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آزمايشي آزمون پاسخ تشريحي
تابستانة اولـ  يازدهمسنجش 
)28/4/1398(  

)يازدهم( و علوم انسانيدبيات ا  

:باشد هده مياز طريق سايت اينترنتي زير قابل مشا آنروز برگزاري  آزمون، عصر ةكارنام

www.sanjeshserv.ir

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

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

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

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

sanjesheducationgroup@  هاي آزمايشي سنجش كانال تلگرام آزمون

11از  1آزمــــون 
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 @sanjesheduc

؛ بـه»]شده
ـ مر« تم«

زمـان«ـي    
»يله«. »شم

بـه» نهـاد «

را، روايـت،

. ايـم  آورده 
)4در . »ن 

»ت اماليـي 

»نويسـنده    
»تعليمـي «

رة يوسـف

هـم) 4در  

كشـتي« )

»بـاران « )
.»سـرد ي  
عجالتـاً. [د

ationgroup

ش[ داده زينت«
.هـا  ت با آسـمان 

ولـت اصـالً يعنـ
چون گودي چش

«)در ج. اسـت 
.»خاموش كرد

مـاجر: م؛ حديث

)بهيمـه (ردش   
ظـن«و » حقّـه «

متشابهات«ا در 

احـوال خـود ن
«محتـواي  » ـه  

و تفسـير سـو ،

سـلطان، و د) اه 

)2، در »ـار غـم  

ب: تشـبيه ].  ام      
هـا هاي« )الف: ي

كنايه پيدا كنيد
كه طالست ،[.

2/4/1398(  

است، نه» نت 
برابر است) چرخ

دو) 2در . رفـت  
رورفتگي اندام چ

»سـت و دقيـق  
«يعني » كشت

وفايي، ستم بي: 

را به شـكل مفـر
)2در . »مـارت 

ها گذاري حركت

شـرح«طلقاً به 
كليلـه و دمنـ«  

،»جالل آل احمد

.كند مي
پيشـگا(حضرت 

خـ« )1 در. انـد 

ب دارد، نـه ايهـا
آميزي حس. »يز

از اين است كه
راي وقت بخريد،

28 ابستانة اولت( 

زين«يا » زيور«ي 
عني آسمان و چ

اشـتباه گر »تو
هر فر«ه معني 

رددا] دادن[ 

درس«و » دقيقاً«
بك«) در ه. »شديم

:قوي جثّه؛ جفا

ر» بهايم«فقط 
عم«و » گـي بهر

به. عهد» نقض

است كه مط» سي
م كه دست كـم

ج«از  »زده تاب

)مسخره(سوس 
از ح) علف(گياه 
.اند»ص

»فة اسـتعاري ـا 

ـا ايهـام تناسـب
پايي«جاز است از 

تر ي دارند جذاب
هايش كنيد و بر

1(

2  


ت و علوم انساني

به معني» پيرايه
جمع فلك به مع

ومـر «آن را بـا    
به» وقب«ست و 

 كه معني تكيه

«به معني» ست
وارد ش«يا » تيم

تنومند، فربه،: ر
.ن

بفرماييد كه ما
ب بـي «) 1در : هـا 

ن«؛ مثل همين 

نويس نامه زندگي«
هم) در ج. »شت

ارزيابي شت«ست، 

افس«سرو را هم 
»نظر يافتن«و 

تشخيص«هايي از 

اضـ« ، همه،»رار
.د

ايـن جـ» مدام«[
مج» مهرگان« )

آميزي حس» دي
چ مهم نيست؛ ره

1(و نگارش )  

ش يازدهم؛ ادبيات

پ«. ي شده است
ج(افالك ) 1در 

و طبعـاً نبايـد
اس» ت پاي اسب

ك»دادنيله  است

راس«) در ب. ت
رفتي«يعني » يم

بخشش؛ تناور ،
آفرين: نياز؛ زهي 

توجه. ط است
ه ر ديگر گزينـه 

كيبي ياد بگيريد

«نوعي از» سي
دنوِشنامة خو گي

اس» بن اسكندر
.»)وسي

وسن و اين كه س
و ممدوح شاعر،

همگي، نمو ه هن،

دامن قر«و » قل
اند»افة تشبيهي

[در هجران يار  
ج: مجاز. »ترانه«

سرد دم«و » دن
هيچ» نايهك«ارد 

)1(فارسي 

سنجش

غلط معني» رايه
.صفت مفعولي

است» رسيدگي
برآمدگي پشت«
ي«است و اي » 

است» برابري«ي 
شد«) در د. ست

مهرباني: رحمت
بي: ي؛ مستغني

ز نظر اماليي غلط
الخطي در و رسم

را به شكل تركي
.»قراف«و » غ

نويس حال حسب«
زندگ«: اين است

كيكاووس عالي
تو(زيد طوسي 

سو» بان داشتن
پاي» بوسيدن«

به وهم» گويايي

پاي عق«و » قل
اضا« ، هر سه،»

- 2يار دور باد، 
«]مانند[ »آتش
گرمي ديد«كه 

تركيبي استاندا

.رست است
پير«نه تنها واژة 

است، نه م ابزار
ر«و » اصالح«ي 
»كُلّه«) 4در . »

آزاد«و » رها«ي 
.رست است

به معني» مسري
اس» وجود«و » 

.رست است
ر: ة پايان كتاب

گشايش، رهايي
.رست است

از» سطور«واژة 
و درست اماليي

.»لييمي«
.رست است

و بعضي امالها
غرافـَ«نيد؛ مثل 

.رست است
«تفاقاً بالعكس؛
نام ديگرش هم

.رست است
عنصرالمع«از » 

د بن محمد بن
.رست است

صد ز«و » شتن
«ر حال خاك از

گ«و » بينايي«ن 
.رست است

آستين عق«و » ر
سرو قامت« )3

.رست است
از - 1: »ور از يار

آ«و  است» صيده
بته دريافتن اين
كه در يك سؤال

www.sanjeshse

در 3گزينه  
ر اين گزيند

اسمهر حال 
نيز به معني
»فرمانروايي

هم به معني
در 2گزينه  

هم«) در الف
ذات«معني 

در 1گزينه  
نامة بنابر واژه

:سخن؛ فرج
در 3گزينه  

تنها و) 3در 
هاي صورت

«و» مرفّه«
در 3گزينه  

همت كنيد
هم دقت كن

در 2گزينه  
كه ات) ر بد

پردازد؛ نا مي
.دارد

در 2گزينه  
نامه قابوس«

احمد«هم از 
در 1گزينه  

گذش«) 2در 
تغيير) 3در 

نسبت دادن
در 4گزينه  

دست صبر«
، و در»باده

در 1گزينه  .
دو« )ه: ايهام

قص« ]مانند[
هم الب) در د

ياد بگيريد ك

erv.ir
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مـتمم» ن 
ه بـراي آن

مهـم) ر د
بايـد سـي 

).جايي

ين نيست؛
صفت» ين
بـر دو) 4

. ـه صـفت  

يـار] تـو  [

.شود د مي
، يعني»يي

اول كنـار
كـردن ـان  

»وفروشـي  

. شـود  د مي
ن يعقـوب

)4در . ـود 
در هر سـه
»وال عـالم   

سـوخت و
، در)جـران 

ب غنـايي

دن عمـر و
ـ ت سـؤال

ationgroup

گفـتن« ]دعـا [؛  
گـاه مـتمم، آن  

اما د. داشتن ي
كس بـر » كـاري «

ي وارد شدن به ج

ي از صفت پيشي
نگاري«) 3و در » 

و مقابـلِ ،سـت 
ستند، نـه مسند

:تطبيـق كنـد    
.هاد

تأكيد» ودستايي
غناي«ة مفهومي 

همـان) د علّـت 
چار، بنا بـه پنهـ

نمـايي و جو ندم

تأكيد» وال عالَم
چـونميدوار؛ هم

شـ تأكيد مـي » 
در هر حقيقت د

ناپايـداري احـو«
ش بـه حـال تـو

هج(= » ق نيست
ي معشوق در اد

به پايان رسيد«
ن كه در صورت

2/4/1398(  

خواهـد مي] را
ول بخواهد، نـه

كسي ست از دامنِ
اين كـه  : خواهد

ن به كسي براي

خبري) 1گر جز 
»جاويد«) 2در 
پيش اس يكبر  و

ماينجا » رومانده

نهاد بـا شناسـه
نه ـ تطبيق دارد

كبر و خو«فهوم 
ه اساساً به حوزة

عرا بـه  ) 2و ) 4
اگر هم، ناچـ كه  

گن«هتر است از 

ثابت نبودن احو
ست و همچنان ا
شي پيشه كردن

د. »گذارد گار مي
«نار اشـاره بـه   

ن؛ شـايد دلـش
ر محب يا عاشق
شد؛ به طور كلّي

بر) 4و  )1در 
ما را ـ همچنا )

28 ابستانة اولت( 

كسي[: مفعول 
ه به عنوان مفعو

دست: نظر گرفت
خ متمم مي] شه

اجازة داد(= » ن

هيچ گزينة ديگ
).1فع گزينة ن

دو) 3 و) 2 قابلِ
فر«و » كشته«

ند است، چون ن
چون با شناسه ت

بر مف) »من است
هم كه) 3 و) 2

4ي را نخوريـد و
اين ك): و ج) ف

به) ن، نيك بودن

ث«همتر البته ـ  
صبور اسعشوق 

ز صبر و خاموش
اميد وصل روزگ

در كن )2اما در 
يش اميدوار بمان

كنار«هاي ديگر 
ثانياً، يادتان باش

 [.

.شاره شده است
)3دقت در  كمي

3  


ت و علوم انساني

)دعوت كردن/ 
متصل را نه مير

توان در ي نمي
هميش: كنيم مي

راه دادن«را » شتن

بينيد كه در مي
صفر بهـ   جا دو

در مق) 1ن طور، 
و» مجروح«: يد

.]صفت

مسن» يار«) 2ر 
چـ  »من«ت، و 

از م.... «(سؤال 
.كند تأكيد مي

ي صرفاً واژگـاني
مشترك ميان الف
بدي و در باطن

ـ مه  و» هجران
در فراق مع) شاعر

ن هجران پس ا
و ،ر وضع هجر
.شود تأكيد مي

كن و به مهرباني
ه شوق در گزينه
او را آزار بدهد؛

است) زوخيست

اش» مرگ ازمگر 
كاما . »)ياري ت

ش يازدهم؛ ادبيات

/صدا زدن(» دن
و وقتي فعلي ضم

رد، نقشيقرار گي
كيدأت[هميشه 

اشگذ«گوييم و  ي

.بپردازيد» شين
فته؛ پس تا اينج

اين. ه كار نرفته
ين اشتباه نگيريد

است، نه مفعول

د. سنادي نيست
مسند است)] سي

ل با صورتعاد
»رابر ناماليمات

هاي و تناسب ها
و اما مفهوم م). 

