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آزمايشي آزمون پاسخ تشريحي
نجمپمرحـلة ـ  يازدهمسنجش 
)3/12/1397(  

)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
شـود، از شما عزيزان دعوت مي. گردد معرفي مي sanjesheducationgroup@yahoo.comپست الكترونيكي 

.ي و آموزشي اين مجموعه در ميان بگذاريدهاي ارزشمند خود را از طريق آدرس فوق با مدير توليدات علم ديدگاه

sanjesheducationgroup@  هاي آزمايشي سنجش كانال تلگرام آزمون

11از  8آزمــــون 
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 @sanjesheduc

داراي آراية

.دارند

ationgroup

)جالل متيني

همگي ؛»وسيقي

هزاران نيز تضاد

)ي

:ح فارسي معاصر

ابزار مو) 2 قررات

اين بيت زاغان و

)دهم

فاصله، دوري: بعد (

دة زر

)2ي 

هاي نثر فصيح مونه

قانون و مق) 1« :ن

ام

هزاردستان، در ا

2(

2  


يازد(علوم انساني 

)خليفه، جانشين

غراضه و خرد) 3

.ط آمده است

فارسي.  87ص (ي 

نم() ر رباط جزي

قانون ،»موسيقي

آرايي واج: ت

ايها: شكر و شيرين

)2عدد هزار  ) 1

)ص+ ص + م + 

.هستند» ب

.دارد نشانيشق 
مفعول

2(و نگارش )  

ادبيات و عل

خ: خليفت) (خيك

و مستور  گزينه

.غلط آمده است

غلط» هي و هايل

ضل، عطار، مولوي

اصغر: ندان موصل

ابزار) 2زن   نام) 
.عني آمده است

ش تكرار شده است
اغراق: ون است

ه نام شيرين،  ش

ايهام: هزاران/  

بن مضارع←
بن مضارع

+ص : رنگ) (ص

وند ـ مركب«هاي  

عش سخني آري 
نهاد

)مير

)2(فارسي 

انبان، خ: مشك (

)گاه

محجوب) 2زينه 

غ» تزاز و افراشتن

ضياع، مالهي، نواه

خيام، بابا افض:  از

زند) (مجيد واعظي

1«: ، رباب»سيقي
فقط در يك معن» 

ش»واج«شيرين، 
همچو رود جيحو

دختري به) 2ين  

تعارهاس: خزان برو

←پژوه) + وند( 
ب ←جو ) + وند

روزه همه
صفت مبهم

ص م ص ص: يخت

همگي واژه» ذير

كردي    آري  شل
مفعول

جهش ضم(خاطرما 

.ست است
)كردن، نپذيرفتن

.ست است
تانه، پيشگاه، درگ

.ست است
)م، زمان

.ست است
هد و رنج بردن گز

.ست است
اهت«كلمه امالي 
.ست است
اَلَم، ض«ور اماليي 
.ست است

ن مشهور عبارتند
.ست است

م: آغازگري تنها
.ست است

ابزار موس) 2زش 
»سوز«. تناسبند

.استست 
داستان فرهاد و

س تام، كنار من ه
مزه شيري) 1يهام 

.ست است
اي باغ خ/ تضاد 

.ست است
ـِ ش+ ن مضارع 

و(ـِ ش + مضارع 
.ست است

هامتي       چه
ص صفت تعجبي 

.ست است
بي)  (ص+ص+م + 

.ست است
خودآگاه، نفوذناپذ

.ست است
سخنم تا تو قبول

.ست است
ت برآيد مراد خا ـ

www.sanjeshse

در 3گزينه  
باور نك: انكار(
درس 2گزينه  

آست: حضرت(
درس 1گزينه  

هنگام: موعد(
درس 4گزينه  

جه) 1گزينه 
در 3گزينه  

در اين گروه
درس 4گزينه  

در متن مذكو
درس 2گزينه  

رباعي سرايان
درس 1گزينه  

عباس ميرزا(
در 3گزينه  

ساز) 1«: ساز
ايهام يا ايهام

درس 2گزينه  .
تلميح به) 1
جناس: رود) 3
اي: شيرين) 4

درس 1گزينه  .
:خزان و بهار

درس 4گزينه  .1
بن ←دان   
بن←دان  

در 3گزينه  .1
ن روز،هما

صفت اشاره
درس 2گزينه  .1

+ص : عشق(
درس 4گزينه  .1

اره، ناك هيچ«
درس 1گزينه  .1

شد  دلنشان
مسند

در 3گزينه  .1
ـَ گر ز دست
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.)است

.دارد

ين بيت نيز

ر بداند، هو

...آنها را)  ر

كني ت نمي

)حاظ نشده

ationgroup

.توان يافت مي

خرد، ديوانه شده

مفهومي متفاوت

.شود افت مي

مفهوم اي. مباش

.رود مي. 

از خودش، برتر ـ

تفاوت ساختار(ي 

مجازات... احمق را

)ن كردندروش: 

