ديگر، با 

 92(  

    
 

  .رست است
ايس(= تعداد هجا 

16
14
12
13

)70، و 50تا  4
  .رست است

گو مي خـارل از 
خط«ب شما فرق 

  )69تا  6
  .رست است

  )72تا  6
  .رست است

  .رست است
سجع 2و  1ي 
و از سوي ـ  تند

 
تا 90، 56تا  5

  .رست است

  )92تا  9

www.sanjeshse

در 1گزينة  .15
ت گزينه

1(  
2(  
3(  
4(  

7صفحات (
در 3گزينة  .15

صورت سؤال
كه در كتاب

67صفحات (
در 4گزينة  .15

67صفحات (
در 4گزينة  .15

  
در 2گزينة  .15

ها مصراع در
مطرف هست
 .هم داشت

2صفحات (
در 3گزينة  .15

0صفحات (
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 و هـا  قيـت 
 پيـدا  ـاص 
  .شود

 قلمـرو  در 
 هـاي  ماري

) ردشـتيان 

 مشـخص  ا
 طـور  بـه  را

  .يابد  مي

 عنـوان  بـه 
 سازي، بزار

 ستد و داد 
 رسـوم،  و 

 -5ن كـار،    

 حصـوالتي 
 در سـاجي 

 هاراپا، و رو

 ايـن . رديد
 و هنـد  وام 

خود روابط 
 تمـدن  ـاد، 
 اروپـاي  ي 

ationgroup

موفق هـا،  كـامي  
خـ دلبستگي و 

شو مي آنان يشتر

بـابلي  قمـري  ـ 
شم گاه شكانيان،

زر(زرتشـتيان    

را بنـا  آن نقشـة 
ر مشخصاتش ي

هاي مجهز ادامه

ب را روسـتاها  ن 
اب خوراك مانند 
نياز، بر مازاد د

آداب بـا  را ـف 
  :ان بيان كرد

خصصـي شـدن

مح كشت به سند
نس و سفالگري ت

موهنجودار فيات

گر  يونان كشف
اقـو مهـاجرت  ز

ناطق همجوار خ
زيـا احتمـال  ـه 
هـاي دشـت  از ي 

8/6/1398(  

تلـخ  و هـا  ـادي 
عالقه احساس ي

بي يگانگي و هي

ــ خورشـيدي  ي 
اش دورة در. ودند

دينـي شـماري  

ن نخسـت  كننـد، 
تمامي و برداري س

ها ها و آزمايشگاه

نخسـتين و شـتند 
توليد از غير ي
در نتيجه توليد. 
مختلـ منـاطق  م 

توا نگونه هم مي
تخ -4نيـاز،   بـر  

س رود اطراف يز
صنعت  رواج از ي

كشفي در لنهرين

 واقع در جنوب
ا پيش ها قرن ن

 مصر و ديگر من
بـ. دارد آنـان  تة

بيابـانگردي هاي 

8 ومستابستانة (ي 

شـ در طـوالني  
نوعي خود، شتة

خودآگاه باعث ن،

شـماري گـاه  ـه 
بو شده گذاري م

گـاه  كـه  ـتايي 

ك برخـورد  ريخي 
عكس آن عيت از

ه يقات در كارگاه

برداشـ دسـت  ي 
ديگري  فعـالـيت

. تخصص يافتند
مـردم آشـنايي  

اين 34ار صفحه 
مـازاد  توليـد  -

حاصلخي و برفتي
هايي نشانه چنين

ال بين و ايران ي

جزيرة كرت در 
مينوسيان. شد ه

بودند و با يانورد
پيشرفت معماري 

طايفه. م.ق 20
20  


ت و علوم انساني

ساليان و داشته
گذش و سرزمين 

مشتركشان شتة

كـ دهنـد  مـي  ن 
نا ايراني آيين و
اوسـ شماري گاه 

تـار بناي يك به
وضع همان در ت

بعدي تحقي راحل

گـردي از دوره ، 
اي به نيازه عده

والت مهارت و
زمينة ستد، و د

داو براساس نمو
3روستاها،  دن
  ن

آبر هاي جلگه در
همچ. پرداختند ي
تمدني مراكز به ق
  .د

كهن تمدني ار
ناميده مينوسي 
دريا قومي آنان 
و رفاه قدرت، ز
00 حدود در .

