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 آزمايشي آزمون پاسخ تشريحي
  پنجممرحلة ـ  يازدهمسنجش 
)19/10/1399(  

)يازدهم( و علوم انسانيادبيات   

  

  :باشد مي از 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   ت ارزشمند شما عزيزان در خصوص اين آزمـون مندي از نظرا هاي آزمايشي سنجش و بهره در امر آزمون
هـاي   شـود، ديـدگاه   از شـما عزيـزان دعـوت مـي    . گـردد  معرفي مي test@sanjeshserv.comپست الكترونيكي 

  . ر ميان بگذاريدارزشمند خود را از طريق آدرس فوق با مدير توليدات علمي و آموزشي اين مجموعه د

    sanjesheducationgroup@  هاي آزمايشي سنجش كانال تلگرام آزمون
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@sanjesheduc

تگي زلـف  

جنـاس  » ت

ationgroup

رد، دليل شكست
   پرپيچ

دست و است«، 

/10/1399(  

و ايهام وجود دا
زلف پرشكن و 

ز متوسل شدن،

  )سن تعليل

19 جمپنمرحلة (

ة حسن تعليل و
)ب/ كسته شده 

  آميزي حس 
  سان افزايشي

كنايه از: ن زدن

حس. (داند ي مي

2  


( و علوم انساني 

  . پيچند

مصراع دوم آراية
شك) الف :م دارد

:آه سرد 
جناس ناهمس: م

دست به دامن) ه

 و جگر سوختگي
  )كنان

  مسان

)2(سي 

 يازدهم؛ ادبيات

ي كه بر چيزي

  .ستند
  نامدار: 

  .ست
  .ت

  ن
  .دارد دور مي

جود دارد و در م
 و شكسته ايهام

  تضاد: بح
 يه

شيد و جام و جم

استعاره(ستعاري 

ها بب آتش گل
ك نظاره(ل تماشا 

  )نما اقض
جناس هم:  زاري

 فارس

سنجش

پارچه و كاغذي 

  مل عبادي

شع و محمل هس
:مهرباني، خنيده

  بيگانگان 

  .صحيح است 
صحيح اس» سرور
صحيح است» حه

  .ست
.  

  .يح است
  .حيح است

ه آزادي رسيدن
ي مرا از منزل د

  تر

ص و استعاره وج
داند ل بودن مي

شب و صب  سخن
تشبيه: دون است

 به داستان جمش

اضافه اس: سمان

ون الله را به سب
در حال) 2  ت 

متنا(بسته است 
ناله و: زار 

    
 

 .رست است
: و ترديد، لفاف
 .رست است
عم: عت ـ منسك
 .رست است

لقا، مشعش: ست
م: برداري، رأفت

:روختن، اجانب
 .ت استرس
»شير آغوز«) 2
راضي و مس«) 3
ذوق و قريح«) 4

 .رست است
صحيح ا» ذاري

.صحيح است» ع
 .رست است

صحي) دوري(» ي
صح) درد و رنج

 .رست است
 .رست است

از گرفتاري به) 1
قرب و نزديكي) 2
غايبي حاضرت) 3

 .رست است
ول آراية تشخيص
 دلي و سنگ دل

مجاز از س: حرف
شك سيارة گرد

تلميح: جام جم
 .رست است

 لحظه، دست آس
  تالفيخ

 .رست است
سياهي و داغ درو

ناراحت) 1يهام 
ز شده نامة سربس

 يف

www.sanjeshse
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نامة باز) الف
ضعي: زار) ت
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موضـوع در      
  .ت

ايـن بيـت    

دسـت   ـگ    

گيـري و   ـه  

  .د دارد
ationgroup

ن اسـت، ايـن م
وام چه قدر است

 مفهوم مقابـل ا

ـد بـا وجـود تنـ

  .ست

 پرهيـز از گوشـ

ار تأكيددوه روزگ

/10/1399(  

  .ست

كه تقليـد كـردن
 تقليد مردم عو

ين كار نداشتم،

گويـ مي) 1(ينة 

بر سينه زدن اس

هاي ديگر به نه

ايداري غم و اند

19 جمپنمرحلة (

  )»شد

ه اس مستقل ساد

 صورت سؤال كه
 قدرت و نيروي

اي جز اي و چاره
.  

در حالي كه گزي

نگ ديگري را ب

ر حالي كه گزين

زينة ديگر به ناپا

3  


( و علوم انساني 

گفته ش« يعني 

  .ت
بيت يك جمله

  .ت
  .ت

ي كه با توجه به
ل به او دادند و

فتم وصي قرار گر
كني ن كار نمي

 برخوردار بوده د

وعي پرهيز از سن

 بريدن است، در

ي كه در سه گز

 يازدهم؛ ادبيات

ل مجهول است

  .وم است

  ره

رشته شده است
ت و ضمناً كل ب

ساز است د وابسته
ساز است  وابسته

  طالعة ژرف

كنند در حالي ي
مة مسيحيان دل

 در شرايط خاص
 اقدام به انجام آ

ن و قدرت مالي

ز ديگران و به نو

عزلت و از مردم

در حالي. شود مي

سنجش

كل تاريخي فعل
  شده است  

فعل معلو     نه 
  مجهول: ت
  مجهول: ت

  قدر اين 
صفت اشار 

به خون سر) كه(
ساز است د وابسته

دوم حرف پيوند
اول حرف پيوند

  : از
تقل، هر روز، مط

ره ميز تقليد اشا
گويد هم رد و مي

ره دارد كه من
م بودن شرايط،

ويسنده از تمكّن

ريف و تمجيد از

نشيني و ع گوشه

ج گنج ميسر نم
    

 

 .رست است
شك(» گفته آمد«

   دربستهخانة 
صفت براي خا  
نوشته شده است 
بسته شده است 

 .رست است
  س
  
 لف

 شي
  ل
  ه

 .رست است

 .رست است
(ها گذشت  سال

فاقد حرف پيوند
در مصراع د» تا«
در مصراع ا» تا«

 .رست است
 وصفي عبارتند
ل، شخصيت مست

 .رست است
ديگر به پرهيز از

خور ه چشم مي
 .رست است

سؤال به اين اشا
ه با وجود فراهم

 .رست است
داستان، خالة نو

  . سير دارم
 .رست است

ت، پرهيز از تعر
 .رست است

تأكيد بر گ: بيت
  .تأكيد دارند
 .رست است

نابرده رنج: گويد ي
www.sanjeshse
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«) 1(گزينه 
خ) 2(گزينه 

             
)3(گزينه   
)4(گزينه   

در 1گزينه  .1
كس هر) الف

صفت مبهم
مخال دو) ب

صفت شمار
قبل اين) ت  
صفت اشاره  

در 3گزينه  .1
  خودتو 
  بدل  

در 2گزينه  .1
س) 1(گزينه 
ف) 2(گزينه 
«) 3(گزينه 
«) 4(گزينه 

در 4گزينه  .1
هاي تركيب

روح مستقل
در 4گزينه  .1

سه گزينة د
به) 4(گزينة 

در 3گزينه  .1
در صورت س
اين است كه

در 1گزينه  .1
با توجه به د

چشمبودن 
در 4گزينه  .2

مفهوم عبارت
در 3گزينه  .2

مفهوم اين ب
زهد منفي ت

در 3گزينه  .2
اين بيت مي

erv.ir
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ر حـق آن     

ند و گزينة 
  . و تار شد

ationgroup

ت، ايـن كـار د
  .د

  .ر كرد

رشيد اشاره دارن
يد رخشان تيره

  وغگوياني  

  ) شود

  يدوارم

  

/10/1399(  

ت شايسته اسـت
ران تأكيد دارند

  .د
آسايش خود فكر

به طلوع خور 3 
ردند كه خورشي

  ند

ند ـ آنانكه ـ درو

بايد فعل معني(

دارم ـ امي  ـ مي

نشده ـ اشعاري

  )نشده است

19 جمپنمرحلة (

كني و رفتارت مي
 و كمك به ديگر

ن و رعيت باشد
ه نبايد تنها به آ

و 2هاي گزينه 
پا كر و هياهو به

دان  كرديد ـ مي

  ـ شد زرگاني

د مردمي هستن

(دهند، دور   مي

شدند ـ هميشه

ـ ايراني ترجمه ن

معني ن(زنده  :ة

)2(

4  


( و علوم انساني 

 خوب حركت م
ي كردن و ياري

سايش زيردستا
ره دارند و اينكه

رد در حالي كه
 سواران خروش

انفاق) 2 

در باز) 4 

چه بد) 4 

آنها،) 3 

شاد ش) 2 

اين ـ) 2 

الحيَّة) 3 

(، زبان قرآن 

 يازدهم؛ ادبيات

ستي بگوييم كه
ي ديگر به نيكي

شود كه به فكر آ
ر حق مردم اشا

آسمان اشاره دار
اك برخاست و

 اند  داده

 مي هستند

  )د

 

