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آزمايشي آزمون پاسخ تشريحي
ششممرحـلة ـ  يازدهمسنجش 
)24/12/1397(  

)يازدهم( ادبيات و علوم انساني  

:باشد قابل مشاهده مي از طريق سايت اينترنتي زير 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 ات ارزشمند شما عزيزان در خصوص اين آزمـون مندي از نظر 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  9آزمــــون 
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 @sanjesheduc

خصم مانند

حافظ آورده
در گزينه. 

:تالفي، ماه

ationgroup

)ش

)گفتار

خ) 1گ. ده است

كه شهريار از ح
تشبيه: رتر است

ناس ناقص اخت

.با تو نيست ن

ن، مذهب، كيش

(

گرفتار، گ: سجع

چشم طوفان زد

تضميني است ك
كه از بهشت بر

ماه و چاه جن: ،

)ش واج

)قت

منكار ) 3ست گ 

)دهم

دين: آيين) (ستان

)مان، عهد استوار

)تولستوي: ك

هايواژه: 4گ  (

انند توتيا براي چ

ي و مصراع دوم
تو مانند بهشت

تشبيه،: ن است

)فت بياني

، افزايش»ك«كان، 

صفت لياق= تني 

واو عطف←

ت ـَ خون ماس» ـ

2(

2  


يازد(علوم انساني 

بلبل، هزاردست: ب

عهد و پيم: يثاق

عيد پاك) (نشور

)وافر، نافر: سجع

خاك ساحل ما

آراييراع اول واج
رخ خوب. دارد

االحزانمانند بيت

»2«سي 

صف: سرسختغ 

نياك) (هش واجي

گفت) (فت فاعلي

←رواق و طاق

قصد ــ«اگر ) 2گ
]د

ت اين وزير

2(و نگارش )  

ادبيات و عل

عندليب) (ي افزار

مي) (د) پريشاني

.غلط است» ت

سيمين دان: شون

هاي سواژه: 3گ 

)2شبيه گت: ل

مصر) 2تضاد گ
نب و صبر ايشا

.است» ي

طبيعت م. ست

.س تام نيز دارند

فارس. 87س ص 

كالغ) (شمارشي

.شوددله مي

اجرا، كاهش= جراء 

صف ←نكشنده 

)4او عطف گ 

گتو را مي داند
وجود دارد[ست 

است دشمنهان 
مسند

)2(فارسي 

نوعي كفش، پاي

)دگاه

يان، سرگيجه و

ربوبيت و الوهيت

و جويي انتصاب

سووش) (بايرامي

گ) (ظره، مالحده

تار آما) 3گ. ت

تض: صبح و شب
تان حضرت ايوب

آميزيحس«فاقد 

جاز از روزگار اس
)ع

يه است و جناس

براساس. است» عي

صفت: كالغ ك

و جمع دليل، ا

اج.) (ل شده است

كما ن= ما نكش 

و ←ي و زلف 

)مقرري(وظيفة 
خدا براي تو هس

را در نه توپذير  
اليهمضاف
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.رست است
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.رست است
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.رست است

به محشر تا تو ي
.رست است
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.رست است
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.رست است
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شبيه
.رست است

استعاره،: شمع
تلميح به داست) 

وجود دارد؛ اما ف
.رست است

كور، طبيعت مج
ع(يوسف  حضرت

.رست است
واژة قافي» بري«

.رست است
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.رست است
يك) (صفت اشاره
.رست است

است» ت، داليل
.رست است
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.رست است
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.رست است

مي) 2بدل گ =  
.رست است
و= ندت وظيفه 
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.رست است
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ن مفهوم از

.هد يافت

دهندنمي

دو: ص(ل 

)ائدز( ي

ب، اشتريت

(

ةاألصلي(

ationgroup

.هيز

همين. گويدمي

.كنيدنمياصل 

)وت ساختار

سي، رهايي خواه

تن به كوشش

ـ بال) شودصا مي

، البيت، الّذي)ده

الكتاب) زائد(هذا 

)الموج، فاعل: ص

األعدادمن : ص(

بپره» چشم زخم

ده است، سخن

.شودمي

ـ امور، حا) شده

تفا(سختي ... ه 

خالق خوب

ه است ـ اگر كس

فرياد مي زنند،ـ

مثل عص: ص(ند 

لحاظ نشد(ح، و ي

ـ ه) حاظ نشده

ص(ـ الموج ) لوم
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.اني دارد
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گز. شمشير است
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(، زبان قرآن 

ادبيات و عل
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ب بدتر از زخم ش

.است» 

«است و در بيت

و گوهر عشق ر

چنين. است» ي

ـ)لحاظ نشده» 

