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 2صفحه 

   شود؟ در ابيات زير ديده مي» تلبيس ـ جلّت ـ نفايس ـ رضوان ـ متأللئ«هاي  معني چند واژه از واژه  -1
 كنون كز پاي تا سر در لباس عشوه و نازي  -  الف

  

 زعاشق در پس صد پرده پنهان است رخسارت 
  

 حسـن كـه تـابـان ز سـراپـاي تـوست  -   ب
  

 ـتجـوهـرش از گـوهـر يـكتـاي تـوس 
  

 و طاووس است و زاغ است و خروس   بطّ -  ج
  

 ايـن مثـال چـار خلـق انـدر نفـوس 
  

 رخت كه صورت صنع آشكار از آن پيداست  -  د
  

 نگـار از آن پيـداسـت نشـان دقّـت صورت 
  

 در ابتداي وصل بـه هجرم اسير ساخـت  - هـ 
  

 وصلـي چنين، بهشت به كافر نمـودن است  
  

  پنج   )4  چهار   )3  سه   )2  دو ) 1
   معني چند واژه درون كمانك، درست است؟  -2

  :شاب) (خواري  ايجادكنندة : بار نكبت(   )دقايق : لطايف(  )صبحگاهي  :صباحت) (انگاري سهل  :سريسبك) (باغ  :پاليز(  
  )قرار بي: شبگرد) (مذهب  :تشييع(  )گنجايش پيدا كردن  :آماس كردن(  )وجود چيزي  اندازنده دربارة به شك 
  پنج ) 4  چهار  )3  سه ) 2   شش) 1

   در كدام گزينه، معني دو واژه درست است؟  -3
   )ها قدم: خطوات) (بسياري  :فرط(  )دار پارچه و كاغذ طرح  :لفاف(  )نزديكي به هم : متقارب( )1
   )بر طرف شدن  :شدنزايل (  )در وضعيت مورد نظر  :به نقد (  )آيين  :شريعت(  )شفق  :شبگير(  )2
   )نوازنده: مطرب(  )بازيچه  :دستخوش(  )باالپوش نمدي: نمد(  )با انديشة قبلي  :بالبداهه) (3
  ) گناه  :وزر (  )مبهوت  :خيرخير(  )دامنة سبز كوه: راغ( ) يك اليه  :يك دوال( )4

   :جز به  شود؛ اماليي ديده مي غلطدو   در هر عبارت،  -4
  . اد به عظّت و زوالجاللي حق كه مرا مبر كه من طاقت قرب ندارمخاك سوگند برد )1
   ».برگير و بياور  اگر به طوع و رقبت نيايد به اكراه و اجبار،  برو؛«  :حق تعالي ازرائيل را بفرمود) 2
  . ندگل دل را از بهشت بياوردند و به آب حيات عبدي سرشتند و به آفتاب نذر بپرورد  چون نوبت به دل رسيد،) 3
هـاي   هاي دود و آتش و گرد و غبار بـا آخـرين حلقـه    توده. باز شد  هاي توپ روس، سپيدة فرداي گنجه با نحيب و صفير گلوله) 4

  . شب در آميختند
   اماليي بيشتر است؟ هاي غلطدر كدام گزينه، مجموع   - 5

 محتشم خسته كه مشت خس است  -الف
  

 خور بهر تمنّاي توست موج  
  

 م چشم بر راه نسيم الطفات چون نباش -ب
  

 ريهان تو را   من كه پروردم به آب چشم،  
  

 نم به دل نگذاشت خونم خنجر قصاب را  -ج
  

 كشد از سلب آهن، آب را  من مي  جذبة  
  

 نشعة حسن اين غدر سرشار هم مي بوده است؟  -د
  

 رساني آب را  به لب تا مي  شود صحبا، مي  
  

  

  د ـ الف   )4  الف ـ ج   )3  د ـ ب   )2  ب ـ ج  )1
   است؟ غلطامالي كدام دسته از كلمات متن زير،   -6

بگذاشت و آن شب ببودند چندان كه   موش بندها ببريد و يكي كه عمده بود،  هم بر اين جمله كه تحرير افتاد، و«  
. صياد از دور پديد آمد. در افق شرقي پروازي كرد و بال نورگستر خود را بر اطراف عالم پوشانيد  سيمرغ سحرگاه،

و آن عقده ببريد و گربه به هالك چنان متيغن بود و   زمان خود به ادا رسانم؛  وقت آن است كه باقي  موش گفت
كشان بر سر درخت رفت و موش در سوراخ خزيد  پاي. بدگماني و دهشت چنان مستولي بود كه از موشش ياد نيامد

   ».ب بازگشتو صياد پاي دام گسسته و نوميد و خاي
  ادا ـ دهشت )4  متيغن ـ مستولي  )3  ادا ـ تحرير  )2   متيغن ـ زمان) 1
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 3صفحه 

   است؟ نادرست ،كدام گزينه در مقابل آن  نام پديدآورندة  -7
  )الدين محمد بلخي موالنا جالل(  تال كنـبـرد مـگـبـراب شـن خــترك م  ا كنـرا رهـها مـن، تنـيـالـه بـه برو سـر بنـ) 1
ــو،   زو) 2 ــر تـــ ــن پســـ ــه ايـــ ــد كـــ ــش در  د باشـــ ــد   آتـــ ــالم زنـــ ــوختگان عـــ  .ســـ

  

  )شيخ فريدالدين عطّار(
  )سعدي(  بيابان بود و تابستان و آب سرد و استسقا  مگير از من كه بد كردم   به حرص ار شربتي خوردم،) 3
ل،     پس از ابر كرم،  )4 ت بر خاك آدم باريد و خاك را گل كرد و به يـد قـدرت در گـل،   باران محب دل كـرد   از گـ. 

  

  )الدين رازي نجم(
  كامالً درست است؟   كدام گزينه، با توجه به سرودة زير  - 8

 زلف مشكين تو در گلشن فردوس عذار 
  

 چيست طاووس كه در باغ نعيم افتادست  
  

 دل من در هوس روي تو اي مونس جان
  

 خاك راهي ست كه در دست نسيم افتادست 
  

   .ترتيب تركيب وصفي و اضافي هستند به  »ن فردوسباغ نعيم و گلش«  )1
  . ترتيب در گروه نهادي و مسندي قرار دارند به  »زلف و خاك«  )2
  .پيوند همپايگي است» كه«اسنادي و   فعل جمله اول،  )3
  . ترتيب صفت و اسم هستند به» مشكين و مونس«) 4

  : جز هب  ها با بيت زير برابر است؛ تعداد جمالت همة گزينه  -9
 چو نخل باش كريم  گرت زدست برآيد، «

  

 »ورت زدست نيايد، چو سرو باش آزاد 
  

  

 خــوردني زخــم اســت و آشــاميدني خــون جگــر )1
  

 چون كـنم ايـن سـازگار افتـاده بيمـار مـرا      
  

دو دستم هر دو در بند است در زلف و لب ساقي   )2
  

بگـذارم كـدامين را     ندانم گـر بگيـرم جـام،   
  

ـ   )3  ه جـان آمـد كلـيم، از پـاس خـاطر داشـتن      آخر ب
  

تا كي به دل واپس برد حرف به لب آورده را 
  

چو گل رفت از چمن با باغبان گفت از وفـاداري    )4
  

 دار آشـيانش را  نگـه   كه تا بلبل به بـاغ آيـد،  
  

   :جز به  هاي زير يكسان است؛ گزينه  نوع نقش تبعي در همة  - 10
د نقابـت  اي شاهد قدسي كه كشـد بنـ   )1

  

و اي مرغ بهشـتي كـه دهـد دانـه و آبـت      
  

اوست   دلي كه جان دو عالم به باد دادة  )2
  

اي و آهــي را   در او اثــر چــه بــود نالــه    
  

روي به چمن  كرده مي خورده و خوي شراب  )3
  

 كه آب روي تو آتـش در ارغـوان انـداخت   
  

نوشي كه در او روي و ريـايي نبـود    باده ) 4
  

 ز زهدفروشي كه در او روي و رياستبهتر ا
  

   سه جزئي است؟  كدام گزينه، فاقد جملة  -11
غم صحرائيان دارم كه غافلگيري گـردون   )1

  

صيد بندي را   برد از شهربند، به صحرا مي
  

كـن صـد كـوه     براي مهر و وفا كنـد كـوه    )2
  

ولــي نكنــد ز ديــوار هجــر كــاهي را     
  

 توانـد برخاسـت  همچو گرد اين تن خـاكي ن   )3
  

از سر كوي تو زان رو كه عظيم افتادست 
  

مرغ طبعش طيران داشت چو بر اوج غرور ) 4
  

ــة   ــتن دان ــث ريخ ــود عب ــيش او ب ــا   پ م
  

   ها، متفاوت است؟ شدة كدام بيت با ساير گزينه نوع رابطة معنايي مشخص  -12
ــرا چــه حاجــت  ) 1 ــاغ م اســت  ســرو و صــنوبرب

  

ــا ا شمشـــاد خانـــه  ز كـــه كمتـــر اســـتپـــرور مـ
  

دلم بجو كه قدت همچـو سـرو دلجـوي اسـت       )2
  

ــت،   ــه كالم ــو ك ــوزونســخن بگ ــف و م  اســت لطي
  

ز مســتي  جــوش و خروشــندهــا همــه در  خــم  )3
  

 جاسـت، حقيقـت نـه مجـاز اسـت     وان مي كـه در آن 
  

ــكين    )4 ــافظ مسـ ــوز دل حـ ــيان، سـ اي مجلسـ
  

اســـت  ســـوز و گـــدازاز شـــمع بپرســـيد كـــه در 
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 4صفحه 

   :جز هاي زير كامالً درست هستند؛ به هاي ادبي مقابل همة گزينه آرايه  -13
  )اغراق ـ استعاره(بيا كه نوبت بغداد و وقت تبريز است   ظــرفتي به شعر خوش حافــــعراق و فارس گ) 1
  )تشبيه جناس ناقصـ (اش سر كسري و تاج پرويز است  كه ريزه  انـافش است خون) غربال(پرويزني   سپهر بر شده،) 2
   )ايهام ـ تناقض(است   )تلخ(آميز  كه صاف اين سر خم جملة دردي  رــهــپــون ســـاژگـوش از دور بـش خـيــوي عـــمج  )3
  )مجاز ـ تشبيه(به بانگ چنگ مخور مي كه محتسب تيز است   تــبيز اس بخش و بـاد گـل اگــرچـه بـاده فـرح  )4

  يه و فاقد مجاز است؟ كدام گزينه، داراي ايهام و تشب  -14
آشـيان    سـيرت،  بـوم   كرده در چشم رقيـب ) 1

  

 شاهباز من عجب جايي نشيمن كرده است
  

ــن     )2 ــو زر گشــت روي م ــر ت ــاي مه از كيمي
  

 آري به يمن لطـف شـما، خـاك، زر شـود    
  

اين يك دو دم كه مهلت ديـدار ممكـن اسـت      )3
  

درياب كار ما كـه نـه پيداسـت كـار عمـر      
  

 برند كساران فيض بيش از آب رحمت ميخا  )4
  

عنـاني آب را   خـوش   در زمين پست باشد،
  

   شود؟ ترتيب يافت مي به » تناقض ـ ايهام ـ مجاز ـ حسن تعليل«در كدام گزينه   -15
 ز پادشاه و گدا فارغم بحمدهللا  -الف

  

 پادشاه من است  گداي خاك در دوست، 
  

 است گهي در هر طرف ز خيل حوادث كمين -ب
  

 گسسته دواند سوار عمر  زان رو عنان 
  

 ام من و اين بس عجب مدار  بي عمر زنده -ج
  

 روز فراق را كه نهد در شمار عمر  
  

 گذري همچون باد از سر كشتة خود مي -د
  

 چه توان كرد كه عمر است و شتابي دارد 
  

 خانقاه من است  منم كه گوشة ميخانه، - هـ
  

 حگاه من استدعاي پير مغان ورد صب 
  

  

  ج ـ ب ـ هـ ـ د   )4  ج ـ د ـ هـ ـ ب   )3  الف ـ ب ـ د ـ ج  ) 2  الف ـ د ـ هـ ـ ج ) 1
  كدام گزينه تماماً درست است؟ با توجه به سرودة زير،  -16

 تو آن برادر صاحبدلي كه مادر دهر 
  

 بخت نزاد ها چو تو فرزند نيك به سال 
  

 ت به روزگار تو، ايام دست فتنه ببس
  

 در اقبال بر جهان بگشاد  به يمن تو، 
  

  

  .اغراق و يك كنايه وجود دارد در بيت دوم،   )2  . ترتيب مجاز و ايهام دارند به  )جهان و زاد(  )1
  .بخشي شده است جان  )مادر دهر(مشبه در تشبيه   )4  .شود بخشي و يك تناقض ديده مي در سروده سه جان) 3

   تفاوت معنايي دارد؟  »گفتن«يا » فتنفرو گ«در كدام گزينه   -17
ــل را  ) 1 ــرد آن خلـــ ز تركيـــــب ملـــــك بـــ

  

بــه زيــرافكن فــرو گفــت ايــن غــزل را 
  

 بـــه گوشـــش فـــرو گفـــت كـــاي هوشـــمند) 2
  

ــد     ــدم ز بن ــي رهي ــاني و دانگ ــه ج  ب
  

ــمير       )3 ــوش ضـ ــه گـ ــم بـ ــت عقلـ ــرو گفـ فـ
  

 كــه از جامــه بيــرون روم همچــو ســير
  

وي فـــرو گفـــت و بگريســـت بـــر خـــاك كـــ  )4
  

جفــايي كــز آن شــخص آمــد بــه روي 
  

   كدام گزينه، فاقد مفهوم عبارت زير است؟  -18
  ».روي ديگري بود كه بشود به آن پناه برد  شد، اگر يك روي زندگي زشت مي«  
 تــوان كــرد دفــع غــم دل نمــي) 1

  

ــيــــد شـــادمـــانـــي الّا بـه امـ  

مقصود گالبي نگـرفتم   از شيشة   )2
  

 اغر اميــد شــرابي نچشــيدم  وز ســ
  

 از پيش كسي كار كسي نگشايد  )3
  

ــه كردگــار مــي  ــد داشــت اميــد ب  باي
  

 شود دل عاشق مست نوميد نمي) 4
  

 دربست هر دم برسد به هر چه همت، 
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 5صفحه 

   :جز بيانگر ديدگاه اعتقادي بيت زير هستند؛ به ها  گزينه  همة  -19
 كدام دانه فرو رفت در زمين كه نرُست «

  

 »انسانيت اين گمان باشد  چرا به دانة  
  

  

 ايـــن جهـــان مزرعـــة آخـــرت اســـت) 1
  

هــر چــه خواهــد دلــت اي دوســت بكــار  
  

سـر بازيسـتي    روزگار و چرخ انجم سربه  )2
  

گرنــه ايــن روز دراز دهــر را فرداســتي    
  

شـود غبـار تـنم     حجاب چهرة جان مي  )3
  

 خوشا دمي كه از آن چهره پـرده بـرفكنم  
  

 دالن، خواب پريشاني نيست مذهب زنده  )4
  

جهان دگري ساختن است   از همين خاك،
  

ر«كدام گزينه، فاقد مفهوم عبارت   -20      است؟  »العبُد یَُدبِّر و ُهللا یَُقدِّ
 فصل تقدير همان موهبت حق باشد) 1

  

 آتش هـر دل باشـد    راز اين فصل همان،
  

 ما از برون در شده مغرور صد فريب  )2
  

 كننـد  تا خود درون پرده چه تـدبير مـي  
  

صنما با غم عشق تو چه تدبير كنم ) 3
  

شـبگير كـنم     تا به كي در غـم تـو نالـة   
  

الجمله اعتماد مكن بر ثبات دهر  في) 4
  

 كنند اي است كه تغيير مي كاين كارخانه
  

   :جز به  مفهوم عبارت زير هستند؛  كنندة ابيات تداعي  همة  -21
  ».مردود همة جهان گشت  ليس را چون در دل آدم بار ندادند،اب«  
 دالن عــاجز شــيطان نشــود نفــس آگــاه) 1

  

سگ كم از شير نباشد چو شبان با گله است 
  

تا دل بـه غـرور نفـس شـيطان نـدهي        )2
  

ــي      ــار به ــورد ب ــس نخ ــدي ك ــاخ ب ــز ش ك
  

 سـازد  شب مهتاب پاي دزد را كوتاه مي ) 3
  

 له شـيطان نينديشـد  دل روشن ز مكر و حي
  

 سليمان فراق و غم چو ديوان  مها تويي،  )4
  

چو دور شد سليمان نه دست يافت شـيطان  
  

        اشاره شده است؟» تقابل عشق و عقل«در كدام گزينه به   -22
ــود      عشـــق) 1 بـــازي كـــار بيكـــاران بـ

  

