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آزمايشي آزمون پاسخ تشريحي
چهارممرحـلة ـ  يازدهمسنجش 

)5/11/1397(  
)يازدهم( و علوم انسانيادبيات   

:باشد از طريق سايت اينترنتي زير قابل مشاهده مي 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 عزيزان در خصوص اين آزمـون مندي از نظرات ارزشمند شما  هاي آزمايشي سنجش و بهره در امر آزمون
شـود، از شما عزيزان دعوت مي. گردد معرفي مي sanjesheducationgroup@yahoo.comپست الكترونيكي 

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

sanjesheducationgroup@  هاي آزمايشي سنجش كانال تلگرام آزمون

11از  7آزمــــون 
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)ت
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مة كوتاه، يادداشت

)سان، زيبايي

نام: رقعه) (مشقّت

وسفيدي رنگ انس

)ت

ه

استعاره: ته بال

.ند

)دهم

فالكت آميز، پرم

و رويي خوب: احت

ظهر، هنگام چاشت

تشبيه: مرغ جان

يهام تناسب

سن تعليل

بلبالن سوخت) د

وي
سته

دارند» ترادف«يي 

.دارد

.واج يافته است

2(

2  


يازد(علوم انساني 

:بار نكبت) (انبري

صبا) (ثه، بيماري

نزديك ظ: شتگاه

.ت

برافروختگيب و 

)مولوي: شمس

)4تشبيه  گ : م 

اي: هزار) 4م  گ 

حس: اند نخوارشده

آرايي واج

جناس: ياد و باد

مگو  خالص نداري
ته              هس

 .

ها رابطة معناي ينه

د  اي جداگانه فيه

عصر مشروطه، رو

2(و نگارش )  

ادبيات و عل

ري، اطاعت، فرما

حادث: عارضه) (ن

چا. (ط آمده است

غلط آمده است» ن

التهاب) 4كار  گ 

غزليات ش) (رازي

)شريعتي: وير

صار دل و سپاه غم

ايها: حبيب) 2گ 

جگر خوردن، خو
ايه

و: كرار شده است

ي) اغراق  ج: جوي

اگر مشك خ) 3گ 
وابست

خورد ه چشم مي

تناسب، ساير گزي

زيرا هر بيت قا. ت

در ع» ي و سياسي

)2(فارسي 

بردا فرمان: طوع (

گما و شك: شائبه(

غلط» چاشتگاه«

بطه و رشك بردن

و خدمتكحشم ) 3

.هست رم

ينالد نجم:  العباد

كو) (جامي: ستان

حص) 3شبيه   گ 

گو ايهام تنا سب

يه به علت خون ج
كنا: پرده شدن بي

تك» س«عاره، واج 

ب چشم يا آب ج

گد مبر
ه

ري شنود
ه

افزايش واجي به ،

  ....ستور افسر 

نكوست

=» شمع و پروانه

سروده شده است

اجتماعي«ضامين 

.ست است
)، هراس، هيبت

.ست است
) (گاري، پارسايي

.ست است
كلمه، معني واژة

.ست است
غب«كلمه، امالي 
.ست است

3و خواري،  گ
.ست است

حضرست و نواي 
.ست است

مرصاد) (عطّار: ا
.ست است

بهارس) (احمد ل آل
.ست است

تش: هنم چو آتش
.ست است
ايهام» رو و شكر
.ست است

كناي: جگر خوردن
استعاره، ب: رگهي

استع: و فتنه ايام
.است ست
آب) تضاد   ب: تند

.ست است
هيبت خود  لمي

ته           هسته
آنچه طاقت ندا  ي

وابسته       ه     
.ست است

ها، در همه واژه» 3
.ست است

حيدر بابا، طبق دس

.ت استس
ت حال ـَ ت بد يا

.ست است
ش«تناسب، = » از

.ست است
در قالب مثنوي

.ت استس
شتر براي طرح مض
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.گري دارد

مفهوم كلي

ي در عبارت

، بزرگتر)ده

زباني بدون

ationgroup

مفهوم ديگ» 1«ت 

م. (عاريه بگيري

ضمير اضافي(ش 

ترجمه لحاظ نشد

نتوانستم كه: ص

 .

بيت. خودش است

ديگري لباس به

.ود

)تفاوت ساختار

، چترش)حاظ نشده

در» الكبير«(د ـ 

ص) ي وجود ندارد

)ظ نشده

)الزم

)دهم

ومي متفاوت دارد

اطر نجات جانخ

ز آن است كه از

شو مي دريافت مي

.كند

ت(ه با بالهاي خود 

)ت ساختار

در ترجمه لح» ءه

يست، بزرگتر بود

يدر عبارت عرب(د 

در تعريب لحا» ن

)ر

:ص(ـ متعد ) ني

)2(

3  


يازد(علوم انساني 

مفهو» 3«گزينه 

صرفاً به.رساند مي

فاده كني، بهتر از
.شود مي

چنين مفهوم» 3«

كباشي، ايجاد مي

ز طيور پروازكننده

تفاوت(به تعداد ...  

