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آزمايشي آزمون پاسخ تشريحي
ومسمرحلة ـ  يازدهمسنجش 
)29/9/1398(  

)يازدهم( و علوم انسانيدبيات ا  

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

www.sanjeshserv.ir

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

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

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

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

sanjesheducationgroup@  هاي آزمايشي سنجش كانال تلگرام آزمون

11از  6آزمــــون 
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بـهبـراي   
عني معادل
ر انداختـه    

ضـمناً،. [ت
ل نيـاورد و

ايـن دو .د
اسـت بـه

،16هـاي   ه 

شخيص هم
ت اسـتعاره   

بـه: [بـات  
 .يان اسـت 

ationgroup

است كه طـرّاح
معبه جاي » ت

ما را بـه دردسـر

است خصلتمع 
سازد و در سـؤال

رو ـه كـار نمـي   
بيايـد، معلـوم 

صـفحه(. حـرار 

است و تش خيص
كردنـي نيسـتن  

در مقـام اثبامـا  
عي» ارس«صوير 
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اين ا» بعد«در 
عنايت«در . جا زده

شـم سته و احياناً

هم جم خصال. 
نس اسمكه از آن 

بـ خاسـتن ز بـا   
لـذّات/ حالوت 

هومي

]او را[

االح تحفة ،مجنون

تشخي» ركشوي 
واقـع فـوران بـه   

ا. اسـت  يهتشب
هم كه در تص اق

29 ومسمرحلة ( 

اشكال. معنايي
ج »بعد«معني 
سود جس فطرت

نه غنااست، » ي
كهرا نتواند بست

جـز» ـ  بر« ندشو
آجل؛ حاال اگر

 .[... 

مفه/ ساختاري 
...در روزگار

[ملك ] گشتن
خطا≠
]ريكا[ بر

ليلي و م، : ها وم

ويپهل«) 3در . م
كـردن آنچـه بـ

پسوند» وارـ «
اغرا. ز سپاهيان

2(
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ت و علوم انساني

نه صرفاًصرفي، 
به عنوانفته و 

ف و فترتآوايي  م

توانگري« غَنا. ت
ز دست طرّاح ر

شپي. رسي است
محنت ≠جل 

بلبل [فير 

قرينة رست
ت
مسلم[  ت
ب
ر

منظو .بهارستان

بگيريم تشخيص
است، و فوران

.يپارادوكسنه 
است ا مجاز» اه

.است ودشه

2(و نگارش )  

ش يازدهم؛ ادبيات

هاي ص به ويژگي
را گرف د مسافت

هم طرّاح از هم

است» زار سبزه«
هرگزني نموده، 

در فار كاربرد پر
راحت عاج: اشيد

 .

صف): 4. فراق): 3

صورت د  ِر

حيات دوم
امارت

صواب  م
اصرا

،تذكرة االوليا،

يم آن را شاهد
تشبيهشده » تر

ي،يچ نوع ايهام
سپا«] ذريم، اما

مش نما متناقضز 

)2(فارسي 

سنجش

گردد سأله برمي
بعددوم تركيب 

فترتو » رشت

مرغزار. ت است
معن» دار نام«را 
)مه

ساخت فعليك 
با ر ذهن داشته

.ت و از كدام دور

3:هاي مفهومي

سطر

يكم و د

سوم

المبدأ الي المعاد

، كه بخواهيست
بست» «شهر«كه 

نه هيدارد،  يزي
بگذ» قفقاز«دن 

نيز) 3و ) 2يكم 

.رست است
مس» مشتَبِه«و 

بخش ختن شما
سر«در . آمده ل

)امه
.رست است

(  
.رست است

شبهت بيمعني » 
نيدهخب صفت 
نام واژه.] (خواهد

.رست است
يك مصدر مرخم

هم تا روز آخر در
دو نزديك است

.رست است
ه به قرينه . گذار

.رست است

.رست است
رصاد العباد من ا

5 ،59(
.رست است

نيسويژگي انسان 
اين ك) 4در . ره

)5درس 
.رست است

آمي نه حسكارا، 
بو مجازاز خير 

.رست است
در مصرهاي] م
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متقابل معني
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در 2گزينه  
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در 1گزينه  

»ترديد بي«  
اين كه كتاب
معنيش را نخ

در 4گزينه  
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ساختار را ه
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در 2گزينه  
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در 2گزينه  

در 1گزينه  
مر :منثورها  

24 ،53 ،56
در 2گزينه  

و شكفتگي  
استعارنوعي 

د]. (مكنيه[
در 4گزينه  

عبارت، آشك  
داليلي بايد
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در 1گزينه  .

دست كم[ 
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مصرع

.هسـتند  د  

ليـها ضـاف 

بـه گرفت،

بـا[سـروكار 

امـا در. ول

هميـان سـ    

بلندنظري
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اغراق

  

كل فهومي
]ومد

  

  

امـر مفـرد) 4در 

توانيد مض ت؛ مي

گ مفعول پايينش

س«اسـت و   سـند 
مفعوت و دومي 

]!ستند

نه اسـت ـ در م

مادح) 1اما در 
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مف[  ]مشير

 ]از كل باغ[

د» رسانــ «و ) 2

اي نيست د؛ مسأله

هاي باال و پا بيت

مس» معذور«) 3
تاس مسنداول » 

دي ـ مركب هس

ة رازداري عارفانه

.دن به مقصود
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]از[مجاز

  

از شم[)تيزي(= غ 

[)رهگذر باغ(=  

]از عالميان[عالم

2در» دهـ«] و

اشداليه ب مضاف

ـم آرزوست»نـ
ها در بي مام نمونه

3در. اليه مضاف
»گل«) 4در ]. م
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 ]هسته[+ 

  ]دي

ندي از يك واژة و

ـ كه دربارة) 1[

است براي رسيد
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ت و علوم انساني

ست

تيغ

چمن

ست
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»ـ م«ي ديگر 
:ين خواند

بيش مرنجا«كه 
ـ  به مانند تم يز 

»آن«است، اما 
ايم دادهر توضيح 

گفِ« مفعول» ت

وابستة پيشين
]دربار[دو

برخورد[چنين

]يك[اين

بخشي بعدي تك

)32حة 

.ع ممكن است

از عنايت الهي

ش يازدهم؛ ادبيات

تشبيه
كتب تجريد
درس عشق

آويز اس ها دست

  
شت كردن خانه
ن كردن حجره

رخ گل
دل اس سيه]انساني[

»كُنـ«: دهند مي

به مانند سه تا
 كل بيت را چني

آن گفتنت ك//  
ني در مصرع دوم

ا مفعولسمي ـ  
بارة اين ساختار

گفت« جملة بعد از

گزينه
1(  
2(  
3(  

تدر » تك«و  يه

صفح: 2نگارش (

كاري براي صانع

مندي بهرهد بر 

سنجش

مك
د
ه حكمت

بهش
چمن

سر زلف

نشان م تار جمله

هم) 4د كه در 
ك نهبينا باريك تر،
»مرا و رو رنجان

دم را  -ع يكم، 
63(  

ن هستة گروه اس
يشين، بارها درب

كل جماست، و » 

سوي يكدر » يك

(» !ه كجا رفته؟

ت كه انجام هر
رت استه پ![

تأكيد] ي ديرياب

.رست است
تضاد

حكمت ـ عشق

]غير مشهود[

  

  

.استرست 
ساختا ـ  :مهمتر

.رست است
كند حكم مي هراً

فقط اگر كسي،
بيش مر«: ـ  ناز

اسِ سياقِ مصرع
صفحة ( !بدهيد

.رست است
ـ به عنوان» قت

هاي پي در شرح[
»شنيدِ« مفعول

.رست است

ي«دانيد كه  مي
.رست است

بازه؛ حياي گربه
.رست است

شاره به اين است
ده كلّاً از مرحله

.رست است
كمي) 4[ديگر 

.ستايد ي

www.sanjeshse
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در 3گزينه  .1
ـ  و مفهوم  
)6درس (

در 4گزينه  .1
ظاه ساختار  

ف. بگيريدش
ز نـ  گفتي  
يعني به قيا  

او هم حق بد
در 2گزينه  .1

طاق«) 1در   
 نهاد» ]عشق

م» ذكر«): 2
در 4گزينه  .1

بهتر از ما[  
در 3گزينه  .1

در ديزي«  
در 2گزينه  .1

اشدر هر دو   
ماند تاي باقي

در 1گزينه  .1
ر سه تايد  
را مي ممدوحِ
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دهـد ي مي
هـر رازي

در بازار در
⇐ »و« +

هـم در .ت 
سيدر فار 

بـه) 1در 

رف عرفاني
!»زنـه  مـي 

هـم لغـت 
گـردونـر   

–) 4و 

-گزينهد 

4 (–

آن←هحُ 
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هم حكم كلي) 4
ت و كارش بيان

 55(  

د« ⇐ ن»شيد
+)كـردن  شرت

اسـت» واو حاليه
...مِ اين و به رغ

بكي و ]  1 سـ.(

بيان مفاهيم ژر
تو ذق«ها  وزي

دانستن معني
گويد حتـي اگـ 

و2 گزينهرد ( يد
رد(   خودتادان 

4و1هاي گزينه

يفَتح -)  4و2 نه
) 3گزينه 
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4].تر ته پيچيده
نيست» ل معطّل

صفحة. (كاره يچ

قبا درپوش« ]و ن
معاش(=  آميختن

و«نكته البته در 
به/ با اين وجود  

تـگ زدن رينـة  

كه در ميانة يد
به قول امرو)] 1

.خواهيم بود رو 
هم مي) در ب
)44صفحة 

شيد ، صبور باشي
است←اساتذکم -

رد(به عربي←

رد گزين( چتر←
رد( پرَد مي← 
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بتهال) 3[ت سؤال 
ول«ها  ل امروزي