اهر بهيعني تظ
).ن

سپري شدن ايام
شاين جا ( اقعي

دوران ن رسيدن
با آرزوي تغيير) 

»هجرانصيبت 
يِ معشوق صبر ك
ه محبوب يا معش

تواند ت كه مي
ماز(= خودآزار «

ستمبيم دادن «و
بخت( دن دولتوب

سنجش

خواند«ت كنيد؛ 
و.خواهد مي] ي

»اليه مضاف«اه 
»بايستن«صدر 

مي» رفتن«روزه 

هاي پيش صفت«
بار به كار رف دو

صفت پسيني به
را با صفت پسي

م) 2در » دگر«

اس» است«چون 
چه كس(» كه«= 

عبارت كليدي مع
حمل خود در بر

.د

ه ها و شباهت ني
)ب علّترا به ) 2

(» فروشي گندم
ر باطن، بد بودن

اميدواري به س«
عاشق وا«كه  ت

پايابه « مفهوم
)شب و روز( ئماً

مصپس از طي 
آزاري بر عاشق«

ت كنيد اوالً، كه
ر كنار عاشق است

«و عاشق) يست

و»ش ستمگري
گذرا ب«بر  )2ر 

.رساند مي

.رست است
ش دقت»گذر«و 
كسي در حقّ= ي 

ين كه در جايگا
ه ياد بگيريم مص

.  
.رست است

در اين كاربرد امر
.رست است

«صفت، اول به
»همه«ت مبهم 

هم هيچ) 4در 
كنيد مسندها

:طور نيز همين
.رست است

، چنيستمسند 
[» كيـ«) 4در 

.رست است
نه، با توجه به ع

توان تح«شاعر بر 
شقانه، تعلق دارند

.رست است
يكسانكلمات و 

2و باز) 3د هم 
جونمايي و گ« ـ  

هر به خوبي و در
.رست است

«سؤال بر مفهوم
استشاره بر اين 

هم بر) 3در  .ف
دائ«كند كه  مي
اميد وصال«وم 

براين است كه
دقت. [ر برداشت

معشوق در) 2ر 
سادي(= » گرآزار

.رست است
نكوهش«سؤال به 

، د»ناگزير مرگ
»برابر ستم در

www.sanjeshse

در 2گزينه  .
و»فعل«به 

كسي براي[
ضمير جز اي
اين است كه

)الزم است(
در 2گزينه  .1

را د» شدن«
در 1گزينه  .1

در شمارش
صفت) 1در 

اند و د پسين
دقت. [صفر

ها را مفعول
در 3گزينه  .1

»او«) 1در 
.يـ]هستـ[

در 4گزينه  .1
در اين گزين

ش) 1اما در 
مفاهيم عاش

در 1گزينه  .1
فريب ظاهر
بگذاريد، بعد
باطن است

يعني تظاهر(
در 2گزينه  .1

در صورت س
هم اش) 1در 

دور از يوسف
شاعر اشاره
گزينه بر لزو
تأكيد شاعر
دست از آزار
حالي كه در

ديگ«فارسي 
در 3گزينه  .1

در صورت س
م گيري همه
صبوري«به 

erv.ir
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ـاربرد ايـن

ـ   رَمـن عف
اهـل گلـه

تأكيد سؤال
در بررسـي

ـي نـه بـه
بـا تقابلر  

نـد اصـوالً

و 1هـاي   ه 

ا از دسـت
←ضـي 

رد( )دارد ي  
).4 و 1

←تَواضَـع

ationgroup

تحت تـأثير كـ

م«به  ميح دارند
اشـق حقيقـي
قابل با صورت س

را د ل مفهـومي   

اشـاره دارد، ولـ
بينيد ـ در از مي 

آن اعتـراف نكن

.ويسي

رد گزينـه( شيم
).ها ينه

را )رعت خـود س
االَراضــ  ) 3و  1

گسـيل مـي( تد 
ةرد گزين( راند

←كنـد  تني مي

2/4/1398(  

ها به شدت زينه

ها اساساً تلم قصه
شود كه عا د مي

در تقااتّفاقاً  )2ر 
احتمـال تقابـل   

.دارد

به تكبـر» گويي
هم كه ـ با )4. ت

.است

و هـر كـه بـه

.»عيني«ديگر، 

نو نت در »نُت« و

يستي داشته باش
رد ساير گزي(گر 

س( ها سرعتشان
هـاي رد گزينه(

فرسـت هـا را مـي  
گستر و آن را مي

به تو فروتنـ   )4

28 ابستانة اولت( 

فهوم در اين گز

؛ اين قاش نكند
ين مفهوم تأكيد

در. بمانداز يار 
كنـيم هميشـه  

اشارهشق اع ي

گ منم ـ منم  «ه 
است» ن گردون

تصريح نشدهبا 

»خداونـد اسـت  

، در سه گزينة»

و،»موزيسين« :

با يكديگر همزي
هاي ديگ ملت←

گردباده ← تَها
( ها فرو باريدند ف

باده ←الرياح َ
و←فَيبسطُه

ةرد گزين( )ست

)1(

4  


ت و علوم انساني

مف. مشهود است

اسرار الهي را فا
بر اي) 1در . »ود

دوري »رِ غُرغُرو
توصيه مـي[ ت

قراري ه به بيم ك

البتّه )2در . شود
زدة دوران صيبت

.كند مي

آوري صب بر پيام

ش ما به وجود خ

»ر و صورِ خيال

:جواب گزينة در

كه ← بعضنا
←عوب االُخري

االَعاصيرُ سرعتَ
ها و برف باران←

يرسلُ اـ   )ها نه
ـ)ها ساير گزينه

← سجالَس( تُجال

(، زبان قرآن 

ش يازدهم؛ ادبيات

م» نما متناقض«

عارف واقعيكه 
شو انش كند مي

گُزارِ گله« عاشق
هان كردني نيست

هم )4و در ]. نيد

ش تأكيد مي) 1ر 
مص«گوينده  )3

سفارش م» اضع

ها ر ديگر گزينه

بخش نش آگاهي

عناصر«مملو از 

د اما .»فيدبك« )

نتعايش مع أَنْ
الشعـ  )ها  گزينه

فَقَدتـ  )2 ةزين
طار و الثلوج←

2.(  

رد ساير گزين( كه
رد س( انگيزد مي

).ع مؤنث است

←شيني كني

عربي،

سنجش

يا همان» كس

بر اين است كد 
دا را شناخت زبا

يد هم ـ كهـ با 
پنهق و عاشقي 
كن يد؛ ضرر نمي

فقط در» رزيدن
در .ناقص است

توا«ت و به ل اس

در. »اي يار آمده

همة آفرين«ت كه

است، يعني» ي

)3 در و »تايم ن

ـ  )ها اير گزينه
گرد سا( گوييم ير

ردگز( )ماني كه
تَساقَطَت االَمطـ

2 و 1هاي  گزينه

ن كسي است ك
و ابري را برم←

نيات، فاعل جمع

همنشـ   )4 و 3

.رست است
پارادوك«نة ديگر 

.رست است
تأكيد )3سؤال و 

كسي كه خد: هن
ـ ق اين است و

كه حديث عشق
نظر داشته باشي

.رست است
ناخوشِ تكبر ور

)2بيان ديگر، 
ي صورت سؤال

.رست است
از بر ي«: گويد مي

.رست است
استاين  بهشاره 
.ندارد

.رست است
ذهني«نه نوشته 

.رست است
آن« )2 در ،»رس

.رست است
رد سا( ماست بر

 ناسزا نگ ←ب
.رست است
زم( هنگامي كه
ـ  )ها ساير گزينه

رد گ( )ها زمين(
.رست است

خداوند همان←
←فَتُثيرُ سحاباً
.رست است

االيران( تَحتَفلُ ←
.رست است

هاي رد گزينه( 

www.sanjeshse

در 4گزينه  .1
در سه گزين
.آرايه است

در 3گزينه  .2
س در صورت

سانل لَّاهللا كَ
حقو  ،نيست

بر اين است
ها در گزينه

در 1گزينه  .2
عاقبت ن«به 

عاقبتش؛ به
ها و داده) 1

در 2گزينه  .2
روشني م  به

در 3گزينه  .2
اش) 3اما در 

»احساس«
در 4گزينه  .2

در اين گزين
در 4گزينه  .2

استر« )1 در

در 3گزينه  .2
ب ←علينا 

اَلّا نسبـ  )2
در 4گزينه  .2

←عندما
رد س( دادند

( ها سرزمين
در 2گزينه  .2

←هللاُ الذّيا
ـ )1 ةگزين

در 4گزينه  .2
←يحتَفلُ

در 1گزينه  .3
انْ ← اگر

erv.ir
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←سـاند

البقـاع  )4 

پـانزده )2
)4 فرسـتد 

پسران) 3

ر ثروتمنـد
و آن مرد »

درت از آن
كـه بـرادر

همانـا« :ت

كـه بـرادر

ش را در راه

رد مشـهور
ationgroup

رس ه تو سود مـي 

)بـاران ( لمطـر 

دهنـد  نجام مي
ف ش را فـرو مـي   

ها شنيد از اتاق

خواست كه برادر
».را چشم بزني

ـه هـر روز بـراد
و هنگـاميدند  

عجب كرد و گفت

تمند خواسـت

فقيـر بـرادرشد 

مـر برادر فقير،

2/4/1398(  

بهـ   )4 ةد گزين

اـ   )ابـر ( لغَـيم 

تكاليفشان را ان
هـايش ابـر بـاران     

).چهار( ةِ
صداي كولر را

.ع است

خ سود و فقير مي
واهم كه برادرم

مرا بـه جـايي كـ
م در راه ايسـتاد
ه چشم زدن تعج

مرد ثروت )3 !داد

!را از دور نديد
!فت

مرد )3 !ايستاد

)3 !يالي نيست

28 ابستانة اولت( 

تَه )رد( )تُماشيه

ا )3 ـ  )خوابيـد 

)20.(  
كنند ئوليت مي

ي آراسـت و از
.ري شدند

أربعةِ ← أربِعةِ
معلّم) 2 .است

چهار كالس قطع

وزها مردي حس
خو از تو مي« :ت

مر تو بايد :گفت
بنابراين با هم .د
مرد معروف به »