 

 عربي،

سنجش

طا و از روي ناراس
هاي گزينه.  است

ش خوشبخت مي
ز ظلم و ستم در

و تاريك شدن آ
ن رزم گرد و خا

 كنيد ـ دارد
  د

انتقال) 3  ها  ي

بد مرد) 2 

   رست
 فعل معني شود

  
 ته ـ اميد دارم

 شده است

   كنند

 )ادرست است

    
 

 .رست است
 به كسي به خط
م و ستم بزرگي
 .رست است

ي سعادتمند و خ
ديگر به پرهيز از

 .رست است
رسيدن شب ورا
از بس در ميدان 

 .رست است
  :رتيب

كن  را ـ انفاق مي
داند ايد ـ مي رده

 .رست است
  :رتيب

 ـ تجارت ايراني
 .رست است

  :رتيب
 ند ـ همچون 
 .رست است

  :رتيب
 ـ درست ـ نادر

بايد( ـ نزديك 
 .ترست اس

  :رتيب
 ن داشته

ه ـ دوست داشت
 .رست است

  :رتيب
ترجمه نش:  َلهنَّ 

   ملمعاتشانـ 
 .است رست
  :رتيب

ك خودشان ـ مي
  بيشتر بود... 

 .رست است
ترجمه نا(نست 

www.sanjeshse

در 4گزينه  .2
اگر: مفهوم

شخص ظلم
در 4گزينه  .2

كسي: مفهوم
هاي د گزينه

در 1گزينه  .2
به فر: مفهوم

:گويدمي 4
  
  

در 3گزينه  .2
خطاها به تر

چه چيز) 1
انفاق نكر) 4

در 1گزينه  .2
خطاها به تر

مسافرت) 2
در 3گزينه  .2

خطاها به تر
دوري كن) 1

در 2گزينه  .2
خطاها به تر

دشمنان) 1
جاهالن) 4

در 4گزينه  .3
خطاها به تر

دوستشان) 1
جدا شده) 3

در 3گزينه  .3
خطاها به تر

وـ  اين) 1
از ايران ـ) 4

در 2گزينه  .3
خطاها به تر

كنند ـ خ) 1
.افزايش ) 4

در 3گزينه  .3
نخواهيم توا

erv.ir
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  » .رود ي

دگيري بـا       
 قيافـه و ش   
مدت به ني

سخن، اين 
ـس آنچـه   
مـي نـدارد      

هـاي  ندوق  

  .مايي شوند

. 

ationgroup

ل ما پيش نمي

 و بـه قصـد يـا
س مـردي خـوش

سقراط طوالن دم
نظورش از اين س

پـ. فتنـي اسـت   
 كـه ارزش علم

مـردان صـن« :  

   ب

ن به افراد راهنما

 .ست

.دهندت قرار مي
 .گري، باز نكن

/10/1399(  

گاهي امور به ميل

  يقفز ـها  ـ

انـش اندوختـه
پـس. داد ياد مي

نزد آنان آم فت،
من و. تو را ببينم
بـين رف زيـرا از  

وري كـه كسـي
فرمايـدمـي ) ع(

راط من اإلعجاب

نگاهشان د تا در
 .ي علمي بود

 .حذر داشت

.  
 .رودبين مي ز

 .ند
ظهاركردن آن اس

وند مورد قضاوت
دت طوالني بنگ

  محذوف

19 جمپنمرحلة (

 اين است كه گ

ـالمظّالت ) 3  

دا گو پرداخته و
به آنان  كرده و

ظاهرش راه ميرف
سخن بگو تا ت: 

اهر مهم نيست
طوالقي است، به

(رمؤمنان علـي  

حّذرهم سقرا) 4 

مي را نشان دهد
گفتگوي  بحث و

را از شگفتي برح

.سخن بگويد د و
از  زائل گشته و
كننراد توجه مي
اظ ي شخصيتي و

شنوخن تو را مي
ل از به آن به مد

 . رودر مي
  .شويي

    

فاعله مـ  زائد ف

5  


( و علوم انساني 

مقصود«. واهند

           إذا

 يكديگر به گفتگ
شان را تصحيح
ظ ه لباسهايش و

في شد را گفت
اينكه ظا ست و
اصول اخال شها و

امير. ماندته مي

      تن نيامده

تربيتي مهم ةكت
ميشه بر اساس

 .شده بود
س سقراط آنان ر

هانش را باز كند
ميت گشته زيرا

افر ظواهر ها وس
هايكردن نهانن

سخ گويند و مي
خل آن است قبل
هاي مردم به كار
بانت آشكار نمي

 .شناخته شويد
. ق غواصي كند

حرف) 3 

 يازدهم؛ ادبيات

خو ها نمي كشتي

إتعريب نشده ـ 

آنان با شست و
اشكاالتش داد ومي

بهدانه با تفاخر 
المثل معروفضرب

لماتش مخفي ا
گرگوني در ارزش

ناشناخت ،ش است
   ».ت

جمله در مت) 3  

به شاگردانش نك
ش همنشاگردا  و

شدني مشهور ش
شگفت آمدند پس

 بعد از اينكه ده
اهمن ما امري بي

 ارزشها، به لباس
ن آنها در پنهان

 كه با تو سخن
داخ داني چه در

هي ناشناختهته
هاي زبلغزش در

خن بگوييد تا ش
شد بايد در اعماق

 خبرـ  ب

سنجش

وزند كه ك تي مي

ت: آن را) 2 

نششاگردانش مي
 به آنان پاسخ م

برانه و خودپسند
 معروفش كه ض

پشت  كل نهان و
بينيم، دگده مي

راي كمال ارزش
است) آنان ( خن 

      لمّی دائماً 

ه بكخواست  ش
ين عالم مشهور
ناش به طور وصف

لباس به شخوش

شود مگره نمي
شخاص در زمان
ت دگرگوني در

ترينپراهميت  و

را هنگامي ت تو
 درحاليكه نمي
دن صندوق بست
ت مخفي شوي د

شود، سخيده مي
بال مرواريد باش

للغائب) 2 

    
 

 .رست است
بادها به سمت: ل

 .رست است
  :رتيب

  الخاّص 
 :ك مطلب 

بين ش ور،م مشه
او كردند وث مي

 درحاليكه متكب
ي سپس جمله

ن زير زبانش پن
جوامع عقب افتاد

كسي كه دار ه و
ان سخكه كليدش

 .رست است
  :رتيب

اس الجدال العل
  :ها نه

ي معروفش جمله
دل شده بينب د و

بين شاگردانش
ن از ظاهر مرد خ

 .رست است
ت انسان شناخته
دادن به ظاهر اش

مانده به علتعقب
ترين اعضاحجم

 .رست است
شخصيت شرفته،

اي رادوق بسته
كردبراي باز خن،

ت كلمات پنهانت
 .رست است

 سخنش سنجيد
كس خواست دنب

 .رست است
  :رتيب

www.sanjeshse

در 4گزينه  .3
ترجمه سؤال

در 4گزينه  .3
خطاها به تر

الغشاء ا) 1
ترجمه درك
سقراط عالم
تواضع بحث

لباسخوش
او نگاه كرد

بود كه انسان
امروزه در ج
معروف شده

اند كدربسته
در 1گزينه  .3

خطاها به تر
علی أسا) 2

ترجمه گزين
استاد با) 1
سخن رد) 2
سقراط ب) 3
شاگردان) 4

در 2گزينه  .3
شخصيت) 1
داهميت ) 2
جوامع ع) 3
حبان كمز) 4

در 1گزينه  .3
افراد پيش) 1
هيچ صند) 2
كليد سخ) 3
اگر پشت) 4

در 4گزينه  .3
  شعر) 1
  شعر) 2
آدمي به) 3
پس هرك) 4

در 4گزينه  .4
خطاها به تر

  تفاعل) 1
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ل اسـت     عـ

تواننـد   مـي   

دهد و   مي

 

ationgroup

  مجرورـ  ي

ماضي بـاب تفع 

  نافيه است 

انـد كـه م آمـده 

معناي بهتر :رٌ 

/10/1399(  

  الزمـ 

مبني) 4 

فعل» َغيِّـرتْ تُ «  

:ما) 3 

آ »إن«ف شـرط  

   محسن

خيـٌر) 2 

19 جمپنمرحلة (

فقط ـ» ت«ائد 

صحيح است ـ 

 

