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آزمايشي آزمون پاسخ تشريحي
پنجممرحلة ـ  يازدهمسنجش 
)25/11/1398(  

)يازدهم( ادبيات و علوم انساني  

:باشد ر قابل مشاهده مياز طريق سايت اينترنتي زي 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 رات ارزشمند شما عزيزان در خصوص اين آزمـون مندي از نظ هاي آزمايشي سنجش و بهره در امر آزمون
هـاي شـود، ديـدگاه   از شـما عزيـزان دعـوت مـي    . گـردد  معرفي مي test@sanjeshserv.comپست الكترونيكي 

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

sanjesheducationgroup@  هاي آزمايشي سنجش كانال تلگرام آزمون

11از  8آزمــــون 
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در گزينة يك
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ماضي بعيد
)حذف فعل معين

در 2گزينه  .1
توضيح گزين

بخشي جان
ج: گزينة دو

.وجود ندارد
ت: گزينة سه

:گزينة چهار
در 4گزينه  .1

توضيح آرايه
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ك: گزينة سه
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ها نقش واژه
برداشته

     

در 4گزينه  .1
توضيح آن ك

در 1گزينه  .1
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بسياري از ش←
هايرد گزينه(  
)3 رد گزينه(  

حكومت اسالمي
4و2هاي گزينه

رد ساير گزينه( 
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در 3گزينه  .2
مفهوم ابيات

رد 4گزينه  .2
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به انسان فها ين
ها بهك از دلفين

.ند
ي مخصوصي را
لفين ياور انسان

2/11/1398(  

رد گزينه( رگتر 
رد ساير گزي( د 

–ها فارسي است

من الّنماذ←مند
ر( جميع الّشباب

ب انبارها بپرس

د. دهدنجات مي
.ست

ن به آن اشياء تع
هاي جمع شدل

فرستدصي را مي
ش از غرق شدن

هاي تيزشابيني

دلفي -2.  كنندي
هر يك - 4. دارند

بشتابنه كمك او 
ها صداهايدلفين
دل - 4. كنندرك

25 پنجممرحلة (

شكاري بزر←)
شودترشح مي←

اصل آنه:  فارسّية

ي تربيتي ارزشم
کّل الّشباب، ج←

هستند درباره آب

ا از غرق شدن ن
اسافراد گروهش 

بدون نگاه كردن
ها در يافتن محل

صداهاي مخصوص
آب براي نجاتش

شوند و باع مي

ها تعيين ميآن
ون بر سي صدا

هاي ديگر بهين
هنگام خطر د - 

ها يكديگر را در

.د نه خشكي

5  


(و علوم انساني 

وصفیترکيب (
←)فعل مجهول 

اصلها ف -۳ري

  رابر شدند

ياز الگوها–)  1
←همه جوانان–

نه و سرگردان ه

زندگي افرادي ر
رتباط بين او و
اندازه اشياء را ب

هپس آن. گيرند

شود صخمي مي
تقالش به سطح

اطرافش جمعها 

.خارج كند
ز نگاه كردن به
ي مختلفي افزو

هاست تا دلفيين
2. شوندخته مي

ي است تا دلفين

كندا زندگي مي

يازدهم؛ ادبيات

(فريسة أکبر–) 
(ُتفَرز–) 2ينه 

گل ديگر:   خر
سروده است: 

دو تيم بر:  ريقان

رد گزينه( حکيم
–)  3و1هاي نه

ها تشندر بيابان

است و گاهي ز
اي براي اروسيله

ها وواند مسافت
گها را به كار مي

گيرد يا زخر مي
كمك به او و انت
هديدن او، دلفين

و صدا را از خود
ي اشياء را پس از

ها صداهادلفين

كردن ساير دلفي
زيبايشان شناخ

صداها ابزاري -3

ست كه در دريا

سنجش

)3رد گزينه( ح 
رد گزي( هان او 

 (  

هدفًا آ -۱هانه
أنشَد–هاييلمع

تعاَدَل الفري/   ل

واعظ لقمان الح
رد گزين( ِبها←ا

1(  

از سواراني كه 

روباتيك مشهور
فرستد و آن وبش 

توكه دلفين مي
هنگ و صلح  آن

اي قراض حادثه
بفهمند و براي ك

آيد و هنگام دي

ر است سي و دو
هايها فاصلهين

-3. كنند ك مي
.د

به منظور خبر ك
ها با حركاتين

3.ا كمك كنند

ن كوسه ماهي ا

.ست است
تمساح←)معرفه

هان خود يا از د
4رد گزينه (  ش

.ست است
طاهاي ساير گزين

مل: )نکره(ّمعات

.رست است
تيم مقابل: بل 

.رست است
مو←مان حكيم

هابه وسيله آن–
 رد گزينه( َتدي

.رست است
←رع اول بيت 
  :ك مطلب 

جام حركات آكر
لف را از خودش
بت كرده است ك
ي كشورها در جن

نند
در معرض مي كه

ود او را از صدا ب
ها به شمار ميين
.ند

.رست است
متن دلفين قادر

دلفي -1←ها نه
غرق شدن كمك

كشدماهي را مي
.ست است

صداهاي دلفين
دلفي -1←ها نه

هاتا به آنرستند
.ت

.است رست
تن دشمن دلفين

www.sanjeshse

درس1گزينه  .3
م( الّتمساح 

از ده←فمه
چشمانش←

در 2گزينه .3
تصحيح خط

ملم -4كتابها

در3گزينه  .3
الفريق المقا

در 4گزينه  .3
پندهاي لقم

–)  2گزينه 

َيهَتد←شوند
در 2گزينه  .3

ترجمه مصر
ترجمه درك
دلفين به انج
صداي مختل
تحقيقات ثاب
خاطر برخي
كنكمك مي

دلفين هنگا
توانند مقصو

دشمن دلفين
كشناو را مي

در3گزينه  .3
با توجه به م
ترجمه گزين
نجاتش از غر
يك كوسه م

در2گزينه  .3
طبق متن ص
ترجمه گزين
فرانسان مي

ها استماهي
در 4گزينه  .3

بر اساس مت

erv.ir
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او كمك
.كندمي

« عوله 

/  مبنّی  - 

دشمني -
-4. ايد

ك سال
ركس در

ن و به

به: شرّ 

است كه

ين
س بايد به

ationgroup

و در درياها به
خشكي زندگي م

فعل و مفع/ ب 

-معلوم  –متعدّ 

2. وست توست
حسان ياريت نما

كالس يازدهم يك
هر -4. مل كند

ه خدا توكّل كن

ش -2.  كندت مي

ين مردم كسي

پس او محبوبتر
اي شود پسخانه

2/11/1398(  

آينده شمار مي
ها در خن دلفين

معرب - معلوم  

م–»إثبات« دره 

ظ كند پس او دو
د و بر نيكي و اح

دانش آموزان ك
ي اخالقي را كا

به-3.شودار نمي
).زين

ي بر رنگ داللت

بدتري-3. ي است

دم سود برساند پ
هركس وارد خ-4

25 پنجممرحلة (

دوست انسان به
دشمن -4 .كنند

–متعدّ –ب إفعال

مصد إفعال و 

 مفعول/ نکره 

در غيابت حفظ
و ستم باز دارد

.رساندي

-2. شوندنا مي
هايبزرگواريت تا 

.ند
بر زورگو ماندگا

برنگز( خود نگير 

ن أفعل است ولي

وغ كليد هر بدي
.بيندمي

  .ده است
هركس به مرد -

4.آيدش به بار مي

6  


(و علوم انساني 

ها ددلفين-2. ت
كز خود دفاع مي

ف واحد ِمن باب

ف واحد من باب

ن -معرب -کر 

  
حت كند و تو را
كه تو را از ظلم

مي س به تو زيان

ي با يكديگر آشن
مبر را برانگيخت

.هي وجود ندارد
فعل نهي هستنه

ت در قلب متكب
عنوان دوست خ

وزن :األزرق  -1
.