دشوا... ـ آنچه 

اخالقي، خواست

ـ اگر كسي،) تار

)ث لحاظ نشده
وشش بخرج نمي

.كنندي مي

مار ص: ص(حرايي 

)س شروع شود

، شاط)زائد( الّتي

)زائد( ب، الّذي

مضارع از باب إ

، مفعوالعملَ: ص

جمع س: ص(سير 

عربي،

يه از قوت و توانا

خم زبان به مراتب

ه عرش رسيدن

يكسان ا» 4و  3

 آفرينش انسان

خواريرشوه«ت م

آنچه را  »من«(،

)تفاوت ساختار(

د ـ كامل شدن،

تفاوت ساخت(شد 

ترجمه حدوث(ها 
، كو)لحاظ نشده

گذاريهرگاه ـ نام

ـ مار صح) پنج
)يم ديد

نزديك بود درس

، الدار،)ظ نشده

، الكتاب)ق نيست

ينقذ،: ص(ينقذ 

ص(العملُ : يا) ول

مع مكسر أو تكس

.رست است
كنايه» ت داشتن
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.رست است
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.رست است
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.رست است

ن: ص(شده بود 
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أدق(قرأت : تيب
)ظ نشده
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)ب تفعيل

.شد

خطاكاران

.تند

.)باشدمي

.ل هستند

در اين» ير

ين ارتباط

.ظ نمود

.غايب است

ationgroup

من باب: ص(فعل 

)ست

باشينه صحيح مي

كنيد كه ازمي

متضاد هست» عد

اين گزينه خطا) 

مفعول و اسم فاعل

خي«) ست داريم

»هللا

.منوع شد

في نگهداشتن ا

ي داشتند، حفظ

.است

يشان از نظرها غ

ـ من باب تف) كر

اسم مبالغه نيس

اين گزين) شرّ لنا

.باشدصحيح مي

وليكن احساس

رب ـ اقترب، ابتع

)كندز تو دور مي

اسم مف) ، حاملةج

اطر علمش دوس

.ست

اهللا ي الموتي باذن 

شتن احاديث مم

بوده كه با مخف

.طول انجاميد به

صميم به قتل وي

ين واگذار كرده

بينند و اي را نمي

)دهم

مفرد مذ: ص(ث 

بر وزن: ص( ةلغ

و هي ةاألمارسه 

اين گزينه ص) ها

دهيد ونجام مي

المشرق، المغر ـ

كند و دور را ازمي

ممزوجملمع، : (ب

ي با او را به خا

.ست

نيس ها چنينينه

و االبرص و احي

.دنبال داشت

حلت ايشان نوش

نقاط مختلف ب

سال ب 69مدت 

ن عباسي كه تص

را به عالمان دي» 

ها ايشان ي انسان
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ـ مفرد مؤنث) »ح

مبالـ اسم ) فعال

نفسه... ر االنسان 

منهبأن نعوذ به 

زيين كند آنرا ا

صغر، كبر«يب 

را به تو نزديك م

ترتيبها بهگزينه

ست كه همنشيني

ديگر چنين نيس

(

اما در بقية گزين

و« و ابري االكمه

متفاوت را به د

ود، اما پس از رح

ها در ياوران آن
.ت برسانند

ن آغاز شد و به

از گزند حاكمان

»واليت ظاهري

ت هرچند برخي

)2(و زندگي 

ادبيات و عل

رياح«ع لموصوفه 

من باب إف ثالثي

تضّر الّتي(است 

أمرنا ربنا(است 

ي شما بدي را تز

ترتيها بهينهة گز

ست كه نزديك

دارد، اما در بقية

ن خدا كسي اس

هايما در گزينه

)وم بحذف النون

كند،را وصف مي

«:الم ميفرمايد

هاي اتب و فرقه

توصيه كرده بو

سالم و يال عليهم
كنند و به شهات

اي امامت ايشان

هادت، ايشان را

«و » يت علمي

ضع ما خبردار است

و دين

صفت و مرفوع تابع

مزيد ث: ص(الثي 

بارت متن آمده

بارت متن آمده

گر وسوسه براي
.باشدمي

ندارد، اما در بقية

ب، مانند سراب ا

م مفعول وجود ند

ز بهترين بندگان

ل وجود دارد، ام

اب الشرط مجزو

ر» رجل«م نكرة 

السال  عيسي عليه

ختلف، ظهور مكا

تن سخنان خود

ط ميان امامان ع
ن را شناسايي ك

احنافداه از ابتدا

سالم تا زمان شه

مرجعي«سئوليت 

ن ماست و از وض

.رست است
صف: ص(و مجرور 

.رست است
ـ مجرد ثال) الزم

.رست است
ه در عبرفتن آنچ

.رست است
رفتن آنچه در عب

.رست است
اگ(معني عبارت 

ن گزينه صحيح م
.رست است

ه متضاد وجود ن
.رست است
كذاب(عني عبارت 
.رست است
و اسمه اسم فاعل 
.رست است

از(معني عبارت 
.دباشتفضيل مي

.رست است
ه فقط معرّف بأل

.رست است
تتعجبوا، جوا: ص

.رست است
اسم» يكذب«ه 

.رست است
از زبان حضرت
.رست است

سالم در نقاط مخ
.رست است

مانان را به نوشت
.رست است

ارد تقيه ارتباط
د دشمنان ايشا

.رست است
ي امام زمان ارو

.است رست
الس عسكري عليه
.رست است

واحنافداه دو مس
.رست است

السالم در ميان ليه
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سماني فرا