ضمير لح( لفريسة

م» 2«را در بيت 

خ. (ل و عشق است

م» 3«بيت ) عون

دريا» 4«از بيت 

.شود ت مي

ده و پيرو و مقلّد

....چيزي، از دست 

ـ)تفاوت ساختار(
)ت ساختار

قسمت كني... را 

ـ)فاوت ساختار
)احمق

:ص(كرده بودند 

ال، )نكرةال  معرفة

)دهم

با اين مفهوم آن

تقابل عقل» 1«ت 

اناهللا و انااليه راجع

همين مفهوم) ض

دريافت» 2«بيت 

و و بديع انجام بد

.دارد

راي اين است، چ

ل

(دوستي كنيم . 
تفاوت(دوستي كرد 

زميني، كه، آن

فت(كني  ازات نمي
ظ نشده، در برابر

ـ روشن) ياد شد

(ـ لن، تمساح ) ه

)2(

3  


يازد(علوم انساني 

.ظري آمده است

مفهوم بيت. شود 

. (گردد جا برمي

تسليم محض. (ست

نين مفهومي از ب

وب و بد، كاري نو

مفهومي متفاوت د

دهيد ـ بر ست مي

بر پيامبر ـ رسول

...، برماست)نشده
د... تري داد، بايد

م، هستيم

ـ كرم) ظ نشده

احمق را) مجا... ،
لحاظ(، احمق )تار

نفوذ زي: ص(ردند 

(

ضمير لحاظ نشده

(، زبان قرآن 

ادبيات و عل

زوي واال و بلند نظ

دريافت مي» 4و 

همان االست و به

ي رقم خورده اس

چن. د خورده است

م دهي اعم از خو

مف» 4«بيت . ست

ست داديد ـ از دس

ر، ارسال كرديم،

لحاظ نش(تش، هو 
ـ اگر كسي، برت) ر

ايم ـ روبرو شويم

لحاظ(كه، كالهما 

)تفاوت ساختار(د 
تفاوت ساخت(شود 

را زياد كر... نفوذ

)اي داشتيم پرده

ض( الفريسة، عند، 

عربي،

ه از ويران كردن

معناي اراده، آرز

و3، 2«از ابيات 

متعلّق به عالم با

اي هركس به گونه

مي با عشق پيوند

.وركورانه
خواهي انجام مي

ل عقل و عشق اس

، از  دس)ق نيست

ديم، از او ـ پيامبر

خود را بر دوستش
تفاوت ساختار(ت 

ا شديم ـ اگر، شده

، ك)ادق نيست(ي 

شود عصباني نمي
ش خشمگين نمي

ـ)قل شده است

بين دستانمان: ص

ـ لن،) نكرةال  رفة

.ست است
كنايه» ب رسانيدن
.ست است

عبارت مذكور در
.ست است

ته شده در سؤال
.ست است

انسان: 4و  2، 1
.ست است

قضا و قدر براي: 
.ست است

سرشت آدم: سؤال
.استست 

تقليد كو: مذكور
هركاري كه: »1«

.كوركورانه است
.ست است

تقابل» 3و  2، 1«

.ست است
اد(چيزي : رتيب

.ست است
مبعوث كرد: رتيب

.ست است
اگر كسي،: تيب

است... ، دوستي )
.ست است

اگر، روبرو ش: تيب
.ست است

كرم زميني: رتيب
)تفاوت ساختار( 

.ست است
...دشمنت: رتيب
...ـ دشمنت ) تار

.ست است
نق: ص(شود  م مي

.ست است
ص(هايي داشت  ه

.ست است
معر(تمساح : تيب

www.sanjeshse

درس 4گزينه  .1
بنياد به آب«

درس 2گزينه  .1
در ع» همت«

درس 1گزينه  .2
فهوم خواستم

در 3گزينه  .2
مفهوم ابيات

درس 4گزينه  .2
:مفهوم سؤال

درس 2گزينه  .2
مفهوم بيت س

درس 1گزينه  .2
مفهوم ابيات
«معني بيت

مذمت تقليد
درس 4گزينه  .2

مفهوم ابيات

درس 1گزينه  .2
ها به تر خطا 

درس 2گزينه  .2
ها به تر خطا

درس 1گزينه  .2
ها به تر خطا

)لحاظ نشده(
درس 4گزينه  .2

ها به ترت خطا
در 3گزينه  .3

ها به تر خطا
تقسيم كني

در 3گزينه  .3
ها به تر خطا

تفاوت ساخت(
درس 1گزينه  .3

انجام... انتقال
درس 1گزينه  .3

دستمان پرده
درس 4گزينه  .3

ها به ترت خطا
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، دائما)عرفة

.باشد ي

.ستند

.رفي نمود

ationgroup

معال  نكرة( جديدة

)دراسة: فرده

.باشد ي

.هستند

.باشد حيح نمي

گزينه صحيح مي

ز ثالثي مزيد هس

.هستند

.باشد رط مي

جانشين خود معر

الج، األسنان )شده

مف: ص(درس  :ده

.باشد 

گزينه صحيح نمي

.باشد ي

متضاد» صغر، كبر

اين گزينه صح) ت

اين گ) خورد را مي

اسم فاعل از) ظّف

هاي مزيد در فعل

.ستند

اسم شر» من«و 

.بد

عنوان وصي ورا به

)دهم

لحاظ نش(يوسته 

ـ مفرد) بعد: مفرد

(

گزينه صحيح مي

اين گ) لمدة طويلة

گزينه صحيح نمي

ـ يضرّ، ينفع ـ ص

اجرت كرده است

ي او بنشيند او ر

، منظمقسمةكّلين، 

مصاد) ، تعليمافرة

مفعول به هس» س

اين گزينه شرط

فت وحي ادامه ياب

السالم رمنين عليه

4  


يازد(علوم انساني 

ـ پي) زائد(دائماً 

)معرب: ص(ي 

م: ص(بعيد : رده

متعدّ: ص(ـ الزم 

اين گ) سطح الماء

لمفي حوض كبير 

اين گ) فر متأللئ

ـ«ب  اقترب، ابتعاد

ه مكاني ديگر مها

اي بر رو گر پرنده

متوك(ها  ية گزينه

مساانشقاق، (ها  ه

عظ، أصوات، النّاس

)شود د موفق مي

جز دريافپيامبر به

ت كرد و اميرالمؤمن

.ده است

)2(و زندگي 

ادبيات و عل

،)لحاظ نشده(ي 

)ش، مفعول

)فاعل

ـ مبني) متعدّ: ص

ـ مفر) يه و مجرور

ـ)من باب تفعيل

أنّه دائماً يراقب س

قدح من الماء أو

الّ صدره و هو أصف

ها به ترتيب گزينه

ت كه از وطنش به

ايستد پس اگ مي

د است، اما در بقي

اما در بقية گزينه

مواع«ها  ية گزينه

بند باشد زش پاي

هايكه مسئوليت

هاشم را دعوتبني

مانان مشخص شد

و دين

، بجاي)حاظ نشده
)معرفةال  رة

 العش: ص(العش

السفنُ،: ص(سفنِ 

ص(ـ الزم ) إفعال

مضاف إلي: ص(» 

