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 2صفحه 

  هاي فرد در كدام گزينه درست است؟ هاي زير، معني واژهبا توجه به واژه  -1
  » تلبيس ـغنا  ـمتّفق  ـرغبت  ـهيئت  ـاصناف  ـرأفت ـ حضرت ـ سست عناصر «  
  اراده بي ـتوانگري  ـسازي  نيرنگ ـبرتري  ـاندام  ـهمسو ) 1
  توانكم ـتغيير چهره و ظاهر  ـمهرباني  ـشكل  ـانواع  ـمتّحد ) 2
  غيرتبي ـعقيده  هم ـشفقت  ـحقيقت را پنهان كردن  ـخواست  ـظاهر ) 3
  ميل و اراده  ـموافق  ـاي از مردم دسته ـكار بردن  و مكر به حيله ـبيني  بزرگ خود ـناتوان ) 4

  است؟  نادرستمعني چند واژه درون كمانك،   -2
  )عظيم: گران) (نابود كردن كسي: دمار از كسي كشيدن) (نابي كم: كورسو) (شعله داشتن: التهاب) (ترس: نهيب(  

  ) كارهاي مهم و خطير: مهمات) (قراضة زر: زرپاره) (دار ميوه: برومند) (جانب: كران(
  پنج ) 4  چهار ) 3  سه ) 2  دو )1

 ـطوع  ـخنيده  ـعنايت  ـمحمل (هاي تواند پاسخ مناسبي براي معني تعداد بيشتري از واژهكدام گزينه، مي  -3
  باشد؟ ) كاري گزاف

  فرمانبرداري  ـمهد  ـزيبا  ـخواهي  زياده ـتوجه  )2  نگاه  ـمعروف  ـفرمانداري  ـكاري  بيهوده ـباربري ) 1
  لطف ـكجاوه  ـفرمانروايي  ـنامدار  ـروي  زياده) 4  بار  ـبيهودگي  ـمشهور  ـاحسان  ـفرمانروا  )3

  ت؟ اماليي اس غلطكدام عبارت، فاقد   -4
  .خلف ديگربار از سر اضطرار روي به حضرت منصور نهاد و بدو پناهيد و در استعانت و استمداد، تضرّع بسيار كرد )1
  .خلف را به امثله و مخاطبات، مشهون به انواع نصايح و تعريف سوابق ايادي و عوارف، تنبيه فرمودند) 2
  .ب آن اعمال، بر وجهي خوب و آئيني مهجوب قيام نمودپسر با حصول مراد به نيشابور آمد و به تهذيب و ترتي) 3
  .شدكرد و اسباب قدرت و حشمت او زياد ميبر استمرار ايام و تكرير اعوام در مراتب علو و رفأت و مدارج اقبال و دولت ترقّي مي) 4

  شود؟ اماليي يافت مي غلط در كدام گزينه، دو  - 5
 نسـيب  نارسايي داردم از سنگ طفـالن بـي  ) 1

  

 ها در بـارم دارم همچـو سـرو   ورنه از دل شيشه
  

آن كهن گبرم كـه از طـوغ گلـوي قمريـان     ) 2
  

ــار دارم همچــو ســرو    ــر ميــان صــد حلقــة ذنّ ب
  

حجاب چهرة جان است زلـف طـول عمـل    ) 3
  

ــرون آي      ــانه بي ــو ش ــت چ ــرو ظلم ــن قلم ازي
  

هاي پشت دست نيست يوة من جز گزيدنم) 4
  

ــات نو ــرو منفعـــل از الطفـ ــو سـ ــارم همچـ  بهـ
  

  خورد؟ اماليي به چشم مي غلطدر متن زير، چند   -6
اگر كسي همة عمر به صدق دل نماز گزارد و از مال حالل، صدقه دهد، چندان ثواب نيايد كه يك ساعت از روز از «  

» .شهيدمن قتل دون ماله فهو شهيد و من قتل دون نفسه فهو «براي حفظ مال و توقّفي، نفس در جهاد گذارد؛ 
جايي كه كارد به استخوان رسد . توان يافتچون به جهاد كه براي مال كرده شود، سعادت شهادت و عزّ مغفرت مي

و كار به جان افتد، اگر از روي دين و هميت، كوششي پيوسته آيد، بركات و مصوبات آن را نهايت صورت نبندد و 
  ».وهم از ادراك غايت آن قاصر باشد

  پنج ) 4  چهار  )3  سه ) 2  دو) 1
  در كدام گزينه، پديدآورندة عبارات كامالً درست است؟   -7

 اي آفتاب حسن، برون آ، دمي ز ابر ) الف
  

 كان چهرة مشعشع تابانم آرزوست        
  

  )خواجوي كرماني(
 از شبنم عشق خاك آدم گل شد) ب

  

  صد فتنه و شور در جهان حاصل شد  
  

  )الدين دايه نجم(
  .دل به اين كمال رسيد، گوهري بود در خزانة غيب كه آن را از نظر خازنان پنهان داشته بودچون كار ) ج

  

  )الدين دايه نجم(
 رسد از چپ و راست هر نفس آواز عشق مي) د

  

 رويم، عزم تماشا كه راست؟ ما به فلك مي  
  

  )د بلخيمحم الدين  جالل(
  )الدين عطّار فريد(  . ، چنانكه يك لحظه از حق تعالي غايب نشودمرد بايد در ميان بازار مشغول تواند بود) هـ

  د ـ ج ـ هـ ) 4  ب ـ د ـ الف ) 3  الف ـ ب ـ ج ) 2  ج ـ ب ـ هـ ) 1
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 3صفحه 

  كدام گزينه، فاقد مجاز و داراي تشبيه و استعاره است؟   - 8
  . ايس خزائن غيب بود جمله در آب و گل آدم، دفين كردندكردند تا هرچه از نفهمچنين هر لحظه از خزائن غيب، گوهري در نهاد او تعبيه مي) 1
  بگشـاي لب كه قنـد فراوانـم آرزوسـت  بنماي رخ كه باغ و گلستانم آرزوسـت) 2
  لقا را  بكشيد سوي خانه مه خوب خوش  هاي زرين هاي شيرين، به بهانهبه ترانه) 3
    . د، اينك بستر فوران خشم و آز دشمن شده بودكرشهري كه داشت خود را براي استقبال از بهار آماده مي) 4

  هاي مقابل كدام گزينه، تماماً درست است؟ آرايه  -9
 گذرد دل منـه كـه دجلـه بسـي    به آنچه مي) 1

  

 شــت در بغـــداد ذپــس از خليفــه بخواهـــد گ  
  

)تشبيه ـ كنايه (  
 

)مجاز ـ تضمين(  » نـنه به بالين، تنها مرا رها كرو سر ب«/ و ر مرد خواب و خفتي / بيداري زمان را با من بخوان به فرياد ) 2  
 

 چـــو لشـــكر گـــرد بـــر گـــردش گرفتنـــد) 3
  

ــد    ــا در رود افكنـــ ــتي بادپـــ ــو كشـــ  چـــ
  

)استعاره ـ اغراق(  
 

ــام   ) 4 ــال تمــ ــه جمــ ــي بــ ــادره كبكــ ــروزه     نــ ــة فيــــ ــاهد آن روضــــ ــام شــــ  فــــ
  

ـ ايهام تناسب( )تشخيص   
  ت؟كدام گزينه با توجه به سرودة زير، كامالً درست اس  - 10

  گيـرد زبان آتشينم هست، ليكـن در نمي  خندم كه چون شمع اندر اين مجلس  ميان گريه مي  
  گيرد گيرد اين آتش، زماني، ور نمي اگر مي  وار  دسـت آرم سـكندر من آن آييـنـه را روزي به  
  .شوددر سروده دو تشبيه و دو مجاز يافت مي) 1
  .ام تناسب دارندترتيب استعاره و ايه به» گيردمي ـآتش «) 2
  . كنايه است» آتشين«داراي هر دو آراية استعاره و مجاز و » زبان«) 3
  . خوردبخشي به چشم مي در بيت اول، دو تناقض و يك جان) 4

  شود؟ ديده مي) مجاز ـتناقض  ـحسن تعليل  ـايهام  ـتشبيه (ترتيب  در كدام گزينه به  -11
 روزدت دورانـ تو آن شمعي كه در هر محفلي كاف الف

  

 ز آه حاضران، صد شعله در پيرامنت بيند  
  

 دهندـ رندان كه نقد جان به مي ناب مي ب
  

 دهندباغ حيات را به قدح آب مي  
  

 با هـــر كه خبــر گفتم از اوصــاف جميــلشـ  ج
  

 خبر افتادمشتاق چنان شد كه چو من بي  
  

 دـ گفتيم كه عقل از همه كاري به در آيد
  

 ره فروماند چو عشقش به سر افتادبيچا  
  

 ـ مشكـن دلـم كــه حقــة راز نهان تــوست   هـ
  

 تــرسم كــه راز در كف نامحـــرم اوفتـد  
  

 ـ تـــو را چنــان كه تويي من صفت ندانـم  و
  

 گنجد كــه عرض جامـــه به بــازار در نمي  
  

  د ب ـ الف ـ هـ ـ ج ـ) 2    ـ د  الف ـ هـ ـ و ـ جـ) 1
  الف ـ ج ـ هـ ـ د ـ ب ) 4    ب ـ هـ ـ و ـ د ـ الف ) 3

  شود؟ در كدام گزينه، يك نقش تبعي در جايگاه نهاد يافت مي  -12
نه باغ ماند و نه بستان كه سرو قامت تو ) 1

  

برست و ولوله در باغ و بوستان انداخت  
  

 ها كردبا خيالش دل من دوش شكايت) 2
  

 ها داشتشكايت ورنه با آن دو لب امروز 
  

ش نگاه است اين كه جان محتشم بادا كُ چه مردم) 3
  

بالگردان مژگان سياه و چشم شهاليت  
  

اندام نيست  چون تو سروي در جهان، اي نازنين) 4
  

صدهزاران سرو هست، اما بدين اندام نيست  
  

  است؟ نادرست هدر كدام گزينه، نقش ضمير پيوست  -13
 در زلفت به يك تارم اسير ز اعتماد آن كه) 1

  

 آري در جنون، اين تار خود زنجير نيست مچند  
  

  )گروه متممي(
 حقيقت اي دريغا تو امير ملك حسني به ) 2

  

 تاگر التفات نبودي به فقير مستمند  
  

  )گروه نهـادي(
 مــگوي يــق مــر عشــان شكــچنــهم  )3

  

 دل بسوخت، جان بنواخت مكه گر  
  

  )يــافــــاض(
 انـچن  م و در وصل آنـچنين نـر ايـدر هج) 4

  

 در ضمير نيست اشخوش آن كه هجر و وصل تو  
  

 )گروه متممي(
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  : جز شود؛ بهها حذف فعل به قرينة معنايي و جملة مستقل مركب توأماً ديده ميدر همة گزينه  -14
كني به حال ضعيفان شنيدمت كه نظر مي) 1

  

 ه انتظـار عيادتتبـم گـرفـت و دلـم خـوش بـ  
  

به خدا كه پرده از روي چو آتشت برافكن ) 2
  

 كـه بـه اتّـفـاق بينـي دل عالمــي پـسنـدت  
  

دگر نه عزم سياحت كند نه ياد وطن ) 3
  

كسي كه بــر سر كــويـت مجــاوري آمـوخت   
  

آفــريــن بـــر زبــــــان شـيــريـنـت ) 4
  

ـان انــداخـت كـايـن هـمـه شــور در جـهـ  
  

  تعداد جمالت كدام گزينه با بيت زير يكسان است؟   -15
  »چنان يارت كنون ماه تمامي، ناتمامي آن  هاللي بودي اول صد بلند اختر هوادارت«  
 تو دست برده به چوگان و خلق بهر تماشا) 1

  

 ز هر طرف سوي ميدان به سر دويده چو گويت  
  

 د رعنايتبه قصد جان من در جلوه آمد ق) 2
  

 به قربانت شوم جانا بميرم پيش بااليت  
  

 خواستم پيش رخش چهره بشويم به سرشك) 3
  

 ام از گرمي آن طلعت سوختآب در ديده  
  

 گرچه تو را از ازل حسن خداداد بود) 4
  

 عشق كه بود اين كه داد حسن تو را اين رواج  
  

      

  شود؟ ده ميدر كدام گزينه، بيشترين نقش تبعي و شاخص دي  -16
ميرزا را با اعطاي   هاي شخصي خويش، فرزند دوم خود، عباسخان و با دريافت محمد شاه به سفارش آغا فتحعلي )1

  . نشان واليتعهدي راهي دارالسلطنة تبريز كرده بود
ي يزد كه روحاني هاهايي انجام داد و خطّاط مشهور آسايشگاه، آقاي شايق، از بچهيكي از دوستان روي آن نقّاشي) 2

  . بود، با خطّ زيباي خودش، متن آن را نوشت  هم
هاي گرم و پر سوز و توجهي به مالمت و هياهوي مردم، خود را با سرودن غزلالدين در اين ميان، با بيموالنا جالل) 3

  . كردگداز عاشقانه سرگرم مي
  . ي، اوايل قرن هفتم در شهر بلخ به دنيا آمدالدين، مشهور به موالنا يا مولومحمد، ملقّب به جالل) 4  

  ترتيب كدام است؟  شده در سرودة زير، به هاي مشخص نقش واژه  -17
  تنبينند به هر بام و در خورشيدتا چو       دوست دارم كه بپوشي رخ همچون قمـرت

 صورت خويش خودنباشد كه تو  بيگانهجرم 
  

 ز برت دلگر در آيينه ببيني برود   
  

  مفعول  ـبدل  ـاضافي  ـاضافي  ـمتمم ) 2  نهاد ـقيد  ـگروه مسندي  ـاضافي  ـيد ق) 1  
  مفعول  ـنهاد  ـگروه مسندي  ـمفعول  ـقيد ) 4  نهاد  ـبدل  ـاضافي  ـمفعول  ـمتمم ) 3  

  مفهوم كدام گزينه با بيت زير، قرابت دارد؟   -18
  »كه در ننگ بميريمدر غيرت ما نيست   فرصت بده اي روح جنون تا غزل بعد «  
تــا تـو بيمـار هـواي نفـس باشي مـر تـو را ) 1

  

بايدت بر خاك خواري خفت و بستر داشتن   
  

 كرّوبيان هــر كــه دارد آشنايــي بــا همــه ) 2
  

 برتر داشتن) اينام ستاره(تخت همت بايد از عيوق   
  

 دست  بهمن كه دارم در گدايي گنج سلطاني ) 3
  

پـرور كنـم؟  طـمــع در گــردش گـردون دونكـي   
  

گـرچـه گـردآلـود فقـرم، شـرم بـاد از همتم ) 4
  

گــر بــه آب چشمــة خورشيــد دامـن تـر كنـم   
  

  شده كامالً درست است؟ در كدام گزينه، صحنة ترسيم   -19
 در آن درياي خون در قرص خورشيد) 1

  

 غروب آفتاب خويشتن ديد 
  

 )حكومت خوارزمشاهيان در ميدان جنگ نابودي(
 ريختمي ولي چندان كه برگ از شاخه) 2

  

  )اه مان و اشتياق بيشتر آن شهادت جوانان سرزمين( كردشكفت و برگ ميدو چندان مي 
 والدــرق پـر و بـاران تيـدر آن ب) 3

  

 گشتميان شام رستاخيز مي 
  

  )يادآوري قيامت با شدت درگيري(
رنگ  ريخت گردي زعفرانيفرو م) 4

  

 داران ها و نيزهبه روي نيزه 
  

  

  )ام غروبآغاز نبردي خونين به هنگ(

@konkurbanks



                                     ) 2(فارسي 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 5صفحه 

  : جز همة ابيات يادآور مفهوم مصراع زير هستند؛ به  -20
  »گرت ز دست بر آيد، چو نخل باش كريم«

 ره طالبان و مردان، كرم است و لطف و احسان) 1
  

ه داري تو خود از نشان مردي، مگر اين كال  
  

 آن كيست كز روي كرم با ما وفاداري كند) 2
  

 كاري كند دم نكو كاري چو من يك بـر جاي بد  
  

عشــق يـعنــي مشـكـلــي آســان كنــي ) 3
  

اي درمـــان كـنـــي  دردي از درمـــانـــده  
  

ده روز مهر گردون افسانه است و افسون ) 4
  

مــار يـارا نيكـي بـه جـاي يــاران فرصــت ش  
  

  مفهوم كدام بيت، در مقابل ابيات ديگر است؟   -21
من مرغ الهوتي بدم، ديدي كه ناسوتي شدم ) 1

  

دامش نديدم، ناگهان در وي گرفتار آمدم   
  

هاي شماست اين جهان خود حبس جان) 2
  

    سو كه صحراي شماست هين رويد آن  
آن بلبلم كه جلوة آتش، گل من است ) 3

  

دام آرزو نكشد رنگ و بو مرا در   
  

 دريـغ  و مـگـو دريـغ بــراي مــن مـگــري) 4
  

به دام ديو درافتي، دريغ آن باشد   
  

  شده عبارت زير است؟  كدام گزينه، فاقد مفهوم قسمت مشخص   -22
  ».بيه خواهم كردتع گنج معرفتواسطه، كه در او سازم بيخودي خود مي  اينجا اختصاصي ديگر هست كه اين را به«  
قـابــل تـغـيـيــر، اوصــاف تـــن اســت ) 1

  

روح باقي، آفتابي روشن است   
  

انـــدرون تـســت آن طـوطــي، نــهــان ) 2
  

    عكس او را ديده تو بر اين و آن  
ســت هيــن  آب ما محبــوس گــل مـانـده) 3

  

بحر رحمت جذب كن ما را ز طين   
  

ف جدا مانم يقين در بيت احزانم چو زان يوس) 4
  

حريف ظنّ بد باشم، نديم هر ندم باشم   
  

  است؟  نادرستمفهوم مقابل كدام بيت،   -23
 چنين كه هست نماند قرار دولت و ملك) 1

  

  )پذيري ظلم پايان(  اختالف روزي هستكه هر شبي را بي  
 چو دست، دست تو باشد دراز چندان كن) 2

  

  )كار بستن نهايت همت به(  شد اگر بگردد دستكه دست، دست تو با  
 كدام برگ درخت است اگر نظر داري) 3

  

 كه سرّ صنع الهي بر او نه مكتوبست  
  

  )ها نسبت به خداوندتوجه و ستايش پديده(
 ره نـمــودن بــه خـيــر نــاكــس را) 4

  

 پيش اعمي، چراغ داشتن است  
  

  )بيهودگي كاري(
  ا ساير ابيات، متفاوت است؟ مفهوم كدام بيت ب  -24

مبند دل به حياتي كه جاودانه نيست ) 1
  

روزه، زندگاني نيست  كه زندگاني ده  
  

در شبستــان جهــان، عمــر گرانماية ما ) 2
  

    هرچه در خواب نشد، صرف به افسانه گذشت  
تا به فكر خود فتادم، روزگار از دست رفت ) 3

  

 ار از دست رفتتا شدم از كار واقف، وقت ك  
  

غير از كف افسوس برم نيست  چون سرو به) 4
  

از توشه به جز دامن خود بر كمرم نيست   
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 6صفحه 

ترتيب در كدام گزينه  به »طلبي نظري ـ تأكيد بر انزوا تقاضاي قرب الهي ـ تأسف بر گذر عمر ـ تنگ«مفهوم   -25
  شود؟  ديده مي

 استها بر سينة ما مانده ـ از جواني داغ الف
  

 نقش پايي چند از آن طاووس بر جا مانده است  
  

 ها زديم ـ چو برگ الله گرچه به خون غوطه ب
  

 بخت سيه ز دامن ما چنگ برنداشت   
  

 ها به خون غلتيده است ها پاكيزه و دلجامه    ـ وسعت از دست و دل مردم به منزل رفته است  ج
  

 دـ برون ميار سر از زير بال خود صائب
  

 تنگناي فلك جاي پر فشاني نيستكه   
  

 هـ ـ چون سيل درين دامن صحراي غريبي
  

 غير از كشش بحــر دگــر راهبرم نيست  
  

  د  ـهـ ـ ج  ـالف ) 4  ج  ـب  ـهـ ـ الف ) 3  د  ـج  ـهـ ـ الف ) 2  ج  ـالف ـ هـ ـ ب ) 1
  

    )2( عربي، زبان قرآن
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کوِت عنه«  -26 ثِل السُّ ثِل الحلِم و العوقَب األحمُق    »!ما أرَضی املؤمُن ربَُّه 
  ! مؤمن پروردگارش را با چيزي مانند بردباري خشنود نكرد و نادان با چيزي مانند سكوت در برابرش كيفر نشد )1
  !دهد كند و نادان را با چيزي مانند سكوت در برابرش كيفر نمي يزي مانند صبر خشنود نميمؤمن پروردگار را با چ )2
  !شود كند و نادان با چيزي مانند سكوت مجازات مي مؤمن خداوند را با چيزي مانند صبر راضي مي )3
  !كند كند و ستمكار را با سكوت مجازات مي مسلمان پروردگارش را با بردباري خشنود مي )4

غیَر بسبِب وجوِد عضَویِن «  -27 بات فيالرسعُة الکثیرُة لنَّقاِر الخشِب التَُرضُّ دماَغُه الصَّ   »!رأِسِه لَدفعِ الرضَّ
  !زند سرعت باالي داركوب به مغزش به علت وجود دو عضو كوچك در سرش كه براي رفع صدمات است، آسيب نمي )1
  !زند وجود دو زائده در سرش براي دفع ضربات، ضرر نمي سرعت باالي منقار داركوب مغز كوچكش را به علت )2
  !زند سرعت زياد داركوب مغز كوچكش را به علت وجود دو عضو در سرش براي دفع صدمات، آسيب نمي )3
  !كند ها كمك مي سرعت زياد نوك داركوب به دو عضو كوچكي كه در سرش وجود دارد، براي رفع ضربه )4

ِک «  -28 ها و تَطیُر فوَق سطحِ املاءزعانُف بعِض األس دُّ َ   »!تَعمُل کَجناَحیِن حیُث 
  !كند كشد و بر سطح آب پرواز مي ها را مي كند به نوعي كه آن ها مثل دو بال عمل مي  هاي برخي از ماهي بال )1
   !كند سطح آب پرواز ميكند و باالي  ها را باز مي اي كه آن كند، به گونه هاي برخي از ماهيان مانند دو بال عمل مي باله )2
  !پرد كند و بر باالي سطح آب مي اي كه آن را باز مي ها همچون دو باله پرنده است به گونه هاي تعدادي از ماهي باله )3
  !كند كشد و بر سطح آب پرواز مي را مي ها  هاي پرنده است به نوعي كه آن هاي بعضي از ماهيان همچون بال بال )4

  :»!أنفُع النَّاِس للنَّاس: َمن أحبُّ النَّاِس إلی ِهللا؟ قال): ص(ُسئَل رسوُل هللا«  -29
  !سودمندترين مردم براي مردم: چه كسي به خداوند نزديك است؟ فرمود: از رسول خدا پرسيده شد )1
  !ها براي بندگانش پرسودترين آن: ترين مردم كيست؟ فرمود داشتني دوست: پرسند از رسول خدا مي )2
  !كسي كه به مردم سود برساند: چه كسي بهترين مردم نزد خداوند است؟ فرمود: خدا روايت شده از رسول )3
  !سودمندترين مردم براي مردم: ترين مردم نزد خدا است؟ فرمود داشتني چه كسي دوست: از رسول خدا سوال شد )4

  :»!إنا تَباَدلنا هدیَّة زمیلِتنا الفائزِة مع هدیٍّة أخری يف املسابقة«  -30
  !ما هديه همكالسي برنده خود را با هديه ديگري در مسابقه عوض كرديم )1
  !كنيم هديه همكالسي خود را با هديه ديگري در مسابقه عوض مي )2
  !مان را به شخص ديگري تحويل داديم ما هديه دوست بازنده )3
  !مان را به هديه مشابه ديگري تغيير داديم هديه دوست برنده )4

   ۲۶ - ۳۵(يف الّرتجمة من أو إىل العربيّة عین االصّح و االّدق(  
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 7صفحه 

ُد َعلَیک القریبإیاَک «  -31 اِب یَُقرُِّب َعلَیک الَبعیَد و یَُبعِّ اِب، َفـإنَُّه کالرسَّ   :»!و ُمصاَدَقَة الکذَّ
  !آورد ش برايت دوري ميا آورد و نزديكي ش براي تو نزديكي ميا از دوستي با نادان دوري كن زيرا او سراب است دوري )1
  !كند كند و نزديك را براي تو دور مي است دور را براي تو نزديك مي از دوستي با دروغگو بپرهيز زيرا او مانند سراب )2
  !ش براي تو دوري استا ش براي تو نزديكي و نزديكيا كن زيرا او همانند سراب است و دوري از دوستي با دروغگو دوري )3
  !كند كند و خود را از تو دور مي از دوستي با نادان اجتناب كن زيرا او مانند سراب فريبنده است تو را به خود نزديك مي )4

عاتفـََقِد اسْ «  -32  عراُء اإلیرانیوَن ِمَن القرآِن و األحادیِث و األدعَیِة إلنشاِد أحسن املُـلمَّ   :»!َتفاَد الشُّ
  !شاعران ايراني از قرآن و دعاها و احاديث براي شعر ملمع بهترين استفاده را بردند )1
  !ا براي سرودن بهترين شعرهاي ملمع استفاده كردندشعراي ايراني از قرآن و دعاه )2
  !شاعران برتر ايراني از قرآن و احاديث و دعاها براي سرودن بهترين اشعار استفاده كردند )3
  !اند شاعران ايراني از قرآن و احاديث و دعاها براي سرودن بهترين ملمعات استفاده كرده )4

ّ الّصحيح  -33    :ع
ر سوزانند، اين مار دمش را در شن قرا ها پاها را مي كه شن هنگامي !:الرَّمِل، عنَدما تَْحرُُق الرِّماُل األقدامَ  يفتََضُع هذه الَحیَُّة َذنَبَها  )1   

   !دهد مي
قةَذَهَب العامِ  )2  َّم واجباتِِه بالدِّ َ   !اش رفت كارگر پس از آنكه وظايفش را با دقت انجام داد، به خانه :!ُل إلی بَیتِه بَعَد ما 
  !اين مغازه همكار من است، شلوارهاي بهتري دارد !:لَُه َرساویل أفضل َصديقيذلک َمتجُر  )3
  !چشد كار، جام كرامت را نمي انسان خيانت !:الَخائُن الیَستطیُع أن یَذوَق کأًسا ِمَن الَکرامة )4 

34-   ّ   :الخطأع
   !دو تيم براي دومين بار، بدون گل برابر شدند !:فلََقد تَعاَدَل الفریقاِن مرًَّة ثانیًة ِبالهد )1
ا تسلّل الفریق يُعجبين )2   !آورد  سردرگمي تيم، مرا بسيار به شگفت مي !:جدَّ
ُر  )3 َرِّ ُ    !كه تو دارندة عسل هستي كني در حالي چه بسيار زندگيم را تلخ مي !:و أنَت حامُل شهدٍ  َعيشيفَکم 
وا هللاَ یَنُرصْ ﴿ )4   .سازد هايتان را استوار مي كند و قدم كنيد، شما را ياري مي اگر خدا را ياري :﴾کُم و یُثَّبُت أقداَمکمإن تَنُرصُ

ّ الّصحيح  -35   »!رسد مرغ مگس تقريبا به هشتاد بار در يك ثانيه مي هاي بال سرعت حركت« :ع
  ! تصل رسعة الزقزاق تقریبًا إلی سبعین مرّة يف کّل ثّانیة واحدة )1
انین مرّة تقریبًا يف کّل ثانیة واحدة جناحي عة حرکةرس  )2   !الزقزاق وصلت إلی 
انین مرّة تقریبًا يف الثّانیة الواحدة جناحي تصل رسعة حرکة )3   !الطّائر الطّنان إلی 
  !رسعة انطالقة الطّائر الطّنان وصلت تقریبًا إلی سبعین مرّة يف الثّانیة الواحدة )4
  
  
  

الحاِن  یسکنالزَّمان، کان  کی يف قدیمِ یُحْ   مدینٍة واحدٍة قرب البحر، ذاَت یوِم أراد أحُدُه أن یُسـافر للتِّجـارة َفـَذهب  فـيالرَّجالِن الصَّ
فرة و  مـِه أقـرِب موعـٍد لـه و اِتَّخـَذ َهللا علـی کال  فـيه الوعد أنَّه یُرجع املبلـغ أعطاِعنَد صدیِقِه و أخذ منه املبلَغ الذي کاَن یحتاُجُه للسَّ