.از دست داد

.دست داد
اش را از د بينايي

د برادر فقيرش
ه چشم زدن رفت

ه تنهايي در راه

.هد
م زدن امري خي

5  


ت و علوم انساني

ماشَيتَ ← كني

).ي استمراري

.مزدور )4

خ( رقَد، نام )2 )ن

( عشرينَ ← نَ
كه احساس مسئ
را بـا سـتارگاني
بيمارستان بستر

أ )4 ـ )شيشه(
ا قرار داده شده
جريان برق در چ

در روزي از رو .د
رفت و به او گفت
د به مرد حسود
آمد او از دور مي
آيد ه از دور مي

 بينايي خود را ا

از د چشم زدن،
مرد فقير ب )2 !د

!بينايي نداشت

.دن رفت
مرد ثروتمند) 2

زد مرد مشهور به

.د
مرد حسود به )2

را آزار بده ندش
چشم) 2 !ر بدهد

ش يازدهم؛ ادبيات

با او همراهي كـ 

ماضي = مضارع

تيم )3لوله  )2 

فروزان( مستَعرِة

عشرين ـ )فاعلَة
ند شهرونداني ك
سي كه آسمان
ف كردند و در ب

الزُّجاجةَ ← ةَ
ها دستان در باغ

ج) 4كرد  يحت

زدن معروف بود
به چشم زدن ر

پس اين مرد .ت
رد در حالي كه

و برادرم است كه
ظه برادر حسود

اش را به خاطر
حسود بود زدن،

شم زدن ضعف

روف به چشم زد
!سادتش را ديد
ر ثروتمند به نز

ش را از دست داد
2!سكونت داشت

كه برادر ثروتمن
ه برادرش را آزار

سنجش

ـ  )3 و 2ي ها نه
 3.(  

فعل + كانَ( :اد

رهبر )1 :ها ينه

مـ  )اَخگر( ←
).چارپايان

مضارع از باب مف
آموزان همانن نش

كس )3. ست است
با اتوبوس تصاد

الزَّجاجة )3 ـ )ر
ب براي شستن

رشان آنها را نصي

اش در چشم ي
زد مرد معروف

ي ضعيفي داشت
سوي او اشاره كر

او! هان« :گفت
و در همان لحظ

ا ر بيناييد و فقي
عروف به چشم ز

رد معروف به چش

 به نزد مرد معر
حسة حسود نتيج

براد) 4! ف نبود

اش حسود بينايي
س قير در شهري

!شد

حسود نتوانست
سود توانست كه

رد گزين( )ع لك
ةرد گزين( )عك

.رست است
د رخ مي ← ثُ

.رست است
گز ةجمترـ  دة

.رست است
جذوة )1 :ها نه
چ( البهائم ـ )ين

.رست است
فعل م( يساوي ←

اين دانش )1 :ها نه
ج مساوي با بيس
اي ما در جاده
.رست است

← فكَيكولر( م
شير آب) 1 :ها نه

د پس پدركستن
:ك مطلب

وستائي با توانايي
پس به نز ت كند

چشم زدن بينايي
سپس به س ري،

حسود دور آمد،
»سيار تيز است
.رست است

مرد حسود متن،
مرد مع )1 :ها نه

مر )4 !ذيت كند
.رست است

رادر فقيرمتن، ب
مرد ح) 21: ها نه

مرد حسود ضعيف
.رست است

د فقير حمر متن،
مرد فقي) 1 :ها نه
نابينا حسود ير

.رست است
مرد فقير ح متن،

مرد حس) 1 :ها نه
www.sanjeshse

 يتواضَع(لَك
 كنفع(نَفَعي

در 2گزينه  .3
كانَت تَحدث

در 1گزينه  .3
قا ← قائد

در 2گزينه  .3
گزينة ترجم

قطعات زمي(
در 2نه گزي .3

←يساوِي
گزين ةترجم

پنج ةه اضافب
ها همكالسي

در 1گزينه  .3
2 (فكَيم←

گزين ةترجم
شيشه را شك
ترجمه درك
مردي در رو
خود را اذيت
معروف به چ

گذرد ببر مي
ثروتمند از د
بينايي تو بس

در 2گزينه  .3
با توجه به م

گزين ةترجم
فقيرش را اذ

در 4گزينه  .3
با توجه به م

گزين ةترجم
بينايي م) 3

در 4گزينه  .3
با توجه به م

ة گزينترجم
فقي) 4 !دندي

در 1گزينه  .3
با توجه به م

گزين مةترج
erv.ir
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رَّف.  

.غائبينَ

 فاعـل» اح
ب ور غايـ     

گـار خـود
اگـركنيـد   

ـ ) 4 )   سري

3 ةر گزينـ 

)3 !كننـد  ي    
آور نااميـد

ره پـس از

و مرد را در

4ة ر گزينـ 

ationgroup

تَعرصدر من م←

للغا ← غائبينِ
.كنند

 فَت صـريـا«( ع
رع مفـرد مـذكر

( × =3 35 1

انه روز از پروردگ
كشـي نكين سر 

ثالثـي مزيـد( :

الزم و در ← 
.الزم است←

هـا زنـدگي مـي
آ هاي شگفت يده

همـوار »اثنَتَـينِ 

اين دو) 3! مدند

 و در »َالسـماك
.وجود دارد »ك

2/4/1398(  

←عرَفدر من 

للغ) 3 سم فاعل
ك ين زندگي مي

2 ( ف عصـ ←
 فعـل مضـار( :ام

) ( − ×5 4 12

!اشد
بنـدگان شـبا) 2

در زمـي! ي مردم

رُ  اَمطَـرَ ( تُمطـ:(

)كننـد  گي مـي  
)نااميد شدند( »

هـا و درياه خانـه  
ت راز آن پديخا

.آيد نصوب مي

ا« و »اثنَـينِ « ،
.است »مجرور

دير به كالس آم

اال ،سقوطلومتر، 
األسماك«ف اليه 

28 ابستانة اولت( 

!يد

مصد )4 مذكر ←
.  

ا ← هسم مبالغ
پهناوري از زمي

.اسم فاعل
.ست، بنگريد

)!م جمع است
ينـا )4 )!ن است

)(× = −5 6 3

با مي »يستَفعلُ«
2 !دهنـد  فرا مي

اي) 4 !س گرفتند

)3 )الثي مزيـد 
).ثي مزيد

» زنـدگ( »تعـيش
»يئس« 4ة زين
هـا در رودخ هي

نشمندان از شنا

صورت مفرد و من
.و مجرور است

»اثنتـانِ « ،»ان 
جمع و »ستَّةُ«

آموز د سه دانش

كيل مأئتَي،«ات 
فقط يك مضاف

6  


ت و علوم انساني

ف بينايي نگردي

←مؤنث ـ يق
فرستند وس مي

اس ـ »ساكن«ر 
در مساحت كه

←سم مفعول
تي پراكنده اسرار

اسم »الناس« ير
جمع غير انسان

(− + =89 11

«،»استفعلَ« ن
ن معلم گوش ف
د مردم بود پس

ثال( ):اَنزَلَ(زِلونَ 
الثث( ):سهلَ( ل

«2ة در گزينـ 
متعدي و در گز

ماه) 2 !كنند مي
دان) 4 !خبر كرد

معدود آن به ص
و ه صورت جمع

اثنـا« ،»واحدة«
معدود عدد( رٍ

)2 !خود گذراند

كلما 2ة در گزين
ر گزينه جواب

ش يازدهم؛ ادبيات

زدن باعث ضعف

فَري ← فَريقَة
ي شناخت اقيانو

جمع تكسير←
ن جهان هستند

اس) 4ـ  مؤنث ←
به همراه آن حر

مرجع ضمي( دوا
الهو«( ستاتف«

))( (= −1 2 

ر وزها ب ر گزينه
سكوت به سخن

هايي را كه نزد ب

ينزِ) 2 )ي مجرد
سهلـ  )ثي مزيد

الزم و ← )ـد 
←)ردك خبر

عربي صحبت م
را از موضوع باخ

است و »عقود«
د و معدود آن به

،»واحد«اعداد 
اَمتا ← متراً) 

را در روستاي خ
!  

و د »االَمطار، ل
اما د يه هستند

سنجش

چشم) 4 !ه برد

)3 بني للمعلوم
هايي را براي گروه

←مفرد) 2 اعل
ك پنجم ساكنان

←مذكر) 2 ـ ت
كه در آن نور و

تدج ← دجو
ت ← لَيسلَيس

( ÷ =1 2  

و ساير» يفتَعلُ«
موزان در حالت
سايگان ما كتاب

لَم )ملثالثي( ):ع
ثالث( ):عسرَ( سرْ

كننـ صحبت مـي 
باخ( »اَخبرَت«ـ

موزان به خوبي
اودرسه رفت و 

«از اعداد »سينَ
شود ميمحسوب 

رَّجلَينِ االثنَينِ
4 .ب آن هستند

گم پنجاه سال ر
شش متر است

نزول، هذه ،شكيل
جمضاف الي »الح

ن را به سوي را
.رست است

مب ←مجهول 
دانشمندان گ: ه

.رست است
اسم فا ← عول
مسلمانان يك: ه

.رست است
للمخاطبات←
به خورشيد ك :ه

.رست است
وج) 1
)3 )!سان است

)!عل آن است
.رست است

5(( خَمسةً ←
.رست است

«،»افتَعلَ« وزن
آم دانش) 1 :ها نه

همس )3 !خواهند
!يد

.رست است
اَعلَـ   )الثي مجرد
التُعسـ  )ثي مزيد

.رست است
ص( »يتكلّمونَ«

الزم ← )رفت
آم دانش) 1 :ها نه

ه سوي مدير مد

.رست است
خَمس«سنَةً ←

از اعداد مفرد م
الر ← لرَّجلَينِ

يند و تابع اعراب
پدربزرگ) 1 :ها نه

طول زرافه) 4
.رست است

تش«كلمات  1ة 
المسلمينَ، ا ،مةِ

www.sanjeshse

به چشم زدن
در 2گزينه  .4

مبني للم -1
جمله ةترجم

در 4گزينه  .4
اسم مفع )1

جمله ةترجم
در 3گزينه  .4

←للمخاطب
جمله ةترجم

در 4گزينه  .4

غير انس جمع
»فا »الفرس

در 1گزينه  .4
←اربعةً -1

در 1گزينه  .4
بر 1ة گزين
گزين ةترجم

خ آمرزش مي
من هستيمؤ

در 1گزينه  .4
ثال( :قالَ) 1
ثالث( ):يسرَ(

در 3گزينه  .4
1 در گزينه

ر( »ذَهبت«
گزين ةترجم
آموز به دانش
!شدند

در 2گزينه  .4
1 (سنوات
»ثالثَةُ« )2
االثنَينِ ا) 3

آي معدود مي
ة گزينترجم
!ديدم پارك

در 3گزينه  .4
ةيندر گز) 1

االُم« كلمات
erv.ir
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 @sanjesheduc