شان روي ده

و دفاع از

سفر كند،

فهم اسرار

».ده شود

يحذرون

حذرون

تر از حال ت

اسالمي به

ationgroup

ة الهي و نداي آ

ها و زياد انسان

ان در راه حق

ي به سوي ديگر

كسب دانش و

».گشوديم

». سازد ي

ا به او زكات داد

عوا اليهم لعلهم يح

عوا اليهم لعلهم يح

.ند

.شوند ي

ي ندارد، سخت

شكيل حكومت

مان ظهور وعدة

علت ستمگري

عليم

حق خداپرستا

.فراهم است

عالم به تنهايي

همه مردم به ك

گ ها مي را بر آن

خود را ظاهر مي

اهد شد تادا نخو

وا قومهم اذا رجع

وا قومهم اذا رجع

وظايف عمل كنن

د فقيه ناميده مي

و به او دسترسي

وظيفه جز با تش

)دهم

تا اينكه زم... رد 

اما خداوند به. د

ان اهللا سميع عل

ند و در جبهه

امل همة افراد ف

از شرق يا غرب

شود و مل مي

مينآسمان و ز

كند و بركات ي

كه نيازمندي پيد

ي الدين و لينذرو

ي الدين و لتنذرو

توانند به آن و ي

رسند معرفت مي

خود دور افتاده

»...حديثنا 

عه كنند و اين و
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مردم حضور دار
».وست

ماند نميا خالي 
».زد

وا ما بانفسهم و

كنن مان ستم مي

هاي رشد و تكا ه

ته و اگر كسي ا

عقل همگان كا

رهاي بركات از

خود را آشكار مي

كند ك برقرار مي

ليتفقهوا في ةطائف

ليتفقهوا في ةطائف

شوند و نمي نمي

دي كه به اين م

سي كه از امام خ

ةرواوا فيها الي 

ي به فقيه مراجع

ادبيات و عل

ت خدا در ميان
علي و پيروان او

ن از حجت خدا
ساز بهره مي ن بي

قوم حتي يغيرو

بران بر محروما

ة مهدوي زمينه

را برآورده ساخت

ن ارواحنافداه ع

ه كرده بودند، د

م زمين ذخاير خ

مردم مساوات ب

طمنهم  ةفرقكل 

طمنهم  ةفرقكل 

ظايف خود آشنا

افرا. عميق است

حال كسي«: مود
«

فارجعو ةالواقعث 

ردي و اجتماعي

حجت«: رمودند
شادي فرزندان

زمين«: فرمايد ي
جت در ميانشان

5 
انعمها علي ةعم

و باطل مستكب

ست كه در جامعة

ي امنيت كامل
.كند ي

لطف امام زمان
.د

96 
ورده و تقوا پيشه

درآن هنگا«: ود

آنچنان ميان« 

1  
فلوال نفر من ةاف

1  
فلوالنفر من ك ةان

يابد، مردم به وظ

كسب معرفت ع

و آله و سلم فرم
.ست داده است

و اما الحوادث«: د

يد در احكام فر

.رست است
السالم فر ن عليه

آن روز، روز! ن
.رست است

السالم مي ن عليه
ن را از وجود حج

.رست است
53آيه / ه انفال 

نعلم يك مغيرا 
.رست است

صحنة نبرد حق
.كنند الش مي

.رست است
تر اين اس د مهم

.رست است
واحنافداه آرزوي
س و نا امني نمي

.رست است
ظهور با توجه و

دهند ه نشان مي
.رست است

6آيه / ة اعراف 
شهرها ايمان آو

.رست است
السالم فرمو عليه

.رست است
:السالم فرمود يه

.رست است
22آيه / ه توبه 

كاومنين لينفروا 
.رست است

22آيه / ه توبه 
كاومنين لينفروا 
.رست است

ت ديني ادامه ني
.رست است

اي تالش براي
.رست است

و صلي اهللا عليه
در را از دست كه پ

.رست است
واحنافداه فرمود

.رست است
ر غيبت امام باي
.ه ميسر نيست
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.رند