م: ص(باب تفعل 

ا ننظر إليه نظنّ

ه أن يعيش في ق

ونه أحمر برّاق إال

اما در بقية گ دارد،

شخصي است: ري

صحرا مانند عصا

عل از ثالثي مجرد

فعل مجرد است،

د ندارد، اما در بقي

كس به آداب آمو

داوند سبب شد ك

هل نفر از بزرگان

و سرپرست مسلم

.ست است
لح(پيوسته : تيب
نكر( الجديدةنان 

.ست است
ـ) جذوع، مفعول

.استست 
، الس)لرّياح، فاعل
.ست است

من باب: ص(يل 
.ست است
»علماء«لموصوف 
.ست است

ـ من) مفرد: ص
.ست است
عندما(بارت متن 
.ست است
يمكنه(بارت متن 
.ست است
ألنّ لو(بارت متن 
.ست است

ه متضاد وجود ند
.ست است

دور(معني عبارت 
.ست است
مار: (عني عبارت
.ست است

اسم فاع» ناهيا«ه 
.است ست

مصدر ف» دعاء«ه 
.ست است

ه مفعول به وجود
.ست است

هر ك(عني عبارت 

.ست است
عصوم از طرف خد

.ست است
آيه انذار، پيامبر چه

.ست است
هاي وليويژگي

www.sanjeshse

درس 2گزينه  .3
ها به ترت خطا

ـ األسن) زائد(
درس 4گزينه  .3

ج: ص(جذوعِ 
در 3گزينه  .3

 ال: ص(الرّياح
درس 4گزينه  .3

من باب تفعيل
درس 4گزينه  .3

و تابع لل صفة
درس 2گزينه  .4

(جمع مكسر
در 3گزينه  .4

با توجه به عب
درس 1گزينه  .4

ببا توجه به ع
در 3گزينه  .4

با توجه به عب
درس 1گزينه  .4

در اين گزينه
در 3گزينه  .4

با  توجه به م
درس 2گزينه  .4

با توجه به مع
در 3گزينه  .4

در اين گزينه
درس 1گزينه  .4

در اين گزينه
درس 4گزينه  .4

در اين گزينه
درس 1گزينه  .5

توجه به معبا 

درس 2گزينه  .5
تعيين امام مع

درس 4گزينه  .5
پس از نزول آ

درس 1گزينه  .5
در آية واليت
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ه بود خارج
.دند