ــار؟  ــاران چـــه كـ ــار بيكـ ــا كـ   عـــاقلش بـ
  

ــد   )2 ــان نبينـ ــاهر دو جهـ ــز ظـ ــرد جـ  خـ
  

 ولـــيكن عشـــق جـــز جانـــان نبينـــد    
  

يك بار هم اي عشق من از عقل مينديش   )3
  

ــئله   ــد مس ــل بكن ــه دل ح ــذار ك ــا را  بگ ه
  

خويشتن از عشق تو ديدن تا چند  عقل بي  )4
  

 دل و دل بي سر و سامان ديدن خويشتن بي
  

   :جز به  كنند؛ همة ابيات به يك مفهوم مشترك اشاره مي  -23
مقصود بـه جـان گرديـديم    عمرها در پي ) 1

  

دوست در خانه و ما گرد جهان گرديديم 
  

 كـرد  ها دل طلب جام جم از مـا مـي   سال) 2
  

 كرد وان چه خود داشت ز بيگانه تمنّا مي
  

ــي  )3 ــار بـــ ــوار  يـــ ــرده از در و ديـــ پـــ
  

ــي  ــا اولـ ــت يـ ــي اسـ ــار  در تجلّـ االبصـ
  

 آن نور غيب را كه جهان روشن است از او  )4
  

ــت ــرده   از غاي ــهود فرامــوش ك  انــد ش
  

   است؟ نادرستمفهوم مقابل كدام گزينه،   -24
  )ناپايداري هستي و تعلّقاتش(خار و خس باشد تو را   قسمت از درياي گوهر،/ لرزي به تار و پود هستي همچو موج  تا تو مي) 1
  )ها خوب و زيبا ديدن پديده( و خوب رازشـت   آيينه،  كي كند صائب تميز،/ گوهران يك جلوه دارد خار و گل  پيش روشن  )2
ـان سخــت را ) 3 ش / مـن مـاليم كردم از آه، آسـم رم از آـت وان كردن كمان سخت را  ميـن    )تأكيد بر انعطاف در برابر مشكالت(ـت
   )وجه معشوقآرزومندي عاشق در ت(كه منظور نظر گردم تو را   سبزي كو، بخت / واري از وجود خاكي مـن مانده اسـت  سرمه) 4
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   شود؟ ترتيب يافت مي به  )داري ـ تأكيد بر بينش ذاتيخويشتن عزّت نفس ـ ه بهجويي ـ توصي چاره(در كدام گزينه، مفهوم   - 25
 نظري بايد  صاحب آن منظر،   نظارة -الف

  

 قدمي شايد اين سودا ثابت  سرگشتة  
  

 عيب توست ار چشم گوهربين نداري ورنه ما  -ب
  

 ايم اندر بحر معني گوهر يكدانههر يك   
  

 هاي دل نهفتم اشك را  در پرده چون صدف،  -ج
  

 درد ننمودم چو شمع  گوهر خود را به هر بي  
  

 گرفته حلقه در بر   گفت، مي -د
  

 كامروز منم چو حلقه بر در   
  

 برخيز تا طريق تكلّف رها كنيم  - هـ
  

 دكان معرفت به دو جو بر بها كنيم   
  

  

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

     )2( عربي، زبان قرآن
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  

  
  

  :﴾ٌم أمثاُلُکمما ِمن دابَّة في األرِض وال طائر َيطير بَجناَحيِه إّال أم﴿  -26
  .ها نيز همچون شما گروه باشد اي در آسمان وجود ندارد مگر اينكه آن اي در زمين و پرنده جنبنده )1
  .هايي همانند شما باشند ها قبيله هايش پرواز كند نيست مگر آنكه آن اي كه با بال هيچ جنبنده و پرنده )2
  .هايي به شكل شما باشند پرواز كند وجود ندارد جز اينكه آنان امت هايش اي كه با بال نه چهارپا در زمين و نه پرنده )3
  .هايي مانند شما هستند ها گروه كند مگر آنكه آن هايش پرواز مي اي كه با بال نه هيچ پرنده زمين نيست و اي در هيچ جنبنده )4

  :»!من َيتفکَّْر في َخلِق اهللا ُيشاِهْد عجائب قدرِة اهللا«  -27
  !شود فرينش خداوند انديشه شود، عجايب قدرت خدا ديده ميهر گاه در آ )1
  !يابد هاي قدرت خداوند را درمي كسي كه در خلقت خدا تفكر كند، شگفتي )2
  ! بيند هركس در آفرينش خدا انديشه كند، عجايب قدرت خدا را مي )3
  ! ندبين هاي قدرت خالق را مي كنند، شگفتي كساني كه در موجودات خداوند تفكر مي )4

  :»!بعُض الکلماِت کالدِّيباج ما کانت في اللُّغِة العربيَِّة و َنَطقه العرُب ِوفًقا أللِسَنِتهم«   -28
  !كنند ها آن را به زبان خود تلفظ مي زبان برخي از مفردات در زبان عربي، چون پارچه اصالً وجود نداشت و عرب )1
  ! ها براساس گويششان آن را تلفظ كردند زبان داشت و عرببرخي واژگان مانند پارچه در زبان عربي وجود ن )2
  !در زبان عربي، بعضي از كلمات همچون ابريشم نبود و عرب بر طبق زبانشان آن را تلفظ كرد )3
   !راند در زبان عربي، بعضي كلمات مانند مشك نبود و عرب به شيوه خود آن را بر زبان مي )4

  :»!بعد التَّخفيِض بثمانيَن ألف تومان و القميَص النِّسائي ِبسِّتة و ثمانيَن ألف تومان اشترينا السِّروال الرِّجالي«  - 29
  !شلوار مردانه را با كاهش قيمت نود هزار تومان و لباس زنانه را شصت و نه هزار تومان خريداري كرديم )1
  !و شش هزار تومان خريديم شلوار مردانه را بعد از تخفيف هشتاد هزار تومان و پيراهن زنانه را هشتاد )2
  !قيمت شلوار مردانه پس از تخفيف هشتاد هزار تومان و پيراهن زنانه شصت و هشت هزار تومان شد )3
  !شلوار مردانه را به قيمت هشتصد هزار تومان و لباس زنانه را به قيمت شصت و هشت هزار تومان خريديم )4

ديُق من کاَن ناهًيا عن الظَّلم و ا«  -30   :»!لُعدواِن ُمعيًنا علی البرِّ و اإلحسانالصَّ
  !رساننده بر نيكي و احسان باشد دوست كسي است كه بازدارنده از ستم و دشمني و ياري )1
  !را بخواند دوست كسي است كه از ستم و دشمني تو را باز دارد و بر نيكي و احسان تو )2
  ! را به كارهاي پسنديده و نيك دعوت كند را دور كند و تو كسي است كه دشمنان تو» واقعي«دوست  )3
  !ظلم دشمنانت را دفع كند و در انجام كارهاي نيك و شايسته ياورت باشد  دوست آن كسي است كه )4

   ۲۶ - ۳۵(يف الّرتجمة من أو إىل العربيّة عین االصّح و االّدق(    دّق في الّترجمة من أو إلى العربّية صّح و األعّين األ)۲۶ -  ۳۵(  
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 7صفحه 

  :»!في بعض أنواِع سمِک الِقرِش َتنمو آالُف األسناِن في سنٍة واحدةٍ «  -31
  !ندك هاي كوسه، هزاران دندان در سال اول رشد مي در برخي گونه )1
  ! رويد ماهي، هزاران دندان در يك سال مي در بعضي از انواع كوسه )2
  !كند ماهي صدها دندان در سال اول رشد مي در برخي انواع كوسه )3
  !آورد ماهي وجود دارد كه هزار سال يكبار دندان درمي يك گونه از كوسه )4

  :»!في األسبوَعيِن الماضيين حارُس المرمی لهذا الفريِق سبَّب بأْن تعادَل الفريقانِ «  -32
  !داور بين دو تيم بعد از گذشت دو هفته، اعالم تساوي كرد )1
  !ها در طي دو هفته قبل شد تيم باعث تساوي بين تيم  بان اين دروازه )2
  !بعد از دو هفته، به تساوي دست يابد  داور اين دو تيم سبب شد كه تيم )3
 !تيم، در دو هفته گذشته برابر شوند بان اين تيم موجب شد كه دو دروازه )4

   :عّين الّصحيح  -33
جـويي   صـورت روزانـه صـرفه    شهروندان، در مصرف آب و بـرق بـه   :»!المواطنون يستهلکون المـاَء و الکهربـاَء يومًيـا« )1 

  !كنند مي
  !يابيم ذاري ميثيرگأمقفع نقش مهمي در اين ت براي ابن :»!کاَن ِالبن مقفع دوٌر عظيٌم في هذا التَّأثير« )2 

  !ها شيون كنند اگر به پرندگان گاليه كنم، در النه :»!وٕان شکوُت إلی الّطير ُنحن في الُوکنات« )3 
  !ترين چيز، اخالق نيك است در ترازوي اعمال، سنگين :»!ليس شيٌء أثقل في الميزاِن من الُخلِق الحسن« )4 

  :الخطأعّين   -34
   !اگر مردي أحسن إلي من أساء/ بدي را بدي سهل باشد جزا  :﴾لوا سالًماوٕاذا خاطَبُهُم الجاِهلوَن قا﴿) 1
  !زند نادان دوست بر زمينت مي/ كند  دشمن دانا بلندت مي !:عداوُة العاقِل خيٌر من صداقِة الجاهل) 2
  !نطق و بيانبه او داد تعليم / خدا آدمي را ببخشد جان  :﴾َخَلَق اإلنسان علََّمه البيان﴿) 3
  !دو صد گفته چون نيم كردار نيست: ماُل المرِء َفَصاحُة لسانهج) 4

  »!شود هايشان سبز مي شوند و شاخه هاي درختان در تابستان زياد مي ميوه « :عّين الّصحيح  -35
  !َتزيد فواکُه األشجاِر في فصِل الشِّتاِء و َتصيُر غصوُنها َخِضرة )1
  !و َتجَعُل غصوُنها َخْضراء َتکُثُر ثماُر األشجاِر في فصِل الصَّيفِ  )2
يِف وُتصِبُح غصوُنها َخْضراء )3    !َتزداد ثماُر األشجاِر في فصِل الصَّ
يِف و ُتصِبُح أوراُقها َخِضرة )4   !تُثِمُر األشجاُر الفواکَه في فصِل الصَّ
  
  
  

من َوَجَد کيًسا «: ية ِبَصوٍت عالٍ في القر  فنادیدينار،  ٣٠٠ُيحَکی في قديِم الزَّمان، َفَقَد أحُد التُّجار کيًسا فيه  
َمرَِّت األياُم و َوَجَد فّالٌح فقيٌر الکيَس فأحبَّ » !دينار إذا رجعه إلی صاحِبِه فله نصُف ما في الکيس ٣٠٠فيه 

کانت زمردٌة داخل «: أن يرجعه و يأخذ األجَر ولکن التَّاجر لمَّا رأی کيَسُه أراَد أن اليعطيه المبلغ، فسأله
ِاستغرَب الفّالُح و َقَسَم باهللا أنَّه ما رأی في الکيس غيَر المبلِغ فَحَصَلت » نَب المال، فهل هي فيه؟الکيِس ج

   بما يناسب النّص ) ٣٦ – ٤٢(التّالي ثّم اجب عن األسئلة اقرأ الّنص 
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معرکٌة بينهما و ذهبا عنَد القاضي، و سأَل القاضي من التَّاجر أوصاَف الزُّمردة ففکَّر التَّاجر کثيًرا و لم َيعِرف 
ِاحَتِفظ بالکيس عندک فإذا لم َيحُضر من يسأل عنه «: فقال للفّالحاإلجابَة، هنا أدرک القاضي َمْکَر التَّاجِر 
من الجميِع و ِاستلَم الکيَس و َقسََّم  يعتذرِاضطَرَب التَّاجر و بدأ » !فهو لک، ألنَّ کيَس التَّاجِر فيه زمردة

  .مع الفّالِح و ذهبا المبلغَ 
  :عّين عبارة أشير إليها في مفهوم النَّص  -36

   !نجاُة اإلنساِن في سالمِة قلبه و لسانه )2  !کثيًرا، يصل إلی هدفهمن يحاول  )1 
ة) 3    !حسُن الخلق نصف الدِّين )4   !الّسکوُت ذهٌب و الکالم من فضَّ

   :عّين الّصحيح  -37
  !َسَرَق الفّالُح الزمردَة عنَدما َوجَد الکيس) 2   !دينار ١٥٠کاَن الفّالُح يريد  )1
  !کاَن الفّالُح يريُد أن َيْخَدَع التَّاجر) 4  !يسماکاَن المبلغ داخل الک) 3

  :الخـطأعّين   -38
  !ِاسَتَلَم التَّاجُر الکيَس عنَد القاضي )2   !ِانَتَبه القاضي إلی َمْکِر التَّاجر )1
  !کاَن التَّاجُر َيکِذُب علی الفّالح )4   !َتَعجَّب التَّاجُر ِمن َفْقِد الزُّمردة )3

ل؟ ألنَّه لماذا ماقاَل التَّ   -39   ...اجُر الحقيقَة من األوَّ
  !کاَن َيطلُب أن َتحصل معرکًة بيَنُه و بيَن اآلَخرين )2  !کاَن ُيريُد أن اليقسِّم المبلَغ مع أحدٍ  )1
  !َوَجَد القاضي ُمِتعاِوًنا مَع الفّالِح في الِکْذب )4  !لم َيستِلِم الزُّمردَة مع المبلغ) 3

  
  ۴۰ – ۴۲(راب في الّتحليل الّصرفي و اإلع(  
  :»نادی«عيِّن الصَّحيح في   - 40

  و الجملة فعلية» التّاجر«فعل و فاعله  ـ الزم ـ» إفعال«ثالثي مزيد ـ باب ) 1
  ـ فعل مع فاعله جملة فعلّية» مفاعلة«فعل ماض ـ ثالثي مزيد ـ مصدره من باب ) 2
    ل مع فاعله جملة فعلّيةـ متعد ـ فع» إفعال«ثالثي مزيد ـ للمفرد المذّکر الغائب ـ باب ) 3
    ـ ثالثي مجّرد ـ فعل مع فاعله جملة فعلّية» ن د ي«فعل مضارع ـ للمفرد ـ حروفه األصلية ) 4

  :»المبلغ«عيِّن الصَّحيح في   -41
  إليه و مجرور اسم ـ مفرد ـ اسم مکان ـ مضاف) 1
   خبر -» ب ل غ«اسم ـ مذّکر ـ حروفه األصلية ) 2
  ـ مفعول و منصوب» مفعل«وزن علی ـ اسم ـ معرفة ) 3
  اسم ـ مفرد ـ مذّکر ـ اسم مکان ـ مفعول و منصوب) 4
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  :»َيعتذرُ «في  عيِّن الصَّحيح   -42
  »التّاجر«فعل وفاعله  -مفرد مذّکر غائب ـ ثالثي مجّرد ـ معلوم ) 1
  ـ متعد ـ فعل مع فاعله جملة فعلّية» ع ذ ر«فعل مضارع ـ حروفه األصلية ) 2
  »الجميع«ـ فعل و مفعوله » أعذر«ضارع ـ ثالثي مزيد، فعله الماضي فعل م) 3
  فعل مع فاعله جملة فعلّية ـ » اعتذار«: ـ مصدره» افتعال«مفرد مذّکر غائب ـ من باب ) 4
  

  
  

   :في ضبط الكلمات الخطأعّين   -43
   !تُْفِرُز عيوُن التِّمساِح ساِئًال کأنَُّه ُدموعٌ  )1
  !الَودِّ ِإْن َشَمْمَت ُرفاتيَوَجْدُت راِئَحَة ) 2
   !َتْحُرُق الرِّماُل األقداَم ِمْن ِشدَِّة الَحرِّ في ُمْنَتَصِف النَّهار) 3
فاِت الطَّيِّبة )4    !اآلباُء و األمهاُت ُيْرِشدوَن أْوالَدُهم إلی الصِّ

  :في شرح الکلمات الخطأعّين   -44
   !و المطرِ  أداٌة ِلحفِظ اإلنساِن أماَم الشَّمسِ : النَّظارة الشَّمسيَّة) 1
   !جماعٌة من المسافرين يسافرون علی الدَّواب: الرَّکب) 2 
   !َمن َيْصِفر في مباراِة کرِة القدم: الَحَکم )3 

   !بدايُة النَّهار: الَغداة) 4
  :»اسم المفعول«يکون » الخبر«عّين   -45

  !األوالد فرحوا بسبب ُمساعدة أبيهم) 2  !لمجرَّب حلَّت به النَّدامةمن جرَّب ا )1
الحون ُمحترمون عند جميع النَّاس )3    !الدَّکتور التونجي مؤلِّف ُمعجم کبير في اللُّغة )4  !العلماء الصَّ