.از مرگ است

.باشد مي

و سير تاريخ دار

.دند

ن در جهان بعد

.شود ت مي

.د

)دهم

وجود و بسيط م

.خودش باشد

.د

.ت

وگيري جامع ت ه

گرد مند مي بهره

.د

.ي است

سرنوشت انسان

الف عقل و فطر

.د

ود بيشتري دارد

.د

.ت

ي ديني
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.د

د بلكه واجب الو

كه وجودش از

ك باشدت متحرّ

.زد

ركسيستي است

فراواني در جهت

هاي آن ب موهبت

يش را تغيير داد

رزه با خودخواهي

نمايد، شغول مي

سان مرتكب خال

گذارد زير پا مي

ي و تنهايي نمو

.نمايد مي

سازد ربت رها مي

.ت است

يري انسان است

هاي ارف اقليت

ادبيات و عل

.شود صل مي

باشد يات بشر مي

ننده داشته باشد

شتن علّت است

اي الزم نيست يده

پردا ت خود مي

مبين نظرية ما

و كوشش تأثير

ه به خداوند از م

ن سرنوشت خوي

بلندمرتبه، مبار

خود جلب و مش

 .شود

ن به ديگران، انس

.احتياج است

حريم عدالت را

ي، احساس پوچي

صادفي معرفي م

ا از تنهايي و غر

دة اراده مصلحت

هاي تدبي فعاليت

فرهنگ و معا

د فراموشي حاص

عادل فلسفة حي

نيست، كه آفرين

د نيازمند به داش

ست، اما هر پدي

ساختن شخصيت

ر روابط انساني،

و هدف با سعي

ر مواجه و توجه

توان آگاهي، مي

خداوند مل براي

جه انسان را به

ش قعي تلقي نمي

ي و ستم نمودن

م و ستم، نياز و

.ست

ح در برخي موارد

ن به اين بزرگي

هدف و تص دي بي

دمي رخشد و آ

ومي، برانگيزانند

انسان، بيانگر ف

.رست است
ي در ساية خود

.رست است
رينش انسان، مع

.رست است
خداوند پديده ن

.رست است
ي كه پديده باشد

.رست است
ي حتماًَ پديده ا

.رست است
روي اختيار، به
.رست است

تصادي حاكم بر
.رست است

هم عقيده و هم
.رست است

آاليش در ك و بي
.رست است

گزينش بر پاية
.رست است

ص گردانيدن عم
.رست است

ئلي كه مدام توج
.رست است

عمل، ايمان واق
.رست است

كردن حق ديگري
.رست است

مل و انگيزة ظلم
.رست است

عمل به ايمان اس
.رست است

رفع نياز خود د
.رست است

كر مادي در جها
.رست است

انسان را موجود
.رست است

بخ دگي معني مي
.رست است

صل هدايت عمو
.رست است

ي و عقالني در
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.دهيممي

ت موقعيت

.رند

ationgroup

ل و فعل را قرار مي

.ت

.خواهد كرد

سمتسرعت به 

در تصادفات بمير

.دهند ه مي

.باشد يمايش م

ترتيب فاعلحتماً به

نان رسيده است

توجه نخ) آقا(او 

وران پليس با س

حتمال داشت د

.كندصيف مي

)دهم

ران خود را ادامه

صول تجربه و آزم

.د

"h فعل.

نيم و بعد از آن ح

.دور جهان ببرم

.برمها لذت مي

.بود

سوريه بوده به يون

.نامرتب است) م

.

كه مأمونه وقتي

.باشدي

برابر بيشتر اح 2/

"516 p را توص
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ش و طريقة پدر

ي است كه محص

.ست

ري ضرورت دارد

.  

have arrived

كنيمله استفاده مي

سواري ده قايقب

.شهر بود

.د

همختلف قهوه ع

كشور منع شده بو

شامل مصر و س

خانم(كرد كه او 

.ع بهش فكر كنم

افتند، نفاق مي

طي نوع دوم مي

6/بستند،ي نمي

"eopleست كه 

)2(انگليسي 

ادبيات و عل

مبناي غريزه روش

اي دانش بشري

تدريجي علوم اس

كا بگوييم انجام

كنيمستفاده مي

"فاعل است و  "

در دو قسمت جمل

ك بخرم و او را

ترين بانكدار درت

باشند جاد نكرده

تحان كردن انواع

خارج شدن از كش

ور كه همچنين

فكر خواهد ك) قا

ج دارم كه راجع

دگي معمولي اتف

يك جملة شرط"

.

س كمربند ايمني

وارة وصفي استله

ا

زيرا حيوانات برم

ها يكي از ويژگي

شي از، تكامل ت

كنيم كهده مي

–ing دار فعل اس

"England fo

شان دادن تضاد د

يك قايق كوچك

اخير او پرقدرت

خيلي دردسر ايج

ست دارم و از امت

د براي اينكه از خ

ين مرحلة يك تو

آ(ن باشد كه او 

ن به زمان احتياج

رانندات هنگام 
.

"there would

.چاپ شد» روما

گر مأموران پليس

"who يك جمل

.رست است
زي اشاره دارد ز

.رست است
جي در انسان، ي

.رست است
دانش بشري نا

.رست است
براي اين استفاد

.رست است
"avo  از حالتg

.رست است
"ootballersه 

.رست است
"even t براي نش

.رست است
بايد براي خودم
.رست است

مين چند سال
.رست است
ها خدوارم كه بچه
.رست است

مزة قهوه را دوس
.رست است

خيلي غمگين بود
.رست است

ي كوك در آخرين
.رست است

نبايد نگران )خانم
.رست است
من. را هول نكن

 Cloze Test
.رست است

ر اوقات، تصادفا
.كنندنندگي مي

.رست است
d be fewer …

.رست است
تر«رش در مجلة 
.رست است

ها فهميدند كه اگ
.رست است

o were … ac
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رست است؟

چيست؟

ك از سؤاالت زي

شويم؟وجه مي

ويزيوني

ت؟
  .د

ست است، در نتي

.آيدت مي

f باشد پس د ≠

)2(ي و آمار 

ادبيات و عل

.ري كرد

تان سالنبرگر در
.يري كند

در بند چهارم چ
هودسون

يكدادن به كدام
رخورد كردند؟

كند؟
.بردي

علم ورزش را متو

چيست؟
تلو رد يك برنامه

ونيكا درست است
گذاري كردارزش

نادرس qست و 
  .واهد بود

دستبه gو  fي 

≠شرطي كه  

رياضي

 