ضي بعد از حرف

  !دارد
المح ـالمقّدس ) 

  !)ف است

  خبر و مرفوع 

 

6  


( و علوم انساني 

حرف زا) 4 هول

   

»الُمفَردات«ت 

  !شود ت مي

ت شرط نيست

ماضهاي  فعل» 3

 گزينه وجود ند
2      طالب ـ 

هميشه مضاف :

:َمن) 4 

  

 

)2(و زندگي 

 يازدهم؛ ادبيات

للمجهـ   حروف

خبرـ ...  مبالغة

اسم مفعول است 

نيد، جمله درست

ادات :عندما) 2  

3«ط در گزينه 

 اسم مفعول در
منهوماِن) 1: گر

  حين

:ُکلّ ( اليه است 

 بتدا و مرفوع

 )صحيح است(

 دين و

سنجش

ثالثة ح) 3 

اسم الم) 3 

»الُمفِردات«: 1 

عوض كني »رسّية

است           )

فقط. ضي هستند

إفعال است ولي
هاي ديگ ر گزينه
صالح ـ حبوبونَ 

د همواره مضاف

مب :َمن) 3 

 ر است

  !؛ مصدر است
  !؛ مصدر است

( حدًا و أربعينَ 

  . درسي است

    
 

 .رست است
  :رتيب

 ُمفاعلة 
 .رست است

  :رتيب

 .رست است

رتيب در گزينة
  !رست است
 .رست است

الفار«را با » بّية
 .رست است

  :رتيب
)استفهامّيه(شي 

 .رست است

ها ماض ها فعل ينه
  !مه شوند

 .رست است

م فاعل از باب إ
 اسم مفعول در

مح ـ جمع حاکم
 .رست است

آيد ميّل کُ عد از 
  :ديگر

 عول و منصوب
 .رست است

  :ها نه
ل دارد و مصدر

!  
؛»نيكي« معني 
؛»نيكي« معني 

 .رست است

ُيساوی وا:  1نة 

 .رست است
كتاب 8-7ص 

www.sanjeshse

در 1گزينه  .4
خطاها به تر

ـ ُمبادلة) 2
در 2گزينه  .4

خطاها به تر
 مذکر  )1

در 1گزينه  .4
خطاها به تر

در» َتَغيََّرتْ «
در 2گزينه  .4

العرب«جاي 
در 4گزينه  .4

خطاها به تر
پرسش: ما) 1

در 3گزينه  .4
در تمام گزي
مضارع ترجم

در 3گزينه  .4
اسم :المؤمن

اسم فاعل و
الحّکام ج) 4

در 2گزينه  .4
اسمي كه بع

هاي د گزينه
مفع :َمن) 1

در 2گزينه  .4
توضيح گزين

ال :الخير) 1
!جواب است

به :خيراً ) 3
به :خيرٍ ) 4

در 1گزينه  .5
خطاي گزين

   
  

در 2گزينه  .5
مطابق با صص
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 جز ستاد،
. رساند

  .19ص 

 و موسي 

تدبر در « 

 يأتونَ ال

 جلوه عيب
 سپرده ي

 يأتونَ ال

صص . ت

 تـرين  مهم 
 جِّ  و الحـ و 

 اسـالمي  ت 

و در  59ص 

ationgroup

نفرس بندگان ي
ر ل و وحي را مي

درس دوم، ص. 

و ابراهيم به و م

.دانستند مي ود

القُرآن ال هذَا ثلِ

ع بي است ممكن
فراموشي به لگي

القُرآن ال هذَا مثلِ

است )ع( عيسي

را» واليت«نها 
 ـومِ  زَّكـاةِ والص
حكومـت شـكيل 

ص» ر در قرآن
  .58ص  

/10/1399(  

سوي به را والنش
قرار داشتن عقل
.زمان اشاره دارد

كرديم وحي تو ه

حيت يا يهوي مس

بِمث يأتوا اَن علي

م غيرمتخصص 
جمل و است شده

بِم يأتوا اَن  علي

ع حضرت معجزة

ميان آن از و سته
الةِ  ي الصـ لزَّ ا و

تش بـا  الهـي  ين 

تدبر«از » سبيل
.اسالمي است ت

19 جمپنمرحلة (

رسو خداوند ام،
ن، در كنار هم ق
 فهم مردم هر ز

به ما را آنچه و 
  ».يد
  ».د

آيين غلط پيرو

 انسال الجِنُّ ع و

افراد براي كه د
نش واقع قبول د

ت انسال الجِنُّ و

بيانگر م ،﴾...طَّيرِ

دانس استوار» ايه
خَمسٍ علَي علي 

قـواني اجراي«ت 

 يا قاعدة نفي س
حكومت تشكيل

7  


( و علوم انساني 

هشا اي« :فرمود
و اين. 10ل، ص 

 و ميزان عقل و

.نمود سفارش ن
نكني آن تفرقه ر
ناميد مسلمان ش

به غ را او هوديان

اجتَمعت لَئنِ قُل
3.(  

اند كرده ارائه يي
مور تخصصي، و

اجتَمعت لَئنِ قُل﴿

الط كَهيئَةِ الطّينِ نَ

پنج پا«بر  را الم
االسالم بني«: ت

مسئوليتدر ذيل 

آيه«يعني  ﴾يلًا
وامل مربوط به ت

 يازدهم؛ ادبيات

ف حكم بن هشام
درس اول»» ... د

رسال پيامبران

بدان را نوح كه 
د و داريد، پا به 
پيش از را شما و

يه و ا مسيحيان

  . درسي است

ق﴿آية مباركة . ت
3و  1هاي  زينه

ها متن كريم آن
و علمي مراكز ر

﴿و  ﴾مثله سورةٍ
  .42ص . ند
من لَكُم اَخلُقُ نّي

اسال كه است ده
است )ع( باقر ام
و اين حديث د 
  .56ص . 

سبِي المؤمنينَ ي
عو از و »سالمي

سنجش

ه برجستة خود،
كنند تعقل لهي

 و تناسب بين ار

كرد بيان رايتان
را دين كه بود 

او و است براهيم
اما. ن اسالم بود

  .سي است

  .سي است

كتاب 31با ص 

تاب درسي است
رد گز( .آن است

قرآ مخالفان وز،
د ها متن اين از 

بِس فَأتوا فتَراه قُل
كنن م داللت مي

اَنّ كُمرب من بĤِيةٍ 
  )4و 

شد نقل )ع( ين
اما حديث اين ها

ية نودبِالوِالي«.
شود  بررسي مي

رينَ لّهلكافلَي لع
اس جامعة ستقالل

    
 

 .رست است
  .بي است

ب شاگرد به )ع( 
ا پيام در ندگان

ابطهف هم به ر
 .رست است

بر را همان دين 
اين نموديم، يه
اب پدرتان آيين ]
آيين بر ابراهيم ت

17.  
 .رست است

كتاب درس 19ص 
 .رست است

كتاب درس 29ص 
 .رست است

ش سؤال مطابق ب
 .رست است

كت  46-45ص 
ط به تحدي قرآ

 .رست است
امر تا دورذشتة 
يك هيچ كنون

  .43 ص
اف يقولونَ اَم﴿فة 

حدي قرآن كريم
جِئتُكُم قَد اَنّي﴿

و 1هاي  د گزينه
 .رست است

معصومي از ددي
آنه جملة از. اند

 نادن بِشَيء كَما ي
مطرح و» )هري

 .رست است

﴿لَ لَن وجعالل ي
اس حفظ ضرورت

www.sanjeshse

در 3گزينه  .5
سؤال تركيبي

كاظم امام«
بن آنكه براي

حديث شريف
در 1گزينه  .5

از خداوند«
توصي عيسي

]دين اين[«
پس حضرت

7ص » قرآن
در 4گزينه  .5

مطابق با ص
در 2گزينه  .5

مطابق با ص
در 1گزينه  .5

هر دو بخش
در 2گزينه  .5

مطابق با صص
مربو ﴾بِمثله

در 3گزينه  .5
گذ از آري،«

ك تا اما كند،
ص» .اند شده

دو آية شريف
بر تح ﴾بِمثله

﴿آية كريمة 
رد. (42-41

در 1گزينه  .5
متعد روايات  

ا شمرده پايه
ة ولَم الوِالي

ظاه واليت(
در 4گزينه  .6

آية شريفة 
ض«ارتباط با 
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). 87، ص 
هم  »عليٍّ 
» حديث در
 

 هالك ند،
. 99ص » 

صوم تا روز 

 96.  