درو-2.رسدر مي
تيجه كارش را م

را منفی کرد» د
-2. گنا قرار دهد

پشيماني برايش

.د

يازدهم؛ ادبيات

ين حيوانات است
شكل گروهي از

ثّی بزيادة حرف

ثّی بزيادة حرف
ة

مذک: » صوت 

الُعدوان←دوان
ورد عيبت نصيح
تو كسي است ك
سود برساند پس

  )آفرينش
از سال تحصيلي

خداوند پيام -3
.بيندوند را مي

م گزينه فعل نهي
التّتخذ -۴    

حكمت-2.نگردان
د پس او را به ع

1:   ساير گزينه
باب افعال است
قريبا به سي متر

نتدم نيكي كند 

يريد« د و فعل 
د شما را در تنگن

بيازمايدموده را 

الغه وجود ندارد

سنجش

تريين از باهوش
قابل دشمن به

مزيد ثالث –ائب

مزيد ثالث –ائبة
والجملة فعلّية» 

«سير و مفرده 

الَعد–) کسی که
تو را در موي كه 
دوست -3. ست
خواهد به تومي

به معنی آ( خلق
ها در آغاكالسي

.ل خواهند شد
يشد قدرت خدا

است كه دركدام
التتوّکل - ۳ّعر

مردم رويت را بر
كس دروغ بگويد

در. فضيل است
ماضي: أحسنَ 

گ آبي طولش تقر
هركس به مرد-4

باشدف نفی می
خواهدداوند نمي

هركس آزمو -3

م گزينه اسم مبا

دلفي- 1 ←ها نه
ها در مقدلفين -

.ست است
للغا – مضارع 

.رست است
للغا –ل ماٍض 

»الّدراسات« له 
.رست است

جمع الّتکس–سم
.رست است

اسم به معنی( 
كسي -1←هانه

دوستي نادان اس
ق نگير زيرا او م

.رست است
َخ←ُخلق - َفکَّر
همك- 1 ←ها نه

سه فارغ التحصيل
ش خداوند بيندي

.رست است
ل به اين معني

التصع -۱←ا 
از مر-1←ها  نه

هرك -4.  ل نكن
.رست است

اسم تف» شرّ «  
أ -4.  است » ي
نهنگ-1←هانه

4.بان او بترسند
.رست است

حرف» ما « ←
خد - 1 ←ها نه

. نزد خدا است
.الم كند

.رست است
ل يعني در كدام

www.sanjeshse

ترجمه گزين
-3. كنندمي

درس1گزينه  .3
فعل←ُينِقذ
  »حياة

در 3گزينه  .4
فعل←أثبتت

فعل و فاعل
در 4گزينه  .4

اس←أصواتاً 
در 3گزينه  .4

(َمن ←ِمن
ترجمه گزين
دانا بهتر از د
دوست احمق

در4گزينه  .4
يتَف←يتَفکِّر

ترجمه گزين
بعد از مدرس

مورد آفرينش
در 2گزينه  .4

صورت سوال
در گزينه ها

گزين ترجمه
ديگران توكّل

در 3گزينه  .4
3در گزينه 

بدي« معني 
ترجمه گزين
ديگران از زب

در 1گزينه  .4
←1در گزينه 

ترجمه گزين
بندگان خدا
اهل آن سال

در3گزينه  .4
صورت سوال

erv.ir
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را به
ه به بدي

خرت
ه و دمنه

عامله
اي دانش-

« مصدره 

خالفت
تان را ياد

 .كنـد  مي ه
كه پرسي،

عـين  در ر، 

صـص. الم 

روشـگاهي 
.ت نيست

ationgroup

و من شما -2
بسيار امركننده

س او در دنيا و آخ
ارسي مثل كليله

يك سال قبل مع
-4)نخواهد كرد

فعل مزيد و م -

هاي نادان مخت
من كاشتن درخت

.اره دارد

تجربه را دنيا در
كي روي، ره ز 

متغيـر يازهـاي 

اسـال دين بودن

فر خـود  بـراي  م 
اين تصور درست

2/11/1398(  

.كنددايت نمي
،گمان نفسبي

سود برساند پس
ي از كتابهاي فا

دو شريك ي-2)
جذب: منفي ( 

-۴»   هاَجَم  

از خصلت -2.ست
من-4.رد پدرم به

همگاني اشا/ ي 

زندگي بار يك
/يابان در پيش 

ني بـه  توجه: »يد

روزآمد و ويايي

كـدام هـر  كـه  د 
و. 33ص » .يند

25 پنجممرحلة (

ر دروغگوست هد
-4.  فتار اوست

به بندگان خدا س
تعدادي - 4 .كنند

سرود نخوانيد:  
.ذب خواهد كرد

)كنيه نمي

«م الفاعل من 

ش حقي قائل نيس
مقابل حمله كر

عمومي/ عامه / م 

و آيد مي دنيا ه
تو در خواب و بي

هاي جدي سالح
30و 
پو ←كننده  يم

هسـتند كـاال  ان
نماي انتخاب را ي

7  


(و علوم انساني 

ف كننده و بسيار
نسان زيبايي گف

هركس ب -2 .ت
يك راهنمايي ك

.شودمي
منفي. ( خوانيد

ردشگراني را جذ
دوره: منفي ( ي؟ 

اسم -۳علة    

سبت به خودش
ما به دروازه تيم

به هدايت عام﴾

به بار فقط يك
تو كاروان رفت و

يد و استفاده از
29صص . سالم
تنظي قوانين جود

فروشندگا مانند
يكي كاالها آن ن

)2(و زندگي 

يازدهم؛ ادبيات

سي را كه اسراف
زيبايي ان - 3.  م

.ست
اي نيستسنديده

نشان را به كار ني

منفي م» ما « 
بخهر روز سرود 

تاي تاريخي گر
كنيت دوره مي

ر من باب مفاع

كه براي كسي نس
مهاجمان تيم م

دي خَلقَه ثُمه﴾

است كه انسان
ك: اين بيت است

بانكداري و خري
اس دين بودن مد
وج: »»االسالم ي

پيامبرانكنند  ي
بين توانند مي ردم

و دين

سنجش

شك خداوند كس
كنمده دعوت مي

اسم علم اس» نه 
ودپسندي كار پس
مادر بايد فرزندانش

.ت

ماضي است و با
صف صبحگاهي

اين روست-3)دند
ز شروع امتحانات

مصدر -۲ ←ا

گر كسي است ك
يكي از-3.فهمد

شَيء اَعطي كُلَّ 

ارة اين موضوع
در ارتباط باشد ا

 8 

.ت

.ت

ز جامعه دربارة
روزآم و پويايي←

و ضَرَر راري الضف

برخي تصور مي«
مر و كنند مي يغ

شبي -1←نه ها
ند بسيار آمرزند

.رست است
كليله و دمنه« 
خو - 1 ←ها نه

پدر و م -3.ست
گردانده شده است

.رست است
فعل م» تعامال« 
در ص-1←ها نه

معامله نكرد: في 
سهايت را قبل از

.ست است
هاطاهای گزينه

ستمگ-1←هانه
قبل از اينكه بف

.رست است
الَّذي ربنَا قالَ﴿

.رست است
دربا 2عر گزينة 

موضوع سؤال د
چون باشي؟ ص
.رست است

كتاب است 19ص 
.رست است

كتاب است 17ص 
.ست استر

قوانين مورد نيا
←ثابت زهاي
الضَ«كنندة  ترل

.رست است
«:ب چنين است

تبلي ار خود الي

www.sanjeshse

ترجمه گزين
سوي ارجمن

.است
در 4گزينه  .4

4در گزينه 
ترجمه گزين
سعادتمند اس
به عربي برگ

در 2گزينه  .4
«2درگزينه 

ترجمه گزين
منف( .كردند

آموز آيا درس
درس1گزينه  .5

تصحيح خط
  » تعليم 

ترجمه گزين
كردن است

.داد

در 2گزينه  .5
آية شريفة  

در 2گزينه  .5
دو بيت شع  

اگر بيتي با
چه كني، چ

در 1گزينه  .5
ص   مطابق با

در 3گزينه  .5
ص   مطابق با

در 4گزينه  .5
استخراج«  

نياز به توجه
قاعدة كنت«  

31و  29
در 2گزينه  .5

عبارت كتاب  
كا بازكرده و

erv.ir
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به مردم از

يـا  رفت، ي

روابـط ند
. رسـاند  ـي  

5  

هـاي مهـم

73  .و رد

فاطمـه  ت 

.ه

تبـاط ايـن

ص» .كـرد 

راسـتاي  ر

ationgroup

بسياري و ست

مي پيامبر نزد آن

توا مي هم و شود
هـوم را مـين مف  

58ص » .نيست

ه بري از بخـش  

ص. »دي بـود  

حضـرت خانـة  در

همان صفحه» .