غشا«در » ه«مير 

گري، مي)ظ نشده

ت، وارد شده باشد

زبان«(عن، جاءت، 

(

مجرور بحرف جر

مبن: ص(ـ معرب 

(، زبان قرآن 

ادبيات و عل

دن

كيبايي است؛ اما

.سوال است

م ر ديگري آسيبي

ندرس خود استفا
دريافت» 4«يت 

«از بيت. ن است

خداوند ـ ترسيده

باشند ـ دواب، از

.طر، مجهز نمود

عالمـ در ) ساختار

ضم(جابي ـ بپرد، 

ترجمه لحا» سته

نمي توان، يافتـ

العرب ـ ع لغة، )تار

)عول به و منصوب

 األغلبِ،: ص(لب

)جرور بحرف جرّ

عربي،

تابي كرد بي» دن

صيه به صبر و شك

المثل مورد  ضرب

دم، مار يا هر جانور

هاي كهنه و من س
مفهوم از بي همين

گي آفرينش انسان

آفريند ـ تقوا را، خي

هايي ـ پروازكنان،

مجهز كرد ـ بخاطر

تفاوت س(كنند ي
)ختار

شود ـ سنجز مي

فريس«در » ه«مير 
)فاوت ساختار

سخن نگفتند ـ

صداقةـ

تفاوت ساخت( سية

 ا، مفع: ص(ددعدد

ـ األغل) و مجزوم

مج: ص(» يتوكّل«

.ست است
پيراهن قبا كر«ي 

.ست است
توص: »4و  2، 1«

.ست است
در بردارندة ض» 2«

.ست است
اگر كژد: »4و  3، 2

.ست است
اگر از لباس: سوال

ه.) و قناعت است
.ست است

داده شده، چگونگ

.ست است
پروا كني، مي: يب

.ست است
هدواب، پرنده: يب

.ست است
اي ـ ممسابقه: يب

.ست است
مي.... به تعداد : يب

تفاوت ساخ(است 
.ست است

پرش كند، با: يب
)دارد

.ست است
ضم(شكاري، : بي

تف(خورد مي... تي 
.ست است

روئيده است: يب
شده، بيابم
.ست است

)تواندنمي: ص
.ست است

ـ: يب ألنّه ـ صدق
.ست است

الفارسفي، من : يب
.ست است
، عد)بني للمعلوم
.ست است

سلم، جواب شرط
.ست است

مفعول لفعل: يب

www.sanjeshse
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.)نيست» ل

خذوا

هيگر بر حرف

.ود ندارد

دا صلي اهللا

.مه يافت

ationgroup

)معلوم: ص(ل 

فعال«بر وزن : ص(

.ست

م يتّخذوا ـ لن يتّخ

)أصغر: ص(ي 

هاي ديلغة گزينه

.رد

ه اسلوب شرط وجو

.دند

.آن را بياموزند

پس از رسول خد

ادام» امامت«كل 

، مجهول)للغائبة: ص

( مبالغةـ اسم ) تعد

خطا اس ين گزينه

تّخذ ـ الصديق، لم

ـ صغري) اف شده

ين گزينه اسم مبا

ب شرط وجود ندار

در اين گزينه) كند

يگانه ايمان آورد

ة عمل كردن به آ

.تفاوت باشد م بي

و تبيين دين را پ

ت ظاهري در شك

)دهم

ص(ـ للمخاطب ) 

مت: ص(، الزم )الثي

اي) و االحترام... د 

.هستند

اتّ: ترتيببه خطاها

ين دارد به آن مضا

بجز اين) ن را بخرم

اين گزينه اسلوب

كمر ميي واجباتم  ا

كردند و به خداي

را بفهمند و شيوة

كثيرا

ين مسئوليت مهم

و حكومت و تعليم

عيت ديني و واليت

4  


يازد(علوم انساني 

)»تفاعل«من باب 

مجرد ثال: ص(الثي 

.است

رس ـ  فيسأله بعد

متضاد ه» متحرّك

خ) دشمن نگيريد

.خطا است

يل كه معني برترين

هم براي او غير آن

در) ييد پس مرد

د گويي مرا به اداي

ودن آن اعتراف ك

احكام و قوانين ر

م االخر و ذكراهللا

يست نسبت به اين

نياز جامعه به ح

هاي مرجع سئوليت

)2(و زندگي 

ادبيات و عل

م: ص(» تفعل«ب 

ـ مزيد ثال) نيست

.ست

گزينه صحيحين 

انتهاء الد... يسأله 

و م ثابتة«، »يقفل

ست بگيريد و يك

خ اين گزينه) ست

طُلّابِ، اسم تفضي: 

شكست و ميخواه

مة كرم خاكي نروي

كندبا مردم امر مي

.ت است

سالم به معجزه بو

كه مردم جزئيات

اهللا و اليو ن يرجو
.ت

است و ممكن ني

مسائل گوناگون

ه و آله و سلم مس

و دين

ـ من باب) اليهضاف

اسم تفضيل: ص (

ن گزينه صحيح اس

اي) األدب إساءةيه 

سأله بعد إذنه ـ الي

يفتح و ي«، »و بعد

هزار دوس! رزندانم

ين عصر و صبح اس

:ص(ـ طلّاب )  لم

عينك پدرم(عني 

سر يكي از دو نيم

كه مرا به مداراسي

ي در نظام خلقت

الس ت موسي عليه

يم براي آن بود ك

لمن كان وة حسنة
مدينه حضور داشت

همة امور زندگي

شختلف و پيداي

اهللا عليه كرم صلي

.ست است
مض: ص( صفة: يب

.ست است
(اسم تفضيل : ب ...

.ست است
فهوم كل متن، اين

.ست است
ألنّ في(بارت متن 
.ست است

فيس(بارتهاي متن 
.ست است
و«نه، كلمات  قبل
.ست است
اي فر(عني عبارت 
.ست است

آنچه بي: روز(بارت 
.ست است

أعل: ص( أعلمة: ب
.ست است

با توجه به معن: يب
.كندت مي

.ست است
س(عني اين عبارت 

.ست است
كس(ني اين عبارت 

.ست است
صل عام و همگاني

.ست است
يدن عصاي حضر

.ست است
ن آيات قرآن كري

.ست است
21آيه / احزاب 

اسواهللا  في رسول
ده سال در شهر م

.ست است
هدايتگر مردم در

.ست است
الم در مناطق مخ
.سلم افزايش داد

.ست است
دا پس از پيامبر اك

www.sanjeshse
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.ته باشد

.ش نمود

سالم را امام

اهللا عليه و ي

:امبر فرمود

.ك شود

ندان بزرگ

. 

و سيجزي

به سلطنت

.ند

.رفته بودند

ationgroup

داشت» عصمت«يد 

.عوت نمود

االمر پرسش اي اولي

الس م علي عليهاما

  .