  :»اسم المبالغة«عّين عبارة فيها   -46
   !فاِت اِهللا إنَّه رزَّاق ذو القوة المتينمن ص )2  !عندما رأيُت ُشعراَء المطبعة سلَّمت عليهم) 1  
   !الطَّالُب النَّشيُط يذهُب عند الخبَّاز کّل يوم صباحا) 4   !المدينة التَّفرِج في أخي دعاني لرکوِب السَّيارِة و )3 

  :عّين الجملة الشَّرطية  -47 
  !هاما أجمل مدينة مازندران و طبيعت) 2  !من يسمع آيات القرآن فله أجر عظيم )1 
الحة) 4    !شاهدُت في المسجد من ساعد المساکين و الفقراء) 3    !من کان الذي نصحک في األعمال الصَّ

  :عّين الصَّحيح للمحّل اإلعرابي ِلما تحته خطّ   -48
    نائب فاعل و مرفوع: شهر رمضان في کلِّ سنة المؤمنونيصوم  )1
  مرفوع خبر و: إنَّه کان مجدِّا طول دراسته مجتهدهو طالب  )2
  إليه ومجرور مضاف: التَّاريخيالتکتب علی األثر ) 3
   فاعل و مرفوع: عذَّب نفسه خلقهمن ساء ) 4

   ۴۳ – ۵۰(عّين المناسب للجواب عن االسئلة التاليه(  
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  :في اسم التَّفضيل الخطأعّين   -49
   !فاطمُة الحسنی دخلت الصَّف) 2  !التَّواضُع في الشَّرف أفضل من الشَّرف )1 
   !شّر األصدقاِء من ال يعتمد عليه) 4  !الطِّفلُة صغری من أختها، تلعب کلِّ يوم معها) 3 

   :»جمع التَّکسير«عّين مجموعة کلَّها    -50
  عداة، فالة، ذئاب) 2    أقدام، أذيال، ِبحار )1
  ُجذوع، رمال، جّوال) 4    أفواه، ِحمار، أسعار )3 
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  است؟ چگونه بوده ،رويكرد هر پيامبر جديد در قبال پيامبران الهي گذشته  -51

  ها در اديان گذشته و دعوت به آيين جديد تبيين تحريف) 1
  ها و دعوت به تفكر در آيات وحي جديد تصديق آن) 2
  ها و دعوت به پيروي از خود  عدم انكار، تصديق آن) 3
  ش براي گسترش دايره خداپرستان عدم انكار و تال) 4

  شود؟ تأمين مي ، چگونههاي ايشان ناحيه رهبري جامعه و پيگيري مسئوليت در ، كمبود)ص(پس از رحلت پيامبر  -52
  پويايي و روز آمد بودن قوانين اسالم ) 1
  )ص(تعيين امام معصوم پس از پيامبر) 2
  براي حفظ قرآن از تحريف) ص(كوشش پيامبر) 3
  )ص(پيامبر  يني واليت باطني به جاي واليت ظاهريجايگز) 4

  اشاره دارد؟ ،معجزه آخرين پيامبر الهيبودن فرد  به شرط منحصر  كدام گزينه به  -53
  اش هاي علمي و فرهنگي زمانه تناسب اعجاز پيامبر با ويژگي) 1
  عجز و ناتواني همه مردم زمانه از انجام كاري مانند آن ) 2
  . هاي علوم بشري باشد ها و يافته ز پيشرفتبرتر و باالتر ا) 3
  . هاي آينده معجزه بودن آن را پذيرفته و تأييد كنند نسل) 4

  شود؟ سورة يونس كامل مي 38متن ترجمه آيه  ،با كدام گزينه  -54
  »............... .، هر چند توانند همانند آن را بياورند بياورند نمي............... جمع شوند تا ............... بگو اگر تمامي «  
  پشتيبان هم باشند ـهمانند قرآن  ـ نّانس و ج) 1
  به يكديگر ياري دهند ـ ده سوره انس و جنّ ـ) 2
  باشند  پشتيبان هم ـيك سوره  ـمنكران قرآن ) 3
  برخي به كمك ديگر بيايد ـهمانند قرآن  ـها  انسان) 4

  كدام جنبه از ابعاد محتوايي قرآن كريم است؟ ةكنند منعكس» جهان انبساط«اشاره قرآن كريم به نظريه علمي   -55
  عدم تأثيرپذيري قرآن از عقايد جاهلي) 2  جانبه بودن آن  جامعيت آيات وحي و همه) 1
  سابقه  اشاره قرآن به نكات علمي بي) 4  انسجام عميق دروني آيات قرآن كريم) 3

  افتاد؟ چه اتفاقي مي ،اراي مدارج تحصيلي و جايگاه علمي بودشد كه د اگر قرآن كريم بر پيامبري نازل مي  -56
  .ي قرآن قابل پذيرش نبودفظاعجاز ل) 2  .افتادند كجروان به شك و ترديد مي) 1
  .افتادند همه مردم در حقّانيت قرآن به ترديد مي) 4  .كرد بايد نوع اعجاز آخرين پيامبر تغيير مي) 3
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  كن دين اسالم چيست؟رترين  و مهم نداردهاي دين اسالم اشاره  به پايه ،شده در كدام گزينه موارد بيان  -57
  واليت ـجهاد  ،زكات ،نماز) 2    نماز  ـحج، واليت، جهاد ) 1
  نماز ـحج  ،روزه ،جهاد) 4     واليت  ـنماز، زكات، حج ) 3

  فرمايند؟ را به چه چيزي تشبيه مي) ص(امبرهمراهي پيروانه و صميميت ميان خود و پي) ع(امام علي ،البالغه نهج 192در خطبه   - 58
  مندي نوزاد شيرخوار نسبت به مادر مهربانِ خود  عالقه) 2  شده در پي مادرش  روي بچه شتر از شير گرفته دنباله) 1
  شتر شيرخوار و نياز به حمايت مادر از او  تغذيه بچه) 4  وابستگي جوجه تازه متولدشده به حمايت و مهر مادر) 3

  از چه سني آغاز شد؟) ص(با پيامبر) ع(نهاده شد و همراهي علي) ع(به پيشنهاد چه كسي بر اميرالمؤمنين» علي« نام  - 59
  حدود چهار سالگي  ـابوطالب ) 2    ده سالگي  ـعبدالمطلب ) 1
  حدود چهار سالگي ـ) ص(پيامبر) 4  حدود هفت سالگي ـ) ص(پيامبر) 3

  ود؟ش عبارت زير كامل مي ،با كدام گزينه  -60
مسئوليت  ...............طالب به دستور  هنگام محاصره و تحريم اقتصادي سه ساله در شعب ابي ...............حضرت «  

  ».عهده داشتند را بر ...............حفظ جان 
  ابوطالب  ـ) ص(پيامبرـ ) ع(امام علي) 2  مسلمانان  ـ خداوند ـ )ص(اكرم پيامبر) 1
  مسلمانانـ ) ص(پيامبرـ ) ع(اميرالمؤمنين) 4  )ص(اكرم پيامبر ـابوطالب جناب  ـ) ع(امام علي) 3

  فرياد اندوهگين شيطان در چه روزي شنيده شد و علت آن چه بود؟  -61
  هاي خود  خنثي شدن تالش ـعيد مبعث ) 2  نگراني از هدايت مردم  ـ) ص(امبرميالد پي) 1
  بسته شدن راه فريب مردم  ـ) ع(د امام عليميال) 4  نااميدي از پرستش خود  ـآغاز نزول وحي ) 3

  ؟».و شيعيان او رستگارند و در قيامت اهل نجاتند)) ع(علي(اين مرد «: مود در كجا و در جمع چه كساني فر) ص(پيامبر  - 62
  فايي مانند سلمان و ابوذر ـ در حضور اصحاب باودر كنار كعبه ) 1
  . ها بود يز ميان آندر جمع اصحابي كه جابر ن ـدر مسجد الحرام ) 2
  .گشتند الوداع بازمي حجةدر جمع مسلماني كه از ـ  در غدير خم) 3
  عبداهللا انصاري بن در ميان اصحاب باوفاي خود از جمله جابر ـالنبي  در مسجد) 4

  صورت پذيرفت؟) ص(چند بار از سوي پيامبر) ص(پس از رسول خدا) ع(اعالم جانشيني علي  -63
  .ام شدصورت مكرر انج هب) 1
  ار و در غدير خم ذاالن ميوبار، در  دو) 2
  .شد هاي نماز جمعه تكرار مي هر هفته در خطبه) 3
  .رسمي بارها صورت گرفت صورت غير هولي ب ،بار صورت رسمي و در جمع مردم دو هب) 4

تيب از چه تر به ،ترديد و ابهام در شناخت حق شده بود در پاسخ كسي كه در جنگ جمل دچار) ع(حضرت علي  -64
  چيزي نهي كرد و به چه چيزي سفارش نمود؟

  شناخت حق از روي اشخاص ـ شناخت حق به جاي شناختن اشخاص ) 1
  ل آن هشناخت حق براي شناخت ا ـاشخاص  از روي شناخت حق) 2
  )ع(دريافت حقيقت از زبان علي ـشايعات معاويه به  تمسكپي بردن به حقيقت با ) 3
  شناخت حق از روي رفتار صالحان  ـ قرار گرفتننام  صاحبتأثير اشخاص   تحت) 4

  سورة آل عمران به كدام موضوع اشاره دارد؟  144 در آية شريفة ﴾اِنَقلََبُتم َعلی أَعقاِبکُم﴿عبارت قرآني   -65
  هاي جامعه اسالمي  افتادگي تالش براي جبران عقب) 1
 انقالب و خيزش فرهنگي در جامعه اسالمي ) 2
  يراي عبرت از گذشته جامعه اسالمتفكر ب) 3
  رد فرهنگي و ديني جامعه اسالمي گ عقب) 4
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  چه بود؟ ،كامالً برخالف آن عمل كرد) ع(در زمان امام حسينن داده بود و ناتعهدي كه معاويه به مسلما  -66
  عنوان جانشين خود  عدم معرفي يزيد به) 1
  ) ع(پذيرش امامت و خالفت امام حسن) 2
  هر احكام اسالمي مانند پرهيز از شرب خمررعايت ظوا) 3
  و رعايت كامل صلح ) ع(نيافروزي با امام حس عدم جنگ) 4

  د؟ننام مدعيان دوست داشتن خود را تحت چه شرايطي دروغگو مي ،)ص(پيامبر اعظم  -67
  .كه فرمان پيامبر را اطاعت نكنند در صورتي) 2  .اگر بدون پروا و مرتب آلوده به معاصي شوند) 1
  . را به دل داشته باشند) ع(علي ةكه كين در صورتي) 4   .اگر از عمق جان دوستدار پيامبر و اهل بيت نباشند) 3

  فرمايد؟ اميه، فرجام و عاقبت حكومت را با كدام شاخص معرفي مي هاي بني بيني فجايع و جنايت در پيش) ع(حضرت علي  - 68
  المال مسلمين كامل اموال بيت غارت) 2  از بين رفتن كامل اسالم و احكام آن ) 1
  و آثار اسالم ) ص(فراموش شدن نام پيامبر) 4  .شد حالل شدن همة آنچه حرام شمرده مي) 3

  در توصيف كدام شخصيت بيان نموده است؟ ،را چه كسي ة زيرجمل  -69
  ».اند به حق سخن او را از سخن خالق فروتر و از سخن مخلوق برتر خوانده«  
  )ع(حضرت علي ـالحديد  ابن ابي) 2  )ع(حضرت علي ـ) ص(پيامبراكرم) 1
  )ع(حضرت علي ـرضي  سيد) 4    رضي سيد ـالحديد  ابن ابي) 3

  ؟ نيست )ع(هاي جامعه در عصر امامان معصوم ترين چالش جزو مهم ،كدام مورد  -70
  ارائه الگوهاي نامناسب به جامعه ) 2  تحريف در معارف اسالمي و جعل حديث ) 1
 )ص(ممنوعيت نگارش احاديث پيامبر) 4  ه نظرات مردم به جاي حاكم جامعه اسالمي مراجعه ب) 3

  پس از چه ماجرايي و در كجا نازل شد؟ ﴾الصالحات اولئَک ُهم َخیر الَربیّها اِنَّ الَذیَن آمنوا و َ َعِملُو ﴿ ةآي  -71
  سلمه   پس از نزول آيه تطهير و تبيين جايگاه اهل بيت در خانة ام) 1
  در كنار كعبه  )ص(توسط پيامبر )ع(از توصيف مقام واالي عليپس ) 2
  )ص(الوداع توسط پيامبر حجةپس از بيان حديث غدير در جريان ) 3
  )ص(پس از بيان حديث جابر در شهر مدينه توسط پيامبر) 4

  امور ديني جامعه اسالمي چه بود؟ ةاالحبار در عرص دليل اصلي جوالن افرادي مثل كعب  -72
  حديث تقانون غير عقالني منع كتاب) 2  )ع(نزوا قرار گرفتن امامان معصومدر ا) 1
  قلبي برخي حاكمان اسالمي به آيين يهوديت ةعالق) 4  عباس با دين اسالم  بني واميه  مخالفت علني بني) 3

رش پس از برداشته شدن قانون منع نگا )ص(از احاديث جعلي پيامبر علت عدم امكان تشخيص احاديث صحيح  -73
  حديث چه بود؟

  هاي بعدي به احاديث جعلي گره خوردن منافع حكومت) 1
  مقاومت برخي از عالمان ديني از افشاي حقايق) 2
  ها و عدم امكان رجوع به آن )ص(درگذشت اصحاب پيامبر) 3
  دل بستن و عالقه مردم به برخي از احاديث جعلي) 4

  اجتماعي چه بود؟ ةكمان جور در عرصتأثير تبديل حكومت عدل نبوي به سلطنت توسط حا  -74
  دشمني ت به روحيةتبديل فرهنگ برادري و مساوا) 1
  اجتماع ةايجاد روحيه خود برتر بيني و تفاخر در عرص) 2
  هاي جمعي ديني مانند نماز جماعت  ترنگ شدن فعالي كم) 3
  )ص(طلبي و فاصله گرفتن از سيرة پيامبر ترويج روحيه راحت) 4
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  نتيجه كدام مورد است؟ )ص(مال خطا در نقل احاديث پيامبرافزايش احت  -75
  هاي اجتماعي  ي از صحنهناكنار زدن عالمان رب) 2  نگهداري احاديث با اتكاء به صرف حافظه افراد )1
   عدم توسعه كتابت و سوادآموزي در صدر اسالم) 4  دخالت حاكمان دنياپرست در امور ديني ) 3

  
                                     ) 2(انگليسي 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 
 
 
 
 
76. A: How many guests did you invite to the party last night? 
 B: just ................ . 

1) a few 2) few 3) many 4) a lot of 
77. A: Did you buy any soap from the store yesterday?  
 B: Yes, I bought ..............., but they were very expensive. 

1) two bars of soaps  2) two bars of soap 
3) two soaps  4) two slices of soap 

78. Which sentence is grammatically correct? 
1) I didn’t buy some sugar in the store. 2) I didn’t hardly study English yesterday. 
3) I went to the shop to buy any sugar. 4) I went to the shop to buy some sugar. 

79. A: How much did you study in the library? 
 B: I studied ............... in the library. 

1) many  2) a lot of 3) a lot  4) a few 
80. People are so used to using televisions, mobiles and telephones that it is hard to ............... 

what life would be like without them. 
1) imagine  2) compare 3) save 4) vary 

81. When you travel to a foreign country and decide to live there, you should ............... the 
country’s ideas, beliefs, ............... the fact that they are different from your own. 
1) compare / but 2) respect / instead 3) respect / despite 4) exist / despite 

82. I have a very good mobile phone and it is necessary for me to have it with me because I 
have ............... a lot of information on it. 
1) communicated 2) protected 3) lost 4) saved 

83.  Today, many children have many ............... problems when they lose their parents 
because they think that there is nobody to help them to have a better life. 
1) emotional 2) natural 3) physical 4) general 

84. We didn’t expect to arrive at the meeting on time because there was too much traffic on 
the streets, but ..............., we could arrive there on time. 
1) effectively 2) fortunately 3) seriously 4) necessarily 

85. A: Do you ever go out and spend your free time with your friends?  
 B: Yes, I do. I sometimes ............... with my friends to enjoy free time as much as 

possible. 
1) keep off 2) put out  3) hang out  4) make up 

86. There was nothing to ............... me from learning the English language as well as 
possible. I used different materials to improve my English speaking skill. 
1) amaze 2) prevent 3) exist 4) communicate 

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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 14صفحه 

87. A: Do you usually have a very good ............... with your classmates so that you can help 
each other in different subjects ............... math, physics, Chemistry and more? 
B: Yes, of course. 
1) explanation / above all 2) respect / such as 
3) relationship / instead 4) relationship / such as 
 

 
 

 
 
 
What is going to happen in the future? This is the question most of us wish to know the (88) ...............
to. All the time, ways of life are changing and (89) ............... more quickly than they have ever 
changed since the world (90) ............... .  