و ارتب) ع(علـي  
4.  

ك مـي  را تقويت

د) ع( اطهـار  مة

2/11/1398(  

شده اس تاريخ ول

قرآ شنيدن راي
44ص » .دند

ش مي بيگانگان ة
نيـز همـي» بيل

ميسر سالم، تي

اي پيـامبهـ  ليت

نـژاد و قـومي  ي 

از د مسـجد  به
9  

الهي است ورات

م اميرالمـؤمنين
4و  2هاي  گزينه

آنان قدرت و د

12 .  

ائم اقدامات«به 

25 پنجممرحلة (

طو در قلوب و ر

بر كسي اگر و د
كرد مي مجازات

سلطة مانع هم،
نفي سب«و آية » 

حكومت ك نظام

عصمت و مسئول

هـاي تعصـب  هـا  

رفتن هنگام ح،
91ص » .خواند ي

دستو ةكنند يان

عـدالت، و علـم
رد گ. ؤال نيست

بود آنان نفع به ه

7و ص  ـ 126

مربوط قدامات
 125.  

8  


(و علوم انساني 

افكار در آسماني
45ص » .اند ده
كنند منع قرآن ن

را او داد، مي فرا

اسالمي، حكومت
»...كند تنظيم ي

يك وجود بدون]

يد كه ضرورت ع

ارزش ايـن  از ي 

صبح روز هر ها ت
مي را تطهير آية

بي و دين با طابق

به عصمت، ع» يٍّ
آية سؤرتباط با 

كه دادند مي دان

ص ـ 126و  1

و در راستاي ا» 
و 124صص. ود

.124ص ـ

يازدهم؛ ادبيات

آ كتاب اين عادة
شد مسلمان آن
شنيدن از را دم
ف گوش ايشان ن

ح تشكيل: ... ي
اي گونه به شورها

كنند بنا عدل ة

وجه داشته باشي

.اند  آمده

يكـي. كـرد  بارزه

مدت موضوع، ين
آ و زد مي صدا» 
مط آنان، عمل و

القُرآنُ و علي مع
لت دارد اما در ا

ميد هايي نديشه

25صص  ـ 12

»)ص(پيامبر  رة
شو و بررسي مي

126ص  ـ 12

سنجش

الع خارق نفوذ ب
تأثير تحت دان
مر مشركان، ان
خواندن قرآن به

.تاب است

اسالمي جامعة ل
كش ساير با را ي

پاية بر اي جامعه

.است
آموز بايد تو نش

كتاب آ 71و  70

مب جاهلي هاي ش

اي از مردم گاهي
»اهل بيت«را  ه

سخن اند، عصوم

.ت
ليع عوالقُرآنِ م

لين اشاره و دالل

ان به اغلب باس،

4ص : ترتيب از

سير و سخنان ظ
مطرح» آنان ي

6 ص: ترتيب از

.رست است
سبب لفظي، بايي
انديشمند و يبان
سرا بود كه شده
پيامبر، خانة وار

.رست است
كت 46ده از ص 

.رست است
استقالل حفظ ت

فرهنگي و صادي
 59  

ج مردم،[بزرگ 
.رست است

كتاب اخذ شده
ن داوطلب و دا

.رست است
0و  69در صص 

.رست است
ارزش با) ص( دا
.3و  2

.رست است
آگ براي) ص( رم

خانه اهل و شت
مع خاص تعداد

.رست است
كتاب است 98ص 

ع«ت كه حديث 
ديث شريف ثقلي

.رست است
عب بني و اميه بني

.رست است
رگرفته شده به ت

.رست است
حفظ«در ذيل 

ديني مرجعيت و
.رست است

رگرفته شده به ت
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در 1گزينه  .5

برگرفته شد  
در 3گزينه  .5

ضرورت )ج«  
اقتص سياسي،

و 58صص 
هدف اين«  
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عزيزا: نكته  

.درس است
در 4گزينه  .6

به ترتيب د  
در 1گزينه  .6

خد رسول«  
2هاي گزينه

در 3گزينه  .6
اكر پيامبر«  
گذ مي) س(
اين چون«  

در 1گزينه  .6
ص   مطابق با
درست است  

حديث با حد
در 4گزينه  .6

ب حاكمان«  
114  

در 2گزينه  .6
مطابق و بر  

در 4گزينه  .6
اين حديث  

ودين تعليم
در 1گزينه  .6

مطابق و بر  
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برگزيده را

عمـل  سالم
135  

شـيعيان  ما

ationgroup

مناسب هاي ش

اس دستور طبق
5ص » .ديدند مي

مابراي امام آن

2/11/1398(  

فرهنگي، روش و

بر موردي در ي
م يكسان را همه

ياران و شده ن

25 پنجممرحلة (

سياسي مختلف

حاكمي اگر و ند
ه) ص( خدا ول

بيا )ع(هادي  م

ديني

9  


(و علوم انساني 

م شرايط در و ت

گرفتن مي نظر در
رسو جانشيني و

امام توسط كه ت

.شده است

.وج نمايد

هاي ف و اقليت

يازدهم؛ ادبيات

است كرده ندگي

د را حاكمان ري
خالفت غصب ر

.كتاب است

است شيعه رفتي

كتاب اخذ ش 14

.

خداپرستي عرو

.اند ي نموده

.سان اشاره دارد

.ت

معارف

سنجش

.ست

25 ه  زن سال
13  

و رفتار اخالقي 
در اما ،كردند مي

ك 136و ص  13

.است

معر منابع از كي

40و ص  140ص 

.داي يگانه است

.يرد

عالم حقيقت و

پذيري معرفي ت

.شده است

بعاد وجودي انس

.م نيايد

رخت ايمان است

.رست است
كتاب اس 126ص 

.رست است
كه است ك انسان

37ص » .است ه
.رست است

هاي تفاوت مان
تأييد م را مورد

.رست است
37مطابق با ص 
.رست است

كتاب ا 141ص 
.رست است
يك» جامعة كبيره

142ص » .د
.رست است

ص 141ز ص  و

.رست است
م به ايمان به خد

.رست است
گي خدا شكل مي
.رست است

ل قادر است به
.رست است

گفتار و مسئوليت
.رست است

آدمي معرفي ش
.رست است

ايمان به تمام ا
.رست است

ر عمل به چشم
.رست است

نتيجه و ميوة د
.رست است

.اعي است
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اند كرده نقل

در 3گزينه  .7
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نظرية اجتما
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Part A:

اسـتفاده)

ationgroup

: Grammar

(have / has 

2/11/1398(  

.ست

r and Voca

(p.p +كامـل    

25 پنجممرحلة (

يز را فرا گرفته ا

.يند

abulary 

ز زمـان حـال كا

10  


(و علوم انساني 

.گيرد ي

حمت او همه چي

.باشد سان نمي

گوي يت عامه مي

.كند سب مي

دهد بايد از مي

)2(انگليسي 

يازدهم؛ ادبيات

ان را فرا ميي انس

.گرگون شود

چون لطف و رح

ن در زندگي انس

ست و به آن هداي

.نيت است

.ت

يت بيشتري كس

ع زمان را نشان

ا

سنجش

ردي و اجتماعي

سان به كلي دگ

ند وجود ندارد چ

جزء بازتاب ايمان

.ر باشد

.است

كامل شدن است

.ينش است

.د

شرط الزم انسان

گذاري است  انون

بينديشد موفقي

.باشد گ مي

since كه شروع

.رست است
سراسر زندگي فر

.رست است
ود كه زندگي انس

.رست است
ر پيشگاه خداون
.رست است

فرد بر جامعه ج
.رست است

ه صاحب اختيار
.رست است

.دي باشد
.رست است

نگيزانندة اراده ا
.رست است

.شود ده مي
.رست است

.ت
.رست است

دا متوجه انسان
.رست است

ت در جهان آفر
.رست است
شود ي ناشي مي
.رست است

تدبيري انسان
.رست است

يت عمومي و قا
.رست است

چه بيشتر و بهتر
.رست است

سان پس از مرگ

.رست است
eمفهوم جمله و 
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.م

يم و بعد از

Part B:

ationgroup

li كنيم اسم مي

كني استفاده مي

.ب بيرون بيايد

: Cloze Tes

2/11/1398(  

ittleكند از  مي

How much

.جي است

.د

قهوه از تختخواب

t 

25 پنجممرحلة (

م مقدار خيلي ك

hد مقدار آن از 

خارج آموز دانش

باشد بحث كرد

دن يك فنجان ق

.ارد

11  


(و علوم انساني 

ينجا اشاره به مق

پرسيدن در مورد

.