. یفقد األمـلمرّت األیاُم و اللَّیايل، ولکن الّتاجر ما استطاع أن یَعود إلی بلِدِه حیُث ما َوجَد سفینًة للرُّکوب، َفَحزن کثیًرا ولکنَّه  . وکیال
ـا فیـه مـن املـا َيرميالخشب و یَضع املال فیه و یَکتب رسالًة لرشحِ ما جری لَُه و  قطعةَفَقرر أن یَحفر  سـالِة داخـَل الخشـَب  ِل و الرِّ

احِل فأخَذُه و َوجدَ . البحر  فیها املـاَل و أّما صدیُقُه فکان کّل یوٍم یَجلُس قرَب البحِر و یَنتظُر قدوَم التَّاجِر، فجأًة رأی َخشًبا َعجیًبا يف السَّ
سالَة و اشرتی به مایَحتاُجُه أهلُه ٍة، ملّا َرجَع التَّاجُر إلی بلِدِه،. الرِّ أرسَع إلی بیِت صدیقِه و معه نفس املبلغ ألنَُّه کـاَن یخـاُف أنَّ  بعَد مدَّ

  .املاَل  یصل إلیه، ولکن صدیُقُه أخربَُه بالحقیقِة َفَشکَر الرَّجالِن ربَُّه و أصَبَحت قصُتُه َمَثال َعلی َمدی الزَّمان
  

   ا یناسب النّص  )۳۶ – ۴۲(اقرأ النّص التّالی ثّم اجب عن األسئلة  
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ّ العنوان   -36   :ملفهوم النَّص غیر املناسبع
  !خیر اإلخوان )2     !أداء األمانة )1
   !الکرم و النَّدم )4     !الصدیق الصدوق )3

ّ الّصحيح  -37    :ع
فر )1   !الصدیُق أخَذ املبلَغ مرَّتین من التَّاجر )2   !التَّاجُر أعطی املبلَغ قبل رجوعِه من السَّ
      !بلٍد آَخر يفالتَّاجُر کاَن یسکُن  )4  !الصدیُق  یکن ُمحتاًجا لرجوِع ماله )3

38-   ّ   :الخـطأ ع
  !ما أخرب الصدیُق التَّاجَر بالحقیقة )2    ! أداِء األمانة يفنََجَح التَّاجُر  )1
     !کان التَّاجُر یخاُف أنَّ الخشَب ال یصل إلی صدیقه) 4   !خشٍب واحدٍ  يفکان املاُل و الرِّسالُة  )3

  ....ماذا َحَصَل للتَّاجِر حین َما َوَجَد سفینًة؟ التَّاجُر   -39
  !َحزن کثیرًا و أصاَب ِبفقِد األمل )2    !ی باملاِل ما یحتاُجُه أهلُهُ اشرت ) 1
  !طَلَب من أحٍد أن یُرسل املبلَغ لصدیقه) 4  !َحَفر خشبًا و َوضع املاَل و الرِّسالَة فیه) 3
  
  ۴۰ – ۴۲(و اإلعراب  الّصرفيالّتحليل  في(  
40 -   ِّ   :»یسکن« فيحيح  الصَّ ع

  مجرّد، الزم ثالثيغائب، مفرد مذکّر  فعل مضارع،) 1
   ، متعد»سکن«:، فعله املايض »إفعال«مزید، من باب  ثالثي) 2
  فعل و مع فاعله جملة فعلیة/ ، الزم»استفعال«مزید، من باب  ثالثي) 3
  فعل و مع فاعله جملة فعلیة/ ، متعد»س ک ن«حروفُُه األصلیة مجرّد،  ثالثي) 4

41-   ِّ   »قطعة« في حيح الصَّ ع
  مفعول ومنصوب/ و هو مذکر » قطع«کسیر مفرده جمع ت) 1
  إلیه و مجرور مضاف / »ق ط ع«حروفُه األصلیُة  ،اسم )2
  إلیه و مجرور مضاف /مفرد، مؤنث ) 3
  مفعول ومنصوب/  مؤنث، اسم) 4

42-   ِّ   :»أعطی« في  حيح الصَّ ع
  »الوعد«فعل و فاعله  /، معلوم»فاعل«مذکر غائب، علی وزن مفرد ) 1
  فعل مع فاعله جملة فعلیة/ » إعطاء«: ، مصدره»إفعال«مذکر غائب، علی وزن  مفرد) 2
  فعل مع فاعله جملة فعلیة /معلوم  »ع ط ی«حروفه األصلیة  فعل مضارع،) 3
  »الوعد«فعل وفاعله / مزید  ثالثيغائب،  فعل مضارع،) 4
  
  

43-   ّ ت في الخطأع   :ضبط الكل
ُ  يفالِحکَمُة تَعُمُر  )1 ِ  يفتَواِضعِ و ال تَعُمُر قَلِب امل   !قَلِب املُتکربِّ
عٌة ِمَن املسافریَن یُسافروَن علی الُدواِب ) 2   !الرّکُب ج
  !ِر بَقایا الطَّعاِم ِمن فَِم التِّمساحِ َدأ الطَّائُر ِبَنقْ یَبْ ) 3
ِت  يفتَُفتَُّش َعیُن الَحیاِة  قَدْ  )4   ! الظُّلُ

   ّاملناسب للجواب عن االسئلة الت ّ   )۴۳ – ۵۰(الیه ع
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   :»املتضادان االثنان«فیه  لیسما ن عیّ   -44
یارُة إلی القریِة و ابتََعَدْت َعِن املدینة )2  ! و غدا عشييتو إن هجرَت سواء ) 1    !اِقرتبِت السَّ

نیا تَحُصْد  يفما تَزرْع ) 3   !عداوُة العاقِل خیٌر من صداقِة الجاهل) 4  !اآلِخرة يفالدُّ
  :»جملة اسمیة«یکون » جواب الّرشط« عّین -45

موا ألنفِسکم من خیٍر تجدوُه عنَد هللا﴿) 1   ﴾وإذا خاطَبَهم الجاهلوَن قالوا سالًما﴿ )2   ﴾!ما تقدِّ
َء فهو نا) 3 َب نفَسه )4  ! الحیاة يف جحمن جالَس العل     !من َساَء ُخلُُقُه عذَّ

  :حسب التوضیحات الخطأما هو  -46
  !جٌب بنفسهُمع: ُمختال )2   !الشايیرشب به املاء أو  إناءٌ : الکأس )1

  !بیُت الطّیور: الوُکَنة )4  !ترک الصدیق أو املحب: الرُفات )3 
  :سؤالهَ  الیُناسب الذيعیِّن الجواب   -47

انیَن ألف تومان )1   !بکم تومان هذه الفساتیُن؟ تبدأ األسعاُر من خمسٍة و سبعیَن ألًفا إلی 
  !لّنهائيا؟ من یُسجِّل هدفًا یَذَهب إلی الّنهائيمن یَذهُب إلی  )2
  !أيُّ لوٍن ِعنَدکم؟ أبیُض و أزرُق و أسودُ  )3
   !أیَن امللعُب؟ علی عیني، تَعال نَذهب )4

  :لِ تحته خطّ  اإلعرابيللمحّل  الخطأعّین   -48
    إلیه مضاف: من عبادِة سبعیَن سنة خیرتفکُّر ساعة  )1
  مفعول: ه فهو ّرش من البهائمعقلمن غلبت شهوته  )2
  نائب فاعل: ن العجینم الخبزیصنع  )3
    جواب الّرشط: قریبا تنجحإن تدرس کلَّ یوم خمَس ساعاٍت  )4

49-    ّ   :»مبتدأ» «اسم التَّفضیل«عبارة فیها ع
   !االمتحانات يفالطّالب األفضل ینجح  )2     !هذا الکتاب أکرب من ذاک )1
ل الَّتي یقوم بها اإلنسان مساعدة الفقراء أفضل )4   ! أَعلم الّناس من الیرتک دینه لُِدنیاه )3   ! األع

50-  ّ   : »متفرّجون«الّصحیح عن کلمة ع
  »اإلفعال«باب  اسُم الفاعِل ِمنْ  )2    »مفِعل«اسُم املکان علی وزن  )1
  »تفّعل«باب  اسُم الفاعِل ِمنْ  )4    »تفّعل«باب  اسُم املفعوِل ِمنْ  )3

  
    ) 2(دين و زندگي 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  درستي بيان شده است؟ ويژگي نيازهاي طبيعي و غريزي در كدام گزينه به  -51

  .نيازهاي اساسي انسان عمدتاً به نيازهاي غريزي او مربوط است) 1
   .ن داده استخداوند قدرت آگاه شدن از چگونگي پاسخ به نيازهاي غريزي را به انسا) 2
  .خداوند از طريق پيامبرانش دانش مربوط به برآوردن نيازهاي طبيعي را به انسان عطا نموده است) 3
  .پاسخ به برخي نيازهاي غريزي در عالم طبيعت و برآورده شدن برخي ديگر مربوط به عالم آخرت است) 4
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  شود؟  عبارت زير با كدام گزينه، كامل مي  -52
او را تضمين كند، سبب شده كه در طول ............... باشد و ............... اي كه  انسان به داشتن برنامه احتياج دائمي«  

  ».باشيممتفاوت و گاه متضاد از سوي مكاتب بشري ............... تاريخ همواره شاهد 
  ر اديانِظهو ـآيندة  ـكننده رفاه او  تأمين) 2  ظهور اديان ـآرامش  ـجامع و فراگير  )1
  هاي  ارائة برنامه ـسعادت  ـپاسخگوي نيازهايش ) 4  هاي ارائه برنامه ـرفاه زندگي  ـهايش  پاسخگوي پرسش) 3

  مهم و جدي است؟ » راه و چگونگي درست زيستن چيست؟«به چه دليل يافتن پاسخ اين سؤال كه   -53
  .تواند در افق باالتري بيانديشد ن ميزيرا انسا) 2  .شود چون در نتيجه آن، هدف از زندگي مشخص مي) 1
  .پذيرد زيرا دفتر زندگي انسان با مرگ پايان مي) 4  .بار و تكرارنشدني است چون فرصت زيستن فقط يك) 3

  دهنده چيست؟  هاي اساسي و نيازهاي حقيقي، نشان داشتن دغدغه مقدس براي پاسخ به پرسش  -54
    ايمان واقعي داشتن انسان به خداوند) 2  ندگي بيداري و هشياري و توجه به ارزش واقعي ز) 1
  .توجه همزمان انسان به نيازهاي غريزي و طبيعي خود) 4  فراموش نكردن جهان آخرت و دنياي پس از مرگ) 3

  اينكه خداوند انسان را در مسير شناخت نيازهاي برتر خود رها و سرگردان نگذاشته، از كدام گزينه قابل فهم است؟   - 55
  ﴿ربّنا الّذی اعطی کلَّ َشیء َخلَقُه ثّم َهدی﴾) 2  ام، آمدنم بهر چه بود ا آمدهاز كج) 1
  كي روي ره ز كه پرسي چه كني، چون باشي؟) 4  ﴾ ...﴿اّن الخارسیَن الّذیَن َخرسوا اَنُفَسهم ) 3

  وظيفه بندگان در قبال پيامبران و رسوالن الهي چيست؟ ) ع(براساس حديث امام كاظم  -56
  پذيرش حق و هدايت شدن ) 2  ندن پيام الهي به ساير بندگان رسا) 1
  ايمان آوردن به خداوند ) 4     تعقّل كردن در پيام خداوند) 3

  شود؟  ترجمه عبارت قرآني زير، با كدام گزينه كامل مي  -57
ر پس از آنكه به حقانيت آن آگاه در آن راه مخالفت نپيمودند، مگ............... نزد خدا اسالم است و ............... قطعاً «  

  . ها بود كه ميان آن............... دليل  شدند؛ آن هم به
  عناد  ـيهوديان  ـدين حق ) 2     عناد ـمنافقان  ـآيين حق ) 1
  حسد -دين ـ اهل كتاب ) 4    لجاجت ـكافران  ـراه درست ) 3

كدام حقيقت اشاره به  ،»بیاِء اُِمرنا اَّن نُکلم الّناِس علی َقِدر عقولِهمِ انّا َمعاِرشَ االن«: فرمايد كه مي) ص(پيام حديث پيامبر  -58
  دارد؟ 

  تدريجي بودن رشد فكري مردم) 2  نياز مردم به پيوستگي دعوت پيامبران) 1
  ابتدايي بودن سطح فرهنگ و زندگي مردم ) 4  آسيب ديدن تعاليم انبياء گذشته از تحريف ) 3

  توان دليل اصلي اختالفات ديني و مذهبي و چند ديني ميان مردم دانست؟  عامل را مي از نظر قرآن كريم كدام  -59
  تحريف اديان و محتواي دين) 2    پيشوايان ديني دنياپرست ) 1
  فراموش شدن تعاليم پيامبران گذشته) 4  سطح پايين فكري جوامع گذشته ) 3

  شود؟  متن زير با كدام گزينه كامل مي  -60
در برنامه ............... توانست با  اي بود كه مي گونه به............... رآن، آمادگي بشر براي دريافت در عصر نزول ق«  

  » .ها پاسخ دهد هاي مختلف شناسايي كرده و به آن خود را در طول زمان............... ارسالي از جانب خدا 
  نيازهاي ديني ـتدبر  ـقرآن كريم ) 1
  نيازهاي هدايتي  ـتفكّر  ـي برنامه كامل زندگ) 2
  نيازهاي ثابت و متغير  ـدقّت  ـبرنامه كامل زندگي ) 3
  نيازهاي متغير  ـآخرين دين الهي ـ شناسايي نيازهاي ثابت ) 4
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دهندة كدام خاصيت و ويژگي در  گذاري، نشان در موارد مختلف قانون »ال َرضر و ال ِرضاَر فی االسالمِ «اعمال قاعده   -61
  رات اسالم است؟ مقر

  خاصيت ثبات و استواري) 2    ويژگي جامعيت قوانين) 1
  خاصيت انطباق و تحرّك) 4  ويژگي هماهنگي با سطح تفكر مردم) 3

    درستي بيان شده است؟  قرآن كريم با منكران حقّانيت قرآن به» تحدي«در كدام گزينه، ترتيب   -62
  ن يك سوره آورد ـآوردن دو سوره  ـآوردن هفتاد سوره ) 1
  آوردن يك آيه  ـآوردن يك سوره  ـنازل كردن قرآن كريم ) 2
  آوردن يك سوره  ـآوردن ده سوره  ـآوردن كتابي همانند قرآن ) 3
  اي كوتاه  نازل كردن سوره ـاي مانند سوره بقره  آوردن سوره ـنازل كردن همانندي براي قرآن ) 4

  شود؟  كامل ميترجمه عبارت قرآني زير با كدام گزينه   -63
  ».يافتند مي............... و اگر از جانب غير خدا بود ............... آيا در قرآن كريم «  
  در آن اختالفات فراواني  ـكنند  تدبر نمي) 2  در آن تناقضات بسياري  ـترديد دارند ) 1
  باهات فراواني در آن اشت ـكنيد  تدبر نمي) 4  در آن اشتباهات فراواني  ـكنند  تفكر نمي) 3

ابتدا بايد پرسش » رهبري مسلمانان بر عهده چه كسي است؟) ص(بعد از پيامبر«براي پاسخ به اين پرسش كه   -64
  شده در كدام گزينه را پاسخ داد؟  مطرح

  يد حركت كند؟ جامعه اسالمي پس از رحلت پيامبر در چه مسيري با) 2  با كيست؟ ) ص(هدايت جامعه اسالمي پس از فقدان حضرت رسول) 1
  چيست؟ ) ص(طرح و برنامه خداوند براي جامعه اسالمي پس از پيامبر) 4  بعد از رحلت ايشان ادامه دارد؟ ) ص(هاي پيامبر يك از مسئوليت كدام) 3

  چگونه است و علت اين امر چيست؟ ) ص(پس از رحلت پيامبر» واليت ظاهري بر جامعه«سرنوشت   -65
  . به فرمان خدا، جانشينان خود را تعيين كرده است) ص(برزيرا پيام ـادامه دارد ) 1
  .اند دربارة اين موضوع سكوت كرده) ص(زيرا قرآن كريم و پيامبر ـپذيرد  پايان مي )2
  .زيرا شخص پيامبر پايان اين مسئوليت را در پايان عمر خود اعالم كرده است ـپذيرد  پايان مي) 3
  . ردي الهي در جامعه باشد تا وحي را دريافت و به مردم ابالغ كندزيرا همواره بايد ف ـادامه دارد ) 4

هاي مختلف موجب  گسترش اسالم در اقصي نقاط جهان و ظهور مكاتب و فرقه) ص(پس از ارتحال رسول اكرم  -66
  شد؟ ) ص(هاي پيامبر نيازمندي شديدتر جامعه به كدام بعد از ابعاد و مسئوليت

  وحي و رسالت) 4  واليت باطني ) 3  و تبيين وحي تعليم) 2  ابالغ وحي الهي) 1
  پذيرد، اشاره شده است؟  كه پس از ارتحال ايشان پايان مي) ص(هاي پيامبر اعظم اي از مسئوليت در كدام گزينه به شاخه  - 67

  مرجعيت ديني ) 2    تعليم و تبيين دين ) 1
  دريافت وحي الهي ) 4    واليت ظاهري بر جامعه ) 3

  ز آيات مربوط به بحث امامت، سه سال بعد از بعثت نازل شد و مفاد آن چيست؟ كدام آيه ا  -68
  ) ص(نام بردن از جانشين پيامبر ـآيه واليت ) 2  ) ص(دستور به انذار نزديكان پيامبر ـآيه انذار ) 1
  ) ص(تعيين جانشينان پيامبر ـآيه غدير ) 4  ) ع(تبيين جايگاه قرآن و اهل بيت ـآيه ثقلين ) 3

  به مسجد رفت؟ » چه كسي در حال ركوع صدقه داده؟«بعد از كدام رخداد براي پاسخ به اين پرسش كه ) ص(پيامبر اعظم  - 69
  نزول آيه غدير ) 4  نزول آيه واليت) 3  نزول آيه انذار) 2  بيان حديث جابر ) 1

  چيست؟  )ع(و حضرت علي) ع(هاي حضرت هارون ها و تفاوت بر اساس محتواي حديث منزلت، شباهت  -70
  و شباهت در جانشيني پيامبر زمانِ خود) ع(و عدم آن در مورد امام علي) ع(تفاوت در نزول كتاب آسماني بر هارون) 1
  .نيست) ص(، پيامبري بعد از حضرت رسول)ع(شباهت در همكاري و پشتيباني پيامبر زمان خود و تفاوت در اينكه بر خالف حضرت موسي ) 2
  و توسط پيامبر به جانشيني معرفي شدند و تفاوت در طول مدت جانشيني شباهت در اينكه هر د) 3
  ها  داري آن تفاوت در نوع واليت ظاهري پس از پيامبر و شباهت در شيوه حكومت) 4
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عنوان جانشين  و تعيين ايشان به) ص(به پيامبر) ع(كدام گزينه دربارة آيه انذار و اعالم وفاداري امام علي  -71
  ت است؟ ، درس)ص(پيامبر

  .درباره سرنوشت جامعه پس از خود بودند) ص(هاي پيامبر ها و تبيين آيه انذار و آيه غدير، آخرين اتمام حجت) 1
  . صورت علني، در ميان جمع مردم مكه مطرح شد به) ص(بالفاصله پس از بعثت و آغاز رسالت پيامبر) 2
  .هاشم فراوان بودند ان جمع بزرگان بنيپس از نزول آيه انذار در مي) ص(مدعيان جانشيني پيامبر) 3
  . اعالم وفاداري كرد) ع(هاشم، هر بار فقط امام علي پس از سه بار درخواست ياري از بزرگان بني )4

  كدام رخداد مربوط به سال دهم هجري است و ويژگي اين سال چه بود؟   -72
  .بود) ص(آخرين سال زندگي پيامبر اكرم ـبيان حديث غدير ) 1
  .بود) ص(آخرين سال زندگي پيامبر اكرم ـول آيه ثقلين نز) 2
  .برگزار شد) ص(آخرين مراسم حج پيامبر ـبيان حديث جابر ) 3
  .براي اولين بار در ميان مردم انجام شد) ص(تعيين جانشين پيامبر ـنزول آيه غدير ) 4

و اجتماع مردم در غدير خم از  ﴾...زل الیک ِمن ربّکَ ﴿یا ایّها الّرسوُل بَلّغ ما اُنپس از نزول آيه ) ص(پرسشي كه پيامبر  -73
  ها پرسيد، چه بود؟  آن

  اي به فقير داد؟  چه كسي از ميان شما در حال ركوع صدقه! ايها الناس) 1
  كسي سزاوارتر به جانشيني من سراغ داريد؟ ) ع(آيا از علي! ايها النّاس) 2
  ر است؟ چه كسي به مؤمنان از خودشان سزاوارت! اي مردم) 3
  شويد؟ آيا بعد ازمن از آيينِ من رويگردان مي! اي مردم )4

  حديث است؟   ، ويژگي كدام)ص(استناد و اتكاء به راويان پرشمار از جمله، صد و ده نفر از اصحاب پيامبر   -74
  حديث ثقلين ) 4  حديث منزلت ) 3  حديث انذار ) 2  حديث غدير ) 1

  ؟ نيسته تطهير، درست عبارت براساس محتواي آي  كدام  -75
  .در حق اهل بيت خود نازل شد) ص(اين آيه در پي دعاي پيامبر )1
  .نازل شد) ص(سلمه، همسر گرامي رسول خدا آيه تطهير در خانه جناب ام) 2
  . است) ص(اين آيه نشان و دليل قاطعي بر عصمت و پاكي خاندان گرامي پيامبر) 3
  . له همسران گرامي ايشان، مشمول حكم اين آيه هستندازجم) ص(تمام اهل و خانواده پيامبر) 4
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76- A: How many memories are there in a computer? 

B: I don’t know how many memories there are in a computer to store ............... in very 
small spaces. 
1) a lot of information 2) a lot information  
3) so much informations 4) so much informations 

77- A: Do you know that there are ............... cells in our brain? B: yes, I do. 
1) so much million of  2) so many million of 
3) so many millions   4) so many million 
 

Part A: Grammar and Vocabulary 
Directions: Questions 76-87 are incomplete sentences. Beneath each sentence you will see 
four words or phrases, marked (1), (2), (3), and (4). Choose the one word or phrase that 
best completes the sentence. Then mark your answer sheet 
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78- The man ............... . 
1) doesn’t often have at home coffee at night. 
2) often doesn’t have coffee at home at night.  
3) doesn’t often have coffee at home at night. 
4) doesn’t often have coffee at night at home. 

79- A: Did you buy ............... bread for dinner? 
 B: Yes, I bought ............... for dinner. 

1) some / two loaves of bread  2) some / two loafs of bread  
3) any / two loafs of bread 4) any / two breads 

80- There are many different beliefs, claims and ideas in different countries or ............... all 
around the world. In fact, different people act differently. 
1) abilities 2) societies 3) communications 4) experiences 

81- My friend couldn’t make any good sentences in the classroom last week, ............... the 
fact that he had studied English in different private English language institutes in 
Tehran for 5 years. 
1) by means of  2) because of  3) despite 4) instead of  

82- If you want to …………… your ideas, thoughts and / or feelings with different people in 
different countries, you must try to learn how they speak in different situations. 
1) vary 2) collect  3) imagine  4) exchange 

83-  The teacher want all his students to practice and use the English language in the 
classroom as much as possible so that they can ............... their English speaking ability. 
1) imagine  2) improve 3) quit  4) vary 

84- A: Do you know that people must ............... the cultural values a cross the world?  
 B: Yes, they must pay much ............... to each other’s values in different situations. 

1) respect / attention   2) receive / action  
3) destroy / communication  4) attack / knowledge  

85- A: Do you think that we can live on the Earth without water?  
 B: No, it is ............... impossible for us to live on the Earth without any water. 

1) politely 2) luckily  3) actually 4) absolutely 
86- Nowadays, many people all around the would are always ............... the internet to receive 

different types of information whenever it is possible. 
1) varying  2) quitting  3) surfing 4) existing  

87- There were many signs in the big park that tell people to ............... the grasses, plants 
and / or flowers that were grown again.  
1) keep off  2) give up  3) make up  4) cut down 

 
 

 
 
 
 
How do television and the other visual media affect the lives of individuals and families around the 
world. Media can be very helpful to people who carefully (88) …………… what they watch. With 
high – quality programming in (89) …………… fields of study, the internet, TV, and DVDs in crease 
the knowledge of the average and the well – educated; they can also (90) …………… thinking 
ability. Moreover, television and other visual media benefit elderly people who can’t go out often, 
(91) …………… patients in hospitals. In addition, it offers language learners the advantage of real – 
life audiovisual instruction and aural comprehension (92) …………… at any time of day or night. 

Part B: Cloze Test 
Directions: questions 88-92 are related to the following passage. Read the passage and 
decide which choice (1), (2), (3), or (4) best fits each space. Then mark your answer sheet.  
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And of course, visual media can provide almost everyone with good entertainment – a pleasant way to 
relax and spend free time at home.  
88- 1) provide  2) exist 3) depend 4) choose 
89- 1) various  2) similar 3) strong 4) powerful 
90- 1) respect 2) improve 3) decrease 4) create 
91- 1) instead of  2) in support of  3) by means of 4) as well as  
92- 1) variety  2) sign 3) practice 4) experience 

 

 
 
 
 
 
PASSAGE 1: 
The banana plant is one of the largest plants in the world. It sometimes attains a height of thirty feet 
and may be more than a foot in diameter. Because of its unusual size, it is sometimes called a banana 
“tree”. The stem of this plant, consists of leaves extending one over another. Because it contains no 
wood or bark, the banana a plant is not really a tree.  

 Each banana plant produces only one bunch of bananas. The bunch is made up of a number of 
clusters, called hands. When the bananas reach the right size, these hands maybe cut off and packed 
for shipping. 

 As a food, bananas are very valuable. They maybe eaten in place of potatoes or bread. If eaten 
before they are fully ripe, however, bananas are hard to digest. When ripe, the skin of the most 
common type of banana is yellow with small brown spots. Care should be taken to choose only the 
ripe bananas for eating. 
 
93- The first parapgraph is mainly about …………… . 

1) The size and parts of the banana plant 
2) The unusual size of its stem with big leaves 
3) A plant with a usual size and some clusters of bananas 
4) The largest tree with the biggest leaves in the world 

94- The banana plant ……………... . 
1) can be made up of some stems with wide leaves 
2) is made up of a large number of bunches 
3) consist of many stems and wide leaves 
4) has clusters which can be cut off 

95- The word “attains” underlined in paragraph 1 is closest in meaning to ............... . 
1) develops 2) gets 3) produces 4) improves 

96- According to the passage, which of the following is Not true?  
1) A banana plan may be one – foot wide in size. 
2) Small brown spots on the skin show that the banana is ripe. 
3) Banana is more valuable when it is eaten with potatoes. 
4) A banana plant may be called a tree because of its size. 

Part C: Reading Comprehension 
Directions: In this part of the test, you will see two passages. Each passage is followed by by 
four questions Answer the questions by choosing the best choice (1), (2), (3), or (4). Then 
mark your answer sheet. 
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PASSAGE 2: 
There has been a lot of confusion about the Earth’s age throughout history. Until the nineteenth 
century, scientists held really mistaken beliefs about the age of our planet. prior to this time, they had 
thought that the Earth was created about 4000 or 5000 B.C. 

In the middle of the nineteenth century, the British physicist, Lord Kelvin came up with very 
different ideas about the Earth’s age. His ideas may have been well-reasoned, but it was also 
unfortunately in correct. Lord Kelvin calculated the Earth’s based on how hot or how cold it was. 
Scientists at that time understood that the Earth’s center was very hot, much hotter than the Earth’s 
surface. He said that the Earth was about 100 million years old. 
 
97- What is the main idea of this passage?  

1) The Earth’s age throughout history. 
2) The Earth’s center and its temperature. 
3) Lord Kelvin, ideas about the center of the Earth. 
4) Reasoning of Lord Kelvin about the Earth’s surface. 