چيست؟
ك سقوط جلوگير

ير در مورد كاپيت
گيوتاهي تصميم

"this event"
ما در رودخانه ه

كافي براي پاسخ
ان به هواپيما بر

كزي را بحث مي
ه از آن لذت مي

 زير در مورد مع
.صادق نيست

ه در بند چهارم
د واقعيت در مور

 زير در مورد ورو
Col را براي او ا

درس p ست پس
(p نادرست خو

هايك دامنه تابع

است به gو  fع 

درك مطلب: م
.رست است

ن اصلي متن چ
ك خلبان از يك

.رست است
يك از موارد زيرم

ر بود در مدت كو
.رست است

"ظور نويسنده از
آميز هواپيمفقيت

.رست است
متن اطالعات كا
دسته از پرندگا

.رست است
چه چيز ن عمدتاً

كه يك نويسنده
.رست است

يك از مواردكدام
ه با دوستانش ص

.رست است
ف اصلي نويسند
ك گذاشتن چند

.رست است
يك از جمالتم

leشناس نقاشي 

.رست است
p q نادرس

q) (p∧ ⇔ ∨
.رست است
.رست است

.رست است
f g× از اشتراك

.رست است
g

f
اشتراك توابع
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خراساني فاصله

)وي نيست

g(x باشدمي.
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| x
×
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جاني از سبك خ

مثنو(صيده است 

.رد

)دهم

f  پسx) x=

= −2 6




+ = 1 29
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x

|

+
1

4

3

5

ينابين و آذربايج

ربه در قالب قص

ده و عالمانه دار

2(
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يازد(علوم انساني 

fون (x) x= 2

x − =3 6 

(f g)( + 4

هاي بي  ي، سبك

موش و گر. اند ده

عجم او نثري سا

2(فنون ادبي 

ادبيات و عل

f
( )(x)
g

و چو=

:ها داريم xحور 

) = +4 1 29

تون زبان فارسي

نوي سروده شد

ست و كتاب المعج

علوم و

x
= 


رخورد تابع با مح

ير سبك در مت
.مد

همه در قالب مثن

ة قرن هفتم است

وجود ندارد

.رست است

;شكل x

;x

≠
=



.رست است
ت آوردن نقطه بر

x = 2
.رست است
.رست است

.رست است

.رست است

.رست است

.رست است

.رست است

.رست است

.رست است
هاي تغيي زمينه

ك عراقي پديد آم
.رست است

ه 4و  3، 2هاي 
.رست است

س رازي نويسند

 و
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 @sanjesheduc

هجا 9=   ي
−
هجا 8=  ي
−

هجا 17

.ست

تن ساخته

ationgroup

يي  فا  و
 −−
يي پا ن
 −−

ه فاقد تشبيه اس

بار فاعالت 4كرار 

ر  مه
− 
ي دي
− 

دارد اما منظومه

و وزن آن از تك

)دهم

ند
ند

بي  تـُ
 −
بن بـ
 −

داد   خاه
 −  −

وجود) ن حس

)فشرده

.شود يافت مي
)مه حيوان

.است

ف نشده است

10  


يازد(علوم انساني 

ند  زي    مي كـُ
بگـُ     ذا  ش تَن

كـ  ول  و
− − 
كـ بِه ن
− − 

ر   مند
 − 

مدن شوق، گرد

تشبيه(دشاهي 

ه مورد تشيبه ي
ل مانند سرچشم

)ي

محذوف) رخي
.جه شبه است

.كي است

از آخر آن حذ

ته شده
ر مستفعلُ

.ت

مِ  دل
− 
ب  ري

ادبيات و عل

و  بر  سر فـَ  را
ر برا   در س فَ

زو  م  تـَ
 −
زان نَ تَـ
 −

ر     گير كا
 −  −

صورت تنهايي، آم

تو پاد)  گسترده

ر ساير ابيات، سه
ظلمت ـ لب لعل

گل خندان بودي
)مانند زر شود

سر(جه شبه آن 
وج) خم بودن( 4

ي و به زبان ترك

و هيچ هجايي
.است) 