.زند حدس مي

لبي براي يك د

.داده است

آموزان مي دانش

ست بدون خورد

ن كار وجود ندا

.جام دهد

يازدهم؛ ادبيات

ست و چون در اي

ت براي سؤال پر
.شود ستفاده مي

.اشدب ي

.باشد كردن مي

هاي اطراف آنها

عموالً تجربة جا

دل جديد انجام

كه مربوط به د

توانس كه او نمي

ر انجام دادن اين

ه طور مناسب انج

.ستند

.د

.ست

سنجش

قابل شمارش اس

ابل شمارش است
جملة سؤالي اس

مي onي هفته 

رگ شدن، رشد

ه ديد را از جمله

ده بريتانيايي مع

ارآمدي براي مد

وضوعات مهمي

ه آنقدر زياد بود

ه هيچ خطري د

را به رارد كه كا

دانس را عالي مي

زده بود م هيجان

آمده اس) 3(زينه 

.رست است
اسم غير ق )پنير

.رست است
اسم غيرقا) پول

رد نظر و سپس
.رست است

مناسب روزهاي
.رست است

(g به معني بزر
.رست است

معني كلمات جد
دن

.رست است
گي با يك خانوا

.رست است
بازاريابي كا ،كت

و مؤثر
.رست است

م ما در مورد مو
ردن

.رست است
ي به قهوهتكياد 

.رست است
مطمئن است كه

مشخص
.رست است

وانايي اين را ندا

.رست است
ه اختراع جديد

.رست است
راي گفتن سالم

زده
.رست است

يب جمله در گز
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money )پ

آن اسم مور
در 4گزينه  .7

حرف اضافه
در 3گزينه  .8

grow up)

در 3گزينه  .8
او مع: ترجمه

حدس ز) 3
در 1گزينه  .8
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در 4گزينه  .8
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او بر: ترجمه
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در 3گزينه  .9
بهترين ترتي
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Part C:

ationgroup

: Reading C

p
1  
1  



2/11/1398(  

.ست

Comprehen

  

ول كشيد؟

.   

s
1  

1  


25 پنجممرحلة (

درست اس» مدتي

nsion 

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

شود مي

. ..............زيرا 

بيمارستانش طو

............ت به جز 

~ p ∨
p  p s∨

1  
1  
1  


(  

12  


(و علوم انساني 

بعد از مد«معني 

.ت شد

.ست

...خوب شطرنج 

بازي مچگونه ) ز

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

ن را عملي كند

و گرفت؟

زشكي و افتتاح

ر زندگي اليزابت

(~ p ~ s)∧
(p s)∧ ∨
1  
1  



)2(ي و آمار 

يازدهم؛ ادبيات

"after a به م

ديل به يك عاد

بوده ا..............  ن

ت زيرا بازيكنان خ

. .....  
شطرنج بليتز(س 

كه يك بازيكن 

براي جراح شدن

دكتر شدن از او

ن او از مدرسه پز

ها هستند در ين

p ~ p ≡
~ ~ p



1  
1  

.ت است

رياضي

سنجش

"while ارت 

عد اين كلمه تبد

ننوشتن اين مت

ي براي فكر است

............ف چهارم 
بليتزچِست كه 

شود زماني ك مي
هد

وانست رويايش
ا متوقف كرد

س اليزابت را از د

التحصيل شدن غ

وارد زير جزء اولي
د

p (p ∧ ∨
p p (p ∧

1  
1  


درست) 2(گزينه 

.رست است
مفهوم جمله عبا

.رست است
ز آن زمان به بع

.رست است
ف نويسنده در ن
قوانين شطرنج
.رست است

طرنج بازي خوبي
كنند سك مي

.رست است
ة اصلي پاراگراف

ستادر مورد اين 
.رست است

ي شطرنج تمام
د را از دست مي
.رست است

ابت بلك ول نتو
كل چشمي او ر

.رست است
مشكالتي شانس

.ن بود
.رست است

د سال بين فارغ
سال
.تست ارس

ق متن، همة مو
 دانشمند زن بو

.رست است
∨(s س و نقيض

p s)∨

p پس گ. است
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توانـد نمـي 

ست پـس

f  هماني
x =

g(x) =

gR

f (x) =

f (x) =

f (x) =

ationgroup

نها موردي كه نم

نه مطرح شده ا

f (x) x =
x = يا  1−

x[
(f (x))

−3 2

{ }, ,= 1 4 9

x
x
x

−
 − ≤
 − ≤

1
3 1
5 2



( (

(

( (

 − − +

 −

 + − −

1 12
1
2

1 12

 

[x]


−
1

4

2/11/1398(  

رست باشد و تن

ت در چهار گزين

nx x x =
f (x) x =

]
x

x x
x


= 



3

2

x
x
x

≤ <
≤ <
≤ <

1
2
3

)) x

) x

)) x

+ = −

=

− = +

1 1

1 1

 

[x] − >4

25 پنجممرحلة (

نيز ناد pستي 
.ي است

n التتنها ح =

nx x(x −
xيا  1 = 

x x−2 2

x

x ,
x

=

=
=

1
2 3
4

1عده و ارتفاع 

x

x

x

<

=

>









13  


(و علوم انساني 

درست است بايس
آن منفي Δيرا 

1باشد به ازاي 

)− =1 1 

a (x+ = −1

دو مثلث با قاع

:ي داريم

يازدهم؛ ادبيات

ناد qجايي كه 
x است زي 22+

n23 نادرست ب

)21

= + =1 1 12 2

گام يك واحدي

سنجش

ست باشد از آنج
+xيعني  + 2

n+ + =1 
.ت

a =

b هاي با از بازه

.ت

.رست است
pم  q⇔ در

1باشد گزينه 
.رست است

n درست و >
واب مسأله است

.رست است

.رست است
1مربع به ازاي 
.رست است

.رست است

.رست است
bو aي مقادير 

.رست است

sign(x) است
.رست است
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[x] <

f (x) =

f (x) =

sign((1

f (x) =

sign

f (x) =

يبندي بـه

)4. ـفويان  

ationgroup

<  −∞ <4

((sign(x)2

x
x

≠
+ ≠

 
1

x ) ) 
− = 

2 2

x f (x)

n( f (x) .f (x

x x
x

x x

− <
 =
 >



ست و با ادامة پاي

ند است، نـه صـ

2/11/1398(  

x< < 5

x) 



x
x

= ±
+ ≠ ± 1


.f (x) x .=

x)) sign(x=





اس تخيلي يافته

الطين بابري هن

25 پنجممرحلة (

±
±

1
1

x
.x

x
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2
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ور شده و جنبة

هنر سال) 3دند؛ 

.تطبيق دهيد
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ت دومالً از واقعي

بود صفوي گريزان
)61تا  59ت 

آمده 39صفحة 

2(فنون ادبي 

يازدهم؛ ادبيات

.شد

كامال عراقيسبك 

از دربار ص ـ  ده
، صفحات7درس 

، ص4ه در درس 

علوم و

سنجش

.ق است

تواند تابع باش مي

س بودند ص داده
)7درس (

آمد) 1 آنچه در 
د. (تاب نامطابق

را با آنچه 59حة 

)زه  , )−∞ 5
.رست است

.رست است

.رست است

.رست است

ن تابع قدرمطلق
.رست است

xنقطه  م 1=

.رست است
ين دوره تشخيص

(» .شود نابود مي
.رست است

اتفاقاً بنابرـ   ن
هاي كت ل با داده

.رست است
، در صفح7رس 

www.sanjeshse

اين يعني باز
در 4گزينه  .1

در 1گزينه  .11

در 3گزينه  .11

در 3گزينه  .11

كه اين همان
در 3گزينه  .11

اين تنها در

در 2گزينه  .11
ايشاعران «  

سنن ادبي ن
در 2گزينه  .11

سرايا مديحه
هم كه بالكل

در 3گزينه  .11
اطالعات در  
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 @sanjesheduc

دقت و
ظرافت و
رقّت
معاني

بابافغاني
شيرازي

اسـماعيل

ون عرفاني
+ 7درس (

تشـبيهات

در مصراع
اي گرفتـه

:هـا  تشـبيه 

«.  