It is interesting to imagine what people would do, for example, if they were (91) ............... by 
men from another planet, or how people would save their lives if there were a (92) ............... war. 
Nowadays many writers as well as readers are interested in discussing the matter. 
 
88. 1) reply 2) report 3) respect 4) change 
89. 1) damaging 2) decreasing 3) improving 4) collecting 
90. 1) information 2) creation 3) pollution 4) invention 
91. 1) attacked 2) reflected 3) quitted 4) exchanged 
92. 1) mechanical 2) primary 3) native 4) nuclear 

 

 
 
 
 
 
PASSAGE 1: 
There are three important qualities necessary in a good boss. The most important quality is fairness. If 
the boss is fair, workers can feel that if they do a job, their work will be rewarded. The second most 
important quality is leardership. The boss should be an example and a teacher. This allows workers to 
learn from a boss so that they can increase their job skills and get promoted. The third most important 
factor is that the boss acts with consistency. That way the workers know what to expect each day. 
They know they’ll be treated fairly and to what extent their share of the work will be. Any company 
would hire a boss with these qualities. 
 
93. The worker’s good work will be appreciated if ............... . 

1) they know what to expect 2) the boss is fair 
3) they get promoted  4) their work is supported 

94. The boss’s ............... allow workers to learn something so that they can develop their job 
skills. 
1) consistency 2) fairness 3) reward 4) leadership 

95. According to the passage, a boss having these qualities ............... . 
1) can get promoted most of the time 2) can increase his job skills 
3) would be employed by any company 4) won’t be a very good one at all 
 

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.  

Part C: Reading Comprehension 
Directions: In this part of the test, you will read two passages. Each passage is followed 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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 15صفحه 

96. If the boss acts with consistency, the workers ............... .  
1) respect the quality of their work all the time 
2) can learn a lot of things from him 
3) are fair enough to do their job skills  
4) will know what he expects them every day 
 

PASSAGE 2: 
Human beings used speech as a means of communication long before writing was invented. Writing 
represents or symbolizes the sounds we make when we speak. Written language is usually more 
formal than speech. In a typical conversation, a speaker will stop and start, leave a sentence 
unfinished and say “er” or “um” when thinking what to say next. Written language, by contrast, is 
much more tidy and organized. If you were to write down exactly what people were saying in a casual 
conversation, you would end up with a very rough and untidy piece of writing. Also, in a 
conversation, speakers often predict what someone is about to say next, and interrupt, or talk, briefly, 
at the same as another person. 

When you speak, you can add color to what you say in a number of ways. You can make your 
voice louder so that it will carry and have real effect; you can stress certain important words or 
phrases so that your listeners pay special attention to them; you can change your tone, making your 
voice rise and fall as you speak; you change the pace at which you speak, speeding up or slowing 
down to make your speech more interesting. Experienced public speakers become expert at using 
these techniques. In every day speech, using these techniques naturally makes conversation lively and 
interesting. 
 
97. According to the passage, writing is a representation of ................ . 

1) what someone is trying to say more forcefully 
2) the sounds we produce when we speak 
3) what we can say after thinking 
4) an unfinished sentence that we say 

98.  We can understand from the passage that human beings used oral language ………….. . 
1) to add color to their voice 2) to use a typical writing representation 
3) to convery meaning  4) to change their tone of voice 

99. According to paragraph 2, an expert is a person who ................ . 
1) can make his voice louder 
2) is efficient at doing something 
3) makes his voice rise and fall as he speaks 
4) can pay special attention to words and stress 

100. The writer believes if we use speaking techniques in our every day speech ………….. . 
1) we will change the speed at which we interest people in the topic 
2) we can make our listener more lively and interesting 
3) we can make up for the weakness of speaking 
4) we will have a more interesting conversation 
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)درست باشد، ارزش گزارة  Sگزارة  ارزش اگر  -101 )P q r S   ∨  كدام است؟  
  . بستگي دارد qبه ارزش ) 2    . بستگي دارد Pبه ارزش ) 1
  همواره درست ) 4    همواره نادرست ) 3

)اگر گزارة   -102 ) ( )P r S P q ⇔ ∨  ∨   نادرست باشد، ارزش گزارةS r∧  با ارزش كدام گزاره برابر است؟  
1 (P q∧   2 (P q∨  
3 (P q∨    4 (( )P q∧  

Pاگر گزارة   -103 q∧ اي نادرست باشد، آنگاه ارزش گزارة  گزاره( )q P q∧ ∨  با ارزش كدام گزاره برابر است؟  
1 (q   2 (P  
3 (P   4 (q  

  ؟ نيست ها، همواره درست  يك از گزاره كدام  -104
1 (( )P P q ∧   2 (( ) ( ) ( )P r q r P q r ∧   ∧   
3 (( )P q r P S ∧ ∨   ∨   4 (( )P q P∧   

كدام گزينه » الساقين است اگر و تنها اگر زواياي مجاور دو ساق آن باهم برابر باشند مثلث متساوي«نقيض گزارة   -105
  است؟ 

  . الساقين نيست وياگر زواياي مجاور دو ساق برابر نيستند آنگاه مثلث متسا) 1
  . الساقين نيست آنگاه زواياي مجاور دو ساق برابر نيستند اگر مثلث متساوي) 2
السـاقين   الساقين است يا زواياي مجاور دو ساق برابر نيستند و زواياي مجاور دو ساق برابرند يـا مثلـث متسـاوي    مثلث متساوي) 3

  . نيست
السـاقين   دو ساق برابر نيستند يا زواياي مجاور دو ساق برابرنـد و مثلـث متسـاوي   الساقين است و زواياي مجاور  مثلث متساوي) 4

  . نيست
)ارزش گزارة   -106 ) ( )r S r S ∧  ∨  كدام است؟ ،  

  . دارد Sبستگي به ارزش ) 2    . دارد rبستگي به ارزش ) 1
  . همواره درست است) 4    . همواره نادرست است) 3

  اي همواره درست است؟  كدام گزاره، گزاره  -107
1 (( )P q q P  ∧     2 (( ) ( )P q q P  ∨   
3 (( )P q P     4 (( )P q q   

)گزارة   -108 )P q r  ارز كدام گزاره است؟  هم  
1 (( )P q r∨     2 (( )P q r∨   
3 (( )P q r∧     4(( )P q r∧      

Pاگر گزارة   -109 q∧  نادرست باشد، آنگاه( ) ( )P q q P ∨   ارز كدام گزاره است؟  هم  
1 (P q    2 (q P  
3 (P q∧    4 (P q∨ 
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  الل زير درست باشد، نتيجة استدالل كدام است؟  اگر استد  -110
P q

S P
S r
r

?

∨



∴




 

1 (P  2 (q  
3 (r  4 (S  

)اگر رابطة   - 111 ) ( ) ( ) ( )f a , a , a ,a b , b , b , a ,a a b , a, b  = + + − +  
  

2 2 2 22 2 1 2 جمع  تابع باشد، حاصل 4

  كدام است؟  fهاي مجموعة دامنة تابع  عضو
1 (7    2 (6  
3 (5    4 (4  

  است؟  نادرستكدام عبارت،   -112
  .در يك نقطه قطع كند ها نمودار آن را حداكثرyنمايش مختصاتي يك رابطه وقتي تابع است كه هر خط موازي محور ) 1
  .دقيقاً يك پيكان خارج شود Aضو ، وقتي تابع است كه از هر عBبه مجموعة  Aنمايش پيكاني يك رابطه از مجموعة ) 2
 Bحـداقل يـك عضـو از مجموعـة      Aاي است كه به هـر عضـو    نون يا ضابطه ، قاBعة  به مجمو Aمجموعة از  fيك تابع مانند ) 3

  . نسبت دهد
هـاي اول مسـاوي هـم     نمايش زوج مرتبي يك رابطه وقتي تابع است كه در آن هـيچ دو زوج مرتـب متمـايزي داراي مخـتص    ) 4

  .ها نيز برابر باشد هاي دوم آن بودند، مختصهاي اول مساوي  اگر دو زوج مرتب متمايز داراي مختص. نباشند

)اگر رابطة   - 113 ) ( ) ( ) ( ) ( ){ }f a,a b , b,a , a , b , b, a , ,c= − + −2 2 2 2 2 1 2 1 aيك تابع ثابت باشد، مقدار 2 b c+ + 
 كدام است؟ 

1 (3    2 (2  
  صفر) 4    1) 3

  كدام است؟  fعة برد تابع  هاي مجمو جمع عضو حاصل. رسم شده است fر شكل زير، نمودار پيكاني تابع هماني د  - 114
1 (5  
2 (3  
3 (4  
4 (2  

 
  
  
  

  در مجموعة اعداد حقيقي باشد، آنگاه كدام تساوي برقرار است؟  يك تابع هماني fاگر تابع   -115
1 (( )f x f (x)− = −    2 (( ) ( )f x f x= −  
3 (( )f x f ( x)− − =     4 (( ) ( )f x f x x− − = −2  

  

b +1
a +2 1

a +1

f

c

a + 4
b

b a+ 2
−1
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   معرّفي كدام اثر ،درست است؟  -116
ق در بـر  .هــ   730عباس و تاريخ اسـالم را تـا سـال     امبران، خلفاي چهارگانه، خلفاي بنيتاريخ پي  اين كتاب،  :تاريخ گزيده) 1

  .گيرد مي
اي واال برخـوردار   انگيز دارد و در بين متون عارفانه از مرتبه اين اثر نثري شيوا، آراسته و دل: مرصاد العباد من المبدأ الي المعاد  )2

  . است
رود كـه نثـر آن    شمار مي بديع و نقد شعر به  ترين آثار در علم عروض، قافيه، از نخستين و مهم: المعجم في معايير اشعار العجم) 3

  . مصنوع است  ساده و عالمانه و در اصل كتاب،  در مقدمه،
  .سازد اين اثر سبك نثر وي را بيشتر و بهتر نمودار مي. هاي موالنا به قلم خود اوست مجموعه نامه  :مجالس سبعه) 4

   ترتيب براي تكميل متن زير مناسب هستند؟ به  مات كدام گزينه،كل  -117
خود ........... سعدي نوشت و در كتاب ........... كتاب بهارستان را به تقليد از   ، ...........ترين شاعر قرن  جامي، معروف«  

هايي به پيروي از  او همچنين مثنوي. كار برد عطّار را در بيان حقايق عرفاني و ذكر احوال عارفان به............ شيوة 
  ».سرود............. 

  الطّير ـ خواجوي كرماني ـ منطق االحرار تحفةگلستان ـ دهم ـ ) 1
  ـ خواجوي كرماني االوليا ةتذكر ـ االحرار تحفةـ بوستان نهم ـ   )2

  الطّير ـ نظامي االنس ـ منطق دهم ـ بوستان ـ نفحات  )3
  ـ نظامي االوليا ةاالنس ـ تذكر اتنفحنهم ـ گلستان ـ   )۴

   در كدام گزينه به ويژگي ادبي و فكري نثر عراقي، اشاره شده است؟  -118
  . ع پرداختندمتكلّف بيشتر به ظاهرسازي و تصنّ هاي مصنوع و در كتاب -الف  
  .تعمق و تفكّر جاي صنايع ادبي را گرفت  اديبان اين دوره،  در انديشة -ب  
  رفان و شرح اصطالحات و پيچيده جلوه دادن مفاهيم آندرسي كردن ع -ج  
  .تحقيق و تتبع در بين علما و اديبان تضعيف شد -د  
  .اندك اصالت يافتند مدعيان عرفان كه به اقتضاي زمانه با مغوالن كنار آمده بودند، اندك - هـ  
  د ـ هـ ـ ب   )4  هـ ـ ب ـ ج ) 3  ب ـ الف ـ ج  )2  ج ـ الف ـ د ) 1

   است؟ نادرستدام گزينه دربارة ويژگي زباني نثر عراقي، ك  -119
  .نويسي در اين دوره به اسلوب ساده رواج يافت تاريخ  )1
  . هاي قديم انجام گرفت هاي متعددي نيز به نثر ساده بر تاريخ نويسي حاشيه  )2
  .دانست توان فصيح و بليغ اين دوره را مي  جا يكسان نيست و نثر سادة سادگي نثر همه  )3
هاي نثر اين دوره، داخل شدن لغات قبايل مختلف ترك و مغول به زبان فارسي است كه در دورة تيمور سـرعت   از ديگر ويژگي  )4

  .رشد آن بيشتر شد
   درست است؟» اللغتين کمةمحا«و » ظفرنامة شامي«ترتيب دربارة  كدام گزينه به  -120

  .ات آن را به تركي نوشتشير نوايي در حوزة ادبي هر علي امير  -الف  
  .شده دربارة تيمور است ترين تاريخ نوشته قديمي -ب  
  .آن را به تركي نوشته است  حسين بايقرا، تحت تأثير تشويق سلطان  ظهيرالدين بابر، -ج  
  . ترين كتاب تاريخ دربارة وقايع مربوط به پدران و اجداد مغوالن است  ساده -د  
  ب ـ الف) 4  ب ـ ج  )3  د ـ الف  )2  د ـ ج ) 1
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   شود؟ ديده مي خطادر متن زير چند   هاي زباني نثر عراقي، با توجه به ويژگي  -121
جا  رود، تا آن شود و در قرن هشتم با سيطرة  ايلخانان بر ايران از بين مي كم در قرن هفتم ضعيف مي نثر ساده كم«  

كليله و دمنه  بعدها عزيزالدين بن محمد نَسفي،. گيرد ميهاي اين دوره جاي نثر ساده را  كه نثر فني در اكثر كتاب
  ».را به انشاي دورة خود بازگرداند و آن را انوار سهيلي ناميد

  شش   )4  چهار   )3  پنج   )2  سه   )1
   است؟ نادرست ،ويژگي مقابل كدام گزينه  -122

  )وفور واژگان اصيل فارسي: ژگي زبانيوي(بخت  دل و نيك كه اي شاه شادان/ چنين گفت رستم به آواز سخت   )1
    )كاربرد واژگان عربي  :ويژگي زباني( شايد كه چو وابيني خير تو در اين باشد/  غمناك نبايد بود از طعن حسود اي دل  )2
  )يـو دوروي توصيه به پرهيز از نفاق: ويژگي فكري(  اق؟ـد از نفـانـي وارهـزد كـي پـك/ خـام را جـز آتـش هـجـر و فـراق   )3
  )آميختگي مختصات نو و كهن  :ويژگي زباني(در فراق دوست سوزيد از شرر / رفت آن مسكين و سالي در سفر   )4

   :جز به  ترتيب ويژگي ادبي و فكري متن زير تماماً درست است؛ به  هاي زير گزينه  در همة  - 123
سالك بايد كه اول از علم . ديد انبياست  يقت،كرد انبياست و حق  گفت انبياست و طريقت،  بدان كه شريعت،«  

 است به جاي آورد تا از انوار   گاه از عمل طريقت، بياموزد و ياد گيرد و آن  است، شريعت آنچه ما البد آنچه ما البد
  ».روي نمايد  حقيقت به قدر سعي و كوشش وي،

    كاربرد جناس ـ بيان وظايف سالك) 1
  الت عظيم انبياكاربرد تشبيه ـ بيان رس) 2
  كاربرد سجع ـ الزام به آموختن و عمل به شريعت و طريقت ) 3
  .بخشي ـ بيان اين مفهوم كه شريعت و طريقت مقدمة ظهور حقيقت هستند كاربرد جان) 4

   :جز به  درست هستند؛  هاي زير كامالً همة گزينه  زير،  با توجه به سرودة  -124
 يوسف دشواري زليخا داد زكف، دامن  به

  

 آساني من از كف چون دهم دامان فرصت را  به 
  

 شبنم نكرد داغ دل الله را عالج 
  

 نتوان به گريه شست خط سرنوشت را  
  

  .ترتيب مجاز و ايهام دارند به) دامن و داغ) (2  .بخشي دارند شبنم و الله هر دو جان  )1
  .شود ت دوم، ايهام تناسب و تشبيه ديده ميدر بي) 4  .آرايي و تضاد وجود دارد واژه در بيت اول،   )3

   وجه شبه تشبيه در مقابل كدام گزينه، درست است؟  - 125
مــرا ز وصــل بــس ايــن ســروري كــه همچــو هــالل ) 1

  

  )گوشـــــة كـــــاله(كالهـــــي را   كـــــنم گوشـــــة هز دور ســـــجد
  

ز بس برجستم در رقـص دارد چـون سـپند امشـب       )2
  

ــيدن     ــاوك رس ــت آن ن ــرم از شس ــويم گ ــه س ــا  ب ــص دارد(ه   )در رق
  

رخ آن آفتــاب  هــا بــي همچــو شــمعم هســت شــب) 3
  

  )رخ آن آفتـاب  بـي (كبـاب    دل ، تـن گـدازان    سـينه بريـان،    ديده گريان،
  

ــا صــيد آن خونخــواره شــد     )4 ــم ت ــرغ دل محتشــم م
  

 )صـيد آن خونخـواره شـد   (صد عقوبت ديد چون گنجشك در چنگ عقاب 
  

   كدام هستند؟ هاي ادبي بيت زير آرايه  -126
 دست از جهان بشوي كه اطفال حادثات«

  