ن رسول خدا صلي

پيا. علي وارد شد

پيچي كند هالك

الحديد از دانشمن

را شناسايي كني

فلن يضراهللا شيئا

.يه افتاد

الفت رامعاويه خ

ا كه به آن نرسيده

اميه گر ت را از بني

ام وظايف خود باي

هاشم را دع ن بني

سلم آمد و از معنا

شيعيان ا. دانند ي

كعبه به دنيا آمد

ئوليت حفظ جان

بوديم كه ع سلم

هر كس سرپ... ت

ابي ي شده و ابن

تا بتواني اهل آن

قلب علي عقبيه ف

امي ت به دست بني

ي كرد و پسر او م

راي دنياي خود ك

السالم قدرت عليه

)دهم

نين امام براي انجا

چهل نفر از بزرگا

راكعون

اهللا عليه و آله و ي

پيشواي خود مي

و سلم در خانة ك

ه فرمان پدر مسئ

اهللا عليه و آله و 

ل كشتي نوح است

آوري البالغه جمع ج

باطل را بشناس ت

عقابكم و من ينقل

س از آن حكومت

هر اعالم مسلماني

.ين خود قرار داد

اي بر تهاند و دس ه

و به نام اهل بيت

5  


يازد(علوم انساني 

همچن. معرفي كند

جام اين دستور چ

و هم ر الزكاةتون 

د پيامبر اسالم صلي

يشان را رهبر و

اهللا عليه و آله لي

طالب به شعب ابي

رسول خدا صلي

از فرزندان تو مثل

الم در كتاب نهج

ن را بشناسي و ب

ل انقلبتم علي اع

طول انجاميد و پس

آله و سلم به ظاه

ش يزيد را جانشي

ن را از دست داده

و سلم مي دانستند

ادبيات و عل

امامت را معين و م

د و پيامبر براي انج

و يؤالصالة يمون 

عبداهللا انصاري نزد

همة مسلمانان ا

ت پيامبر اسالم صل

آن حضرت در ش. 

ة خدا در حضور

مثل تو و امامان

مومنين عليه السال

س تا بتواني اهل آ

ل افان مات او قتل

.ي شده بود

ط سال و نه ماه به

اهللا عليه و آ صلي

ست گرفت و پسرش

ي دين خود كه آن

اهللا عليه و آله و س ي

فرد شايستة مقام ا

آيه انذار نازل شد

ن امنوا الذين يقي

كه نساء، جابربن ع

خصيتي است كه
.شمارند يامبر مي

سال قبل از بعثت

.است» لند مرتبه

در كنار خانة: ويد

م: له و سلم فرمود

المو پندهاي امير
.است

حق را بشناس: ود

 144  
ت من قبله الرسل

ي امامت طراحي

السالم چهار  عليه

لت پيامبر اسالم

حكومت را به دس

:ود
اي براي دسته: ند

پيامبر اسالم صلي

.ست است
تواند ف ست كه مي
.ست است

ال پس از بعثت آ
.ست است

55آيه / مائده 
هللا و رسوله و الذين

.ست است
سورة مبارك 59آيه 

.ست است
السالم شخ ن عليه

جانشين بعد از پي
.ست است

السالم ده س ن عليه
.ست است

بل«و » واال«عناي 
.بر عهده گرفت

.ست است
گو هللا انصاري مي

 .يتان آمد

.ست است
صلي اهللا عليه و آله

.ست است
ها ز سخنان، نامه

آن شرح نوشته
.ست است

السالم فرمو ن عليه
.ست است
آيه/ آل عمران 

ال رسول قد خلت
ن

.ست است
ت اسالمي بر مبناي

.ست است
ت اميرالمومنين

.ست است
 سال قبل از رحل

.ست است
ال چهل هجري ح

.ست است
السالم فرمو ن عليه

ن دو دسته بگرين
.ست است

ود را عموزادگان پ
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.شف نمايد

و شرط در

.ي ندارد

ود، در اصل

ي است در

ationgroup

.ايم رست داشته

.دهد

ودات هستي را كش

قيد من بي«: يد

.شود مي

بران الهي سازگاري

شو د و ايمان مي

ا يعت، مانند قطره

جربي برداشت نادر

د يعت تشكيل مي

تواند تمام موجو ي

م خورد كه بگوي

.ست

رك عملي ناميده

ر، معجزات پيامبر

ج انسان از توحيد

.نمايند صور مي

.د بپردازد

سرار بيكران طبي

)دهم

تج طبيعت و علوم

خدا و ماوراء طبيع

شد، بنابراين، نمي

.باشند علمي مي

.حيد سازگارند

جوابي بر نخواهيم
.ارد

ذيرفتن حقيقت اس

نمايد شر پيدا مي

.