در معنـي

قرينة شتن

ationgroup

ي

حد
واسط
ـعراق

هندي

شي بافقي

الـدين كمـال [ 

االحرار مضمو حفة
! (ش دقت كنيـد 

ـه تـاي ديگـر

ري به كار رفته
ختار تشـبيه جـا

ت. طلوع كردن] 
)34ة 

»كاله شكوفه«، »
.  

»شـهر «كنيـد،  

داش....  –، )2در 

2/11/1398(  

كي
غزل
ق
ل
ه

گرايي واقع

وحشي

».لقـب گرفـت    

 4 (

تحيادتان نرود 
وارش اني نظامي

در سـ. د غنچـه 

ستفهام انكاربه ا
آميز در سـاخ ض

]باالي سر كسي
، صفحة1فصل 

»اطفال شاخ«، »
.طين اشاره دارد

دقت ك) 3گر به 

د. هستند» شهر

25 پنجممرحلة (

معاني
انگيز 

نزديكي
زبان غز
به افق
خيال
عامه

كاشاني

المعـاني ثـاني 

درس. (ن است

.اب تاريخ است
و شمايل داستا

ماننديعني » فت

[خرديِ خرد  ي
ين ادعاي تناقض

ب. [2كوبيدن؛ ] 
تحليل. (هستم

»قباي ورق«، »
ي در دربار سالط

اگ. د استومشه

ش«ي غيرحقيقي 
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(و علوم انساني 

كاربرد
لفاظ
حاوره

ابداع م
خيال

كليم ك

فـراوان خـالق

ز توجه گويندگا

كتا» نامة شامي
بيش از شكل 1

صفغنچه«اينجا 

هم بي) 4ان، در 
است كه اي) 2ر 

]سر كسي روي[
گه بيد ه من سايه

»مهد زمين«، »ت
بخشي نوروزي ت

فقط همين جا

هاي درك معني

يازدهم؛ ادبيات

المثل رسال
ك
ا

مح

صائب
تبريزي

هاي ابـداعي ون

رتبط بدان مركز

ظفرن«است، و » 
9و  18صفحات 

آيد؛ به مي مشبه

ر بودنِ كفر و اما
اما فقط د. ستند

. [1: ايهام دارد
من. 3يد هستي؛ 

.ي برقرار است

بنات نبات«، »ر
و خلعت گستري ش

مجاز ف ده است؛

 ند، قرينه –مع، 

سنجش

كاربرد
مضامين
دور از
ذهن

ار

كار بردن مضمو
)7درس  (

و مفاهيم مر جبر

»كليله و دمنه«
 درج شده در ص

گهگاه، پس از م
)5درس . (رند

به هم در) 3در 
نما هس متناقض

)5درس ( .ه

زدن ]بر سر[د؛ 
خورشي] چشمة[

سجع متوازي »د
نه نبات ،.

داية ابر«، »ش باد
به رسوم  فرش،

 56(   

آمد كّل انگشتري
6 (

سوم شخص جم

.رست است

هاي استعاره
ميزآ ابهام

بيدل دهلوي

.رست است
وي با به ك«: اب

.]است» ني اول
.رست است

جوم شعر و نثر، 
.رست است

«باز نوشتة» لي
هاي د حتواي بيت

 1(  
.ست استر

د ادات تشبيه، گ
ستند و ادات ندار

.رست است
، د»سويي وي بي

هاي نمونه] نيد
آتش آب شدكه 

.رست است
زند هر تأييد مي

[تو . 2خورشيد؛ 
.رست است

بپرورد«و » سترد
تناظر دارد، »ت

فراش«: ه ترتيب
متن، دست كم،
صل دوم، صفحة

.رست است
كلجاي  به» گين

6درس . (د است
.رست است

نكره و شناسة س

www.sanjeshse

در 2گزينه  .11

تخيالت
رمزآميز

)7درس (  
در 4گزينه  .12

عيناً در كتا  
المعا خالق«

در 2گزينه  .12
در دورة دو  

در 4گزينه  .12
انوار سهيل«  

دارد؛ به محت
و 5دروس 

در 1گزينه  .12
يادتان باشد  

اسنادي هس
در 2گزينه  .12

سو«) 1در   
اول دقت كن
است؛ اين ك

در 3گزينه  .12
مه) 1بر ) 2  
چشمة خ. 1

در 2گزينه  .12
بگس«ميان   
بنا«با  مهد  
ها، به تشبيه  
م: اما تلميح  
تحليل فص(  

در 1گزينه  .12
نگ«، )1در   

حقيقي خود
در 4گزينه  .12

، ي ن)1در   
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نـه كنند، ي
6(  

ـن وسـط،

)4و ) 3در   
)53ة 

سـبي هـم
خـود يـك

»زبـان «. د 
تلمـيح): 3

دنيـا نظـر

.ست

فرة مـردم

||مفعـولُ

ationgroup

ميتداعي  راست 
6درس . (لّ شعر

ايـ. »بن«و » سر
)]، ب54ة 

ـت كـه از آن د
، صفحة6درس (

ـش ايهام تناس»ـ
در خ» كـه اسـت   

كليـد ≠قفل : 
3.جا بردن ديده

پايداري دولـت

اس ز مقام دنيوي

ق شدن سر سـف

] =ـيالَنگيز  ||ـ   

2/11/1398(  

دست تصوير ِهم، 
كلاست، نه  صراع

س«، و »پا«و » ر
، صفحة6درس 

اسـ ـي حقيقـي    
(.لِ چشم است

محيطـ«ر ست د
يـك برك) لـب (  

)1: قام اثباتم
تشخيص در التج

بيشتر به ناپ) هـ

رفتن ازكناره گ

چاق) در ج. زوالي

زين كلـك خــِ

25 پنجممرحلة (

با ه ،آوردن...  به
دو مصدر معني 

سر«، »گدا«و » 
رجوع كنيد به[

ـورداري از معنـ
يقي خود، معاد

ين كه ممكن اس
همان كنـار) س

در. كشد ي نمي
ت. »پر كاه«به ] 

و ه) ب. گ است
   (

بر) 4است؛ در 

ز بينمود  مرگ
.]ه

)علُن فَعل
)لُن
ز ||ـنَد فَهمي ||

)فَعلَن] (تـ[ـ
)عولُن
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(و علوم انساني 

ب، )3در . است»
، همچنان د»تن

»سلطان«، »خاك
! [هايتاً، خودش

و همـين برخـ؛   
ر معني غير حقي

؛ حاال اي]مشهود
اقيانوس(محيط «

آميزي ش به حس
]ارزشي در بي[» 

ر، بلكه ماية ننگ
)7درس . (زدني

متمركز اختيار

به] حتي[شدن 
ن قلم گفته شده

ن مفاعلُ مستَفع
الت مفاعيلُ فاعلُ

كو نَكُـ هر[ ×)

]د[رمو
ـفر مي) فَعالتُن(

فَع] (ي[برجا ـچ

يازدهم؛ ادبيات

سر«ودن معني 
گفت«ة مفهومي، 

خ«و » آب«يان 
البد انسان، يا نه

قي خـود اسـت
القة شباهت، در

م[حسن تعليل 
«تشبيه: اثبات

ماند و كارش مي
»جهان«تشبيه 

نه موجب افتخار
ر چشم به هم ز

و اثبات جبر و

شسته نش) در د
ستايش صاحبان

مستَفعلُن(= علُن 
مفعولُ فاعال(=ل 
2×(): مفعولُن(

ك عنايتي نَفَر= 
(يما لَس ك) تُن
)فَعولُن(يـ هما 

سنجش

ت غيرحقيقي بو
، با وجود قرينة»