 »اند ميوة اين شاخ پست را  افشانده  
  

  استعاره ـ ايهام   )4  كنايه ـ حسن تعليل   )3  تشبيه ـ تناقض ) 2  ايهام تناسب ـ جناس ) 1
   هاي مقابل كدام گزينه، تماماً درست است؟ آرايه  -127

  يــد؟آ نســيم صــبح از تــاراج گلــزار كــه مــي) 1
  

 )اغراق ـ حسن تعليل(ها را  كاسة دريوزه كردند آشيان  كه مرغان،
  

عشق در كار دل سرگشـتة مـا عـاجز اسـت       )2
  

ــد   ــودن عق ــد گش ــر نتوان ــرداب را   ة بح ــتعاره   (گ ــبيه ـ اس ) تش
  

 ات از سر گذشته است اي گل كه موج خنده  )3
  

  )اشـــتقاق ـ تنـــاقض   (آمـــاده بـــاش گريـــة تلـــخ گـــالب را 
  

چشم دلسوزي مدار از همرهـان، روز سـياه    ) 4
  

 )آميـزي ـ تلمـيح    حـس (نوشد نهاني آب را  كز سكندر، خضر مي
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   هستند؟» فشرده اسنادي«نوع تشبيهات   در كدام گزينه،  -128
  گو خس و خاشاك اوست و خامشي دريا و گفت -الف
  نمايد چرب، نرمي موميايي سنگ را مي -ب
  ن خاشاك راكند آتش عبير پيره مي -ج
  كشتي نوح است هر موجي خس و خاشاك را  -د
  مرهم زنگار كرد آيينة من، زنگ را - هـ

  ج ـ الف ـ د   )4  هـ ـ د ـ ب   )3  الف ـ د ـ هـ ) 2  ج ـ هـ ـ ب   )1
  داراي مجاز، استعاره و تشبيه است؟  كدام گزينه  -129

شوكت شاهي، سـبك سـنگ اسـت در ميـزان عـدل      ) 1
  

بـه خـون كـوهكن پرويـز را      گيـرد  عشق مي
  

ــاك شســت    )2 ــد پ ــه آب چشــم خواه ــل را ب ــر گ  دفت
  

خيــز را  آن رخســار شــبنم  گــر ببينــد بلبــل
  

ــدامت نيســت هــر حرفــي كــه از لــب ســرزند  بــي  )3  ن
  

افسـوس را    بخيه زن از خامشـي ايـن رخنـة   
  

ــة     )4 ــد نالـ ــت ندانـ ــي قيمـ ــر خسـ ــب  هـ ــز را  شـ خيـ
  

ــن    ــدر اي ــد ق ــه دان ــد ك ــبديز را  خســروي باي ش
  

  در كدام گزينه، نوع تركيبات اضافي يكسان است؟   -130
  لوح مزار ـ اكسير بقا ـ شعلة آتش  )2  قلب دل ـ نسيم عطش ـ دام اجل  )1
  آغوش خيال ـ تلخي عشق ـ باد صبا  )4  هاي تنهايي ـ قافلة ناز ـ بحر عشق  شب) 3

   :جز به  نوع مجازها متفاوت است؛ در هر گزينه   -131
دردا و حســرتا كــه عنــانم ز دســت رفــت ) 1

  

 رسد كه بگيـرم عنـان دوسـت    دستم نمي
  

گر آستين دوسـت بيفتـد بـه دسـت مـن        )2
  

 ام سر من و آستان دوست چندان كه زنده
  

شنوم كه دلبري  از دل خويش بوي اين مي) 3
  

دام رهــم كنــد دگــر جعــد عبيرســاي را  
  

آيـي  هزار سـال پـس از مـرگ مـن چـو بـاز         )4
  

 ز خــاك نعــره بــرآرم كــه مرحبــا اي دوســت
  

  خورد؟  به چشم مي» بلند تلفّظ كردن مصوت كوتاه«در كدام گزينه، كمترين اختيار  - 132
من پروانه صفت پـيش تـو اي شـمع چگـل ) 1

  

 گــر بســوزم گنــه مــن نــه خطــاي تــو بــود
  

گنــاه توســت اگــر وقتــي بنالــد ناشــكيبايي   )2
  

دخان آيد  دراندازي،  ندانستي كه چون آتش
  

غايت آنست كـه مـا در سـر كـار تـو رويـم         )3
  

 مــرگ مــا بــاك نباشــد چــو بقــاي تــو بــود
  

گفتم به نيرنگ و فسون، پنهان كنم ريش درون ) 4
  

رود  مانـد كـه خـون بـر آسـتانم مـي       پنهان نمي
  

   اركان يكسان است؟  در كدام گزينه، تعداد هجاهاي همة  -133
1( خوانْد يكي بر تربتي فرياد مي  )2  تي دارد كه سر تا سينه بشكافي قلم خاصي    
  دهد دوران تو را سر مكش گر گوشمالي مي) 4  خنك آن زخم كه هر لحظه مرا مرهم از اوست  )3

   است؟  »حذف همزه«كدام گزينه، فاقد اختيار   -134
انگيز نبيني كـه همـان    طرب  خاك مصرِ) 1

  

فرعـون و جنـود   خاك مصر است ولـي بـر سـر    
  

دست حاجت كه بري پيش خداوندي بـر ) 2
  

 كه كريم است و رحيم است و غفور است و ودود
  

خانه آبادان درون بايد نه بيرون پر نگـار   ) 3
  

 مــرد عــارف انــدرون را گــو بــرون ديوانــه بــاش
  

سعيم اين است كه در آتش انديشه چو عود    )4
  

 بــو بـــرود ام تــا بــه جهــان     خويشــتن ســوخته  
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   وزن است؟ كدام گزينه با بيت زير، هم  -135
  خدا آن چشم ميگون را نگه دارد  ،زچشم بد«

  

 »كند ما را كه در هر گردشي مست تماشا مي 
  

  

توان گرفتن، اي دلبـران بـه گـردن  تا مي) 1
  

خـون حـالل مـا را     در دست و پـا مريزيـد،   
  

ريشاني آيد به سروقت دل ما جز پ كه مي  )2
  

 راه منزل ما را؟  پرسد به غير از سيل، كه مي
  

كه در هر صبحدم   دل منه بر اختر دولت، ) 3
  

ــاب را    ــيد عالمت ــود خورش ــر ب مشــرق ديگ
  

خـواهم   قدر  همرهي از طـالع خـود مـي    آن) 4
  

ــو را     ــدان ت ــاه زنخ ــنم چ ــه ك ــر از بوس ــه پ  ك
  

   :جز به  وزن هستند؛ همة ابيات زير هم  -136
بارست بـر مـرغ چمـن      ديدن گل از قفس،) 1

  

ــة ــر محبــوس را    رخن ــد دلگيرت ــدان كن زن
  

قدرنـد در درگـاه حـق  صاحبان كشـف بـي  ) 2
  

اي جاسوس را  نيست در ديوان شاهان رتبه
  

گمانم بود كاخر آشـنايي بـر طـرف سـازي       )3
  

شدي بيگانه خوش تا يقين كردي گمانم را 
  

خواهم چو خود  ت ليك مينيستم راضي به مرگ) 4
  

ــاكس ــو را   از غــم ن پرســتي در تــب هجــران ت
  

   است؟ نادرستوزن مقابل كدام گزينه،   -137
  )فاعالتن فعالتن فعالتن فَعلن(  ون راــحــد جيـشــدم بكــة آب به يكـنـتش  وصلم كه كسي باشد اگر  چنان تشنة آن) 1
 )فاعالتن فاعالتن فاعالتن فاعال(  اين قدرها جاي در دل بوده است اي جان تو را  با چنين جرمي نراندم از دل ويران تو را  )2
  )فعولن فعولن فعولن فَعل(  ودـــوش بـــرامــــم فـــــا و دينــــكه دني  قـــران عشـدار و حيـت ديـچنان مس  )3
  )مستفعلن مستفعلن مستفعلن فع(  دــــش دارنـــويـــر خاوـــــپا در ركاب راه  دـــيش دارنــفر در پــدريادالن راه س) 4

   ؟نداردقلمرو فكري كدام گزينه با ساير ابيات همخواني   -138
ــيش را    ) 1 ــال دارد ن ــه در دنب ــن غمخان ــوش اي ن

  

ــكوه ــديش را    شـ ــت دورانـ ــامي نيسـ اي از تلخكـ
  

 نظــــر در انتظـــار محشــــرند  مـــردم كوتـــه    )2
  

ــĤل    ــردا مـ ــت فـ ــد محنـ ــد باشـ ــديش را  نقـ انـ
  

ــر تلخكــامي   )3 هــا كــه آخــر روزگــار    صــبر كــن ب
  

ــه    ــازد بوس ــوش س ــار ن ــمه س ــيش را   چش ــاه ن گ
  

مستي و مخموري عالم بـه هـم آميختـه اسـت       )4
  

ــوش را     ــد نـ ــال باشـ ــيش در دنبـ ــاش نـ دور بـ
  
  

  مفهوم مقابل كدام گزينه، درست است؟   - 139
  

  )نهي از افسوس خوردن بر دنيا(  افسوس را  ع كرد اين ماية چند خواهي جم  حاصلش باشد دريغ  هر چه ماند از تو بر جا،) 1
  )تضاد كفر و ايمان(  كشد ايمان من در خون، لب افسوس را  مي  وس راـــناق داد آورـن به فريـر مــننگ كف  )2
ـوس را   وس راـــنام  تا چاك سازم جامة ق كوــعش) 3   )ريامذمت زهد و (   پيش زهاد افكنـم اين خــرقة ساـل
  )عالم معنا  جذبة(  وس را ـراب اين عالم محســنشمرد موج س  عالم معقول بر هر كس كه صائب جلوه كرد  )4

    شده درست است؟ مشخص  در كدام گزينه، معني واژة  -140
  »بيني بنانكه خطّي كز خرد خيزد، تو آن را از    ديدگي باشد نه از اركان كه كوته ، يزدان دان ز«  
  نقّاش   )4  انگشت   )3  خطّاط  )2  دست ) 1

  
                                     ) 2(تاريخ 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  كشور باستاني يمن از زمان كدام پادشاه به تصرف ساسانيان در آمد؟   - 141

   يزدگرد سوم )4  شاپور دوم )3  پرويز سروخ) 2  انوشيروان خسرو )1
  در كدام نبرد، اعراب پايتخت ساسانيان تيسفون را به تصرف خود درآوردند؟   -142

  نهروان) 4  نهاوند )3  قادسيه )2  جسر) 1
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                                     ) 2(تاريخ 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 22صفحه 

  حمالت جدي اعراب مسلمان به ايران در زمان كدام خليفه يا حاكم انجام پذيرفت؟  -143
  عمر) 4  عثمان )3  ييوسف ثقف بن حجاج )2  ابوبكر) 1

  خاستگاه اولية خاندان ساساني در كدام شهر بود؟  -144
  همدان )4   فيروزآباد )3  بيشاپور )2  استخر )1

  هاي متنوع وجود داشت؟  اي مخصوص لباس در دربار كدام حكومت اسالمي، خزانه  -145
  فاطميان )4   عباسيان )3  امويان )2  آل بويه )1

  اموي در اندلس بود؟  مؤسس سلسلة كدام شخص،  -146
  عمربن عبدالعزيز )4   بن معاويه عبدالرحمان )3  مروان دوم )2   بن عبدالملك هشام) 1

  نگاري روايي چيست؟  ترين عيب سبك تاريخ مهم  -147
  .كند پردازد و فقط به يك روايت بسنده مي نويسنده به ذكر همة روايات نمي )1
  .دهد و نادرستي خبر ارائه نمينويسنده هيچ نقد و نظري دربارة درست ) 2
  .پردازد نويسنده به بررسي موشكافانة تمام روايات و اخبار نمي) 3
  .نويسنده در اين سبك مجبور به گزينش و انتخاب است )4

  كدام شخص است؟  ،نويسندة كتاب المسالك و الممالك  -148
  خردادبه ابن) 4  رسته ابن) 3  حوقل ابن) 2  طبري  )1

  ترتيب از راست به چپ، چند نفر از اهالي يثرب مسلمان شدند؟  و دوم به عقبة اول در پيمان   -149
7ـ1) 2  73ـ 6 )1   3( 126ـ12) 4  73ـ  

  همگي يكجا مسلمان شدند؟  ساكنان كدام شهر در ايران در اوايل اسالم،  -150
  همدان )4  نهاوند )3  قزوين )2  ري )1

  
                                     ) 2(جغرافيا 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
هاي عمدة بارش از قبيل ميـانگين بارنـدگي سـاالنه،توزيع فصـلي بـارش و       براساس تركيب ويژگي دانان  جغرافي  -151

اگر كشورمان را بر طبق . اند اي به شش ناحية بارشي تقسيم كرده باالترين ميزان بارش روزانه،ايران را بر روي نقشه
  يم، كدام گزينه درست خواهد بود؟ اين نقشه به دو نيمه شرقي و غربي تقسيم كن

  . شود ترين ناحيه در هر دو نيمة شرقي و غربي مشاهده مي ترين ناحيه همانند پربارش بارش كم) 1
 . شود در نيمة شرقي نسبت به غربي، تنوع و تعدد بيشتري از نواحي بارشي مشاهده مي) 2
  .شود شي مشاهده ميدر نيمة شرقي همانند نيمة غربي، بيشتر از يك ناحيه بار) 3
  . شود در نيمة شرقي همانند نيمة غربي، همه نواحي بارشي، مشاهده مي )4

بنـدي كـوپن    هاي آب و هـوايي طبقـه   ها را در گروه بوم كدام گزينه، ارتباط بين ميزان توليد خالص اوليه در زيست  -152
  كند؟ درستي مقايسه مي به

  . Dوكمتر از گروه  Bبيشتر از گروه  Aهاي متناسب با گروه  ومب ميزان توليد مواد آلي گياهان در زيست) 1
  . Aوكمتر از گروه  Bبيشتر از گروه  Eهاي متناسب با گروه  بوم ميزان توليد مواد آلي گياهان در زيست) 2
  . Bوكمتر از گروه  Dبيشتر از گروه  Cهاي متناسب با گروه  بوم ميزان توليد مواد آلي گياهان در زيست) 3
  . Eوكمتر از گروه  Aبيشتر از گروه  Bهاي متناسب با گروه  بوم ميزان توليد مواد آلي گياهان در زيست )4
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                                     )2( جغرافيا
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 23صفحه 

هـاي   گيري ها و محيط طبيعي نيستند، بلكه تصميم نواحي فقط تحت تأثير روابط معمول انسان«كدام گزينه با متن   -153
  ؟ردنداتناسب » .گذارند سياسي نيز به شدت بر نواحي تأثير مي

  .شود گردشگري منجر به تغيير يا تخريب نواحي طبيعي و انساني مي  هاي دولت براي ايجاد يك ناحيه گيري تصميم) 1
 .گيرد گاهي يك ناحيه آب و هوايي، ناحيه زباني و قومي و نظاير آن بين چند استان يا حتي چند كشور قرار مي) 2
  .كند شكسالي، وسعت يك ناحيه كشاورزي كاهش پيدا ميدليل خ با مهاجرت روستاييان از يك ناحيه به ) 3
  .هاي اجباري را به مردم يك كشور تحميل كند ها ممكن است، مهاجرت وقوع جنگ بين حكومت) 4

هاي ذكر شده با داليل تشكيل خود مغايرت  يك از بيابان  هاي جهان، كدام گيري بيابان با توجه به علل مختلف شكل  -154
  دارد؟

  ها دليل دوري از منابع رطوبتي و قرار گرفتن در پشت كوه گبي در قاره آسيا به بيابان) 1
 هاي سرد  هاي آب دليل وجود مركز پرفشار و اثرات جريان بيابان ناميب در قاره آفريقا به) 2
  ها  دليل دوري از منابع رطوبتي و قرار گرفتن در پشت كوه بيابان تكله ماكان در قاره آسيا به) 3
  هاي سرد هاي آب ها و اثرات جريان دليل دوري از اقيانوس يابان آتاكاما در قاره آمريكاي جنوبي بهب) 4

را ................ و............... و با تخريب مواد نـرم  ............... و ............. ها، باد با حمل مواد ريز،  در اشكال كاوشي بيابان  -155
  .آورد وجود مي به

  هاي بادي  چاله -هاي ريگي دشت -گرزديوها –ها تكلو) 1
 گرزديوها -ها كلوت -هاي بادي چاله -هاي ريگي دشت) 2
 ها  كلوت -هاي ريگي دشت -گرزديوها -هاي بادي چاله) 3
 هاي ريگي  دشت -ها كلوت -هاي بادي چاله -گرزديوها) 4

  ..............طور مشترك فيزيكي و شيميايي به در هوازدگي   -156
  .كند ها و آب و هوا، تغيير مي هاي خردتر و براساس مقاومت سنگ ها به بخش اندازه سنگ) 1
  .شوند شوند و تركيب شيميايي آنها نيز دچار تغييرات مي تر خرد مي قطعات كوچكها به  سنگ) 2
 . وندش تر خرد مي	قطعات كوچكها به  سنگ دهد و ها را تغيير مي اكسيژن و رطوبت، ساختمان كاني )3
 . كند ها،تغيير مي ها همزمان با قطعات بزرگ و كوچك سنگ ها وتركيب شيميايي سنگ ساختمان كاني) 4

  ؟هاي مختلف، كدام گزينه درست است بوم با توجه به تصوير زير در ارتباط با توليد خالص اوليه در زيست  -157

 
 . يابد ها افزايش مي بوم ليد خالص اوليه زيستبا كاهش عرض جغرافيايي و عمود شدن زاويه تابش خورشيد، تو) 1
  .يابد ها كاهش مي بوم با افزايش عرض جغرافيايي و مايل شدن زاويه تابش خورشيد، توليد خالص اوليه زيست) 2
 .الجدي كمتر از منطقه تايگا و توندرا است السرطان و رأس هاي مجاور مدار رأس بوم  توليد خالص اوليه در زيست) 3
 . الجدي بيشتر از منطقه تايگا و توندرا است السرطان و رأس هاي مجاور مدار رأس بوم  يد خالص اوليه در زيستتول) 4
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                                     )2( ياجغراف
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 24فحه ص

بـراي  » آسمان صاف و بـدون ابـر   «و » ساعت آفتابي زياد«هاي  ترتيب ويژگي هاي نواحي بياباني، به از ميان قابليت  -158
  . ستمناسب ا............... و ................ 