عيات غيرقابل انكا

نچه موجب خروج

.باشد ي مي

را به جاي خدا تص

.شود يده مي

زشت اخالقي خو

بشري در برابر، اس

ي ديني

6  


يازد(علوم انساني 

.شود عت مي

ز موضوع، ماوراي

ساس آن را، انكار خ

احاطه داشته باش

.ف نظر دارند

اعات و كشفيات

لب با پذيرش توح

كنيم به ج ميفت 
عرصة هستي گذ

.شود ي مي

رفتن انسان از پذ

كه نمود خارجي پ

.گردد ن خارج مي

با واقعي» .شود مي

آ. ملي شده است

.تعبير شده است

به توحيد عملي دن

ناخته و مجهول ر

توحيد عملي نامي

ر ريختن صفات ز

نشمندان، دانش

هاي ارف اقليت

ادبيات و عل

طبيعت انكار ماوراء

ت بدهيم در اصل ا

نماييم، پي و اسا

موجودات مادي،

نياز، اختالف ت بي

سان، اساس اخترا

بپذيريم، اين مطل

هاي جهان درياف
ها قدم در ع پديده

ه، از طريق انساني

شود، طفره ق مي

در برابر غيرخدا ك

زة توحيد و ايمان

ها محقق سيلة آن

دچار ش رك عم،

 آن به بت اعظم ت

كردن، راه رسيد

هاي ناشن ي، علت

ي خداوند باشد، ت

صفية درون و دور

.خواهي نقش دارد

ش، بنا به اظهار دان

فرهنگ و معا

 كار آن، منجر به

علوم تجربي نسبت

ان بزرگ، تشبيه

تواند به تمام مي

بارة خدا و طبيعت

و جستجوگري انس

ان هستي بير جر

ه يي كه از پديده
ن جواب، كاروان پ

جب گم كردن راه

ز انسان از حقايق

پردگي و اطاعت د

انسان، از حو كه

ماعي، تنها به وس

خدا اعتماد نمايد
.ست

انسان است و از آ

ن و از گناه دوري

معارف اصيل ديني

انسان خالص براي

عملي، بايد به تص

ن انسان از خودخو

ت جهان آفرينش

.ست است
ختن علم و قلمرو

.ست است
اي طبيعت را به ع

.ست است
دي را به ساختما

.استست 
ه، حواس انسان نم

.ست است
گرايان، درب و ماده

.ست است
يابي و حس، علّت
.ست است

وامل طبيعي را در
.ست است

هاي در ميان جواب
اين تا به دنبال» م

.ست است
ان از حقايق، موج

.ست است
مي كه سبب گريز

.ست است
ي، تسليم و سرسپر

.ست است
آشكار اين است

.ست است
أمين مصالح اجتم

.ست است
زندگي به غير خ
ك آشكار گشته اس

.ست است
رك پنهان، خود

.ست است
ون خود پرداختن

.ست است
خبري از م علت بي

.ست است
هاي خوب، نيت ا

.ست است
رسيدن به توحيد

.ست است
الها در آزاد شدن

.ست است
ستردگي و عظمت
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.شوند مي

ationgroup

.خداوند نيست

.كنيم

ها استفاده صفت

.اند با خود برده

.تند

وليت در پيشگاه

.رد

بياتمان صحبت ك

“very” قبل از ص

.كرد ريه مي

.اهش يابد

.ر وقت بگذرانم

.باال برويد

نگهايشان را هم ب

)دهم

روشن نقص هست

تر از مسئو اهميت

ندگي ايمان را دا

تجر... ن، بهترين، 

”و ”too“. كنيم

.ن استفاده كنيم

رفت گر يگري مي

جهان فيزيكي كا

افراد چاق بيشتر

نردبان موفقيت ب

.يد

ها موسيقي فرهن ن

.هاي سنتي دارد

7  


يازد(علوم انساني 

هاي گي از نشانه

.است

چيز با قعي، هيچ

نقش تقويت كنن

ه راجع به بدترين

“man استفاده ك

سئوالي كردن آن

جارت به شهر دي

قيمت اشياء در

با: سم وجود دارد

ايد از تان گذاشته

كنيشيد محافظت 

.به اعتياد شود

دانيد؟ د مي

اند، آن سفر كرده

.شد

ه در آوازها و ريتم

)2(انگليسي 

ادبيات و عل

ترس و غيره همگ

همة هستي آدمي

يك خداشناس واق

عمل صالح نيز، ،

كنيم كه تفاده مي

”nyقبل از آن از 

براي ”did“از 

.رفتن شير شوي

شوهرش براي تج

شود ند، باعث مي

نظر برس كه الغر به

هايتا ن را در جيب

ت مضر نور خورش

تواند منجر ب ح مي

.بگيريم

ي موردعالقة خو

اند يا جا شده جابه

باش رة مستقل مي

بوب امروز ريشه

ا

نياز و. قص ندارد

عتقادات ديني، ه

يك ت الهي، درنظر

عمل صالح است،

مل براي اين استف

ت و بنابراين بايد ق

ي ساده است بايد

ني تا مانع از سرر

ود؛ او حتي وقتي

كن ي پيشرفت مي

يك راه براي اينك

هايتان ليكه دست

تتان در برابر اثرات

قهوه هر روز صبح

رش جديد اندازه

تاريخچة موسيقي

طور كه مردم ج ن

“th ريك جمله وا

هاي محب موسيقي

.ست است
اي جز نقص رچشمه

.ست است
ايمان، برمبناي اع

.ست است
يري لطف و رحمت

.ست است
ايمان سرچشمة

گرامر و لغات
.ست است

a little
.ست است

ي و زمان حال كام
.ست است

اسم جمع است“
.ست است

ي در زمان گذشته
.ست است

بايد مدام نگاه كن
.ست است

احساساتي بو يلي
.ست است

طور كه تكنولوژي
.ست است

فهميدم كه فقط
.ست است

توانيد در حا نمي
.ست است

است كه از پوست
.ست است

يدن يك فنجان ق
.ست است

يد اتاق را براي فر

 Cloze Test

.ست است
شما چيزي دربارة

.ست است
ها، همان طول سال

.ست است
hey have … 

.ست است
تيجه بسياري از م
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شده را توصيف مي

ست؟
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)دهم
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حمايت نشده اس

(p r) q∨ 
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گزاره مذ
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 .

ند اول زير آدر ب
.ند

............ر است به 

ت موجود در متن

(p q)q

)2(ي و آمار 

ادبيات و عل

“whic باشد مي

بخواند؟

چيزي هستند؟

كند؟ حث مي

اي كه قش جمله
كن لي را تأييد مي

ظ معنايي نزديكتر

ن توسط اطالعات
.شينشان شوند

) (~ p ~⇔ 
ن
ن

رياضي

ch are heard”

؟ست

ت رشتة بازيگري ب
.عمل نكرد

نوشت؟

ي مربوط به چه
ها ه

چه چيزي را بح

به بهترين نحو نق
ثال يك گفتة قبل

ر بند اول به لحاظ

دربارة گردشگران
ه دهند سوار ماش

(~ q ~ q)  

.درست است

.ست است
”حالت كوتاه شدة

درك مطلب
.ست است

ن اصلي متن چيس
 شغل لي

.ست است
لي تصميم گرفت
ون ورودي خوب

.ست است
نامه ه موقع فيلم

.سش تمام شد
.ست است
هاي لي ري از فيلم

جدي در خانواده
.ست است

طور عمده سنده به
.ن سفر كنيم
.ست است

يك از موارد زير 
ه با آوردن يك مث

.ست است
در ”storing“ة 

داشتن ردن، نگه
.ست است

يك از موارد زير 
ها اجازه به غريبه

.ست است
p) (p ⇔ ⇔

ن
ن
.ست است

حالت ارزشي 5
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هم عالمت

xم  > 2

− و نيز 2>

( x− < ≤2

g(x) f

g( ) (

=

=3 3

a , b

d

x

=

+ =
+=

3
2 9

3 1
 

ationgroup

رت و مخرج آن

ك دو قسمت داريم

>xو داريم  <1

) (x )≤ >1 2

f (x ) (x

)