ي همسان ساخت
تكرا) 4لن ـ گـ 

تفعلن فعل، است

مِ    د ام غَ
−    

ب نِ شان  خَ

س  تان صِ  نو
رفـ  تَن   د  ما

نَس  دا
− −
بس نا
− −

دست  د
   −

ص(ي و تشخيص 

تشبيه(ون من 

ه وجود دارد، در
ر ـ زلف مانند ظ
زار لطافت ـ تو گ
شك ـ كار رخم

تشبيه است و وج
4گـ) فام( 2گـ 

ت نه زباني

يرعلي شير نوايي

اني كامل است
)فاعلن(ر ابيات 

هاي از تكرار پايه
تكرار مستفعل) 3

علن مفاعلُ مستف

د   گان خو كرَ
−  − −
ايِ بي ن ت دل

.رست است
با  ز   در  بس=  ل

هم ر  هان  ر
.رست است

ن  من
− 
 د عهـ

− 

.رست است
با  م  دا
−  −
.رست است

، استعارة كنايي
.رست است

، گدايي چو2نه 
.رست است

، دو تشبيه4نه 
سبز مانند خضر

ـ گلزمانند بلبل 
ش فراق ـ سيم اش

.رست است
، لعل لب ت3نه 

گ) اندن و كندن
.رست است

يژگي فكري است
.رست است

نوشتة امي) غتين
.رست است

، ركن پايا2ينه 
ايرركن پاياني س
.رست است

4و  3، 1هاي  
3فاعالتن ـ گـ

مستفع= 2ت گـ 
.رست است

ش دگُم  ؤال
− 

حس ر ت

www.sanjeshse
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در 2گزينه  .12

در بيت گزي
ر. شده است

در 2گزينه  .12
ابيات گزينه

تكرار) 1گـ 
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.شود ت مي

.جود دارد

شودب مي

ساز  زمينه

ationgroup

رون  بـ

 −

...) ست 

دريافت) صراع دوم

ايي يا پنهان وج

.است) 

از همه محسوب

ب دو دستگي و

.خود رسيد

بت تَس

− 

.استدرست 

نگشت يا كف د

.ست است

مص( 4ت گزينه 

بر خُ شست
− −
فاعلن

ات، استعارة كنا

)مصرّحه(شكار 

تر تر و مهم وف

ين اقدام موجب

ن بعدي به اوج

)دهم

رفـ  نَ

 −

ها د ساير گزينه

مجاز از ان(است 

ي و عراقي نادرس

اين مفهوم از بيت

نِ نَس رين
− − 

اعالتن

در ساير ابيا. ست

.دارد

و لؤلؤ، استعارة آ

چه معروارد آن

اي. گرفتند ت مي

در دوران امامان

.ر ساماني بود

11  


يازد(علوم انساني 

ر  بي

− − 

.است نه، خون

ساير ابيات مجاز

ها، جامي ر گزينه

شدن از خود، كه

نِ  سر وا
−  −

فا

ز لب و چشم اس

.ست

.شخيص نيست
تشخيص وجود

و) كنايي( است

ميت بسياري د

ن وليعهد بيعت
.رد

ن وكالت آغاز و

رد حمايت دربار

.گذاري كرد يه

)2(اريخ 

ادبيات و عل

تَد  بِـ  د

 −

به جوش آمدن

ي است اما در سا

در ساير. ت است

ه چيز و بيگانه ش

با س هي س
− −
فاعالتن

از) آشكار(صرّحه 

ب لعل تشبيه اس

نايي است اما تش
ت) راندازي فلك

استعارة پنهان ،

هاي تاريخي اهم
.ن است

سر خود به عنوا
كررا تضعيف مي

اسالمي با عنوان

زيست و مور مي

شايي خود را پاي

تا

قيـ زين

− −

ست و قرينة آن

در معني حقيقي

درست 3گزينه 

رها شدن از همه

 غُ  صح را
− − −

فاعالتن

ادام استعارة مص

ستعاره از مو و لب

ايي، استعارة كن
ل، شانة بهار، تير

و دهن چشمه،

ها كه در پژوهش
البلُدان معجم رگ

ان براي دو پس
درون، امويان ر

جامعةكتي در 

عصر سامانيان

مشق، فلسفة مش

.رست است
س  كَـ

 

.رست است
جهان مجاز اس ،

.رست است
د 1در گزينه » 

.رست است
سبك هندي در
.رست است

وابستگي يعني ر
.رست است

با  =جايي
−

=  
.رست است

، پسته و با1نه 
.رست است

، سنبل است4نه 
.رست است

، نيش جد2نه 
خندة گل(ها  ينه

.رست است
، چهرة باغ4نه 

.رست است
ي جغرافيايي ك
ف جغرافيايي بزر

.رست است
زما ي اموي، هم

قابتي شد كه از
.رست است

حرك) ع(م صادق 
.رست است

شعر فارسي در
.رست است

از سكونت در د
www.sanjeshse
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erv.ir

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45



 @sanjesheduc

سان شمالي

يازدهم 5

يگر تفاوت
حي مجاور

يازدهم 7

تر صل گرم
.شود مي
يازدهم 27

ي، عملكرد
.وم است

يازدهم 48

ب مداري و

يازدهم 55

دليل اين
.ارند
يازدهم 70

ationgroup

 زاگرس ـ خراس

صفحه

طبيعي با يكدي
ت و از بقيه نواح

و 4صفحات 

گي همرفتي حاص
م بهاري را شامل

7صفحه 

هاي زيرزميني ب
هاي مقاو بخش

8و  47صفحات 

هاي جنب بيابان

5صفحه 

شمال آفريقا به
ريشه مشترك د

0و  69صفحات 

 ـ آذربايجان و

ناصر انساني يا
يابي است وحدت

بارندگ). خش الف
ب هاي شتر بارش

برخورد با آب
به جاي ماندن

ص

اراني استوايي، ب

بعضي از مردم ش
كنند اما ر ت مي

ص

)دهم

.