98-  The pronoun “They” underlined in the first paragraph refers to ............... . 
1) beliefs  2) scientists 
3) Kelvin’s ideas  4) the years between 4000 – 5000 BC 

99- According to the Earth’s ..............., Kelvin estimated the Earth’s age. 
1) center 2) layer 3) surface 4) temperature 

100- According to the passage, which of the following is Not related to Lord Kelvin? 
1) Understanding the Earth’s age 
2) The time the Earth was created 
3) Mistaken beliefs about the age of our planet. 
4) Different ideas about the Earth’s age. 
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)ارز گزارة  كدام گزاره هم  -101 ) ( )P q P q∨    است؟ 
1 (P q∨    2 (P q∧  
3(P q    4 (P q⇔  

  ؟ نيستاي همواره درست  ها، گزاره يك از گزاره كدام  -102
1 (( )P P q q   ∨      2 (( )P q q q∨ ∧    
3 (( )P q P q  ∧       4 (( )P q q P  ∧      

)هاي  اگر گزاره  - 103 ) ( )S P P q⇔ ∧ ∨    و( ) ( )q t r S∧ ∧   درست باشند، ارزش گزارهr S⇔  كدام
  است؟ 

  نادرست) 2    ستدر) 1
  . بستگي دارد rبه ارزش ) 4    .بستگي دارد Sبه ارزش ) 3

Pاگر   -104 q∨ اي درست باشد، ارزش گزاره  گزاره( )P q P ∧  كدام است؟ 
  . بستگي دارد qبه ارزش ) 2    . بستگي دارد Pبه ارزش ) 1
  . همواره درست است) 4    . مواره نادرست استه) 3

)گزاره   -105 )P q P q   ∨  ارز است؟  با كدام گزاره هم  
1 (P q∨    2 (P q∧  
3 (P q⇔    4 (P q  

 aبر  cپذير است يا  بخش aبر  bپذير باشد، آنگاه  بخش aبر  bcعددي اول باشد و  aر اگ«عكس نقيض گزارة   -106
  ، كدام است؟ »پذير است بخش

  . پذير نيست بخش aبر  bcعددي اول است و  aپذير نباشند، آنگاه  بخش aبر  cو  bاگر ) 1
  . پذير نيست بخش aبر  bcل نيست يا عددي او aپذير نباشد، آنگاه  بخش aبر  cپذير نباشد و  بخش aبر  bاگر ) 2
  . پذير نيست بخش aبر  bcعددي اول است و  aپذير نباشد، آنگاه  بخش aبر  cپذير نباشد و  بخش aبر  bاگر ) 3
  .پذير نيست بخش aبر  cپذير نيست يا  بخش aبر  bپذير نباشد، آنگاه  بخش aبر  bcعددي اول نباشد و  aاگر ) 4

)اگر ارزش   - 107 )P q r S     هاي  نادرست باشد، ارزش گزارهS r  و( )P q r S∧ ∧  ترتيب كدام  به
 است؟ 

  نادرست ـ نادرست ) 2    درست ـ نادرست ) 1
  درست ـ درست ) 4    نادرست ـ درست ) 3

  ت؟اگر استدالل زير درست باشد، نتيجه استدالل كدام اس  -108

 

P q
q r

r
?

∨


∴
  

1 (P q∨  2 (P q∧  
3 (P  4 (P  
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aتابع باشد، مقدار  fاگر . رسم شده است fدر شكل زير نمودار پيكاني رابطة   -109 b+2 كدام است؟  
1 (2  
2 (3  
3 (−1  
4 (−3  

  ، تابع است؟ fهاي مختصاتي رابطة  يك از نمايش كدام  -110

1( 
  

  

     2( 
  

 

3( 
  

 

     4( 
  

 
  ها، درست است؟ يك از گزاره كدام  - 111

)، همواره رابطة IRدر هر تابع هماني با دامنه ) 1 ) ( )f x f x= −  .برقرار است −

)در تابع ثابت ) 2 )f x c=بطة ، را( ) ( ) ( )f a b f a f b+ =   . برقرار است +
  . اگر دامنه و برد يك تابع با هم برابر باشند، آن تابع يك تابع هماني است) 3
)در تابع ثابت ) 4 )f x K= مقدار ،( ) ( )f a f b+  نيز برابرK است .  

a، تابع ثابت باشد، مقدار fاگر تابع . م شده استرس fدر شكل زير، نمودار پيكاني تابع   -112 b+  كدام است؟  
1 (3 
2 (2 
3 (1 
  صفر) 4
  

  

b

a2 a +2 2
b−1

b −2 1

f

b

a a b+2 2

a −2 1
a2

b +2 1

f
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)اگر تابع   - 113 )( ) ( ) ( ) ( ){ }f a , b , a , a , b,a , c,= − − −22 2 21 2 1 1 aيك تابع هماني باشد، مقدار  2 b c+   كدام است؟  +
  1) 2    صفر) 1
3 (2    4 (3  

)تابع   - 114 )( ){ }f x x , x x= − + − − +2 42 5 2 1 هاي  اي از زوج صورت مجموعه اگر اين تابع به. تابع هماني است 3
  هاي مجموعة برد تابع كدام است؟  جمع عضو مرتب نوشته شود، حاصل

1 (18    2 (17  
3 (16    4 (15  

  اي است؟  يك از روابط زير، نمايش يك تابع چند ضابطه كدام  -115
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x x

f x x x

x x x
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 + + ≤ <

2
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5 1

2 1 1 4
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  وجود دارد؟ خطاند در متن زير چ  -116

نامة او مشهور  مثنوي عشّاق. هاي عرفاني زيبا است آور قرن هفتم و صاحب مثنوي فخرالدين عراقي از ديگر شاعران نام«  
. او در هر فصل اين مثنوي به يكي از مباحث فلسفي پرداخته و سخن را با تمثيل و حكايت به پايان رسانده است. است

  ».عارفانه را در قالب نظم و نثر بيان كرده است خود، سير و سلوك» عهمجالس سب«همچنين در كتاب 
  شش) 4  پنج) 3  چهار) 2  سه  )1

هاي نظامي ـ  مضمون قطعات ابن يمين ـ غزل حافظ ـ مقلّدين مثنوي«ترتيب توضيح مربوط به   در كدام گزينه به  -117
  شود؟ يده ميد» ويژگي برجسته عبيد زاكاني ـ محتواي تذكرة دولتشاه سمرقندي

  بيان حقايق عرفاني و ذكر احوال عارفان ) الف  
  اعتباري دنيا پيشگي و بي قناعت) ب  
  .نمايد فرهنگ گذشتة ايران با همة كمال ايراني ـ اسالمي خود، در آن رخ مي) ج  
  شرح احوال بيش از صد تن از شاعران ايراني از آغاز تا زمان مؤلّف ) د  
  ي ظريف اجتماعي يابي و انتقادها نكته) هـ  
  بن يمينا سلمان ساوجي ـ) و  
  جامي ـ خواجوي كرماني ) ز  
  ج ـ ـه ـو  ـالف  ـب ) 2    دـ ب  ـ ز ـالف ـ  ـه) 1
  د ـب  ـو  ـج  ـ ـه) 4    د ـ ـه ـز  ـج  ـب ) 3
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  :جز هاي زير، ويژگي زباني شعر سبك خراساني مشهود است؛ به در همة گزينه  -118
 هر بغـداد بـود  هر آن كس كـه از شـ  ) 1

  

ــود    ــوالد بــ ــغ پــ ــزه و تيــ ــا نيــ  ابــ
  

 گفتم مگر به وصل رهايي بود ز عشق) 2
  

 حاصل است خـوردنِ مستسـقي آب را   بي
  

 ميغ چون تركي آشفته كه تيرانـدازد ) 3
  

 برق تير است مر او را مگر و رخش، كمان
  

ــدر نهــان زيــن جهــان فــراخ ) 4  مــن ان
  

ــنگالخ   ــي ســ ــردم يكــ ــرآورده گــ  بــ
  

  گزينه دربارة ويژگي ادبي شعر سبك عراقي، درست است؟ كدام  -119
  .كمتر شده است» بديع«بيشتر و توجه به » بيان«از ميان علوم ادبي، توجه به ) 1
 .شعر اين دوره از دربار خارج شده و قصيده و غزل عاشقانه از رونق افتاد )2
 .انه رواج يافتدر شعر اين دوره، كاربرد غزل بيشتر شد و غزل عارفانه و عاشق )3
 .شود جا كه گاه با معبود يكي مي گردد تا آن اندك متعالي مي در شعر اين دوره، معشوق شاعر اندك  )4

  :جز  هاي زير درست است؛ به شود، در همة گزينه هايي كه بعد از حملة مغول وارد شعر مي مفاهيم و انديشه  -120
  بخش نياز به سخنان آرام ـدار شدن غرور و احساسات ملّي ايرانيان  خدشه )1
  توجه به امور اخروي ـ اعتقاد به قضا و قدر ) 2
  رواج تصوف ـاعتباري دنيا  بي )3
  باور به اختيار و اراده  ـگرايي  واقع )4

  درستي آمده است؟ در كدام گزينه، ويژگي زباني نثر سبك عراقي به  -121
  .انجام گرفت يقديمهاي  يخمتعددي نيز به نثر فنّي بر تارهاي  نويسي حاشيه) 1
  وجود آمدن سستي و ضعف در ساخت دستوري جمالت نثر به) 2
   .داخل شدن لغات قبايل مختلف ترك و مغول به زبان فارسي كه در دورة تيمور سرعت رشد آن كمتر شد) 3
  .شود اين دوره يافت نميهاي  هايي با نثر پيچيده در ميان تاريخ نمونه. يابد اسلوب ساده رواج مي انويسي ب تاريخ) 4

  :جز اند؛ به هاي سبك عراقي سروده شده همة ابيات زير به يكي از مضمون  -122
ــد ) 1  ايــن عجــب كــه دام بينــد، هــم وت

  

ــي  ــد ور بخواهــد م ــر نخواه ــد گ  فت
  

 انة عشقخگوش در مي  به  تا شدم حلقه) 2
  

 بادم  هر دم آيد غمي از نو به مبارك
  

 و بلنـد سرش راست بـر شـد چـو سـر    ) 3
  

 بــه گفتــار خــوب و خــرد كــار بنــد
  

 با اميد وصل از درد جدايي باك نيست) 4
  

 شـب  اي نيمهفكاروان صبح آيد از ق
  

  كدام گزينه در مورد آثار منثور سبك عراقي، درست است؟  - 123
  .ترين تاريخ نوشته شده دربارة مغول است كتاب ظفرنامة شامي، قديمي )1
 .سهيلي را به انشاي دورة خود بازگرداند و آن را كليله و دمنه ناميد منشي انوار نصراهللا  ) 2
 .اللغتين را به تركي نوشتند  کمةبرنامه و محا ترتيب با حسين بايقرا به  شيرنوايي و سلطان  اميرعلي ) 3
 .ناميدانشاي دورة خود بازگرداند و آن را انوار سهيلي  كليله و دمنه را به  مالحسين واعظ كاشفي،   )4

  توجه به سرودة زير، تماماً درست است؟ كدام گزينه با   -124
 گه بيد منم چشمة خورشيد تويي، سايه

  

 چون كه زدي بر سر من، پست وگدا زنده شدم 
  

 شكر كند چرخ فلك از ملك و ملك و ملَك
  

  

 كز كرم و بخشش او، روشن و بخشنده شدم 
  

  .ه فشردة اسنادي داريميك تشبيه فشردة اضافي و دو تشبي ) 1
 .ترتيب مجاز و ايهام دارند به »زديـ خورشيد «) 2
 .شود آرايي و جناس ديده مي در بيت دوم، واژه ) 3
 .شود در بيت دوم، قافيه مياني و اشتقاق يافت مي) 4
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  :جز ها تماماً درست است؛ به هاي مقابل همة گزينه آرايه  - 125
ـ تشبيه جان(گيرد  نمي دهم پندش، وليكن در ز هر در مي  ردــگي ريقي برنميــرويان ط هـهر مــز مــم جــدل) 1   )بخشي 
  )مجاز ـ كنايه( گيرد معني مرا در سر نمي برو كاين وعظ بي  سر و چشمي چنين دلكش، تو گويي چشم از او بر دوز) 2 
  )تشبيه ـ استعاره( شدم ر رخشندهـر هفت طبق، اختـبر زب  م سبقـرديــه بــز همــد عارف حق، كــشكر كن) 3
  )اقض ـ ايهامـتن( دازدــه در شرب مدام انــان را همــعارف  دازدــام انــت به جــن دســاده از ايــي ار بــساق) 4

  شود؟ در كدام گزينه كمترين تعداد تشبيه ديده مي  -126
 چو بلبل زان نكردم باز ميل گلشن كويـت ) 1

  

 آشـيانم را كه چون رفـتم بـه زاغـان دادي اي گـل     
  

 ور چنين زيـر خـم زلـف نهـد دانـة خـال      ) 2
  

ــرغ خـــ   ــا مـ ــدازد  راي بسـ ــه دام انـ ــه بـ  د را كـ
  

 آن زمان وقت مي صبح فروغ است كه شب) 3
  

ــدازد   ــام انــ ــردة شــ ــق، پــ ــاه افــ ــرد خرگــ  گــ
  

 كنم چو صـدف دسـت پـيش ابـر دراز     نمي) 4
  

 كــه گــوهرم، دل بــي ادعاســت همچــو حبــاب     
  

  شود؟ بيت تواماً تشبيه فشرده و گسترده ديده ميدر كدام گزينه، در هر   -127
 صــدف در همــه جهـان نكنـمو ــچ) الف

  

 جــز بــه دريـاي مـدح تـو، معـدن  
  

 نـخــل زبــان را رطــب نـــوش داد )ب
  

 در دهــان را صــدف گــوش داد  
  

 افشاني كند بحر طبعم در سخن چون گوهر) ج
  

 ه مرجاني كنددر صدف، گوهر ز خجلت، چهر  
  

 مشرب ما خانة تنگي است تن بر دل خوش) د
  

 بر گوهر شهوار، صدف، كام نهنگي است  
  

  ج ـ ب) 4  الف ـ ج) 3  الف ـ د) 2  ب ـ د )1
  :جز شود؛ به همة آرايه ها در بيت زير يافت مي  -128

  »بايد كشيد منّت شيريني افسانه مي  ت آسايش در اين عالم كه بهر خواب تلخسني«  
  بخشي جان) 4  مجاز) 3  كنايه ) 2  پارادوكس )1

  شود؟  در كدام گزينه، بيشترين استعاره و يك مجاز ديده مي  -129
 سـراي آب و گـل   جاي مـن خـالي اسـت در وحشـت    ) 1

  

 بعد از اين صـائب، سـراغ از گوشـة دل كـن مـرا     
  
  

ــت    ) 2 ــار و دودي نيس ــر از غب ــه غي ــرخ ب ــين و چ  زم
  

 دـنگشايــ خــوش آن كــه چشــم بــه دود و غبــار
  
  

 م در ايــــن باغســــتانيزان ثمرهــــا كــــه گزيــــد) 3
  

 پشــت دســت و لــب، افســوس، گزيــدن بــه بــود
  
  

 م ز مرغـــان چمـــن يهـــر نـــوايي كـــه شـــنيد   ) 4
  

 بــه بــود م بــه مضــمون، نشــنيدنيچــون رســيد
  
  

  ؟شود ترتيب يافت مي به» آميزي تشبيه ـ جناس ـ تناقض ـ استعاره ـ حس«هاي  در كدام گزينه، آرايه  -130
 روي از جمال دوست به صحرا مكن كه روي) الف

  

 تر است همنشين وفاجوي، خوش  در روي  
  

  

 نكنم من خود از عشق لبت فهم سخن مي) ب
  

 ترم گر تو بگويي شكر است هر چه از آن تلخ  
  

  

 دهد مرا مي  سودا به كوه و دشت صال) ج
  

 دهد مرا اي پيالة جدا مي هر الله  
  

 ن حلقة زر استدر گوش قدرداني م) د
  

 دهد مرا هر كس كه گوشمال بجا مي  
  

 باغ و بهار من، نفس آرميده است) ه
  

 دهد مرا بيماري نسيم، شفا مي  
  

 كنار آب و پاي بيد و طبع شعر و ياري خوش) و
  

 اري خوشذو ساقي گلع ندلبري شيري معاشر  
  

  الف ـ ـه ـب  ـد  ـج   )2    و  هـ ـ ـب  ـالف  ـد    )1
  ب  ـالف  ـ ـه ـد  ـو   )4    ب  ـد  ـ هـ ـالف  ـج   )3
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  شود؟ دو اختيار يافت مي ،در كدام گزينه  -131
  كشت در كوي رقيبم يار و كس مانع نشد) 2  ترسم آخر كندت عاشق و مفتونِ رقيب  )1
  هر دم از روي تو ما را انفعالي ديگر است) 4  كه شب هجر مرا صبح قيامت سحر است ) 3

  درستي در برابر آن آمده است؟  هجايي كدام گزينه بهتقطيع   - 132
 )اَز   س   رين   با   م   هـ   وا   ها   گ   ذَشت(از سرِ اين بام، هواها گذشت ) 1
 )نَ   آ   زا   دز   س   رش   بر   مي   ت   وان   خاست(توان خاست  مي برنه آزاد از سرش   )2
  )مح   مِ   لي   لي   لي   اَ   زا   وا   سِ   ط   بس   تَن   د   ب   لَند(ستند بلند محمل ليلي از آن واسطه ب   )3
  )بِه   هر   نو   عي   ك   بو   دي   نو   شِ   لَب   بس   تي   ز   با   نَم   را(به هر نوعي كه بود اي نوش لب، بستي زبانم را  ) 4

  زن است؟و كدام گزينه با بيت زير، هم  -133
  »واي از بيداد تو ،عيش را بنياد كندي   تو اي فلك كز جور و بيداد است و كين بنياد«  
 پــاي خســرو اگــر از دســت طمــع در گــل نيســت) 1

  

 كن تا كمر از گريـه چـرا در خـون اسـت؟     كوه
  

 از فراق قـوم و خـويش امـروز اگـر مغمـوم گشـت      ) 2
  

 از وصال حـور عيـن فـردا، دلـش مسـرور بـاد   
  
  

ــ) 3 ــته دارد ز غــ ــه پيوســ ــزم كــ ــون گريــ  م چــ
  

 چــــو پيــــراهن ايــــن فتنــــه پيــــرامنم را
  

 گمانــــم بـــود كاخـــر آشــنايي بـرطـــرف ســازي) 4
  

 شدي بيگانه خوش تا يقـين كـردي گمـانم را   
  

  است؟ نادرستهاي هجايي در مقابل كدام گزينه،  نشانه  -134
)اي كه در زنجير زلفت جاي چندين آشناست   )1 )| | |− − − − − − − − − − −    

)تا بو كه يابم آگهي از ساية سرو سهي   )2 )| | |− −− − −− − −− − − −     
)لطف خدا بيشتر از جرم ماست   )3 )| |− − − − − −   

)خم زلف تو دام كفر و دين است ) 4 )| |− − − − − −    
  :جز هاي زير تعداد اركان يكسان است؛ به در تمام گزينه  -135

 عشـــق جانـــان گفتنـــي نيســـتحـــديث ) 1
  

 و گـــر گـــويي كســـي همـــدرد بايـــد    
  

 سينه از آتـش دل در غـم جانانـه بسـوخت    ) 2
  

 آتشي بود در اين خانه كه كاشانه بسـوخت 
  

 اي سپند از يك صدا آخر كجا خواهي رسيد) 3
  

 چون جرس زين جنس بايد بيشتر برداشتن
  

ــام مـــن پـــيش دوســـت ) 4 ــا مبـــر نـ  بگفتـ
  

 آنجـا كـه اوسـت   كه حيف اسـت نـام مـن    
  

  هاي هجايي در كدام گزينه تماماً درست است؟ نشانه  -136
)دل  شادان) الف   )− − −  
)انگيز  خيال) ب   )− − −   
)شان  رزمگه) ج   )− − −   
)درنگ آوريم ) د   )− −    
  الف ـ ب) 4  ج ـ د )3  ب ـ ج) 2  دالف ـ ) 1

  اركان از نظر تعداد هجا متفاوت است؟ در كدام گزينه،  -137
 اال يا ايها الساقي ادر كأساً و ناولها ) 2  حافظ از معتقدان است، گرامي دارش   )1
  پس از چندين شكيبايي شبي يا رب توان ديدن  )4  بر جاي بدكاري چو من يك دم نكوكاري كند  )3
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  است؟ نادرستري مقابل كدام گزينه، قلمرو فك  -138
 بساط حلقه و دام اسـت يكسـر ايـن صـحرا    ) 1

  

 )توصيه به تـالش و تكـاپو  (چنين بساط، دگر جاي آرميدن نيست 
  

ــن دل   ) 2 ــه در دام ــو آويخت ــوداي ت ــار س  خ
  

 )ناپذيري از ياد محبوبرهايي(به اطراف گلستان گذرم كه  آيد ننگم
  

 همــــــه ناگــــــه گلــــــوگير شــــــوند) 3
  

ــه گلوســت  ه ــر همگــان(مــه را لقمــة گيتــي ب  )تســلّط روزگــار ب
  

 ماعيب توست ار چشم گوهربين نداري ورنه ) 4
  

 )انسانالهي  تأكيد بر سرشت(م يا هريك اندر بحر معني گوهر يكدانه
  

  كدام گزينه با بيت زير، تضاد مفهومي دارد؟  - 139
  »سوزد گشت، خشك و تر چون روان  ومـدة مظلــت آب ديـش اسـآت«  
ــت   ) 1 ــدل اس ــنهج ع ــر م ــره ب ــي يكس  دور فلك

  

ــزل   ــه من ــار ب ــرد ب ــه ظــالم نَب ــاش ك  خــوش ب
  

 ديــدن روي تــو ظلــم اســت و نديــدن مشــكل) 2
  

 چيدن اين گـل گنـاه اسـت و نچيـدن مشـكل     
  

ــد   ) 3 ــام بـ ــه فرجـ ــي بـ ــه بينـ ــد كـ ــن بـ  مكـ
  

ــد   ــام بــ ــان نــ ــدر جهــ ــردد انــ ــد گــ  ز بــ
  

ــو كُ    ) 4 ــود چ ــتون ب ــر بيس ــرد اگ ــم م ــد ظل  نَ
  

ــاد  آه ــة فرهـــ ــودش تيغـــ ــعيفان شـــ  ضـــ
  

  :جز شده درست است؛ به در همة گزينه هاي زير معني واژة مشخص  -140
  »نقشش به حرام ار خود، صورتگر چين باشد  انگيز خيال كلكهر كاو نكند فهمي زين «  
  قلم) 4  توطئه) 3  خامه ) 2  خالي  هر ني ميان) 1

  
                                     ) 2(تاريخ 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  نقش اساسي در تحكيم و تثبيت حكومت عباسيان داشت؟ ،يك از خلفاي عباسي كدام  - 141

  الرشيد هارون )4  مونأم )3  منصور )2  سفاح )1
  ان بود؟هاي شاخص خالفت عباسي كدام مورد از جمله ويژگي   -142 

  .گرايي بود اجتناب از سياست عرب )1
  .اي همچون قيام علويان بود هاي پردامنه سركوب قيام )2
  .تمام بر امور سياسي، نظامي، اداري و ديني بود تنظار )3
  پايتخت عباسي براساس سنت ايراني عنوان تأسيس شهر بغداد به  )4

  گردد؟ باز مي اسالمي ن كدام حاكم يا خليفهزما  بهپيشينة تأسيس ديوان در دوران اسالمي   -143 
  معاويه )4  خطاب  عمربن )3  سفاح )2  ابوبكر )1

  منظور از اهل صفه در صدر اسالم چيست؟  -144 
  .مسلمانان اهل مدينه كه ساكن در خود شهر بودند )1
  .بضاعتي كه در جوار مسجد النبي اقامت گزيدند مهاجران بي )2
  .ت تأمين نظم و امنيت شهر را به عهده داشتندافرادي بودند كه مسئولي )3
   .زيستند پرستاني كه در مدينه مي هاي ديگري همچون يهوديان و بت پيروان آيين )4

   چرا پيامبر اسالم تصميم به هجرت از مكه را گرفت؟   -145 
  ابوطالبتنها گذاشتن پيامبر به وسيلة طايفة  )  2  اي هاي طايفه اي و حسادت هاي قبيله رقابت) 1
    تشديد آزار مشركان مكه )4  دشمني و درگيري مشركان با مستضعفان )3 
  كدام كتاب به روش موضوع محوري نوشته شده است؟    -146 

  فتوح البلدان )2    مروج الذهب و معادن الجوهر )1
  اخبار الطول )4    تاريخ بيهقي )3
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  پيدا كرد؟  جريان اسالمي وكالت از زمان كدام امام معصوم رواج   -147  
  )ع(امام هادي) 4  )ع(امام صادق )3  )ع(امام محمد باقر )2  )ع(امام سجاد )1

  مسجد جامع حاكم در كدام دوره و در كدام شهر ساخته شد؟   -148 
  قاهره ـ فاطميان )4  بغداد ـ عباسيان )3  سامرا ـ امويان )2  ايران ـ بويه آل )1

  بود؟) ص(محمد تغاز پيامبري و رسالت حضرنزول كدام سوره از قرآن به منزلة آ   -149  
  سورة فلق )4  سورة نجم )3  سورة علق  )2  سورة فصلت )1

   ترين منبع پژوهش در تاريخ چيست؟ مهم   -150  
  ساختة بشر ابزارهاي دست )2    افسانه و اساطير اقوام )1
   بناهاي تاريخي )4    تاريخي هاي كتاب )3

  
                                     ) 2(جغرافيا 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
بندي كشور ايران به  تقسيم«و » شرقي هاي مختلف فروش كاال در كشورهاي آسياي جنوب استفاده از شيوه«موارد   -151

   ترتيب با كدام ويژگي نواحي مطابقت دارد؟ به» استان 31
 .    شوند ها تشكيل مي هاي سياسي حكومت گيري برخي نواحي تحت تأثير تصميم - . آورند وجود مي ها برخي نواحي انساني را به انسان) 1
 . آورند وجود مي ها برخي نواحي انساني را به انسان - . شوند ها تشكيل مي هاي سياسي حكومت گيري برخي نواحي تحت تأثير تصميم) 2
هـا   هاي سياسي حكومـت  گيري تصميم تأثير  برخي نواحي تحت - .دهند ها شكل مي هاي انسان احي طبيعي به فعاليتبرخي نو) 3

 .    شوند تشكيل مي
ها  هاي انسان برخي نواحي طبيعي به فعاليت - .شوند ها تشكيل مي هاي سياسي حكومت گيري تصميم تأثيربرخي نواحي تحت ) 4

  . دهند شكل مي
 دهد؟ ارائه مي» دهند ها شكل مي هاي انسان نواحي به فعاليت«ينه مصداق و مثال مناسبي براي عبارت كدام گز  - 152

  .اقتصادي را راه اندازي كنند اقتصادي براساس چشم اندازهاي فرهنگي يك ناحيه، نوعي فعاليت فعاالن) 1
   .ش جديد صنعتي ايجاد كننداقتصادي، براي يك شهر با نقش سياسي، نق ريزان شهري و فعاليت برنامه   )2
   .ها، يك ناحيه گردشگري و تفريحي، در شهرهاي بندري و ساحلي ايجاد شود حكومت هاي گيري با تصميم) 3
  .هاي حمل و نقل، تمهيداتي را در نظر بگيرند ريزان كشورهاي كوهستاني، براي حل و فصل محدوديت برنامه) 4

153-  رفشار در منطقة پ ....  
 .شود كم نمي ناحيه مركز سمت به هوا فشار) 2  . شود تدريج كاسته مي و فشار هوا بهاز وزن ) 1
      .كنند تر حركت مي ها با فاصله بيشتر و سريع مولكول) 4  كند هواي گرم و سبك به سوي باال صعود مي) 3

 يزان بارش بيشتر ازشناسان براي مناطق خشك براساس ميزان بارندگي ساالنه، به م بندي، اقليم در تقسيم -154
  . شود گفته مي .................. متر ، منطقه ميلي .................. متر و كمتر از ميلي ..................