ت كيلومتر
يـك نـوع

»اللوحـة «

تـرين زرگ 
ب اسـت و

ندگي دهم

او بـه هـر

ندگي دهم

انـه بـودن
.د

ندگي دهم

سـتگاري را

ندگي دهم

ندگي دهم

بـه جهـان

،)3(زينـة  

ندگي دهم

و خـود را

ندگي دهم

ationgroup

دويست ةبه فاصل
روي زمـين از

ةكلمـ  3 ةزينـ  

در نجف از بـز »
ن پيشنهاد خوب

دين و زن 40حة 

و«: فرمايـد  مي

دين و زن 51و 

رتبط بـا حكيما
اط معنايي دارد

دين و زن 15حة 

طبـع آن راه رس

دين و زن 30و 

.كند بيان مي
دين و زن 49حة 

ز جهـاني بتنها ا

در گز. يابـد  مـي  

دين و زن 39حة 

هـا پاسـخ داده

دين و زن 62حة 

2/4/1398(  

قيانوس اطلس ب
ي پراكنـده بـر

رف جـرّ و در گز

»وادي السالم«
اين) 4 !نويسند ي

»حزنون
صفح

و در انتهاي آيه

50صفحة 

اسـت كـه مـر) 
، ارتبا»...العبين

صفح

ار آفريد كه به ط
.نشان دهند
29صفحة 

بيبودن خداوند 
صفح

ايد و با مرگ ت ه

اني ديگر معنـا

صفح

د و درمقابـل آنه

صفح

28 ابستانة اولت( 

اق) 2 !د چيست
هـاي تر مـاهي  ش

!گردد ن مي

مجرور به حر »رِ

قبرستان )2 !ي
ديواري مي ةزنام

عليهم و الهم يح

و.ن انسان است

)ع(ش امام علي 
رض و مابينهما ال

ب اراده و اختيا
سعادت را به ما

يل صادق القول

بقا آفريده شده

حقيقي در جها

پرسـند ل آنها مي
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ت و علوم انساني

هاي شديد باران
دريافتند كه بيش
زمان حج نمايان

اكبرِ«ة كلم 2 ة
.خبر است» 

ييبخل و دروغگو
الس بر روي رو

!خواهيم كرد

صالحاً فالخوف ع

يدايش نخستين

فرازي از فرمايش
السماوات و االر

چنين ما را صاحب
ا فرستاد تا راه س

ع معاد را به دلي

ايد، بلكه براي ده

راست و زندگي

كرده و از احوال

)1(و زندگي 

ش يازدهم؛ ادبيات

بارش ده پس از
س دانشمندان

ع مسلمانان در ز

ةگزين ف جرّ و در
»حسنٌ«ة كلم 4

ب :گردد جمع نمي
حاديث را در كال
هم همكاري خ

اآلخر و عمل ص

اد با اشاره به پي

،».ذاشته است
و ما خلقنا«: فة

دريابيم و همچ
با كتاب راهنما

قطعيت وقوع ،»ثًا

و فنا خلق نشد

ابي كوتاه و گذر

ظالمان خطاب ك
.  

و دين

سنجش

ديدشكيل اين پ
پس) 3 !باشد ر مي

اجتماع المي در

مجرور به حرف 
4ةت و در گزين
من جگي در مؤ

دانشجويان ا) 3
ها با ين سفارش

من باهللا و اليوم

بيانگر امكان معا

را به خود وانگذ
ت كه با آية شريف

 با آن حقايق را
امبران را همراه

ق من اهللا حديثا

براي نابودي«: 

وي همچون خو
.  

كه فرشتگان به ظ
كنند معرفي مي

علت تش )1 :ها نه
ها دور وط ماهي

وحدت امت اسال
.رست است

»مؤمنٍ« ةكلم
صفت »الجداريةُ«
دو ويژگ) 1 :ها نه

3!ي جهان است
عمل كردن به اين

.رست است
من آم«: مائده رة

.رست است
سورة يس ب 79
».ست

.رست است
كسي داوند هيچ

قت انسان است

.رست است
ما عقل داده تا

عالوه، پيا به. داد

.رست است
و من اصدق«: فة

.رست است
:فرمايد مي )ص(

».شويد ل مي
گاه، زندگي دنيو
ن نادرست است

.رست است
كه ساء آمده است
بر روي زمين م

www.sanjeshse

گزين ةترجم
از محل سقو

)4 !هستند
در 3گزينه  .5

1 ةدر گزين
«موصوف و

گزين ةترجم
هاي قبرستان

ما همه به ع

در 4گزينه  .5
سور 69آية 

در 2گزينه  .5
و 78آيات 

خلقتي داناس

در 2گزينه  .5
خد«: عبارت

آفرينش خلق

در 4گزينه  .5
پروردگار به
به ما نشان

رد 4گزينه  .5
عبارت شريف

در 1گزينه  .5
(رسول خدا 
ديگر منتقل
در اين ديدگ
جسم و جان

در 4گزينه  .5
در سورة نس
مستضعفين
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جـود مـا را

ندگي دهم

زند شي مي

ندگي دهم

گنـاه فـرا

ندگي دهم

راد زيـرك
ي دنيـوي
ش را آبـادتر

ندگي دهم

و از وجود

ندگي دهم

ـا در دنيـا

ندگي دهم

هـا انسـان     
ت و ضـبط

ندگي دهم

دنيـوي و
شود و شور

مندگي ده

ationgroup

نشود و نهال وج
.گيرد
دين و زن 21و 

آنها مهر خاموش

دين و زن 73و 

دگذر دنيايي به

دين و زن 34و  3

شاره دارد كه افر
ـه تمـام كارهـاي
آخـرت خـويش

دين و زن 21حة 

دقه داشته باشد

.اشاره دارد
دين و زن 63و  6

خداوند بـه مـ«

دين و زن 18حة 

تگان از اعمـال
ال آنهـا را ثبـت

دين و زن 73حة 

بـودن زنـدگي
ش ي انسان باز مي

دين و زن 40حة 

2/4/1398(  

ر جايي متوقف ن
ور و نشاط فرا گ

20صفحة 

خداوند بر دهان

71صفحة 

هاي زود به لذت

33صفحة 

بر اين مفهوم اش
و هم از آنجا كـ
كننـد و سـراي آ

صفح

تواند رؤياي صاد

الم برزخ و دنيا
62صفحة 

:گويند مردم مي

صفح

ل آگـاهي فرشـت
ـد و تمـام اعمـا

صفح

ارزش ، بر كم»ن
روشنايي به روي

صفح

28 ابستانة اولت( 

گيرد و در در بر
ي، بالندگي، شو

حال خ در اين. د

«  

ه، براي رسيدن

،»دنيا و اآلخرة
كنند ستفاده مي

ك تـر مـي   ديـك 

ت اني باشد، نمي

ي ارتباط ميان عا

بعضي از م: ريفة
.اره دارد

يـلو دل. ره دارد 
انـ هـا بـوده   سان

خرة لهي الحيوان
پنجرة اميد و ر
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ت و علوم انساني

ي متنوع ما را د
جود ما را شادابي

ندهلكه نجات ده
.كنند مي

»ل كثيباً مهيالً

ند و نفس اماره

فعنداهللا ثواب الد
مادي زندگي اس
خود را به خدا نز

ن فاقد بعد روحا

هاي زخ از نشانه

دارد كه آية شر
ذير و فرعي اشا

وز حساب اشـار
همواره مراقب انس

و انّ الدار اآلخ ب
اعتقاد به معاد،

ش يازدهم؛ ادبيات

همة استعدادهاي
ي كه سراسر وج

يد خود را از مه
به سخن گفتن
ل و كانت الجبا

كن دگذر منع مي

يد ثواب الدنيا ف
هاي م هم از بهره

د، جان و دل خ

ي باشند و انسان

دة اعمال در برز

ر و فرعي اشاره
پذ به اهداف پايان

تگان الهي در رو
طول زندگي ه

نيا الّا لهو و لعب
و اولين پيامد. 

.گيرد فرا مي

سنجش

هدفي است كه
طوري يل كند، به 

خورند تا شاي مي
ن خداوند شروع
ف االرض و الجبا

هاي زود خوشي

من كان يري«: فة
ف اصلي خود ه

دهند دا انجام مي

سان همگي مادي
.بدهد

نشدن پروند سته 

پذير هاي پايان ف
به».اي ندارند هره

به شهادت فرشت
ست كه آنان در

ماهذة الحياة الد
.كند ت تأكيد مي

كار، زندگي را ف

.رست است
ف اصلي ما آن ه

پربار و زيبا تبديل

.رست است
قيامت سوگند م
وارح آنها به اذن

اليوم يرجف«: ي

.رست است
نديشي، ما را از

.رست است
والنا و آية شريفة

عنوان هدف خدا به
دجهت رضاي خ

.رست است
هاي ادراكي انس
ي در آينده خبر
.رست است

مورد سؤال به بس

.رست است
د سؤال، به هدف
لي در آخرت به

.رست است
ي مورد سؤال، ب

، اين اس)تفعلون

.رست است
و م«: آية شريفة

ن زندگي آخرت
گيزة فعاليت و ك

www.sanjeshse
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به درختي پ
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بدكاران در

و اعضا و جو
عبارت قرآني

در 2گزينه  .6
عقل با دوران

.خواند مي

در 2گزينه  .6
پيام بيت مو
با انتخاب خ
خود را در ج

.سازند مي

در 1گزينه  .6
ه اگر دستگاه

هايي اقعيتو
در 3گزينه  .6

آية شريفة م

در 3گزينه  .6
عبارت مورد
نيكي كن ول

در 3گزينه  .6
عبارت قرآني
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.اند كرده
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حقيقي بودن
و نشاط و انگ
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ندگي دهم