.كردند

.كردي

تر وي رايج

.ديدندمي

ق حاكميت

جام وظايف

ationgroup

ريزي كردم برنامه
هاي خود شدوليت

كسلم معرفي مي

بيني ميمي را پيش

نده شود و كااليي

.شودميسر مي

»...يكفروا به 

و آله همه را يكسان م

حضور داشتند، حق

ارواحنا فداه به انج

.ود

ي كه پيامبر اسالم
همه جانبة مسئو

اهللا عليه و آله وي

.دند

امان جامعة اسالمي

درستي خواهد به

.اسيد

.روايت نمود

عي با واليت امام

غوت و قد امروا ان

و خدا صلي اهللا عليه

هاي اسالمي حين

امامت امام عصر

)دهم

ي انسان خواهد بو

را از مسيريامت 
الزم براي اجراي

.را فتح كرد

پيامبر اسالم صلي

السالم بودت عليهم

وشت و آيندة نابسا

يست وقتي بخواه
.يش كنند

دگان قرآن را بشنا

.مردم حاكم شد

.ع شد

زنجيرة طاليي را ر

در زندگي اجتماع

تحاكموا الي الطاغو

و جانشيني رسول خ

نان سراسر سرزمي

يه و آله و سلم تا

5  


يازد(علوم انساني 

الم سبب رستگاري

خ داد كه رهبري
قدرت و امكانات

سلم شهر مكه ر و

ود را عموزادگان

اهل بيتكريم و 

ارها و وقايع، سرنو

هاتر از قرآن نيسب
طلبان معنايع دنيا

كنندكه فراموش

اميه بر مسالم، بني

نان ايشان ممنوع

نيشابور حديث ز

يست و تجلي آن

بلك يريدون ان يت

ما در غصب خالفت

ت زيادي از مسلمان

امبر صلي اهللا علي

ادبيات و عل

السالمؤمنين عليه

»البريةير 

و سلم حوادثي رخ
ور در جامعه فاقد

و ي اهللا عليه و آله

آنان خو. باس افتاد

و آله و سلم، قرآن

ميق از نتيجة رفتا

زمان كااليي كم
رت وارونه و به نفع

پيرو قرآن باشيد

السرالمؤمنين عليه

سلم، نوشتن سخن

كرد، درو سفر مي

ك لفظ و شعار ني

.ست

ك و ما انزل من قب

گرفتند، امدر نظر مي

م حج كه جمعيت

بعد از رحلت پيا

و پيروي از اميرالم

حات اولئك هم خي

و ي اهللا عليه و آله
سالم با وجود حضو

ه پيامبر اكرم صلي

عبات به دست بني

و م صلي اهللا عليه

بيني و درك عمشن

نزد مردم آن: د
صوركه بخواهند به

توانيدگاه ميآن: د

ه هشدارهاي امير

اهللا عليه و آله و س

م از مدينه به مرو

ن بود كه توحيد يك

ز شيخ طوسي است

امنوا بما انزل اليك

اكمان را د رفتاري ح

عرفه و در مراسم

سال 250ر طول 

.ست است
واست» پيرو«ي 

.ست است
7آيه /  بينة

نوا و عملوا الصالح
.ست است

ت رسول خدا صلي
السمعصوم عليهم
.ست است

ي تسليم شدند كه
.ست است

اميه حكومتط بني
.ست است

انقدر پيامبر اسالم
.ست است

السالم با روشعليه
.ست است

السالم فرمودعليه
گاه كن نيست، آن
.ست است

السالم فرمودعليه
.ست است

توجه مسلمانان به
.ست است

رسول خدا صلي
.ست است

السالمام رضا عليهم
.ست است

ز بيان حديث اين
.ست است

و استبصار ازذيب 
.ست است

60آيه / نساء 
ذين يزعمون انهم

.ست است
رفاوت هاي اخالقي و

.ست است
السالم در روزليه

.اعالم نمودند
.ست است

السالم درم عليهم
.د

www.sanjeshse
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كمتر ضربه

سكوت پيشه

ationgroup

ه زدن به دشمن

نوپاي اسالمي س

.د

.داشته باشد

كه در عين ضربه

براي حفظ نظام

انشين تعيين نكند

.د

ها اطالعز واقعيت

.ست

.گي اشاره دارد

)دهم

ايگونهبردند، به

مي محروم ماند،

ت براي خودش جا

م نابود خواهد شد

.د

تواند ازت خود مي

.ديد بگيرند

را به وجود آورده ا

.كنيمده مي

دف انسان در زندگ

ي ديني

6  


يازد(علوم انساني 

پيش مي» تقيه«

بري جامعه اسالم

ز وي تعهد گرفت

هد، حقيقت اسال

حواس تأثير بگذارد

ه به اندازة ظرفيت

موضع، شك و ترد

لت مافوق من، مر

به غير را مشاهد

.هستند

.ل است

.شودي

مقام قرب او به هد

هاي ارف اقليت

ادبيات و عل

« خود را در قالب

مسلم خود در رهب

اويه صلح كرد و ا

حكومتش ادامه ده

ست كه بر روي ح

وان تشبيه كرد كه

.

.داللت دارد

جود خداوند بايد م

.

علّت: خواهند گفت

ستگي و نيازمندي

يازمند به عوامل ه

.ت

.ت اخالقي است

ت قبل و پاكي دل

.شودي

د نظري ناميده مي

وند و رسيدن به م

فرهنگ و معا

خ خشي از اقدامات

از آنكه از حق م

يدن شرايط با معا

ست اگر يزيد به ح

به درك چيزي اس

تور ماهيگيري مي

.ت داردماده دالل

كتب ماترياليستي

كر نكنند دربارة وج

پديده بودن است

ايد؟ه بوجود آمده

كنيم آثاري از وابس

ن نيادر بوجود آمد

گري اخالقي است

ز خداوند، انحرافات

ن از خالق، سالمت

ديگري عقيدتي مي

به خداوند، توحيد

ت و بندگي خداو

.ست است
السالم بخم عليهم

.ست است
السالم پسعليه

.ست است
السالم با سنجيليه

.ست است
دانسالسالم ميعليه

.ست است
حواس انسان قادر ب

.ست است
انة انسان را به تور

.ست است
سبت بين حس و

.ست است
ه ركن اساسي مك

.ست است
ي مادي علمي فك

.ست است
ي اشياء به علّت

.تست اس
مقابل، شما چگونه

.ست است
جهان كه نظير كن

.ست است
زمين، ستارگان د

.ست است
ي عقيدتي، ماديگ

.ست است
ل غفلت انسان از

.ست است
عامل، غفلت انسان

.استست 
القي، منجر به ماد

.ست است
وسط عقل نسبت

.ست است
وحيد عملي، اطاعت
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.كنيممي

ن در انتهاي

.خورمي

ationgroup

.شد

بينيم استفادهمي

چون. تفاده كنيم

.مخالفم

ور مناسب غذا مي

باشهاي ظلم ميزه

اضر نتيجة آن را م

.باشدمي

فاعل و فعل است

خت است، اما من

طوشود كه من به

)دهم

ه است كه از انگيز

شده و در حال حا

.كنيم

'until now'ن 

ترتيب ازبايد به

انگليسي زبان سخ

ت كند و مطمئن ش

.كردي

.قبول شود

!ه بوديم

7  


يازد(علوم انساني 

.اشته باشد

به عقيدة جاهالنه

.طره است

ن گذشته انجام ش

كاريم استفاده مي

شود و معني آنمي

whenبعد از . ت
.ده كنيم

سخنگوي بومي

ي خوشمزه درست

مأموريت اعزام مي

ي در آزمونِ ملي قب

روي ماه فرود آمده

)2(انگليسي 

ادبيات و عل

يد عملي اعتقاد د

.ل از گناه است

.ستم خواهد بود

نگر، عمل كردن ب

ي مانند دريا به قط

.دهدي

.كندمي

.گيردي نشأت مي

.ت

عملي كه در زمان

س اطالعاتي كه د

ل كامل استفاده م

قيدي زمان است
ذشتة ساده استفاد

ن چيني براي يك

ي كه برايم غذاهاي

ديگر، مثل مريخ، م

هاي عموميدرس

را درمان كرده و ر

ا

كه انسان به توحي

ابدي پرهيز كامل

ي انسان، ظلم و س

.م است

ديگران بداند، نشا

سه با دانش بشري

حت تأثير قرار مي

اه اجتماعي پيدا م

جهان از تفكر مادي

گاري و تنهايي است

ت كردن راجع به

يك نتيجه براساس

ئوالي با زمان حال

يك جمله وارة ق
م بايد از زمان گذ

نند يادگيري زبان

حتياج دارم، كسي

هاي دسا به سياره

نشِ ضعيفش در د

يد ما حتي ايدز ر

.ست است
ز گناه اين است ك

.ست است
سيدن به سعادت

.ست است
هاي درونيناپاكي

.ست است
هاي ظلماز انگيزه

.ست است
د خود را برتر از د

.ست است
ن طبيعت در مقايس

.ست است
ر وجود آدمي را تح

.ست است
ظري، ايمان جايگا

.ست است
ي و تنهايي در جه

.ست است
انگپرستي، پوچعلم

 گرامر و لغات
.ست است

كامل براي صحبت
.ست است

براي رسيدن به ي
.ست است

هاي منفي و سئله
.ست است

'when I got 
'last nigh داريم
.ست است

كني مردم فكر مي
.ست است

ه يك خدمتكار اح
.ست است

پسر پرسيد آيا ناس
.ست است

انست به علت دانشو
.ست است

دونه، شايكسي مي
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كه من روي

ationgroup

ا بكنيد بدون اينك

.كنيموش مي

كند؟مي

)د از دست ندهد

نهايت سعيتان را

و خودمان را فرامو

.است'

رين نحو توصيف

خود را هنگام تولد

)دهم

.ست

خواهم همة شما

وانواده ميخ كنيم

'customers'ل 

.ريد

----.