ب، مياد؛ به ترتي
جاز هستند از كا

در معني حقيق» 
به عال» نرگس«

نه تشخيص، نه
در مقام! د كرد

(      

كنايه متوقف د
):2. از شنونده

.حيات

ايي ن دولت دني
ستگاه دنيوي د

ردها بحث بر  نه

د. اهربيني است
در س) الف. [ست

فاع ||مفاعيلُ  ||
فَعل ||مستَفعلُن 

مستَفعل ||فعلُ 

 «... +  
+ ....» ي

) =فاعالتُن(جانا 
ئَ لِگالتُ(ـ لز مفَع

ـدم) فَعولُن(همـ 

راي اثباتحكم ب
»بيت«) 4ما در 

.رست است
زينه تضاد دارند

، مج، با همو آب
.رست است

»نرگس«) 4و ) 
)2اما در . سازد 

.رست است
آميزي دارد، ن س

ي به شما نخواهد
)7درس . (دارد

.رست است
در همان حد شم

»گوش«نده و 
سكندر و آب حي

.رست است
ن اشاره دارد كه

به نابودي دس) د
.رست است

ؤال و ساير گزينه
.رست است

نمود ظا نظري ه
گي به ديگران اس

.رست است
فاعالت ||فعولُ 

م ||مفاعلُ  ||لُن 
مستَف: نين باشد

(×2

.رست است
»ـبلي ئاوا«+ ن 

كَرد ئيـ مي« +
+ .....» مد
....+ » يا ئا

.رست است
 )التفايِ ج) فع
گ)عالتُن]ـا[فـ( 
ه) فَعولُن(  نَـمز
www.sanjeshse

ساختاري مح
ام. را» كف«

در 1گزينه  .12
هر چهار گز  

وفقط  خاك
در 2گزينه  .13

)3و ) 1در   
مي به مشبه

در 1گزينه  .13
بيت نه حس  

باشد كمكي
نما متناقض

در 4گزينه  .13
روشني چش  

مجاز از گوين
به داستان اس

در 1گزينه  .13
به اين) الف  

و) دارند؛ ج
در 4گزينه  .13

در بيت سؤ  
در 3گزينه  .13

كوته) در ب  
نمود وابستگ

در 4گزينه  .13
مف): 3و ) 1  
مستَفعلُ): 2  
بايد چني) 4  

(:مفاعيلُن
)5درس (  

در 1گزينه  .13
مفاعيلُن )1  
فاعالتُن )2  
م« )3   غَـ ما
سعد ي« )4  
)5درس (  

در 3گزينه  .13
  1( ز وبجع
زاراا هب) 2  
بيـ نمي )3  
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يني، رشـد

. اسـت  سـي 
و ت يافـت 

.شت

مراكـز  رين 

كـه  نيـاني 
در آنكـه  ز

.فت

.يران بود

تغييـرات و
گـويي و ام

ationgroup

سـعه شهرنشـي
.  

فارس زبـان  عران 
وقي عمالً رسميت

بسزايي داش نقش

تـر مهم جمله ز

از ايران برخـي  ن، 
از پـس . زيدنـد 
ياف فزوني سالمي

فاي عباسي بر اي

از ايـن رو، تغ. ـد   
و همچنين دشنا

2/11/1398(  

فراگيـر، تو مـت 
.داشت بسزايي ر

شـاع و سـندگان 
در دوره سلجو ه
فارسي ادبيات و

از قم و ساري ن،

ايـران بـه  سالم
ور اهتمـام  ـالم 
اس معارف و لوم

ي ـ نظامي خلفا

ـامبر عمـل كنـ
او. گرفته نشود

.گرداند

25 پنجممرحلة (

]ـت[هسـ 

)ن

حكومـ قلمرو، ش
تأثير دوره اين ي

نويس تـرين  ـزرگ 
كه فارسي به بي

وو توسعه زبان

گرگان ري، ،)وار

ا ورود ابتداي ز
كـ و فقـه  ديث، 
عل به توجه دند،

جي سلطه سياسي

پيــدا و سـنت    
مسلمانان جزيه
ه اهل بيت بازگ

17  


(و علوم انساني 

وي نَظَرَم چن هس

فَعلَن(گردد ) تُن

).داشتن(ن 
]م

]د[كَر

گسترش .شود مي
معماري و هنر ر

بـ ظهـور  سـي و  
عر ي غزنويان از

سي نيز در رونق

سبزو( بيهق. دند

ا. شهرت داشتند
حـد قرآني، علوم
شد مسلمان يران

تدريجي زوال و ش

ت به كتـاب خـ
ف شود و از نو م
كرد و فدك را به

)2(اريخ 

يازدهم؛ ادبيات

و) = مفاعيلُن با

فَعالتُ(ـمنُ آذر 

فاعلُن: پايانى).ـ
[بهرا: فَعلَن: اني
سي: فَعلَن: ياني

.نَسازد: ن

م تلقي اسالمي
بيشتر چه هر ي

ن و ادبيـات فارس
اداري دستگاه بان
زبان فارس به خود

كرد مي زندگي ز

و علم دوستي ش
ع شامل سالمي،

اي مردم از ثيري

ي ايراني، كاهش

د و تصميم گرفت
د فتوحات متوقف
كرده بود، منع ك

تا

سنجش

] (ـسـت[م نيـ 

)فَعالتُن(ه بهـ 

اى خُشا مسـ(ن 
ركن پايا. كارِ گو

پاي. زاغَكي شا: ن
فَعولُن. بِ رو دن

هنر مهم هاي ه
شكوفايي در دان،

دوران توسعه زبان
زبا تبديل در اني
خ آثار نوشتن به

نيز علوي سادات

وخردورزي به ر
ا معارف ترويج

كث جمعيت جري

هاي حكومت ظهور

كومت اتخاذ كرد
جمله دستور داد
به اجبار رسم ك

چِ گويم) مفعولُ

.رست است
مـ ـهـد) فَعالتُن(

.رست است
فاعالتُن: آغازى

شك: مفاعلُن: زي
عالتُن]ـا[فـ: زي

ب: فَعولُن: آغازي

.رست است
112صفحه 

دور از يكي وقي
دولتمرد حمايت

.رست است
110صفحه 

چهارم تا هفتم، د
ايرا ساالران ديوان
دوره اين مندان
.ت استرس

108صفحه 
س ايران شهرهاي

.بودند ايران ن
.رست است

96فحه 
دور هاي گذشته

و تدوين به دند،
هج چهارم و وم

.رست است
94فحه 
ظه سياسي يامد

.رست است
59فحه 

متفاوت در حك
از ج: ا انجام داد

ي را كه معاويه

www.sanjeshse

(اَز بهرِ ) 4  
)5درس (  

در 1گزينه  .13
(دي اسفَنـ  
)5درس (  

در 4گزينه  .14
ركن، )1در 

، آغاز)2در   
آغاز ،)3در   
آ): 4اما در   
)5درس (  

در 1گزينه  .14
ص 10درس   
دوره سلجو  

ح و اقتصادي
در 3گزينه  .14

ص 10درس   
هاي چه قرن  

د هاي تالش
دانشم تمايل

در 1گزينه  .14
ص 10درس   
ش برخي در  

نشين شيعه
در 3گزينه  .14

صف 9درس   
گ از ايرانيان  

شد مسلمان
سو هاي سده

در 2گزينه  .14
صف 9درس   
پي ترين مهم  

در 3گزينه  .14
صف 6درس   
اي او شيوه  

اصالحاتي ر
اهانت به علي
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. شده اسـت 
و اسـالمي 

شـكوفايي 

را به )لغان
خصـوص  ه 

شـده  ـاب 
از بردن سم

به منزلـه

عتبار و نقد
و شـواهد،
هاي علـوم

مانند اند، ه
در. انـد  تـه 

روسـتايي، 
نشان گر ده

فنـاوري  و
هـاي  زبـان 

ationgroup

تر بيان ش جامع
عـالم  بـه  هنـد 
و فكـري  و مـي 

مبل( داعيان ي از
بـه خالفت، ركز

حسـ و زيركانـه 
اس بدون سپس

توان فوذ را نمي
.نداشت را الزم

ت با سنجش اع
ـا سـاير منـابع

يه بر دسـتاورده

گرفته شكل وليه
يافت گسـترش  ف

و شـهري  هـاي 
مشاهد به را حيه

ارتباطـات  شـد 
ز از برخـي  نـده 

2/11/1398(  

تر و ها دقيق ينه
ه و مصر يونان،
علم هـاي  شرفت

ي شبكه منظمي
مر از دور مناطق

بسـيار  عباسي
و كردند مي ان

اين قدرت و نف ا
ثبات و نبود مي

در ارتباط است م
يسه و تطبيق بـ
بارسنجي با تكي

او هاي تمدن در
اطراف نواحي به

.است

ه سـكونتگاه  وع 
ناح يك مردم ي

رش اثـر  در ـروزه 
آين در كه شود ي

25 پنجممرحلة (

بت به ساير گزي
ايران، هاي مدن

پيش در زيادي ار

عباسي خاندان،
م را خود هاي ت

داعيان تبليغات
بيا را پيامبر يت

اما داشتند؛ ديگر
منسجمي و منظم

ولي گزينه چهار
ت با عقل، مقايس
ان و مكان، اعتب

د كه بشر داعات
خود مبدأ حيه

داشته فرهنگي

نـو ري،معما بك
شود، شيوه زندگي

امـ. هاسـت  زبـان 
مي بيني پيش ن،
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(و علوم انساني 

همين دليل نسب
تم فرهنگي و مي

تأثير بسيا رجمه

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

بي اهل به امويان
.  