  .دند

 بود، داده 

ationgroup

درس هفتم،» ث
مع القُرآنُ و رآنِ

د تفكر«و  99 
 . هم مفهوم اند

كن سرپيچي س
.روز قيامت تا د

شگي بودن معص

ص. است )ع( ي

شد خود هاي يت

فرمان بدان و ه

/10/1399(  

حديث در تفكر«
القُر مع علي«ث 

رس هشتم، ص
پس. رنداللت دا

كس هر و يابد ت
كند مي طلوع گر
دوم، هميش) هت

علي يرالمؤمنين،

مسئولي جانبة ه

كرده ريزي برنامه

19 جمپنمرحلة (

«. (ناپذيراند يي
در حديث. است 

در. (اند ناپذير يي
دال )ع(ين علي 

  .آمد

نجات شود، سوار
ديگ اي ستاره د،
يا وجه شباه(ل 

اميم نيز هست، 

همه اجراي براي

ب پيامبر كه يري

8  


( و علوم انساني 

از هم جدا) ع( 
)ع( ؤمنين علي

ت و اين دو جداي
و اميرالمؤمني )ع

  . درسي است

9(:  
آ دنيا به كعبه ة

  .د

  .ت

س آن بر هركس 
شود غايب اي ره

و مفهوم تمثيل

وان درس هشتم

 113(:  
ب امكانات الزم و

سيم از را امت ي

  .ي است

  . است

 يازدهم؛ ادبيات

.  

آن و اهل بيت
ز وجود اميرالمؤ

است )ع( ا علي
ع(مت اهل بيت 

كتاب 91-90ص 

7و  96س صص 
خانة در پيامبر ت
  .ت

نمايند مي حسوب

كتاب درسي است

  .سي است

است؛ نوح شتي
ستا چون كه ت

، نجات يافتن و

وكه عن» )ص( ر

.  

تا 111س صص 
و قدرت فاقد عه،

رهبري كه داد خ

كتاب درسي 11

كتاب درسي 11

سنجش

  .سي است

.ب درسي است

ت آمده كه قرآ
زني )ع(و عترت 

 قرآن و قرآن با
و حديث به عصم

 تطهير در صص

براساس( ها زينه
بعثت از قبل سال

است» ند مرتبه
مح خود چهارم 

ك 102و  104ص 

كتاب درس 98ص 

كش مثَل تو، ان
است آسمان گان

اول،) ه شباهت

پيامبر جانشين 

.ب درسي است

براساس( ها زينه
جامع در حضور 
  .كرد فتح را ه

رخ حوادثي) ص

5و  113و  11

13ص » ة مهم

    
 

 .رست است
كتاب درس 73ص 

 .رست است
كتا 71-70ص 

 .رست است
  .بي است

ثقلين به صراحت
ديق اهل بيت و

با )ع( كه علي 
ضمناً هر دو). ه

 .رست است
رح ماجراي آية
 .رست است

ت بودن ساير گز
سا ده ،)ع( علي 

بلن«و » واال«اي 
خليفة را يشان

 .رست است
برگرفته از صص

 .رست است
رح ماجرا در ص

 .رست است
فرزند از امامان 

ستارگ مثل شما
يا وجه( تمثيل 

  .ت
و جان«صود از 

 .رست است
كتا 98-97ص 

 .رست است
ت بودن ساير گز

وجود با )ع( وم
مكه شهر) ص( 
ص( خدا رسول ت
 

 .رست است
4 ترتيب صص 
 .رست است
نكتة«برگرفته از 

www.sanjeshse
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در حديث ث
يكي از مصا
تأكيد كرده
همان صفحه

در 1گزينه  .6
مطابق با شر

در 2گزينه  .6
علت نادرست
اميرمؤمنان

معنا به علي
اي سنّت اهل

در 1گزينه  .6
مطابق با و ب

در 2گزينه  .6
مطابق با شر

در 4گزينه  .6
و تو مثَل«

ش مثَل شود،
پس مفهوم
قيامت است

منظور و مقص
در 2گزينه  .6

مطابق با صص
در 4گزينه  .7

علت نادرست
معصو امامان
اكرم پيامبر
رحلت از پس

 .كرد خارج
در 2گزينه  .7

مطابق با به
در 4گزينه  .7

مطابق با و ب
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 بميـرد  او 
 زياني و د

پيـامبر   ان 
ـت و آداب      

ationgroup

اگر پس .بودند 
گزند هيچ خدا ه
زمـا مـردم  بـه    

خـود و جاهليـ 

/10/1399(  

ديگري رسوالن
به گردد،باز شته

 شـده، خداونـد
يـن گذشـتگان

19 جمپنمرحلة (

ر او از پيش كه
گذ به كس هر 

 بخش مشخص
 بازگشت بـه دي

  .شود مي» ن

  ديني

9  


( و علوم انساني 

  

رسولي ك مگر ت،
و گرديد؟ مياز 
در. 111ص » 
و آن،. ندارد مبر

  . داشت

  .بيعي دارد

  .بيه كرد

دن زندگي انسان

  .ياج دارد

  .ه دارد

  .ست

هاي ف و اقليت

 يازدهم؛ ادبيات

.ب درسي است

نيست محمد و« 
با ]خود پيشين 

».دهد مي پاداش
پيامب زمان به ص

را با هم خواهند

ت به امور فراطب

  .كار دارند

  .گيرد مي

توان تشب مي» ي

دگرگون شد«ب 

  .ارد

احتي»  آفريننده

  .آنها است» ن

  .است» ها ده

  .باشد 

اشار» ي اخالقي

اس» ري عقيدتي

معارف

سنجش

كتاب 116و  11

:ظر چنين است
آيين و[ گذشته

پ را سپاسگزاران
اختصاص كه فقط

  .رسي است

ر» ناسازگاري« 

را نسبت» انكار« 

طبيعت موضع انك

شكل م» خداوند

تور ماهيگيري« 

گاه خداوند سبب

شاره داي پديده ا

علت و«فتن به 

پديده بودن«لت 

پديد«همة » لت

يات پديده نمي

ماديگري«ي به 

ماديگر«ه بيانگر 

    
 

 .رست است
5 ترتيب صص 
 .رست است

 شريفة مورد نظ
گ به شما آيا ود،

س زودي به داوند
دهد؛ هشداري ك

  .ت
 .رست است

كتاب در 111ص 

 .رست است
س و ماده، نسبت
 .رست است

موضع» ي مادي
 .رست است

در برابر ماوراء ط
 .رست است

ايمان خ«سان با 
 .رست است

گانة انسان را به
 .رست است

سئوليت در پيشگ
 .رست است

خصوصيات اصلي
 .رست است

ي براي وجود ياف
 .رست است

ندي اشياء به عل
 .رست است
عل«ن علت خود 
 .رست است

وصياز خص» دن
 .رست است

ات و منافع ماد
 .رست است

تي در عالم ماده

www.sanjeshse

در 3گزينه  .7
مطابق با به

در 3گزينه  .7
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شو كشته يا

خد و نرساند
د مي هشدار
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  .شود

» ت شتابزده
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به توصـيف ط» 2
رد كه در سبك
مربوط به حماسه

2(

14  


( و علوم انساني 

x a ,b =1

نوع و پيچيده ه

تذكرة مثنوي ـ  
  .ثور هستند

ك جويني صـاح

آ) 3( در گزينه 
ايه از روزگار دي
 همة مقدرات مق

ستارگان در سرنو

دهد ان مين نش
 كم رنگ شد و

2«در گزينة . رد
معشوق اشاره دا
اشاره دارد كه م

 /  

2( فنون ادبي 

 يازدهم؛ ادبيات

  b = − 2
3

جزء آثار مصن» ي

نظامي در قالب
شاعر از آثار منث

، عطاملك»گزيده
  .ستند

ست در حالي كه
كنا:  سترون شد

كنايه از در شب

كنايه از تأثير س

خورد و اين شم مي
 عراقي، قصيده

  

داردايي گرايش 
وصال عاشق و م

ها در جنگ ا ري

يِش ك ند/  يا 

 علوم و

سنجش

گشاي جويني ن
  .د

يد از پنج گنج ن
ين نويسنده و ش

تاريخ برگ«كتاب 
هس» التواريخ مع

يسي مشهود است
تشبيه ـ: وزگار

ص و استعاره و ك
  مان

ص و استعاره و ك

 ستايش به چشم
 با ظهور سبك

 .خورد چشم مي

ي به فراق و جد
به و» 3«گزينه 
ها و دالور جاعت

ن دن شأ/ مان 

    
 