هير تا بيت ديگ

»وفه بيرون كرد
درآ» با خلق« ⇐

ن. []فيانه ماندن
/حال آن كه /  

به قر) [3 رويِ م
)7درس . (چه

به اين توجه كني
مثالً اينجا در[ 

ي روبهفي يا نه
.تر خواهد شدل

ص(. باش متكي

شكيبا باش←ين
-)  4و 2هاي نه

بالعربّية–)3و 1

←الِمظّلة–)  2 ه

يقفُز -  ) هازينه

)2(

4  


ت و علوم انساني

ديگرند از صورت
به قول» عقل«، 

رت سؤال و سه

جامة متصو«[: د
⇐ن»غول شد

ال پيشين ِ صوف
هدر حالي كي 

گرم؛ معادل )4ِ
ي چيعن» سبك«

(  

)7درس . (ت

به،»چند خامي
يا معشوقة رعنا

ساختار نفزينه با 
كار مشكل» ظاهر

ه نيروي خويش

ن تکونوا صابري
رد گزين(  كنيد

هايگزينهرد (

گزينهرد (  خاصي
ساير گزرد (  گر

(، زبان قرآن 

ش يازدهم؛ ادبيات

هاي د بيانويند 
، بالعكس)1در 
است، در صور ه

ند اينها هستند
ابناي دنيا مشغ
عني بر همان حا

به معني» واو«وع 
)56ة 

رفتن) تفت(= ز 
«اين است كه

7درس ( .كردن

برقرار است هومي

وخته بال دل س
معشوق ارعن ي

در ساختار گزتاً 
ظ«يعني » ورت

به ست و محكم

أن–) 2گزينه د 
فروتني←َضعوا

آميختهدر←جة

پوشش خا←ّص 
درختي ديگ←ی

عربي،

سنجش

گو ق بر عقل مي
اما. نيست دني

كاره همهعقل ) 1

رسانن مي) 3ا به 
به صحبت«+  ن

كه يع[ ن»نبود
اين نوع). 3و ) 2

صفحة.] (است

تند و تيزست از 
كنندة تعيين» م

ك» تصرف«=  ن

تقابل مفه) 1در 

مگو حال«گويند 
باالي و رو و قد

يعني قاعدت» ي
صو«اگر ندانيم 
راس، يدن به مراد

رد(  ا الزم است
تتواض - ) 1 ينه

ممزوج–)1 زينه
)هاگزينه

غشاء خاص–) ها
شجرة أخری–) 3

.رست است
ه از برتري عشق

گشودبه عقل ما 
1ارت ديگر، در

.استرست 
مفهومي كه ما ر

كردن» ستدوداد
را از آن تفاوت

و) 1ل، هم در 
ربي به كار رفته

.رست است
كنايه اس» آمدن

منسي«ذهني از 
.رست است

نمودن» ي قدرت
.رست است

بيت و عبارتن 
.رست است

گ هر دو مي كه
ابر و وصف چشم

.رست است
نفي«آيد  سؤال مي

ست؛ مثالً اينجا
براي رسي خواهد،

.رست است
بر شما،  ما بايد
گزرد ( هاسختي

(  
.رست است

رد گز( اندسروده
سايررد ( انديده

.رست است
هساير گزينهرد 
3و2رد گزينه(  د

www.sanjeshse

در 1 گزينه .1
كه) 3و ) 2  

معم/ راز كه 
است؛ به عبا

در 3گزينه  .2
هاي م قرينه

ميان خلق س
او«+  »اما«

صورت سؤال
هم مانند عر

در 2گزينه  .2
دو اسبه آ«  

تصويرويژه 
در 2گزينه  .2

كاري دست«  
در 1گزينه  .2

ميان اساساً  
در 4گزينه  .2

جدا از اين  
و ـ  انصافاًـ 
)7درس (

در 3گزينه  .2
در س وقتي  

البته مهم اس
نخ كوژپشت

در 3گزينه  .2
شم←عليکم
س←الّشدائد

) 4و 1هاي 
در 2گزينه  .2

س←قد أنَشدَ 
نامي←سّموا

در 1گزينه  .2
ر(  دارد←لِـ 
كندباز ميرا
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ون گل

رد( ك

رد(  

ر رها كن

–)  3و

.آنهاست
دترينشان

طول آن
كه اين
روي اين

از

ع
- عمر مي

ش را روي

.كندم مي

ationgroup

بدو←بالهدف–

دور و نزديك←ب

شوندهدايت مي

ام گويت را خوار

1هاي رد گزينه

رين كارها ميانه
خداوند سودمند

ه شده است و ط
از آنجا. ل است

ر .اره سبز است
داركوب.اندخته

ا يك سوم ارتفاع
خت صدها سال

اشداركوب النه - 
.ن وجود دارد

هاي سرو اقدامه
.پريون ساختند
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–)1رد گزينه(  

البعيد و القريب–

ه←يهتدي–)  4

دشنا -3.استن 
.دهدت مي

ر( نجاحي←تم

بهتر -2  .است
نزد خ دگان خدا

ريون ناميدهپهاي
ش از دو هزار سال
طول سال همو
ند درخت پرداخ

نا طولش برابر با
اين درخ -4. يد

-3. سال  نيست
هاي تمام جهان

.د
النه روي شاخه
يك درخت هايپ

29 ومسمرحلة ( 

دو تيم←ريقانِ 

–)  2و1 هاينه

4رد گزينه(  دي

، صداي خرانها 
هشتاد بار حركت

.شودي

موفقيت–)  2ينه 

از كارهاي مهم
محبوبترين بند -

ا قرار دارد، كه ه
و قدمتش بيش

و درسرو است 
هاي بلني شاخه

.د
همان - 2  .رسدي

يكا و أوروپا رويي

ز درختان كهنس
بريون در جنگل

كندسال عمر مي
كوب به ساختن

طبقه نزدي 39ي 

5  


ت و علوم انساني

الفر–)  2گزينه 

رد گزين(  سراب

ندهاي ارزشمند
4 (  

ترين صداهزشت
ثانيه نزديك به

چاي نوشيده مي

گزيرد ( والدي←

با باش زيرا آن
-4.  يابيتت مي

ت متحده آمريكا
طبقه 39تمان 

ه تيره درختان
ساختن النه روي

.گزيندت مي

مريكا وجود دارد
دويست متر مي
در دو قاره آمري

سكويا از -2. تند
سال به نام هايبر

ش از دو هزار س
دارك -2. ل است

مردم ساختماني

ش يازدهم؛ ادبيات

گرد (  فوتبال←

س←)معرفه( ب 

پن←واعظ قّيمة
4و1گزينه رد ( 

يين بياور زيرا ز
را در يك ث يش

چ ياكه با آن آب 

←پدرم–)  3و1

اي شكيبش شده
اي براي آخرتره

يفورنيا در اياالت
رتفاع يك ساخت
رد و تقريبا شبيه
د و پرندگان به

هايپريون سكونت

كاليفورنيا در آم
يون به كمتر از

هايپريون -3. ت

شه سرسبز هستن
ختي بلند و كهنس

بريون است و بيش
سال 116مرش 

-4. نسال است

سنجش

←کرة الَقَدم–)  3

الّسراب–)  4ينه

مو–)  4و3هاي 
( هاها ، با آنآن

و صدايت را پا -
بالهامرغ مگس -

ظرفي است ك ،

هايگزينهرد ( 
) 2گزينه 

فتاري كه دچارش
دهي آن را ذخير

ن در ايالت كالي
د يعني برابر با ا
سكويا تعلق دار

كنندزندگي مي
كه در درخت ه

پريون در ايالت
ل درخت هايپري
هفده طبقه است

ختان سرو هميش
درخ - 4. سازدي

هايبرخت جهان 
خت هايپريون عم
از درختان كهنس

.رست است
گزينهرد (  تيم

 1 (  
.رست است

رد گزي(  دروغگو

.رست است
هرد گزينه(  دهد
به وسيله←ابهِ 

.ست است
-2ها  ست گزينه

-4.كيفر دهيرا 
.رست است

جام←ستعبارت
.رست است

(أهداني←ه داد
رد( امتحانات←

.رست است
گرفتبر -1←هات

انجام دها خوبي
.ش هستند
  :ك مطلب 

رين درخت جها
مي رسدمتر  11

خانواده درختان
ري از حيوانات
پرندگاني است
.رست است

متن درخت هايپ
طول -1←ها نه

داراي يكصد و ه

.رست است
درخ -1←ها نه

درخت سكويا مي
.رست است

تن بلندترين درخ
درخ- 1 ←ها نه

ن درخت جهان

www.sanjeshse

در 4گزينه  .2
رفتي←َذَهْبنا

گزينهرد ( 
در3گزينه  .3

د←الکاذب
) 2گزينه 

در 2گزينه  .3
دمي←يقّدمُ 

ب–) 1گزينه
درس 1گزينه .3

ترجمه درس
تا دشمنت ر

در 2گزينه  .3
درسترجمه 

در 4گزينه  .3
هديهبه من 

←امتحانات
در 1گزينه  .3

عبارترجمه 
آنچه از -3

براي بندگانش
ترجمه درك
همانا بلندتر

16تقريبا به 
درخت به خ

بسيادرخت 
معروفترين

در 3گزينه  .3
با توجه به م
ترجمه گزين
ساختماني د

.كند
در 1گزينه  .3

ترجمه گزين
هاي دشاخه

در 3گزينه  .3
مطابق با متن
ترجمه گزين

بلندترين -3

erv.ir
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  وفها

 «

فعل / 

-2. ست
قتي كه

خورشيد
- 4. يابدي

هزار تا كم
خودبزرگ

.شد

.است»  
ن هدايت

ايپرنده
ه به

داوند
سندي را

ها
.خواهند

ationgroup

 بالّتبعّية ِلموصو

هذه« و فاعله 

مجهول  -عّد 

ر تشبيه كرده اس
زند وقحرف نمي

م روز وقتي كه خ
فقيت دست مي

زين درحاليكه ه
ر قلب شخص خ
كي و احسان باش

اسم استفهام« 
ه آن همه جوانا
يست و نه هيچ

مون اشعاري كه

قطعا خد -2. ود
داوند هر خودپس

.دهدت مي
ههمانا آن -2.  