  نيمه بياباني  - 10 - 100) 2    نيمه خشك  - 100 -  150) 1
   بياباني - 50 - 0) 4    خشك  - 50 - 250) 3

به  شيميايي فيزيكي برخالف هوازدگي اساس روش كوپن، هوازدگي احي آب و هوايي بربندي انواع نو توجه به طبقه با  -155
 .دارد .................. دليل

   فعاليت زيادي Bكمبود بارش و اختالفات دمايي، در گروه آب و هوايي     )1
       فعاليت زيادي  Aهاي سال، در گروه آب و هوايي  وقوع بارش در تمامي ماه) 2
   فعاليت كمي  Eو  Dهاي آب و هوايي  مبود بارش در فصل زمستان، در گروهك  ) 3
    فعاليت كمي Cكمبود پوشش گياهي و فعاليت جانداران، در گروه آب و هوايي  ) 4

@konkurbanks



                                     )2( جغرافيا
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 24صفحه 

 با توجه به مشخصات اشكال حاصل از فرسايش بادي در دشت لوت، كدام گزينه درست است؟  -156
  . وجود آورد هاي بادي را به ها و چاله كاوشي قادر است تلماسه صورت فرسايش بادي در دشت لوت به) 1
  . اند، فرسايش آبي بر بادي غلبه دارد اي تشكيل شده در بستر درياچه اينكهها به دليل  در كلوت) 2
     .متر قابل مشاهده است 300اي با ارتفاع بيشتر از  هاي ماسه ترين تپه در اين دشت مرتفع) 3
  .   ترين اشكال تراكمي دشت لوت است متر، يكي از عميق 40با عمق بيشتر از  هاي بادي چاله) 4

 كند؟ هاي دشت لوت را بيان مي مفهوم درستي از كلوت ،كدام گزينه  - 157
  . است  بندي و مقاومت يكسان تشكيل شده ها، از رسوباتي با دانه عنوان بستر اولية كلوت هاي قديمي به درياچه) 1
  .هاي ديگر است هاي قديمي و انتقال آنها به مكان ا حاصل كنده شدن ذرات نرم درياچهه تشكيل كلوت) 2
  . است  مان با دشت لوت بر اثر فرسايش بادي تشكيل شدهمزهاي جديدي هستند كه ه ها از جمله ناهمواري كلوت) 3
  .كند اي ايجاد مي درياچه شكل را در رسوبات Uبادهاي نسبتا دائمي در طول سال در دو جهت مخالف، شيارهايي ) 4

 دهد؟  درستي نشان مي سازگان و هوازدگي را به ارتباط انواع بوم ،كدام گزينه  -158
  .زنده است سازگان بر روي بخش زنده و غير زندة بوم هوازدگي حاصل فعاليت بخش غير) 1
  .  كت كنندفيزيكي يا شيميايي مشار  توانند در هوازدگي سازگان مي كنندگان يك بوم تجزيه) 2
   .فيزيكي و شيميايي مشاركت كنند  سازگان قادرند در هر دو هوازدگي توليدكنندگان يك بوم) 3
  .      فيزيكي يا شيميايي مشاركت كنند  توانند در هوازدگي كنندگان رده اول و دوم مي هريك از مصرف) 4

  دهد؟ توايي و تايگا مطابق با شكل زير ارائه ميهاي باراني اس بوم جنگل كدام گزينه مقايسة درستي از دو زيست  - 159

 
 .  بوم تايگا است هاي باراني استوايي، كمتر از زيست سرعت رشد پوشش گياهي و ميزان توليد مادة آلي در جنگل) 1
  . ستتابش، بيشتر از تايگا ا  ةزاوي هاي باراني استوايي به دليل مايل بودن  بوم جنگل انرژي دريافتي روزانة زيست) 2
  .     بوم تايگا است هاي باراني استوايي، كمتر از زيست بوم جنگل طول و عرض جغرافيايي يا موقعيت مطلق زيست) 3
       .هاي باراني استوايي، بيشتر از تايگا است بوم جنگل بندي وايتكر، ميانگين ساالنه دما در زيست براساس طبقه) 4

 ..................پراكندگي پوشش گياهي با ارتفاع، انتظار نداريم با افزايش ارتفاع  در بررسي رابطة  -160
  . تر شود فصل رويشي گياهان كوتاه) 2  .هاي گياهي افزايش يابد تنوع و تعداد گونه) 1
  .يابد هاي جانوري كاهش  تنوع گونه) 4  .تر شود هاي گياهي كوتاه قد يا بلندي گونه) 3
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  اشاره دارد؟ ينظام جهان نياز مراحل تكو كي ترتيب به كدام به ريعبارات ز از كيهر  -161
 اعالم كردند نيخود را از د ييجدا ،يطور رسم كه به ييها دولت.  
 اقوام يدر هم شكستن مقاومت فرهنگ  
 داران هيبه انباشت ثروت سرما دنيعنوان عنصري براي سرعت بخش صنعت به  
و  يبـه خـدمت گـرفتن مبلغـان مـذهب      -ي جهـان  نياستعمار و ادغام جوامع در نظام نو - رسكوال ياسيهاي س قدرت شيدايپ) 1

  هاي فراماسونري سازمان
 شيدايـ پ - هـاي فراماسـونري   و سـازمان  يبـه خـدمت گـرفتن مبلغـان مـذهب      -ي جهان نياستعمار و ادغام جوامع در نظام نو) 2

  سكوالر ياسيهاي س قدرت
 تجـارت،  بـا  قـدرت  پيوند -فراماسونري  هاي سازمان و مذهبي مبلغان گرفتن خدمت به  -  رسكوال سياسي هاي قدرت پيدايش) 3

  صنعت و سرمايه
  و صنعت هيقدرت با تجارت، سرما ونديپ - سكوالر ياسيهاي س قدرت شيدايپ -ي جهان نياستعمار و ادغام جوامع در نظام نو) 4

  ترتيب، مربوط به مفاهيم زير است؟ كدام مورد به   -162
 داري فرهنگ سرمايه  
 جهان فرهنگي  
 فرهنگ استكبار  
 جهان تكويني    
هـاي ديگـر را    جوامع و گروه -. هاست محصول آگاهي و عمل مشترك انسان -. دهد كانون ثروت و قدرت را مورد توجه قرار مي) 1

  .ـ وجود آن مستقل از خواست و ارادة انسان است. كشاند به ضعف و ناتواني مي
هـاي آن،   عقايـد و ارزش  -. گوينـد   بخش اجتماعي جهان انساني را مـي  -. هاي آن مربوط به منطقة خاصي است عقايد و ارزش) 2

  .ـ هرچه با انديشه و عمل انسان پديد آيد، به اين جهان تعلق دارد. موافق و همسو با حق نيست
تسلط يك قوم يا گروهـي خـاص    -. انديشد يوقتي فردي در مورد موضوع خاصي م -. جويانه به جوامع ديگر دارد نگاهي سلطه) 3

  .گيرد  ها را در بر مي ـ بخش اجتماعي آن، زندگي اجتماعي انسان. آورد را بر ديگران به دنبال مي
هـايش   عقايد و ارزش - .كند صورت گفتار يا نوشتار بيان مي اش را به وقتي فردي انديشه - .گيرد كشورهاي پيرامون را به خدمت مي) 4

  .دانند متفكران مسلمان، جهان تكويني را محدود به جهان طبيعت مي - .گروه و قوم خاصي نيست در خدمت
  از انسجام برخوردار خواهد بود؟ يجهان ةجامع صورتيدر چه    -163

   .جوامع مختلف اداره شود رگذارييو قدرت تأث يهاي فرهنگ يژگيبراساس و يجهان ةكه جامع يهنگام) 1
  . را داشته باشند يهاي مطلوب جهان يژگيو ،يهاي غالب در سطح جهان نگفره اياگر فرهنگ ) 2
  .هاي مطلوب باشند يژگيهاي غالب و اثرگذار فاقد و فرهنگ اياگر فرهنگ ) 3
  .هاي متفاوت باشد حضور فرهنگ ةعرص يجهان ةكه جامع يهنگام) 4

  اي منجر شد؟ ترتيب، به چه نتيجه  هر يك از موارد زير به   -164
 سايقدرت كل زوال  
 ييرشد تجارت و انتقال ثروت به جوامع اروپا  
 فرانسه انقالب با ها دولت گيري شكل  
  دولت از دين جداييـ  ديني هويت ـ تغيير  ها اروپايي داري سرمايه و ثروت انباشت فرآيند) 1
  تاريخي و غرافياييج ابعاد در ها دولت بازرگانان ـ تعريف از نظامي ناوگان تجارت ـ حمايت با قدرت پيوند) 2
  ديهاي جد بازرگانان و دولت ونديپـ  ها و اربابان بزرگ برتر فئودال گاهيجا - ديهاي جد آمدن دولت، ملت ديپد) 3
  جديد هاي دولت، ملت آمدن پديدـ  داران زمين به نسبت تجار برتر بزرگ ـ جايگاه اربابان و ها فئودال حاكميت) 4
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 26صفحه 

  وجود آمده است؟ به داديپس از كدام رو ،ستميقرن ب ياستعمار نو ط   -165
  فناوري كشورهاي استعمارگر شرفتيپ) 1
  ها يكشورهاي تحت نفوذ به حضور غرب ليتما) 2
  طلبانه كشورهاي مستعمره هاي استقالل جنبش رييگ شكل) 3
  برداري استعمارگران به كشورهاي مستعمره جهت بهره ازين) 4

  سكوالر است؟ يتجربهاي علم  يژگيو از ،مورد كدام   -166
  . نيستند يها حس زيرا اين پديده، را ندارد يهاي انسان ها و آرمان ارزش ةتوان داوري دربار) 1
  .و سعادت بشر ندارد، معتقد است تياي براي هدا برنامه چيكه ه ييبه خدا) 2
  .شود ياي مدرن است و تنها به فرهنگ معاصر غرب محدود نم دهيپد) 3
  .رديگ يو معنوي انسان قرار م وييدندر خدمت اهداف ) 4

  كدام است؟ د،يجد يدر نظام جهان يغرب ريعامل ادغام جوامع غ نيتر همم   -167
  استعمار ) 2     نفوذ معنوي) 1
  سازش و همكاري) 4    نياز به پيشرفت) 3

  است؟ يجهان نينظام نو رييگ مراحل شكل يك از مربوط به كدام ،بيترت هر عبارت به  -168
 داشتند ازين يغرب ريكار ارزان و بازار مصرف كشورهاي غ روييبه مواد خام، ن يغرب كشورهاي.  
 شد) ها و لردها كنت(ها و اربابان بزرگ  فئودال تيمنجر به حاكم سايقدرت كل يجيزوال تدر.  
 گاهياداران ج نيسبب شد كه بازرگانان نسبت به زم ،ييداري و انتقال ثروت به جوامع اروپا رشد تجارت و برده 

  .كنند دايپ برتري
  دومـ  اولـ  سوم) 2    چهارمـ  اولـ  دوم) 1
  ـ چهارم دومـ  سوم) 4    اولـ  سومـ  دوم) 3

  اشاره شده است؟ درستطور  به نهيدر كدام گز ب،يبه ترت رياز عبارات ز كيهر ينادرست اي يدرست   -169
 بودند كه  ياقوام يكستن مقاومت فرهنگهم ش در ازمنديخود ني منافع اقتصاد نيتأم يبراي غرب يها كشور

  . كردند مي ها را تحمل سلطه و نفوذ آن
 سازد يرا م يجهان ةجامع ها، آن انيروابط مكة جوامع مختلف و شب ،يخيتار ةدر هر دور.  
   اند امور در قياس با خواست انسان تعريف كرده ةدانستن هم زيرا جادئيسم.   
 ـ رعيتي بود  و روابط اجتماعي ارباب كشاورزي ياقتصاد قرون وسطي بر مبنا.  
  ص ـ ص ـ غ ـ غ) 2    ص ـ غ ـ ص ـ غ) 1
  غ ـ غ ـ ص ـ ص ) 4    غ ـ ص ـ غ ـ ص) 3

ترين نتيجة ويژگي تعهد و مسئوليت در فرهنگ جهاني مطلوب چيست و متفكران جهان اسالم در عصر  مهم   -170
    كردند؟  بيداري اسالمي، چه اهدافي را دنبال مي

  ياسالم تيفرهنگ و هو يشان ـ خطرات سلطة فرهنگ غرب و فراموش سرنوشت نييها در تع م انكار نقش انسانعد ) 1
و  سميوناليمانند ناس يو مكاتب غرب يها مقابله با روش - شمول جهان يها و ارزش ديگسترش و تحقق عقا نةيفراهم آوردن زم) 2

  سميماركس
  هاي و مكاتب غربي مانند ناسيوناليسم و ماركسيسم شان ـ مقابله با روش شتها در تعيين سرنو عدم انكار نقش انسان) 3
خطرات سلطة فرهنـگ غـرب و فراموشـي فرهنـگ و      -هاي جهان شمول  فراهم آوردن زمينة گسترش و تحقق عقايد و ارزش  )4

  هويت اسالمي
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 27صفحه 

  ترتيب، به كدام نوع از استبداد اشاره دارد؟ هر يك از موارد زير به   -171
 كرد ز رويارويي مستقيم با فرهنگ توانمند اسالمي دوري ميا .  
 اي جز حذف مظاهر اسالمي نداشت چاره .  
 كوشيد با رعايت ظواهر اسالمي، ظاهر ديني خود را حفظ كند داراي هويتي غير اسالمي بود و مي.  
 كرد در ساية قدرت و سلطة جهان غرب عمل مي .  
  ـ استبداد استعماري ـ استبداد قومياستبداد استعماري ـ استبداد قومي ) 1
  استبداد قومي ـ استبداد استعماري ـ استبداد استعماري ـ استبداد قومي) 2
  استبداد قومي ـ استبداد استعماري ـ استبداد قومي ـ استبداد استعماري) 3
  استبداد استعماري ـ استبداد استعماري ـ استبداد قومي ـ استبداد استعماري) 4

  تطبيق دارد؟» آميز مذهبي نوع دوم در دنياي مسيحيت هاي اعتراض حركت«ورد با كدام م  -172
هاي محلي توانسـتند بخشـي از    فقط با قدرت پاپ مخالفت داشتند و در تقابل با جريان دنياگرا قرار گرفتند و با حمايت قدرت) 1

  .اروپاي مسيحي را از تسلط كليسا خارج سازند
هـا و ديگـر    يـك كاتولقرار گرفتن توسط مورد هجوم دليل  و به تقابل با جريان دنياگرا قرار گرفتند رد معنوي داشتند و دركروي) 2

  .ها و امكان گسترش پيدا نكردند پروتستان
 ياروپـا هاي محلي توانستند بخشي از  با جريان دنياگرا تقابل نداشتند و با حمايت قدرت فقط با قدرت پاپ مخالفت داشتند و) 3

  .خارج سازند سايتسلط كلرا از  يحيمس
و ديگـر   ها كيمورد هجوم قرار گرفتن توسط كاتول ليدل و بهنداشتند در تقابل با جريان دنياگرا قرار اما  رويكرد معنوي داشتند) 4

  .ها و امكان گسترش پيدا نكردند پروتستان
  است؟ نادرستها و جمالت زير،  چه تعداد از عبارت  -173
 بردند يبه سر م ياستعمار طيدر شرا ،رانيو ا يعثمان ن،يمانند چي ،كشورهاياستعمار ةدر دور .  
 »ي استجهان نينظام نودر  نيتكو ندآيفردومين مرحله از » يفراماسونر يها و سازمان يبه خدمت گرفتن مبلغان مذهب .  
 به انقالب مربوط  هاي فلسفي روشنگري و تغييرات اجتماعي انقالب فرانسه ريشه در دوران رنسانس و انديشه

  .صنعتي دارد
  شدند يم دهيپرست با غفلت از نگاه توحيدي به عالم، خداوندگاران متكثّر قرون وسطيدر فرهنگ.   
 هدايت و سعادت بشر ندارد يبرا يا كه هيچ برنامه ياعتقاد به خداي ييعن سميدئ.  
  چهار) 4  سه) 3  دو) 2  يك) 1

  اشاره دارد؟ ها ي در گزينهبه چه مفهوم ،بيترت به رياز عبارات ز كيهر   -174
 كردن انينوشتار ب ايصورت گفتار  خود را به ةشياند  
 ها دانستن براي دخل و تصرف فرهنگ يخادم ةرا ماد ينيجهان تكو  
 و گسترش در كل جهان يو قوم ييايعبور كردن فرهنگ از مرزهاي جغراف  
 شناخت متقابل ةزيفراهم كردن انگ  
تعهـد و   يژگـ يو -ي فرهنگ جهان - گريكديها با  اول به تعامل جهان دگاهيد -ي و فرهنگ يبخش ذهن نيب يتناسب و هماهنگ) 1

  يدر فرهنگ مطلوب جهان تيمسئول
  ها ها و احترام به آن قبول تفاوت -  فرهنگ سلطه -  گريكديها با  اول به تعامل جهان دگاهيد - ي و فرهنگ ياجتماع ةورود به محدود) 2
تعهـد و   يژگـ يو - فرهنگ سلطه - گريكديها با  دوم به تعامل جهان دگاهيد -ي و فرهنگ يذهن بخش نيب يتناسب و هماهنگ) 3

  يدر فرهنگ مطلوب جهان تيمسئول
  ها ها و احترام به آن قبول تفاوت - ي فرهنگ جهان -  گريكديها با  دوم به تعامل جهان دگاهيد - ي و فرهنگ ياجتماع ةورود به محدود) 4
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 28صفحه 

  است؟ نادرستهاي مختلف در طول زمان،كدام مورد  هاي فرهنگ ژگيدر ارتباط با وي   - 175
هـاي   كنند و بالعكس برخـي ديگـر گسـترش بسـياري دارنـد و فرهنـگ       ها از مرزهاي جغرافيايي خود عبور نمي برخي فرهنگ) 1

  .مختلف،گسترة جغرافيايي و تدوام تاريخي يكساني ندارند
آيد كه اغلب عمري طوالني دارنـد و از مرزهـاي    هاي متفاوتي پديد مي ع، فرهنگهاي متعدد و متنو در طول زمان در سرزمين) 2

  .كنند جغرافيايي خود عبور مي
  .گونه نيستند ها تداوم تاريخي و گسترش جغرافيايي بيشتري دارند و برخي اين برخي از عناصر و اجزاي فرهنگ) 3
  .آيند وجود مي برخي در مناطقي محدود بهها كوتاه و برخي ديگر طوالني است و  عمر برخي از فرهنگ) 4

  
                                     فلسفه 
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  قرار دارد؟ ،كدام پرسش در حوزة فطرت ثاني  -176

  آيا جهان آغاز و انجامي دارد؟) 2  در دانشگاه كدام رشته را انتخاب كنم؟) 1 
  هاي مدرنيته چيست؟ ويژگي) 4  هاي انقالب اسالمي ايران چه بود؟ زمينه) 3

................ خواندند؛ اما سقراط خود را فيلسوف يعني مي................ دانشمندان ِزمان سقراط و قبل از او، خود را   -177
  .ناميد  مي

  دانشمند -سوفيست )  2    دوستدار دانش -سوفيست ) 1 
  دانشمند –فيلسوف ) 4    دوستدار دانش -فيلسوف ) 3 

  .است............... ترتيب، به جهت  شباهت و تفاوت فلسفه و رياضيات به  - 178
  غايت -روش ) 2    روش –موضوع ) 1
  موضوع -روش ) 4    روش –هدف ) 3

  شود؟ اي فلسفه، مربوط مي كدام گزاره به بخش ريشه  -179
  .فرما است بر تاريخ بشر قانون خاصي حكم) 1
  .هاي مختلفي براي شناخت جهان وجود دارد راه) 2
  .انسان مدني بالطّبع است و به جمع و جامعه گرايش دارد) 3
 .مفاهيم اخالقي براي زيست اجتماعي انسان وضع شده است) 4

  يك با مكتب اصالت فرد ارتباط دارد؟ كدام  -180
  .فرد جداي از جامعه هويت مستقلي ندارد) 2  .دار تربيت جوانان باشند عهدهبايد مدارس دولتي ) 1
  .تر از آزادي فردي است عدالت مهم) 4   .ه شوددبايد مالكيت خصوصي محترم شمر) 3

  ؟نيستهاي انديشيدن فيلسوفانه،  كدام عبارت از پيامد  -181
  جستجوي استدالل عقلي بعد از پذيرفتن باورها و اهداف) 1
  ختن چرايي و يافتن داليل درستي يا نادرستي باورهاآمو) 2
  دست يافتن به آزاد انديشي و كسب شخصيتي مستقل) 3
  هاي مربوط به زندگي تأمل كردن در باور) 4

  كدام عبارت، درست است؟  -182
  .فيلسوف همواره سعي در نشان دادن باطل بودن افكار و عقايد و باورهاي مردم دارد) 1
  . هاي فلسفي را براي آموزش آن به ديگران، ارائه دهند هائي از مغالطه كنند نمونه عي ميفيلسوفان س) 2  
  .انديشند كساني كه داراي تفكّر فلسفي نيستند در مسائل بنيادين فلسفي مانند آزادي و خوشبختي نمي) 3
  .راي انسان هموار نمايدگيرد تا راه رسيدن به اعتقادات درست را ب هاي منطقي ياري مي فلسفه، از توانايي) 4

@konkurbanks
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 29صفحه 

  از داليل اطالق مهد تفكر فلسفي به يونان دانست؟ توان نمييك را  كدام  -183
  .هايي كه به زبان فلسفي نگاشته شده در يونان باستان بوده است ها يا قطعه نخستين مجموعه) 1
  .ددانش فلسفه در يونان شكل گرفت و درآنجا متوني تأليف شد كه جنبة فلسفي داشتن) 2
  .و رموز طبيعت بودند  انديشمندان يونان در پي دست يافتن به اسرار) 3
  .تفسير جهان و هستي به روش عقالني، در يونان رايج شد) 4

چه چيزي ذهن نخستين انديشمندان يونان را به خود مشغول كرده بود و كدام يك جزو انديشمندان اولية يونان   -184
 شوند؟ محسوب مي

  تالس، فيثاغورس -داد  ها رخ مي در اطراف آنتغييراتي كه ) 1
 پارمنيدس، تالس -دست يافتن به حقيقت و فضيلت اخالقي ) 2
  سقراط، ارسطو -دست يافتن به مادة نخستين هستي و جهان ) 3
 تالس، پروتاگوراس -داد  ها رخ مي تغييراتي كه در اطراف آن) 4

  وف است؟ترتيب از كدام فيلس هر يك از عبارات زير به  -185
 »هيچ چيز ثابتي در اين جهان وجود ندارد -هستي يك امر واحد ِثابت است «

  هراكليتوس –پارمنيدس ) 2    فيثاغورس –پارمنيدس ) 1
 پارمنيدس -هراكليتوس ) 4    فيثاغورس –هراكليتوس ) 3

 كدام عبارت دربارة سقراط درست است؟  -186
  .گفت انديشيد و سخن مي صرفاً دربارة مسائل بنيادين وجود و هستي مي) 1
  .در آثار خود، نقش حقيقي فلسفه را در زندگي به تصوير كشيده است) 2
  .هاي سوفسطائيانِ زمانِ خود بود متأثر از انديشه) 3
  .تفكر عقالني را احيا و فضيلت را استوار ساخت) 4

  گرفت چگونه بود؟ كار مي روشي كه سقراط در مباحث فلسفي به  - 187
دهنده را به  كرد تا پاسخ پرسش دربارة مفهومي اساسي، با توجه به پاسخ طرف مقابل پرسش ديگري را مطرح ميبعد از ) 1  

  .آورد دست مي حقيقت برساند و آنچه كه حق بود از زبان پاسخ دهنده به
جامعه سودمند است  آورد؛ بلكه از فضيلت است كه ثروت و هر چه كه براي فرد و كرد كه ثروت، فضيلت نمي خاطر نشان مي) 2 

  .آيد دست مي به
  .كرد كه بايد كمال نفس را بر هر چيز ديگر، مانند جسم و مال و ثروت ترجيح داد با استدالل و برهان ثابت مي) 3 
  .ايستاد ويژه جوانان آتن باز نمي گاه از بيدار ساختن، پند دادن و حتي سرزنش كردن مردم به هيچ) 4  

  ؟شود نميماتي كه ملتوس در دادگاه بر سقراط وارد كرد، محسوب كدام مورد جزء اتها  -188
  باز گرداندن افراد از دين و آيين پدرانشان) 2   .ها اعتقاد داشتند انكار خداياني كه همه به آن) 1 
  گمراه ساختن جوانان) 4  پذيرفتن ماه و خورشيد به خدايي) 3

  كند؟ بيان ميكدام عبارت، نظر سقراط را دربارة داناي حقيقي   -189
  .فقط خداوند داناي حقيقي است) 2    .داند كسي كه بداند هيچ نمي) 1
  .پذيرد كسي كه عدالت فوق بشري را مي) 4  فيلسوفان و دانشمندان حقيقي) 3

  به نظر سقراط در چه صورت او سزاوار محكوم شدن به جرم عدم اعتقاد به خدا بود؟  -190
  نداشتن دانش دربارة خداوند و مرگ) 2  يينپذيرفتن ماه و خورشيد به خدا) 1
  در جستجوي دانش بودن و آموختن به ديگران) 4  خاطر ترس از مرگ سرپيچي از فرمان خدا به) 3 
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 30صفحه 

  ؟ندارداشاره  شناسي،  هاي قلمرو روان كدام گزينه به پرسش  -191
  كند؟ يها عمل م   گيرد متفاوت از ساير موقعيت كه در جمع قرار مي چرا يك فرد وقتي )1
  بهتر از مطالعه بدون فاصله زماني است؟ چرا مطالعه با فاصله زماني، )2
  بهبود اختالل هراس مؤثر است؟ در كارگيري رفتار درماني، آيا به )3
  انجام چه كارهايي براي كاهش استرس الزم است؟) 4

  ازش است؟يك از انواع پرد كارگيري كدام ترتيب ، بيانگر به به» الف و ب«هاي  جمله  -192
  .نامد كودكي به دليل شباهت رنگ خرمالو و گوجه فرنگي،خرمالو را هم گوجه فرنگي مي) الف  
  .كند بندي مي داران و پستانداران طبقه ها را در گروه مهره   كودكي كه گربه) ب  
  ادراكي –ادراكي ) 4  مفهومي –ادراكي ) 3  مفهومي –مفهومي ) 2  ادراكي –مفهومي ) 1

آموزان پايه دوازدهم يك مدرسه، به كاهش احتمال  هاي مقابله با فشار رواني به دانش كه آموزش شيوه درصورتي  - 193
  ابتالي آنان به استرس منجر شود، كدام هدف تحقق يافته است؟

  توصيف) 4  تبيين) 3  فرضيه) 2  كنترل)1
  .هاي زير درمورد روش علمي پاسخ دهيد به پرسش  -194

  چيست؟ ركن اساسي روش علمي) الف  
  روش ارائه شده در علم تجربي چگونه قابل اجرا و معتبر است؟)ب  
  در حيطة امور غير قابل مشاهده  –مشاهده و قانون) 2  در حيطة حواس پنجگانه  –مشاهده و فرضيه) 1
  در حيطة حواس پنجگانه  –مشاهده و نظريه ) 4  پذير در حيطة امور مشاهده –مشاهده و تجربه ) 3

  اشاره دارد؟ ،عبارات زير به كدام جنبة رشد انسانهريك از   - 195
  .دارد هاي آپارتمان آهسته قدم بر مي مريم هنگام پايين آمدن از پله) الف  
  ريزي علي براي آمادگي در آزمون نوبت اول  برنامه) ب  
  داشتن كارت واكسن كرونا در اماكن عمومي) ج  
  تغييرات خلق و خوي مونا در نوجواني) د  
  اخالقي –اجتماعي  –شناختي  –اجتماعي ) 2  هيجاني –اخالقي  –شناختي  –ي اخالق) 1
  شناختي –اخالقي  –اخالقي  –اجتماعي ) 4   هيجاني –شناختي  –اجتماعي  –اخالقي ) 3

تحت تأثير كدام صفات ايجاد » شروع راه رفتن«و » خوش اخالق بودن«و » رنگ پوست«ترتيب  يك از موارد، به هر  -196
   شود؟ مي

صـفاتي   – .كنند صفاتي كه در شرايط خاص و با گذشت زمان بروز مي  –. كنند صفاتي كه از روز تولد در ظاهر و رفتار بروز مي) 1
  .كنند كه از روز تولد در ظاهر و رفتار بروز مي

صـفاتي   –. كنند بروز ميصفاتي كه در شرايط خاص و با گذشت زمان  –. كنند صفاتي كه از روز تولد در ظاهر و رفتار بروز مي) 2
  .كنند كه در شرايط خاص و با گذشت زمان بروز مي

 –. كننـد  صفاتي كه در شرايط خاص و با گذشت زمان بروز مي – .كنند  صفاتي كه در شرايط خاص و با گذشت زمان بروز مي) 3
  .كنند صفاتي كه از روز تولد در ظاهر و رفتار فرد بروز مي

 – .كننـد  صفاتي كه از روز تولد در ظاهر و رفتـار فـرد بـروز مـي     – .كنند و با گذشت زمان بروز مي صفاتي كه در شرايط خاص) 4
  .كنند صفاتي كه از روز تولد در ظاهر و رفتار فرد بروز مي
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 31صفحه 