 .رست است

 .رست است

 .رست است
ف و تاريخ جهان

شوند حسوب مي
 .رست است

جامي به تقلي: ر
د پند نيز از همي

 .رست است
 .رست است

ستوفي صاحب ك
جام« حب كتاب
 .رست است
 .رست است
نوي نة ديگر ساده

ستعاره ـ مادر رو
تشخيص: ن شب

استعاره از آسم 
تشخيص:  كواكب

 .رست است
ي ديگر مدح و
واج داشته است

به چ» 2«گزينة 
 .رست است

ري سبك عراقي
در گ. ديك است

به وصف شج» 4

 .رست است
سير چش م/ ما 

www.sanjeshse

در 1گزينه  .11

در 2گزينه  .11

  
 
  

در 2گزينه  .11
تاريخ وصاف«

آثار ساده مح
در 3گزينه  .11

تحفة االحرار
زاكاني و صد

در 1گزينه  .11
در 2گزينه  .11

حمداهللا مس
اهللا صاح فضل

در 1گزينه  .12
در 3گزينه  .12

در سه گزين
تشخيص، اس
آبستن شدن
:پردة آبگون
بازي كردن

در 2گزينه  .12
هاي در گزينه

خراساني رو
موضوع در گ

در 1گزينه  .12
از جهت فكر
خراساني نزد

4«در گزينه 
  .است

در 3گزينه  .12
دي د يِ م/ 
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الت فعلـن    

ationgroup

ت فـاعالتن فعـال

/10/1399(  

فعالت«بر وزن » 

  دة اضافي

19 جمپنمرحلة (

.  

  ما   نَد
  ـ    ـ

  تن

»3«ينة  كه گز

  ي    دم
        ـ

  )حلّيه

  بيه گسترده

  )ردة اضافي

تشبيه فشرد: لق

15  


( و علوم انساني 

  / ا يد 
  / ت 

  /و يا 
 

است»  مفاعيلن

ي   بِ   ت   م
ـ    / ـ   

             فعالت

است در حالي» 

  بت   گ    زي
ـ/   ـ        

  )ة جزئيه
  )حاليه

عالقة مح. (است

تشب: انند حباب
  )ترده

تشبيه فشر(اب 

گرد تعل    .ترده

 يازدهم؛ ادبيات

  .اند شده
ب را/ مِ من   كا

ط دست/ رز خط 
گو/ د ل خا مش 

 /يد خ شست  

    زد
    ـ
  

اعيلن مفاعيلن

ك    و    جو   دي
     ـ     ـ

      فعالتن    

»تنفعالت فاعال

 كر    چ    لَ  
   /    ـ  

  ) كليه
عالقة(وضي شعر 

عالقة محلّيه و ح

 مردمان دشت ا

دثات دهر ماحا 
تشبيه گست(شود 

خوان آفتا) ترده

  )اند ضافي
  )دي

تشبيه گست: دف

سنجش

  .ت
ركن تشكيل شد 

تا/ ن دا رم / ب 
ت ر/ ش ش خُض
د/ ر خ مو شي  
/جا ي ك رو / 

  در   ت   وانْ 
ـ      / ـ    

            فعولن

مفاعيلن مفا«ن 

بر   دم   ك     
      ـ    ـ  /

 فعالتن          

عالت فاعالتن ف

   ث    شك   
      ـ       ْ

عالقة(ز چشم 
رون عمجاز از وز

ع( از جام شراب 

مجاز از» دشت

  .وجود دارد
)تشبيه فشرده(

ش وان ميرفتاب 
  )ه اضافي

تشبيه گست(ستم 

تشبيه فشرده ا(
يه فشرده اسناد

همچون صد .  ه

    
 

 .رست است
شكيل شده است

4از  1و  2و  3
دس تز ط لب/  
ضرِ  /ا خ ط ع/  
/ش و دز مه /  

/سب زِ ب هر   
 .رست است

 خَ   ني   چ   
  /     ـ 

        مفاعلن  
 .رست است

بر وزن» لف و ب
 .رست است

م     را   ور   د
  /      ـ  

ن                 
 .رست است
فع«ديگر بر وزن 

  .ست
نم    ح    دي 

ـ    /  ـ     
 .رست است

مجاز ا» سر«) 2
م: »مفتعلن«) 3
مجاز :»مي«) 4

 .رست است
د« 1و  3و  4ي 

 .رست است
شردة اسنادي و
(محيط حادثات 
حكمش چون آف

تشبيه فشرد(ح 
چو ماه قانع نيس

 .رست است
( كيمياي شعله 

تشبي(زاري شد  ه
 .رست است

تشبيه گسترده: 

www.sanjeshse

در 4گزينه  .12
ركن تش 3از 

3هاي  گزينه
»1«گزينة 
»2«گزينة 
»3«گزينة 
»4«گزينة 

در 1گزينه  .12
ال   فَز   س

ـ   ـ    
مفعولُ     

در 1گزينه  .12
ال«هاي  بيت

در 3گزينه  .12
ر   نَ     ظَ
    ـ

فعالتن      
در 3گزينه  .12

هاي د گزينه
اس »)فع لن(

نَ    ك    ن
     ـ

در 1گزينه  .13
2(  در گزينة

3(در گزينة 
4(در گزينة 

در 2گزينه  .13
هاي در گزينه

در 2گزينه  .13
دو تشبيه فش

م) 1(گزينة 
ح) 3(گزينة 

سلطان صبح
چ) 4(گزينة 

در 4گزينه  .13
نور عشق و

ه جا اللههم
در 2گزينه  .13

:چون صائب
  

erv.ir
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 هرگـز در   

ه او بـازگو     
دل راز دل 

گويد تـو    ي

بـداني كـه   

از  عباسـي 
 ،پيـامبر  ت 

 محاصره، ي

 از سـياري 

ي داشـت  

ationgroup

يد عاشـقوگ مي

شـق خـود را بـه
د د انسـان پـاك   

مي) 2(در گزينة 

گويد اگر بـ مي) 

ع خلفـاي  هـاي  م 
بيـتِ اهـل  و يان

مدتي از  را پس

بس و خوردنـد  ت

خود اهتمام جد

/10/1399(  

م) 3( در گزينة 

 بتواند شوق عش
گويـد مي) 2(نة 

د در حالي كه د

)2(ن در گزينة 

اقـدام برخـي  و 
شيعي به ستم و 
  .شد كشور ار

 .ت
تخت ساسانيان

شكست اما گيدند،

طق زير سلطه خ

19 جمپنمرحلة (

دهد، رجيح مي

  

به كرده است تا
يابد در گزين  مي

داند خويشتن مي
 

 و نقطة مقابل آ

م سلطه اعراب
سختگيري و ل
كنا و گوشه در ي

  .دند
نان را پس گرفت

پايت تيسفون و د

جنگ مهاجمان ا

ي شيعي در مناط

16  


( و علوم انساني 

  .رينه است
  .ست
  .ت

  .ه است

هايي و آزادي تر

.شاره شده است

 چشيده و تجربه
حال عاشق را در

خبري از خ  را بي
 .زني مينه سر 

كند شكايت مي
  .هي كرد

اما تداو سيدند،
سهل و برمكيان ي

مختلفي هاي يام

 سواد حمله كرد
شتر متصرفات آن

دادند ي شكست

با و د هم آمدند

هاي آيين رواج و

)2(اريخ 

 يازدهم؛ ادبيات

قر» كشت«ان، 
سقرينه ا» خورد«
قرينه است» كف«

قرينه» دست«ب 

دن خود را بر ره

شمع اش» ضولي

كه درد عشق را
ها عاشق حو تن 

عشق و معشوق
قان دل سوخته

معشوق گله و ش
ت نيز فرار خواه

رس حكومت به ن
هاي خاندان دي

قي ساز زمينه و 

به منطقه وبكر،
 جسر يا پل بيش

سختي به را ران

ني در جلوال گرد

و اسماعيلي شيع

 تا

سنجش

جاز از مردم جها
« مجاز از شراب
« از جام شراب 

جاز از جام شراب

سير و دربند بود
  . نيست

فض«به صفت ) 4

ي كسي است ك
كندنمي درك 
  .ند

خبرداري از ع» 
ه عاشقبسي و پر 

يي و جدايي از م
ي از ساية خودت

ايرانيان كوشش ا
نابود ابومسلم، و 

برانگيخت را ن

  :ينگونه است
ابو خالفت دوران

انان در جنگم
اير سپاه قادسيه 

يه ارتش ساسان

تش مذهب ترويج

    
 