د قبايل ميان در
م نظامي و داري

باشد و صحيح مي
مطابقت: رت است

ها براساس زما ش
ساني

ابد از بسياري. ت
ناح از كم كم گي،

ف ر پديده پخش

سب بناها، و ها ن
ش ز مشاهده مي

ز جغرافيـايي  وع 
همچنين. اند رده

)2(غرافيا 

يازدهم؛ ادبيات

مده است و به ه
علمي آثار انتقال
تر نهضت. ن بود

ق اوايل در اموي
داعيا اين. كرد ي

قر بود، عرب جر
ا ستم و ظلم و

خواندند فرا مي

د توجهي قابل ي
اد سياسي، يالت

ر و نقد راوي صح
ود به شش صور
سنجش گزارش
اي ساير علوم انس

است داشته جود
جنگ هاي سالح

نقش مهمي در

ساختمان. مكان
انداز ر يك چشم

تنـوع اهميت ها،
كر پيدا بيشتري

.وند

جغ

سنجش

ن جمله كتاب آ
و اقتباس نبش

در دوره عباسيان

حكومت ا با رزه
سري فعاليت مي

مهاج هاي قبيله ي
اميه بني حكومت

ومت آل محمد

سياسي نفوذ  و
تشكي به  متكي

ا سنجش اعتبار
تاريخي كه خو

شناسي، باستان
مك دستاوردها

وج كهن بسيار ي
توليد و فلزات ب

ستد ميان نواحي

بل رؤيت از يك
نظاير آن كه در

ه دان جغرافي جه
در جهان غلبه ب
ختلف از بين برو

.رست است
72فحه 

سوم دقيقاً همان
جن ترجمه، ضت
زبان عربي دبه 

.مانان داشت
.رست است

63فحه 
مبار و مخالفت ي

كه به صورت س
درگيري گرفتار
حك معايب خست،
حكو به را مردم

.رست است
22فحه 

ند قريش قدرت
زيرا شمرد؛ يدار

.رست است
 14فحه 

اول در ارتباط با
ها و منابع زارش

نتايج تحقيقات
تبارسنجي به كم

.رست است
79فحه 
هاي زمان از نگي

ذوب رزي، خط،
و داد و ست ها گ

.رست است
74فحه 

يعني منظره قابل
ها و ها، خيابان ه

.رست است
71فحه 

توج مورد ضوعات
ها د رخي از زبان

مخ نواحي در لي

www.sanjeshse

در 3گزينه  .14
صف 7درس   
در عبارت س  

نهض از منظور
ترجمه آنها

تمدني مسلم
در 1گزينه  .14

صف 6درس   
گيري اوج با  

.وجود آورد
كه خراسان

نخ آنان. بود
خاصي، فرد

در 2گزينه  .14
صف 3درس   
قبايلي مانن  

پاي حكومتي
در 4گزينه  .15

صف 2درس   
سه گزينه ا  

و بررسي گز
مطابقت با ن

ربي و اعتتج

در 2گزينه  .15
صف 6درس   
فرهن پخش  

شيوه كشاور
جنگ گذشته،

در 4گزينه  .15
صف 6درس   
انداز ي چشم  

مزارع، جاده
.دهد مي

در 3گزينه  .15
صف 6درس   
موض از يكي  

بر اطالعات،
محلي و بومي

erv.ir
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رفـع  براي

اسـتان  در
بـه  نـرم  ت 

. كنـد  مـي 

هـوا  فشار
خود طراف

ationgroup

را مواد اين از ي

نطقـه شـهداد   
رسـوبات در نـگ 

ايجاد رسوبات ن

و وزن از نتيجه
اط به نسبت گرم

2/11/1398(  

وشـش 
قادر ي

مقداري گياه. ند

لـوت در منبـان   
ياردانـ يا ت كلوت

U اين در شكل

ن در گيرند، مي ه
گ هواي بنابراين،

25 پنجممرحلة (

پو پراكنـدگي  ر
معيني ارتفاع در

گوين مي اخالص
.است اوليه ص

در غـرب بياب ها
است خارجي و

Uو موازي هايي
.  

فاصله هم از و د
ب. كند مي صعود

.شود جاد مي
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د نيـز  ارتفاعات
جانوران و اهان

نا توليد توليد، ن
خالص توليد ماند

ه كلوت ترين سته
داخلي دشگران

شيارها باد سال،
.مانند مي باقي ر

كنند حركت مي
ص سوي باال به و

ايج فشار كم كز

يازدهم؛ ادبيات

ا و ها ناهمواري
گيا زيرا گذارند؛

اين به كنند؛ مي
م مي باقي آنچه. 

برجس. شود جوع
گرد براي منطقه
س ها ميليون طي
تر سخت هاي ش

تر سريع ها كول
شود مي سبك

مر يك گرم طقه

سنجش

نوع خاك، و ي
گ مي تأثير واحي

م توليد موادي ز،
.كند مي مصرف

جر 47ن صفحه 
م طبيعي هاي به
.آيد مي پديد م
بخش و برد مي ود

مولك شود، مي رم
گرم هواي. شود
منط روي بر جه

.رست است
57فحه 
هوايي و آب وامل
نو جانوري دگي

.هستند

.رست است
57فحه 

فتوسنتز نتيجة
تنفس، مثل د،

.رست است
47فحه 

سئوال شكل پايا
از جاذب و دارد د

قديم هاي درياچه
خو با را نرم خش

.رست است
50فحه 

.رست است
24فحه 

گر منطقه يك ي
ش مي كاسته جم
در نتيج و دارد ي

www.sanjeshse

در 1گزينه  .15
صف 5درس   
عو بر عالوه  

زند و گياهي
ه زيستن به

در 2گزينه  .15
صف 5درس   
در گياهان  

خو نيازهاي

در 3گزينه  .15
صف 4درس   
براي اين س  

وجود كرمان
د از جامانده

بخ تدريج به
در 1گزينه  .15

صف 4درس   

در 1گزينه  .15
صف 3درس   
هواي وقتي  

حج در واحد
فشار كمتري

erv.ir

54

55

56

57

58



 @sanjesheduc

شـود؛  يـاد 
اسـت  كـن 

و معيارهـا 
عوامـل« ت 

.باشد بندي

يش فرهنگـ  

در جامعـة

آميز عتراض

داشـتند و

برداشـت و

ationgroup

زي يا كم آن عت
ممك دهد يا مي

انتخاب. گيرد ي
اسـت ممكـن  ـا 

يزش معتقد و پا

گسـترش مـواره 

.رديگ يم كل

قـدرت د جيتـدر   

اع هاي حركت ب

دنيـويويكـرد  

ديني گـام ب ش

2/11/1398(  

و وسع برود بين
ورزي را كاهش

مي صورت او كار
معيارهـ اين. ارد

.گرنديكديبا 
.كنند ي م

ارز نيخود به ا

هم شود، يجر م

شك روزيربازان پ

شـد و بـه ت انـ 

.ه است
.شود يگفته م

.ده است

مچنين در قالب

روكردند اما  مي

سوي حذف پوشش

25 پنجممرحلة (

از ناحيه يك ص
ناحيه كشاو يك

دان و شيوه ك ي
دا بستگي دان ي

تعامل مهم و در
دخل و تصرف م

مختلفي ها هيال

مورد تهاجم منج

سر ميضور مستق

يـنما يه اسـالم 

صر غرب ياد شد
فرهنگ غرب گ

شد يفت شناخت

د، سياست و هم

حيدي استفاده

يوي خود، به سو
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خاص هاي ويژگي
وسعت كسالي،