  ترتيب درست بيان شده است؟ ها در كودك به   گزينه، رشد مهارت  در كدام  -197
  دكمه لباس دست گرفتن، بستن پرتاب توپ، قاشق به) 1
  قيچي كردن كاغذ، بستن بند كفش، باال رفتن از پله) 2
  دست گرفتن، باال رفتن از پله، پرتاب توپ مداد به) 3
  ضربه به توپ، باال رفتن از پله، بستن بند كفش) 4

حاسن هستند، اي از معايب و م آموزان دبيرستاني كمك كند تا دريابند جوامع و افراد آميزه كه معلم به دانش زماني  -198
  يك از پيامدهاي ناسازگارانه تغييرات شناختي اشاره دارد؟ به كدام

  .رود  هاي روزمره از بين مي گيري مشكالت نوجوانان در تصميم) 1
  كاهش يافتن حساسيت نوجوانان نسبت به انتقاد ديگران) 2
  .يابد فرد بودن در نوجوانان كاهش مي به احساس منحصر) 3
  بهتر بين آرمان و واقعيت  برقراري موازنه) 4

با كدام گزينه مرتبط » .كودكي كه براي دريافت واكنش هيجاني مادر، رفتار پرت كردن گلدان را تكرار مي كند«  -199
  است؟

  .دهد به هيجانات خود جهت مي )2  .رفتار كودك معطوف به هيجان ساده است) 1
  .هاي هيجاني نيست سير نشانهقادر به تف) 4  .هاي مختلف آگاهي ندارد نسبت به هيجان )3

  اشاره به كدام موضوع دارد؟» مارگزيده از ريسمان سياه و سفيد مي ترسد«المثل  ضرب  - 200
  تحريك حواس ) 2    سازي ادراكي آماده) 1
  سبك پردازش اطالعات ) 4    اطالعات موجود درحافظه) 3

ماه دچار خستگي و  كنند، در اسفند پايه را آغاز ميآموزان دوازدهم كه از تابستان مطالعه دروس  به چه علت دانش  -201
  شوند؟ عدم تمركز بر روي مطالب درسي مي

  درگيري و انگيختگي ذهني ) 2    ها    تغييرات دروني محرك) 1
  يكنواختي و ثبات نسبي ) 4    آشنايي نسبي با محرك) 3

  است؟ امرتبطرو، ن كدام گزاره با تصوير روبه  -202
  
  
  .كنيم كه وجود خارجي ندارد، ادراك چيزي فراتر از احساس است ادراك ميگاهي چيزي را ) 1
  .شود عنوان يك خطاي شناختي وارد نظام ذهني فرد مي اگر تعداد خطاهاي ادراكي زياد باشد، به) 2
  .كنيم  وجود خطاهاي ادراكي نشانگر اين است كه آنچه را حس مي كنيم، الزاما چيزي نيست كه در ذهن خود ادراكش مي) 3
  .مانند هاي حسي باقي مي ها در همان حد تحريك گيرنده   شوند و بعضي محرك كنيم، تفسير نمي همه آنچه احساس مي) 4

دهد و استفاده از حواس مختلف براي انجام دادن  شده را كاهش مي  ها، اثر منفي توجه تقسيم   يك از گزينه كدام  -203
  يك تكليف بر ايجاد كدام توجه است؟

  توجه متمركز –ميزان شباهت تكاليف ) 2  غيرارادي   توجه –تعداد تكاليف  )1
  توجه غير متمركز –درجه دشواري ) 4    توجه غيرارادي –مهارت ) 3
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 32صفحه 

  ترتيب در دو موقعيت زير كدام است؟ عوامل موثر در پيدا كردن محرك هدف، به  -204
  اي پر از روسري  يافتن يك روسري در قفسه) الف
  هاي مشكي فتن يك كيف آبي در بين كيفيا) ب

  تعداد عوامل انحرافي  –فرد بودن  به ويژگي منحصر) 2  فرد بودن به ويژگي منحصر –تعداد عوامل انحرافي  )1
  تعداد عوامل انحرافي  –جو  و جست) 4  جستجو  –فرد بودن  به ويژگي منحصر) 3

  يابد؟ م اصول مكتب گشتالت سازمان ميترتيب براساس كدا به» الف و ب«هاي  ادراك از شكل  -205
  

  ) ب            )الف
  

  استمرار  -مجاورت، ب -الف) 2  شكل و زمينه -مشابهت، ب -الف) 1
  تكميل -مجاورت، ب -الف) 4    تكميل -مشابهت، ب -الف) 3

  

       sanjesheducationgroup@                سنجش يشيآزما يهاآزمون تلگرام كانال  
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 آزمايشي آزمون پاسخ تشريحي
  چهارممرحلة ـ  يازدهمسنجش 
)26/09/1400(  

)يازدهم( و علوم انسانيادبيات   

  

  :باشد ياز طريق سايت اينترنتي زير قابل مشاهده م 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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  . قد مجاز

2/09/1400(  

فروختن مجـازاً

مع –مشـهور  : ه 

  . والخير است

»آب و گل«* ق 
.ن شيرين است

فا* » ر به بستر

26 چهارممرحلة 
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استعاره از عشق
سخنان –) مرتبه

  
شهر«تشبيه  * 

2  


م( و علوم انساني 

  ).كنيد

كار بردن  مكر به

شعله: التهاب*  

تو –لطف  –ان 
كار بيهوده –وي 

رفع ←رفأت ) 4

  زنّار  ← 

ي مذكور منسوب

ا »گوهر«) * ت
م 2(جود شمس 

.س تبريزي است
.استعاره دارند 

)2(سي 

يازدهم؛ ادبيات

اشتباه نك» فعت

 

حيله و –كردن 

  : ها ن
 يا اخطار كردن

  . ي كم

احسا: عنايت*  
رو زياده: كاري ف

4  حجوب 

ذنّار –طوق  ←
  التفات  ←ت 

   

رباعي) ب 

مرتبه در عبارت 
ب استعاره از وج

ستعاره از شمس
»ران خشم و آز

  د تشبيه 

 فارس

سنجش ي

رف«ين واژه را با 
  غيرتي

 اي از مردمسته
  موافق  –

يقت را پنهان ك

اند و اصالح آده
 براي ترساندن

روشنايي –دك 

ه بر شتر بندند
گزاف* فرمانبري 

  : ها ن
مح ←مهجوب  

  : ها ن
←طوغ ) 2   

الطفات) 4 

  : ها ن
)مثوبات ←ت

  : اند از عبارت
     خي 

  : شده
2( از عالم معنا 

ترتيب همگي به» 

اس» مه«*  شهر 
فور«* ي دارند 

فاقد –قمند نشو 

    
 

 .رست است
  : اي فرد

اي(مهرباني  –ت 
بي –اراده بي: صر
دس –شكل  –ر 
–عقيده  هم –سو 
حقي –سازي  نگ

 .رست است
ه غلط معني شد

ويژه ياد بلند به
نور اند: كورسو* 

 .رست است
  : هاي مذكور

كجاوه كه –مهد 
ف –اطاعت  –ي 

 .رست است
اليي و اصالح آن

)3  مشحون ← 
 .رست است

اليي و اصالح آن
نصيب بي ←ب 
   امل  ←

 .رست است
اليي و اصالح آن

مصوبا) (حميت 
 .رست است
ها ع و اصالح آن

لدين محمد بلخ
 .رست است

شد هاي خواستهه
استعاره»  غيب

»قند –گلستان 
  

مجازاً به معني
بخشي جان»  بهار

 .رست است
  : هاه
كنايه از عالق» ه
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در 3گزينه  

هامعني واژه
شفقت: رأفت

سست عناص
ظاهر: هيئت
همس: متّفق

نيرن: تلبيس
در 2گزينه  

هايي كهواژه
فر: نهيب* 

* -اضطراب 
در 4گزينه  

همعاني واژه
م: محمل* 

برداري فرمان
در 1گزينه  

هاي امالغلط
مشهون) 2
در 2گزينه  

هاي امالغلط
نسيببي) 1
←عمل ) 3
در 1گزينه  

دو غلط امال
←هميت(
در 4گزينه  

موارد غلط و
ال جالل) الف

در 4گزينه  
بررسي آرايه

خزائن«) 1
گ –باغ «) 2

.دهان است
م» خانه«) 3
شهر و«) 4
در 2گزينه  

بررسي آرايه
دل منه«) 1
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در سـروده  

. ـان اسـت  

حـذف بـه   

 قسـمت  (ي    

جملـة  (ـن       

ـذف فعـل   

ationgroup

  . موالناست

    

د» سـخنان «ـي   

  .شود
  .گذار است

ر اختيار نامحرمـ

ح) شد( اسنادي 

ل غيـر اسـنادي

ـد نـه يـاد وطـن

حـ -) ه وابسـته 

2/09/1400(  

تضمين از شعر 
  
.زيبارو -2گواه  

مجازاً بـه معنـي 

شروشن مي -2 
كنايه از تأثيرگ» 
   

  ت به باغ 

ز قرار گرفتن در

  : ها جايگاه آن

فعل –)  وابسته

فعـل –) وابسـته 

زم سـياحت كنـ

جمله(ن انداخت 

26 چهارممرحلة 

»ها مرا رها كن
). رزمشاه است

-1به معني ) ب

»زبان«قط واژة 

.كنداثر مي -1
»آتشين«.  است

.خوردچشم مي

حيات – به نقد 
.  

ة اسرار و بيم از

هاي تبعي و جش

 

جملة(ضعيفان 

جمله و(برافكن 

دگر نه عـز) ساز

ه شور در جهان

3  


م( و علوم انساني 

بنه به بالين، تنه
الدين خوار جالل

قد ايهام تناسب

، ولي فق)كندروار

 دارد؛ به معني 
مجاز از سخنان

به چ» شمع«شي 

جان :تشبيه) ب
خبر افتاديد، بي

 راز از صندوقچة

  .  است

ينك يافتن نقش
  رار مفعول 

  اليه
  ) ندارد 

  .   است

 ) ح موارد غلط
 (  

  )قش اضافي

كني به حال ضي

وي چو آتشت ب

س پيوند وابسته( 
  
اين همه) ساز ته

   

يازدهم؛ ادبيات

و سر بر«عبارت 
م اسب سلطان ج

فا. (ايهام دارد» 

سك –ون شمع 

ايهام» گيردمي
م» من« و براي 

بخش و جان» دم

ب  اطرافيان 
 محبوب را شني

شكست، افشاي
 

 و حاوي اغراق

كرار هستند و اي
تكر: هاشكايت) 

ا طوف به مضاف
/ي وجود دارد 

صراع دوم متمم

اصالح(شده  خص
)اضافي / نهادي 

نق/ گروه متممي 

نظر مي) ساز سته

پرده از رو) ساز ه

كه) جمله هسته
.ه قرينة لفظي

پيوند وابست(كه  

...عال و منادا و 

سنجش ي

ع – مردم زمانه 
نام» بادپا«. (ست

»شاهد« –خيص 

چو(شود فت مي

م« –ق و محبت 
ستعاره از فتيله،

خنديان گريه مي

   
ا -2روزگار  -1 

ز اوصاف جميل
  كر و انديشه

كه نبايد دل را ش
 ). اقعي نيست

نظر گرفته شده

تك –ل بد –وف 
)2    مم

 به مسند يا معط
نيست به معني/  

در مصل منادا و 

ير پيوسته مشخ
گروه(التفاتت  
گ(در ضميرش  

   
پيوند وابس(كه ) 

پيوند وابسته(كه 
  .ييعنا

ج(وري آموخت 
به) كند(سنادي 

ك)جملة هسته( 
  . وي

 اساس تعداد افع

    
 

مجازاً به معني 
ق و استعاره اس

استعاره و تشخ 
 .رست است

  : هاه
ده، دو تشبيه ياف

  . ود
استعاره از عشق 

سا» شمع«براي 
مي« اول تناقض 
 .رست است

:هاي هر مورده
دوران به معني

هر كه خبري از 
به معني فك» سر

علّت اينك: تعليل
 كه اين دليل وا
مورد اضافه در ن

 .رست است
بعي شامل معطو

معطوف به متم 
معطوف: هاليت

هست(رار نهاد 
در مصراع اول» م

 .رست است
گاه و نقش ضما

)2  )ش مفعولي
)4  )ش اضافي

 .رست است
:شده د خواسته

)جمله هسته(ت 
  . ي
ك) جمله هسته(

ذف به قرينه مع
 سر كويت مجاو
حذف فعل غير اس
ر زبان شيرينت

به قرينة معنو) د
 .رست است

ت هر گزينه بر

www.sanjeshse

»زمان«) 2
فاقد اغرا) 3
»كبك«) 4

در 3گزينه  .
بررسي آرايه

در سرود) 1
شوديده مي

»آتش«) 2
ب» زبان«) 3
در بيت) 4

در 2گزينه  .
بررسي آرايه

د: ايهام) الف
:تناقض) ج
س«: مجاز) د
حسن تع) هـ
در صورتي(
عنوان م به) و

در 4گزينه  .1
هاي تبنقش

:بوستان) 1
چشم شه) 3
تكر: سرو) 4

اندام«: توجه
در 1گزينه  .1

بررسي جايگ
نقش(آريم ) 1
نقش(دلم ) 3

در 3گزينه  .1
بررسي موار

شنيدمت) 1
قرينة معنايي

(به خدا ) 2
حذ) دهممي
كسي بر) 3

ح -) وابسته
آفرين بر) 4

باد(اسنادي 
در 2گزينه  .1

تعداد جمالت

erv.ir
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  )مله
  .ت

كـه نقـش   

ت وفـاداري   

ري در دام   

 در گزينـة  

ري عمـر و  

ationgroup

جم 4) (ه معنايي
چنان يارت است

  ) بدل( 

  .شوده مي
ك(راي تـو اسـت   

  
  طبع

درخواسـت(سـخ   

ت روح و گرفتـار

مده است، ولي

هشدار بر ناپايدار

2/09/1400(  

  ) جمله 2 (

حذف به قرينه( 
چ آن ناتمامي) ي

ميرزا عباس – 

  ) ف

  ) بدل(لوي 

زندة قيد تشبيه
بدل بر: خود * 

). شوداصل مي
ط اعت و مناعت

هوم گزينـة پاسـ

اسـارت«هـا،  نـه   

آ» آب –طوطي 

تأكيد و ه«سخ، 

26 چهارممرحلة 

...).اند و دويده 

است –) عنايي
هستي(اه تمامي 

)معطوف(ويش 
  )بدل(

معطوف( و گداز 

ر به موالنا يا مول

تشبيه است، سا
.ند جمله است

هاي نفساني حا
توصيه به قنا) 4

ي است، ولي مفه

هـوم سـاير گزين

ط –روح باقي « 
  . است» ن

وم گزينة پاسمفه

4  


م( و علوم انساني 

–اي برده: اندده

ذف به قرينه مع
كنون ما/ ت بود 

هاي شخصي خو
(هاي يزد ز بچه
پر سوز –) طوف

مشهور –) بدل(

كه ادات ت) چو( 
مسن) جرم(رفي 

ه تمنيات و هوا
  طبع ناعت

  گر 

كرم و نيكوكاري

و مفه»  دنيـوي  

ها تحت عنوان
يگاه اصلي انسان

  .ست

و م» هان فرصت

يازدهم؛ ادبيات

عنايي حذف شد
   
   

حذ(هستي  –) د
ند اختر هوادارت

  :  گزينه
هبا دريافت: بعي

ا –) بدل(شايق 
معط(هوي مردم 

  .ت
(الدين   به جالل

از طرفي. است
و از طر) جرم(ي 

كه از توجه به(ي 
ارزشمندي من) 

  ام غروب
ي با سربازان ديگ

ك) غير از پاسخ(

رت به تعلّقـات

هت كه در گزينه
جاي«رين، يعني 

ا» هاد در پديده

 و از دست دادن

سنجش ي

عين به قرينه مع
)جمله 4(ميرم 
)جمله3(وخت 
  ) مله

بودند(هوادارت  
دي اول، صد بلن

ها در هرشاخص
هاي تبخان نقش
آقاي ش: ي تبعي

هياه: هاي تبعي
است) و( ميانوند 
ملقّب: ي تبعي

متمم ا) چو(فة 
اليه براي مضاف: 
 

ت ننگ و خواري
)3  قرّبين

  : ده
شاهيان به هنگا
غول و جايگزيني

  ن جنگ 

(هاي همة گزينه

وابستگي و اسار 

ه، روح الهي است
 معنا و بهشت بر

تجلّي خداوند« 

ف بر گذر عمر

    
 

افعال مع(دويده 
بم –جانا  –شوم 

سو –بشويم  – 
جم 3( داد  –ود 

–بودي : منظور
هاللي بود:  بيت

 .رست است
هاي تبعي و شش
خ –آغا  –شاه  

هاينقش –خص 
هنقش –موالنا  

داراي» ز و گداز
هاينقش –خص 

 .رست است
  : نه درست

دليل حرف اضا ه
:بيگانه) * فعول
 .نهاد: دل). * 

 .رست است
  : هاه
في و مذمتن: ال

الي عارفان و مق
 .رست است

شد هاي ترسيمنه
حكومت خوارزمش
شدن سربازان مغ

رگيري در ميدان
 .رست است

شده و ه اع داده
  . ست

 .رست است
عدم«: ه پاسخ

  . است
 .رست است
شده ت مشخص

همانا عالم» ف
 .رست است

:يح گزينة پاسخ
 .رست است

تأسف«ها،  گزينه

www.sanjeshse

د –برده ) 1
ش –آمد ) 2
خواستم) 3
بو –بود ) 4

افعال بيت م
شكل كامل

در 1گزينه  .1
بررسي نقش

:شاخص) 1
فاقد شاخ) 2
:شاخص) 3

سوز«: توجه
فاقد شاخ) 4

در 3گزينه  .1
توضيح گزين

به: خورشيد
مف(تو را : ت

)نهادي دارد
در 1گزينه  .1

مفهوم گزينه
بيت سؤا) 1
همت واال) 2

در 4گزينه  .1
اصالح صحن

نابودي ح) 1
ش كشته) 2
شدت در) 3

در 2گزينه  .2
مفهوم مصرا

اس) محبوب
در 3گزينه  .2

مفهوم گزينه
ا» نفسانيات

در 4گزينه  .2
مفهوم قسمت

يوسف«پاسخ 
در 3گزينه  .2

مفهوم صحي
در 1گزينه  .2

مفهوم همة
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) 4د گزينه 

: »تطیـر«، )

: »فـع الّنـاس

 3و  2هاي 

2  

 11كتاب ←

و  1گزينـه  

 كـه بـراي   
مبلغ را در 
شهرش باز 
گرفـت كـه     
و چـوب را     

. كشـيد  ـي  
ج داشـت،   
ـول بـه او   

ationgroup

  1س 

رد(زند  يب نمي

)4و  3هـاي   نـه 

أنف«) 3و  1ـاي  

ه رد گزينه( مان 

درس  26ص  

←) 3و  1هاي 

 3(  

رد گ(هشتاد بـار  

 آن دو خواست
و وعده داد كه م
جر نتوانست به ش
داد و تصـميم گ
سـت، بنويسـد و
مدن تـاجر را مـ

اش احتيـاج نواده  
ترسيد پـ زيرا مي

2/09/1400(  

 

درس 11ص  11 

آسي: »الترض«) 4

رد گزين(   اسـت 

هـا رد گزينـه (م   

م مكالسي برنده

11كتاب  ← 

ه رد گزينه( ـات

رد گزينه(ستم 

هش: »انین مرّه« 

، روزي يكي از
ت، گرفت و به او
ا گذشت اما تاج

ت نـدش را از دس
 اتفاق افتـاده اس
شست و انتظار آم
ن آنچه كـه خـا
ستش شتافت، ز

26 چهارممرحلة 

 . ته شده است

كتاب ←) 3و

و  2هاي  گزينه

زائد» پرنده«ه 

تـرين مـردم تني 

هم: »زمیلتنا الفائزه

)1و  4هاي  ينه

ملمعـبهترين : »

دوس: »صدیقي«، 

)2و  4هاي  ينه

كردند، ندگي مي
فر احتياج داشت

ها روزها و شب. 
ت شد اما اميدش
رح آنچه برايش
نشس  كنار دريا مي

 آن يافت و با آن
بلغ به خانه دوس

)2(

5  


م( و علوم انساني 

در نظر گرفت» د

و 4و  2هاي  ينه

رد گ(داركوب : »

ترجمه/ ها  ل، بال
  3درس 

داشـت دوسـت : »
   1درس  7 

ز«) 4و 3و 2ي 

رد گزي( دروغگو 

حسن امللمعاتأ « 

،)1رد گزينه (د 

رد گز(رسد  مي 

ي نزديك دريا زن
براي سفي را كه 

.ش وكيل گرفت
س بسيار ناراحت

اي براي شر نامه
وستش هر روز ك
ول و نامه را در

مراه با همان مب

(، زبان قرآن 

يازدهم؛ ادبيات

تقدير سياه و بد«

رد گزي(ت نشد 

»نقار الخشب«) 1

دو بال: »جنـاحین
د 34و  33ص  

»أحـب الّنـاس«، )
ص 11كتاب  ←

هاي د گزينهر) (ي
1  

د: »کّذاب«) 1و  

)3و  2و  1ي 

به پايان رساند: »

  3رس 

:»تصل«) 2و 1 

كوكار در شهري
ت و از او مبلغي
اوند را بر سخنش

پس. شدن نيافت
دهد و ن آن قرار 

دو] از طرفي[ما 
را برداشت و پو  

رش بازگشت، هم

 عربي،

سنجش ي

  . ت

«ضافه با مفهوم 

مجازات: »العوقب«

1رد گزينه (ش 
 3س 

ج«، )4و  1هاي 
11كتاب  ← 

)3و  2هـاي   نـه 
←) 3و  2ينه 

زمان فعل ماضي
1درس  15و  1

3هاي  د گزينه

ها رد گزينه(اند 

»م«، )4گزينه 

در 38ص  11ب 

هاي رد گزينه( 
  3درس  

ديم، دو مرد نيك
نزد دوستش رفت

گرداند و خدا مي
تي براي سوار ش
ند و پول را در آ

ام.  دريا بيندازد
ساحل ديد، آن
كه تاجر به شهر

    
 

است» گي به آن
 .رست است

عنوان مورد اض به 

 .رست است
«خشنود نكرد، 
 .رست است

مغز كوچكش: »غیر
درس 33ص  11 

 .رست است
ه رد گزينه(ها  له
)3رد گزينه (د 

 .رست است
رد گزين(ل شد 

رد گزي(ن مردم 
 .رست است

ز=(كرديم  وض
3ص  11كتاب 

 رست است 
رد(كند  ديك مي

 .رست است
ا استفاده كرده» 

 2س 

 .رست است
رد گ(تواند  نمي 

 .رست است
كتاب ←سايد 

 .رست است
مرغ مگس: »ن

32ص  11اب 
  :ك مطلب

شود در زمان قد
پس ن فرت كند

م  زمان به او باز
ن جهت كه كشت

كاري كن ب كنده
و نامه به داخل

ب عجيبي كنار س
ك  از مدتي زماني

www.sanjeshse

عدم دلبستگ
در 2گزينه  .2

)ب(گزينة 
   

در 1گزينه  .2
خ: »ما أرضی«

در 3گزينه  .2
دماغه الصغی«

كتاب ←
در 2گزينه  .2

بال: »زعانف«
كند پرواز مي

در 4گزينه  .2
سؤال: »سئل«

سودمندترين
در 1گزينه  .3

عو: »تبادلنا«
ك ←) 4و 

در 2گزينه  .3
نزد: »یقرّب«

در 4گزينه  .3
»فقد استفاد«

درس 18ص 
در 1گزينه  .3

:»الیستطیع«
در 2گزينه  .3

آفس: »تسلل«
در 3گزينه  .3

الطائر الطنان«
كتا ←) 4

ترجمة درك
ش حكايت مي
تجارت مساف

ترين نزديك
گردد؛ از اين

اي چوب تكه
همراه پول و

هان چوبناگ
پس. خريد

erv.ir
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ول زمـان،     

  

، )2گزينـه  

  .هستند

ationgroup

ستانشـان در طـو

  !داد ست 
!وستش برساند

  )4 گزينه 

گ) (ریـه و املدینـه

 و جمله فعليه ه

2/09/1400(  

ي كردنـد و داس

!  
    !رد

  !د
    !سد

 اميدش را از دس
كه مبلغ را به دو

رد(متعد ، )3ه 

  )4و  3

القر) (ت و اقرتبـت
  .اد هستند

، جواب شرط)4

26 چهارممرحلة 

وند، سپاسگزاري

   

ر از تاجر گرفت
ي سكونت مي كر

قيقت آگاه نكرد
 به دوستش نرس

ر ناراحت شد و
ك نفر خواست ك

رد گزينه(تفعال 

3هاي  رد گزينه(

ابتعـدت(، )1ينه 
، متضا)4گزينه 

4رد گزينه (ماض 

6  


م( و علوم انساني 

ر دو مرد از خداو

  ! ن برادران
  ! و پشيماني

ت، مبلغ را دو بار
 در شهر ديگري

ت، تاجر را به حق
ترسيد چوب مي

بسيار) 2 
از يك) 4  !ت

زيد، من باب است

 3(  

(، فعل مضارع )

گزي) (تی و غداتی
) (جاهل و العاقل

فعل م: عّذب، )2

يازدهم؛ ادبيات

او گفت پس هر

 

بهترين) 2 
كرم و )4 

دوست) 2  ! داد
تاجر،) 4 

دوست) 2 
تاجر م) 4 

  ي را نيافت؟

   !خريد ،
را در آن گذاشت

، ثالثي مز)2نه 

و 2هاي   گزينه

)4و 1هاي  گزينه

عشیتی: (ص كنيد
الج) (اوه و صداقه

رد گزينه (ماض 

سنجش ي

اش حقيقت را به 

 2ب دهم درس 

     
    

زگشتش از سفر
   !ت پولش نبود

 !ي، موفق شد
   !ب، بود

كه كشتي  زماني

ش احتياج داشت،
د و پول و نامه ر

رد گزين(، متعد 

رد(إليه  ، مضاف

رد گ(عله الوعد 

ن نيست مشخص
عد) (3گزينه  (

فعل م: قالوا، )1ه 

  
 

 .ن اشاره شود

    
 

ولي دوستش. د
  .  شد

كتاب←ت كرد 
 .رست است

  : ها نه
)اداء امانت! (ري

   !راستگو
 . رست است

    :ها نه
بلغ را قبل از باز
محتاج بازگشت

 .رست است
  : ها نه
دار نجام امانتر ا

مه در يك چوب
 .رست است

چه اتفاقي افتاد،
  : ها نه

اش آنچه خانواده
كاري كرد  كنده

 .رست است
 من باب إفعال،

 .رست است
،)1رد گزينه (ر 

 .رست است
فعل و فا» فاعل

  .رست است
  تحه الدال
  .رست است

 دو متضاد در آ
)الدنیا و االخره) (

 .رست است
ردگزينه(مضارع 

 .رست است
تخوان پوسيده 
. رست است

بايد به مكان) ین
 .رست است

  مرفوع

www.sanjeshse

نرسيده باشد
المثل ضرب
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در 4گزينه  .3

ترجمة گزين
دار امانت) 1
دوست ر) 3

در 1گزينه  .3
ترجمة گزين

تاجر، مبل) 1
دوست، م )3

در 2گزينه  .3
ترجمة گزين

تاجر، در) 1
پول و نام) 3

در 3گزينه  .3
براي تاجر چ
ترجمة گزين

با پول، آ) 1
چوبي را) 3

در 1گزينه  .4
ثالثي مزيد،

در 4گزينه  .4
جمع تكسير

در 2گزينه  .4
ف«علي وزن 

در 2گزينه  .4
فت: ص دواب

در 1گزينه  .4
كه اي جمله

)تزرع تحصد(
در 3گزينه  .4

فعل م: تجدوه
در 3گزينه  .4

است: »رفات«
در 4گزينه  .4

أین(در پاسخ 
در 1گزينه  .4

خبر و: خیر
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خ بـه ايـن   

كه در طول 
ن بشـر بـه    

 بار زندگي 

ايـن  . سـت 
. دف اسـت  

 با دستگاه 
 آن هـدف    

ـراي آنكـه     

نپيمودنـد،    

ـر مـردم و     

فع دنيـوي     

ا تفكـر در   

ationgroup

خداوند پاسخ.. . 