 .رست است
مج: »جهاني«) 1
م: »جام بلور«) 2
مجاز :»مي«) 3
مج: »شراب«) 4

 .رست است
نة ديگر عاشق اس

ان خود فكر ج
 .رست است

4(سؤال و گزينه 
 .رست است

سؤال شاعر در پي
راعشق ر كسي 

كند همه بازگو مي
 .رست است

»شرط«ي ديگر 
 يقان را نم عاش

 .رست است
ي ديگر از تنهاي

 عالمي دارد حتي

 .رست است
  86فحه 
با عباس بني دان

بوسلمه خالل 
ايرا مردم خشم 

 .رست است
  82فحه 

ه بيان صحيح اي
د اواخر در مان،

 با شكست مسلم
در نخست مان
 .ند

وط تيسفون، بقي
  .شدند

 .رست است
  76فحه 
ت به نسبت طمي

www.sanjeshse

در 4گزينه  .13
1(در گزينة 
2(در گزينة 
3(در گزينة 
4(در گزينة 

در 3گزينه  .13
در سه گزين
هراه عشق ب

در 4گزينه  .13
در صورت س

در 2گزينه  .13
در صورت س
كند زيرا هر
خود را به ه

در 2گزينه  .13
هاي در گزينه

احوال حال
در 2گزينه  .14

هاي در گزينه
تنهايي چه

  
 

 
در 3گزينه  .14

صف 8درس   
خاند گرچه  

قبيل قتل ا
و نارضايتي

در 2گزينه  .14
صف 8درس   
موارد زير به  
مسلم اعراب  
سپاه ايران  
مسلم اعراب  

كرد تسخير
پس از سقو  

ش كشته آنان
در 3گزينه  .14

صف 7درس   
فاط خالفت  

erv.ir
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 از عـدودي 
 حكومـت  

  .يان بود

 نام داشتن
 هاي رگيري

 رو، ايـن  از
 همچنـين 

 هبه جزيـر  
. ـه داشـت  

 بـه  ختلـف، 

ز مجمـوع  
 دور او شـم 

. يافـت  ري 

 اول ردة ن 

ationgroup

مع اگرچـه . دنـد 
دوران بيشـتر  ر

ن پايتخت عباسي

نگهد زنده ضمن 
در به بيت اهل 

ا. كنـد  عمـل  بر 
ه او. نشـود  فتـه 

  .بازگرداند 

هاي مجاور شـب 
وقفه ادامـ بدون

مخ هـاي  قبيله ي

ها يك گزارش ا
چش از خبـر  ـاي 

بسـيار رونـق  و 

كننـدگان مصرف 

/10/1399(  

خواند مي خطبه 
در امـا  كردنـد؛  

اد به عنوانبغد ر

شيعه، امام ين
مكتب پيروان د

پيـامب سنت و ا
گرف جزيـه  مانان 

بيت هلا به را 

مان به سرزمين
خالفت عثمان ب

  .كرد يدا

اعضاي از وجهي

ه دن همه روايت
هـ بـه نج از خي
  .برد

رواج مغـوالن ه  

،)گياهان( دگان

19 جمپنمرحلة (

ودخ امامان نام 
ايجـاد  تسـنن  ل

  .بودند شغول

شهر بناي خود، 

چهارمي. بود عيان
ورود از جلوگيري

خد كتاب به ت
نومسـلم از و ود
فدك و كرد منع

شي اعراب مسلم
تا پايان خ و شد 
پي گسترش ها ن

تو قابل شمار يرا

عه و مطابقت داد
برخ دارد امكان و

توان نام ب  را مي

داشـت، در دور

توليدكنند: زنده

17  


( و علوم انساني 

به خود قلمرو ي
اهل جمله از ب

مش خود جتماعي

خاندان خالفت

شيع و بيت هل
ج با همچنين ن

  .يعيان شدند

گرفت تصميم و د
شو متوقف حات
من بود، كرده سم

لشكركش ستين،
آغاز ابوبكر الفت

سرزمين آن در ج

زي. بود يثرب در

موضوع با مطالع
و است انتخاب و

ده اخبار الطوال

اي د ينه ديرينـه 
 .كشيدند ي

بخش ز. ه است

)2(غرافيا 

 يازدهم؛ ادبيات

شهرهاي در يان
مذاهب ساير روان

اج و ديني عاليت

خ تثبيت و حكيم

ا براي دوران ين
ايشان. پرداخت ال

 مانع نابودي شي

كرد اتخاذ كومت
فتو داد دستور 

رس اجبار به عاويه

نخس خلفاي وران
خال اواخر از كه 

تدريج به اسالم 

د اسالم چشمگير
 

ات درباره يك م
و گزينش به چار

دينوري نويسند 

پيشي ايران در ه
مي نظم به را ي

نده تشكيل شد

  جغ

سنجش

فاطمي. كرد  مي
پير براي را هايي

فع و زندگي به ه

تح براي منصور 

ترين سخت از كي
كربال قيام هداف

اي ورت مدبرانه

حك در متفاوت 
جمله از داد؛ ام
معا كه را )ع( ي

دو در اسالم ريخ
ها ن لشكركشي

و شد فتح مصر

چ گسترش و وذ
 .داشتند حضور

همه روايا ذكر ي
ناچ روش اين در

سبك اين هاي

كه تاريخي و سي
تاريخي ويدادهاي

ش زنده و غير زن

    
 

 شيعي حمايت
ه محدوديت مي،
آزادانه تسنن هل

 .رست است
  67فحه 

مهم اقدامات از 
 .رست است

  62فحه 
يك حضرت آنت 

اه بيان به ،)ع( 
 كم فايده به صو

 .رست است
  59فحه 

اي شيوهدالعزيز 
انجا را صالحاتي

علي به اهانت و ي
 .رست است

  48فحه 
تار مهم دادهاي

در نتيجه اين. د
م و شام ايران، ي

 .رست است
  32فحه 

نفو بيانگره دوم 
ح آن در ، خزرج

 .رست است
  17فحه 

جاي به روش ن
د مورخ. كند  مي

ه چهره شهورترين
 .رست است

  7فحه 
حماس هاي ظومه

رو آثار، نوع اين 

 .رست است
  54فحه 

زگان از دو بخش

www.sanjeshse

و از عالمان
فاطم خلفاي

اه فاطميان،
در 3گزينه  .14

صف 7درس   
ديگر يكي  

در 4گزينه  .14
صف 6درس   
دوره امامت  

حسين امام
حاصل و بي

در 2گزينه  .14
صف 6درس   
عمربن عبد  

اص و تغييرات
گويي دشنام

در 1گزينه  .14
صف 5درس   
رويد از يكي  

عربستان بود
هاي سرزمين

در 4گزينه  .14
صف 4درس   
پيمانه عقبه  

و اوس ويژه
در 3گزينه  .14

صف 2درس   
اين در مورخ  

آنها تنظيم
مش از .بماند

در 3گزينه  .15
صف 1درس   
منظ سرودن  

گاندسراين
 
  

 
در 2گزينه  .15

صف 5درس   
هر بوم ساز  

erv.ir
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 و آب ـاك، 

 شكل ،)ش
 و نيسـتند 

 فصـل  و ب 
 تركيـب  ر
 .كند مي ر
 نظيـر  هـا  ي

 توليـد  دي 

 و مـذاب  د 

 گـذاري  ـام 

 هـوا  فشار 
 خود طراف
 ناحيه مركز

ationgroup

خـ ،سنگ: زنده

بارش تبخير، دما،
ن كنواخـت ي ين 

شـب و روز نگـام 
در امـا  شـوند  مي

تغيير نيز ها سنگ
كاني برخي شدن
اسـيد باران و ند

مـواد آمـدن  ـاال 
.  