ده شده را به بهتر

جانِ خ. (سالي برسد

ندارد؟

8  


يازد(علوم انساني 

هنوز كامل نشده ا

خاي اينكه من مي

از افراد ديگر در خ

.كنيد

م در اينجا مفعول

معمول است نخر

------------ريكا

زير آن خط كشيد
.كندشده ارائه مي

درست است؟

؟
د و به سن بزرگسا

ي افتاد؟

سؤاالت زير وجود

ادبيات و عل

پيش شروع شد ه

شنهادات بدهم، برا

را صرف نگهداري

ايد خريدد داشته

'for استفاده كنيم

.ت

تر ازكه ارزانليل

ريكا

جنگ داخلي آمر

بند دومي كه در 
له قبل توصيف شد

هاي جز ددانسيقي
.كند

كند؟اول ذكر مي
رد پابلو زنده بماند

.  

ل كرد چه اتفاقي

يك از سن به كدام

سال پ 5ساختش 

ما يك ليست پيش

ب همة وقتمان ر

يشتر از آنچه قصد

 r + objcet 'ز 

وارة اسمي استمله

ي را فقط به اين د

.درست است 4

ست؟
بلوز و جز در آمر

ط كرد كه بعد از

ايزير نقش جمله
تفاقي كه در جمله

 زير در مورد موسي
كن را منعكس مي

گار برگ را در بند
ه چيزي كمك كر

تعدادتوانايي يا اس

ي كبوترها را كامل
.كنار گذاشت

ي براي پاسخ دادن
دوست نداشت؟

.ست است
تمان مدرسه كه س

.ست است
خواهم به شممي

.تأثير بگذارم
.ست است

وان والدين، ما اغلب

Cloze Test

.ست است
حتمال دارد شما بي

.ست است
'eno توانيم ازمي

.ست است
'if you يك جم

.ست است
بارت ديگر، چيزي

.ست است
فهوم جمله گزينه

 درك مطلب 
.ست است

ن اصلي متن چيس
هاي موسيقيبك

.ست است
وان از متن استنباط

زاد شدند
.ست است
هاييك از جمله

يك دليل براي ات
.ست است
هاييك از جمله

ها احساساتشانآن
.ست است

ويسنده دود سيگ
ه توضيح دهد چه

.ست است
'talent' يعني تو
.ست است

ز اينكه پابلو نقاشي
نقاشي كردن را كن

.ست است
تن اطالعات كافي

را ددرس خواندن 
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يازد(علوم انساني 

=1 13
3 

)2(ي و آمار 

ادبيات و عل

رياضي

x دارد.

.ست است

.ست است
.رست است

.ست است

.ست است

.ست است

1=,ب طبيعي  2
.ست است

.ست است

.ست است

.ست است
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مقادير aشد بايد 

.ده است

ك عراقي هم پديد

ظامي سروده است

)دهم
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نادرست باش qه 

وفي گردآوري شد

زبان فارسي سبك

هاي نظا ة داستان

  گي   ريد    م
  د  غَم   ب و

)تشبيه گسترده

2(  
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يازد(علوم انساني 

ت باشد براي اينكه

اثر حمداهللا مستو

و با رونق گرفتن

.م هستند

ورشيد را به شيوة

لي
و  يم

م من عي  بـ
ب رِش  كَم  نَ

ه

ت(ل ارچمن رفت 

.يه

2(فنون ادبي 

ادبيات و عل

نادرست qست و 

»تاريخ گزيده«ب 

و بي از رواج افتاد

نويسندة قرن نهم

وي جمشيد و خو

د  حادز  با     
اي  اَز    س  بو

ا ن  شد   د  لِ
مز  سي   لِ  سِ

ماند        ن
به   ادات تشبيه

همچو بلبل.... كه 

ير ابيات سه تشبي

علوم و

درس pت باشد بايد 

در كتاب... گانه و 

گارش رسمي عرب

ه ترتيب شاعر و

عراقي است و مثنو

زِ خا  لي    ش
قِ  يا  كا    سِ

تا  صي  د  بـُ   
مر  بح  رِ  غَ

به من      ته دلي
شبه         مشبه

آن) شبيه فشرده

جود دارد؛ در ساي

.ست است

.ست است

.ست است

.ست است
.ست است

p q نادرست
.باشد دد مي

.ست است
ن، خلفاي چهارگ

.ست است
ة مغول، زبان و نگ

.ست است
شاه سمرقندي به

.ست است
جي شاعر سبك ع

.ست است
اَ  گَر  كو
بـِ  د   سا
.ست است
َگر   : صراع سؤال

در      : 4راع گ 
.ست است

از سوخت     وي: 
مشبه      وجه ش

.ست است
تش(، مرغِ دل 1ه 

.ست است
، دو تشبيه وج2ه 

www.sanjeshse

در 3گزينه  .1

درس 2گزينه  .11

درس 4گزينه  .11

درس 2گزينه  .11
درس 1گزينه  .11

qبراي اينكه
عد 5كند كه 

درس 2گزينه  .11
پيامبراتاريخ 

در 3گزينه  .11
در اواخر دور

درس 1گزينه  .11
جامي و دولتش

درس 1گزينه  .11
سلمان ساوج

در 3گزينه  .12
:مصراع اول
:مصراع دوم

درس 4گزينه  .12
هاي مص پايه
هاي مصر پايه

درس 4گزينه  .12
:اركان تشبيه

درس 1گزينه  .12
در بيت گزينه

درس 2گزينه  .12
در بيت گزينه

erv.ir

11

12

13

14
15

16

17

18

19

20

21

22

23

24



 @sanjesheduc

2گـ . دارد

ationgroup

مورد مجاز وجود

ل
ــ

را  ر
ــ
فاعلن

ها، يك ير گزينه

يِل ها نين
ـ  ــ  ــ

مفاعيلن

)دهم

)فتار شد

.حذف شده است

پي  يا دن
ــ ــ  ــ
ف  ن

در ساي) از كشتن

.است) نانهاده( 

.ك هندي است

قصيده
.ت

.ذف نشده است
)علن

− −
ني

چ بي  دا
ــ ــ
لن
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يازد(علوم انساني 