خه دشمنانم مي

2/9/1398(  

صفت و مجرور

فعل و/  معلوم 

متع –»إطالق« 

رد به صداي خر
هايش حمكالسي

در نيم -2. شد
زندگيش به مو

.ضاد هستند
زار دوست برگز

شود و دگار مي
كننده بر نيك ي

در جمله چهار
ست كه به وسيله

اي در زمين نيه
ازبان عربي پير

شوع ناميده مي
قطعا خد-4.آيدي

نسبت) هو( مبتدا 
.سازدتو دور مي

دند همانطور كه

29 سوممرحلة ( 

ص/ معرب  - 

-معرب  –علُّق

«فعال ومصدره 

برايش را باال مي
موز مؤدب با هم

.ن آمدند

موخته خواهند
درت صبر كند 

.كنندنمايي مي

و المتكبر   متض
هز-2.امش است

ص متواضع ماندگ
و دشمني و ياري

و د» نافيه « ه 
ارزشمندي اسي 
و هيچ جنبند-3

در كتاب-4.تند

  .باشدل مي
اند كه ملمعسروده

رايش به بار مي

گو بودن را به مب
نزديك را براي ت
م از من جدا شد

6  


ت و علوم انساني

»تأليف « در 

تع يِن و مصدره

ئد من باب اإلفع

يل منطقي صدا
دانش آم -3. هند

ن پايينشاجنگي

آز يكسال دانش
كس بر مشكالت
ي شايسته راهن

المتواضع -3
ش سالمتي و آرا

ش در قلب شخص
زدارنده از ستم

ل در جمله سه
كند پندهايمي
3.داندرا ميآن

مانند شما هست
.ت

ي آن نيز مفعول
خته به عربي سر
مايد پشيماني بر

اقع بسيار دروغگ
ي تو نزديك و ن

دوستانم -3.  ند

ش يازدهم؛ ادبيات

فعول من مصد

الثی بزيادة حرفي

ثی له حرف زائ

ي را كه بدون دلي
خواهشمنانم مي

ز هواپيماهاي ج

س يازدهم بعد از
هر -3. شويمي

ي خوب و كارهاي

- صديق و عدو
عذاب و نزديكيش

دانش-3.اد است
سي است كه باز

  ط
اسم موصول»  

ه پسرش تقديم
م دهيد خداوند

هاييا نيز گروه
وشته شده است

ت و محل اعرابي
هايي درآميخبيت

س آزموده را بيازم

در وا. وغگوست 
ت كه دور را براي

كننعصر كار مي
.ر است

سنجش

اسم المف –ؤّنث 

مزيد ثال-غائبة 

مزيد ثالث -ئب 
  »سم 

  ِحمارِ 
وند سخن كسي
همانگونه كه دش
خلبانان ايراني از

  َسَنةٍ ←
ش آموزان كالس
مدرسه خارج مي
ن را به ويژگيهاي

-2بعد و قرب   
و ع دوريش رنج

رحاليكه يكي زيا
دوست كس -4. د

جواب شرط: م 
آنچه«  معنی 

 لقمان حكيم به
خير و نيكي انجام
هاد مگر آنكه آن

چه چيزي نو ،

اسم مفعول است
خي شاعران ما ب

هر كس -3. ارد

ني او بسيار درو
سيار دروغگوست
خانه از صبح تا

ترآگاهدهيد ، مي

.رست است
للمفرد المؤ–م  

.رست است
للغ–ل مضارع 
.رست است

للغائب–ل ماٍض 
ا« نائب فاعله 
.رست است

الِح←الَحمارِ –مَ 
خداو -1←هانه

من جدا شدند ه
خ -4. كندس مي

.ست است
←ِسَنةٍ  - َسَيَتَخرَّجُ 

دانش- 1 ←ها نه
سوزاند از مرا مي

ران فرزندانشان
.رست است

-1←اي ديگر
در د-1←ها  نه

دشمن نگير در
شودماندگار نمي
.رست است

ل شرط  ـــــ يعلْم
ر جمله اول به

آنچه-1←هانه
و هر آنچه از خي-

كندش پرواز مي
ربي سروده شده

.رست است
»المجرَّب « ←
برخ - 1 ←ها نه

گان را دوست د
.د

.رست است
يعن:هوكذّاب← 

او بس -1←نه ها
ستند كه دركارخ
به آنچه انجام م

www.sanjeshse

در 3گزينه  .3
اسم←مؤّلفة

در 2گزينه  .4
فعل←تتعلَّق

در 4گزينه  .4
فعل←ُأطِلقَ 

مجهول و ن
در 1گزينه  .4

کالم←کالمِ 
ترجمه گزين
دوستانم از م
معلم تدريس

درس1گزينه  .4
س←َسَيَتَخرِّجُ 

ترجمه گزين
سرهاي ما ر
پدران و ماد

در 4گزينه  .4
در گزينه ها

گزين ترجمه
است و يك
بين زورگو م

در 2گزينه  .4
فعل: تفعلوا 

در» ما «  
ترجمه گزين

-2.شوندمي
كه با بالهايش
فارسي و عر

در 3گزينه  .4
←3در گزينه

ترجمه گزين
توكّل كنندگ
دوست ندارد

در 1گزينه  .4
1در گزينه 

ترجمه گزين
كارگراني هس

خداوند -4

erv.ir
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شنه و
شودمي

.3-

- 

ند ولي به
ني در

بـا  را ابـت 
بيماران ش،

ـت كـه از

اديان نيـز

ationgroup

كه در بيابانها تش
منطقي باال برده

هاستين ستاره
.ست

-۴.استمفاعَلة

به تو سود برسا
كنيم را تلخ مي

طبا ابزارهـاي  و
خويش داروهاى

اسـ» ـين اسـالم   

بري مبلغ ديگر

2/9/1398(  

درباره سواراني ك
كه بدون دليل م

تريورشيد نوراني
تو نيكي كرده اس

مصدر باب:َقة 

خواهدرا او مي
پس چقدر زندگي

كرد مي آماده ش
با او گنگ؛ هاى

بودن ديـن مبـ

د بلكه هر پيامب

.ته است

.انصار است

29 سوممرحلة ( 

از آب انبارها د -
صدايي ك -4. شد

خو-2.حال ببينم
كه خداوند به

ُمصاد - ۲.ست

حمق بپرهيز زير
پ-4.شتي باز دار

خودش را هايش
ه زبان كر، هاى ش

ويايي و روزآمد

ش را تبليغ كنند

رواج بسيار داشت

ه محله استقرار

7  


ت و علوم انساني

-2. اشياء است
خريدم چقدر ش

.يل هستند
را در بهترين ح
ي كن همانطور

اسم تفضيل نيس

از دوستي با اح -
ي امر كن و از زش

ه مرهم و داروها
گوش كور، هاى ل

پو«مربوط به » 