− = −

− −
−

2

1

13 1 3 1

b b

d

+ = 

 =
+ + =

3 4
9 7
1 5 7 44

.است

ت باشد بايد صو

ت است از اشتراك

ز اشتراك اين دو

)
x

− −
−

= − =

2 11 1
1 74 2 2

b , c = =1 5

)دهم

.باشندت مي

ا اي مقدم درست

گويا مثبت عبارت

xو  > مثبت 2

باشد ازمنفي مي

c=  =25 5

9  


يازد(علوم انساني 

(p ~ q)∧ درست

خود گزاره به انتقا

.د

.ع نيست

شد و براي اينكه

xبراي  < −2

−xي  < <2 2

ادبيات و عل

) (p q)∨  ≡

نادرست است و خ

اندا هر دو نادرست

(~ p q)∨

( p q)∨ ∧

(~ p q)∨

آيد پس تابعت مي
.هماني نيست

.دارد gلي 

.باشدمي

x

x

− ≥
−2

1
4
 باش

xو عبارت  −2 4

x −2 نيز براي 4
.حالت داريم

(p q) وT≡

س مقدم در گزاره

و يا qيا  pپس يا 
  :ت

pو ~) F∧ ≡
:شند
(  وp F∧ ≡

pو ~) F∧ ≡
.ست

بدست yدار براي 
y پس تابع ه =

x مقدار ندارد ول

م

منفي باشد پس

:جود است

x و مثبت باشد

4منفي است و
2از اجتماع اين 

.ست است
p (p∧ ،F) ≡

.ست است
ي اولي نيست پس

.ست است
p پس نادرست است

درست qت باشد و 
pت،  q) T∨ ≡

درست باش pت و 
pت،  q) T∨ ≡

  :درست باشند

pت،  q) T∨ ≡
صورت نادرست اس

.ست است
.ست است
.ست است

xي  = دو مقد 2
xازاي  =  ،1

xبراي  fع  = ±1
.ست است

صورتهماني به

.ست است
.ست است

تواند ميكال نمي

حالت موج 2يجه 
.بت باشند

x  1<فقط براي
:في باشند

x   برايx <1
ا. نيز صفر است

.ست است

.ست است

www.sanjeshse

درس 2گزينه  .10
q) p∨ ≡  

در 3گزينه  .10
عددي 4چون 

درس 2گزينه  .10
pچون  q∧

1 (p نادرست
~ p درست
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( x∈ ≤3 1 

.نگ شود

عولن فعولن

ationgroup

x ) y(< 4 3

مانروايان بود، كمرن

 .پند

.كار بردرفاني به

فعولن فع(ار چهار ب

) ( )= + =2 3 4

.ورد

كه در ستايش فرم

االشراف و صدالق

در بيان حقايق عر

.ده شده است

.گيردي

هر مصرع از چ. ت

)دهم

=1

اي پديد آوجاودانه

.ت

وجب شد، قصيده

.