نـV حـرف  با ا
  .شوند مي تر

و وزن از نتيجه
اط به نسبت گرم

م سمت به هوا 

/10/1399(  

و بخش غير ز )

( هوايي و آب ط
زمـي سـطح  در ل 

هن در و قبـاض 
م خرد تر كوچك

س شيميايي يب
شه اكسيد جب
شون تبديل سيد

بـ يـا  هـا  گسـل  
دهند مي شكل 

را آنها اينكه لت
تر وسيع و تر ميق

ن در گيرند، مي ه
گ هواي نابراين،

فشار فشار، كم 

19 جمپنمرحلة (

...) و ها باكتري( 

شرايط غرافيايي،
عوامـل اين كه 

انق و انبساط يا و
ك قطعات به يل،
تركي و ها كاني ن
موج هوا اكسيژن 
اس به توانند مي وا

ها، ين خوردگي
ها كوه به سايش

عل و. گيرند مي ل
عم تدريج به ها ه

فاصله هم از و د
بن .كند مي صعود
در. شود مي جاد

18  


( و علوم انساني 

كنندگان تجزيه

جغ موقعيت نند
آنجا از. دارد گي

و شدن سرد و م
قبي اين از اردي
ساختمان ميايي،

مثال، براي. ند
هو گوگرد كسيد

طريق ايجاد چي
فرس و هوازدگي 

شكل آبي سايش
درهدر طي زمان 

كنند مي حركت 
ص باال سوي به و

ايج فشار كم كز

 يازدهم؛ ادبيات

ت ،)خواران گوشت

ما مختلفي امل
بستگ ها خاك س

  .است آمده

گرم دما، ختالف
مو و ها سنگ ف
يمش هوازدگي ر
هستن شيميايي 

اك دي و نيتروژن
  .شود يم ها گ

اي از  يك ورقه
سپس،. آورند ي

فرس و رودها آب
و د دارند تنگ و

تر سريع ها كول
و شود مي سبك

مر يك گرم طقه

سنجش

گ( دوم ردة گان

عوا به آن هاي ي
جنس و زمين ح
آ پديد متنوعي 

اخ در نتيجه ها گ
شكاف در آب دن

در. آيد نمي جود
هوازدگي مهم ل

ن اكسيد دي نند
سنگ در شيميايي

مربوط به تكتوني
مي وجود به را ها

آ جريان اثر برالً 
و شيب پر هاي ه

مولك شود، مي رم
س گرم هواي. شود
منط روي بر جه

    
 

كنندگ مصرف ،)ن
  

 .رست است
  54فحه 
ويژگي و بوم ست

سطح از ارتفاع و 
هاي بوم زيست 

 .رست است
  55فحه 

 .رست است
  57فحه 

 .رست است
  41فحه 

سنگ فيزيكي، ي
زد يخ يا ابستان

وج به تغييري ها
عوامل از رطوبت

مان گازهايي يا د
ش تغييرات وجب

 .رست است
  43فحه 

هاي م ي، فعاليت
ه كوه آتشفشان، 

 .رست است
  44فحه 

V ًشكل معموال
دامنه كه است 

 .رست است
  24فحه 

گر منطقه يك ي
ش مي كاسته جم
نتيج در و دارد ي

www.sanjeshse

خواران گياه(
.غيره و هوا

در 4گزينه  .15
صف 5درس   
زيس هر نوع  

ها ناهمواري
اند، متفاوت

در 4گزينه  .15
صف 5درس   
    

  
  

  
در 1گزينه  .15

صف 5درس   
 
 
 
 

در 3گزينه  .15
صف 4درس   
هوازدگي در  

تا و زمستان
آنه شيميايي
ر و اكسيژن

شود مي آهن
مو كه كنند

در 2گزينه  .15
صف 4درس   
به طور كلي  

گيري شكل
در 2گزينه  .15

صف 4درس   
Vهاي  دره  

اين اند كرده
در 1گزينه  .15

صف 3درس   
هواي وقتي  

جح واحد در
كمتري فشار

erv.ir
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 آيـد  مي ن

 ينين تكـو  

 بنـد يد و پا 

 يش فرهنگـ 

 

 بـا  ـازش 
 

 در رهنـگ 
   .شناسانه ت

 متوجـه  ن، 
 به يا شود
 غـرب  نگ

بِ كليسـا،   

 هـاي  رزش

ationgroup

پايين آن دماي ن،

از جهـان يخشـ 

ارزش معتقـد ن

گسترش همواره

 .رديگ يم شكل

سـ طريـق  از ر، 
  .درآمد ماري

فر بنيادين هر 
معرفت و نهناسا

انسـان هـاي  يـت  
ش مي سپرده شي

فرهن در سكوالر 

طلـبقيبـانِ دنيا  

ار همة از انسان

/10/1399(  

رفتن باال با مراه
 

  

بخ عتيطب جهان

نيـ خود به ا تلف

ه شود، يمنجر م

ش روزيسربازان پ

دوران اسـتعما 
ستعما استبداد 

هاي ارزش و ايد
شن ناسانه، انسان

همـة ظرفي رد، 
فراموش به هان
باور توان مي س

لي به عنـوان رق

ا آزادي معناي ه

19 جمپنمرحلة (

هم شود؛ مي تر رم
 .اند نوع اين از 

.ان آلماني است

نظر آنان، ج از .د
   .كنند يم

مختي ها هيدر ال

مورد تهاجم م ي

س ميحضور مستق

در اي بـود،  يلـه 
صورت به ومي

عقا. دهند مي ل
شن هستي هاي 

رويكـر ايـن  در. 
جه و انسان ي
اساس همين بر. د

هاي محل قدرت و

به اين. دان كرده 

  

19  


( و علوم انساني 

گر دخو مجاور 
بيشتر بهاري ي

س متعلق به زبا
  

دانند ينمحدود 
م ميتقس عتيطب

د ديبا يگ جهان

ييايجغراف ناطق

و ح يدرت نظام

قبيل و قـومي  شتر
قو ايلي و ستبداد

تشكيل را آن هاي
پرسش همان ي

.است هستي به 
ابعاد معنوي ب،
گيرد مي قرار ي

س، پادشاهان و

تعريف انسان ت

)2(شناسي  عه

 يازدهم؛ ادبيات

هوايوده هوا از 
هاي بارش .گيرد ي

 زباني در سوئيس

مح عتيهان طب
ط و فوق عتيطب

فرهنگ. است ت

مهاجمان در من 

و با قد ييرگشا

بيشت استعمار، از
اس و خورد پيوند

ه اليه ترين ميق
يعني آيند؛ مي د

جهاني اين صرفاً
ترتيب بدين. شود

دنيوي يازهاي
.  

در دوران رنسانس

خواست با قياس 

جامع

سنجش

نوع بارندگي، تو
مي صورت دگي

ترين ناحيه سيع

را به جه ينيتكو
م به دو جهان ط

عدالت ن شمول

ميحضور مستق

شورك قياز طر 

ا قبل تا كه المي
پ استعمارگران ت

عم فرهنگ، هر ن
پديد انسان سي

صر و دنيوي دكر
ش مي جهاني اين
و ني اهداف مت

هان تقسيم كرد

سبب شد تا د سا
  .نند

در امور همة ن
  .باشد او 

    
 

.  
 .رست است

  27فحه 
در اين ن: مرفتي

بارند و شود مي ل
 .رست است

  8فحه 
وس 8شه صفحه 

 .رست است
سلمان، جهان ت

را هم ينين تكو
 .رست است

ارزش جهانمر، 

 .رست است
گرچه به ح يظام

  .آورد يبال نم
يشاهنشاه و ي

 .رست است
اسال جوامع سي

قدرت با ، غربي
 .رست است

بنيادين هاي زش
اساس هاي سش

 .رست است
يكرو معناي به م

ا و دنيوي هداف
خدم در ينشي

ته، آشكار و پنه
 .رست است

ن اقتدار كليس
 و ظهور پيدا كن

 .رست است
دانستن جايز را م
از مستقل كه ت

www.sanjeshse

.شود مي كم
در 1گزينه  .15

صف 3 درس
بارندگي هم  
تشكيل ابر و

در 2گزينه  .16
صف 1درس   
نقشبراساس   

 
 

در 2گزينه  .16
متفكران مس  

است و جهان
در 4گزينه  .16

ام نيچاره ا  
  .باشد

در 4گزينه  .16
نظا ةغلب -  

آنها را به دنب
يامپراتور -  

در 1گزينه  .16
سياس قدرت  

هاي دولت
در 1گزينه  .16

ارز و عقايد  
پرس به پاسخ

در 4گزينه  .16
سكوالريسم  

اه و ها آرمان
گزي ورتص
دو دست به را

در 3گزينه  .16
فرو ريختن  

فرصت بروز
در 3گزينه  .16

ليبراليسم  
است متعالي

  

erv.ir
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ـوزدهم و   
مـع را بـه   

موجب  ده،

ـ ي را  يرغرب

 كليسـا   
 هويـت  .د

 ايـن  زيـرا 
 ها فرهنگ

 بيشتر بي

تـوان    مـي 

راحل يـك  
تفكـر بـه    

 فكر لزومـاً 

ـك گـزاره       

ationgroup

دو سـدة نـدر 
جوا گريو د يكز

ديپد نيو ا رديگ

يغ جوامـع  يگـ 

قـدرت فـول 
بودند سكوالر مالً

ز دارد؛ جهـان  ر
ف پديده، اين. ند

غيرغرب شورهاي

لذا. دهيم ن مي

در مر )1  گزينه
.بيشـتري دارد  

ي است با خود تف

ن وجـود دارد يـ

/10/1399(  

د. ديبخش يجهان
رت جوامع مركز

  .كردند الم

گ يم آنان را از ي

فرهنگ تيـ ها هو

ا با غربي وپاي
كام و شناختند 

در غرب فرهنگ
كنن ارزيابي و ي

كش نخبگانِ ربيت

نه خود را سامان

رد(اي فلسفي 
ـ    تت ثـاني قراب

فكر فلسفيهل ت

شـناخت جهـان

19 جمپنمرحلة (

وامع با جامعة ج
را به صو يغرب 

اعال دين از را خود

يدر اقتصاد جهان

نه تنه ،يستيون
  .هست زيب ن
  .كند يم تير

در ارو بار تين
نمي معنوي و ي

ف توزيع در را ير
بازنگري غربي گ
.  