 احداث صنايع هوافضا -انجام تحقيقات نجومي) 2   احداث صنايع هوافضا -احداث نيروگاه خورشيدي ) 1
  احداث نيروگاه خورشيدي -انجام تحقيقات نجومي) 4  احداث نيروگاه خورشيدي -احداث صنايع هوافضا ) 3

  ت گيرد؟ شود كدام اقدام صور با توجه به متن زير در نواحي ساحلي، پيشنهاد مي  -159
. شـود كـه سـطح آب درياهـا بـاال بيايـد       شدن كره زمين موجب مي  تغييرات آب و هوايي و نتيجه آن يعني گرم «

 » .شود لرزة دريايي موجب هجوم امواج به ساحل و تأسيسات ساحلي مي ها و سونامي يا زمين همچنين،وقوع توفان
  . تر منتقل كنند را به نواحي عقب   تأسيسات ساحلي) 1
  .هاي عمودي را براي كاهش انرژي امواج نصب كنند انواع حفاظ) 2
  . هاي گردشگران تدوين كنند قوانين و مقررات مختلفي را در برابر فعاليت) 3
  . اي را تثبيت كنند هاي ماسه اي مصنوعي، حركت و فعاليت تپه هاي ماسه تپه با ايجاد) 4

  كند؟  درستي مقايسه مي بندي كوپن به هاي آب و هوايي طبقه روهكدام گزينه، وضعيت انواع هوازدگي را در گ  -160
  .است Eاز گروه  كمترو  Bاز گروه  بيشترAگروه  فيزيكي در  هوازدگي) 1
  . است Aاز گروه  كمترو  Bاز گروه  بيشترCگروه  هوازدگي فيزيكي در) 2
   .است Cاز گروه  كمترو  Bاز گروه  بيشترAگروه  هوازدگي شيميايي در) 3
  .است Aاز گروه  كمترو  Bاز گروه  بيشترCگروه  هوازدگي شيميايي در) 4

  
                                     ) 2(شناسي  جامعه

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  آورد؟ يم فراهمتعمار نو را براي كشورهاي استعمارگر استعمار به اس ةامكان عبور از مرحل ي،چه عامل  -161

  كار به استعمارگران روييانتقال ن) 2  كشورهاي استعمارزده يوابستگ) 1
  استعمارگران بودن محصولي تك) 4    استعمارگران نظامي قدرت) 3

  است؟ يعامل هةچجينت ي،در اقتصاد جهان » از كشورهاي استعمارزده يزن گرفته شدن قدرت چانه «عبارت   -162
  شدن اقتصاد كشورهاي استعمارزده يمحصول تك) 2  كشورهاي استعمارگر يو نظام ياسيقدرت برتر س) 1
  يمبادالت تجاري نامتعادل در سطح جهان) 4  اقتصادي كشورهاي استعمارزده يوابستگ) 3

  شوند؟ اي مي هر يك از عوامل زير،منجر به بروز چه پديده   -163
  متفاوت در عرصة جهاني هاي حضور فعال فرهنگ •
  زوال تدريجي قدرت كليسا •
  هاي سكوالر غربي از مبلغان مسيحي حمايت دولت •
  هاي بزرگ چند مليتي پديد آمدن شركت •
  مديريت تغييرات اقتصادي در سطح جهاني  -  بسط جهاني قدرت خود   -  پيوند قدرت با تجارت و صنعت - انسجام فرهنگي در نظام جهاني ) 1
تأثيرگذاري بـر نخبگـان سياسـي      -  هايي با هويت غيرديني گيري دولت شكل  -  هاي مختلف ها و تمدن ن فرهنگتعامل ميا) 2

  محور گيري اقتصاد سرمايه شكل  -  كشورهاي ديگر
  -  تأمين منافع اقتصادي  -  ها و اربابان بزرگ اي فئودال هاي منطقه حاكميت قدرت  -  هاي بين فرهنگي و تمدني بروز چالش) 3

  كاهش اهميت مرزهاي سياسي
ايجاد اختالل در فرهنگ عمـومي جوامـع     -  هاي جديد ملت  -  گيري دولت شكل  -  هاي دروني در نظام جهاني بروز چالش) 4

  هاي ملي كشورها مخدوش ساختن استقالل اقتصادي و سياست  -  غير غربي
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  عامل پيدايش موارد زير چيست؟  -164
  تزلزل هويت فرهنگي جوامع غير غربي •
  مرحلة استعمار به استعمارنو براي كشورهاي استعمارگر امكان عبور از •

  جهاني شدن -   غربي تربيت نخبگان كشورهاي غير) 1
  المللي تغيير ساختار اقتصادي و سياسي بين -   جهاني شدن) 2
  ها ملتـ  گيري دولت شكل -   تثبيت مرجعيت علمي غرب) 3
  استعمارزده وابستگي كشورهاي -   تجمع قدرت رسانه در دست صاحبان ثروت) 4

  پيامد ترويج علوم انساني غربي در كشورهاي غير غربي، كدام است؟  -165
  هاي معنوي و ديني از نگاه فرهنگ غرب بازخواني هويت فرهنگ -   جهاني فرهنگ غربي تأثيرگذاري در توزيع) 1
  بهاي معرفتي غر توسعة آموزشي مبتني بر بنيان -   هاي معنوي فرهنگ تأثيرگذاري در توزيع) 2
  هاي معرفتي ديني ترويج علوم مبتني بر بنيان -   تأثيرگذاري در توزيع فرهنگ سكوالر) 3
  هاي معرفتي بعد از رنسانس توسعة روش -   فرهنگ ديني تأثيرگذاري در توزيع) 4

  ترتيب، كدام است؟ دليل و پيامد موارد زير به  -166
  جوامع غير غربي يفرهنگ يخودباختگ ليدل •
  يهنگفر يخودباختگ امديپ •

  يجهان ةدهكد جاديگسترش ارتباطات و ا -   دييصورت تقل به گريعناصر فرهنگ د رييفراگ )1
  يجوامع غرب اريانتقال فرهنگ غرب در اخت تيريمد ـ دييصورت تقل به گريعناصر فرهنگ د رييفراگ) 2
 نشيفعـال و خـالق در گـز    از دسـت دادن حالـت   -  ي اسـ ياز نظر اقتصادي و س غير غربيدر موضع ضعف قرار گرفتن جوامع ) 3

  يعناصر فرهنگ
  غربي غير جوامع اختيار در غرب فرهنگ انتقال مديريت  -   ياسياز نظر اقتصادي و س يغرب ريدر موضع ضعف قرار گرفتن جوامع غ) 4

  است؟ نادرست، هاي اقتصادي كشورهاي استعمارزده يژگيو ةدرباركدام مورد   -167
  .كنند يوابسته را به كشورهاي استعمارزده منتقل م عيصنا ي، برخبه اقتضاي بازار مصرف يكشورهاي غرب) 1
  .شوند يم ليتبد يكشورهاي غرب ةشد دياقتصاد كشورهاي استعمارزده و تحت نفوذ، به بازار مصرف كاالهاي تول) 2
 ةماد كيها به  ت آنمعنا كه صادرا نيبه ا ،شوند يسوق داده م يمحصول طرف اقتصاد تك ت نفوذ و استعمارزده بهحكشورهاي ت) 3

  .شود مي خام محدود
شود و  ينامتعادل م ياقتصادي كشورهاي استعمارزده به كشورهاي استعمارگر مبادالت تجاري در سطح جهان يوابستگ ليدل به) 4

  .كند يم دايادامه پ يغرب ريبه كشورهاي غ انتقال ثروت
  گيرد؟ ميهايي صورت  تربيت نخبگان كشورهاي غير غربي،با چه شيوه  -168

  تثبيت مرجعيت علمي غرب ـ توزيع هدفمند علوم انساني و علوم طبيعي) 1
  رسانه و صنعت ارتباطات ـ توزيع هدفمند علوم انساني و علوم طبيعي) 2
  تثبيت مرجعيت علمي غرب ـ ترويج علوم انساني غربي) 3
  ترويج علوم انساني غربي رسانه و صنعت ارتباطات ـ) 4
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  است؟ ،مرتبطنهيكدام گز با بيترت به ريموارد زاز  كيهر  -169
  شدن اقتصاد كشورهاي استعمارزده  يمحصول تك •
  كشورهاي استعمارگر  يو نظام ياسياقتصادي كشورهاي استعمارزده به قدرت برتر س يوابستگ •
  و گسترش صنعت ارتباطات  يتيهاي بزرگ چندمل آمدن شركت ديثروت، پد انباشت •
  جوامع گريا داستعماري غرب ب برخورد •

ـ  صورت مستمر به كردن انتقال ثروت به دايادامه پـ   به كشورهاي استعمارگر از نظر اقتصادي يوابستگ) 1 ي ـ  سوي كشورهاي غرب
ـ  ريـ در موضع ضعف قرارگـرفتن جوامـع غ  ي ـ  اقتصادي در سطح جهان راتييتغ تيريو مد ييشناسا از نظـر اقتصـادي و    يغرب

  ياسيس
مرزهـاي   تيـ كاهش اهمي ـ  نامتعادل شدن مبادالت تجاري در سطح جهاني ـ  ها در اقتصاد جهان از آن يزن گرفتن قدرت چانه) 2

  ياسياز نظر اقتصادي و س يغرب ريضعف قرارگرفتن جوامع غ در موضع ـ ياسيس
مرزهاي  تيكاهش اهم ـ ينامتعادل شدن مبادالت تجاري در سطح جهانـ   به كشورهاي استعمارگر از نظر اقتصادي يوابستگ) 3

  يفرهنگ يخودباختگ ـ ياسيس
ـ   صورت مستمر به كردن انتقال ثروت به دايادامه پي ـ  ها در اقتصاد جهان از آن يزن گرفتن قدرت چانه) 4  ــ  يسوي كشـورهاي غرب

  يفرهنگ يخودباختگ ـ ياقتصادي در سطح جهان راتييتغ تيريو مد ييشناسا
  اشاره شده است؟ درستطور  بهرياز عبارات ز كيهر  ينادرست اي يدرست ،بيترت به نهيدر كدام گز  -170

  . است» كشور « به نام ياجتماع ييدر واحدها يزندگ ا،يدر دن ياجتماع يامروزه شيوة غالب زندگ •
مستقل  يا گونه خود و به ييايجغراف طياغلب در تعامل با مح شده، استعمار يدر دوران استعمار، اقتصاد كشورها •

  . بود
  . آمريكاپديد آمدند بار در نيبودند كه نخست يديجد ياقتصاد  ياسيس يها تيكمها،حا دولت ملت •
  .رساند يم يارانتقال فرهنگي خودي تيرياست كه به جهان غرب در مد يا صنعت ارتباطات، ابزار تازه •

  غ ـ ص ـ غ ـ ص )4  ص ـ غ ـ غ ـ ص) 3  غ ـ ص ـ ص ـ غ) 2  ص ـ غ ـ ص ـ غ) 1
  ي اشاره شده است؟جهان نينظام نو نيتكو ةبا مراحل چهارگانب، موارد مرتبط ترتي در كدام گزينه به  -171

  سكوالر ياسيهاي س قدرت شيدايپ )الف
  و صنعت هيقدرت با تجارت، سرما ونديپ )ب
  هاي فراماسونري و سازمان يخدمت گرفتن مبلغان مذهب به )ج
  يجهان نياستعمار و ادغام جوامع در نظام نو )د

جوامع  يدرهم شكستن مقاومت فرهنگ ـ داران نيبرتر تجار نسبت به زم گاهيجا ـ نياز د ييبر جدا يها مبن لتدو ياعالم رسم) 1
  ديجد يدر نظام جهان يغرب ريعامل ادغام جوامع غ نيتر ممه ـ يغرب ريغ

بـر   ريتأث ـ يغرب ريوامع غج ياختالل در فرهنگ عموم جاديا ـ مردان دولت يناوگان نظام تيتجار به حما ازين ـ انقالب فرانسه) 2
  غير غربي جوامع ياسينخبگان س

از  يجهان نيادغام در نظام نو ـ يغرب ريجوامع غ ياختالل در فرهنگ عموم جاديا ـ ها دولت، ملت رييگ شكل ـ انقالب فرانسه) 3
  يو فرهنگ ياسيس نفوذ اقتصادي، قيطر

عامـل   نيتر مهم ـو پول بازرگانان   هيها به سرما دولت ازين ـكار ارزان   روييبه مواد خام و ن اجياحت ـ ها دولت، ملت رييگ شكل) 4
  ديجد ينظام جهان در يغرب ريادغام جوامع غ
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  مطلوب است؟ يفرهنگ جهان يژگيمربوط به كدام و،بيترت به موارد زير  -172
  خود  تيدر دفاع از هو ييعدم توانا •
  شمول  جهان هاي و ارزش ديگسترش و تحقق عقا ةنيكردن زم فراهم •
  هاي خود  ارزش تيدر دفاع از حقان يناتوان •
  يرمتغ ازهاييها و ن مناسب به پرسش پاسخ •

  عدالت ـ حقيقت معنويت ـ دوم ـ سطح عقالنيت) 1
  سطح اول تيعقالن ـ و تعهد تيمسئول ـ آزادي ـ عدالت) 2
  و تعهد تيمسئول ـ سطح اول تيعقالن ـ تيمعنو ـ آزادي) 3
  سطح دوم تيعقالن ـ قتيحق ـ و تعهد تيمسئول ـ لسطح او تيعقالن) 4

هاي زماني درست  ترتيب در مورد دوره هاي روشنگري غرب و پيامدهاي آن،كدام گزينه به با توجه به ويژگي  -173
  ؟نيست

  قرون هفدهم و هجدهم •
  قرون نوزدهم و بيستم •
  پايان قرن بيستم •

  نفي تجربه و بحران معرفتيگرايي و دانش ابزاري ـ  گرايي ـ حس نفي وحي و عقل) 1
  گرايي و دئيسم گرايي و دانش ابزاري ـ عقل نفي وحي و بحران معرفتي ـ عقل) 2
  نفي وحي و دئيسم ـ نفي عقل و وحي ـ نفي عقل و بحران معرفتي) 3
  گرايي و نفي عقل ـ نفي عقل و وحي گرايي و دئيسم ـ حس عقل) 4

  كند؟ طور كامل تكميل مي ترتيب كدام گزينه به هجاهاي خالي را ب با توجه به موارد زير،  -174
  .بود............... جزيرة عربستان تحت نفوذ و سلطة  شمال غربي شبه در عصر نبوي،) الف
  .جزيرة عربستان به مدينه آمدند هاي مختلف براي پذيرش اسالم از سراسر شبه گروه............... در سال ) ب
  .در برابر اسالم آشكارا مقاومت كرده بود............... ا فرهنگ جاهلي در عصر نبوي ت) ج
  .جزيرة عربستان از بين برد موانع سياسي پيش روي اسالم را در شبه حكومت،............... طي ) ص(رسول خدا) د

  سلسلة شاهنشاهي ايران ـ دهم هجرت ـ صلح حديبيه ـ ده سال) 1
  مكه ـ سيزده سال ـ فتح هم هجرتنـ  رانيا يسلسلة شاهنشاه) 2
  ده سالسيزـ  هيبيصلح حددهم هجرت ـ  امپراتوري روم ـ) 3
  امپراتوري روم ـ نهم هجرت ـ فتح مكه ـ ده سال) 4