نها كاالي خويش

علم پزشكي رو 

مدينه/ قرار داد 

)2(و زندگي 

ش يازدهم؛ ادبيات

. است
ي دانستن وزن

هايي كه خلباس

 ماضی
اسم تفضي ←ير

ست دارم كه تو
به مردم نيكي-4

كند وداللت مي

-2.  شكي بخرم
پا دار و به نيكي

د رفت، مي مردم
دل بر م بگذارد؛

ثابت يازهايه ن

ي نيستند كه تن
.ده است

به ترتيب سحر

خويش را مدينه

و دين

سنجش

ْصَنع اسم مکان
اي برايزو وسيله

)بهاء( مبلغ  -3
.است

فعل ←أحَسَن 
خي -أقوی  –ن 

دختر عزيزم دوس
4.تي نادان است

بررنگ د:  أسود 
.ثي مجرّد است

واهم شلواري مش
ركم نماز را به پ

.داري

م سراغ به خود و
مرهم باشد نياز

.كرد رمان مي

توجه به نيدر ع
.شد

نند فروشندگاني
ر كتاب بيان شد

حضرت عيسي

كيل حكومت خ

.رست است
مفرد آن َمص ←
تراز - 1 ←ها نه

3.ستند، بپرس
الغ تشبيه شده ا

.رست است
فعل امر  ــ   أ 

أحسني ديگر ، 
اي د-1←ها نه

ل بهتر از دوست
.رست است

-۱←ي ديگر
فاعل ازفعل ثالث

خومي-1←هانه
اي پسر-3.رساند

عسل به همراه د

.رست است

او بود، سيار بي
كه جا هر بر تا
سرگشته را در و

.رست است

ر،يمتغ يازهاين
باش ختم نبوت مي
.رست است

 كه پيامبران ما
ير موارد عيناً در

.رست است

ضرت موسي و
.رست است

م اولين مقر تشك

www.sanjeshse

در 2گزينه  .4
←المصانع 

ترجمه گزين
سرگردان هس
به صداي اال

در 4گزينه  .4
←أحِسن 

هايدر گزينه
ترجمه گزين

دشمني عاقل
در3گزينه  .5

هايدر گزينه
فاسم :حاِمل

ترجمه گزين
رتو ضرر مي
حاليكه تو ع

در 2گزينه  .5
71ص   
طبيب پيامبر  

برد مي خود
وزده غفلت

در 1گزينه  .5
29ص   
توجه به ن«  

هاي خ نشانه
در 3گزينه  .5

33ص   
دقت كنيد  

ساي. / هست
در 1گزينه  .5

41ص   
در زمان حض  

در 3گزينه  .5
56ص   
پيامبر اكرم  

erv.ir
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باشيد كه

ق ايمان از

سـخ آن را

صاحب و د

را خـدا  و

مسـأله در

ationgroup

توجه داشته/ ت 

يامبر براي تحقق

.ت

عـارف اسـالم پاس

قدرتمند شخصي
.ند

دارنـد  سـتاخيز 

.د

انـد و ايـن شده

2/9/1398(  

.ا بدهندبه آنه

مطرح شده است
.است

آيه به تالش پي

الهي بودن است

درنـد از دل معـ

ش اگر داشتند؛ ي
كرد مي مجازات

  كِثيًرا
رس روز و خدا ت

كند گل اشاره مي

.)ت

ت كه هدايت ش

29 سوممرحلة ( 

سوي بيگانگان

در درس م» مي
ب جريان نداشته

.»دينكن رقه

دارد و در ادامه

وتي بودن، غير

و متخصصـان قا

مي روا تبعيض،
م را وي كرد مي

َك اللَّهَ  َوَذَكرَ  ِخرَ 
رحمت به اميد كه

ي از يك تكه گ

ي خلق كرده است

ه معناي اين است

8  


ت و علوم انساني

ونه نفوذي را از

ين جامعه اسالم
ماً در بين اعراب

تفر و در آن د،ير

يت مردم اشاره

ت و مالك طاغو

و از متغير است

عدالت اجراي ر
دزدي ضعيف ي

اْآلِخ َواْليْومَ  اللَّهَ  
ك آنها براي بود،

اي ه ساخت پرنده

ها را براي هدفي

اند به رها نشده
.)ل توجه كنيد

ش يازدهم؛ ادبيات

ايد اجازه هر گو

ت اسالمي در بي
رفتارهايي لزوم

را به پا دار نيد«

ر در مسير هداي

اليت معنوي است

پس به نوعي نيا

د كه شدند وط
اگر فردي و ردند

يْرُجو َكانَ  ِلَمنْ 
ب نيكويي رمشق

ه است و ابتدا به

ه خدا انسان. (رد

ت به حال خود
در صورت سؤال

سنجش

ت كه مومنان نبا

برابري و اخوت«
نيست و چنين

«:اند از ه عبارت

بذل جان پيامبر
.ست

يث امام باقر، وال

شاره شده است پ

سقو دچار سبب،
كر مي رهايش د

ِل َحَسَنةٌ  ُأْسَوةٌ  لَّهِ 
سر خدا رسول ي

يسي مطرح شده

هدف زندگي دار

ات پس از خلقت
»مخلوقات«مه 

.رست است

به اين معناست
.رست است

ريفه ذيل مسألة
مردم عربتنها 

.رست است

خدا در اين آيه
.رست است

به» خع نفسك
پرداخته شده اس

.رست است

ن قسمت از حدي
.رست است

مه چگونگي اش
.ند

.رست است

س بدين پيشين ل
كرد مي دزدي ن

.رست است

اللَّه َرُسولِ  ِفي كمْ 
زندگي در شما ي
.كنند ي

.رست است

زبان حضرت عيس
.رست است

سجاد اشاره به ه
.رست است

ساير مخلوقان و 
به كلم. (ده است

www.sanjeshse

در 2گزينه  .5
58ص   
نفي سبيل  

در 1گزينه  .5
73ص   
اين آيه شر  

خطاب آيه ت
در 4گزينه  .5

17ص   
هاي صيهتو  

در 3گزينه  .5
71ص   
باخ«عبارت   

سوي مردم
در 3گزينه  .6

58ص   
مقصود اين  

در 4گزينه  .6
30ص   
چون به كلم  

بيرون بكشن
در 2گزينه  .6

70ص   
ملل و اقوام  

ايشان از نفوذ
در 1گزينه  .6

69ص   
َلُك َكانَ  َلَقدْ   
براي مسلماً  

مي ياد بسيار
در 4 گزينه .6

41ص   
اين آيه از ز  

در 2گزينه  .6
7ص   
بيان امام س  

در 1گزينه  .6
10ص   
اينكه انسان  

آمد 1گزينه 
erv.ir
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 @sanjesheduc

را خـدا  الم 
و رسـانيد 

با كدورت

كـه  كنـون 
بود، كرده

جامعـه  تـا 
شرايطي ر

آن بـا  سي

را خـود  ي
را» ي خود

ـت و خـط

.اورند

»به بـودن 

ationgroup

كـال تا است الم
بر كنـد،  مي نيت

از خالي و پاك

اك. داد قـرار  گان 
ك تنظيم را آن ي

ت كوشـيد  و كرد
در اكرم پيامبر م
كس و بود شده ه

حقيقي هدف اگر
سرمايه وجودي«

كه مكتـب نرفـت

اي بيا كه سوره

عيت و همه جانب

2/9/1398(  

اسال پناه در او د،
امن احساس كه

دلي با دارم ست

آينـدگا اختيـار 
هاي سوره و آيات

.د

ك عمل قاطعيت
اقدام اين .باشند

پذيرفته قانون ك

چرا كه انسان ا
«حقيقت، در ي

نگار من ك«صرع 

استه شده است

جامع«ت است از 

29 ومسمرحلة ( 

بداند مطالبي الم
جايي به را او د،

دوس زيرا نكنيد؛

در و كرد نظيم
آ خدا رسول كه
.ببرند ره

ر شما منت نهاد

با مورد اين در
ب يكسان الهي ن

يك طبقاتي اوت

ذكر شده» دگي
كسي چنين و ت

اين جهت به مص

از منكران خوا ،

است كه عبارت

9  


ت و علوم انساني

اسال قيقتح ورد
نكرد قبول اگر و

ن بازگو من پيش

تن و مرتب شد، ي
ك صورتي همان

بهر آن از توانند ي

جنس خودتان بر

ايشان و بود ت
قانون برابر در مه
تفا و تبعيض ها،

ناخت هدف زند
است داده دست ز

اشاره دارد و از

ح شده در سؤال

»جاز محتوايي

ش يازدهم؛ ادبيات

مو در تا خواست
وشماست ديني
.وييد

پي را يكديگر هاي

مي نازل تدريج
به آسماني تاب
مي آساني به ت

ن پيامبري از ج

عدالت اجراي خدا
هم و نباشد ري

كشوره ساير و ز

شن«عنوان نياز 
از را خود عمر،

نوشتن پيامبر

و در آية مطرح

اعج«جمله موارد 

سنجش

خ مشركان از كي
د برادر هم او ت،
بجو ياري او بر ه

ه بدي: فرمود مي

به كه را كريم ن
كت اين گذرد، مي
هدايت مشتاقان و

ه خدا با فرستادن

خ رسول الهي ت
خبر تبعيض از ن
حجاز روز آن عه

شده است تحت
شود خطا دچار

سواد خواندن و

به مبارزه است

ح شده است از ج

.رست است

يك جنگ، بوحه
پذيرفت را اسالم
غلبه براي را خدا

.رست است

م خود ياران به
.كنم ت

.رست است

قرآن همچنين م
م قرآن نزول مان
ودارد وجود دم

.رست است

ه آمده است كه
.رست است

حكومت مهم داف
آن در كه كند نا

معجا در كه رفت
.كرد ي

.رست است

در سؤال بيان ش
آن شناخت در

.است
.رست است

مسأله نداشتن
.كند شاره مي

.رست است

ه معناي دعوت
.رست است

در سؤال مطرح

www.sanjeshse

در 4گزينه  .6
71ص   
بحب دراگر   

اگر بشنود،
خ آن از پس

در 2گزينه  .6
70ص   
خدا رسول  

معاشرت شما
در 2گزينه  .6

55ص   
اكرم پيامبر  

زما از ها قرن
مرد ميان در

در 4گزينه  .7
56ص   
در ادامه آيه  

در 4گزينه  .7
68ص   
اهد از يكي  

بن اي عادالنه
گر مي انجام

نمي مخالفت
در 1گزينه  .7

7ص   
اي كه د آيه  

يا نشناسد،
برده بين از

در 3گزينه  .7
48ص   
اين آيه به  

اش» ننوشت
در 2گزينه  .7

42ص   
به» تحدي«  

در 3گزينه  .7
46ص   
موردي كه  

قرآن كريم

erv.ir
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 @sanjesheducationgroup

2/9/1398( 29 ومسمرحلة ( 

.د

.گرديد مي

ديني

10  


ت و علوم انساني

.گذارند

.توان است

.پردازند مي

نمايند معرفي مي

.نمايد ن مي

هستي حاضر نم

هاي ف و اقليت

ش يازدهم؛ ادبيات

گ حواس ما اثر مي

براي هميشه نات

م» راي طبيعت

.ج است

.ست

.د

.ستند

وار اصول خود م

ها تبيين ش پديده

چ موجودي در ه

.اشاره دارد

.ست

معارف

سنجش

د كه بر روي ح

دات غير مادي

ماو«ل به اثبات 

ه داشتن احتياج

ي پديده بودن اس

دانند ط حس مي

حس استوار هس

اده را اصل استو

ط را در پيدايش

مشروط بود، هيچ

.ست

ديگري اخالقي

.دارد

.ست

.القي است

ف نفسانيات اس

.رست است
.ت

.رست است
ات مادي هستند

.رست است
ن از انكار موجود

.رست است
فتن نيروي عقل

.رست است
اصلي هر پديده

.رست است
هاي يير از نشانه
.رست است

.ت خواهد بود
.رست است

ة شناخت را فقط
.رست است

مادي بر اصالت
.رست است

مادي، اصالت ما
.است رست

عامل غير مشروط
.رست است

خداوند حضور مش
.رست است

گري عقيدتي اس
.رست است

نافع مادي به ما
.رست است

هيچ ارتباطي ند
.رست است

ب و پاكي دل اس
.رست است

ف از اصول اخال
.رست است

واني، بيانگر ضعف

www.sanjeshse

در 2گزينه  .5
سكوت است

در 1گزينه  .5
تنها موجودا

در 3گزينه  .5
حواس انسان

در 1گزينه  .5
با به كار گر

در 3گزينه  .5
خصوصيات

در 2گزينه  .5
حركت و تغي

در 1گزينه  .5
نياز از علت بي

در 4گزينه  .5
يگانه وسيلة

در 3گزينه  .5
هاي م مكتب

در 3گزينه  .6
هاي م مكتب

در 4گزينه  .6
وجود يك ع

در 2گزينه  .6
اگر حضور خ

در 1گزينه  .6
بيانگر ماديگ

در 4گزينه  .6
پيروي از من

در 2گزينه  .6
با انكار خدا

در 1گزينه  .6
سالمت قلب

در 4گزينه  .6
انحرامعلول 

در 2گزينه  .6
هاي رو عقده
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 @sanjesheduc

Part A:

.كنيم ي

ationgroup

: Grammar

“ho استفاده مي

ع كردن

خوبي

2/9/1398(  

r and Voca

»؟

”ow muchز 

دفاع )4

به خ )4

29 سوممرحلة ( 

.ز گناه است

.وند است

abulary 

».د

آمد اش بقيه سر

ز مقدار چيزي، ا

.ستفاده شوند

».ري كردند

كردن

».د
تاً

11  


ت و علوم انساني

.دانند مي

ي پرهيز كامل از

ت در مورد خداو

بازداشت شدند

چه باليي س. ست
.درست است

براي پرسش از

»؟را دارد
ابتداي جمله اس

گذا ارزششنده 

عبور) 3

غير فعال هستند
عمدت )3

)2(انگليسي 

ش يازدهم؛ ادبيات

.ت

قوانين طبيعي م

.ي است

به سعادت ابدي

شناخت نادرست

يكصد تنش از 

.است» صدها«

اس يز باقي مانده
فقط گزينة  ،4

»؟قدر بود
ضمناً. ش است

يدمان كلمات ر
براي تأكيد در

درخواستي فروش

گذاري كردن

غعمدتاً ها  ساب
ت

ا

سنجش

.خواهد شد

قرب الهي است

.شود ن مي

عوامل مادي و قو

ي از توحيد عملي

خدا و رسيدن

د و نتيجة آن، ش

ي از مقامات بيش
:ها ساير گزينه

«رد و به مفهوم
.شده است

.م

كه كاغذ روي مي
و مفهوم جمله،

ك تا سر كار چق
غير قابل شمارش

ترين چي طبيعي
توانند زمان مي

كمتر از مبلغ د
:صدري
گ ارزش) 2

دانم اين حس مي
به شدت )2

.رست است
ضد ديني منتج خ

.رست است
خدا و رسيدن به
.رست است

ند بيشتر نمايان
.رست است

جانشين علل و ع
.رست است

رين عامل دوري
.رست است

ديكي بهبراي نز
.رست است
شود ي ناميده مي

.رست است
به گفته يكي«: ه

اليل نادرسي س
دار» گويي كلي«

د جمع بسته ش
داريم ”a“حرف 

.رست است
فقط يك تك«: ه

”is“توجه به 

.رست است
حجم ترافيك«: ه

”traffic“سم 

.رست است
كدام جمله«: ه

قت كنيد قيود
.رست است

آنها خانه را«: ه
در حالت مصها  ه

م كردن
.رست است

تا جايي كه«: ه
شفاهي

www.sanjeshse

در 2گزينه  .6
به تعصب ض

در 4گزينه  .7
از خاطاعت 

در 4گزينه  .7
وجود خداون

در 1گزينه  .7
خداوند را ج

در 3گزينه  .7
تر گناه، مهم

در 2گزينه  .7
شرط الزم بر

در 3گزينه  .7
شرك نظري

در 3گزينه  .7
معني جمله  
دال: توضيح  
«مفهوم) 1  
عدد صد) 2  
نياز به ح) 4  

در 4گزينه  .7
معني جمله  
با :توضيح  

در 2گزينه  .7
معني جمله  
اس :توضيح  

در 4گزينه  .7
معني جمله  
د :توضيح  

در 2گزينه  .8
معني جمله  
معني گزينه  
استخدام )1  

در 3گزينه  .8
معني جمله  
طور به )1  
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 @sanjesheduc