».اديد
ندگي دهم

گ و زندگي

ندگي دهم

و تجزيه و

ندگي دهم

حاني انسان
ن او شـده

ندگي دهم

سرنوشـت

ندگي دهم

گوييم و مي

ندگي دهم

ي در بـرزخ

ندگي دهم

تمـايالت و
ت قرار داده

ندگي دهم

ationgroup

دين و زن 31و  3

مالي كه انجام د
دين و زن 64حة 

هميشگي مرگ

دين و زن 50حة 

ن و مكان است

دين و زن 41و  3

ل اثبات بعد روح
يگـري جـايگزين

دين و زن 39حة 

رسـد و در مي

دين و زن 64حة 

و خود مي يابيم

دين و زن 30حة 

شـعور و آگـاهي

دين و زن 62و  6

اگـر خداونـد ت 
درون موجودات

دين و زن 52حة 

2/4/1398(  

30صفحة 

خاطر اعم بهويد 
صفح

مطالعة جريان

صفح

محدوديت زمان

39صفحة 

ثابت، از داليل» 
كه شـخص دي

صفح

لم برزخ به آنها

صفح

م او را در كنار

صفح

گ، بـه وجـود ش
.رد

61صفحة 

.و عبـث نباشـد  
نيازها را نيز در

.دارد
صفح

28 ابستانة اولت( 

ا وارد بهشت شو

خواهد تا به مي

.كنند ابت مي

ست كه فارغ از

»منِ«اند و  شده
كند حساس مي

دقه دادن، در عال
.باشد نيا مي

گرديم خود بازمي

ركان پس از مرگ
موضوع اشاره دار

واي او بيهـ    وده
آن تمايالت و ن

مت الهي اشاره
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ت و علوم انساني

سالم بر شما«: 

كنند د نگاه مي

امكان معاد را ثا

جسماني انسان اس

ثابت انسان بنا
كسي در خود اح

دهند، مانند صد
ن عالم برزخ و دن

ولي باز كه به خ
»ن از وي دورم

خداوند با مشر
بدر به همين م

يـك از كارهـا چ
ت پاسخگويي به

، به حكم»جعون

ش يازدهم؛ ادبيات

گويند آنها مي ه 

ا ناباوري به معاد
.درك كنند

ت اشاره دارند، ا

وحاني و غير جس

بر پاية  »منِ«،
سم او باشد، هر

د تگان انجام مي
جود ارتباط ميان

شود وشي او مي
تر كه من ن عجب

ميانه گفتگوي 
ود پس از جنگ

ين است كه هيچ
ه است، امكانات

و أنّكم الينا التُر

سنجش

.ختيار است

گيرند به ن را مي

 از كساني كه با
ئلة معاد را بهتر

ندگي در طبيعت

مربوط به بعد ر
.شود ي هم نمي

روابط بين افراد،
ن وابسته به جس

ن براي درگذشت
ضوع، بيانگر وج

ما از او و فرامو
وين/ من است 

دليل اشاره به  به
به ياران خو) ص

ة حكمت خدا اي
ت زنده قرار داده

و خلقناكم عبثا

.رست است
قاوت با نيروي اخ

.رست است
كه روح پاكيزگان

.رست است
ات، قرآن كريم
بپردازند تا مسئل
نظام مرگ و زن

.رست است
ي مورد سؤال، م
پذيرد و متالشي

.رست است
ررات جامعه و ر
شخصيت انسان

.است رست
ي كه بازماندگان

اين مو. گذارد ي

.رست است
بب دوريها س ت

تر از من به ديك

.رست است
فة مورد سؤال،
ص(سخن پيامبر 

.رست است
يم است و الزمة
ي را در موجودات

أفحسبتم أنّما«

www.sanjeshse
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در 2گزينه  .6
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در طبيعت ب
آياتي كه به

در 3گزينه  .7
هر دو ويژگي
پ تحليل نمي

در 2گزينه  .7
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و اگر. است
.است

در 4گزينه  .7
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آنها تأثير مي

در 1گزينه  .7
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.اشاره دارد

در 4گزينه  .7
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.است
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Part A:

ارش باران

راي احترام

مشخص“

دي از يك

چه: ب. ده

ستارگان و

بود، و من

كردن

». كنم

ationgroup

: Grammar

».نه در باغ
ي براي بابين يش

سنتي استوار بر

”that“ع ضمير 

از دزد تر رست

.  

».شده است

شور منتشر شد

براي مطالعة س

رصدخانه )4

اطالعات )4

تاريك. بتوانم

شناسايي ك )4

جهاني را اداره ك
به لحاظ )4

2/4/1398(  

r and Voca

نه زار خواهد شد
خالي در واقع پي

ينجا در ايرلند،

مرجع 1گزينه 
.مفرد است

نادرز يك فرد 

كنيم ستفاده مي

من پارك ش) نگ
.است» مليت

حال در اين كش

.سب است

شناس ام ستاره

».ي دارد

نه، فكر نكنم: ب

مون گرم شدن

28 ابستانة اولت( 

abulary

ني در خانه برگز
در جاي خ. اريم

شود، به ويژه اي ي

در. جمع داريم
نيز اسمي 4ينه 

ي كه دزديدن ا

صفت تفضيلي اس

پاركين(ر فضاي 
“Am  م«صفت

است كه تا به

چه عالي )2
براي او مناس )4

انشمنداني به نا

مكان )3

ت تخريب بااليي
جمعيت )3

ب   يي كنيد؟

اهدا كردن )3

من جلسة پيرام
به جاي )3
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ت و علوم انساني

ي همين مهمان
به زمان آينده د

حترم شمرده مي

ج اسم در حالت
گزي. رست است

ما موافق نيستي

، از ص”that“ة 

ر روز گذشته د
”mericanو » گ

ين كتابي شده

4

تلسكوپ كه دا

3

بمب اتمي قابليت
3

شناسايي كرد 

3ردن

يابد، قرار است
3

)1(انگليسي 

ش يازدهم؛ ادبيات

، برااهيد باريد
به بخش اول نياز

بسيار مح جوامع

“all” نياز به ا
نادر ”the“عين 

درست است، ام

ت و حرف اضافة

در چهاريكايي 
“b  رنگ«صفت

تري ن او پرفروش
».و دارد

برآمدن

ماني مجهز به
».است

داروخانه )

ثابت كرد كه 1
توجه )

كه از شما دزدي

دوباره شارژ كر )

در اينجا حضور
در رابطه با )

ا

سنجش

باران خوشنبه 
دوم تست، در ب

جانش در تمام 

وابستة پيشرو
 حرف تعريف مع

 مدل دزدي ناد

ه بين دو موقعيت

بي كوچك امر
”blue، »اندازه«

ن كتاب داستان
رخشاني پيش رو

سيدن، از عهده ب

مطالعه يا ساختم
كنند، رصدخانه

)2  دسي

1945نگ سال 
 2(

راتوانيد فردي 
.« 

:صدري
 2(

واست دت كه نت
 2(

.رست است
تمام روز يكش«: 

توجه به جملة
.ست

.رست است
آموختن و دا«: 

».وجود دارد
توجه به وجود

كاربرد ح 2گزينه 
.رست است

دانم هر مي«: ه
»ت؟

توجه به مقايسه
.رست است

آآن ماشين «: 
“little صفت»

.رست است
ترين تازه: الف«: ه

ئنم او آيندة در
كنم مي

رس) رار يا جلسه
.رست است

يك مركز م«: ه
ك ن استفاده مي

مهند) هدانشكد(
.رست است

آمريكا در جن«: 
تخريب

.رست است
ت آيا مي: الف«: ه

.يز زيادي ببينم
در حالت مصها  ه

ساندن
.رست است

جانتبه جاي «: 
سه با
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در 3 هگزين  .7
معني جمله
شركت است
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”e :توضيح

در 2 هگزين  .8
معني جمله
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ي قربرا( )3

در 4 هگزين  .8
معني جمله

سيارات از آن
(مدرسة  )1

در 1 هگزين  .8
معني جمله

نابودي، )1
در 4 هگزين  .8

معني جمله
نتوانستم چي
معني گزينه

رس به روز )1
در 3 هگزين  .8

معني جمله
در مقايس )1
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ا
.رست است

ي خردده كاال م
 فرض ثابت بود

غيرق

www.sanjeshse

در 2گزينه  .11

در 3گزينه  .11
x = را در1

,= −2 2
به ازاء دو مق

در 1گزينه  .11

تعدا nاگر 

كه مجموع

در 1گزينه  .11
تمام آنچه اس
اقتصادي برا
انسان ها و ت

در 1گزينه  .11
سرمايه يكي
به عنوان سر
توجه اقتصاد

در 1گزينه  .11
ها بايد انسان

را تأمين كنن
چه چيزي،

در 4گزينه  .11
برداشت مح
ماهي درياها

در 4گزينه  .12
مصرف كنند

با . گيرد مي
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شتر افزايش

ات منفـي

مشكالتي
.شد ي مي

ـه معنـاي

خـدماتي را

نياز پيـدا
مي كشـد؛

ـن فرآينـد

) ـود مجـاز  

نند سـهام
كت سـهيم

شركت ها

2و  1 

P =15
P = 2

ationgroup

يمت توليد بيش

تبليغـا. مي كند

شدني بودند ولي
فت اقتصادييشر

هـا بـ ش قيمـت  

ي، بازرگـاني و خ

به امكانات مالي
يك سال طول م

بـه ايـن. مي شود

عقـ(رمسـتقيم  

ركزي است و ما
د و زيـان شـرك

ي اطالعات مالي

5در قيمـت     

S = 2 
S = 4 

2/4/1398(  

غيير كمي در قي

حساس رضايت م
.است

فلزات فاسد نش
محدود كردن پي

در صورت افـزايش

تجاري، توليدي

اقتصادي خود ب
اغلب بيش از ي

ن بانك خارج نم

و غير) عمرانـي   

ر عهده بانك مر
ريدنـد در سـود

شفاف سازي ي و
.ي كند

افتـه، پـس دش ي 


 

28 ابستانة اولت( 

به عبارتي با تغ. 