است كب شده 
 ادعاي رسـاندن

آيد و يك يا مي

ن جستجوگر اس
هـد ك زندگي بي

خداوند كه. ست
ي رسـيدن بـه

فرسـتاد، جـز بـ

ن راه مخالفـت ن
  17صفحه » 

ودن سـطح فكـ

طر حفـظ منـاف

توانستند بـا  مي
 29  

2/09/1400(  

.ز به آب، هوا و 
  7صفحه . ت

ضمين كند، سبب
ها با اين مكتب 

ط يك بار به دني

اي مقدس انسا
اهي از زيان يك

ت رها نكرده اس
 داده و او را براي

سوي بندگان نف

ل كتـاب در آن
».ن وجود داشت

سبب مختلف بـو

خـاط داند كه بـه  

 شده بودند كه
صفحه .خ دهند

26 چهارممرحلة 

 )4ه 

  . ت

مانند نياز دارد، 
 انسان داده است

 سعادت او را تض
.ب بشري باشيم

ت كه انسان فقط
8  

ها دغدغه» دگي
ش زندگي و آگا

ي را بدون هدايت
دفي معين قرار

   10و  9

رسوالنش را به س

سالم است و اهل
ي كه ميان آنان

س به» قدر عقولهم

هبران ديني مي

اي ها وارد دوره ن
ي مختلف پاسخ

 

7  


م( و علوم انساني 

رد گزينه(خبر : ل

است) متفرجون( 

طبيعي و غريزي
ها را نيز به ز آن

ازهايش باشد و
 از جانب مكاتب

استجهت جدي 
8صفحه . ي است

راه درست زند« 
ن و توجه به ارزش

كه هيچ مخلوقي
و هر مخلوقي هد

9صفحه ) 50/طه

خداوند ر! هشام

ن نزد خداوند، اس
ل رشك و حسد

کلّم الّناِس علی ق نُ 

 آن دسته از ره
2  

در واقع انسان. 
ها در طول زمان

)2(و زندگي 

يازدهم؛ ادبيات

أفضل، )2 گزينه 

الثي مزيد بودن

سته نيازهاي طب
رت آگاه شدن از

كه پاسخگوي نيا
ت و گاه متضاد

  6صفحه . اند

 زيستن از آن ج
صت تكرارنشدني

و» آيندة او«، »
 هوشياري انسان

تنها انسان بلك نه 
ه، براي انسان و

ط( ﴾ثّم َهدی لَقهُ 

اي«: كم فرمود
 10   

قطعاً دين«: ايدم
دليل د؛ آن هم به

رش االنبیاِء اُِمرنا ان
  19صفحه . ت

يني را از ناحيه
3صفحه . كردند

: .. كامل زندگي
هدايتي خود را د

 دين و

سنجش ي

 
رد(صفت : فضل

علت ثال به) رجون

دات زنده يك دس
ماده كرده و قدر

اي ك شتن برنامه
هاي متفاوت نامه

ا ني را ارائه كرده

دگي يا چگونه
نابراين، اين فرص

»هدف انسان«يِ 
هنده بيداري و

ي حكيم است، ن
طبيعي پاسخ داد
اعطی کلَّ َشیء َخل

ود هشام بن حك
صفحه» . كنند

فرم ل عمران مي
ت آن آگاه شدند

انّا َمعاِرش«: فرمايد
 و ارتقاء آن است

تالفات و چند د
ك يد را انكار مي

 دريافت برنامه
 خدا، نيازهاي ه

    
 

. رست است
األف، )1نه د گزي

 .رست است
یتفر(سم فاعل از 

 .رست است
ون ساير موجود
 عالم طبيعت آم

 .رست است
مي انسان به داش
ره شاهد ارائه بر

هاي گوناگوني امه
 .رست است

ف راه درست زند
كند؛ بن جربه مي

 .رست است
از قبيل چيستي

ده  مقدس نشان

 .رست است
ريدگارين كه آف

ت به نيازهاي طب
﴿ربّنا الّذی اكند؛ 

 .رست است
به شاگرد خو) ع

پيام الهي تعقل
 .رست است

سوره آل 19آيه 
 آنكه به حقانيت

 .رست است
ف كه مي) ص(بر

دن فرآيند رشد
 .رست است

 منشأ اصلي اخت
مبر جدپيا) رت

 .رست است
معه بشري براي
ل شده از سوي

www.sanjeshse

در 3گزينه  .4
رد(خبر : أکرب

در 4گزينه  .5
اس: 4گزينه 

     
  

در 2گزينه  .5
انسان همچو
نيازها را در

در 4گزينه  .5
احتياج دائم
تاريخ هموار
سعادت، برنا

در 3گزينه  .5
دغدغه كشف
در دنيا را تج

در 1گزينه  .5
هايي ا سؤال
مشغولي دل

   8صفحه 
در 2گزينه  .5

خداي جهان
عظيم خلقت
ك هدايت مي

در 3گزينه  .5
ع(امام كاظم

بندگان در پ
در 4گزينه  .5

خداوند در آ
مگر پس از

در 2گزينه  .5
حديث پيامب
تدريجي بود

در 1گزينه  .5
قرآن كريم

ثروت و قد(
در 2گزينه  .6

آمادگي جام
برنامه ارسال

erv.ir
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ال « قـانون  

هـا را   ي آن  
  42صفحه 

ت فراوانـي  

خص كـرد    

وم واليـت    

رش اسـالم  

. پـذيرد  ـي    

 

 را معرفـي    

شـباهت  (  
 از حضرت 

. ي هسـتند    

ان برگـزار  
د و سـپس   

 كـرد كـه   

ationgroup

جمله  از. ... ست

ي آنكـه نـاتواني
ص. نمايد ست مي

 در آن اختالفات

 بايد ابتـدا مشـخ
   83و 

ز خود، بـه تـدا

يافت؛ زيرا گستر

 نبـوت پايـان مـ

 ».ت را انذار كن

د قصـد دارد او

 موسي هسـتي
ن پيامبري، پس

كاالت محتـوايي

سال زندگي ايشا
 مائده نازل شـد

براي مردم ايراد
81   

2/09/1400(  

و تحرك داده اس

 را بياورند و براي
سوره را درخواس

ب غير خدا بود،

ي پاسخ به آن 
و 82صفحه . رد

 جانشينِ پس از
  83صفحه . ت

لكه افزايش هم ي
  83صفحه . شد

 مردم با خـتم

خويشان نزديكت

 داده و خداونـد
  85صفحه ...  

ند هارون براي
ت پايان پذيرفتن

دچـار اشـك 84   

حج در آخرين س
سوره 67ا آيه 

همي بخنراني م
1صفحه » ست؟

26 چهارممرحلة 

اصيت انطباق و

تابي همانند آن
ها، آوردن يك س

ند و اگر از جانب

تم است كه براي
پذير ك پايان مي

خداوند با تعيين
ئوليت شده است

 از بين نرفت، بلك
تر ش  رهبر، افزون

 و ابالغ وحي به

خ«ي پيامبر آمد؛ 

 در ركوع صدقه
دقه داده است؟

مانن و براي من به
تفاوت(ي نيست 

حتـواي صـفحه

اين ح.  بجا آورد
 غدير خم، ابتد

آنگاه سخ. ف كنند
شان سزاوارتر اس

8  


م( و علوم انساني 

ررات اسالمي خا

اد كرده تا كتنه
ه  اثبات عجز آن

كنن ر نمييم تدب

دماتي درس هفت
يك و كدام ن باقي

به فرمان خ) ص
عطيلي اين مسئ

تنها يين دين، نه
 و نياز به امام و

ل يعني دريافت

ز جانب خدا براي

خ داده و كسي
ر حال ركوع صد

تو«: فرمايد مي 
د از من پيامبري

   88صفحه 

ها بر اساس مح ه

ا فريضه حج را
حجه در منطقه

همه مردم توقف
 مؤمنان از خود

يازدهم؛ ادبيات

 دارد كه به مقر

شك دارند پيشن
و درنهايت براي

آيا در قرآن كر«

هاي مقد  پرسش
 از رحلت ايشان

ص(رسول اكرم) ع
ن داده و مانع تع

به حكومت و تبي
 به دنبال داشت

، مسئوليت اول

شد و اين فرمان از

اي رخ ت كه واقعه
چه كسي در: يد

)ع(به امام علي 
؛ جز اينكه بعد)

ص). د پيامبر بود

ت و ساير گزينه

عازم مكه شد تا
الح ر هجدهم ذي

   88صفحه  

ده، دستور داد ه
چه كسي به! م

سنجش ي

 و قوانين وجود
   31صفحه 

هي بودن قرآن ش
ه سوره كاهش و

«: فرمايد ساء مي

 سؤال، يكي از
پس) ص(پيامبر

ع(كتب اهل بيت
فرمان» امامت« 

 جامعه اسالمي ب
را... ها و   و فرقه

)ص(گانه پيامبر

 از بعثت نازل ش

دريافت) ص(خدا
جد رفت و پرسي

)ص(يامبر اكرم
)ي در امر هدايت

كه خود) ع(رون

درست است 4نه 

ل دهم هجرت ع
ز اين مراسم، در
. غدير پرداخت

سوره مائد 67ه 
اي مرد«: رسيد

    
 

 .رست است
اي از قواعد سته

ص... » ر فی االسالم
 .رست است

كساني كه در اله
پيشنهاد را به ده

 .رست است
سوره نس 82آيه 

  46صفحه 
 .رست است

شده در متن رح
هاي پ  مسئوليت

 .رست است
اليم اسالم و مك

در قالب) كومت
 .رست است

نياز) ص(ل خدا
گر، ظهور مكاتب
 .رست است

گ هاي سه ئوليت
  

 .رست است
ود سه سال بعد
 .رست است

 واليت، رسول خ
ب به سوي مسج

 .رست است
ديث منزلت، پي
هي و پشتيباني
الف حضرت هار

 .رست است
ها تنها گزين ينه

 
 .رست است

ي اسالم در سال
مسير بازگشت از

به بيان حديث 
 .رست است

پس از نزول آيه 
 از آن از مردم پر

www.sanjeshse

در 4گزينه  .6
در اسالم دس
ر و ال ِرضار َرضَ

در 3گزينه  .6
خداوند به ك
ثابت كند، پ

در 2گزينه  .6
خداوند در آ

ص. يافتند مي
در 3گزينه  .6

پرسش مطر
يك از كدام

در 1گزينه  .6
بر اساس تعا

حك(ظاهري 
در 2گزينه  .6

پس از رسول
در نقاط ديگ

در 4گزينه  .6
ز ميان مسئا

 83صفحه 
در 1گزينه  .6

آيه انذار حد
در 3گزينه  .6

با نزول آيه
با شتاب. كند

در 2گزينه  .7
بر اساس حد
در امر همرا

رسول بر خال
در 4گزينه  .7

در ميان گزي
 84صفحه 

در 1گزينه  .7
پيامبر گرامي

در م...  .شد
)ص(پيامبر

در 3گزينه  .7
)ص(پيامبر

در قسمتي
erv.ir
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د آن وجود 

، حضـرت  )

خدا ندارد و 
ده و هرگـز    

  .د
چهـار هـم   

 يماد اياش

به  يخ كامل

خـدا   نديو

از  زيـ ن دهي
مطلـق   ازـ 

اگـر  . سـت 
وجـو و   ـت   

 نكـه يـت ا 
ت و هرگـز   

 ازين يب ديبا

ationgroup

تر حديثي مانند

)ص(مل پيـامبر    

جز انكار خ يا ره
م سـازگار نبـود

نديدا را انكار نما
چ نـه يسـت و گز  

  7صفحه . ت

 افتيدرك و در
  .تند

هستند، اما پاسخ

گو يها م آن نين
 11  

يبروند، آن پد ن
ـ   يـن يست كـه ب

 صورت گرفته اس
فـراوان بـه جسـ

علـ. گذاشـت  يـ 
اسـت يرا علت ده

جهان حتماً ب ش

  . شود

2/09/1400(  

ت كه شايد كمت
   90صفحه 

ـود، فقـط شـام
   91و  90ه 

علم بداند، چار 
خدا با قبول علم

وجود خد توانند
د منكـران خداس

خارج است يجرب

و، تنها قادر به د
ستين يي شناسا

ه يطالب درست

همچن. س اوست
صفحه. گ است

نياز ب اي نباشند 
مقدس خداوند اس

انسان يوجوگر
تحمل زحمات ف

نمـ يعلمـ  يهـا 
ديور دارد آن پد

بخش يعلت هست

مطالعه »ند؟يگو

26 چهارممرحلة 

چنان محكم است
ص... . ضر بودند 

شـ برداشـت مـي  
صفحه. استست 

رويد و خود را پ
قبول خ رايز نند؛

ت يهرگز نم يرب
اعتقاد جهي و نت

 از حوزه علوم تج

رو نيو از ا رندي
س قابل درك و

خود مط يدر جا

دارد، حواس اريخت
بزرگ ي ناسازگار

اگر آن عوامل ه
ت و فقط ذات م

و و جست يابي ت
هرگز با ت اشت،
ه شـرفت يـم و پ 

است كه باو نيا 

ع ني بود و بنابرا
19  

گ يچه م ها دهيد

  ديني

9  


م( و علوم انساني 

راويان حديث، چ
كه در ماجرا حاض

ه از آيه تطهير بر
نادرس 4 گزينه 

وفادار بماند يم
كن يعمل م يلم

تجر ندارد و علوم 
الزمه ز،يسه ن ه

است و فقط ي

يپذ ياثر م يماد
حواس لهيوس گز به

 انسان، اگرچه د

 موجودات در اخ
تناقض و كيه 

كه يطور ست؛ به
است اجيو احت ز

و حس علت يو
د يسان وجود نم

قدم در عالم علـ
كند، يم يا دهي

خواهد ها دهيپد
9صفحه . گردد ي

پد«و  »ستيفا ن

هاي ف و اقليت

يازدهم؛ ادبيات

 جهت سلسله ر
ك) ص(ب پيامبر

كه) ع(هل البيت
است، محتواي 

طرز تفكر علم به 
ف طرز تفكر علم

يعلم ياوردها
نهيل است و گز

يعلم يد موضوع

م يايودات و اش
بودن، هرگ يماد

 و محدود بودن

شناخت ين برا
دو جمله نيا ان

اس گريه عوامل د
ازين ده،يهر پد ي

كنجكاو نيس هم
 عقل و فكر انس

ق جهيو درنت خت
ي كشف علت پد

از جهان پد يجزئ
يم ها دهيهان پد

خودكفا ها دهيپد

معارف

سنجش ي

عه غدير خم، از
 ده نفر از اصحاب

جا كه عصمت اه
)ع(و حسينين) 

ياگر كس)  خدا
قاد دارند، برخالف

  7حه 

با دستا يارتباط
تكرار سؤال ،دو ه
انكار خداوند ايت 

دن تنها از موجو
ما ريعلت غ به ي

ود بودن حواس
9  

كه انسان يا لهي
ايم. ندارند يرج

ودش وابسته به
ياصل تيخصوص

  16ه 

بر اساس يعلم 
در اعماق دار شه
پرداخ ينم ها دهي

ر خود را صرف
  17صفحه  

علت، خود ج ند
د، وگرنه جزو جه

جهان پ«مطالب 

    
 

 .رست است
در واقع) ص(مبر
ازجمله صد و. 

 .رست است
ي است و از آنج

)س(ضرت زهرا 

 .رست است
منكران(افراد  ن

 وجود خدا اعتق
صفح. شود يمع ن

 .رست است
ا گونه چي خدا ه

نهيداشت كه گز
اثبات راياست؛ ز

 .رست است
بود يعلت ماد ه

يماد ريجودات غ
داشت كه محدو

9صفحه . ستندي
 .رست است

يتنها وس نديگو ي
وجود خار عتيب

 .رست است
است كه وجو ي

خ نيبنابرا.  رفت
صفحه. ستين ده

 .رست است
اتيعات و كشف

شيو ر ليس اص
يعلت پد افتني 

دراز عمر انيسال
.دون علت باشد
 .رست است

ازمنيباشد و ن ده
نباشد دهيه و پد

 .رست است
م كتاب، 19تا  1
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را  عـت يطب
د، معتقدند 

و منكـران   
  20فحه 

و  سـت ين ي

 يـل مهمـ  
اسـت؛   ـت 

انسـان   يا 
 

25  

ـود را رهـا    
ـه خـود را   

خـود   يها

دنـد، جـدا   

و به وجود 
الزم را  يـا 

ود ندانسته 
 ينادرسـت  

بـا   تيضد 
كـه   يسـان 
  27حه 

مطالـب را   
. ستيدار ن

وقت قانع و 
. ... گردنـد  

 ريـ ارد و غ    

درت تفكـر   
. هاسـت  ف  

ationgroup

ست كه ماده و ط
از علت باشد ازي
ونيكـه مـاد   ت

صف .دانند يت م

يمـاد  - هاسـت 

از عوامـ يكـ ي.. 
قـيها بـر حق   آن
هـا يداور شي پـ 

 .گرداند يخود م
5و  24صفحه . 

آلـوده خـ طيحـ 
كـ يمĤبـان  ـدس 

ه يو خودخواه ي

مخالف بود ياله

روان ا نهيدر زم
هـا يو آگاه رديگ
كه باعث شو دي

ايـ  ي در درسـت   

يفتار شوند، ول
است و لذا كس ي
صفح. قرار دارند 

يا پـاره  ي،جوان
برخورد يكاف يل

طور مو الع را به
يمطالب م ليب

سـت افـراد نـاو

قـد شيافـزا  ت
بـردن ضـعف نيب

2/09/1400(  

اس نيا شيمعنا 
ين يكه ب يوجود

نجاستيالف در ا
از علت ازين ي را ب

ه دهيـ ت همـه پد  

. ..ق جهان است
و مقدم داشتن
نواع تعصبات و

خو يها و هوس 
شود ي مربوط م

مح توانستند يم
مقـ يو حتـ  نـد 

ينفسان التيتما 

ا انيو اد امبران

د ينداريت به د
قرار نگ تيت ترب

وجود آ در او به 
بـدون آنكـه د؛

گرف ينيب ضد د
يو اجتماع يفرد

نيبا د تي ضد

ده در دوران نوج
و عقل يكام علم
اطال كم اي ناآگاه 

قب نيابودن  س
اظهـارات نادرس  

تيـ اهم رد،يت پـذ   
و از ب يفكر ين

26 چهارممرحلة 

م،يخالق بشناس
به مو تيو درنها

اختال. ستين ي
خداشناسان، خدا

كه خود علـت -
 

و خالق كتايوند 
ها و و هوس اليم
ا ايو  يو گروه 
ها يخودخواه ي

انسان ي باورها

كه نم يند، كسان
پرداختن يها م ن

يوانستند پا رو

اي كه از ابتدا با پ

نسبت يا نهيو ك 
تحت يواقع اني

ينيعصب ضد د
پردازند يذهب م

به تعصب دي، شا
ف يها ي نابسامان

در معرض گران

عد نياست كه ا
كه از استحك رند

مكن است افراد
اسا يمتوجه ب د،

شـود، ي خدا مـ 

كامـل صـورت ي
مبا تيتقو ينيد

10  


م( و علوم انساني 

را بدون خ عتيب
هر دو انيگرا يد

ا دون علت چاره
خد يول كنند، يم

-جود بدون علت 
 21صفحه . ت

خداجمله وجود 
از ام يرويپ شود،

ي منافع شخص
يرا فدا قتي حق

ه به اعتقادات و

شدن دهيبرگز ي
 به مخالفت با آ

آمد، نتو شيپ ي

را يمده، كسان

نينسبت به د ي
ياگر از طرف مرب

تع ينوع يو حت
با مذ ي و دشمن

دارند، نيبا د ي
عامل نيد كند
گياز د شيب زي ن

ا نيا گردد يدا م
ريگ يفرا م صص
مم شود، يرضه م

نديافزا ي خود م
از يگردانيه رو

  29و  2

يدقـت و آگـاه  
د تيو ترب ميعل

يازدهم؛ ادبيات

جهان ماده و طب
ناسان و چه ماد

موجود بد رفتني
م يز علت معرف

لذا موجو اند، دهي
ارد و آن خداست

از ج ق،ين از حقا
شو ي كردن راه م

با يقتيحق فتن
و عمالً رود ي م

است كه يوضوع

يامبريداوند به پ
د دست بردارند،

ياله شيله آزما

 در متن سؤال آ

يا عقده ،يكودك
ا رسد، يم يجوان
شود و گردانيرو

 كه به مخالفت
  .دي
يه سر ناسازگارك

ك يه فرد تصور م
هستند،) يروان 

به خد مانياز ا 
رمتخصيز افراد غ

عر يخداشناس ل
 دامنه معلومات

به يمنته ي گاه
28صفحه . ست

با د ديو مكتب با
تع يها از هدف ي

سنجش ي

ج ، منكران خدا
چه خداشن ن،يا

ي هر حال، از پذ
از ازين ي ماده را ب

ين شك همه پد
همراه خود ندا ز

انسان يگردانيرو
ده و سبب گم

ريچون پذ يادي
آن طفره رفتني

مو يدتيعق يگر

از جانب خد تير
ت و مقامات خود

چون مرحل ستند،
  .وند
كه د »ياله شي

و رفتار دوران ك
به سن ج يوقت 

و خدا ر ني از د
جذب گردد يا

ينما ي توجه كاف
ك يه تمام كسان

است كه نياز ا 
هعقد ينوع ساز

يگردانيسبب رو
ا ينيمعارف د ر

لي با عنوان دال
افراد بر نيكه ا

كه ياز عوامل ي
ا يو اله ينيد ق

و دهينتخاب عق
يكيرو،  نيازا. د

    
 

 .رست است
و ونيماد يدعا

بنابرا. ميا دانسته
در ه معناست ك

و عالم عتيطب
 .رست است

بدون يودات ماد
زيرا ن دهيآثار پد

 .رست است
ر يل عامل اصل

شد قياز حقا زير
يزكه در موارد  
ياز پذ كند، يم ا

گيداشت كه ماد
 .رست است

نجات بشر يبرا 
منافع و تعصبات

دانست يص خدا م
شو قتيحق ميسل

آزما«داشت كه 
  26فحه 

 .رست است
ساده، اعمال وت 
يكودك نيچن 

كسرهيبسا  ، چه
ها مكتب اي يسان

ها دقت و ار آن
داشت كه گرچه

يناش زيز هر چ
س نهيزم( يتصاد

 .رست است
كه س ياز عوامل 

ريسا ايجود خدا 
كه ظاهراً طالب

ك جيتدر د، اما به
يكيگفت  توان ي

قير دفاع از حقا
 .رست است

كه ا جهينت ني ا
شو يروشن م د

www.sanjeshse

در 1گزينه  .5
اگر بنا به اد  

بدون علت د
بدان نيو ا

ط نيخدا هم
در 2گزينه  .6

چون موجو  
از آ كي چيه

در 4گزينه  .6
از عقل زيگر  

كه سبب گر
يمعن نيبد

دايبرخورد پ
توجه د ديبا  

در 3گزينه  .6
ايانب يوقت  

از م ايكنند 
بندگان خاص
گذارند و تس

توجه د ديبا  
صف .كند يم

در 2گزينه  .6
به عبارت...   

.آورده است
كسب نكند،
به طرف كس
گفتار و رفتا

توجه د ديبا  
از شيب نيد

دچار فقر اقت
در 3گزينه  .6

گريد يكي  
در اثبات وج

طم ليقب نيا
گرداند يراض

يم ن،يبنابرا
در متخصص

در 1گزينه  .6
با توجه به  
خود يخود به

erv.ir

59

60

61

62

63

64

65

@konkurbanks



  
 

 

@sanjesheduc

 نيتا از ا د
اگـر   يحتـ    

ـودن خـدا    

آن  يهـا  ده
 يموجـود  
در  كـروب ي

خـود   يرو
جود نـدارد  

و  يت مـاد     

 ميو بكوشـ 

 دنشيـ ز د
 »زيبرخ ان

 هيد او سـا   

خـدا بـاور    
جـز   يكسـ  

و  ليـ م ايـ 

 44  

 يبرتر اهيس

ت شـتابزده   
بـر اسـاس    

 

 يِ گسـتاخ 
تا كه ما /  

و  ديفزايب ش

ationgroup

دهد يب امكان م
 تـا آنجـا كـه ح

بـر نبـ ليگز دل

ديـ مجموعـه پد   
چير جهـان هـ  

كيم ايـ  اهيگ شي
ريـ اثر و ن ها ني ا

در جهان وج شتر
همـه موجـودات

و ميو اطاعت كن

از زيـ افراد ن نير
ايحافظ، از م ي
بـر وجـو هـا  يه

يگـانگ يبـه   ي
سان در عمـل ك

ـ  ايـ  تـ  ي يحزب

صفحه. هستند

بر نژاد س دي سف

و قضـاوت يطح 
جهـان ب نيـ ر ا
 45صفحه . مي

خالق جهان را با
 ما را جان جان

شيخو ييو توانا

2/09/1400(  

طلب فرصت يا ده
 نبود خدا ندارد

مطلب، هرگ ني ا

 كـه جهـان و م
د يآسـمان  ميال 

يثال آفتاب در رو
از كي چيه ي ول
شياراده ب كي اي

خـدا گرفتـه و ه

و از او ميخدا ده

تر عاقل ي و گاه
يود حجاب خود
شد و خودخواه

يعنـ ي. باشد ديح
است كه انس نيا
يـمركز اي يزيچ
  40صفحه  

روشن نقص ه ي

نژاد نكهيتصور ا
  44ه 

سـط نشيـ ب كي
د يزيـ كه هر چ

يها ناتوان باش آن

گشود و خ زيآم 
تو يا ميچه باش

بالها بر قدرت و

26 چهارممرحلة 

و به عد آورد ي م
با بود و يرتباط

باز - ستين ني

است نيرت از ا
تعـا دگاهياز د.. 

است؛ مث يو اثر
منشأ اثراند،...  

يثر ؤم كي اي رو
و اثر خود را از خ

خ ي تن به بندگ
 37  

رك پنهان است
تو خو/  ستيل ن

 شهوات خود با

ارج از محور توح
 يما شرك عمل

چ اي ي را به كس
.ميا عبادت كرده

يها نشانه يهمگ

مثالً به تص شود؛ ي
صفحه. داند ين م

ياز  يناش رسد، 
ك ستين يديرد
از آ يبرخ يجود

جسارت يها ض
ما چ«! كرد؟ يت

ها و ب ن با محنت

11  


م( و علوم انساني 

رنگارنگ فراهم
ار گونه چيرات ه

يچن البتهكه  - 

عبار دهد، ين م
. ..شود يم تيدا

قدرت و يت دارا
خود و ي كارها

رين كي اصلدر  
و روي خداست، ن

ست كه ما فقط
صفحه. ميم ده

كه سرچشمه شر
حائل چيشوق ه

 خود و منافع و

خا ،يمبدأ هست
خداوند است، ام

هرگاه خود ن،ي
و ع ين را بندگ

ه ره،يو غ يلودگ

يمرتكب ظلم م
آنان يعيحق طب

يمت به نظر م
تر نشيهان آفر

فهم حكمت وج

لب به اعتراض ان
عدالت يه ظلم و ب

درافتادن هير سا

يازدهم؛ ادبيات

ر يها يدئولوژيا
اظهار ليقب ني ا

ثروتمندان است

د خداوند را نشان
و هد ريخالق تدب

از موجودات كي
نسان در انجام

.ها داده است ن
از ريكه غ يگر
3  

آن اس يو به معن
او انجام يها مان

ك ين بت اعظم
عاشق و معش اني

تنها به فكر سان
  39صفحه 

عنوان م ه خدا به
نادرست درباره

بنابرا. ... دهد دا
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 حث عرفاني 

هاي دان ويژگي
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( )a

b

b

 − =

=
=

21
2


(ست  ( )}, ,2 2
(اني  ( )}, ,2 2

x x −4 2

3

                  

=همواره   4  

4

  .آيد ت مي

مباح ←سفي 

ك عراقي، به فقد
.ي ضروري است

2(

16  
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a=  =1

قبول    تابع نيس
تابع هما

(x=  2

                  

xبراي  =1

دست به fاي تابع 

مباحث فلس* ي 

  .اند ده

هاي شعر سبك ي
هاي خراساني ي

2( فنون ادبي 

يازدهم؛ ادبيات

1

غير قابل ق

( )x − =2 1 

                  

xدو مقدار برا ،

  
هاي عرفاني  غزل

ر نظر گرفته شد

 در مورد ويژگي
 و شناخت ويژگي

 علوم و

سنجش ي

 

x

x

x

 = 


 = 
 = −

1
1



( )f = است .

x =   ياx =1

:اند از ها عبارت
صاحب ←ني 

  كتاب لمعات 

 موارد اضافي در

ن ادبي يازدهم،
لذا تفكيك. يم

  :رتيب

    
 

. رست است

 . رست است

( )
( )

( )

,

,

,







5 5
4 4

1 8 8

 . رست است
x  همواره= 5

  . ابع است
ها به ازاي  ينه

 .رست است
ن و اصالح آن ه

هاي عرفان ثنوي
ك ←س سبعه 

 .رست است
عنوان به) ف ـ و

 .رست است
هارم كتاب فنون

كني ي برخورد مي
تر  زباني ابيات به
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در 1گزينه  .11
xبراي  = 

تا fبنابراين 
در ساير گزي

 
  

در 1گزينه  .11
سه غلط متن

صاحب مث* 
كتاب مجالس

در 3گزينه  .11
الف(دو مورد 

در 2گزينه  .11
در درس چه
اشعار عراقي

هاي ويژگي
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سـتايش  « 

در  3زينـة  

ـتي و مـن     

به چشم .. 