رسالة دلگشا، اخال

االولياي عطّار راة

سرار نظامي سرود

ك عراقي جاي مي

ي حذف نشده است

2(
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يازد(علوم انساني 

ه و احساس آثار ج

يع و نقد شعر است

شود بلكه اين امر مو

.رن هفتم هستند

گار است مانند، ر

ةالنس، شيوة تذكر

االسبه شيوة مخزن

.شود

ا   ني
ش مِ

قلمرو فكري سبك

.ي

ركن آخر هجايي

سا لي
− −

2(فنون ادبي 

ادبيات و عل

ر دو محور انديشه

عروض، قافيه، بدي

شري محسوب نمي

از بزرگان ادب قر

راي طنزهاي ماند

االشت و در نفحات

به جامي است كه

شتوليد مي آهنگ

   ر      هبا م
تـَ  چش تست  

.پايه دارند

كند كه در قن مي

ني است نه عراقي

است كه از پايان

در   ك   هن   ب
− − − 

بان
−

علوم و

.ر است

عارف است كه در

س رازي در علم

اكمان ويژگي شعر

الدين رازيو نجم

لكه در نثر نيز دار

سبك گلستان نوش

االحرارةتحفثنوي 

توالي چند ضرب

.ة مورد نظر است

ساير ابيات هشت

و قدر را بيان قضا

كري سبك خراسان

ع چهار پاية سالم

  صائب   خا   ب د
− − − − 

كش تي  با  د  لَم 
−  − − −

مفعولن

.ست است
بع ثابت برابر صفر

.ست است

.ست است
ترين شاعران عص

.ست است
نوشتة شمس قيس

.ست است
اكثر شاعران از حا

.ست است
وفخرالدين  عراقي
.ست است

نه تنها در شعر، بل
.ست است

بهارستان را به س
.ست است

ؤال برگرفته از مث
.ست است

ايد گفت، وزن از
.ست است

هم زون با پاية» ي

.ست است
شش پايه دارد؛ س

.ست است
مفهوم اعتقاد به ،

.ست است
هاي فكراز ويژگي

.ست است
، در هر مصراع3ه 

.يل شده است
.ست است

دخُر  ذَت    زِ 
− − − 

.ست است
د ر  يا   ي  دص

− − 
مفتعلن

www.sanjeshse
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.باهت است

ه از اين نوع

استناد بيان
اين. كردندي

نگاريتاريخ
.فراواني برد

شتند، اما از

درنشيني بر

كردن شرك
الغه براي اب

ationgroup

هاده و نانهاده، شب

هاي سنبل و اللهه

وع واحد با ذكر ا
ها را ذكر مياً آن

هايترين چهرهه
و در اين راه رنج ف

روابط تجاري داش

هاي زندگي چادي

كن ككه براي ريشه
مأموريت داد كه) ع

.جا وارد شوندن

ني رابطة معني نه

واژه 1بيت گزينة 

.ز بهار است

دربارة يك موضو
كردند و عيناًنمي
از برجسته. شدمي

وا جمع آوري كرد

هاه بودند و با آن

ويژگي. خبري نبود
.ود

كه وقعيتي قرار داد
ع(ول خدا به علي

حق نداشتند به آن

)دهم

.دارد

استعاره است يعن

.رد

در ب) استعاره(شد 

گل مجاز از: 3گ 

بت
−
لَن

ختلف و متعدد را
ه دخل و تصرف

كار گرفته من به
د اخبار فراواني را

ن و روم قرار گرفته

ز مراكز علمي خب
ت شعر و شاعري بو

مسلمانان را در مو
ل نهم هجري، رسو
گرديد و مشركان

11  


يازد(علوم انساني 

جام
−

ت و معني نانهاده

ابياتجاز در ساير 
.ه هستند

اما بيت مجاز ندا

ي آن شباهت باش

.ت درست نيست

گ.مجاز از انگشت

وا   رِ   م   حب
−  −

فَع    ستفعلُ    

هاي مخرخ روايت
گونههيچنگاران يخ

مبر و صحابه ايشا
تاب خوي تأليف ك

گ و متمدن ايران
.سه نبودند

داني نداشتند و از
در دوران جاهليت

اسالمي، پيامبر و
هاي سالخرين ماه

رم اسالمي اعالم گ

)2(اريخ 

ادبيات و عل

چن  لَ   بِ  ج ما 
− −  

ن            فعلن

كار رفته استب به

مج. قد مجاز است
له، پسته، استعاره

)محراب ابرو(و ) 

ي حقيقي و مجاز

ساير ابيات. ينة دل

دست: 2گ . گل

.آن است

دي    نُق  ط  يِ
− − − 

مس    مستفعلُ      

.خيال است

شود كه موره مي
ي آن بود كه تاري
خنان و سيرة پيام
بري است او براي

ت كشورهاي بزرگ
ن روز قابل مقايسآ

دانش توجه چند
فرهنگي اعراب د

ا ستان از حكومت
در آخ) توبه(رائت 

عنوان حرنة خدا به

تا

م  لَ   بِ    ي دز
− − −  

فعالتن

ت و به جاي شراب

د دارد اما بيت فاق
سنبل، ال: 3، گ 

شمشير اجل(ارد 

كه رابطة بين معني

مردم است با قري

چمن مجاز از گ: 1

و خواندن، قرينة آ

  ت  يي  نُ  ن  ك
   − −

م    ستفعلُ        

انديشه، قصد وز 

نگاري گفتهتاريخ
نگارين نوع تاريخ

ثبت و ضبط سخ
محمد بن جرير طب

 اگرچه در مجاورت
ع متمدن دنياي آ
اسالم به علم و

ترين دستاوردسته

م شبه جزيرة عربس
ن با نزول سورة بر

مكه و خانةس از آن 

.ست است

ف  ك  شي  ن  حر
−   −
فعالتن

.ست است
ت سؤال مجاز است

.ست است
شباهت وجود 4ه 
بادام و سنبل: 2گ

.ست است
دو تشبيه وجود دا

.ست است
مجاز آن است ك

.ست است
، عالم مجاز از4ة 

.ست است
گ. نداردمجاز 

.ست است
و از از فاتحه است

.ست است
:ع اول

گَر  زان
− −

مس
.ست است

مجاز از 3ت گزينة 

.ست است
روايي به نوعي از

ترين ويژگي اينهم
ري در آغاز براي

و مفسر مشهور مح
.ست است

جزيرة عربستان ا
و تمدني با جوامع
در دوران پيش از

برجس. غلبه داشت
.ست است
هاي مهمردة قبيله
بنابراين. قدام كنند

پس. عازم مكه شود

www.sanjeshse
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بررسي. دند
المقدسيت

حدودي در

آن و پيامبر
ي و فرهنگي
.ست گرفت

المي اندلس
رف از قبيل

وي نخست،
كه متفكري
اسيان كرده

با حكومت
ي و هارون

گيزة معنوي
با مهاجمان
.قطعي كرد

وند پذيرش
به دنبال. د

هايسلسله

يزان بارش،

يازدهم 5ه 

...)، زبان و 
همگوني و ،

يازدهم 6و 

هاي عداد ماه

يازدهم 16

ationgroup

و يا به صلح گشود
به قرارداد صلح بي
 هجوم روميان تا

ي مورد تأكيد قرآ
جتماعي، اقتصادي
دسزمام امور را به

ترين ميراث اساله
ناگون علوم و معار

.اد كردند

و. عباسيان داشت
را ك) روزبه ايراني(

بزرگي كه به عبا

يان را از همكاري
رو به دستور مهدي

نفسي را كه از انگ
گردهم آمدند و
ومت ساساني را ق

اميه نيز روفت بني
ه اسالم ايجاد كر
ا روي كار آمدن

رش و باالترين مي

صفحه

قوم(يا انساني ) ي
ياهي درون خود،

4صفحات 

بيشترين تعدلي و 

صفحه

و يگري به جنگ
ور شباهت زيادي

ه ت، شام از خطر

ي انساني و اخالقي
ابعاد سياسي، اج
ور و غلبة نظامي،

برجسته. همراه بود
هاي گونفت رشته

ز همه فلسفه ايجا

تثبيت حكومت ع
(آنان، ابن مقفّع 
ا با وجود خدمات

آن حضرت شيعي
از اين ر. پرداخت

م جنگاوران تازه ن
»جلوال«ساني در 

وند سرنوشت حكو

در دوران خالف. ت
سر راه گرايش به
رفت و سرانجام با

باه، توزيع فصلي 

هوا، پوشش گياهي
كشت و پوشش گي

هاي خشكسا سال

)دهم

را يكي پس از د
هاي مذكوپيمان

رزمين از بين رفت

هاياصول و ارزش
هاي مختلف درل

بيش از خود، با زو

علمي و تمدني ه
ويايي را در پيشرف

نجوم و مهم تر از،

دي در تحكيم و ت
خلع كرد و دبير
مسلم خراساني را

.ن اشتغال داشت
پيت عباسيان مي

ت، عمر، خليفة دوم
بقاياي ارتش ساس
مان در جنگ نهاو

دريجي بوده است
و موانعي را بر س
ه اسالم شتاب گر

ين بارندگي ساالنه

خاك، آب و هو(ي 
حيه خاك با نوع ك

ها و س مترين دوره
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يازد(علوم انساني 