اقدام بهه 

».ت

بـر سـازد 

Part B: 

ationgroup

ش اياالت متحده

كن ساخته است
جهات

س ـرآورده مـي  

كم ،ك

گيري زه

».بي نديد
 كل

Cloze Test

يشاوند

يه

2/9/1398(  

افسر ارشد ارتش

ردن

همگاني را ممك
توج )4

بـ شكل نيازها را

ه آوردن

اندك )4

انداز )4

هيچ كس آسيب
ك )4 در

خوي )4

ناحي )4

29 سوممرحلة ( 

ا پيامك، اخيراً

معني كر ،دادن
س دادن

هداشت و ايمني
م بزرگداشت

تي به بهترين ش

ي كردن
بهانه، ش طلبيدن

ت

«  
مطلب

خوشبختانهما 
كل نادرست

رسي

لتحصيل شدن
ظت كردن

ط زيست

12  


ت و علوم انساني

ت الكترونيك و

معنا) 2
درس )4

ياري همچون به
مراسم) 3

هاي بهداشت قبت

پيروي) 2
پوزش )4

«  
درست) 3

».شود انجام مي
درك) 3

قرار گرفته بود ام
به شك) 3

دستر )3

ال فارغ )2
محافظ )4

.د

“g است.

محيط )3

ش يازدهم؛ ادبيات

جهاني پستستم 
«  

ن

ود در موارد بسي
تقاضاها ،ها

ه كدام نوع مراق

.داشته است كي
شانس

قند خون گيري

ق بمب د اصابت
ختانه

ت

“bet دقت كنيد

”giveعول فعل 

ت

سنجش

ندازي يك سيس
).مشورت كرد

:صدري

م به كاري كردن

بهبو يجادا ،وري
كاربرده) 2

ي در مورد اينكه

:صدري

اندكين افزايش 
ش خوش) 2

گ اندازهش برپايه 
تمرين) 2

ان چند بار مورد
خوشبخ) 2

كيفيت )2

tween A and

“answer” مفع

موقعيت )2

.رست است
ا با هدف راه«: ه
درخواست م( د
در حالت مصها  ه

تن
اقدام ،ست كردن

.رست است
فناو توسعه«: ه

.رست است
گيري تصميم«: ه

».ن است
در حالت مصها  ه

ساختن
كردن

.رست است
تعداد بيكارا«: ه

.رست است
اين آزمايش«: ه
ت

.رست است
ساختمااين «: ه

ل جالب توجه

.رست است

.رست است
كردن
كردن

.رست است
”d Bه تركيب 

.رست است
”وجه كنيد كه

.رست است

www.sanjeshse

در 3گزينه  .8
معني جمله  

رايزني كرد
معني گزينه  
ياد گرفت) 1  
درخواس) 3  

در 1گزينه  .8
معني جمله  
توسعه )1  

در 1گزينه  .8
معني جمله  

والدين ةعهد
معني گزينه  
برآورده )1  
اسكن ك) 3  

در 4گزينه  .8
معني جمله  
طوالني) 1  

در 4گزينه  .8
معني جمله  
موقعيت) 1  

در 2گزينه  .8
معني جمله  
شكلبه ) 1  

در 1گزينه  .8
تعداد )1  

در 3گزينه  .8
نامثبت )1  
توليد كر )3  

در 2گزينه  .9
به :توضيح  

در 4گزينه  .9
تو :توضيح  

در 2گزينه  .9
برنامه )1  

erv.ir
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 @sanjesheduc

Part C: 

هـم بايـد

يـا 2يعني 

s و چون
ش عبـارت

ationgroup

Reading Co

qسـت پـس   

د طبيعي اين ي

~يعني  q⇔
سـت پـس ارزش

2/9/1398(  

omprehensi

درست ا pون 

اشد كه در اعدا

ش قسمت اول ي
ارت نادرسـت اس

29 سوممرحلة ( 

on

ت؟

.ي كنيد

و چو pت و هم 

nيعني  < با 3
n است.

ارت معادل ارزش
درست باشد عبا

(  

13  


ت و علوم انساني

؟ست

كدام است )پذير

بود؟ ي
لي ابراز قدرداني

p درست است

نادرست باشد يع
=ست پس  2

ت پس ارزش عبا
د sرست و اگر 

)2(ي و آمار 

ش يازدهم؛ ادبيات

.باشد ................
كا

Bro صحيح نيس
.ل گشته بود

flexi )پ انعطاف

سايرين موافق مي
ونه به زبان محلي

ع

درست است؟
.روندن باال مي

.ت

ست؟

qپس هم 

p  درست وq
nپس  نيس 1=

هم درست است
باشد عبارت در

رياضي

سنجش

. تواند ن امر مي
شه گوشه آمريكا

Gregg  وook

را به طور كامل

ible به معناي 

ي آسان

گزينه بيش از س
ياد بگيريد چگو

ي و پرش ارتفاع

Mound Ya د
ي است كه از آن

 Vanuatuاست

چيس Earthژه 

ي درست است پ
.درست است

pست است كه
نادرست است

pس  q⇔ ه
نادرست sگر 

:1ة 
.رست است

مناسب براي اين
سواري در گوش ه

.رست است
gه در مورد سفر 

Greg دور دنيا
.رست است

ن واژه يا عبارت
در تغييرپذيري

.رست است
Greg با كدام گ

،ورهاي خارجي

:2ة 
.رست است
؟متن چيست

آتشفشان نوردي
.رست است

asurه در مورد 

دت زمان زيادي
.رست است

  ........... . ع
uليت سنتي در 

.رست است
يزدهم معناي وا

ير پا

.رست است
كه عبارت عطفي

2د پس گزينه 
.رست است

تنها زماني نادرس
qز آنجايي كه 

.رست است
q اند پس درست

ست است پس اگ
~ش  s است.

www.sanjeshse

متن شمارة
در 1گزينه  .9

يك عنوان  
دوچرخه )1  

در 2گزينه  .9
كدام جمله  
ggتنها ) 2  

در 1گزينه  .9
ترين نزديك  
توانمند )1  

در 3گزينه  .9
gg احتماالً  

در كشو )3  

متن شمارة
در 2گزينه  .9

هدف اين م  
توضيح )2  

در 2گزينه  .9
كدام جمله  
مردم مد )2  

در 4گزينه  .9
پرش ارتفاع  
يك فعال) 4  

در 3گزينه  .1
در خط سي  
زمين زي )3  

در 2گزينه  .1
كه از آنجايي
درست باشد

در 1گزينه  .10
p q ت

n و از 1=
در 1گزينه  .10

و pچون 
~ q نادرس

معادل ارزش
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است كـه

z يعني <

ا بـه عـدد

تولـد دارد

.ست

ـند و تنهـا

x

x

 −


=

2

2
3
4

f

f

ــابراين بن

 )حمدي

 )رضايي

ationgroup

p زماني درست

<د نامثبت و  

رفين تسـاوي ر

لد و يك تاريخ

{fR ,=  اس

باشـن غلـط مـي      

.ن باشند
x + =


3 2
4



a

b a

= = 


= = 

24

2و  3و 5ــد از      

مح(
ر(

2/9/1398(  

pت پس  q

<3 .است 2

x يعني دو عدد

توان طر ارم نمي

لي يك محل تول

1,{ها yحور  2

قل يـك نقطـه

نيز يكسان 4=
(x )(x

x

−
 = +

2
2

در يـك
.  