.د

جغرافي يك تفكر
جغرافي تحقيق و

م ،ينيجهان تكو
مختلف در آن

در ال ديبا يجهان

م ييايجغراف طق

و حض يت نظام

در جامعه دوباره

.كند يم د
فرهنگ معاص ي

ذيرفته شده در

فتار بحران معرف

ر، اقتصاسطح هن

يم معنوي و توح

سترش ابعاد دني
.ت

)2(شناسي  عه

يازدهم؛ ادبيات

و است ممكن ي
خشك وقوع يا حيه

كند تبديل رزي

ت طرز براساس و
ومطالعه هدف

و ج يجهان ذهن
جوامع و ها نگ

فرهنگ ج. است 

هاجمان در مناط

و با قدر ييگشا

دي جاهل يتارها
.داد شكلي ا ه

ديانسان تأك يمان
يمعرفت شناخت

پذ يشناس معرفت

رهنگ غرب گر

ي به عالم، در س

شعارها و مفاهي
.كردند مي

براي بسط و گس
م باستان بازگشت

جامع

سنجش

طبيعي عوامل يا
ناحي يك از ييان

غير كشاور اي يه

واست غرافيايي
به ناحيه، يك د
.باشد »

ج ،يجهان فرهنگ
فرهن است كه ي

عدالت  شمول

مه ميضور مستق

كشورگ قياز طر 

، هنجارها و رفت
رهيعش وي ا لهيب

و آسم يد معنو
يترين ويژگ هم
م يمبنا، به ص

، فرگرايي ل حس

:ت
دنيوي رويكرد س

، آباء كليسا ازي
ر عمل را دنبال

فرهنگ غرب، س
نگ يونان و روم

.رست است
16فحه 
انساني هاي يت

روستا مهاجرت
ناحي به را ناحيه

.رست است
5فحه 

ي كاري صرفاً جغ
حدود تعيين ي
»انساني عوامل«

.رست است
جه ،سوم دگاهيد
يخام ةماد ينيكو

.استرست 
ارزش جهانمر، 

.رست است
گرچه به حض يم

.آورد يبال نم
يشاهنشاه و ي

.رست است
ها ، ارزشخالفت

راساس روابط قب
.رست است

بر بعد ،ين وسط
به عنوان مه يگر
خاص يدر معنا ي

.رست است
افولن بيستم با 
.رست است

هاي نادرست ينه
رنسانسر دوران 
.كار شد

قرون وسطيطي 
سكوالريسمِ در

دورة رنسانسر 
فرهن يديرتوحي

www.sanjeshse

در 3گزينه  .15
صف 2درس   
فعالي اثر در  

مثال، براي
ن آن كلي به

در 4گزينه  .16
صف 1درس   
بندي ناحيه  

ها برا مالك
يا »طبيعي

در 1گزينه  .16
براساس -  
جهان تك -  

در 4گزينه  .16
ام نيچاره ا  

در 4گزينه  .16
نظام ةغلب -  

آنها را به دنب
يامپراتور -  

در 1گزينه  .16
دوران خدر   

را بر ياسالم
در 3گزينه  .16

هنر قرون -  
روشنگاز  -  
يروشنگر -  

در 2گزينه  .16
از پايان قرن  

در 2گزينه  .16
بررسي گزي  
در:1گزينه   

مذهبي آشك
ط: 2گزينه   

و ييدنياگرا
د: 4گزينه   

يغ ريبه تفس

erv.ir
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 @sanjesheduc

ذف قـدرت
گسـترش

قيطراز  و

.آورد

شـتر يب يب

ب

به دنبـال

وةيربارة ش
كشـاورزان

دولـت در

ن را بـه دو

پدر و خود

.... مالصـدرا  
وسـوفوس

هـاي يـزي 
سـتند كـه

ationgroup

.گيرد ل مي

حـذ يتـدا بـرا  
يبـرا  تيحيسـ 

ردندك يتالل م

آ مي پديد مارگر

رغربيغ يشورها

غرب يعلم تي

را ريز يامدهايپ

جرت كنند و در
وت برداشت و ك

.تند

ر نـوع مداخلـة

متفاوت، جهان ت
.تند

به پ» چرا«كلمه 
 4  

بق با ديـدگاه م
راط خـود را فيلو

ري ه و در برنامـه      
هس» ليبراليسـم 

2/11/1398(  

شكل) اومانيسم(

.شد )ا

در ابت كـه  گونـه 
مس غيحله، از تبل

را دچار اخت يرب

كشورهاي استعم

كش نخبگانِ تيرب

يمرجع تيتثب -2

و پ نبود را قائل

كه مهاج داد جازه
صاحبان ثر يپا

فروخت يم) داران

مخالف هـر و ند

استيس تصاد و
قطب قرار داشت

ود را با گفتن ك
صفحه 1درس 

مطاب) 1د گزينه 
سـقر) 3گزينـه  

ه مقـدم دانسـته
«يز  معتقد بـه  

25 پنجممرحلة (

(دنيوي  انسان 

ها و لردها كنت(

گ آنها همان. تند
مرح نيتند، در ا

رغريجوامع غ يم
.شتند

ك براي را نو مار

كند، اما تر يم ت

2

از فقر يريدستگ

كرد، به آنها اج
پ شِيرا از پ نيم

د هيسرما(صنعت 

دانستن يجامعه م

و غرب با دو اقت
دو نيدر مركز ا

و كنجكاوي خو
د. دانيم ي را نمي

رد. (كند ث نمي
رد گ. (هسـتند  

ر منـافع جامعـه
و در سياست ني
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به بخشيدن لت

(بزرگ  اربابان و

نداشت ينيد ةزيگ
گرفت خدمت به
فرهنگ عموم ،ت

گذاش يم ريع تأث

استعم به ستعمار

تيريرا مد يغرب

و د تيت، به حما

رها يرا از بردگ
بودن زم فروش

حبان ثروت و ص

ج شرفتيضامن پ

بلوك شرق. ود
د ابرقدرت ن دو

كنند سؤال مي
است كه چيزي

ها بحث گي انسان
غلط سفسـطه

7حه 

حت افراد را بـر
و رد توجه دارند

فلسفه

يازدهم؛ ادبيات

اصال براساس كه

ها و فئودال ميت

انگ يحيغان مس
را يپروتستان ي

تيحيمس غيتبل
آن جوامع ياسي

اس مرحلة از عبور

رغيجوامع غ يم

يسان

داشت ياقتصاد

كشاورزان ر. خت
قابل ريمانند غ

د خود را به صا

را ض هيان سرما

بو يجهان يچالش
به عنوا يشورو

ث پيرامون خود
آيد گوياي آن ي

ت مربوط به زندگ
ت ولي در باطن

صفح 1درس . د

مصلحره منافع و 
منافع و رشد فر

سنجش

ك است جديدي 

حاكم به منجر سا

از مبلغ تير حما
يها والر، حركت

آنان با. كردند
يبر نخبگان س ز

ع امكان ،زده مار

ه، فرهنگ عموم
:شود ي
و علوم انس يعيطب

و يفرد يكرد

خيرا درهم ر يت
نيشيموانع پ د،

وجو ةيسرما كه

صاحبا تيفعال يِ

بلكه چ نبود يا ه
و كايودند و آمر

بتدايي از حوادث
براي ما پيش مي

ترين موضوعات 
ي به ظاهر درست
دار دانايي خواند

قاد دارند، هموار
ر آن، بيشتر به

.رست است
سياسي انديشة

.رست است
كليس قدرت جي

.رست است
در يسكوالر غرب

سكو استيس جاد
ت خود استفاده

زين يفراماسونر
.رست است

استعم كشورهاي
.رست است

رسانه قيب از طر
يانجام م گريد ي

هدفمند علوم ط
.رست است

كيرو شتريب هياول
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امور) 2نه 

ت شـناخت
4 

46ه 

ي مختلف

طبيعي را

.اي است به

ationgroup

كسـي در انسـان
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رد گزينه(ومتي 
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يازدهم؛ ادبيات

بردارد استن در
نش با تا ديخواه 
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