د از رفع نياز، اح
اجاره آن ،شاورز

شت زيرا كه اين
جم زياد باعث م

ها و د مي قيمت

ق به واحدهاي ت

ش فعاليت هاي
ين گونه اسناد،

از گردش درون

هـاي توليـدي و

لعمل بردستورا
ت سهامي كه خر

جمله  با بررسي
ها جلوگيري مي

د عرضه افـزايش

16  


ت و علوم انساني

رضه باالتر است

×37  
37 

.ت

طرف كند و بعد
راكتور كشصت ت

ال به كاال را نداش
ر مبادالت با حج

يش سطح عموم

ق تجاري متعلق

كالت يا گسترش
بازپرداخت ا. ند

.ر مي دهند
دهد؛ زيرا پول

ه ركت در طـرح 

كنند و تهيه مي
ن سهام به نسبت

سياري دارد؛ از ج
ت شديد قيمت ه

6ت،    واحد

ش يازدهم؛ ادبيات

كشش قيمتي عر

× +18 28 
× +1 2   

تورم بوده است

يرد كه آن را بر
هزينه فرص. شود

ت مبادالت كاال
شكالت مبادله در

ها به معناي افزاي

نند اسناد و اورا

ي براي رفع مشك
شاركت اقدام كنن
بلند مدت قرار
كه بخواهد وام

مشار(يم قمست

ركت را منتشر م
ود ولي صاحبان

آثار و نتايج بسه 
ودي از نوسانات

حد افزايش قيمت

سنجش

تري دارد، ك  كم

:رابر است با
/× =32 1  

× =8 2   
به دليل 97ال 

تصميم مي گيز 
افزايش مصرف

ياري از مشكالت
طال و نقره و مش

ها ت ثبات قيمت
.ها است ت

بانك ها مي توان

سسات خصوصي
مشانتشار اوراق 

ز اسناد اعتباري
د و به هر ميزان

ها از طريق انك
.  

ها، اوراق مشار ت
ريد و فروش شو

ر اقتصاد جامعه
اق بهادار تا حد

15ر ازاء   واح

.رست است
اي كه شيب ضه

.رست است
بر 1397ر سال 

/ /562   
/= 93    

اسمي توليد سا
.رست است

يل احساس نياز
ن است موجب ا

.رست است
بسي) طال و نقره

د بودن فلزات ط
.رست است

تورم، در صورت
ب افزايش قيمت

.رست است
ب) خريد دين(د 
.  

كه دولت يا موس
ممكن است به ان
يل آن ها را جز
نند به هر تعداد

.مي گويند
.رست است

كي غير ربوي، با
.سب سود كنند
.رست است

ها و شركت داري
بازار سرمايه خر

.رست است
ي بازار سرمايه د
اري سهام و اور

.رست است
نمودار عرضه، در

:است با

www.sanjeshse

در 3گزينه  .12
نحني عرضم

.مي يابد
در 3گزينه  .12

توليد كل در
اسمي) الف
واقعي) ب

اين افزايش
در 2گزينه  .12

انسان به دلي
ممكن ،كمتر

در 3گزينه  .12
(پول فلزي 
مانند محدو

در 2گزينه  .12
افزايش نرخ

افزايش شتاب
در 2گزينه  .12

طبق قرارداد
تنزيل كنند
در مواقعي ك
مي كنند، م
به همين دلي

توانبانك مي
اعتبار خلق

در 3گزينه  .12
در نظام بانك

توانند كس مي
در 2گزينه  .12

دولت، شهرد
تواند در مي

.هستند
در 1گزينه  .12

فعاليت هاي
و قيمت گذ

در 1گزينه  .13
با توجه به نم
عرضه برابر

erv.ir
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2و  1 

P =15
P = 2

اسـتاندارد
بـر[» دم«      

»و بوتيمار

ب دارد، نـه
)3در : ـات   

نـه ) 3در  

ـابراين، در

ـين سـنّت

»پهلـوي «

ationgroup

5در قيمـت     

D =1 
D = 8

در يـك سـؤال
ر كـدام از سـه

نشستن چو«و » 

ايهـام تناسـب» 
ـا در مقـام اثبـ

...). به... جاي 

قي نيز دارد؛ بنـ

اً اشاره بـه همـي

و» پـارتي «كه 

2/4/1398(  

ش يافتـه، پـس د

D S −
D S − 

كـه ارزششـان د
كلـي ميـان هـر

»من بلبل«و » )

»آتـش «جهه با 
امـ. »آبـرو «: ديـ 

به(» كاري درن 

معني حقيق» ود
.قرار است

.اي افتاد ه

ها دقيقاً متن» ي

درستش هم ك. د

28 ابستانة اولت( 

حد تقاضا افزايش

S.    د = 8  
S = 4  

ك» كنايـه «و » ي
و به طور ك) سان

)مصرع اول در د

در مواج» آب«م 
نماي نطقـي مـي   
.ع اول است

مشغول شدن«و 
.»فك اضافهنه 

برو سر«در ) 2ر 
بر) تام(همسان 

پارسازادهست ـ 

از بر خواني«به 

دانيد اين را نمي
3.(  

1(
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ت و علوم انساني

6مت،    واحد

25  رود باال مي
.رود باال مي 25

.تفاق بيفتد

آرايي واج«شتن 
ناهمس(» م ـ دم 
كل م«، »)بخت

.است

هم) 4در . يست
ن بافت بيـت من

مصرع ة تشبيهي

و)نوعي بهجاي 
است،) م ـ ساز

ست، اما فقط در
جناس هداگانه، 

مت بيكران به دس

هم با توجه) و

حق داريد اگر ا
37ص (د بدانيد 

(فنون ادبي 

ش يازدهم؛ ادبيات

احد كاهش قيم

ها تا س قيمت
5ها تا  قيمت 

ات» خوانش«از  ش

بدون در نظر داش
غم«، »م ـ بهرام 
ب: مجازاً(ه اختر 

 روابط واژگاني

در كار ني» غراق
ممكن آن درون

اضافةمانده از  ي

به ج(» نوعي از«
متمم(رف اضافه 

ي به كار رفته اس
سوم، جد» سر«

.»ها و صفحات

!بهره نبرد؟» ي

نعم: ؛ بازگرداني

در. م شده است

است؛» ساساني
تاب درسي بايد

علوم و

سنجش

15در ازاء   و
:ست با

پس
پس

پيشبايد » حن

البته ب) [1ال و 
بهرام«!]: صفربا 
به خواري خونن 

تر از چوبي بزرگ

ا«) 2در . ندارد 
عني از دو معني

باقي» به مشبه«ن 

«)1در . »عسل
حر« را )4در . د

در معني مجازي
اول و» سر« با

از ميان سطره ت

شبكة معنايي«ز 

است؛» ك اضافه

ي اشارة مستقيم

پهلوي س«همان 
ر بنابر تصريح كت

ه نمودار تقاضا،
د تقاضا برابر اس

.رست است
شناسايي لح«: س

.رست است
).ي است بر ب
.رست است

تيب صورت سؤا
برابر است» بي
نسبت دادن«، ]م

.ومش
.رست است

، چون چارچ»ور
.رست است

»پارادوكس«م 
ون فقط يك مع
مصرع دوم همان

.رست است
ع«در معني » هد
ينديشيدنـي جا

.رست است
د» سر«ر گزينه 

دوم» سر«ميان 
.رست است

با سرعتچشم 
.رست است

از» روايت«د در 
.رست است

فك«از نوع  رال، 
.رست است

شفاهي» سنّت«

.رست است
ه» ]ميانه[رسي 

وض اين را ديگر

www.sanjeshse

و با توجه به
تقاضا و مازا

در 3گزينه  .13
اتفاقاً بالعكس

در 2گزينه  .13
توضيحي) د

در 1گزينه  .13
به همان ترت

راية تركيبآ«
ايهاممبناي 

در مصرع دو
در 3گزينه  .13

دستو«طبعاً 
در 3گزينه  .13

دست كم) 1
؛ چو»ايهام«
ي م»ترازو«

در 2گزينه  .13
شه«كاربرد 

انديشيد به
در 2گزينه  .13

در هر چهار
اين گزينه م

در 1گزينه  .13
گذر دادن«

در 4گزينه  .13
شود مگر مي

در 1گزينه  .14
در جملة اول

در 2گزينه  .14
«به) در الف
.است

در 2گزينه  .14
پار«راستش 

است؛ در عو

erv.ir
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)1كـه در  
ار است، در

شـود چهـار
.ت

صـالحات،
هـم) 4در 
آنچـه در. 

د بـه خـود

چـون  ت، 

بـا  و ـديگر 

ationgroup

دقـت كنيـد. [ت
آشكا) سر روان) (

.كه جناس دارند

ش دانند ـ مي  مي
است يك متممي 

بعد از اين اص. [د
د]. اهيد داشـت 

سي نفوذ كردند

.»يز

.اند»نوع

ظم و نثرند، خود

نيسـت »تضـمين 

يكـ هـا بـا   سـان   
.ي انسان است

2/4/1398(  

نيست» تضاد«از 
)3» استعاره«كه 
هم ك» عدم«و » 

م) تخت شاهي( 
براي حرف اضافه

ه جايش بنشانيد
خو» بك عراقي

ها بعد به فارس ت

يـ پره يزخ شب«

نثر مصن«دربارة 

نظ اولبه دورة 

ت« طبعاً پس ؛مي

نش متقابـل انس
ي فردي و جمعي

28 ابستانة اولت( 

نشاني) 3و ) 2ر 
با آن ك: قام اثبات

»قدم«اد است، و 

!»ديريابو  ده

.هستند

»گاه«را معرّبِ 
دوا، ، آشكار»در 

.ست

را به» سنايي«و 
سب«عات دربارة  
مدت» ي ـ مغولي 

.بود» بي

«):4در . »اربرد

هر دو دهم كه 

هر سه متعلق» 

اسالم روايت يك

نتيجة كـن در ي
هاي پيامد كنش
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ت و علوم انساني