و شهرهاي مصر
دهد كه محتوايي

شرقي در آن سر
.قا، مهيا شد

رفتن حكومت از
ن تحول به شكل
برخالف خلفاي ب

هاي شگرفرفت
ي نقش مؤثر  و پو
ناسي و رياضيات،

عباسي نقش زياد
مهمي كه داشتند

او سپس ابو. ساند

و تربيت شاگردان
ح به نفي حاكمي

مان را پس گرفت
ا سقوط تيسفون
روزي اعراب مسلم

ه اسالم تديرانيان ب
هاوي، محدوديت

ايش بهاسيان، گر

ش از قبيل ميانگي

بي عناصر طبيعي
بنابراين يك ناحي

دترين گياهان، كم
.ش خواهد يافت

)2(غرافيا 

ادبيات و عل

را شكست دادند
نشان مي تاريخي

ي امپراتوري روم
ديگر مناطق آفريق

ديد آمد، فاصله گر
ها و آثار ايننشانه

اي بود كهخليفه

ي اقتصادي و پيشر
مسلمانان اندلسي
شنروسازي، و گياه

دومين خليفة ع. 
مناصب م از همة

ربي بود به قتل رس

و يان تعاليم اسالم
ف با سخناني صريح

.شهادت رسيد

رفات اعراب مسلم
با. روانة ايران كرد
پير. ن كشته شدند

كه روند گروش اير
خي از حاكمان امو
عصر خالفت عبا

.سلمان شدند

هاي عمده بارش گي

ت و همگوني نسب
.با آن تفاوت دارد

ها، بلندقد وع گونه
ه اين موارد كاهش

جغ

، لشگريان رومي
سلمانان در منابع ت

ذ سياسي ـ نظامي
ي مسلمانان در د

خاندان اموي پد
.به سلطنت بود

معاويه نخستين. 

دلس با شكوفايين
شه تجلي يافت و م

زشكي، داريات و پ

به خالفت رسيد
يني سفاح بودند،
زبان پهلوي به عر

در مدينه به بيا. ق
هاي مختلفقعيت

جام در زندان به شه

بيشتر متصر» پل
برخوردار بودند، ر
و بسياري از آنان

اللت بر آن دارد ك
ر غيراسالمي برخ
ماعي ايرانيان در

كثريت ايرانيان مس

ساس تركيب ويژگي
.اند تقسيم كرده

درون خود، وحدت
با ايز ميتم شود و

وايي بيشترين تنو
مرزهاي اين ناحيه

.ست است
ن طي نبردهايي،
صلح مصريان با مس
مصر سلطه و نفوذ
مينه براي پيشروي

.ست است
ولي كه با خالفت
ل خالفت ديني
.ت اموي ظاهر شد

.ست است
ت مسلمانان در ان
م و دانش و انديش
ث، فقه، كالم، ادبي

.ست است
برادرش منصور
كه مدعي جانشي

هايي ازجم كتاب
.دانه كشت
.ست است

ق 169تا سال ) ع
كرد و در موقع مي

اد و سرانجادان افت
.ست است

جِسر يا«ر جنگ 
ي براي جنگيدن
شكست خوردند

.ست است
تندات تاريخي دال

رفتار. ن كُند بود
ت سياسي و اجتم
شه و كنار ايران، اك

.ست است
جغرافيدانان براس
ش ناحيه بارشي

.ست است
باشيد هر ناحيه د
حيه مجاور خود مت

.ست است
بوم استو حيه زيست

بنابراين در م. دارد

www.sanjeshse
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شود و ل مي

يازدهم 24

ساير موارد با

يازدهم 27

ا، با خشكي

يازدهم 34

بساط باعث

يازدهم 41

خ و يخرفت

يازدهم 45

.است
يازدهم 51

هان افزايش

يازدهم 57
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ك سيكلون تشكيل

صفحه

س. شود كلوني مي

و 25صفحات 

ها جهت ناهمواري

صفحه

رت انقباض و انب

صفحه

ن در كف توده يخ

صفحه

مشابه يك پرتگاه
صفحه

درجه رشد گياه

صفحه

.كيل دارد

ز ناحيه كم و يك

اي يا سيك ي جبهه

تي و نيز شكل و ج

تالف دما به صو
.يميايي است

، يخرفت زيرين)2

است و بنابراين م

ش، تنوع بلندي و

حمدرضا پهلوي

ت اسالمي را تشك

.گشت

ي

)دهم

هوا به سمت مركز

ت، موجب بارندگي

ياها و منابع رطوبت

اخت. شود سوب مي
وعي هوازدگي شي

2بخش (توده يخ 

اراي شيب زيادي

يابد، فصل رويش

مح 1332مرداد 

ب جاهلي، حكومت

گ يونان و روم بازگ

به انقالب صنعتي
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يازد(علوم انساني 

در اين مركز، ه. ت

دارا بودن رطوبت

علت دوري از دريا

گي زيستي محس
شود و نو ميايي مي

پاياني در انتهاي ت

ها دا ل كم منحني

همواري كاهش ي

28اي امريكايي 

نعتي

اي عرب نظام قبيله

رهنگن زمان به ف

جتماعي مربوط ب

)2(شناسي  عه

ادبيات و عل

فشار است مركز كم

هوا و در صورت

خشكي آسيا، به ع

ود و نوعي هوازدگ
عث تغييرات شيمي

يخرفت پ) 1خش 
.  