a b

 +



2

ــ ــب عبارتن ترتي

29 ومسمرحلة ( 

همواره غلط است
پس جواب. ت

y ≤   وx ≤ 
xy

ن در مرحله چها
.ايراد دارد

تنها يك كد ملي

ر نقاط روي مح

هـا در حـداق نـه   

x x=3  وx2

x )− = 
−
1

2


.امل آنهاست

ا نمودار را تنها
پس تابع نيست

a a= + =2 2

ــه ت ــي اول ب ع

 يا

14  


ت و علوم انساني

هم pباشد پس 
نادرست استاره 

وي صفر پس
yzيعني  ≥ 

a b− بنابراين
ستدالل رياضي ا

اشد اما هر فرد

D و برد تصاوير

كـه همـه گزين

xي دوم  +2 2
x = +2

كه صفر نيز شا

ها yي با محور 
پ ،باشد مي 1اره 

a= =22 8

ــدد طبيع ــه ع س

 يا

ش يازدهم؛ ادبيات

تواند صفر ب نمي
3>ها  هموا 2

ي كمتر يا مساو
نفي خواهد شد

=ست پس  
حله چهارم در اس

داشته باك شغل 

{fD , ,= −1 1

شود نتيجه مي
.ست

هاي يستي گزينه
x = +


1

هاست اعشاري

ه هر خط موازي
شماست نمودار 

و س 1و  2و  3
.د نظر است

سنجش

بت است يعني
هها تن بين گزينه

ر و نامثبت يعني
ج به حاصلي نامن

a فرض شده اس
پس مرح. نمود

واند بيش از يك
.ش تابع نيست

x 1,{ها دامنه 3

نمودار در توابع
ه نقاط درست ا

د باينكسان باش

x = +2

ده و برد قسمت

اي باشد كه گونه
ي كه اينگونه نيس

ــد از 4ز    عبارتن
{f تابع مورد =

.رست است
x2 همواره مثب

ست باشد و از بي
.رست است

تر از صفر بزرگ
ثبت و اين منتج

.رست است
=bض اوليه 

a b− تقسيم
.رست است

p q ~ q ≡
.رست است

تو ه يك فرد مي
هر فرد با شغلش

.رست است
xط روي محور

.رست است
ي چند نقطه از ن

y به ازاي همه
.رست است

ول آنها يكگزينه ا

.رست است
اعداد مطرح شد

.رست است
ايستي به گدار ب
تنها حالتي. كند

.رست است

.استرست 
ــر از ــي كمت يع
{( , ) , ( , )1 2 2 3

www.sanjeshse
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− +2 2 5

q هم نادرس
در 4گزينه  .10

مثبت يعني
يك عدد مثب

در 4گزينه  .10
چون در فرض

صفر يعني
در 3گزينه  .10

q ~ p
در 2گزينه  .10

از آنجايي كه
پس رابطه ه

در 1گزينه  .10
تصاوير نقاط

در 3گزينه  .1
با جايگذاري

x= − 2
در 4گزينه  .1

آنهايي كه گ

در 3گزينه  .11
دامنه كليه

در 1گزينه  .11
در تابع نمود
نقطه قطع ك

در 4گزينه  .11

در 2گزينه  .11
ــداد طبيع اع

}) ,( , )3 5
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 رونـق  د،و 

مـان غيـر

ـده، چـون
،16، 14ت  

جملـه ـند 
ـ  راد و نعم

]ِ مـن -[دلش 

تشـبيهم ـ 
)29حة 

ـانِ چـون
(= هنِ ازرق 

و» سـياه «
سنخ با هم

اين همـه
ازگذارند تا 

درس. (ارد  

خواهنـدتان

ationgroup

)17تا  14ت 

بـو مردم تودة ن

كـار آمـدن حاكم

شـهـم  » تشـاه 
س اول، صـفحات

مسـشـود از   ـي 
فبهاالمر« ـ  :وف

شنهـاد ببينيـد  

ك هـداده؛ در ي
درس سوم، صفح

دهـ/  ]حـد  شندگي بي
پيـرآن كه : يت

و» ازرق«هـم      
نه تماماَ هگرچه 

حاال. [تي ندارد
گ را باز ميطراح 

حـث نـداجـاي ب  

ِتميـز رخ خ هي 

2/9/1398(  

رس اول، صفحات

زبان فارسي كه 

روي ك): 3در . »

دولت ةتـذكر «ـه   
درس. (بـه نظـم  

ش را مـبهـ  مشبه
به قول معروـ ه  
ب! نگاه كنيد) 1

ا در خود جاي
د( ]!را ببلعيدعد 

از جهت بخش [ريا

واقعي/ ز عينيت 
نـوع دسـتوري

هم اگ» نفسسي
شان اينجا ضرورت

طدست چگونه 
.]ارد

هم كـه ج) 3). 

اضافة تشـبيهدو 

29 ومسمرحلة ( 

در.] (جعه كنيد

زبان به توجه و 

»شـيراز « ⇐ س 
)16ل، صفحة 

معـروف بـ» ـعرا 
نه باست،  نثربه 

مسنادي باشد، 
در كار باشد، كه

در فعلخوب به 

ر شبيهي فشرده
جواب سؤال بع

كف چون در/  ش
گيِ گروه دوم از
نيد بـه لحـاظ ن

عيس«و » خو من
ش بحث درباره ته

ناخواهرسي خواه
ما را به تقال واد

)4در » غم«و » 

كنار بگذاريد؛ د
)30و 2

2(
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ت و علوم انساني

تابستانه هم مراج

افتاد رواج از ي

فـارس): 1در . د
س اولدر. (»تبار

الشـ ةتـذكر «) 3
به» االنس ات هم

در قالب جملة ا
هم د دات تشبيه

داشت؛ القصه، خ

تشجملة اسنادي 
،»دريادلـ«ري، 

هوسِ چون آتش
اس كنيد با آيِنگ

دقت كني[دارد )
اهريم«ده، يعني 
البت؛ فت مركب

در كتبمؤلّفان 
ذهن شم برده،را 

»بار«ي ميان )ه

را ـ ختار تشبيه
29وم، صفحات 

2(فنون ادبي 

ش يازدهم؛ ادبيات

هاي ت ن و آزمون

عربي رايج و سمي

دارد تقابـل ـاب   
ت ايراني ]دوست

3در. است شتمي
نفحا«هم ) 4در 

اگر د. به مشبهو  
اد اگر اين ميانه 

خواهيد د به شبه

ج) 3دارد؛ در  ه
ي هضم اين آخر

ه/  ِب چون شكّر
دارد؛ قيا كمان

)قشنگ(= ت خوب

ماند و مورد باقي
صفدر قالب  شرده
م، ببينيد 29حة 

نهايت استفاده ر

كسر(ِ –بعد به 

شه مزاحم ساخ
درس سو. (»هان

علوم و

سنجش

ر آزمون پيشين

رس زبان خالفت،
)13ول، صفحة 

كارا با مـتن كتـ
ادب[ دربارهاي

قرن هش» مدي
د. است» رقندي

مشبه: گار دارد
حاال. نهادرا از  
مشهيچ ترديد،  ي

)27صفحة 

تشبيه گسترده 
براي[. آمده است

لبآن كه  :ختگي
ابروي چون/  )ره 

صورت/  وي ساده
دو.] اند صفتي، 
تشبيه فشراز ند 

درس سوم، صفح
ر كتاب درسي نه

جمع باشد،) 1

هاي هميش صفت
قفسِ ده«: ومي

.رست است
هاي مشابه د مه

.رست است
خ يافتن پايان ه

درس او( » .فت
.رست است

آشك) 4يفي در 
د رفتن بين از« 

.رست است
ابن يمين فريوم«

دولتشاه سمر«

.رست است
ركن اصلي ماندگ

و طبعاً  مشبه،
، بيعد از اداتب

درس سوم، ص (
.رست است

نشان از وجود ت
آ ك واژة مركب
.رست است
انگيخ را در خيال

نقـر( قِ چون سيم

رو/  يسوي سياه
، جملگي»خوب«

هستنهايي  مونه
يد با محتواي د

شده در ي مطرح
.رست است

در وار ـول به  
)30تا 26ت 

.رست است
يعني ـ تنگو 
؛ د»بلبلِ زبان«

www.sanjeshse

در 1گزينه  .11
نام به پاسخ[  

در 3گزينه  .11
به توجه با«  

گرف بيشتري
در 4گزينه  .11

اطّالعات كي  
= تبار ايراني

در 2گزينه  .11
«دربارة) 1  

اش نويسنده
18 ،19(

در 1ه گزين .12
دو ر تشبيه  

سراغ گرفت
؛»المطلوب
!مناست يا 

در 2گزينه  .12
ادات) 4در   

يكدر  فشرده
در 1گزينه  .12

گروه اول ر  
ساقِ/  ستهپ

گي/  )رنگ نيلي
«و» ساده«

نم ،گروه اول
را قياس كني
مباني علمي

در 2گزينه  .12
حواستان او  

سوم، صفحا
در 3گزينه  .12

سرا دستان  
:اولي: نمود
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هي

ن در بـاور
تشـبيهوم     

شـبيه بـاز

بيه كامـل  
ـد از ادات 

هم برآمـده

؛»مار شـد 

فـت اينهـا
حتّـي اگـر

( آينـه و » 

ationgroup

ت مركب تشبيه

-  

-  

چهره پري

-  

ن جا مثالً، انسـان
عنـي مصـرع دو

هـم كـه تش) 4ر 

فشردة اين تشـب
بعـــ  ) 4كـه در     

ه) 4و ) 3در » 

ز عادت همچو

كرده ـ يكـي گف
ح! ي و حاضـرند 

)16حة 

(  

»چشـمه ِ« صوير

2/9/1398(  

صفت  بيهي

عشق �–

-  

-  

-  

)29تا 

اين! عيني قائلند
يسـت؛ و ايـن يع

رد. دقـت كنيـد  

فرا » منْ بلبلِ«
ي ـ همچنـان ك

مانند«آن دو تا 
2.(  

ا] مور[«: دارد) 

ط ـ خـداي نـاك
تخلّف، حي يه، بي

درس اول، صفح

)13اول، صفحة 

تصكيد در هر دو 

29 سوممرحلة ( 

يه
تشب. ا

�–زندان 

)ي
)]ي

[(

-

-

-

26م، صفحات 

ايش جنبة عبر
نيس از آب حيات،

د)] شبيه بودن 

ِب خيال برانگيز
اما وقتـي. است

آ! حذف) 2پس 
8سوم، صفحة 

)گسترده(كامل 

هـم ايـن وسـط
هر دور كن تشبي

. (راني كامو  ني

درس ا. (كند مي

تأك) 2ل، هم در 

16  


ت و علوم انساني

نوع تشبيه
سنادي

-  

هستي(= ان اي 
هستي(= اي ) [

)]هستي(= اي 
)]هستي(= اي 
هستي(= اي ] [
-  

و ماه است
]است[پري 
درس سوم! (تش

منعكس نمايد،
افته اي ت، تخمير

(=صدر مانستَن 

آن وقت تركيب ،
بهمش تشبيهن 
)30تا  2

پ! »ماندن«نه از 
درس! (اندمسند

هم تشبيه ك) 2
)30تا  26

اگـر. »رجمـان 
هر چون اين جا

آسان تناست، نه 

م سرزنشمگان 

هم در بيت سؤال

ش يازدهم؛ ادبيات

اس

سرو بستا] تو[
)ماه(=مه ] تو[

ا[پري ] تو[
[ملَك ] تو[

..][.دفتر ] تو[

روي تو
]روي تو[

يح بمانَد سرِ وقت

يا باوري عام را
گلِ بهشتواقعاً 

از مص[» مانَد«ي 
3(  

ك تشبيه باشد،
در اين» من«. ام ل

6سوم، صفحات 

برآيد، ن» انستَن
م، بلكه نيستند

.بليغ اضافيقط 
سوم، صفحات

تر«كه شده » ن
آن يك دروازه؛

)30تا  26ت 

ا علق بلندنظرانه

ايشان از هم ويي

هم.تر نزديك) 2

سنجش

مل
چون فتاري
*ي است

-  

-  

-  

؛ توضي»ه مركّب

تقادي مذهبي ي
اما انسان و! ست

، يعنينمات فعل
30تا 26صفحة 

ِيك به مشبهتواند  
آوري مانند بلبل

درس س. (باشد ه

ما«كه از مصدر 
فعلن است كه 

فق) 1. دارند دي
درس. (»شهوت

زبان«، و »ديدبان
شتان در باشد،

س سوم، صفحات

ترك تعو  يشگي

جو عيبه خاطر 

نزديك است؛ ل

.رست است

كام
در گرفعقل 

مسلماني

-

-

-

تشبيه«است از 
.رست است

اگر اعت تلميح! د
اس آب و گلنسِ 

اداتبه ) 3در . د
درس سوم،. (ت

.رست است
هم مي بدلكه 
آ من در زبان: ت

مشبهتواند  نمي
.رست است

باشد ك اداتواند 
د، اما مسأله اين

.رست است
تشبيه اسنادقط 

مور ش«): فشرده(
.رست است

د«كه شده » شم
شما اين گوش(!) 
درس(! باشد سان

.رست است
يپ قناعتاهل » 