رسد؛ در ه نظر مي
اما در مق. نيست» 
تضا» عدم«و » ود

پيچيدلب زباني 

»حكومتي« ورة

ـ كه آن» جاه«
... به«) 3ساختار 

ي در اين دوره ا

و» ي را برداريد
و مفيد از اطالع
صر زباني تركي

عرب«و تركيبات 

ب ـ فرمان ارجرّ«

)4و ) 3. م است

»شاهنامة منثور

يكبه است اي شاره

تاريخي و تحوالت
نيز تمدن كالم

)1(تاريخ 

ش يازدهم؛ ادبيات

.»ل قرن پنجم

 برجسته كافي به
»استعاره«ري از 
وجو«بين . »شوق

در قا فكر ساده

دومتعلق به يك 

كه البته با[» ت
ر حالي كه در سا

ز سبك نوشتاري

انور«) 2در . ريد
ك بستة مختصر

عنا«د، و بدانيد 
رفت مفردات و ي

):3در .»انخاند

در نظم» قافيه«

).60ص (ست 

ش«و » نامه تاسپ

اش و ترجمه رت
.است

ورويدادها و رد
ك يك در و شورها

ت

سنجش

چهارم و نيمة اول

ب شاره به دو آراية
هم اثر) 1در ]. ند

معش«اره است از 

انيب«: ت است

ا مثانياَ شعر. ست

نعمت«و » عزّ«، »
دل بست، در) 1

هاي بارز  ويژگي

بگذار» عراقي«
ست است ـ يك

را برداريد» ...و  
ه وفور به كار مي

ـ خ انآل سامـ«

«ع در نثر همان

درست اس »ندرز

گشت«و » بلعمي

عبا اين ،)64 ص
نكرده حفظ خود

دار اساسي و ري
كش دها، جوامع،

.رست است
.كتاب

.رست است
قرن چ«: ن است

.رست است
اين سؤال فقط اش

تضاد دارن» خدم«
استعا) »اجان«در 

.رست است
گزينه اين عبارت

.رست است
نيسشاعر » هقي

.رست است
»خطر«سه واژة 

شود چندان به ي
.رست است
از ايل به حذف
.رست است

»خراساني«اي 
كه كامالً درس)  ـ

...ت نفوذ زبانيِ 
هوقي و غزنوي ب
.رست است
):1ترتيب، در 
.رست است

علوم است سجع
.رست است

وعظ و ان« اواني
.رست است

تاريخ ب«نيد كه 
.يد رسيد

.رست است
ص(درسي كتاب

خ در عيناً را صل

.رست است
2 ص

محور نقش ريخ،
نهاد .اند آمده يد

www.sanjeshse
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«و» پادشاه«
د(» جان«) 4

در 1گزينه  .14
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در 2گزينه  .14
بيه«اوالً كه 

در 3گزينه  .14
بنا به كاربرد

، حقّاً نمي]تا
در 4گزينه  .14

تما: بالعكس
در 3گزينه  .15

به جا) 1در 
 3به همراه(

 به علت«قيد
دوران سلجو

در 2گزينه  .15
ها، به سجع

در 2گزينه  .15
كه مع) 1در 

در 3گزينه  .15
فرابالعكس، 

در 4گزينه  .15
اگر دقت كن

خواهي) 4به 
رد 1گزينه  .15

تمرين بنابر
اص مندرجات

در 3گزينه  .15
صـ1 درس
تار در انسان

پدي طبيعت،
erv.ir
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.است شته

3ماه   يا
ايـن  رفـع 

هـاي ديـده 
تـي هوانـگ 

داده ـكيل 
و گيـري  ل 

يونـان  در 
و ـانوردي 

و آگـاهي 
تـا .دارد د

تاريخ ايران

مشـهد در

بــه  يناك 

ationgroup

داش باستان يونان

م 12ي سال به 
براي. است روز

پد بـروز  يا و ني
ه آرامگـاه شـي  

.آورد فراهم ر

تشـ را ممتـازي 
شـكل بـراي  را ه

.آمـد  وجـود  ـه 
دريـ توسعة يجة

.گرفتند

گـردد،  آغـاز  ي 
وجو امروزه كه
ت فردوسي، نامة

كـيود در نزدي    

اينشوشـي. شـد  ي

2/4/1398(  

ي در تاريخ علم ش

شماري ين گاهدر ا
ك چهارم شبانه

عمران و شاورزي
.اند كرده جلب

يكديگر هاي يشه

م طبقة كاستي و
زمينه و شد آن

بـ يونانيـان  سـط 
نتي در اما كردند؛

گ دست در را ت

شناسـي باستان
بود شناختي و

شاهن هاي ستان

سـتر كشـف رو

مي ضمانت لهه

28 ابستانة اولت( 

گسترش و كوفايي

د. مري رايج بود
روز يك 365ي 

كش هاي فعالـيت
خود به را اسان

انديش و ها مهارت

وكرده كسب ي
پيروان از رخي

توس كه بود راني
ك مي حكومت ي
قدرت شاهان، اي

هاي كاوش و ود
آگاهي از تفاوت

دا نيز و ساساني

مربـوط بـه بس ه، 

ا اين به سوگند
.شد مي سوب
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شك بر مهمي تأثير

قم ـ  خورشيدي
وز و سال شمسي

غلب در نتيجه
شنا باستان نظر و

رسوم، و آداب

فراواني ثروت و ت
بر رويگرداني جب

حكمر از تفاوتي
موروثي صورت ه

جا به و برآمدند

شو خوانده و يي
مت مراتب به ند،

س تعلق به دوران

شـده كشف ون

با تعهدات و ها
محس خدا اين ه

ش يازدهم؛ ادبيات

تأ فلسفه، و دبيات

شماري خ ها گاه ي
رو 354ل قمري 
.افزودند

و اغ اتفاقي ورت
وشده ن نمايان

با را مختلف طق

قدرت خويش، ي
موج تدريج به ي
.آورد هم

مت شيوة باستان،
به شاهان نخست
اشراف و مندان

رمزگشا خييم
داشتن خود مدن

هاي مت داي نامه

تاكنو ايران در ن

ضايي ايالم سنده
زنبيل، ستايشگاه

سنجش

اد رونق و رواج كه

ص در ميان بابلي
آنجايي كه سال

ا مي سال به ماه

صو به تاريخي ي
لرزه از دل زمين

مناط مردم نايي

مذهبي موقعيت
برهمني آيين ي
فراه هند در يگر

ب نيونا تمدن ة
ن ديگر، شورهاي

ثروتم از اي طبقه

خط اينكه از ل
تم و تاريخ كهن 

پايه ترجمه خد
.ند

انسان حضور از ه

و قض حقوقي ناد
چغاز معبد. ـود

.رست است
4 ص

ك معتقدند شگران
.رست است

13ص 
و به خصوص ين

از. شد سيم مي
يك سال، سه

.رست است
25 ص
بناهاي و ارآث از ي

د سيل و زمين ل
.هاست ن نمونه

.رست است
34 ص

آشن زمينة ستد،
.رست است

44 ص
م و مقام واسطة

فرساي طاقت ك
ديگ هاي انديشه و

.رست است
54 ص
برجستة هاي گي
كش از بسياري د

ط خارجي، جارت
.سترست ا

62 ص
قبل و پيش قرن

كادوار از نيان را
ايراني بر رخان
نوشتن مي را تان

.رست است
72 ص

كه آثاري و شانه
.ضوي است

.رست است
78 ص

اسن در ناروندي؛
بـ شوش شهر ي

www.sanjeshse

در 2گزينه  .15
صـ1 درس
پژوهش برخي

در 1گزينه  .15
صـ2 درس

النهر بين در
روزه تقس 29

هر اختالف،
در 4گزينه  .15

صـ3 درس
برخي گاهي

طبيعي ماند
يك از همين

در 1گزينه  .16
صـ4 درس
س و داد رونق

در 2گزينه  .16
صـ5 درس

به برهمنان
مناسك. ندبود

وآيين رواج
در 3گزينه  .16

صـ6 درس
ويژگ از يكي

مانند باستان
تج گسترش

در 3گزينه  .16
صـ7 درس

دو حدود تا
ايره ك دركي

آن زمان مو
باست عهد در

در 2گزينه  .16
صـ8 درس
نش ترين كهن

خراسان رض
در 1گزينه  .16

صـ8 درس
ن الهة پيكرة
خـداي معني
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محيطـي 

مسـئله،  ـا 
يـا  كسـي 

.پردازد مي

ديگران، ش
بـرد بـراي

با مرتبط

بـا  ذخـاير 

ل تـا سـوم   
آخـرين  از

ش تغييـر

بـه  را ـتان  
:است نوع
ردمنف هاي

دانسـت،  ها
.ت

ationgroup

هـاي  ظرفيـت  و

يـ پديـده  هـر  ت 
چه سؤال. ردازد

پديده تحول و

پژوهش نتايج و
ب تـر پـي مـي    ـم  

اتاطالع حفظ

جهان، انرژي ع
.الم

هـاي اول دوران  
پس. است بوط
عوامل فرسايشير 

يسـتان بلوچسـ
دو منطقه اين ي

ه كوه آنها به كه

ها خشكسالي و ها
است كنوني هاي ي

2/4/1398(  

وها توان شناخت

ماهيـت بـر  چيز،
پر مي موضوعات

تكوين سير سي

مسئله پيشينة
د و از همـه مهـ

و ضروري غير ت

منبع ترين بزرگ
اسي جهان اسال

تـر طـي بـيش   
مرب) سنوزوئيك

تاثين پس تحت 

ان در استان سي
هاي ناهمواري. د

ك آذرين نفوذي

ه توفان بروز وي،
ناهمواري شكل ر

28 ابستانة اولت( 

ش بنابراين كند،
.است

چ چه سؤال. ارد
م زماني روند به

بررس به چطور،

سابقه، مطالعة
كند مي پيدا ري

اطالعات حذف

ب ـ  يان سه قاره
ه جغرافيايي سيا

هـاي ايـران ري 
( شناسي زمين
يافت از آن هايي

زمان و قله كوه ب
شود مي ناميده ي

هاي توده برخي

جو هاي ريزش ي
تغيير مشغول لي
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ك مي بررسي و عه
بهتر زندگي ي