)ت

همچون تذرو گرف

ح) روشني(ه آن 

بـِ شدد
ــ

فاعالتن

)شوند مست نمي

مجاز(خون ) يال

حقيقي معني غير

رة بعد، يعني سبك

غزل صائب، نه ق
ندي، درست است

ان آن هجايي حذ
فع(ن فعالتن فعال 

− −      
مي    ي  ي  قي

گر ج  مو
ــ   ــ

مفاعيل

ادبيات و عل

ن مانند زبان است
)و شمع

ه... مرغي كه) (ق

است و وجه شبه

− − −
خ  تَن

با گي  تـِ
ــ  ــ

فاعالتن

از جام م(ة مست 

جاز از انديشه، خي
)مردم= جهان 

م) سوم(ي ـ سر 

دورة عراقي و دور

هاي تك بيت: 2ـ 
ه سبك هنتوجه ب

تكرار شده واز پايا
فعالتن فعالتن: 2
)لن فع

−     −  
هـَ مِ   علي  م

م  مِ بي  ك
ـ ــ  ــ

مفاعيلن

)غم
تن) (چون سوسن

جانم چو) (ماهت
بستان سرايِ شوق

تشبيه فشرده) ض

− −−
خ فا  وت  آ  مو

بس دل 
ــ  ــ

راب است با قرينة

مج(سر : جود دارد
ج: (4) كشتن= ن 

معني حقيقي) دوم

حد واسط سبك د

گـ. حتشم كاشاني
سبك عراقي و ت

.گرايي است اقع

بار تك 4ن مفاعيلن 
2گ)  فعولن(عي 

ف(ستفعلُ مستف  

− −  
ي  ج  ال  لي

كري  تا
ــ ــ
عيلن

دام غ(و ) نِ شادي
بلبالن چ) (عشق
روي چو م) (روي

ب) (مانند بلبل بود
.ست است

شمعِ عارض( 2ه 
.ست است

− −
ل د  بـَ رين م  تـَ

.ست است
تَر  ش بي
ــ   ــ

فاعالتن
.ست است

ل جام مجاز از شر
.ست است

، دو مجاز وج1ة 
خون( 3گـ ) شت

.ست است
اول و د(، سر 2ه 

.ست است
ي وحشي بافقي، ح

.ست است
م كاشاني، نه مح
وقوع براي تغيير

.ست است
ي شعر وحشي، وا

.ست است

.ست است
، ركن4ت گزينه 

يلن مفاعيلن مفاع
علُ  مستفعلُ  مس

.ست است
− −  
هـَ    مِ  عز زي

بـِ  ش
2: ــ

مفاع
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التن درست

مواره به ياد

ميان قبايل

از باورهاي

نا كردند، تا

ذار حكومت

اري بعداً به

ationgroup

صراع از تكرار فاعال

ت، عاشق هم هم

قابل توجهي در

.ست

.سالمي شد

اسالم براي دفاع

ن پايتخت خود بن

گذ ث صفار، بنيان

.باسي برآمد

ليد و تزئين فلزكا

شود كه مصر ص مي
»مان

.قبل است

شه به ياد آب است

ت و نفوذ سياسي

بوعلي مسكويه اس

 در درون جامعة اس

ب شد كه پيروان

ر قاهره را به عنوان

يعقوب ليث. گرفت

حمايت خليفة عبا

هاي تول ت و شيوه

)دهم

ن سوم، مشخص
نهادي در كم مي

ركانهم، تكرار ا

خص تشنه هميش

ر و نزديك، قدرت

ب تجارب االمم اب

اي د اي و قبيله يفه

مسلمانان موجب
.نشان دهند

ف درآورند و شهر

رت را به دست گ

.تأليف كرد

ود در پي كسب ح

پشت سر گذاشت
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يازد(علوم انساني 

و با توجه به ركن
دنگ چشم جادو

)مفتعلن(نه 
− − 

ت و ركن چهارم

ي همانطور كه شخ

هاي دور سرزمين

ف شده است، كتا

جدد تعصبات طاي

در كنار... تيان و 
ص علم كالم توجه

مصر را به تصرف ،

.ردن نهادند

تأييد خليفه قدر

ا به زبان فارسي ت

سيس حكومت خو

را در تاريخ ايران

)2(اريخ 

ادبيات و عل

فاعالتن است) گـِ
چون خد«. ه است

ن مستفعلن است

هماهنگ است) يا

مصراع اول؛ يعني

تجارت باكعبه و 

گاري تحليلي تأليف

ت و اوج گرفتن مج

مسيحيان، زرتشتي
قلي و به خصوص

مي پس از مدتي

پرداخت جزيه گر

ي بدون اجازه و

ك دوره فلسفه را

خود، از ابتداي تأس

رين دوران خود ر

تا

چن خَ دن گ(ال 
ك هجا حذف شده

  بر وزن)   الن د
− 

خُ دا(ست كه با 

ثيلي است براي م

يار داشتن ادارة ك

نگا ه به شيوة تاريخ

شديد اختالفاتث ت

جمله، يهوديان، م
سالمي به علوم عق

اسي، خلفاي فاطم

عت مسلمانان و پ

ورة خلفاي عباسي

يي يكدانشنامة عال

فرمانروايان عصر خ

تر كي از درخشان
.مي انتقال يافت

.ست است
جايي مصراع سؤا
ر ركن پاياني يك

.ست است
در  يا( 2گزينه 

− −
.ست است

ا) ر ها كرَ(صراع 
.ست است
، تمث3يت گزينه 

.معشوق است

.ست است
به سبب در اختي

.ست است
ترين آثاري كه سته

.ست است
خليفه سوم، باعث

.ست است
ن، اديان ديگر از ج

اسر برابر عقايد غير
.ست است

حطاط خالفت عبا
.ت كنند

.ست است
ن به اطاكن بحري

.ست است
در دو هايي كه له

.ست است
نخستين بار در د

.ست است
ي همچون ديگر ف

.ست است
عصر سلجوقي، يك
 غرب قلمرو اسالم
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)ب يازدهم