)1(تاريخ 

ش يازدهم؛ ادبيات

د مشتركي شت
به نسبت طبيعي

گذش به نسبت ه

نشـان جمشـيد  
 فرهنگ راساس
ساسانيان، دورة

ب كه هنگامي ي،
نخست كنند، ورد

مر و آورده يرون

محصـول، شـت 
اضافه بر  توليد 

توليد اين محصو
داد رونق. شد غاز
بطور خالصه و. د
آمد وجود به و ي

 و تأسيس تمدن

د منطقه اين نان
مي گاوميش ژه
متعلق ياياش ي
اند داشته ستد و 

ل قرن بيستم آثا
تمدن جزيره، ن

.بودند كرده ري
از حكايت سيان،

باشد رفته بين 

 ت

سنجش

سرگذش متوالي، 
ط طور به اند، ده
جامعه يك افراد 

تخت و بيستون
بر ها ماه اما ست،

د در .بود تداول
  .گرديد رايج

برداري خاك و ي
برخو شيئي به ر
بي خاك از را آن 

برداش و داشـت  ،
دليل به. كردند

در ت و آوردند ي
آغ تدريج به ك
آورد فراهم ديگر

جانشيني يك -2
گيري شهرها كل

ساكن و بود تكي
ويژ به دام رورش
برخي وجود. ست

داد يكديگر با ز

در اوايل شناختي
آن اي شاه افسانه

گذار پايه را خود 
مينوس شاهي كاخ
زا مهاجر اقوام ا

    
 

 .رست است

  10فحه 
هاي نسل براي ه
بود شريك هم ي
آگاهي رو، اين 

 .رست است

  15و  14فحه 
ب هاي نوشته نگ

اس داشته رواج ن
مت اوستايي و ي
ر ايران در شد، ي

 .رست است

  26و  25فحه 
حفار از پس سان
اگر همچنين نان
سپس .كنند مي

 .رست است

  34فحه 
كاشت، منظور ه

ك ايجاد دائم، ي
روي بافي پارچه 

نزديك و دور هاي
هاي يكد انديشه

2دامداري،  و ي
شك -6 تجارت، 

 .رست است

  43فحه 
مت كشاورزي به 
پر و پنبه و جو 
اس آمده دست ه
مراكز اين كه هد

 .رست است

  52و  51فحه 
شن باستان هاي ش

ش مينوس، سطة
شهرهاي ونان،
كا بقاياي. شتند

با كشمكش اثر 
www.sanjeshse

  
 

 
در 3گزينه  .15

صف 1درس 
مردماني كه

هاي شكست
از. كنند مي

در 2گزينه  .15
صف 2درس 

سن محتواي
هخامنشيان

سلوكي بابلي،
مي محسوب

در 2گزينه  .15
صف 3درس 
شناس باستان

آن. نمايند مي
م ثبت دقيق

در 1گزينه  .15
صف 4درس 

به كشاورزان
ها سكونتگاه
و سفالگري

روستاه ميان
ا و ها مهارت

كشاورزي -1
گيري شكل

در 3گزينه  .16
صف 5درس 
سند تمدن
گندم، چون
به منطقه آن

ده مي نشان
در 2گزينه  .16

صفح 6درس 
كاوش پي در

واس به تمدن
يو به اروپايي

بازرگاني دا
در مينوسي

erv.ir
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 كـه  كردنـد 
 ميسـن  دن

گ نوشـته   
 ايران در ي
 از پـس . رد
  .د

 و شـكوه  ه
ي بـه نـام     

 و مـنظم  ه 
كومت بابل 

 هاي بخش 

 از اطاعـت  
 طـور  بـه  ا

 داد، نجـام 
 گـردآوري    

نگـاه  ) ب. 