از جذّاب ـ  

ationgroup

 ي در

  :اند از بارت
 پاسخ با مفهوم

شكل درست گز

 خورشـيد هسـ

 . ت

.و ) لَك ـ ملك 

 .ت

ترتيب كنايه ا به

 

2/09/1400(  

اندر به معني) 4 

 .يابد ج مي

 مفهوم ابيات عب
 عراقي و گزينه

ش. (سهيلي ناميد

تو چشـمة(دي 

فاقد مجاز است» 
ملَ) (ملَك ـ ملك 

مشهود است) نده

ب) چشم بردوز(  

 . هستند

 ـ شراب 2  مي

26 چهارممرحلة 

 . آمده است  

 و عاشقانه رواج

  .است) ل

 .م گرفت

به اين ترتيب، 
هاي سبك ژگي

  . ت
د و آن را انوار س

  .كي نوشتند

بيه فشرده اسناد

»خورشيد«ولي  
مل) (فلك ـ ملَك 

بخشش و بخشن

دلكش ـ بردوز 

هر دو درست) 
ـ دائم1: به معني

17  


م( و علوم انساني 

»مي«ة مفعول 

 . ست

د و غزل عارفانه
 .ت

از حملة مغولش 

ي قديمي انجام

. بيت واقف شد
 همگي جزو ويژ

دربارة تيمور است
رة خود بازگرداند

نامه را به ترك  بابر

و نيز دو تشبي) ك 

 ب و ضربه زدي،
ف(اهمسان بين 

ب(دوم، اشتقاق  

* ـ نگاه ـ فكر   

)ر رخشنده شدم
ايهام دارد ب» ام

يازدهم؛ ادبيات

كيد همراه نشانة

ع بيشتر شده اس
يده از رونق افتاد
سبك عراقي است

پيش(ك خراساني 

هاي ساده بر تاريخ

 .شود افت مي

ن به سبك آن
فراق       كه) 

خ نوشته شده د
را به انشاي دور

هيرالدين بابر،ظ

  
شيد ـ چرخ فلك

ـ آسيب2  كردي
ي انواع جناس نا

و در مصراع) ك

  . تشبيه دارد
 به معني ظاهر

من اختر(شبيه 
مد«ـ گونه ـ 2 
 

سنجش ي

جهت تأك» مر« 

جمله بيان و بديع
خارج شده؛ قصي
ي فكري شعر س

گي فكري سبك

دي نيز به نثر س
 .شتر شد

يا.............. ساده 

توا ها مي  گزينه
)3  گرايي  غم 

  .ست

ترين تاريخ ديمي
ي كليله و دمنه ر

اللغتين و ظ كمه

:ست هر گزينه
چشمة خورش(ي 
 

ـ طلوع ك1   ؛عني
وجود ندارد، ولي

فلك ـ ملَك(ياني 

رويان مه. * ست
ترتيب مجازاً  به  

هفت آسمان و تش
 ـ دست1: معني

 .مشهود نيست

    
 

)3  ني با
 .رست است

  :هاي غلط ه
علوم ادبي از ج 

 دوره از دربار خ
هاي د جزو ويژگي
 .رست است

 مربوط به ويژگ
 .رست است

  :د غلط
هاي متعد ويسي
بيش.............. دن 

يسي با اسلوب س
 .رست است

ضمون هر يك از
)2  ضا و قدر 

عار خراساني است
 .رست است

  : د غلط
فرنامه شامي، قد
ن واعظ كاشفي

  )ده است
نوايي، محاك شير  

 .رست است
د درست و نادرس
ه فشردة اضافي

.داريم)  هستم
ايهام دارد به مع 

آرايي و  دوم، واژه

ع اول؛ قافيه ميا
 .رست است

  :ها ه
بخشي شده اس ن

م ـ چشم ـ سر
 . است

بق استعاره از ه
ايهام دارد به م» 

اقضي در بيت م

www.sanjeshse
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توجه به   )1
شعر اين  )2
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در 4گزينه  .12
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در 2گزينه  .12
اصالح موارد

نو حاشيه    )1
داخل شد   )3
تاريخ نوي    )4

در 3گزينه  .12
مضبراساس 

باور به قض) 1
از اشع» خرد

در 4گزينه  .12
موارداصالح 

كتاب ظف  )1
مالحسين  )2

آمد 4گزينة 
اميرعلي  )3

در 4گزينه  .12
بررسي موارد

دو تشبيه  )1
گه بيد سايه

»زدي«  )2
در بيت  )3

 .خورد  مي

در مصراع) 4
در 4گزينه  .12

بررسي آرايه
دلم جان  )1
سروچشم) 2

ردنكنگاه ن
هفت طب  )3
»دست»  )4

ولي هيچ تنا
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:  فشرده * 

بـار   2(ـي  

 ستان

  رزش تهـي         
  ].ست است

شـناخت و       

ationgroup

)د يا سرخ است

 رون دلد

ارزش و واهـ  بي  

چمن مجازاً گلس* 

   گل 
، گزينـه را از ار
لّي گزينه نادرس

ـيكن مهـارت ش

2/09/1400(  

  : بيهات

صل آن رنگ زرد

ادي، ماديات ـ د
تعاره از هر چيز

) *دهند مي   سر

گ  تشبيه عذار به
مـورد نادرسـت
ولي چيدمان كلّ

هنـد آموخـت، لـ

26 چهارممرحلة 

بررسي تشب. ارد

ه است كه حاص

  .د

  .ص دارد

مجاز از دنياي ما
ـ غبار و دود است

هوم و معناداري

 
 اضافه و داراي

ت، لـيكن يـك م
 حلقة زر است، و

ه تفصـيل خواه
  .ت اس

( 

  ي آخر مصراع

18  


م( و علوم انساني 

 كه دو تشبيه دا

 ن مرغ

  چون پرده

  مدح 

وجه شبه» جلت

  . ت

 تلخ تناقض دار
  ن د
تشخيص» افسانه«

ترتيب م ة دل به
اره از آسمان ـ

 .عدم وابستگي

 چون نواي با مفه

  تلخ بگويي
 ني وش قدردا

عنوان مورد به) 
 پيگيـري اسـت
يه گوشمال به

 پاية دوازدهم به
هاي ديگر  پايه
  :شد
مورد 2(  قيب  

وب كردن هجاي

يازدهم؛ ادبيات

ك جز گزينة پاسخ

 دانه ـ خرد چون
ن خرگاه ـ شام

 دل به حباب

درياي م: فشرده

ز خج«: 1توجه ( 

كام نهنگي است
  ]ت نه تشبيه

براي يك پديدة
ـ درخواستگر بود

«خواست كرد، 
 

ب و گل ـ گوشة
چرخ استعا* ي 

توجهي ـ ع ز بي
 . انگشت

ظر گرفته شود؛

 
ت: آميزي حس) ب

گو: ه و تشخيص
و  . ن است

 در سؤال، قابل
تشبي) ن در ـ زر

 اختيارات را در
رس عروض، در
شخص خواهد ش
فـ  تو  نِ  رم  
      بلند محسو

سنجش ي

ج شود، به مي ده 
  وي به گلشن

دام ـ خال چون
ن مي ـ افق چون
من به گوهر ـ د

ف*  معدن نكنم 
  دف گوش 

ره مرجاني كند

 است ـ صدف، ك
سوند نسبت است

يريني كشيدن ب
 از ناز كشيدن ـ

در» افسانه« از 
 .شود يده نمي

  : در ابيات
آب* نياي دون 

تي، دنياي مادي
 نگشايد كنايه از

دست مجازاً*  
 و تشخيص در نظ

 : خواسته شده
ب    وي 

استعاره) د 
 سبب شفاي من

شده رد خواسته
بين(راي جناس 

 مبحث و انواع
كي از الزامات در
قطيع هجايي مش
دت  عا  شِ  قُ
                  

    
 

 .رست است
ه سه تشبيه ديد
من به بلبل ـ كو
خم زلف چون د
صبح فروغ چون

ـ ممن به صدف 
 .رست است

  :ع تشبيه
چون صدف: ده
نخل زبان ـ صد 

ز خجلت چهر: 

تن، خانة تنگي ا
در شهوار پس) وار

 .رست است
  :ها ه

ناز شي): دوكس
 كشيدن كنايه

از آنجا كه بايد 
جازي در بيت د

 .رست است
د خواسته شده
سرا استعاره از د
چرخ مجازاً هست

چشم: توجه) ه
 استعاره از دنيا

استعارهتواند  مي
 .رست است
هاي يك از آرايه

بين روي ـ جو: 
   الله به پياله 

بيماري نسيم، 
ها موار مه گزينه
دا) د(مثالً مورد 

 .رست است
آموزان عزيز، ش

رات شاعري، يك
ر مصراع طي تق

خر  كُـ  نَ  د  ما
ف همزه         

www.sanjeshse
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در هر گزينه

م: تشبيه  )1
خ: تشبيه  )2
ص: تشبيه  )3
م: تشبيه  )4

در 3گزينه  .12
بررسي انواع

گسترد) الف
:فشرده) ب
:گسترده) ج

  طبعبحر 
ت: فشرده) د

و: [(2توجه 
در 3گزينه  .12

بررسي آرايه
پارا(تناقض 
منّت: كنايه
:بخشي جان

ولي هيچ مج
در 2گزينه  .12

بررسي موارد
س وحشت  )1
زمين و چ ) 2

در بيت آمد
باغستان  )3
م(مرغان ) 4

در 3گزينه  .13
بررسي هر ي

جناس) الف
ال: تشبيه) ج
: تناقض) هـ

در هم: توجه
م[.  سازد مي

در 1گزينه  .13
هر چند دانش
اعمال اختيا
اختيارات هر

1 (  متَر س
حذف         
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  ر

  .ت
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  جاي آخر

ردن هجاي آخر

 علن

 فاعلن) 3 ×ن 

× 4( 

 ) 4 ×ن 

  فاعلن) 3 ×ن 

ي سه پايه است

  )سان نيستند

26 چهارممرحلة 

 )د

 )ورد

سوب كردن هج
 )ورد

بلند محسوب كر

    بِ ←

فَع) 3 ×تن  فعال(

فاعالتن(  

×فعولن (         
مفاعلين(  

فاعالتن(   

 

(− − 

  .است... 
ه پاسخ كه حاوي

 
  د 

(  

ر تعداد هجا يكس

19  


م( و علوم انساني 

مورد 1(نَ  شُد  

  ستحمو 3(  ر
همزه ـ بلند محس

مو 4(  رستــ  
 حذف همزه ـ ب

←بِه   )4  زا

  )عة آزاد
(    ست 

   گَشت  

          
   سا  زي 

ن  بن  يا  د  تو

  بي  دا  د  تو 

|− − − − 

.ان، هجا، وزن و
جز گزينه شود؛ به

  ت

 ِن  بِ  سوخت
هي  رِ  سيد │ 

  ت 

)− − − 

اركان از نظر(    

يازدهم؛ ادبيات

س  ما  نع  ن  كَ
  ه

قِ  يا  متـ  س  ح
          حذف ه
 عا  لي  دي گَـ
جاي كوتاه       

لِ  ي  ز ← زا 
  .ست

ها جهت مطالع ن
  مع در گل  نيس

گَر  مغ  مو   م 

   ا  ردس  ت  د
يي  بر  طَ  رف

  دس  ت  كين

دي  وا  ي  اَز 

)| − − − 

چون اركا حاتي
ش ديده مي) يي
  :ت
ت  ني نيست │

ن │  مِ  جا  نا 
خَر  ك  جا  خا

ِش  دوست │ي 

: درنگ آوريم) 

  :ت است از
(−−         

(− − − 

سنجش ي

م  يا  رقي  ب  
ن مصوت كوتاه
را   صبــ  حِ  قِ
كوتاه            
ـ  ن  فـما  را  ا 
تلفظ كردن هج

  :قطيع
لي  اَ ) 3  ن

ت لحاظ شده اس

و وزن آن(ابيات 
رز  دس  ت  طَ

ي  شم  رو  ز  گَ

م  ك  پي  وس
خر  آ  شِ  نا  يي

ر  بي  دا  جكَز  
  جو    

بن  يا  د  كَن  د

: ر گزينه پاسخ

 آزمودن اصطال
پايه آوا(ن آوايي 

مصراع اول ابيات
  جا  نان  گُف 

غَ │شِ  دل  در 
خ │  صِ  دا  آ 

مِ  من  پـي │ا 

)د    −)

ها عبارت ي گزينه
| |− − −
| |− − − −

    
 

ر  يت  در  كو  
بلند تلفظ كرد  
هج  رِ  م  ر بـِ  

ظ كردن هجاي ك
ت   يِرو    مـز

ف همزه  بلند ت
 .رست است

جاهاي غلط در تق
س  رِ  اين ←ن 

ها، اختيارات قطيع
 .رست است

يي مصراع اول ا
اَ  گَـ  ر  رخُس  
  رو        

م  خي  قُ  قِا  
    قي قو   

ن  گم  چري  ز
نَـم  بو  د  كا  خ

اي  فَــ  لَك  كَ 
                   

  ي  ش  را  ب عـ
 .رست است

هاي هجايي در ه
 .رست است

، احي اين سؤال
ها چهار ركن ينه

هاي آوايي در م 
 ِق │عش   ث
  ثي 

ت  شِ │  اَز  آ 
يِك │ پن  دز 

ر  نا │  تا  بـ  م
 .رست است

  : د غلط
−(: ان − −

 .رست است
هاي هجايي شانه

|− − − −
|− − − − −

www.sanjeshse

كُش  ت) 2
             

3 ( كه  ش
بلند تلفظ   
4 (  ر  دهم

حذ          
در 2گزينه  .13

ويرايش هج
س  رين) 1

در تقط: توجه
در 2گزينه  .13

تقطيع هجاي
پا  يِ  خُ) 1

             
اَز  ف  ر) 2

             
زِ  غَم  چ) 3
گ  ما  نَ) 4

:بيت سؤال
             
             

در 4گزينه  .13
اصالح نشانه

در 1گزينه  .13
هدف از طرا
در تمام گزي
تفكيك پايه

ح  دي ) 1
             

سي  نِ) 2
اي  سِ ) 3
ِب  گُف) 4

در 4گزينه  .13
اصالح موارد

شا رزمگه) ج
در 1گزينه  .13

تقطيع به نش
1 ()− −
2 ()− −
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 تـن دادن   

  

. داشـت ن 

  )69ص 

 هجـرت از  

ن حسـين   

  . رسيد

  

و تفكـر در    
 بـه منزلـة   

ationgroup

قبال از ظلـم و

 ... .خالي و يان

حكومت عباسيا

ص 7درس . (دند

 70(  

 بود كه انديشة

بـن  نوشـتة علـي     

دي به اوج خود

.روند  شمار مي

بـادت و تأمـل و
نزول اين آيات

2/09/1400(  

استق«ة پاسخ به 

هر ني مي... باع و

حكيم و تثبيت ح

كر ان دنبال مي

ص 7درس . (د

  

چنين شرايطي

عـادن الجـوهر

دوران امامان بعد

مي در قاهره به

بود، در حال عبـ
ن. ه ايشان رساند

26 چهارممرحلة 

د، ولي در گزينة

ر دندان تيز سب

ش زيادي در تح

يي بود كه امويا

گردد دوم باز مي

.ه مشهور شدند

رو شد در چ  روبه

الـذهب و مع روج 

 آغاز شد و در د

ثار معماري فاطم

 سالگي رسيده ب
 پيام الهي را به

20  


م( و علوم انساني 

  .ت

پردازند مي» زي

م ـ خامه ـ چها

ليفة عباسي نقش

گرا سياست عرب

خطاب، خليفة د

د و به اهل صفه

ا موانع اساسي

وري، كتاب مـر

ن جريان وكالت

هاي آثا ين نمونه

حضرت به چهل
يات سورة علق،

)2(اريخ 

يازدهم؛ ادبيات

(− −−  
(− − −  

است» ن از غفلت

ستيز  ستم، ظلم

قصب ـ تير ـ قلم

دومين خل. سيد

ن، اجتناب از س

خ  ه زمان عمربن

جد اقامت گزيدند

سالمي در مكه با
  

وش موضوع محو

با عنوانسالمي 

قمر از مشهورتري

 سالي كه آن ح
زول نخستين آي

  .بود) ص(د

 تا

سنجش ي

| |− −− −
| |− − − −

بر حذر داشتن« 

نهي از ظلم و« 

ني ـ قص: گ لغت

صور به خالفت رس

 خالفت عباسيا

دوران اسالمي به

ت در جوار مسج

ش دعوت اسستر
.مانان راه يافت

اري براساس رو

كتي در جامعة اس

حاكم و جامع اقم

ديگر در رمضان
 فرود آمد و با نز
ي حضرت محمد

    
 

|− −− − 
|− − − − −

 .رست است
:ت گزينه پاسخ
 .رست است

و بيت سؤال به
  .ره شده است
 .رست است

از فرهنگ» كلك«

 .رست است
ح، برادرش منص

  )66ص 
  .رست است

هاي شاخص گي
  .رست است

يس ديوان در د
  .رست است

 34  
بضاعت اجران بي

  .رست است
 29  

ان، گسكرزار مش
ن پيامبر و مسلم

  .رست است
 18  

نگا هاي تاريخ ونه
  .ست

  .رست است
 74  

حرك) ع(م صادق
  .رست است

 76  
مع ازهر، جامع ح

  .رست است
 25  

روايتي دب يا به 
شتة وحي بر او

ي و رسالت الهي

www.sanjeshse

3 ()− −
4 ()− −

در 1گزينه  .13
مفهوم درست

در 2گزينه  .13
همة ابيات و

اشار» به آن
در 3گزينه  .14

«معني واژة 
  

 
در 2گزينة   .14

پس از سفاح
ص 7درس (

در 1گزينة    .14
يكي از ويژگ

در 3گزينة    .14
پيشينة تأسي

در 2گزينة    .14
ص 4درس 

برخي از مها
در 4گزينة    .14

ص 3درس 
با تشديد آز

به ذهنمكه  
در 1گزينة    .14

ص  2درس 
از جمله نمو
مسعودي اس

در 3گزينة    .14
ص 7درس 

از زمان امام
در 4گزينة    .14

ص 7درس 
مساجد جام

در 2گزينة    .14
ص  3درس

رجب 27در 
غار حرا، فرش
آغاز پيامبري

erv.ir
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  .اند ده

حي ماننـد   
ليت انسان 

گيـري   ـكل  

ك منطقـه   
در نـواحي       

گيرند  ا مي

 فشـار  و ن

 بـه  سـبت 

 بـه  هـوا  ر 

 در دشـان 

 ي منطقـة  

فشـار   ز كم

دة خاصـي  
ـه در ايـن   
دل بـارش         

  

فيزيكـي   ي  
 اسـت كـه     
در يك نوع 
 در مقابـل    

ationgroup

ختلف نوشته شد

 و يك نوع نـواح
گر طبيعت، فعال

و اگـر شـك.  دارد  
  

شوري كه در يـك
شـورهاي واقـع د
 طبيعي خود را

وزن از نتيجـه  ر
نس گـرم  هـواي  

فشـار فشـار،  كم
تعداد شـوند و  ي

بـر روي رنتيجـه 
سه اين دو مركز

شود و محدود ي
البتـ. شـود   مـي 

ـا منـاطق معتـد

دانـيم هـوازدگي  
 و آب وابسـته

ها د  از هوازدگي
يشـتري دارد و

2/09/1400(  

هاي مخ ن دوره

ش فاعلي داشتند
اما اگ. آورد د مي

 نقـش مفعـول
. سي قرار دارد

ان مثال كشعنو
مشـابهي بـا كش
ت خاص نواحي

در گيرند، مي صله
بنـابراين، . كند ي

ك در. شود اد مي
مي تر نزديك هم

در آيد، مي فرود
مقايس .يابد مي ش

بيابان ناميده مي 
قه معتدل وارد
ظمي دارنـد امـ

طور كه مـي ان
ايي به رطوبـت
نابراين هركدام

فعاليـت بي Bه    

26 چهارممرحلة 

كه توسط مورخا

طور كلي نقش ه
وجود نواحي را به

دهد و انسان ي
هاي سياس گيري م

به ع. دهند ل مي
سـازي م مات راه 

يمات و تمهيدات

فاص هم از و ند
مي صعود ي باال
ايجا فشار كم كز
به ه آن هاي كول

ف زمين سطح يا 
افزايش ناحيه كز

50ميلي متر تا 
شود و به منطق ي

ي بـارش نـامنظ

هما. كوپن است
شيميا  هوازدگي

بن. شود ها مي گ
ب و هـواي گـروه

21  


م( و علوم انساني 

ريخي هستند ك

نواحي انساني به
يعني انسان ن. د
ها را شكل مي ان

ي تحت تصميم

هاي انساني شكل
تواند تصـميم مي

ركشوري، تصمي

كنن مي حركت ر
سوي به و شود ي
مرك يك گرم طقه
مولك شود، مي د
پايين سمت به

مرك سمت هوا به

م 0ته باشيد از 
خشك خارج مي

طور كلـي شك به

ي آب و هوايي ك
اما. شود ها مي گ

و ساختمان سنگ
فيزيكـي در آب

  .   تري دارد

)2(غرافيا 

يازدهم؛ ادبيات

هاي تار ته، كتاب

رسي، انسان و ن
وجود آوردند را به

حي فعاليت انسا
شود يعني نواحي

ه ماني به فعاليت
نم. اال قرار دارد

ريزان هر ن برنامه
  . رند

تر سريع ها ولكول
مي سبك گرم، ي

منط روي بر جه
سرد هوا ل وقتي

ب و سنگين است
ه فشار پرفشار، 

 . فاوتي دارند

توجه داشت. كنيد
 از قلمرو نيمه خ

زيرا مناطق خش 

بندي گي و طبقه
خردشدن سنگ 

يير در تركيب و
ف  مثال هوازدگي

A فعاليت بيشت

  جغ

سنجش ي

 

وهش در گذشته

تعدد از كتاب در
ر... ، فرهنگي و

ني نواحت كرد يع
حكومت مطرح ش

احي طبيعي زما
ي جغرافيايي با

براي همين. شد
خاص خود را دا

مو شود، مي گرم
هواي. شود مي ه
در نتيج و دارد ي
در مقابل .شود ي
س سرد هواي. ود

در. آيد مي ديد
زيرا اثرات متف. ت

يسه و بررسي ك
متر ميلي 450ز

ش هم مهم است
  .    دارند

حث انواع هوازدگ
دماست و باعث

ها منجر به تغي گ
عنوان به. ي دارد

Aب و هواي گروه 

    
 

 .درست است
 4  
ترين منابع پژو م

  .رست است
هاي مت  در مثال

تصادي، مذهبي
ت خاصي هدايت
وضوع دولت و ح

  .رست است
سوال پيشين، نوا
ها ي يا در عرض

بياباني داشته باش
نسان و محيط خ

  . رست است
گ منطقه يك ي
كاسته حجم حد
فشار كمتري ود
مي كم ناحيه كز
شو مي بيشتر جم
پد فشار پر مركز 

 بسيار مهم است
  . رست است

دقت مقاي ر را به
ن طرف باالتر از
حوه توزيع بارش
ي در طول سال

  .رست است
ل تركيبي از مبح
ختالفات شديد د
خردشدن سنگ
فعاليت بيشتري
شيميايي در آب

www.sanjeshse

د 3زينة گ   .15
ص 1درس 

از جمله مهم
  
   

 
در 1گزينة  .15

كه زماني
نواحي اقت

سمت را به
نواحي، مو

در 4گزينة  .15
همانند س
كوهستاني
استوايي ب
نو روابط ا

در 2گزينة  .15
هواي وقتي
در واح هوا

خو اطراف
مرك سمت
حج واحد
يك سرد

و پرفشار
در 4گزينة   .15

جدول زير
از آن. دارد

مناطق نح
تري منظم

  

در 1گزينة  .15
اين سوال
حاصل اخ
عالوه بر خ
آب وهوا ف
ش هوازدگي
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. ـت دارنـد    
گيـري   ـكل  
بنابراين . د

 پديـد  )ي 

خـود   بـا  را
ك از جملـه   

و ) د ريشـه  
. لب دارنـد 

ز بر بخـش  

كنيد  ه مي

 در جانوران

 و  انبوهي

ationgroup

ن ناحيـه فعاليـ
همچنـين شـك. د   

ت لوت وجود دار

شناسـي م زمـين  
ر نـرم  بخش يج
خشـك مناطق 

رشـد(فيزيكـي  
يايي فعاليت غال

نيز) ب و هوايي

   

دطور كه مشاه ن

ج و گياهان زيرا
گياهان، بلندي 

2/09/1400(  

فرسايش در ايـن
ـت وجـود دارد

متر در دشت 5

وران اول تا سـو
تدري به .ده است

هستند و در ي

ف ن در هـوازدگي 
شيمي ر هوازدگي

آب(ش غير زنده 

همان. سه كنيد
 

  

ز گذارند؛ ثير مي
يا قد ها، گونه 

26 چهارممرحلة 

ت و هر دو نوع ف
سد در ايـن دشـ

00ي با بيش از 
  . گرفته است

كيل شده در دو
كر ايجاد سوبات
آبي - بادي سايش

ت توليدكنندگان
زيه كنندگان در

بخش. شود مل مي

رش و دما مقايس
 .    تايگا است

تأث نواحي نوري
تعداد يابد، مي ش

22  
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ي و كاوشي است
رس متر نيز مي 4

اي هاي ماسه تپه
ن دشت شكل گر

تشك( قديم هاي
رس اين شكل در

فرس حاصل كه 

توان گفت مي. يم
ي فيزيكي و تجز
 هوازدگي را شام

  ) ها نگ

بوم را از نظر با ت
وايي، بيشتر از ت

جا زندگي و هي
افزايش ارتفاع ه

يازدهم؛ ادبيات

ش بادي تراكمي
0به  اآنه از ضي

ش تراكمي نيز ت
متر در اين 300

 درياچه از مانده
ش U  و موازي ي

ها كلوت.  است
  

بررسي قرار دهي
گان در هوازدگي

كه هر دويكي 
ب و هوايي بر سن

هيد و هر زيست
هاي باراني استو 

گياه پوشش گي
هرچه ين ارتباط

سنجش ي

 در بحث فرسايش
بعض عمق كه ي

در فرسايش. شود
اي بيش از  سه

به جام نرم وبات
شيارهايي باد ال،
گذاشتهباقي  تر

 .شوند مي هده

هوازدگي مورد ب
كنندگ ، مصرف)ن

در هوازدگي فيزي
اثرات آب(ر دارد 

د تفسير قرار ده
بوم جنگل يست

پراكندگ در  نيز
در اي .هستندتن 

    
 

  .رست است
ت نمونه مهمي

بادي هاي ي چاله
ش نيز مشاهده مي

هاي ماس گفت تپه
  .است رست

رسو در ياردانگ
سا ها ميليون طي
ت سخت هاي خش

مشاه  لوت ايران
  .رست است

ر را اگر از نظر ه
تنفس گياهان( 

ي بخش زنده د
تأثير) ها سنگ( 

  .رست است
دقت مورد ر را به

ساالنة دما در زي

  . رست است
ارتفاعات و ها ي
زيستن به قادر ي

www.sanjeshse

در 3گزينة  .15
دشت لوت

طور كلي به
ها ني كلوت
توان گ مي

در 2گزينة  .15
ي يا كلوت
ط .آيد مي

بخ برده و
در دشت

در 3گزينه  .15
تصوير زير
شيميايي

طور كلي به
غير زنده

  

در 4گزينة  .15
تصوير زير
ميانگين س

در 1گزينة  .16
ناهمواري نوع

معيني ارتفاع

erv.ir
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 كشـي آن 

   

) ا و لردهـا 
(  

زار مصـرف      
مي بودنـد  

هـاي   زمان   

مريكـايي و   
ي افـزايش    

. بودنـد ان    
 را سـرعت  

ون آن بـه    

ل مشـترك       

 جوامـع و    

ـم بـوده و    

 را داشـته  

وجب شـد  

هـا بـر    ـت  
ي و قـومي       

ationgroup

زهك و خـاك  مق
.دارند نگه خود

ها كنت( بزرگ 
)57ص. ( كردند

كـار ارزان و بـاز
ت فرهنگي اقوام
 مـذهبي و سـا

يي به مـزارع آم
هـا بـراي دولـت  

ظـامي دولتمـرد
داران ت سـرمايه   

گـر را در پيرامـو

آگـاهي و عمـل

ديگـر اقـوام،  و

ش از انسـان هـ

 فرهنگ جهاني

(  
جوامع اروپايي مو

ايـن دولـ. ردنـد 
خصوصـاً نـژادي

2/09/1400(  

عم بر ها دامنه ب
خ در را آب وانند

ها و اربابان ودال
 را از دين اعالم
خـام، نيـروي ك

قاومت شكستن م
ست از مبلغـان

ت آفريقايپوس ياه
.ري پيدا كننـد 

مند حمايـت نظ
 انباشـت ثـروت

هاي ديگ كشـور 

 نيـز محصـول آ

آورد  دنبال مـي 

اين جهان، پيش. 