)ب يازدهم

)ب يازدهم

)ب يازدهم

)يازدهم ب

)ب يازدهم

)ب يازدهم

رغم تنوع ي

)ب يازدهم

)ب يازدهم

)ب يازدهم

.گيرد ر مي

ationgroup

.كنند ن مي
كتا 4صفحه (

كتا 15صفحه (

.است
كتا 23صفحه (

كتا 38صفحه (

كتا 44صفحه (

كتا 47صفحه (

.ت
كتا 71صفحه (

ذاهب مختلف علي

كتا 74صفحه (

كتا 84صفحه (

.اند
كتا 91صفحه (

ت اين نژاد به كار

بندي را بيان حيه

منطقه استوايي

.د

زبان انگليسي است

ست و پيروان مذ

ا تصاص پيدا كرده

يگران را در خدمت

)دهم

باشند و مفهوم ناح

.ت

رجه تقريباً نصف

.شود ده نمي

.كل ناميده شود

كرمان وجود دارند

يل به كارگرفتن

سر جهان شده اس

حصول خاص اخت

ن جهاني خود دي

.ود
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يازد(علوم انساني 

ب ها نادرست مي ه

بزرگ آفريقا است

د 60تا  50اصل 

ها ديد و در فالت

شك Vبه نام دره 

شهداد در استان ك

ست و يكم از دالي

ير اديان در سراس
.آورند ي

.است

ه به توليد يك مح

.كنند

يكرد دينوي و اين

شو اي گفته مي طه

)2(غرافيا 

)2(شناسي  عه

ادبيات و عل

ساير گزينه. ي دارد

توايي و صحراي ب

عمود و در حد فا

كوهستاني است

ست تا اين پديده ب

لوت در منطقه ش

قرن بيستم و بيس

نان و پيروان سا
هي را به وجود مي

.ل است
قتصادي نوع سوم

.وع دوم است

شود كه گفته مي

ك يعت تقسيم مي

داند و با روي ي مي

و به هر نوع سلط

جغ

جامع

مطابقت بيشتري

هاي باراني است گل

تابش نزديك به

مربوط به نواحي

ب سبب شده اس

در غرب بيابان ل

ش ارتباطات در

پراكندگي مسلما
ي فرهنگي مشابه

 اقتصادي نوع اول
فعاليت اقت ←ه 

اليت اقتصادي نو

ي وسيع كشاوزي

طبي طبيعت و فوق

د خاصيامتوجه نژ

گرفته شده است

.ست است
د با مفهوم ناحيه

.ست است
انتقالي بين جنگ

.ست است
المدارين زاويه ن

.ست است
3شده در گزينه 

.ست است
هاي تنگ و پرشيب

.ست است
هاي ايران كلوت

.ست است
صنعتي و گسترش

.ست است
و انتشار سبب پ

اندازهاي گي چشم

.استست 
فعاليت ←دن 

غذايي در فروشگاه
فعا ←ر به قند 

.ست است
هاي شن به زمين

.ست است
را به دو بخش ط

.ست است
هاي خود را م زش

.ست است
سم از امپراتوري گ
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ري روم، به