دا كار و سر ها ه
موقع، چه سؤال

سؤال. دهد مي ر

ديگر، عبارت به
تر بيش اطالعات
.يا خير

يعني پردازش ة

قش ارتباطي مي
ناحيه ن در قلب

نـاهموار. اسـت  
سوم دوران خر
نه شكل ما شور

قزوين استان در
مركزي هستاني

و شود مي گفته

پراكندگي الگوي ر
داخل پست ناطق

ايران يرافيا

ش يازدهم؛ ادبيات

مطالع محيط، با
براي علمي غرافيا

پديد وقوع مكان
س. پردازد مي ده

قرار توجه مورد

ب دهد؛ قرار سي
ا موضوع، به بت

داده شده است

مرحلة اطالعات،
.شود ي

اهميت و نق :ست
قرار گرفتن ـ ان

آمـده وجود به
اوا به آنها نهايي

كش هاي اهمواري

د آوج گردنه ي،
كو منطقه كه د
گ مركزي هاي وه

در تغيير توان مي
من در و ما كشور

جغر

سنجش

ب را انسان تقابل
جغ پس نيست؛

م يعني جغرافيا
پديد وقوع علت
محيط، و نسان

بررس مورد را ران
بنس كار اين با و

پاسخي ت قبالً

ا بندي طبقه و ج
مي آغاز طالعات

اس اهميت داراي
هاي ثروت جها ن

ها ناهمواري ي،
ن و پيدايش. ست
دورة كواترنر نا ي

رضو خراسان در
شود مي تشكيل

كو آنها به كه ده

م را آن هاي شانه
ك در بلكه جهان

.رست است
5 ص

مت روابط جغرافيا
ممكن جغرافيا

.رست است
8 ص
اساسي ركن با

سئوال چرا به
ان متقابل روابط

.رست است
10 ص
ديگر پژوهش يد

او. است ژوهشگر
مطرح كرده است

.رست است
12 ص
استخراج آوري، ع

ا تحليل و جزيه
.رست است

17 ص
د زير داليل به س

يكي از كانونـ 
.رست است

22 ص
شناسي زمين هاي
اس آمده پديد ي

طي دوران، اين
.ست

.رست است
28 ص
د جغتاي كوه ة
يثمثل كنيد، ل

خورد چين هاي
.گويند

.رست است
30 ص
نش كه اقليمي ات

مناطق از سياري

www.sanjeshse

در 1گزينه  .16
صـ1 درس

ج كه آنجا از
دانش بدون

در 2گزينه  .16
صـ2 درس
كجا، سؤال
دارد؛ داللت

كساني، چه
در 1گزينه  .16

صـ2 درس
باي پژوهشگر

پژ نياز مورد
سئوالي كه

در 4گزينه  .16
صـ2 درس
جمع از پس

تج و پژوهش
در 3گزينه  .17

صـ3 درس
فارس خليج
دارد ارزشي

در 3گزينه  .17
صـ4 درس
ه دوران طي

شناسي زمين
در تحوالت

پيدا كرده اس
در 2گزينه  .17

صـ4 درس
نقطة سه اگر

وصل يكديگر
ه كوه بخشي
گ مي مركزي

در 1گزينه  .17
صـ4 درس
تغيير امروزه

بس در تنها نه

erv.ir
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.شود ل مي

افـزايش  ر
جنـوبي  ل 

.ت

آگاهي، بر

تمـاعي راج  

.  
و به آيد مي

بـه جهـان

ي آنـان را

ationgroup

اي تشكيل ب حاره

در خـزر  دريـاي 
سـواحل بـارش  ر

الم، وابسته است

ام كنش، عالوه
.گيرد

.د
.هستند

ي و كنتـرل اج
.د

.گيرد شكل مي
نمعضا به وجود 

انسـان دارنـد ب

هـاي دهد و كنش

2/4/1398(  

د پر فشار جنب
.شود

د كشـور،  ـمالي 
در مرطـوب،  ي 

واب دهندة سال

پس براي انجا. 
گي انجام آن نمي

كنند ايجاد ميي 
وجه و پذيرش ه

پـذيري ي جامعـه 
فراد منتقل كنند

ي و ارادة انسان
آگاهي و ارادة اع

با زنـدگي ي كه

د ن را تغيير مي

)عيني. (

28 ابستانة اولت( 

كمربند يني هوا
ش مي بارندگي و

شـ سواحل در. د
هـواي صعود كان

د كه به ارادة جو

شود انجام نمي
ولي تصميم به

.رد
محدوديت هايي

اند كه مورد تو ي

هاي ابند و پديده
هنجارها را به اف

ت يعني با آگاهي
است يعني بر آ

واسطة ارتباطي

ي زندگي آدميا

تري دارند قوي
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نگيني و فرونشي
ابر تشكيل و هوا

دارد متفاوت اثر
امك عدم دليل به
.شوند ي

شود محسوب مي

ت انسان نباشد،
كاري آگاه باشد

گير نميصورت 
ها و م و فرصتد 

لوب و خواستني

يا تحقق مي عي
ها و ه بيه، ارزش

كه اعتباري است
ظم آنها تكويني

كند ولي به نمي

.شود ش آن مي
هاي ها و ارزش ان

ي و ذهني
حسوس و مادي

رد

)1(شناسي  عه

ش يازدهم؛ ادبيات

، به دليل سندي
ه صعود از مانع

ا دو كشور هواي
ب عمان درياي و
مي هوا شدن جي

كنش او م رادي

تا اراده و خواست
ست فردي به ك

فيزيكي ديگران
دشون ميمستقل 
هاي مطل ز پديده

هاي اجتماع كنش
ت، تشويق و تنب

، بلكويني نيست
جودات زنده و نظ

ن آنها را ايجاد نم

باعث گسترش عي
، آرمااي طبيعي

بعد معنايي
بعد مح

هاي خُر پديده
هاي كالن

جامع

سنجش

طان و رأس الجد
كه. خشك است

ه و آب در آن ز
وفارس خليج ي
شرج موجب و د

ا سالم او پيامد 

يعني ت. ته است
زيرا ممكن اس. ت

تنها در حضور ف
ها م عي از انسان

، آن دسته ازعي

كماعي از طريق 
ق تعليم و تربيت

تكوي و نظم آن، 
ا و در بدن موج

.كند غيير نمي

هايي كه انسان ه

جهان اجتماعبه 
ن و جهان ماورا

عي
 و اداري

ه پديده

.رست است
37 ص

دار رأس السرط
هواي گرم و خش

.ست استر
37 ص

ا دوري و درياها
ولي دارد مهمي ش
ندارند چنداني ش

.رست است
كند، پاسخ مي

.رست است
ادة انسان وابست

نيز ضروري است
.رست است

:ها نه
نش اجتماعي، ت

هاي اجتماع ديده
هاي اجتماع زش

.رست است
هنجارهاي اجتما

سازند تا از طريق 
.رست است
:رات نادرست

جهان اجتماعي
عضويت اعضا: م

با ارادة اعضا تغ
.رست است

، پديدي تكويني
.يابند ه مي

هاي طبيعي ب ده
خداوند، فرشتگان

.سازد ي
.استرست 
هاي اجتماع رزش

هاي مسكوني
ي اجتماعي افراد

جامعه

www.sanjeshse

در 4گزينه  .17
صـ5 درس

در اطراف مد
داراي آب و

در 2گزينه  .17
صـ5 درس

د به نزديكي
نقش بارش،
نقش كشور،

در 4گزينه  .17
فردي سالم

در 2گزينه  .17
كنش، به ار
ارادة انسان

در 3گزينه  .17
بررسي گزين

كن: 1گزينه 
پد: 2گزينه 
ارز: 4گزينه 

در 1گزينه  .17
ها و ه ارزش

ضروري مي
در 4گزينه  .18

بررسي عبار
:عبارت دوم

ارت پنجمعب
همين دليل

در 2گزينه  .18
هاي پديده -

اجتماعي راه
ورود پديد -
شناخت خ -

دگرگون مي
در 3گزينه  .18

عقايد و ار -
ساختمان -
هاي كنش -
فرهنگ و -
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كـه از نـوع

تـر، دقيـق    

ف بشـر از

ود آنها بـه

.باشيمـ 

زبـان رسـي  

 زبـان  رسـي 

.ي شود
ationgroup

ـف نيسـت، بلك

.طرح كردند

وند بـه عبـارت

محصـول انحـراف

.كند مي

و وروها  تر آرمان

شمارند كه بي ـ

هـا فار اروپـايي   

فار ها غير عرب

ه معناي ظاهري

2/4/1398(  

جتمـاعي مختلـ

مط ردم شناسان

شـو حقـق نمـي   

قائل اسـت و م

و ملكوتي پيدا م

ت نه تحقق بيش

.شود

ـخطاهاي ذهن

ي يك شخص

برخـي غيـر» «

برخي غير» «د

مغالطه توسل به

28 ابستانة اولت( 

.دارند اوتي

هـاي اج ن جهان

مرها را  فرهنگ

دون ديگـري مح

اي فوق طبيعي

و هره اي آسماني

.هستند

مينز يم و تربيت

ش شناخته مي ه

در به تشخيص خ

ي نام خانوادگي

»وپايي نيسـتند 
ه

ندعرب نيست غير
جه

بروز م اءاند منش
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متفاع و اشكال 

ز نوع تفاوت ميان
.شود مي

سادة آن از ساير
.نابود شد

د و هيچ كدام بد

ها گاران و قدرت

عبور كرده، چه

ها قايد و ارزش

تعليتا از طريق 

سب با همان اليه

ز اين طريق قاد

شد هم به معناي

ها ارو زبان فارسي
وجه و خاص من

ها غ زبان فارسي
وج م و خاص من

توا رعي باشد مي

نطقم

ش يازدهم؛ ادبيات

انواع وليد دارند 

گردد، از باز مي
ماعي پذيرفته م

غرب و تصور س
ي جامعة جاهلي

اند كديگر وابسته
.اند 

.سانس است
.شود آدمي مي

كه به خداوندگ

زهاي اين جهان

براي شناخت عق

.شوند متبلور مي
كنند تالش مي

.د

علم متناسعي، با 

شيدن است تا ا

سراي آخرت باش

ف برخي غير» « 
و» ن نيستند عام

برخي غير» «د
عام» ان نيستند

عناي فرمچند 

سنجش

ي اجتماعي وجود

ادها و هنجارها
يك جهان اجتم

دمداري فرهنگ
هاي بنيادي زش

ها به يك حدوديت
و روي يك سكه

غرب بعد از رنس
فايي فطرتشكو

دارد اساطيري

از محدودة مرز 

ي، دو ابزار مهم ب

مت ها ارزشي در 
جامعه، همواره

ي را فراهم كنند

ز جهان اجتماعي

يوه درست انديش

د هم به معناي

»روپايي هستند
زبان ها فارسي ي
عرب هستند غير

زبا فارسي ها غير

ي اصلي و يك يا

.رست است
هاي جهان مامي

.رست است
كه به حوزة نما
است كه درون
.رست است

انتقادها به خود
عقايد و ارز سالم

.رست است
:رت نادرست

ها و مح فرصت: 
ها دو محدوديت

.رست است
، غجهان متجدد

، مانع شساطيري
فرهنگ، طيري

.حيدي است
فرهنگ معنوي

.ت استرس
ي بر عقل و وحي

.رست است
ي جهان اجتماعي
ن فرهنگي هر ج
ي جهان اجتماعي

.رست است
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