  تر است؟  درست» جامعه تغلب«ترتيب در مورد  با توجه به موارد زير كدام گزينه به  - 175
  ست؟يجامعه چ نيهدف همكاري مردم در ا •
  د؟يآ يوجود م به يهمكاري چه زمان نيا •
  كنند؟  يخودداري م گريكديبه  يرگياز چ ليچه دل به •
  دارد؟ ياي براي آنان در پ جهيچه نت گريارزش شمردن مردم جوامع د يو ب خوار •

محـدود    -   بر خود گرياقوام د ةبراي ممانعت از غلب ـ باشند گريغلبه بر اقوام د ةفتيمردم، ش ةهمـ  ها ملت ريبر سا افتنيغلبه ) 1
  خود ييايو جغراف يقوم ن در مرزهايماند

  زنده كردن حس خودخواهيـ  منظور غلبه به اقوام ديگر به ـ همة مردم، شيفتة غلبه بر اقوام ديگر باشند ـ ها  غلبه يافتن برساير ملت) 2
منظـور غلبـه بـه    به ـ   ارزش شمردن يرا ب گرانيتنها خود را سعادتمند و خوشبخت دانستن و د ـ گرانيخوار و مقهور كردن د) 3

  يحس خودخواه زنده كردن ـ گرياقوام د
 ةبراي ممانعت از غلب ـ  ارزش شمردن يرا ب گرانيتنها خود را سعادتمند و خوشبخت دانستن و دـ   گرانيخوار و مقهور كردن د) 4

  خود ييايو جغراف يمحدود ماندن در مرزهاي قومـ  بر خود گرياقوام د
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  كدام عبارت، درست است؟  -176
  .كند تفاوت اساسي فلسفه با ساير علوم به جهت روشي است كه انتخاب مي) 1 
  .آيند شمار مي شوند، پايه و اساس فلسفة به اموري كه در علوم اثبات مي) 2 
  .هاست ها و دوري از بدي موضوع علم اخالق، چگونگي كسب فضيلت) 3
  .كند فلسفه دربارة حقيقت و اصل وجود و موجودات خاص بحث مي) 4 

  ؟گيرد نميكدام مسئله و موضوع با استفاده از روش عقلي و قياسي، مورد بررسي قرار   -177
  چرا در دنياي امروز آمار جرم و جنايت بيشتر شده است؟) 1 
  آيا عالَم منحصر در اين عالَم مادي و محسوس است؟ ) 2
  آيا در هستي اصل عليت ساري و جاري است؟) 3 
18ثلث چرا مجموعه زواياي م) 4   درجه است؟  

  كند؟ تري كامل مي كدام گزينه، عبارت زير را به نحو دقيق  - 178
  »: ............... پردازند، زيرا فيلسوفان به مبحث توانايي انسان در شناخت هستي نيز مي«
  .ردازدتواند به شناخت هستي بپ خواهند بدانند بشر چگونه و با چه ابزاري مي مي) 1
 .شناسي جزء بخش اصلي فلسفه هستند شناسي و معرفت مباحث هستي) 2 
  .توان يافت شناسي مي قوانين بنيادي هر علمي را در مبحث معرفت) 3
  .الزمة علم به وجود و هستي، اعتقاد به امكان شناخت آن است) 4

  كدام عبارت، درست است؟  -179
 .سازند ا به حوزة وجودشناسي منتقل ميهاي فلسفه، قوانين بنيادين علوم ر شاخه )1
  .گيرد شناسي، توانايي انسان در شناخت هستي مورد بررسي قرار مي در هستي) 2
  .عقلي قابل بررسي باشد در حوزه فلسفه قرار دارد اي كه به روش هر گزاره) 3
 .شناسي نام دارد دانش فلسفه داراي يك بخش فرعي است كه معرفت )4

  به كدام حوزه مربوط است؟» آيا افكار انسان تابع شرايط اجتماعي است يا خير؟«ضوع كه بررسي اين مو  -180
  شناسي فلسفي انسان) 4  فلسفة سياست) 3  شناسي فلسفة جامعه) 2  فلسفة اخالق) 1

  ؟ نيست هاي انديشيدن فيلسوفانه، كدام عبارت از پيامد  -181 
 باورهاآموختن چرايي و يافتن داليل درستي يا نادرستي  )1
  هاي فكري در چارچوب عقل و منطق قرار دادن بنيان) 2
  پذيرفتن باورهاي درست و كنار گذاشتن باورهاي نادرست) 3
  .انديشان و كساني كه داراي شخصيتي مستقل هستند تبعيت از آزاد) 4

  هايي از مغالطات توسط فيلسوفان، كدام است؟ نشان دادن نمونه دليلِ  -182
  .اند باوري را كه مبناي آن يك مغالطه است، پذيرفته ،ساني كه در زندگي خودبخشي به ك آگاهي) 1
  .شود مغالطه نيز يك نوع استدالل است كه در منطق و فلسفه مطرح و بررسي مي) 2
  ها هاي معتبر جهت مقايسة نتايج آن استفاده از مغالطات در كنار استدالل) 3 
  .با برخي مغالطات استفاده كردمغالطه، براي مقابله  گاهي بايد از خود ) 4

  با توجه به تمثيل غار افالطون، كدام عبارت درست است؟  -183
  .فرد رها شده از غار، از وضعيت فعلي خود احساس رضايت نخواهد كرد) 1
  .سرعت از غار خارج شده و به روشنايي بنگرد زنداني رها شده از غار، بايد به) 2
  .پندارند   هاي درون غار را حقيقي مي  ز هم سايههاي رها شده از غار، با انسان) 3
 .عنوان مثالي براي استقالل در انديشه و رهايي از عادات بيان كرده است افالطون آن را به )4
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 پذيرفت؟ توان نميپيرامون آغاز دانش فلسفه، كدام عبارت را   -184
  .خيز بوده است اي فلسفهه ها حكايت از اين دارد كه ايران باستان يكي از سرزمين گزارش )1
 .هاي فلسفي ارائه داد توان گزارشي اجمالي از دورترين انديشه مانده، مي   براساس آثار باقي )2
  .در هر كجا كه تمدني شكل گرفته و علمي رشد نموده، متون فلسفي نيز نگاشته شده است )3
 .انديشيدند مت و فلسفه نيز مياند كه به حك هايي بوده از نظر سهروردي در دورة كيانيان انسان) 4

دانند كه انديشة فلسفي مشخصي داشته است و  شخص را نخستين انديشمند يوناني مي  مورخان فلسفه، كدام  -185
 دانست؟ عنصر اولية هستي را چه چيزي مي

 ـ آب فيثاغورس) 4  ـ اعداد فيثاغورس) 3  ـ آب تالس )2  ـ اعداد تالس) 1
 است؟ نادرستمنيدس،كدام عبارت دربارة پار  -186

  .دهد به نظر او حواس فقط مرتبة ظاهري جهان و هستي را نشان مي) 1
  .در جواني با سقراط مالقات كرد و از شاگردان او بود) 2
  .با بياني شاعرانه به توصيف عقايد خود پرداخت) 3
  .معتقد بود كه هستي يك امر واحد ثابت است) 4

  دادند؟ كه از ديرباز به سقراط نسبت ميكدام مورد از افتراهايي است   - 187
  .كه در حقيقت فاقد آن بود ادعاي دانشي را داشت) 2   .سعي در دستيابي به اسرار آسمان و زمين داشت )1 
  .دانست فقط خدا را داناي حقيقي مي) 4   .پذيرفت ماه و خورشيد را به خدايي نمي) 3 

  كدام گزينه، نظر سيسرون دربارة سقراط است؟  -188
  .داد از مرگ، هراسي به دل راه نمي) 2  .بشري معتقد بود به علم و عدالت و قدرت فوق )1 
  .داناترين مردمِ زمان خود بود) 4  .او فلسفه را از آسمان به زمين آورد )3 

  شناسي در دوران جديد اروپا است؟ گزينه، عامل توجه بيشتر فيلسوفان به مباحث معرفت  كدام  -189
  مربوط به شناخت در ضمن مباحث فلسفيطرح مباحث ) 1
  هاي جديد در اين حوزه طرح پرسش) 2
  شناسي استقالل آن از هستي) 3
  توجه ويژة كانت به شناخت) 4

  كرد؟ كدام فرد، امكان معرفت را انكار مي  -190
  پارمنيدس )4  تالس) 3  گرگياس )2  هراكليتوس) 1 
  
    شناسي روان
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  ؟      نيستشناسي است، درست        كه از اهداف علم در روان» توصيف«كدام گزينه در مورد   -191

ر از بـدن  بيند، بسيار متفاوت از فردي است كه انسان را داراي ابعاد مختلفي فرات مي  فردي كه انسان را تنها موجودي جسماني ) 1
  .    شناس براي بررسي درباره انسان است   اين گام اول يك روان .بيند مي  جسماني 

هاي موجود در ذهن خويش هسـتند   گيري ها و جهت ارزش ،     تأثير، نظريات پذيرفته شده در هر علم  شناسان هميشه تحت   روان) 2
  .    گذارد مي  تأثير  كه بر مشاهده و دقت آنان 

  .    آن دارد    تأثير زيادي در مواجهه با آن موضوع و بررسي علمي  گي توصيف هر دانشمند از يك موضوع چگون) 3
  .طرف باشند ، دقيق و بي     هاي مختلف دانشمندان سعي دارند در توصيف پديده) 4
  

@konkurbanks



    شناسي روان
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  ؟      دارد يعلم     اشاره به كدام مفهوم در تعريف روش » .نتيجه است ، بي     اقدام بدون هدف«  -192
  دار بودن  نظام) 4  جو و جست) 3  فرآيند) 2  موقعيت نامعين ) 1

شناسي        آوري اطالعات در روان هاي جمع يك از روش در كدام» ضعيف متوسط، خوب، صورت عالي، گذاري به نمره«  - 193
  ؟      شود مي  انجام 

  نامه پرسش) 4  مصاحبه) 3  مشاهده) 2  آزمون) 1
  ؟      گزينه ها با جنبه رشدي آن مطابقت دارد يك از كدام  -194

معنـي   كند و انتظار تشويق از طرف مادر دارد اما مادر با اين اسـتدالل كـه نقاشـي بـي     مي  كودك يك موجود خيالي را نقاشي ) 1
  انيرشد هيج.           كند مي  كند و كودك احساس پشيماني  مي  كشيده و كاغذ را اسراف كرده او را سرزنش 

كودك بـراي جلـب توجـه ديگـران ممكـن      . دهد، واكنش اطرافيان به كار كودك داد زدن است مي  كودك كار خطرناكي انجام ) 2
  رشد اخالقي.           است كار را تكرار كند

ند، حجم تواند تشخيص دهد دو ليوان كه داراي ميزان آب يكساني هستند و فقط از جهت ظاهري با هم تفاوت دار كودك نمي) 3
  رشد اجتماعي .            يكساني دارند

  رشد هيجاني.           كند مي  گريه  ،شود مي  با ديدن عابري كه از كنار او رد  هكودك هشت ماه) 4
كنندتا به خانه يكديگر بروند  مي  كنند و مدام به مادرانشان اصرار  مي  نگين و زهرا و شادي در يك آپارتمان زندگي «  - 195

بازي مشغول بازي  شود تا در خانه نگين بازي كنند زهرا با خمير مي  وقتي اجازه داده .     با هم بازي كنندو 
اين نحوه بازي بيانگر چيست و در كدام » .    سازد مي  كند و زهرا با لگوها خانه  مي  ها بازي  ،نگين با عروسك     شود مي  

  شود؟ مي  دورة سني ديده 
  كودكي دوم –مند  هاي قاعده بازي) 2  كودكي اول –وازي هاي م بازي) 1
  كودكي دوم –هاي انفرادي  بازي) 4  كودكي اول –هاي اشتراكي  بازي) 3

  ؟      نيستدهندة يك عمل اخالقي  كدام گزينه، نشان  -196
  قانع بودن به حق خود ) 1
  ها كالسي اهميت دادن به مصالح هم) 2
  مدرسه قضاوت در مورد مسائل ارزشي) 3
  .دهد مي  از موقعيتي كه معلم به نماينده كالس  استفاده سوءعدم ) 4

اين » .كنيد مي  وقتي قرار است مادرتان از سفر مكه باز گردد در فرودگاه هر فردي را از فاصلة دور مادر خود تلقي «  -197
  ؟      اشاره داردموضوع به كدام يك از منابع 

  حواس )2    سازي ادراكي آماده )1
  سبك پردازش و انتظارات) 4    اطالعات موجود در حافظه) 3

 ،»صورت يكنواخت دريك زمان طوالني خواندن فصول يك كتاب درسي به» «روخواني كتاب فلسفه براي بار سوم«  -198
 ».كند مي  هاي جذاب استفاده  هاي زيبا و تصاوير عكس شركت غذايي دلپذير براي تبليغات محصوالت خود از رنگ«

  يك از موانع و عوامل تمركز مرتبط است؟ ترتيب با كدام ها به هريك از مثال
  دهي به هدف ايجاد هدف و اهميت/ ثبات اختي و يكنو/ درگيري ذهني ) 1
  تغييرات دروني محرك/ يكنواختي و ثبات  /آشنايي نسبي محرك ) 2
  تغييرات دروني محرك/ درگيري ذهني / آشنايي نسبي محرك ) 3
  درگيري ذهني/ آشنايي نسبي محرك / ختي و ثبات يكنوا) 4
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  ؟      است نادرست كدام گزينه در رابطه با كاركردهاي توجه،  -199
  .    فرد آن است به هاي منحصر تابع عوامل انحرافي و ويژگي ،پيدا كردن محرك هدف) 1
  .    وجود داردجو رابطة مستقيم  و بين تعداد كمتر عوامل انحرافي و راحت بودن عمل جست) 2
  .    به دشواري تكليف بستگي دارد ،     اينكه از دست دادن را فداي هشدار كاذب كنيم يا برعكس) 3
محركي است كـه همـواره مـانع انتخـاب      ،     منظور از عالمت هدف، عالمتي كه فرد بايدآن را برگزيند ومنظور از عالمت انحرافي) 4

  .    شود مي  هدف 
  كنيم؟ مي  م اصل گشتالت،يكي از سطوح تصوير زير را پشت سطح ديگر ادراك براساس كدا  - 200

  
  شكل وزمينه) 1
  تكميل و استمرار) 2
  مشابهت و استمرار) 3
  مشابهت و مجاورت ) 4
  

  شود؟ مي  يك از انواع رمزگرداني محسوب  جزو كدام ،     رمزگرداني شنيداري  -201
  حسي) 4  معنايي) 3  جز به جز) 2  خالصه و كلي) 1

  بهترين شيوة كنترل اثرگذشت زمان چيست؟  -202
  تعريف كردن براي ديگران) 4  استفاده از يادآورها) 3  تمرين و توجه ) 2  مرور اطالعات) 1

كنند جزئيات جنگ جهاني اول و دوم را در زنگ تاريخ و سركالس ياد بگيرند، از  مي  آموزان تالش  كه دانش مي  هنگا  -203
  كنند؟ مي  استفاده  كدام نوع حافظه

  حافظة معنايي) 4  مدت حافظة كوتاه) 3  حافظة كاري) 2  حافظة رويدادي ) 1
  پذيرد؟ مي  يك از موارد اثر  از كدام گيري حافظة كاري شكل  -204

  بازگويي و تمرين -تفكر ) 2    تفكر -زمان ) 1
  ميزان استفاده -فراخناي ارقام) 4    ميزان استفاده -زمان ) 3

جا  به را بارها خوانده اما هنگام ارائه در كالس ادبيات، ابيات آن راجا» علي اي هماي رحمت«با اينكه شعر  علي   -205
دهد كه در مورد معناي اين شعر مطالعه كرده و در كالس  مي  معلم براي رفع اين مشكل به او پيشنهاد  .    گويد مي  

  ؟      و معلم او از چه راهي براي حل مشكل استفاده كرد       علي چه مشكلي در يادگيري داشت .    ارائه دهد
  دهي مطالب سامان  -  .يادگيري او سطحي بود) 1
  كاهش اثر تداخل مطالب -. يادگيري او سطحي بود) 2
  ساماندهي مطالب -.    شد درستي رمزگرداني نمي مطالب به) 3
  كاهش اثر تداخل مطالب -. شد درستي رمزگرداني نمي مطالب به) 4

  

       sanjesheducationgroup@                سنجش يشيآزما يهاآزمون تلگرام كانال  
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 آزمايشي آزمون پاسخ تشريحي
  پنجممرحلة ـ  يازدهمسنجش 
)24/10/1400(  

)يازدهم( ادبيات و علوم انساني  

  