رقي ـ كردستان
.ست

ناحيه از نظر عن
ناحيه داراي و

بخش(آيد  جود مي
آيد و بيش يين مي

با. ديم هستند
ها و تخته سنگ

هاي با ل جنگل

مردم عرب و ب. 
مختلف صحبت

12  


يازد(علوم انساني 

داد انتقال يافت

.بود

.شد

.د برگزيد

غربي ـ خزر شر
ز خزر غربي است

بندي اين دو ن ه
عناست كه اين

و توده هوا به وج
تن، دماي آن پاي

هاي قد درياچه
ب مواد نرم لبة ت

ساالنه دما شامل

.شه اصلي دارند
هاي اين به زبان

)2( غرافيا

ادبيات و عل

از دمشق به بغد

.ان بود

ل نهم هجري بو

دورة ايلخانان ش

كز حكومت خود

خزر غ: بارتند از
دستان و كمتر ا

نظر ناحيه د، از
شود به اين مع ي

هه و برخورد دو
ه همراه با باالرفت

ر رسوبات نرم
ها حاصل تخريب

الترين ميانگين س
.توجه كنيد

ست كه يك ريش
بنابرا. قرار دارند

جغ

ي در دورة آنان

خت دولت ايلخانا

ها سا ردن قبيله

يع در دترش تش

رف به عنوان مرك

 ميزان بارش عب
قي بيشتر از كرد

شوند مقايسه مي
احيه مطرح مي

ي در محل جبه
ور خود است كه

شكل د Vيي 
شود و گرز ديوه

هاي با باال بوم ت
بادقت 55صفحه 

هاس زرگي از زبان
ق) فرو ـ آسيايي

.رست است
ت خاندان عباسي

.رست است
يه آخرين پايتخ
.رست است

ا سال اسالم آور
.رست است

ي وي سبب گست
.رست است

ر را پس از تصر

.رست است
ش ايران براساس
ابراين خزر شرق

.رست است
و ناحيه با هم
ماني كه يك نا

.شود

.رست است
ا جبههكلوني يا 

هوا از هواي مجاو

.رست است
حاصل شيارهايي

ش دي متوقف مي

.رست است
دي وايتكر زيست

تصوير صفبه . ند

.رست است
زباني، گروه بز

آ(خانواده زباني 

www.sanjeshse
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ي و توزيع

يازدهم 71

ي، خريد و

يازدهم 84

ي از جمله

يازدهم 97

تر و ارزان

يازدهم 10

ationgroup

جموع قلمرو زباني
.تند

1صفحه 

ر پزشكي، قضايي

4صفحه 

مهندسي پزشكي

7و  96صفحات 

تر كشورها آسان
.گيرد ي

02صفحه 

.وام ديگر ندارند

.شود منجر مي

گرفت و در مج
هاني از بين نرفت

بانكداري، امور

انواع ربات و م
.است

ص

ها در اين ك آن
مادر صورت مي

يانه نسبت به اقو

پذيرد، دئيسم م ي

.د را داشت

.كرد ي

)دهم

لط زباني شكل
ومي به طور ناگه

ند حمل و نقل،

چهارم و توليد
خدمات  ه بخش

 ندند و فعاليت
ليتي در كشور

جوي نگاهي سلطه

كه وحي را نمي

ي مربوط به خود

غربي توجيه مي

13  


يازد(علوم انساني 

نواحي  مختلنو، 
هاي بو اما زبان

مانن .شود ئه مي

هاي نوع عاليت
عظيم مربوط به

عه يافته عالقمن
هاي چندمل ركت

ي خاص است و ن

شد، به دليل اين

روم

حاكميت سياسي

تعمارگر

فيايي

ي كشورهاي غيرغ

)2(شناسي  عه

ادبيات و عل

هاي ن ر سرزمين
.سترش پيدا كرد

ي به ديگران ارا

ط نزديك با فع
هاي ع برجدايش 

هاي كمتر توسع
علمي توليد شر

اي قوم و منطقه

عقلي همراه باش

فرهنگ يونان و

خشي از جهان، ح

كشورهاي استه 

غربي

سياسي و جغرا

هاي با مقاومته 

جامع

ت جغرافيايي، در
هاي جهان گس ه

نواعي از خدماتي

و فناوري، ارتبا
پيد. شود وب مي

ذاري در كشوره
راحي و فناوري

ها مربوط به آن

اگر با شناخت ،

زگشت غرب به ف

لف هريك در بخ

ي استعمارزده به

ر كشورهاي غير

پيرامون ،

 اهميت مرزهاي

غربي را در مقابله

.رست است
عصر اكتشافات
ي در سطح قاره

.رست است
هاي نوع سوم، ان

  ...رت و 

.رست است
هاي علمي رك

صنايع نو محسو

.رست است
گذ ها به سرمايه

همچنين طر. ود

.رست است
ها و عقايد رزش

.رست است
رويكرد دنيوي،

.رست است
ميالدي ـ باز 17

.رست است
هاي مختل تمدن

.رست است

.رست است