.ردند

است و در

خالق كه از

مفهوم بودن
.است

ي ندارد اما
.م

بب شد كه
جلس گمان

تواند امور ي

ationgroup

ا فرهنگ امپراتور

كر ها را تحمل نمي ن

.د

فكر فلسفي شده

دوم به فلسفة اخ

خستين بار به م
ها بحث كرده آن

اي چ كتاب و نوشته
ندگي او پي ببريم

بودن داشتند سب
كرد حاضران مج ي

انسان هم مي. ود

.بين برد

.ركز كرد

عمل، در تعامل با

كه سلطه و نفوذ آن

ها پديد آوردند نگ

فرد وارد عرصة تف

ق دارد و مسئله
.شوند مي

ند زيرا او براي نخ
ت يافته و دربارة آ

.د

سقراط هيچ. شيد
يقي فلسفه در زن

ادعاي دانشمند ب
سي را آشكار مي

شو ام حاصل مي
.شود ي

)دهم

ة عربستان را از بي

هاي بدني تمر يي

سطح زندگي و ع

ن

ي اقوامي كت فرهنگ

د براي ديگر فرهنگ

شود، در واقع ف ي
.رود

فلسفه است تعلق
ة فلسفه محسوب

ي قائل بودندزياد
ورت روشني دست

پردازند خود مي ي

انديش زندگي مي
وانيم به نقش حقي

خت كساني كه ا
هر بار ناداني كس

ريج و گام به گا
ت دچار اشتباه مي

14  


يازد(علوم انساني 

الم در شبه جزيرة

د جسماني و زيبا

طيري شد و در س

.وت باشد

نظامي دولتمردان

م شكستن مقاومت

.شوند

ناطق حضور خود

ي حيرت در او مي
حيرتي عظيم فرو

ي و ريشه و پاية
ي فرعي و شاخة

رمنيدس ارزش
صو فه هستند، به

ي عقايد و باورهاي

رة مسائل روزمرة
تو ر زندگي او مي

وي او براي شناخ
به اين دليل كه

است كه به تد
گاهي در شناخت

فلسفه

ادبيات و عل

ي پيش روي اسال

عيتي بود ـ بر بعد

هاي اساط رويكرد

ال

هاي متفاو فرهنگ

ه حمايت ناوگان

كردندـ  در هم ه مي

ش غربي تبديل مي

جديدي را در من

اي شترك منطقه

اعث برانگيختگي
ث شد جوان در ح

بخش اصلي ي كه
ها بخش  ي مضاف

هاي بعد براي پا
هيم اساسي فلسف

د، به فهم فلسفي

نشين بود و دربار
مطالعه و تأمل د

كاوش و جستجو
و گفت كه شايد

.داند ط مي

ا از جهان امري
بشناسد، هرچند

مت، موانع سياسي

تماعي ارباب ـ رع

يحيت آميخته با
.داشتند

باال گرفتن تب طال

صة حضور فعال ف

نان و بازرگانان به

فراماسونري استفاده

شده كشورهاي

جغرافياي سياسي

ي و بازارهاي مش

كند كه با ورد مي
گي اقيانوس باعث

حوزة فلسفة اولي
هاي دارد و فلسفه

ه از فالسفة دوره
كه از مفا) حركت

سفه آموخته باشند

با توانگران همنش
پري كرد و ما از

ور بيان كرد كه
و ط را دانا بنامند،

دانند، سقرا ا نمي

سد و شناخت ما
 غيرمحسوس را ب

.ست است
طي ده سال حكوم

.ست است
ورزي و روابط اجت

.ست است
وشنگري
.تست اس

يشه و نظر، مسيح
دنياگرايي گام برد

.ست است
كشف امريكا و ب

.ست است
جامعه جهاني عرص

.ست است
مايه و پول بازرگان

.ست است
هاي ف بي و سازمان
.ست است

ف كاالهاي توليد
.ست است

ات استعماري، ج
.ست است
المللي هادهاي بين
.ست است

.ست است
اي برخو با مسئله

كرانگ عظمت و بي
.ست است

ه مسئلة اول به
است تعلق  ضاف

.ست است
رسطو و بسياري

صيرورت و ح(دن 
.ست است

ي بدون آنكه فلس
.ست است

ا تهدستان و هم
ش را با فلسفه سپ

.استست 
فاعية خود اينطو
گ به غلط سقراط

ها كه آن آنچه را
.ست است

ند اشيا را بشناس
هم امور معقول و
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 @sanjesheduc

سب معرفت

ند از طريق

ن حالتي ار
به، برخالف

سي، يكي از

.زيم

صورت كلي 
رنده خالصه

م شناسايي

به اصول و

ationgroup

ن به ابزارهاي كس

ران است و خداون

محققان در چنين
مصاحب. دهد ن مي

شناس در علم روان

پردا تر به آن مي م

كه بزرگساالن به
ني كلي در برگير

.ماد كرد

.شوند راموش مي

عدم. گويند له مي

ر اثر حل مسئله،

توان چه اندازه مي

است ويژة پيامبر

م. ها مطالعه كرد
بعدي را سازمان 

د. پژوهش است

.ت

تر و كم تدريج كم

كنند، در حالي مي
حالي كه رمزگردا

توان اعتم كان نمي

مطالب ديرتر فر

ي محدود را مسأ

ف آن است كه د

.شود

)دهم

.ردازد

ن پرسش كه تا چ

سيدن به معرفت

ه نامه مك پرسش
ؤال قبلي، پرسش

و كنترل موضوع

دورة كودكي است

ت ت به نحوي كه به

مي ت را رمزگرداني
در ح. رويداد است

ل به حافظه كودك

.گويند مي

ظه استفاده كنيد،

هاي ت و توانمندي

نيست، بلكه هدف

ش حل استفاده مي 
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پر دة شناخت مي

ن هستند اما اين

كي از ابزارهاي رس
.دهد

شاهده و يا با كم
شنيدن پاسخ سؤ

و يين، پيش بيني
.ديده اشاره دارد

شد اجتماعي در د

حرك خاص است

ت جز جز اطالعات
ت يك موضوع يا

به همين دليل. دارد

ي را تمايز بخشي

ه حافظي سپردن ب

ا توجه به امكانات
.شود

آن مسئله خاص
.باشد

سأله از ارزيابي راه

شناسي وان

ادبيات و عل

ت كه به خود پديد

ط به علوم گوناگو
.گيرد

رسد، وحي كه يك
د تيار بشر قرار مي

ش تعيين شده مش
ت، محقق، بعد از ش

.ت

ربي، توصيف، تبي
بيان چرايي آن پد

يكي از عالئم رش

عادت كردن به مح

صورت كودكان به. د
جزء شامل جزئيات
ي بيشتري وجود د

ظاهري و معنايي

عاني مخالف براي

موانع مشخص با
ش ي غيرمنطقي مي

 تيابي به راه حل
هم قابل استفاده

حل مسدر   قعيت

رو

رفت شناسي است

هاي ديگر مربوط
گ شناسي قرار مي

ر وند به انسان مي
معرفت را در اخت

صورت از پيش به
در اين حالت. ند

سازمان يافته است

تجر ند ساير علوم
كه واژه تبيين به ب

دهد كه ي رخ مي

خوگيري شامل ع

گيرد صورت مي ف
رمزگرداني جز ج

ن خطايز جز امكا

 مفهوم به لحاظ

يي تبديل و از مع

مشخص به دليل
هاي اده از راه حل

موزشي فقط دست
هاي ديگر ه وقعيت

شن براي فهم موق

.ست است
هم از فلسفه، معر

.ست است
ه موجود در گزينه
ش در حوزة معرفت

.ست است
ني از جانب خداو
طة پيامبران اين

.استست 
توان عات را نمي

كنن به استفاده مي
مند ومولي، هدف
.ست است

شناسي همانن وان
ن موضوع است ك

.ست است
ماهگي 7-8ه در 

.ست است
خ. ت تمركز است

.ست است
هاي مختلف صورت

.كنند زگرداني مي
در رمزگرداني جز
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هاي دو ن تفاوت
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صورت معناي را به

.ست است
ي به يك هدف م

ها باعث استفا دي
.ست است

هاي مختلف آم ين
ت يابيم كه در مو

.ست است
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