ي مطلوب يك

57ص. (شد) ها
تقال ثروت به ج

 از دين اعالم كر
يي، تـاريخي و خ

26 چهارممرحلة 

شيب عالوه، به .
تو مي كمتر ها نه

 به حاكميت فئو
ي جدايي خود

ي غربي به مواد خ
 نيازمند در هم

دف در وهلة نخس

هاي سي ال برده
اران جايگاه برتر
رت و سود، نيازم
 ديگري بود كه

و  دهـد  قرار مي

ند كه فرهنـگ

را بر ديگران به

.يني وجود دارد

ها هنگ، ويژگي
  )55ص 

ها و لرده كنت( 
ع آمريكايي و انت

 جدايي خود را
هـاي جغرافيـاي     
 

  

23  
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شود مي هتر كوتا
دامن اين است و 

ت كليسا منجر
طور رسمي  كه به
كشورهاي: ونري

 اقتصادي خود
سيدن به اين هد

داري، انتقا  برده
دا سبت به زمين

گانان براي تجار
صنعت، عنصر 

 را مورد توجه ق

نامن فرهنگي مي

 گروهي خاص ر

ه نام جهان تكوي
  

يزاني كه آن فر
ـ ص 2ـ فصل 7س

و اربابان بزرگ 
ريقايي به مزارع

  )58ص . (د
طور رسمي به ه

لكـه بـا ويژگـي
 )57ص . (دند

)2(شناسي  عه

يازدهم؛ ادبيات

و ك كمتر آنها ش
كمتر خاك مت

ل تدريجي قدرت
گرفتندي شكل 

هاي فراماسو مان
ي تأمين منافع

ها براي رس آن. د

رشد تجارت و: 
 كه بازرگانان نس
ز داشتند و بازرگ

.شكل گرفت ت

ن ثروت و قدرت

ساني را جهان ف

 قوم، جامعه يا
13(  

جهان ديگري به
) 6ص . ( است

 

غالب باشد، به مي
درس. (خواهد بود

ها فئودالكميت 
افر پوست ي سياه

برتري پيدا كنند
شكل گرفتند كه
هويتي دينـي بلك
 طريق پديد آمد

جامع

سنجش ي

رويش فصل نين
ضخامت پرشيب، 

زوال: سي سكوالر
هايي رانسه دولت

 مذهبي و سازم
ها برا آن. اشتند

كردند حمل نمي
  )58ص. (دند

:سرمايه و صنعت
ايي موجب شد

بازرگانان نياز ل
ثروت و تجارت با

  )58ـ  5

داري كانون مايه
 

تماعي جهان انس

ي كه تسلط يك
3ص. (كشاند مي

 جهان انساني، ج
ت و اراده انسان

 )6ـ  4ـ  13ص 

 سطح جهاني غ
جام برخوردار خ

سا منجر به حاك
هاي  انتقال برده

داران جايگاه ب ن
هايي ش سه دولت

ه، خود را نه با ه
ي جديد از اين

 ) 58ـ  5

    
 

همچن و گياهان 
هاي دامنه در .د

  .رست است
هاي سياس قدرت

ت، با انقالب فر
 گرفتن مبلغان
غير غربي نياز دا

را تح ها  نفوذ آن
كرد مي  استفاده

ت با تجارت، س
ت به جوامع اروپا

به سرمايه و پول 
ب، پيوند قدرت ب

  )58ص
57ـ ص  2صل

  . رست است
سرم: داري سرمايه
 )13ص. (گيرد
بخش اجت: هنگي

  )4ص. (ت
فرهنگي: ستكبار

ه ضعف ناتواني م
در مقابل: ويني

ستقل از خواست
ـ ص 1ـ فصل 2

  . رست است
يك فرهنگ در

ة جهاني از انسج
  . رست است

جي قدرت كليس
داري،   ت و برده
زمين ن نسبت به
فرانس با انقالب 

هاي گذشته مت
هاي ملت دولت . د

57ـ ص  2صل

www.sanjeshse

رشد درجه
گذارد مي اثر
  
 
 

در  3گزينة  .16
ـ پيدايش قد

در نهايت. شد
ـ به خدمت
كشورهاي غ

سلطه و كه
فراماسونري
ـ پيوند قدر
انتقال ثروت
قدرت خود
بدين ترتيب

ص. (بخشيد
ـ فص 7درس(

در   1گزينة  .16
ـ فرهنگ س
گ خدمت مي
ـ جهان فره

هاست انسان
ـ فرهنگ اس

ها را به گروه
ـ جهان تكو
وجود آن مس

2و  1درس(
در  2گزينة  .16

كه ي هنگامي
باشد، جامعة

در   4گزينة  .16
ـ زوال تدريج
ـ رشد تجار
كه بازرگانان
ـ در نهايت،
خالف حكوم

شناختند مي
ـ فص 7درس(

erv.ir

61

62

63

64

@konkurbanks



  
 

 

@sanjesheduc

  )24ص 

ري دربـارة   
ف دنيـوي  

. شـوند  مـي   

تـري پيـدا    

طه و نفـوذ      

  )55ص

اي جهـان   

متفكران . ت

 

درت پـاپ  
  .ار گرفتند

ـازند؛ ولـي     
ـ   2ـ فصـل 

ationgroup

ـ ص 1ـ فصل 3س

تـوان داور علـم، 
 در خدمت اهداف

 نـوع تقسـيم م

  رحله سوم
  حله اول

ران جايگـاه برت

ودنـد كـه سـلط

ـ ص 2ـ فصل 7س
  )53ـ ص  2
  )52ـ ص  2

هـا قايـد و ارزش  

گ اسالمي داشت

 ستبداد قومي

فقط با قد ها، كت
جريان دنياگرا قر
يسـا خـارج سـا

ـ  5درس(   .ردند

2/09/1400(  

درس. (جود آمد

عاين . آورد د مي
ت دانش ابزاري،

ستعمارزده به دو

مر ←. داشتند
مرح ←.شد) ها

دا ت بـه زمـين  

هنگي اقـوامي بو

درس) ص. ((زد
2ـ فصل 6درس
2ـ فصل 6درس

تحقـق عقا ش و

ريشه در فرهنگ
  .د كردند

ا -را حفظ كند 

اين حرك شي از
 و در تقابل با جر

كلي  را از تسـلط     
سترش پيدا نكر

26 چهارممرحلة 

و به  قرن بيستم

بي سكوالر پديد
صورت و صرفاً به

هاي اس كشور. د

ي غير غربي نياز
ها و لرده كنت( 

ه بازرگانان نسبت

تن مقاومت فره

ساز جهاني را مي
د) غ . ((اند  كرده

د) ص. ((تي بود

 تا زمينة گسترش

ر كل گرفت كه
سالمي را گوشزد

  د قومي 

هر ديني خود ر
 

بخش. پديد آمدند
معنوي داشتند
پـاي مسـيحي

فتند و امكان گس

24  


م( و علوم انساني 

 مستعمره، طي

 نوعي علم تجرب
و) حسي نيستند

ني جديد بودجها

صرف كشورهاي
 و اربابان بزرگ
ي، سبب شد كه

ند در هم شكست
58(  

ها، جامعة ج ن آن
ك ت انسان تعريف

ـ رعيت  عي ارباب

ها ايجاد كند ن

هايي شك مقاومت
هنگ و هويت اس

استبداد -كرد  ي
  تعماري 

اهر اسالمي، ظا
.بداد استعماري

ح ديني پت اصال
رويكرد م ي ديگر

د بخشـي از ارو
گرف ها قرار ستان

يازدهم؛ ادبيات

بانة كشورهاي

ي محدود شود،
ها ح  اين پديده

  )43ص 

در نظام ج  غربي

 ارزان و بازار مص
ها كميت فئودال

به جوامع اروپايي
 

ادي خود نيازمن
8ـ ص  2ـ فصل

بكَة روابط ميان
قياس با خواست
 و روابط اجتماع

  )52ـ  5

وليت را در انسان

 فرهنگ غرب، م
فراموشيِ فره  و

سالمي دوري مي
استبداد است -ت 

يد با رعايت ظو
استب -كرد  ل مي

در جهت) نتيسم
بخشي. نداشتند

محلي توانسـتند
و ديگر پروتس ها 

سنجش ي

طلب استقالل هاي

ت حسي و تجربي
زيرا. (ي را ندارد

ـ ص 2ـ فصل 5

غام جوامع غير
(  

خام، نيروي كار
كسا منجر به حا

 و انتقال ثروت ب
 )60تا  57ص 

مين منافع اقتصا
ـ 7ـ درس) غ((

مع مختلف و شب
ن همة امور در ق
بناي كشاورزي

53ـ  55ـ  58ص 

يه تعهد و مسئو

ل نفوذ و سلطة
ة فرهنگ غرب

  )31و 16 

رهنگ توانمند اس
 اسالمي نداشت

كوشي ي بود و مي
جهان غرب عمل

3(  

پروتستان(ذهبي 
ن دنياگرا تقابل ن

هاي م يت قدرت
 هجوم كاتوليك

    
 

  .رست است
ه جنبش گيري ل

  .رست است
گري به شناخت

هاي انساني رمان
درس. ( گيرد مي

  .رست است
ترين عامل ادغ م

60ـ ص  2صل
  .رست است

 غربي به مواد خ
جي قدرت كليس

داري ت و برده
ـ ص 2ـ فصل 7س

  . رست است
ي غربي براي تأمي

(  .كردند مل نمي
رة تاريخي، جوام
 را جايز دانستن
ون وسطي بر مب

ـ ص 2ـ فصل 6
  .رست است

جهاني بايد روحي
  .راهم آورد

 اسالم، در مقابل
م، خطرات سلطة

ـ ص 1ـ فصل 
 .رست است

ي مستقيم با فر
جز حذف مظاهر
يتي غير اسالمي
درت و سلطة ج

31ـ ص  1فصل
  .رست است

آميز مذ  اعتراض
شتند و با جريان

نوع اول با حماي 
 نوع دوم، مورد

www.sanjeshse

در  3گزينة  .16
پس از شكل

در  1گزينة  .16
وقتي روشنگ

ها و آر ارزش
انسان قرار م

در   2گزينة  .16
استعمار مهم

ـ فص 7درس(
در  1گزينه  .16

ـ كشورهاي
ـ زوال تدريج
ـ رشد تجار

درس. (كنند
در  3گزينه .16

هاي شورـ ك 
ها را تحم آن

ـ در هر دور
ـ ليبراليسم
ـ اقتصاد قرو

6ـ  7درس(
در  4گزينه  .17

ـ فرهنگ ج
شمول را فر
ـ در جهان

اسالمجهان 
 4و 2درس(  

در  1گزينه  .17
ـ از رويارويي

اي ج ـ چاره
داراي هويـ 

ـ در ساية قد
ـ ف 4درس( 

در  2گزينه  .17
هاي حركت

مخالفت داش
هاي حركت
هاي  حركت

  )48ص 
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ـ   7درس ـ  

. اني اسـت  

. نعتي دارد    

) نادرست((

    )43ص 

  )8فحه

ي متفاوتي 
كوتـاه و   ـا 

ـي برخـي   
ـي، تـداوم    

سائل انسان 

دار دانـش    

ت اسـت و     

، پـس بـه   

ationgroup

ــ) نادرسـت  ((

نظام نوين جهـا

بـه انقـالب صـن

. (شدند يده مي

ـ ص 2ـ فصل 5

  )5ه
صف(ها با يكديگر 

  )12حه 

هاي حد، فرهنگ
هـ خي از فرهنگ

ولـ كننـد  ر نمـي 
عناصـر فرهنگـ 

ترين مس بنيادي

 خـود را دوسـتد

ـائل و موضـوعات

است،شناسي  ت

2/09/1400(  

.بردنـد  سر مـي  ه

آيند تكوين در ن

عي مربـوط بتما

ران متكثّر پرستي

5ـ درس) رست 

صفحه( فرهنگي 
ها ه تعامل جهان

صفح( گ جهاني 
  

 در سرزميني واح
عمر برخ. گيرند ي

فيايي خود عبور
انـد؛ برخـي   ونه

  )11ـ ص  1

ترين و ب  اساسي

رفي نكرد، بلكه

تـرين مسـ ـادي  

 مربوط به معرفت

  .رتباط دارد

26 چهارممرحلة 

مه استعماري به

ين مرحله از فرآ

ي و تغييرات اجت

عالم، خداوندگار

در. (( بشر ندارد

ودة اجتماعي و
ديدگاه دوم به←

فرهنگ←جهان 
)17صفحه (  ها 

در طول زمان،
گوني شكل مي

جغراف ز مرزهاي
گو نيز اين ها نگ
1ـ فصل 2درس

هائي مربوط به 
  .ت

را سوفيست معر

ضوع فلسـفه بنيـ

واي اين گزينه

تب اصالت فرد ا

25  


م( و علوم انساني 

ن، در شرايط نيم

، سومي»سونري 

سفي روشنگري

اه توحيدي به ع

و سعادتدايت 
  )43ـ  49

ورود به محدو ←
←ها دانستن  گ

سترش در كل ج
 و احترام به آن

د. يكساني ندارند
گونا هاي رهنگ
آيند و از جود مي

صر و اجزاي فرهن
د(  .گونه نيستند

ت يعني پرسش
ئله بنيادين است

ما سقراط خود ر

است ولي موض 

است و محتوسي 

فرد است با مكت

 فلسفه

يازدهم؛ ادبيات

 عثماني و ايران

هاي فراماس ازمان
 

هاي فلس و انديشه

ن با غفلت از نگا

اي براي هد رنامه
9ـ  53ـ  57ـ  6

← بيان كردن 
و تصرف فرهنگ
ي و قومي و گس

ها قبول تفاوت 
(  

 تداوم تاريخي ي
متعدد، فر هاي ن

وج قي محدود به
بلكه عناص ها گ

گ اين رند و برخي

 فطرت اول است
 گزينه يك مسئ

خواندند؛ اما  مي

 مانند رياضيات
  .ست

شناس و معرفتي 

كنندة منافع ف ن

سنجش ي

 
يي مانند چين،

ان مذهبي و سا
 )57ـ ص  2ل

دوران رنسانس و
  )53ـ ص  2

ن و روم باستان
4(  

دايي كه هيچ بر
61ـ ص  2و  1

گفتار يا نوشتار
مي براي دخل و
زهاي جغرافيايي

←خت متقابل 
)17ـ  12ـ  8ـ 

رة جغرافيايي و
احد در سرزمين
برخي در مناطقي

نه تنها فرهنگ. ند
يي بيشتري دار

مربوط به حوزة
اما پرسش اين 

خود را سوفيست

جهت ت و از اين
عدد و كميت اس

شناسي ل هستي
  .ط است

صوصي كه تأمين

    
 

 . رست است
ستعمار،كشورهاي

  )61ص 
ت گرفتن مبلغا

ـ فصل 7ـ درس 
نسه ريشه در د

ـ فصل 6 درس
گ اساطيري يونا

49ـ ص  2فصل
ني اعتقاد به خد

ـ فصل 7، 6، 5
  .رست است

صورت گ ود را به
مويني را مادة خا
ن فرهنگ از مر
دن انگيزة شناخ

ـ 5ـ ص  2و  1
  .رست است

مختلف، گستر ي
و در زماني وا ند

ب.  طوالني است
ش بسياري دارن
سترش جغرافيا

  .رست است
ها م  ساير گزينه

.طبيعت نيستند
  .رست است

 زمان سقراط خ

  .رست است
ه استداللي است
ضيات، مقدار و ع

  .رست است
اي فلسفه شامل 
اي فلسفه مربوط 

  .است رست
ردن مالكيت خص

www.sanjeshse

در  3گزينه  .17
ـ در دورة اس

ـ ص 2فصل
به خدمت« ـ 
)نادرست((

ـ انقالب فرا
ـ) درست((

ـ در فرهنگ
ـ ف 6ـ درس

ـ دئيسم يعن
هاي  درس(

در  4گزينه  .17
ـ انديشة خو

تكوـ جهان 
ـ عبور كردن
ـ فراهم كرد

هاي  درس( 
در  2گزينه  .17

هاي فرهنگ
آيند پديد مي

برخي ديگر
ديگر گسترش
تاريخي و گس

  
  

  
در 2گزينه  .17

هاي پرسش
طو جهان و 

در 1گزينه  .17
دانشمندان

  .ناميد
در 4گزينه  .17

روش فلسفه
موضوع رياض

در 2گزينه  .17
بخش ريشه
بخش ريشه

در 3گزينه  .18
محترم شمر
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كـه بعـد از   

ز مغالطات 

ر جهان به 
  .شود ي

يـافتن بـه     
پارمنيدس 

ه چيـز در   
   ». بگذاريد

ر آن زمان 
هـا، كـم    ت

ش ديگـري  
  . شد

ند بر عهدة 

انجـام  زوم   
رد بررسـي    

ز پـردازش     

ationgroup

ل است نه اين ك

هاي جلوگيري از

ن بود كه تفسير
ر فلسفي ياد مي

در پـي دسـت ي
س، فيثاغورس، پ

س مي گفت همـه
ك رودخانه قدم

ها بود كه د ست
هاي سوفيست طه
 

ف مقابل، پرسش
سقراطي معروف

را كه خداوند خود
  .محكوم كنند

بـه لـز 4گزينـة      
لم اخـالق مـور

  .ادراكي است
نـدي آنـان جـز

2/09/1400(  

رهان و استدالل

ه اعد تفكر و راه

 مانده و در يونا
عنوان مهد تفكر

كرده بود و آنها د
توان تالس ان مي

ولي هراكليتوس
نيد دوبار در يك

معاصر با سوفيس
سخنوري و مغالط

 . ستوار ساخت

عد از پاسخ طرف
اسخ به روش س

تابم و رسالت خ
 اعتقاد به خدا م

طـرح شـده در گ
ي است كه در عل

دارد و پردازش ا
بن طالعات و گروه

26 چهارممرحلة 

داف خود تابع بر

ي و شناخت قو

ان باستان باقي
ع هت از يونان به

 خود مشغول ك
ندان يونان باستا

ستي راه ندارد، و
توان شما نمي«. د

سقراط م.  اوست
 ساية جدل و س

را اس ه و فضيلت

كرد و بع طرح مي
گو و پرسش و پا

  . محاكمه شد

ان الهي سر بربت
 را به جرم عدم

كـه پرسـش مط
 چيزي، مفهومي

ند رنگ اشاره د
هاي مشترك اط

26  


م( و علوم انساني 

د در انتخاب اهد
  .رها باشد

هاي منطقي نايي
  .ر سازد

شته شده، از يونا
به همين جه. ت

دان يوناني را به
خستين انديشمن

ن و تغيير در هس
جهان وجود ندارد

دهندة فلسفة ن
قيقت طلبي در

الني را احيا كرده

بتدا پرسشي مط
گ و ن روش گفت

ساختن جوانان

ر ديگري از فرما
كيل شود و من

ك ـود، در حـالي  
الزام داشتن به 

هاي حسي مانن ي
ه وجه به ويژگي

شناسي

يازدهم؛ ادبيات

انديشد وفانه مي
قلي براي آن باور

ت كه فرد از توا
 درست را هموا

بان فلسفي نگاش
يونان شكل گرفت

ستين انديشمند
از نخ. ستي بودند

ت است و شدن
 ثابتي در اين جه

ندگي او نشاني ز
طائيان بود و حق
ست و تفكر عقال

صورت بود كه اب
قت رساند كه اين

خداوند و گمراه س

  .است

مرگ يا هر خطر
د دادگاهي تشك

شـ القي بيان نمي
.شود سترس مي

فرنگي به ويژگي
 و پستانداران، تو

ش روان  

سنجش ي

ي است و فيلسو
قوي استدالل ع

لسوفانه اين است
دن به اعتقادات

هايي كه به زب عه
نش فلسفه در ي

هن نخسداد ذ مي
ندة جهان و هس

امر واحد ثابت ك
ست و هيچ چيز

اي نداشت ولي ه
هاي سوفسط شه

خاس پا  سقراط به

گرفت به اين ص ي
هنده را به حقيق

عدم اعتقاد به خ

 داناي حقيقي ا

خاطر ترس از م
وقت سزاوار بود ن

ت ارزشي و اخال
وجب كاهش اس

خرمالو و گوجه ف
داران گروه مهره

    
 

  .رست است
راي تفكر فلسفي
ورها، در جستجو

  .رست است
ج انديشيدن فيل

كند تا راه رسيد 
  .رست است

قطع ها يا جموعه
ي رايج شد و دان

  .رست است
ه در جهان رخ م
ين و اصلي سازند

  .س را نام برد
  .رست است

نيدس هستي يك
 تغيير مداوم است

  .رست است
چ كتاب و نوشته

 تحت تأثير انديش
جهت از اين. ود

  .رست است
كار مي سقراط به

ده كرد تا پاسخ ي
  .رست است

دادگاه به جرم ع
  .رست است

ط فقط خداوند
  .رست است

خ گفت اگر من به
 انجام ندهم، آن

  .رست است
صورت  علمي، به

شاره دارد كه مو
  .د

  .رست است
شباهت رنگ خ 

بندي در گ قهطب
  .ت

www.sanjeshse
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حال گذر و

در 4گزينه  .18
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رنگ شده بو
در 1گزينه  .18

روشي كه س
را مطرح مي

در 3گزينه  .18
سقراط در د

در 2گزينه  .18
از نظر سقرا

در 3گزينه  .19
گ سقراط مي
من گذاشته

  
  

در 4گزينه  .19
هاي پرسش

رفتارهايي اش
گيرد قرار مي

در 3گزينه  .19
:عبارت الف
ط: عبارت ب
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 4گزينـة  .د    
زيـرا از  . ت  

ه امور غير 

 زمان بروز 

نند بسـتن  

 بـه ايجـاد   

  

ه آن قـرار    
  .باشد

ايـن  . گيرد

، 4 گزينـة  

تمركـز، از     

جـوي   و ـت  

زمـاني بـر    
ationgroup

 توصـيف نـدارد
كه كنتـرل اسـت

 از آنها در حيطه

ص و با گذشت

ركات ظريف مان

ك اين موضوع

.دهد خود جهت 

حرك شـبيه بـه
هاي بعدي ب راك

گ گيري شكل مي

ت، اما در عبارت

ايجـاد توجـه مت

 زماني بـر جسـ

فـرد، ز نحصـربه  

2/09/1400(  

ره بـه تبيـين و
شود ك سترس مي

توان ست و نمي

  ت 

ه در شرايط خاص

 پله و سپس حر

ي رود، پس درك

د به هيجانات خ

مان محرك يا مح
و تأثير آن بر ادر

 ارائه شود، خوگ

اي ادراكي است

دهد و بـراي ا ي

عوامل انحرافي،
  .وجو كنيم ت

هـاي من ويژگـي  

26 چهارممرحلة 

ست، عبارت اشار
هش ابتال به اس

 اجرا و معتبر اس

بة اخالقي است

ست و صفاتي كه

پ و باال رفتن از

كار مي گرايي به ن

 كند، سعي دارد

رائه پيشين هما
 محرك معين و

 دفعات متعدد

ر ارتباط با خطا
  .ست

شده را كاهش مي

اره دارد، تعداد ع
جست) انحرافي( 
.فـرد اسـت   بهر  

27  


م( و علوم انساني 

 بيان چرايي اس
رواني موجب كا

  .آوريم ي

پذير قابل اهدهش

ق ديگران و جنب
  ست 

  . است 

د رنگ پوست اس
  .ند

ند ضربه به توپ

ر مقابله با آرمان

 مادر را دريافت

، تحت تأثير ا ي
 بيانگر شناخت

ك مورد نظر به
  .جه است

در 1،2،3 گزينة 
ي باقي مانده اس

 توجه تقسيم ش
  .شود

مل انحرافي اشا
 محرك مزاحم

هـاي منحصـر ي 

يازدهم؛ ادبيات

تبيين 3 گزينة 
 مقابله با فشار ر
در كنترل در مي

  . است
ر حيطة امور مش

  .رد

ان، رعايت حقوق
اس جنبة شناختي

، جنبة اخالقي
  

كند مانند وز مي
 راه رفتن هستن

 انجام دهد مانند

ستند، به منظو
  .كند ك مي

اكنش هيجاني

ت محرك معيني
ترسد هم د مي

حرككند و اگر م 
موضوع مورد توج

عبارات. ر است
هاي حسي يرنده

هارت اثر منفي
ش ف استفاده مي

ري به تعداد عوا
در ميان تعدادي

 مشكي، ويژگـي

سنجش ي

ه نشده است و
آموزش شيوة. 

 به استرس را د

سي روش علمي
م تجربي تنها در
جگانه استفاده كر

هاي آپارتما  پله
ي در آزمون، ج
ر اماكن عمومي
. هيجاني است 

ظاهر و رفتار برو
و شروعق بودن 

ركات درشت را

سن و معايب هس
 در نوجوان كمك

كند تا و كرار مي

د كه شناختافت ي
مان سياه و سفيد

كمركز ايجاد مي
ي با محرك و م

الير -راكي مولر 
ست و در حد گي

جه دشواري و مه
دادن يك تكليف

اي پر از روسر سه
حرك هدف را د

هاي ر بين كيف
    

 

  .رست است
 هدف علم اشاره

استن چيستي 
ش، كاهش ابتال
  .رست است

جربه ركن اساس
رائه شده در علم
ده با حواس پنج

   .رست است
ه پايين آمدن از

يزي براي آمادگي
كارت واكسن در
لق و خو، جنبة
  .رست است

ز روز تولد در ظ
نند خوش اخالق

  .رست است
تواند حر بتدا مي

  .رست است
اي از محاس  آميزه

رمان و واقعيت
  .رست است

 رفتار خود را تك
  .رست است

 زماني اتفاق مي
رگزيده از ريسم

  .رست است
وع ارائه شده، تم
گر آشنايي نسبي

  .رست است
ط به خطاي ادر
دراك نرسيده اس

  .رست است
هت تكاليف، درج
لف براي انجام د

  .رست است
 روسري در قفس

گذارد كه مح  مي
ك كيف آبي در
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)  جهـت آن 

ادراك ) چـه   

و را كامـل    

ationgroup

 شكل، رنگ و ج

ك كـل يكپارچ

ر شـكل ب آهـو

2/09/1400(  

مثل اندازه، (ن 

يـك(يـك گـروه   
  .دارد

در. مـل ببينـيم   

26 چهارممرحلة 

صيات مشخص آن

صورت ي بهها را  ن
 اصل مجاورت د

صـورت كام  بـه  

28  


م( و علوم انساني 

توجه به خصوص

ديگر باشند، آن
كنيم، اشاره به 

قص هسـتند را

يازدهم؛ ادبيات

رك هدف را با ت

شيء در كنار يكد
كهم را ادراك مي
 اشيايي را كه نا

سنجش ي

گذارد كه محر ي

ت، وقتي چند ش
كال نزديك به ه
ما تمايل داريم

    
 

ي هدف تأثير مي
  .كنيم

  .رست است
س اصل مجاورت
ر شكل الف اشك
س اصل تكميل، م

 

www.sanjeshse

وجوي جست
جو ك و جست

در 4گزينه  .20
اساس بر) الف
در. كنيم مي
اساس بر) ب
  .بينيم مي
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