 ،مسـئله  ـا 
 يـا  كسـي  
  .پردازد مي 

ationgroup

كر پـا  بر را هايي
تمد. گويند  مي

و سـنگ شـد  ـي 
شناسي ي باستان

آور دسـت  به ن
شدند مشغول ش

دوباره خامنشيان
پايتخـت ديگـري

سـپاه تشـكيل  ا 
شتر سپس با حك

و النهرين بين ل

اظهـار  بـه  چـار 
را اشـكاني  مـت 

ان دوم مهـرداد  ه 
دسـتور بـه: ـم  

.انيازهـ  رفـع  ي 

يـ پديـده  هـر  ت 
چه سؤال. ردازد

پديده تحول و 

8/6/1398(  

 مينوسي، شهره
را عصر ميسني 

ميخـ خـط  ـدن 
هاي ن به فعاليت

ايران سرتاسر در 
كاوش و حفاري 

هخ سلسلة وران
س امروزي نيز پ

بـا او نخسـت . د 
هووخش .كرد ت
شمال به ماد رو

ناچ گـاهي  خـود، 
حكوم قلمـرو  و ت 
كـه فتوحـاتي  با

بـالش يكـم .ديد

بـراي منـابع  از ده 

ماهيـت بـر  چيز،
پر مي موضوعات

تكوين سير سي

8 ومستابستانة (ي 

حت تأثير تمدن
يونان دنتم رة

خوانـ بـه   موفق
ي عالقه اروپاييان

را باستاني هاي
به شوش ستاني

دو در بود، شده 
فارس استان در ع

رسـيد قـدرت  ج
ايران تثبيت از ي

قلمر نظامي، يت

خ قلمـرو  حفـظ 
قـدرت ايـران،  ر 
با. بود اشكاني ير
گرد استوار آنان 

اسـتفاد و ها وان

چ چه سؤال. ارد
م زماني روند به 

بررس به ،چطور 

21  


ت و علوم انساني

احتماالً تح و يج
دور اولين كه ت

نري راولينسون
شدن خط ميخي

ه كاوش حصاري
باس محوطة در و 

يكسان خاك با 
واقع خود، قلمرو

اوج بـه  مـادي  ه
وسيعي مناطق بر
موفقي اين پي در

ح براي اشكاني، 
سرتاسـر در عي 
تدبي با و اليق ن

سلطنت و درت

تو درك) الف :ت

دا كار و سر ها ه
موقع، چه سؤال

سؤال. دهد مي ر

ي ايرانرافيا

ش يازدهم؛ ادبيات

تدري بـه هـا يفه
است شهر همين 

  . ضعيف شد

نام سر هن به ي
با خوانده ش. كرد

انح متيازا سپس 
آمدند ما كشور

آشوربانيپال ش
ق شرقي بخش ر

پادشاه ر سومين
ب را خود قدرت 

د. داد پايان يان

فرمانروايان تين
وسـيع منـاطق  ر
پادشاهان جمله 
قد هاي پايه و د

است گونه دو به 

پديد وقوع كانم
س. پردازد مي ده

قرار توجه مورد 

 جغر

سنجش

اين طاي. آمدند 
واسطة به. شت
هاي داخلي نگ

انگليسي افسر ك
يستون ترجمه ك

و حفاري جازة
ك به فرانسه از ي

يورش نتيجة در ه
در ايالميان .فت

روايي هووخشتر
...ماد، پارس و 

آشوري حاكميت 
  .يافت سترش

نخست. است شك
بر تسلط با يكم 

از نيز دوم هرداد
رسيد خود هايت

طبيعي محيط 
  ها ه خواسته

م يعني جغرافيا 
پديد وقوع علت 

محيط، و نسان

    
 

يونان جزيرة به
داش نام ميسن ها
و جن شهرها بت

 .رست است

  64فحه 
يك قاجار حمدشاه

خامنشي را در بي
ا فرانسه دولت و
شناساني باستان 

 .رست است

  77فحه 
كه شوش آباد و 

بازياف را خود ين
  .ن داشتند
 .رست است

  82فحه 
فرمانر زمان در د
مختلف م قبايل 

به و. متحد شد
گس صغير سياي

 .رست است

  92صفحه 
ارشك: ين سلسله

مهرداد اما دند،
مهر. داد افزايش 
نه به اشكانيان رو

 . ده اوستا داد

 .رست است

  5فحه 
با ارتباط در ان

 براي رسيدن به
 .رست است

  8فحه 
اساسي ركن با 

 سئوال چرا به
ان متقابل روابط 

www.sanjeshse

شب به شرقي
آنه ترين مهم
رقاب دليل به

در 4گزينه  .16
صف 7درس 

مح زمان در
داريوش هخ

و شد بيشتر
كه، بود آن

در 4گزينه  .16
صف 8درس 
بزرگ شهر

ديري عظمت
انشان يا انزا

در 1گزينه  .16
صف 9درس 

ماد حكومت
از كارآمدي

مآشور  عليه
آس از وسيعي

در 2گزينه  .16
ص 10درس 
گذار اي بنيان

بود سلوكيان
چشمگيري

قلمر وسعت
متون پراكند

 
 