.رست است
را به انديشان جزم

.رست است
بيت سؤالوم به 

www.sanjeshse

در 2گزينه  .12

گزينه

1( 

2( 

3( 

4( 
اي نمونه*  

در 1گزينه  .12
يادتان باشد  

موحد از جن
دارد اسنادي

اسنادي است
در 4گزينه  .12

اگر بدانيد ك  
خواهيد يافت
بيايد، ديگر

در 1گزينه  .12
تو ي ميفعل  

دان مانستناز 
در 2گزينه  .12

فق) 4و ) 3  
(هم اضافي 

در 3گزينه  .13
چش«: دو تا  

(اند تشخيص
انسركن دوم 

در 1گزينه  .13
ابن يمين«  
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جاين يكي   

در 2گزينه  .13
در مفهو) 4  

erv.ir

25

26

27

28

29

30

31

32

33



 @sanjesheduc

!چـه بـد  ، 
ن و مفهوم

رس سـوم،

طرح 25ا 

كه هرـ ه  

-خوانـداري  

ationgroup

چـه خـوبني 
بيانو بس؛ يعني 

]32حة 

در. (دارد) وجـه 

صفحا تا 20ت ،
!]نه بيت

آمده) 1نچه در 

هـاي خ مهـارت    

)فَعالتُن/ (در و

دوم

وم

2/9/1398(  

؛ هر چه يعن»ست
و ضاي الهي ست

صفحرس سوم، 

تو/ عنايـت   (=ر   

بنابر درس دوم،
است، مصرعون 

)فَعلَن(=  

ند؛ هم مطابق آن

ـد؛ بـا رعايـت

م ز/ ):4 هـ

ركن= چهارم 
نَو پيـدا
او يـمنـ د

ـه نَو پيـدا
منـ د او يسـ

ركن دو= چهارم 
كَش
كَش

بر كَش
سر كَش

29 ومسمرحلة ( 

)10صفحة 

ست رسد نيكوس
قضبه  ظاهراً ضا

د از 6ودارزيابي 

بـه او نظـر) 4ر  

مة سؤاالت هم
احد سخن موزو

)فاعلُن  )×2
علُ مفعولُن

ن
مستَف+  3×)

مفاعيلُ فَعولُن

خوان/ ت تَن تَن
.فتَعلُن

كنـ يـع درسـت  

)ن

ركن ركن اول
مـه
سـ
مـ
لِ

ركن چ ن اول
بر
سر
ـ

17  


ت و علوم انساني

ستايش، ص( .ست

ر چه از دوسه«
رض) 2اما در . كند

ياس كنيد با خو

س ندارد؛ امـا در

هم! [پيش برويد
دتان نرود كه و

ت مفتَعلُن فَع
مف: ها رِ تاـس|ق
متسفعلُن مفاع: د

م التفاعيلُنفاع
لُ: دمستَفعم)

مفعولُ مفاعيلُ م

ت /آن را هم 
مف ):4. مستَفعلُن

تقطيرا داللت به 
:د

مفاعيلُن/ (را مد

ر= ركن سوم 
كـلِ مش
در نَعـلِ
شكــلِ

در نَعـل

ركن= ركن سوم 
 تَنـ گَش بِـ

ساي بخ ـت
تَنـ گَش بِـ
خـتاي ب

ش يازدهم؛ ادبيات

فافيت باطني اس

:گويند مي دآزار
معشوق اراده ك

قي) 3ويژه،  به [

به عاشق ملتَمس

نمايي دبيرتان پ
آورديم تا يا پايه

التلُن فاعفتَعم
قفَـَدر ش ـُچ|| )

كو  نكَـ |ـش دب
مفعولُ: دب كو 
يا |ـمر  رخُ بُ |رَ
م:دمـ يا م |ر رخُ

 - -/شود ؛ مي
مس): 3. مفاعيلُن

ر چشم و دست
نين خواهند بود

ها): /2 بـ

وايي

)مَفعولُن  )×2

)عيلُن  )×2

وايي

)ن فَع  )×2

) علَن )×2

سنجش

شف/ بر صفا ) رده

عاشق خود، )4و 
ست به هر آنچه
.ضامين عاشقانه

ب هيچ توجهي ق

ط با راهنه را فق
پمصرعؤاالت را 

:را |جل وز زع ي
 :فاعلُن م( )×2
رِ خا لِـ|ـعنَـا بِ
نكَـش|رِ خا لِـع
رَـطَ طُ شاـ|ـن مِ
خُ بُ رَـ |ـطَ طُ شا

 = /ِبسـتا 
معادلِ) 2. التُن

چ گوشخواند تا 
، به ترتيب، چني
)ن
)فَعولُن/ (

مرزبندي آو

مستَفعلُ مف): لف

عفعولُ مفام): ب

مرزبندي آو

مستَفعلُن): الف

مفعولُ فَع): بع 

خور ارها صيقل
.رست است

و) 3و ) 1و  ؤال
ن مقام راضي س
از چارچوبة مض

.رست است
معشوق) 3ؤال و 

نامه ه بعد پاسخ
د؛ ضمناً تمام سؤ

.رست است
بي ت|ي|داـر خُم

ال گ|ژا لـ ي هاـ ل:
را خا): نوع الف

ـعنَ|ـرا بِ خا): ب
مـيا ياَ): نوع الف

شن |مِـيا ياَ): ب
.رست است

بِـ شَــب ⇐» ْن
فَعالت، برابرند با 
.رست است

ر بايد مصرع را خ
هاي آغازي ركن

فاعالتُن( /من بيـ
/چِـ جا دو: /)3ا 

.رست است

نوع الف

نوع

.رست است

نوع

نوع

www.sanjeshse

 آهنِ با
در 2گزينه  .13

در بيت سؤ  
عاشق در اين

تر است كلّي
در 4گزينه  .13

در بيت سؤ  
)31صفحة 

از اينجا به •
اند شده

در 2گزينه  .13
  1(: تـنَـنم
گرب ـبِ :)2  
تقطيع :)3  
تقطيع نوع  
تقطيع) 4  
تقطيع نوع  

در 1گزينه  .13
ن«با حذف   

دو، در نهايت
در 3گزينه  .13

اول يك بار  
شنيداري،ـ
چِـ نآ): /1  
در قياس با  

در 2گزينه  .13

در 1گزينه  .14

erv.ir
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ديگر و لي
فلسـفه،  ر

ـاوراءالنهر 

. شده اسـت 
و اسـالمي 

شـكوفايي 

زمـان  در م 

را به )لغان
خصـوص  ه 

شـده  ـاب 
از بردن م

و جنـگ  ه 
مذكور ي

سـرزمين 

درآمدهاي
نوان عطايا

نسـبت  او

ationgroup

اسماعيل مذهب
رد زيـادي  هاي ه

مـ و هندوسـتان 

تر بيان ش جامع
ا عـالم  بـه  هنـد 
و فكـري  و مـي 

مـنظم اداريــ 
.آمد در

مبل( داعيان ازي 
بـه خالفت، ركز

حسـ و زيركانـه 
اسم بدون سپس

بـه ديگري از س
هاي مانپي حتواي
آن مـردم  كردن

د عثمان، و عمر
مدها را تحت عن

گيري سخت و ي

2/9/1398(  

تعاليم به مسلط
رساله و ها كتاب
ه تـا  آن از ـارج 

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

ــسياسـي  الت 
د آنان فرمان ت

شبكه منظمي ي
مر از دور مناطق

بسيار عباسي ن
س و كردند مي ان

پس يكي را مصر
مح كه دهد مي ن

نك مقاومتتيجه 

خالفت دوران
فه دوم اين درآم

زيستي ساده اما
.  

29 ومسمرحلة ( 

م داعيان و لمان
ك كه بودند اي ته
خـ و فاطميان و

بت به ساير گزي
ايران، هاي مدن

پيش در زيادي ار

تشـكيال ريـزي  ـه 
تحتناي اندلس 

عباسي خاندان،
م را خود هاي ت

داعيان تبليغات
بيا را پيامبر يت

شهرهاي و دند
نشان تاريخي، ع

مصر، بيشتر نتي

در. شد دگرگون
خليف .شد سرازير

نبود، اسالمي ت
كرد جلوگيري ن

18  


ت و علوم انساني

عال تربيت زرگ،
برجست عالمان و
قلمرو درون در ا

همين دليل نسب
تم فرهنگي و مي

بسيا تأثير رجمه

پايـ و جديد خت
اسالمي به استثن

هجري دوم قرن
فعاليت كانون ن،
.بودند داده قرار

بي اهل به مويان
.  