تر اما كند، مي ت

  غرب علمي

ابيم و امور روزا

ها شدن با مسأله
ارد كه با فطـرت

شخصي كه اه )

مختلفي بـراي ش

20  


( و علوم انساني 

جو اني روابط م
جوامع رفت كه

خ جدايي سمي

د يزن درت چانه
  

ويصه يها نون
جهان غرب كيت
ريرا مد يرغربيغ

نخست كه بودند
ديني هويت با را

تأثي ترين عميق 
فرهنگ نگاه از را 

گرداند مي حروم

مديريت را غربي

ع مرجعيت ت

يا ها را مي الؤ س
    4 صفحه 1

روبرو ش  نه صرفاً
معرفت وجود دا

)2 رد گزينه. (ود
 

هاي م ين كه راه

 فلسفه

 يازدهم؛ ادبيات

به يديشكل جد
شكل گر يديجد

ر طور به كه ند

استعمار زده، قد 
 .شود يمارگر م

ان ثروت و كان
دموكرات يها ش
جوامع غ يعموم

ب جديدي صادي
ر خود پيشين، 

،غيرغربي هاي
خود هويت ي،
مح است، ديني ـ

غيرغ جوامع مي

انساني و تثبيت

قرار داده، پاسخ
 درس. ه نيست

فلسفي است ر
دست يافتن به م

شو مولي هم مي
 5صفحه  1 س

ي وجود دارد؛ اي
 

سنجش

ش ستم،يهم تا ب
ج يو اقتصاد ي

  .آورد

فتنگر شكل ايي

يكشورها صاد
استعم يكشورها

ر دست صاحبا
كارا برخالف ارز

، فرهنگ عسانه

اقتص سياسي اي
هاي حاكميت ف

  .است قومي

كشوره در بي
ديني هاي فرهنگ

ـ فتيرمع هاي ن

عموم فرهنگ ه،
  :شود ي

ا علوم و بيعي

د در وجود ما ق
 از انسان ساخته

جزء مراحل تفكر
هاي فلسفي و د
اي روزانه و معم

درس )3 د گزينه

بندي مرين دسته
 12 صفحه 2 

    
 

 .رست است
ب از سدة هفده

ياسيس يزمانده
درآ يرامونيمع پ

 .رست است
ها دولت فرانسه

 .رست است
شدن اقتص يول

آنها به ك يتصاد
 .رست است

درت رسانه در
گرداند بلكه آشك

رس قيطررب از 
 .رست است

ها حاكميت ها، ت
رخالفب آنها .د

ق و سيوناليستي
 .ستارست 

غرب انساني وم
فر كه شوند مي ب

بنيان پايه بر كه
 .رست است

رسانه طريق از ب
مي انجام ديگر ي

طب علوم فمند

 .رست است
فكري كه خداوند
ون تفكر كاري
 .رست است

سخ رفتن هم ج
ه ي، طرح پرسش
ها شامل پرسش

رد( .دشو ب نمي
 .رست است

اي كه در تم زاره
درس. سي است

www.sanjeshse

در 2گزينه  .16
فرهنگ غرب  
ساز ،ستميب

صورت جوام
در 2گزينه  .17

ف انقالب با  
در 3گزينه  .17

تك محصو  
اقت يوابستگ

در 1گزينه  .17
ع قدتجم -  

گ يمتزلزل م
جهان غر -  

در 1گزينه  .17
ملت ـ  لتدو

آمدند پديد
نا اغلب آنها

در 2گزينه  .17
علو ترويج  

موجب علوم
ك علمي از را

در 4گزينه  .17
غرب جهان  
هاي شيوه به
هد توزيع  

  
  

  
در 1گزينه  .17

با قدرت تف  
گفت كه بدو

در 4گزينه  .17
ه دنبال پاب  

تفكر فلسفي
معناي عام ش
يكي محسوب

در 3گزينه  .17
براساس گز  

شناس معرفت

erv.ir
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جودشناسي 

و  اني عـام  
 و 14فحه 

و  39 فحه

خت آن را      

... . يابيـد  ي
 با توانگران 

   37 حهفص

  41فحه 

  32 حه

 راد گـاهي   
و  گيرنـد  ي    

 شـه  بـه ري  

 از سـياري 

ationgroup

ل همين علم وج

ي مضاف به مبـا
صف 3 درس) 3 ه

صف 5 درس. ست

سـان ابـزار شـنا
 

را در كنار خود مي
تهيدستان و هم

  38صفحه 

ص 5 درس .زدند

صف 5 درس. ده

فحص 4 درس. ت

را كه برخـي افـر
 آن تصـميم مـي

خواهنـد ن مـي  

بس پاسـخ  توانـد  ي 

/10/1399(  

معرفت درداخل

هاي فلسفه) 1 نه
رد گزينه( .ست

اوت اسفتكند م ي

ت نيسـت و انس
  47 صفحه 6 

همه جا مر  شما
هم با ت من .)2 ه
صف 5 درس )3 ه

ز رد او حلقه مي

دل راه ده سي به

يتوس سازگار است

نشان دهند؛ چر
تـه و براسـاس

آنـان. انديشند ي

نمـي و بـوده  جه

19 جمپنمرحلة (

ز اقسام مايكي  ن

رد گزينه( . ندارد
هاي علمي ا شته

آنها را بازگو مي

ان قابل شـناخت
درس . بياموزد

ايستم و نمي  باز
رد گزينه( و بندم
رد گزينه(  دهند

گر ؛مشتاق وانان

يد از خطر هراس

 با ديدگاه هراكليت

رفتن ديگران، ن
پذيرفت طه است،

ش آن باورها مي
2  

انساني مواج اي

21  


( و علوم انساني 

لم هم به عنوان

ه فلسفه مضاف
ه بسياري از رش

تي كه سقراط آ

براي انسا  باشد،
ن را به ديگري

دن يكايك شما
لب از گفتار فرو 

ان من گوش فرا

ردم، به ويژه جو

گرفت، هرگز نباي

الت آن است كه

 جهت عبرت گر
ي آن يك مغالط

 نسبت به پذيرش
21صفحه  3 س

ها پديده تبيين ر

شناسي

 يازدهم؛ ادبيات

عل معرفت و. ت

ست و ربطي به
ها ناظر به  فلسفه

كند با افترائات مي

ي وجود داشته
تواند آ شد، نمي

حتي سرزنش كرد
 يا به خاطر آن،

به سخنا رسند و

رفت، مر ا كه مي

آن را در پيش گ

ن و تغيير و تحوال

فلسفي را هاي ه
وري را كه مبناي

وپردازند  مي ود
درس . مرور كنند

در هايي حدوديت

ش روان  

سنجش

وجودشناسي است
   13 حه

آن علم مرتبط ا
اين) 2 د گزينه

 سقراط مطرح م

نياً اگر هم چيزي
 قابل شناخت با

ن، پند دادن و ح
ول سخن بگويم

تا از من بپر )4 ه

ست و به هر كجا

ست را يافت و آ

ش آسمان و زمين

هايي از مغالطه ه
 زندگي خود، باو

  23فحه 

باورهاي خوة بار
قبول آنها رايي 

مح با همواره ،ي

    
 

 .رست است
حقيقت همان و

صفح 3 درس. د
 .رست است

 علمي به خود آ
رد( .پردازد م مي

 .رست است
  48فحه 

 .رست است
ه ملتوس عليه س

 .رست است
ثاني.  وجود ندارد

انسان گر براي
 .رست است

  46فحه 
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