  

 
در 3گزينه  .16

صف 1درس 
انسا عملكرد

سودجويانه
در 1گزينه  .16

صف 2درس 
كجا، سؤال
دارد؛ داللت

كساني، چه
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تن كتـاب   
  .غيره است

 ايـن  ـومي 

  .آورند ي

 آب، سـطح 

 هـر  معيـت 
  .ند

. شد قسيم
 چنـد  بـه   

 نقـش  نـد 
 نقـش  سـت 

 از يكـي  ي، 
. دارد جـود 

 شـاغالن  ن 

  

ationgroup

ئوال بر طبق مـت
بع اقتصادي و غ

عمـ شيب. ست
  . شود رد مي

مي وجود به را ر

س تغييـرات  بـه 

جم جنسـي  و ي
كن ري را بيان مي

تق شهرستان 49
دهسـتان هـر  و

چن هـا  سـكونتگاه 
اسـ ممكـن . ـود 

معـدني مـادة  ع 
وج... و آهن نگ

بيشـترين ـفهان 

 .ارتباط دارد ي

8/6/1398(  

سخ براي اين سئ
ها، منا ها، خليج

ا كرده جدا خزر
، وارخزر درياي 

پايدار و آرام اي

ب توجـه  با آن ت

سني وضعيت از ع
تر ها پاسخ جامع

9 و بود عدد يك
و دهستان چند 

س اغلب امروزه. 
شـ مـي  مـنعكس 

7 از يش   نـوع
سن سرب، روي، 
اصـ و كرمـان  د،

كنش درونيبه . 

8 ومستابستانة (ي 

ترين پاس ي كامل
ه لها، كانا تنگه، 

خ درياي هاي اره
به سرعت با نها

هوا پرفشار، راكز

مساحت .است تر
  .است تر ين

اطالع. دهد مي ر
ه ه از ساير گزينه

ي استان هر نام ه
به بخش هر و ش

شود مي تعيين 
م آنهـا  سـيماي  

بـيش وجـود  بـا  زه 
مس، وكسيت،

يزد هاي استان. 

ديگرست جاي 
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ت و علوم انساني

اند ولي يان كرده
كشورها، درياها،

كنا از را ربايجان
آ از جاري هاي ب

مر و آورد مي راه

3 ن   كيلومت
پايي متر 28 دود

قرار بررسي مورد 
 در نظر گرفت كه

كه استان ده به 
بخش چند به ن

انساني يا طبيعي
و چهـره  در ها
  .د

امـروز و اسـت  
بو گاز، نفت، نند

.است كشورمان 

دلم و جمع يان

)1(شناسي  عه

ش يازدهم؛ ادبيات

را بي پاسخاز  حي
ك ساير به نسبت

آذر منطقة ،وبي
آب و است جان

همر به را باراني

آن متوسط رض
حد آزاد هاي آب 

مرا جمعيت يري
اي را بايد گزينه

ايران كشوري، 
شهرستان هر و ن

ط از اعم آن، ي
ه سكونتگاه نقش 

يابد هتوسع و مل

معدن كشف در
مان موادي ما شور
كدر اشتغال مهم

مي در من 

جامع

سنجش

ها درصد صحيح
ن آن،  قرارگيري

جنو ـ شمالي ت
آذربايج منطقة از

ب و ابري هوايالً 

عر و كيلومتر 12
سطح از دريا ن

گي اندازه قابل اي
ب .است ريزان نامه

تقسيمات انون
شهرستان چند 

جغرافيايي وضع س
.كنند مي ايفا م

تكام يا كند يير

د جهاني هاي دن
كش در. است ن
م هاي بخش از ي
. 