داد شكست را ي
منابع در سلمانان

ت مسلمانان در

د نخستين فاي
س مدينه درنان 

مساواتبر پايه 
آنان گرايي جمل

)2(اريخ 

ش يازدهم؛ ادبيات

بز آموزشي و مي
ودانشمندان كز،
را اسماعيلي وت

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

پايتخ بناي خلي،
هاي ا م سرزمين

ق اوايل در اموي
داعيا اين. كرد ي

ق بود، عرب هاجر
ام ستم و ظلم و

خواندند فرا مي

رومي لشكريان ي،
مس با مصريان ح

فتوحات. س دارد

خلف دوران در ي
به خزانه مسلما
سط خليفه دوم

تج و اندوزي روت

تا

سنجش

علم مراكز يجاد
مراك اين ختگان

دعو و كردند ف

ن جمله كتاب آ
و اقتباس نبش

در دوره عباسيان

داخ مخالفان و ن
تمام و شد ستوار

ا حكومت با رزه
سري فعاليت مي

مها هاي قبيله  ي
اميه بني حكومت
مدآل مح ومت

نبردهايي طي ن
صلح هاي پيمان

المقدس صلح بيت

اسالمي جامعه ت
ه فتح شده بود ب
نحوه توزيع توس

ثر از قريش، گان

.رست است
76فحه 

ا از فاطميان سي
آموخ دانش اغلب
تأليف علوم ديگر
.دند

.رست است
72فحه 

سوم دقيقاً همان
جن ترجمه، ضت

به زبان عربي د
.مانان داشت
.رست است

68فحه 
رقيبان برداشتن

اس عباسيان الفت
.رست است

63فحه 
مبار و مخالفت ي

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

.رست است
51فحه 

مسلمان اعراب ل،
بررسي. گشودند

قرار داد ص به دي
.بود اسالم ه

.رست است
47فحه 
وضعيت نيز صادي

هايي كه سرزمين
.كرد توزيع نان

بزرگ و خالفت ن
.رست است

37فحه 

www.sanjeshse

در 3گزينه  .14
صف 7درس   
اساس دفه  

.بود معارف
و فقه كالم،

داد گسترش
در 3گزينه  .14

صف 7درس   
در عبارت س  

نهض از منظور
ترجمه آنها

لممس تمدني
در 2گزينه  .14

صف 7درس   
ب ميان از با  

خال منصور،
در 1 گزينه .14

صف 6درس   
گيري اوج با  

.وجود آورد
كه سانخرا
نخ آنان. بود
خاصي، فرد

در 2گزينه  .14
صف 5درس   
حال هر در  
گ صلح به يا

زياد شباهت
سپا برابر در

در 4گزينه  .14
صف 5درس   
اقتص نظر از  

س از فراواني
مسلما ميان

كارگزاران به
در 2گزينه  .14

صف 4درس   
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 @sanjesheduc

سـال،  ـان 
مسـير  ـد 

در نتيجـه
و اسالم پاه

گـاه  هـر ،

ن ويژگـي  
نگـاري  ريخ 

شـوند،  مـي 
ايـران،  در

اشـكال. ت 

ationgroup

همـا اواخـر  در. 
تهديـ عمليـات، 

.بودنـد  كـرده 
سپ ميان بزرگي

شود، نزاع و مني

تـرين مهم. كند ي
تـار .كردند ر مي

م تركيب هوا و
.شـوند  هـا  سنگ

اسـت ديگـر  ـاي 

2/9/1398(  

.گرفـت  نظامي
اين اهداف از ي

غـارت  و صـرف 
ب جنگ هجرت،

دشم مانع و كند

مي ذكر اسناد، ن
آنها را ذكر عيناً

اكسيدكربن دي
س انحالل و گي

هـ مكـان  به آنها

29 ومسمرحلة ( 

نيروي تشكيل
يكي. دادند نجام

تص را مسلمان ن
دوم لسا در ام

ك رسيدگي ها ف
.افت

آوردن با را واحد
ها في در روايت

.رفت كار مي

.ت
.ت

د با كه هايي آب
خوردگ موجب ند

انتقال و مكان
.است ن

19  


ت و علوم انساني

به تصميم خدا
ان مدينه از خارج

مهاجران اموال ن
سرانجا سلمانان،

اختالف به تا شت
يا الني ادامه مي

درباره موضوع
فچ دخل و تصر

صحابه ايشان بك

ر ابن بلخي است
ه مير خواند است

آ. ي آهكي است
توانند مي خود در

يك از ذرات دن
مكان يك در اد

)2(غرافيا 

ش يازدهم؛ ادبيات

رسول جهاد ات
خ در محدود تي
آنان زيرا بود؛ مت

مس توسط قريش
.صورت گرفت

نداش وجود يثرب
براي مدت طو د

متعدد و ختلف
گاران، بدون هيچ
سيره پيامبر و

شود و اثر وب مي
د شاه معروف به

.واقدي است

هاي نحالل سنگ
د گچ و آهك دن
.است زياد س

شد كنده حاصل
با توسط ذرات ن

جغ

سنجش

آيا نزول دنبال ه
طالعاتا و نظامي

غنيم كسب و م
ق تجاري هاي ن
ص »بدر« نام به

يث در قدرتمندي
آمد مي يشپ له

مخ هاي روايت ي،
نگ تاريخ كه بود ن

سخنان و ضبط

 12  
ي محلي محسو

خاوند ر محمدبي
ابن سعد كاتب

.باشد ي مي

ده خوردگي و ان
كرد حل با و ند

زاگرس هاي كوه

ح بيشتر رسايش
شدن انباشته صل

به هجرت، خست
ن عمليات چندين
شا به مكه ركان

كاروات تعقيب 
مكاني در شرك

.رست است
30فحه 
ق سياسي مرجع

قبيل چند يا دو ن
.رست است

17فحه 
روايي نگاري ريخ
اين در نگاري يخ
ض و ثبت براي غاز

.رست است
و 6و  5فحات 

هاي سنامه از تاريخ
الصفا اثرخ روضه 

قات الكبري اثر
الشراف اثر بالذري

.رست است
46فحه 

ي كارست، پديد
كنن مي توليد ك

در ويژه به ستي
.رست است

47فحه 
فر نوع اين: شي

حاص فرسايش ن
.رست است

50فحه 

www.sanjeshse

نخ سال در  
چ مسلمانان

مشر تجارت
تدوام سياست

مش لشكريان
در 1گزينه  .14

صف 4درس   
كه آنجا از  

ميان جنگي
در 2گزينه  .14

صف 2درس   
تا در مورخ  

تاري نوع اين
آغا در روايي

در 1گزينه  .15
صف 1درس   
كتاب فارسن  
كتاب تاريخ  
كتاب الطبق  
و انساب اال  

در 4گزينه  .15
صف 4درس   
به طور كلي  

كربنيك اسيد
كارس كالاش

در 1گزينه  .15
صف 4درس   
اشكال كاوش  

اين: تراكمي
در 4ه گزين .15

صف 4درس   

erv.ir
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كـه  هـايي 
پرتگاه شانة

در گزينه. 

ي طـوالني

ationgroup

جاه در و اسـت 
نش نقشه، روي ن

.شيد غلط است

هـاي طـي سـال    

2/9/1398(  

ماليـم  زمين ب
نزامي هاي نحني

دوم تابش خور

بـت و غيـره را

29 ومسمرحلة ( 

شيب دارند، صله
منحمماس شدن 

در گزينه. شود 
.لط است

رطوب بارش، دما،

20  


ت و علوم انساني

فاص يكديگر از ن
م. مين تند است

شـهداد 
نطقـه 

در گ 
طي. 

ايـن 
و ـرد 

ش ميبار يجه،
ار مدار استوا غلط

د به مربوط ري

ش يازدهم؛ ادبيات

ميزا هاي منحني
شيب زم .شوند ي

شت در منطقـه  
من طبيعـي  ـاي 
ياردانـگ يـا  ـوت 
.آيد مي پديد يم

U  در شـكل
بـ مي خود با را م

نتي در و هوا عود
در گزينه چها. ت

آما هاي داده يه،
.نند

سنجش

م كه جاهايي در
مي نزديك هم ه

غرب بيابان لوت
هـ جاذبـه  از و رد

كلـ است خارجي
قدي هاي درياچه 

و مـوازي  رهايي 
نرم بخش دريج

.مانند ي

صع مانع هوا يني
پايين غلط است

ناحي يك وهواي
كن مي همحاسب

.رست است
51فحه 

د توپوگرافي، ي
به خيلي ميزان

.رست است
47فحه 

غ در ها كلوت ين
دار وجـود  رمان
خ و داخلي گران
از مانده جا به

شـيار بـاد  سـال، 
تد به. كند مي جاد

مي باقي تر سخت

.رست است
34فحه 

فرونشي فشار، پر
هاي جغرافياي پ

.رست است
32ه فح

.رست است
28فحه 

.رست است
21فحه 
و آب نوع به ردن

را آن ميانگينو 
www.sanjeshse

در 2گزينه  .15
صف 4درس   
هاي نقشه در  

هاي منحني
.است

در 3گزينه  .15
صف 4درس   
ترين برجسته  

كر استان در
گردشگ براي

نرم رسوبات
س ها ميليون
ايج رسوبات
س هاي بخش

در 1گزينه  .15
صف 3درس   
پ نواحي در  

ه سوم عرض
در 2گزينه  .15

صف 3درس   

در 2گزينه  .15
صف 2درس   

در 4گزينه  .15
صف 3درس   
بر پي براي  

و جمع آوري
erv.ir
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و معيارهـا 
عوامـل « ت 

افراد يفرد
نيـ از ا. ـد 

فرهنگ: زد

ـ    نيرا از ب
و سواحل ه

ـ  يسـ  نيب

كردند يم

را تنهـا راه

 .ست

يز باورهـا 

ationgroup

انتخاب. گيرد ي
اسـت ممكـن  ـا 

ف و  يجهان ذهن
كننـ يصرف مـ 

  .دهند يت م

ي

ساز  يگرفتار م

يسـاكنان بـوم  
كاراگوئهين كوبا، 

اسيس و  يقتصـاد 

رفتار يا لهيقب

ر ) داران هيسـرما 

اس يجهان  نيو ا ي

از  يبخـش هـاي   

2/9/1398(  

مي صورت او كار
معيارهـ اين. ارد

ج دگاهيد نيدر ا
تص در آن دخل و 

از دست يرهنگ

يدار هيگ سرما

يو روان يروح

از س ياديشمار ز
،يتيهائ رينظ ي

اق يسازمان هـا 
 .رديگ يم اريت

و يفرهنگ قوم
 .ل آشكار شود

س هيـ ـارگران عل 

يويت انسان دن

كنند؛ بلكـه ب ي

29 ومسمرحلة ( 

كوه و شي دان ي
دا بستگي دان ي

د. داننديم ينيكو
جوامع مختلف د

جهان فر در برابر 

و فرهنگ سميوني
گ جبرگرا

يا به بحران ها

دست زدند و ش
يكردند و مناطق

اده از نهادها و س
را در اخت گريد ي

ه در چارچوب فر
كامل آن به طور 

انقالب كـ( يقات

اصالت يبه معنا

ينم يرا نف يست

.   

21  


ت و علوم انساني

جغرافي يك تفكر
جغرافي تحقيق و

و تك يهان ذهن
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