تصادي كشورهاي

.رست است
انساني غربي در

.رست است
يد غرب ـ مركز،

.رست است
ي اول ـ كاهش ا

.رست است
هاي غ مي قدرت

www.sanjeshse
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في شمرده

كس؛ براي
.اده است

ر جدي در
.د

كري مورد

توان از اين
كمك آن

امور وجود

و هميشه

ationgroup

مرة مسائل فلسف

د، نه برعكده مي
راساس اصالت ما

ز تعصب و تفكر
د فيلسوف باشد

ايل اخالقي و فك

.س است

تو عت، ديگر نمي
فاده از عقل و

خت يكساني از

هن بشر هستند

ر داد، بلكه از زم

حت تأثير قرار م
شناسي نيز بر عه

شند، اما دوري ا
تواند ها كسي نمي

د تا اهميت فضا

امر غيرمحسوس

زندگي در طبيع
با استف ت، فقط

ن است كه شناخ

هاي ذه ه صورت

)دهم

ورد بررسي قرار

مضاف را نيز تح
ي يا فلسفة جامع

سوفان داشته باش
ها اند و بدون آن

باعث شده بود ،

رد آن، تفكر به

گ، يعني پايان ز
طرح شده است

سيد و غيرممكن

اند، بلكه ت نيامده
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.يز توجه دارند

با يكديگر

لمي و تجربي مو

هاي م حث فلسفه
ر معرفت شناسي

.ميت ندارد

بسياري از فيلس
ا مة تفكر فلسفي

راط رواج داشت،
.قرار گيرد

تفكر در مواين 

ه است و با مرگ
ها مط ساير گزينه

سان نخواهند رس
.رسد بتي نمي

تجربه به دست

فلسفه

ادبيات و عل

د فرهنگي آن ني

با سان ها و جوامع

هاي علم را از راه
.ست

سفة اولي، مباح
داند، نظرات او در

.فته است

اهم شف حقيقت

كه ممكن است
هستند كه الزم

آتن زمان سقر
رد توجه مردم ق

ر نيستند و بنابر

ت كه انسان زنده
هايي كه در س

مري به نظر يكس
ت به هيچ امر ثاب

از راه حواس و

كنند و به ابعاد ي

م جنگ سرد

يعت ـ روابط انس

ت كه بتوان آن
لي قابل بحث اس

ربارة مسائل فلس
د كسر مادي مي

ي خدا سخن گف

يزي بيش از كش

هايي هستند ك ي
هايي ي، ويژگي

ن كه در جامعة
ن سخنوري مور

شود كه ديگر مي

ده و معتبر است
ه توانايي. ه كرد

در مورد هيچ ام
ست كه شناخت

م زمان و مكان
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شناخت استفاده

.ست
.رست است

هيچ دو نفري د
به اين معني ا ،

.رست است
د بود كه مفاهيم

.ه خواهند بود
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.ييد شود

حركآن م

مالي باشد،

بسياري. ت

امر مهم و

ationgroup

د تا صحت آن تأي

محرك شبيه آ

.كنيم مي

هاي احتم گزينه
.شد

ري مختلف است

گيري يك صميم

قابل بررسي باشد

همان محرك يا
 .

استفاده) عنايي

واند شامل همه
ويت مطلوب نباش

گير هاي تصميم

گيري باشد، تص
.نياز دارد

)دهم

هاي علمي ق وش

.ر دارد

ارائه پيشين هم
.كند را آسان مي

حسي يا نيمه مع

.م است

تو ر داريم و مي
وممكن است ال

ه سبك. گويند ي

گ زيربناي تصميم
پايدار و ماندني

15  


يازد(علوم انساني 

يد آن پاسخ با رو

افراد براي تغيير

.ود

ني، تحت تأثير
دريافت بعدي ر

ح(و بيروني ) يي

ها، قابل تعميم ي

ها سروكا الويت
رساند ولي د مي

گيري مي تصميم

تواند ز ودن، نمي
هاي ه به روش

شناسي وان

ادبيات و عل

وجود نداشت باي

.اي علمي است

آمادگي زيستي

شو محرك مي» 

خت محرك عين
يشين محرك،

معناي(ي دروني 

با ساير يادگيري

اين است كه با
رنده را به مقصد

ي افراد، سبك
.هاست سبك

ذر بودليل زودگ
گيرد، در نتيجه ي

رو

كه دانشي از آن

ها ران به مسئله

ي در رسش يا آ

»احساس«وجب 
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سازي، ارائه پي ده

هاي  فظه از نشانه
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