 اي ه شنيد 

    
 

 .رست است

  16فحه 
ه ال تمام گزينه

محل. است 4ه 
 .رست است

  24فحه 
جهت با تالش ي

ا بيش خزر مت
 .رست است

  34فحه 
 كم فشار معموال

 .رست است

  51فحه 
2 حدود ريا 
اين آب سطح. ت

 .رست است

  65فحه 
ها ويژگي جمعيت،

برن توجه قابل رد
 .رست است

  72فحه 
قا صويبت با 13
به استان هر ن،
  .شد مي م

 .رست است

  84فحه 
براساس كونتگاه

هم با را ها نقش 
تغي زمان طول ر

 .رست است

  93صفحه 
تمد ترين كهن ز

جها معدني برتر
يكي معدن خش

دارند را كشور ن

 .رست است

غايب حاضرِ ود

www.sanjeshse

در 4گزينه  .16
صف 3درس 

در اين سئوا
همان گزينه

در 2گزينه  .16
صف 4درس 

ها كوهستان
سم به ها كوه

در 2گزينه  .17
صف 5درس 

عبور مراكز
در 3گزينه  .17

صفح 6درس 
در اين طول

است متفاوت
در 4گزينه  .17

صف 7درس 
جم ساختمان

موار از كشور
در 1گزينه  .17

صف 8درس 
16 سال در
قانون اين در

تقسيم قصبه
در 3گزينه  .17

صف 9درس 
سك هر نقش
اين و دارند

د سكونتگاه
در 4گزينه  .17

ص 10درس 
از يكي ايران
ب هاي قدرت

بخ همچنين
معدن بخش

  
 
 

در 3گزينه  .17
وجو هرگز -
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  .دهد مي خ

.  

توان   را مي

  .گويند مي 

ت و مسائل 
حالـت   ـه، 
عناصـر   ت

 و هـا  يسـت 

  .است ي

ationgroup

.  

رخ واحد جتماعي

شود مي مختلف

  .گويند مي 

مداواي بيماران

كنترل اجتماعي

مشكالت ازها،ين 
جـينت شـوند و در 

صورت آن در .شود

اسكبـه   ايـ ود شـ 

يت تاريخيهوچه 
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كنند ي ايجاد مي

اج جهان يك رون

م هاي اجتماعي 

  .شوند
عقالنيت ابزاري

شيوة م بودن ت

كگيرد،  انجام مي 

براساس قا خلّ
شـ گـر يد يتماع

ش يم يفرهنگ ي

ش يمـ  مربـوط  ي

چ ين جهان دارا

  

  .رود ير م

8 ومستابستانة (ي 

.نامند مي سازي
هايي  محدوديت

كه در هايي است

جهان پيدايش 

ش فراد ظاهر مي
گسترش ععه را 

نادرست يا درست

جامعه نتظارات

  .شود يم م

 به طور فعال و
مقهور جهان اجت
يچار خودباختگ

  .د

يجهـان اجتمـاع  

راموش نكنند، آن

.گيرد مي شكل

جوامع به شما ي

23  


ت و علوم انساني

س درونيي آنها را 
ها و د و فرصت

ه تفاوت نوع از شد،

سبب آنها، ختيار

قوق و تكاليف ا
 طبيعت و جامع

د مثالً .دارند را 

ا با افراد انطباق و

انجام ل اجتماعي

آن، ياعضا كه 
مبهوت و م آن 

دست بدهند، دچ
رديگ يفرا م يد

ج يراد و اعضـا  
  .گردد يز م

خود را فر يها ن

ش آن كالن ماعي

  .ي است

  .شود يم ي
يو فرهنگ يماع
  

ش يازدهم؛ ادبيات

هاي اجتماعي ش
شوند  مستقل مي

باش اجتماعي هان

اخ و اراده تنوع 

به صورت حق عي
ن براي تسلط بر

  .اند جتماعي

هاي اجرايي ش

و جامعه فرهنگ

پذيري و كنترل 

پردازد يعامل م
ياما اگر اعضا. 