دليل فواصل كه به

هر چه ارتفاع ناه

چنين كودتا و هم

ظامي و اقتصاد صن

در برابر فشار نت 

.شناختي شد فت

ت كه غرب در اين

گري و تغييرات ا

جامع

»L «بيانگر يك م
.كند ال صعود مي

موجب ناپايداري
.ت دارد

ماكان در خ و تكله

شو شيميايي مي
ن اسيدي و نيز باع

بخ(جاور توده يخ 
.گيرد يخ جاي مي

شود مشاهده مي

گياهي با ارتفاع،

ساني

رضاخان 1299

يانوردي، فنون نظ

ل دعوت و مقاومت

رفتار بحران معرف

رنسانس، اين است

اي فلسفي روشنگ

.ست است
«با داشتن حرف

سبك به سمت با

.ست است
ها، و ساير جبهه

بهه قطبي مطابقت

.ستست ا
ه همراه تركستان

.اند ده

.ست است
ن باعث تغييرات
يكي و توليد باران

.ست است
فت كناري در مج
صل و ميانه توده ي

.ست است
اي نامتقارن ر تپه

.ست است
كندگي پوشش گ

.ست است
ساني ـ جهاني انس

.ست است

.ست است
يسي سوم اسفند

.ست است
فت در زمينة دريا

.ست است
س از سيزده سال

.ست است
گرايانه ـ گر ـ حس

.ست است

.ست است
ري اين دوره به ر

.ست است
ها سانس و انديشه
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كه اهميت

سخن گفت،

چه عنوان

به او دست

. كرده بود 

.

ationgroup

.گيرد

هاست جهه با آن

.اند ين درختي ا

س» وجود«كه از 

لسوفان حقيقي،

ظمت اين سوال

ساختن مردم ذكر

.و شقاوت گرديد

گ وتي به خود مي

حالي كه نحوة مواج

هاي فروع و شاخه

.بودند

اولين فيلسوفي

شند، اما فقط فيل
.رهانند مي

اشي از درك عظ

يش براي بيدار س

.شد

و بدي و سعادت

.استش ادراكي 

)دهم

حالت هاي متفاو ،

.هد

كنند در ح د نمي

، مانند)ي مضاف

اي قايل بو ت ويژه

».بود) نس

.دهد ي تسري مي

كوش دگي برتر مي
ها ها و تعصب دت

نوعي احساس نا

رسالت الهي خويش

ني خود واقف باش

و ئلي چون خوبي

مبتني بر پردازش
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يازد(علوم انساني 

ي جوامع مختلف،

.يني نداشتند

.ي و ارزيابي كنند

رض خطر قرار ده

ها جدي برخورد ن

هاي فلسفه(فلسفه 

پارمنيدس اهيمت

گزنوفانس(گزنفون «

را به همة هستي

ي رسيدن به زند
ثير سهمگين عاد

كند، را درك مي

آنان را عمل به

ي است كه به نادان

اخالقي او و مسا

گيري ماز تصميم

فلسفه

شناسيوان

ادبيات و عل

گذاري قدرت تأثير

مسيحي انگيزة دي

گ غربي بازنگري

سي آنان را در معر

آيد، اما همه با آن

هاي ساير شاخه

وي سقراط براي

«خدا سخن گفت

و اصول رياضي

انديشند و براي ي
يشة خود را از تأ

شود و آن ر و مي

دم و گفت و گو با

و انسان دانا كسي

ه انسان و حيات

فهومي، كارآمدتر

.گيردكل مي

رو

هاي فرهنگي و ق ي

ت فرهنگي آن

مايت از مبلغان م

د را از نگاه فرهنگ

اي منطقه

كه استقالل سياس

آ نساني پيش مي

درخت فلسفه و

فالطون و استاد

ت از يگانه بودن خ

داند ت را عدد مي

مسائل فلسفي مي
داشته باشند، اند

وال فلسفي روبرو
.دگوين في مي

دش در ميان مرد

و ي خداوند است

فلسفي معطوف به

مف تني بر پردازش

قعيت مصاحبه شك

.ست است
ي براساس ويژگي

.ست است
رت ـ قوت و قدر

.ست است
كوالر غربي درحم

.ست است
ديني، هويت خود

.ست است
قومي وهاي  ست

.ست است
ي در حدي نبود ك

.ست است
فلسفي براي هر ا

.ست است
 مانند ريشه و تنة

.ست است
سوفان ذكر شده، ا

.ست است
في كه به صراحت

.ست است
جوداتصل همة مو

.ود
.ست است

ا گاهي دربارة م
شته باشند و چه ند

.ست است
انسان با يك سو
ه آن حيرت فلسف

.ست است
منظورش از گرد

.ست است
راط داناي حقيقي

.ست است
هاي ف اط، پرسش

.ست است
گيري مبتتصميم

.ست است
ها با توجه به موقه
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شده طبيعي
.شوندي

8- 7نيز در 

در پديده. د

بيات شعري
.ت است

ationgroup

تخمك بارور ش. ود
ت به ارث برده مي

ترس از غريبه ن. د

گيرده آن قرار مي

كه ابوقتي. بفهميد
اطالعات جه تداخل

شوفه تشكيل مي
ها است كه صفاتم

يابدهگي بروز مي

ك يا محرك شبيه

ها را هم بفعاني آن
سطحي و در نتيج

)دهم

كند نطفبارور مي
ق همين كروموزوم

ماه 2- 3در حدود 

شين همان محرك

عالوه بر واژگان، مع
، يادگيريعلت آن
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ر، تخمك مادر را
از طريق). م از پدر

تماعي است كه د

تأثير ارائه پيشحت

.وجه نام دارد

.اضافه كردن - 

.داني است

العه سعي كنيد عال
ع. جا كنيد را جابه

ادبيات و عل

وقتي اسپرم پد. د
كروموزوم 23ر و 

ودكان، لبخند اجت

محرك معيني، تح
.كندرا آسان مي

امون ما، تومار پير

-2حذف كردن  - 

هي و نبود رمزگرد

.ست

در يك مطا. اشيد
ر يا مصرع هر بيت

شودطفه شروع مي
از مادكروموزوم  2

د اجتماعي در كو

تد كه شناخت مح
ك، دريافت بعدي

شمهاي بيمحرك

1. شودتقسيم مي

توجهل ناشي از كم

دوزش نامحدود اس

ي عميق داشته با
هاي مختلفبيت

.ست است
ز زمان تشكيل نط

23(وموزوم است 
.ست است

ترين عالئم رشدي
.دهدي

.ست است
افتزماني اتفاق مي

رائه پيشين محرك
.ست است

ك خاص، از بين م
.ست است

فظه به دو دسته تق
.ست است

ها در عملاموشي
.ست است

سي، گنجايش اند
.ست است

ثر تداخل، يادگيري
نيد، گاهي اوقات
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