از د گريد يهنگ
دي به صورت تقل

افـر يِو منف بت
باز يهان اجتماع

  .ت

ها و آرمان تيواقع

هاي اجتم ارزش 

يد و جوامع غرب
  .ت

يگ در افراد درون
اجتم ،ياسيت س

.است ش جمعيت

سنجش

ي بر افراد و كنش
ها رور از انسان

جه هاي سطحي ه

همچنين ها و ن

ي جهان اجتماع
ري حاصل از آن
عضاي جهان اج

روش و فنون ربارة
  .ت

ف پذيرش براي كه

جامعه قياز طر 

ه داد و ستد و تع
.شوند ارويرو گر
عناصر فره نشي
و نشيو گز قي

مثبي ها ي نوآور
جه يفرهنگ تي

علل بيروني است

، ويجهان اجتماع

و عقايد مدار بر

افراد يابي تيهو 
است جمعيتمعه 

آن، فرهنگ ةسط
تيهو ير و نابود
افزايشجتماعي، 

    
 

هاي اجتماعي ده
به مر ي اجتماعي
 .رست است

اليه به كه مربوط
 .رست است

انسان معرفت و 
 .رست است

هاي  و محدوديت
م تجربي و فناور
راهنماي كنش ا
 .رست است

در داوري توان ي
 تجربي شناخت

 .رست است

  :رات نادرست
  
هايي كه فعاليت ه
:  
ياجتماع تيهو

 .رست است

به يهنگام ياع
گيدي اجتماع ان

گز ق خود را در
يرا بدون تحق گر

 .رست است

ابداعات وبه  اي 
يموجود در هو ي

ديگر مربوط به ع
 .رست است

ج كي يكه اعضا
 .رست است

بر جامعه هر گي
 .رست است

يعامل اصل، ري
ط بقاي هر جام

 .رست است

است كه به واس 
ورود استعمار ةن

 هويت جهان اج

www.sanjeshse
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آگاهي تنوع

در 1گزينه  .17
ها فرصت -
رشد علوم -
ر ها ارزش -

در 3گزينه  .18
علوم تجربي

هاي با روش
در 2گزينه  .18

بررسي عبار
:عبارت دوم

مجموعه به - 
عبارت سوم

ه ديبازتول -
در 4گزينه  .18

جهان اجتما
خود، با جها
قافعال و خلّ

گيد يفرهنگ
در 3گزينه  .18

يعلل درون
يها بست بن

هاي د گزينه
در 1گزينه  .18

ك يدر صورت
در 2گزينه  .18

فرهنگ هويت
در 2گزينه  .18

دار سرمايه -
اولين شرط -

در 4گزينه  .18
يروش اقناع

، روزناقتصاد
الزمة بسط
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 بسـط آن  

تزلـزل  (ه ـ 
ـاد شـده و   

آن  در .ـود 
 و نـد يآ يمـ 

الت بـه مـا     
تشـابه  ) 1 

قول بنـايي  
 رد گزينـه (

طـق توجـه     

هـيچ  . سـت  

لـف بـراي    

 و 3هـاي   ه

ست كه به 

ationgroup

جهان موجود از

بـ سـازند  يرا مـ  
ايجـا )ران هويت

شـ يبـاز مـ   ياع 
در مـ ي فرهنگـ 

ر برابـر مشـكال
رد گزينـه ( .ـت   

به منطق با شاق
. ( مواد بنا باشد

ث الفـاظ در منط

تباين برقـرار اس

چنـد روش مختل

رد گزينه( .كنيم
44  

 قضيه شرطي اس
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ممكن است ج و 

جهـان ر يرهنگ
بحر( جود ندارد

اجتمـا جهـان  ن
تحوالت صورت 

دهد و د شان مي
ـاي درمـان اسـت

تشا) 2 د گزينه
 حكم مصالح و

به مبحـث. شود

ي هم رابطه تزي

اي از چ مجموعه

ك خالفي ارائه مي
س پنجم صفحه 

قسمتي از يك 

8 ومستابستانة (ي 

اي نوين است ه

فر تيكه هو يي
وج ياجتماع يها
آن يفرهنگ تي

به و روند ير م

را نش. ..سرعت و
هـ و روش) طات
رد(بودن ) نظري

د نه اين كه در

ش )ف و استدالل

زفهوم كلي و ج
  23ا 

ونده است ارائه م

دالل تمثيلي مخ
درس) 3  گزينه

1 ولي گزينه) 
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ت و علوم انساني

ش آگاهي و اراده

هاي ها و ارزش ن
ه و ارزش دي عقا
هو يدگرگون ي
فراتر ياجتماع ن
  .د

 ميزان بنزين، س
مغالط( ها بيماري

نظ(  از نظر علمي
شود ي فكري مي

تعريف( ديشيدن

بين مف. يييا جز
تا 20وم صفحه 

جهول براي شنو
  32فحه 

كنيم يا استد مي
رد( . شده است

حملي يا شرطي
  56 و

 منطق

ش يازدهم؛ ادبيات

دايش و گسترش

، آرما ديدر عقا 
حفظ و دفاع از

يراه برا پديد آيد
درون جهان رات

شود يم ليتبد 

و است كهرخود
 حيث شناخت ب
ي بودن است نه

ث استحكام بناي

 به خطاي در اند

واند كلي باشد ي
درس سو. نيست

ن تصورهاي مج
در س چهارم صف

 اختالف توجه م
ن و شكل اشاره

يا ح( شوند ب مي
و 55شم صفحه 

سنجش

  عي و متغير
  متغير
   متغير

ديد، نيازمند پيد

ديترد تداوم با 
توان ح جايي كه

 بحران هويت پ
رييتغ ةز محدود

يگريد يجتماع

ي كنترلي يك خ
ق با پزشكي از
 جهت كاربردي
رگيري آن باعث

  5 و 

تواند منجر  مي
  13 صفحه 

تو شته باشد مي
ي نيياي جز  كلي

كردن، شناساند
د .كند كمك مي

يلي يا به وجوه
تالف بين انسان

ي قضيه محسوب
درس شش. شود ي

    
 

 .رست است

كتسابي، اجتماع
سابي، فردي و م
تسابي، فردي و
 .رست است

ان اجتماعي جد
  .كند

 .رست است

در صورت ينگ
نجر شده و در ج
 جهان اجتماعي

از ياجتماع رات
اج به جهان ياع

 .رست است

هاي چون سيستم
تشابه منطق. دهد

ي ازسوار چرخه
ث است كه به كا

4خست صفحه 
 .رست است

خطاي در الفاظ
درس دوم. شود

 .رست است

 يك مصداق دا
هيچ. ي نيست

 .رست است

هدف از تعريف ك
عرفي بهتر آن ك

 .سترست ا

ك استدالل تمثي
به وجوه اخت 2 ه

 .رست است

نوعي 4 و 3 و 2
يه محسوب نمي

www.sanjeshse
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برخـي  «د  
اي  ل قضيه

  79صفحه 

. هـم اسـت   

رس دهـم   

ationgroup

شـو خل آن مـي 
اگر اصل. ف است

درس هشتم ص .

قضـيه مه) 1 ـه 

رزيابي كنـيم د

8/6/1398(  

متداخ. دق است
ود برخي ب الف

  68تا  63 حه

.كنيم ررسي مي

رد گزينـ( طـرف 

 اصلي متن را ار

8 ومستابستانة (ي 

كه صاد» . است
شو ين قضيه مي

رس هفتم صفح

ه قياس را نيز بر

ن هم زمان دو ط

جه كنيم تا پيام
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ت و علوم انساني

هر الف ب« شود
عكس ا .ق است

در) 3 و 2 و 1ي 

س، قانون نتيجه

ن يا كاذب بودن

شنويم توج ه مي

ش يازدهم؛ ادبيات

ش تناقض آن مي
ي آن هم صادقي
هاي رد گزينه( .د

سشرط اعتبار قيا

صادق بودن) 3 

زشي كلماتي كه

سنجش

كاذب باشد مت» 
يصادق است جز
بايد صادق باشد

س، عالوه بر سه ش

و 2 رد گزينه( 

زت بايد به بار ار

    
 

 .رست است

» الف ب نيست
چون كلي ص» .ت

 عكس آن هم ب
 .رست است

عتبار يك قياس
 .رست است

 شرطي منفصل
  87صفحه 

 .رست است

بار ارزشي كلمات
  

www.sanjeshse
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