  :باشد ر قابل مشاهده مياز طريق سايت اينترنتي زي 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   رات ارزشمند شما عزيزان در خصوص اين آزمـون مندي از نظ هاي آزمايشي سنجش و بهره در امر آزمون
هـاي   شـود، ديـدگاه   از شـما عزيـزان دعـوت مـي    . گـردد  معرفي مي test@sanjeshserv.comپست الكترونيكي 

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

    sanjesheducationgroup@  هاي آزمايشي سنجش كانال تلگرام آزمون
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بالبداه  )3 

اند از ها عبارت ن
ازرائيل  )2  جاللي

نحيب  )4 

←ريهان   *تفات 
قدر  ←غدر   *  ة

ض(ضمان   ←ن 

  

به معني(فردوس 
ي و مسندي قرار

پيوند  »كه«ولي 
صف  »مونس«ود ـ 

   :ها گزينه
« :توجه  ) جمله 

به اين ترت} ست
   )ه

 فارس

سنجش

ب  :رضوان«  »بان

يقت را پنهان كر

ي نفيس و گران

:اند از اند عبارت ه
برنا ـ ج  :شاب  *

اند و اصالح آن ه
لف ) *  ـ كنار هم
    )ش از صبح

(   

ارند و اصالح آن
ذوالجال  ←جاللي 

   نظر  ← 

  : ها ن
الت  ←الطفات ) 
نشئة  ←  نشعة 

   :ها
زمان  *  )ن داشته

.است» سنايي«

   :شده سته
ف  ) ناز ـ آسايش

ب در گروه نهادي
اسنادي است، و 

آلو ه معني مشك

ل محذوف در گ
4(نيايد ـ باش 
اس{ي خون جگر 

جمله 4( بگذارم 

    
 

 .رست است
تا  :متأللي«  :ست

   :هاي ديگر
سازي ـ حقي نگ

  .گ است
فيسه ـ چيزهاي

 .رست است
 غلط معني شده
*زيبايي ـ جمال 

 .رست است
نا شدهه غلط مع

نزديك به هم( 
سحرگاه ـ پيش

)سريع و آسان( 
 .رست است

داه غلط اماليي 
زوالج  *عزّت   ←
نذر   *ابدي   ←

 .رست است
اليي و اصالح آن

)ب  بحر   ←
 )د  صلب   ←

 .رست است
ه ط و اصالح آن

يقين(متيقن   ←
 .رست است

«پاسخ   ت گزينة
 .استرست 

د دستوري خواس
 معني نعمت و

ترتيب به»  خاك
 »است«مله اول 

صفت نسبي به  »
 .رست است

منادا و افعال  ال،
برآيد ـ باش ـ ن 

آشاميدني  :ذوف
دانم ـ بگيرم ـ

www.sanjeshse

  
 
در 1گزينه  

درس  دو واژة
ه معناي واژه

نيرن : تلبيس
بزرگ : جلّت

جِ نف  :نفايس
در 4گزينه  

هايي كه واژه
ز  :صباحت  *
در 1گزينه  

هايي كه  واژه
متقارب  )1
(  شبگير  )2
خيرخير  )4
در 4گزينه  

هايي كه واژه
←عظّت   )1
←عبدي   )3
در 2گزينه  

هاي امال غلط
←بهر   )الف
←سلب   )ج
در 1گزينه  

غلط  دو كلمة
←متيغن   *
در 3گزينه  

بيت  سرايندة
در 2گزينه  

بررسي موار
به(نعيم   )1
زلف و«  )2
فعل جمل  )3
مشكين«  )4
در 3گزينه  

شمارش افعا
 :بيت سؤال

فعل محذ  )1
است ـ ند  )2
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گذرايي آن 

  .  دارد
 موسـيقي،  

  ش 
بيـت  ) اك 

 بيت فقط 

   )ست

عمر  ست و 

ationgroup

  .  است

ت و در تعيين گ

استعاره» شعر« 
اي از  و شـعبه   

ارزش ـ فلز كم2ه 
چنين است خـا

ارد، ولي در اين

زيز و عمر من ا

ا كمين كرده اس

2/10/1400(  

مراه تكرار آمده

جه مصدري است

شده است و نيز
 آشـكار كـردن

  .است» آميز
  . بيه است

ـ چهره1:  معني
. (ار شاعر است

ايهام دا  )پست( 

محبوب من عز( 
  .ه است

 براي نابودي ما

  .  است

24 پنجممرحلة (

   )جمله 2

معطوف هم  سخ

وج  ؛ »د برخاست

  

   

ت بغداد و تبريز ش
به معناي» بريز

  . ظ است
  .ن

آ ف سر خم دردي
بيت فاقد تشب. ت

   )راي مجاز
ايهام دارد به  »

 از وجود يا اشعا

 گاهي واژة : جه

ـ عزيز2  )ب دارد
جات و دعا آمده
ف لشكر حوادث

ظر گرفته شده

3  


( و علوم انساني 

2(ت ـ واپس برد 

ولي در گزينه پاس

نتواند«  :توجه  )ي

)سه جزئي  ← 

. گر ترادف است

نوبت ست و اينك
تب«هاي ماهور  ه

صب عصر حافظ
سپهر به پرويزن

صاف«ناقض در 
 آواز و صدا است

فاقد ايهام و دار (
»روي«  *  . است

آهن استعاره ش، 

  .  ايهام است
تو. و مجاز است

چون عمر شتاب
مناج   معني ذكر،

ت كه در هر طرف

مورد اضافه در نظ

 يازدهم؛ ادبيات

نهاد جمله است
   )جمله 4(  )ب

خورد، و شم مي

   )سه جزئي  ←
   )سه جزئي 

دو جزئي  ←ذر 

مفعول و مسند

هاي ديگ ر گزينه

ا تسخير كرده اس
اي در دستگاه شه
  . د

كم رياكار و متعص
 پرويز و تشبيه س

گرداني و تن پياله
به معني   مجازاً

.تشبيه دارد  :ت
 زر تشبيه شده

ارزش ني فلز كم

ت فاقد تشبيه و
يت فاقد ايهام و

 

محبوب من چ (ر 
به  مجازاً  ) است

مرمان اين است
.  

عنوان م به )  گدا

سنجش

كليم ن  :توجه  )ب
فعل مركّب (دار  ه

ي معطوف به چش

   :ها
←ذرا به مفعول 

 ←را به مفعول 
هر دو ناگذ(ست  
  . ه كرد

ترتيب به م به  را،

تناسب و در  سخ،

:   
 عراق و فارس را
مركز و نيز گوش
هام تناسب باشد
 مبارزالدين حاك

پرويزن ـ* سر 
ـ پ2ـ گردش 1 

وت، وليص  ش و

سيرت بوم  *وجه 
د ـ روي من به

به معن» روي«  :

بيت. و مهلت كم
بي. ت تشبيه دارند 

 . آمده است) ر

   :سخ
  
ـ مثل عمر1  :ي

ي دعاي زير لب
مان عمر سريع ز

ث در امان بماند
پادشاه و(تضاد  

    
 

فعل مركّب(آمد 
گفت ـ آيد ـ نگه

 .رست است
ها نقش تبعي ينه

 .رست است
ه ل و گذرايي آن

هر دو گذ(برَد   ي
هر دو گذر (كند 

خاست ـ افتادس
 اصلي آن توجه

هر دو گذر( بود 
 .رست است
پاس  ي در گزينة
 .رست است

:هاي هر گزينه  ه
عر خوش حافظ

به معناي م» راق
زنده ايهام يا ايه
تسب لقب امير

اقص بين بر ـ س
به معني  )دور( 
به معني خروش 

 .رست است
    :ها ه
مجازاً نگاه و تو 

 مهر تشبيه دارد
توجه. جاز است

  . ست
اً زمان ودم مجاز

ن ـ آب رحمت
پايين و هموار( 

 .رست است
هاي گزينه پاس ه
ام بي عمر زنده 

به دو معني  »عمر
كه به معني(رد 

علّت گذر: عليل
ز حمالت حوادث

 با داشتن آراية 

www.sanjeshse

به جان آ  )3
رفت ـ گ  )4

در 4گزينه  .
گزي  در همة

در 3گزينه  .
بررسي افعال

دارم ـ مي  )1
كند ـ نك  )2
نتواند بر  )3

بايد به فعل
داشت ـ  )4

در 1گزينه  .1
رابطة معنايي

در 4گزينه  .1
بررسي آرايه

شع  :اغراق  )1
عر«  :1توجه
تواند ساز مي

محت  :2توجه
جناس نا) 2
ايهام بر) 3
 »بانگ»  )4

در 2گزينه  .1
بررسي آرايه

»چشم»  )1
كيمياي  )2

بيت فاقد مج
فاقد مجاز اس

يك دو د  )3
خاكساران  )4

به يك معنا
در 3گزينه  .1

بررسي آرايه
 :تناقض  )ج
ع«  :ايهام  )د
ور: مجاز  )هـ
حسن تع  )ب
تازد تا از مي

 )الف(مورد 
  

erv.ir
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: و دو كنايه

  .است) 

  نـه پاسـخ،   

اشـاره  » ن 

ـي مفهـوم     

ت وجـود و   

رد ( كنـد  ي

  3س 

ationgroup

دم گشوده شد و

ندن دادن و خوا

  .شود ي

لي مفهـوم گزين

هاي انسـا ديشي

شـاره دارنـد، ولـ

وحـدت«سخ به 

 

   . شده است

پرواز مي: »َيطيـر

درس 32، ص 1

2/10/1400(  

(.   
تي به روي مرد

   )قض

سر (خ به معني 

ابل آن ديده مي

اشاره دارند، ولي» 

اند ها و چاره ري

اش  »ود شـيطان 

   ) دالنة امور

مفهوم گزينه پاس

 ».خواهد داشت

ه در نظر گرفته

َي« ،)2و  1هاي 

11كتاب  ←) 

24 پنجممرحلة (

معني آمده است
د و درِ خوشبخت

فاقد تناق( اقبال 

پاسخ  در گزينة 

پاسخ مفهوم مقا

»اي براي آن شه

گير ير در تصميم
  . دازد

 برابر نفوذ و ورو

انجام(ت به دل 

شاره دارد، ولي م

ارزش در پي خ ي

اضافه» . را ندارد

ه هرد گزين( ها وه

)4و  2و  1هاي 

)2(

4  


( و علوم انساني 

فقط ب يك مع( 
ت تو حادث نشد

فتنه، /  گشاد 
  . ي شده است

.پاسخ  جز گزينة

پ  ت كه در گزينة

ورت تدارك توش
 

 قابل انكار تقدي
پرد مي» معشوق

انسان در ي دل
  

ري حل مشكالت

اش» ر در كائنات

نتايجي بي  تش،

 به وادي عشق

گرو: »أمم«، )3 
  3س 

ه رد گزينه(بيند 

(، زبان قرآن 

 يازدهم؛ ادبيات

ايهام ندارد» زاد
 در زمان حكومت

  . هود است
ضاد بين بست و

بخشي جان» هر

ج است به» گفتن

است  »زندگي  ظة

س از مرگ و ضرو
 . است  »ن تن

ش حتمي و غير
ق در قبال غم م

ندي سپر دفاعي
.تأكيد دارد» ل

واگذار  )3 
  .ه است

 از شدت حضور
  .پردازد مي  »

تي و متعلّقاتهس

سي لياقت ورود

و 1هاي   گزينه
درس 34و  31ص 

بي مي: »يشاهد«، 

 عربي،

سنجش

  
ز«م جهان، ولي 

اي هيچ فتنه  :د
مشه  )بال بگشاد

تض* يام ـ فتنه 
د«مشبه يعني  

گ«ها به معني  ه

واري به هر لحظ

زندگي پس« به 
دي جان از زندان

نقش« گزينه به 
اقرار عجز عاشق«

ارزشمن«ها به   نه
م با حصول وصال

   . خبر ندارند
خود گشته د بي

راموشي خداوند
»ر جهان هستي

وابستگي به ه «  

هركس«با مفهوم 

 
رد( اي نيست ده
، ص11كتاب  ←

،)4و  2 و 1 اي

    
 

 .رست است
 :شده د خواسته

يعني مردم  جازاً
صراع اغراق دارد
 ببست ـ در اقب

دهر ـ اي  :بخشي 
 »مادر دهر« ه 

 .رست است
گزينه  در همة» 

 .رست است
اميدو«ت سؤال 

 .رست است
ها و تمام گزينه

زوي مرگ و آزاد
 .رست است

ت سؤال و همة
«گزينه پاسخ به 
 .رست است

ت سؤال و گزين
نابودي غم«خ بر 

 .رست است
   :هاي ديگر ه

ز حال عاشقان خ
خود چون من از
 .رست است

فر«ها به  گزينه 
جمال الهي در  

 .رست است
:ت گزينه پاسخ
 .رست است

ب  »الف«ل مورد 

  .رست است
هيچ جنبند: »ة
← )3و  2و  1

  .رست است
ها رد گزينه( س

www.sanjeshse

در 4گزينه  .1
بررسي موار

جهان مج  )1
هر دو مص) 2
دست فتنه(
سه جان  )3
در تشبيه  )4

در 1گزينه  .1
»فرو گفتن«

در 2گزينه  .1
مفهوم عبارت

در 3 گزينه  .1
بيت سؤال و

داشتن آرز«
در 3گزينه  .2

مفهوم عبارت
دارند، ولي گ

در 4گزينه  .2
مفهوم عبارت
گزينه پاسخ

در 2گزينه  .2
مفهوم گزينه

عاقالن از  )1
عقل همچ  )4

در 3گزينه  .2
 مفهوم همة
حضور جلوة

در 1گزينه  .2
مفهوم درست

در 2گزينه  .2
در اين سؤال

   

در 4 گزينه .2
ما من دابة«

1 هاي گزينه
در 3گزينه  .2

هركس: »من«
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 47 و 46ص 

، )4 گزينه 

   2س 

هزاران : »ف

 ،)3و  2و  

... تـر از   ين  

تصـير / ح 

 بـا صـداي   
سـت از آن  
وقتـي كـه       

» ن اسـت؟ 
و نزد قاضي 
ي برد و بـه  
 تاجر زمرد 
رد و آن دو   

ationgroup

، ص11كتـاب   ←

رد(تخفيف : »ض

درس 26، ص 11 

آالف«،)4و  3و 

1هـاي    گزينـه 
  3رس 

چيـزي سـنگي: 

تصـبح: »شـود  ي  

هاي شهر خيابان
آنچه در كيسه اس
يـرد، امـا تـاجر و

در آن] زمـرد [يـا   
بردي درگرفت و
ه نيرنگ تاجر پي

در كيسه ت؛ زيرا
اورز تقسـيم كـر

2/10/1400(  

←) 4و  2ـاي  

تخفيض« ،)4و  

كتاب ← )4و 

و 1 هاي  د گزينه

رد( رابـر شـوند    
در 38، ص 11 

:»...شـيء أثقـل

سـبز مـي«، )1  

پس در خ. ت داد
ازگرداند، نصف آ
ند و پـاداش بگيـ
كنار پول بـود، آي

بين آن دو نبس 
جا قاضي به ر اين

يسه از آن توست
ن مبلغ را با كشا

  ! ش است

24 پنجممرحلة (

هـ رد گزينه(شان 

3و  1هاي  زينه
 

و 3و  2هاي  زينه

رد( در يك سال

ي بـه معنـاي بر
كتاب ←) 1 

لـيس ش«، )2ينه 

رد گزينـه( يف

دينار بود، از دست
 را به صاحبش با
ت آن را بازگردان
د داخل كيسه ك

پس. ه نديده است
در. اسخ ندانست

ن سؤال كند، كي
 دريافت كرد و آن

ت قلب و زبانش
 ! دين است

5  


( و علوم انساني 

براساس زبانش: »

رد گز(ش هزار 
 1درس  15و  

رد گز( رساننده ي

د: »ي سنة واحـدة

فعل ماضي: »دل
رد گزينه(ب شد 

رد گزي(داشت : 

  .تار اوست

الصـي: »تابستان
 

د 300كه در آن 
ت بيابد، اگر آن

س دوست داشتپ
يك زمرد«: رسيد

 چيزي در كيسه
سيار فكر كرد و پا
ضر نشد دربارة آن
 كرد و كيسه را

 انسان در سالمت
خلقي نيمي از ش

 يازدهم؛ ادبيات

وفقا أللسنتهم« 

هشتاد و شش: »ن
10، ص 11اب

ياري: »معينا« ،)

في«، )4و 3اي 
 3س 

تعاد«، )3و  1ي 
سبب: »سبب« 

»...کان لــ«، )1
9  

ان، شيوايي گفت

«، )4و  1هاي  
 ) 3رد گزينه (

اي ك جران كيسه
دينار است 300ن 

پ. كيسه را يافت
دهد، پس از او پر
 كه غير از مبلغ

تاجر بس. ال كرد
 و اگر كسي حاض
خواهي از همگان

   ؟ت
نجات) 2  !رسد ي

خوش) 4 

سنجش

،)4 و2و 1هاي ه

سته و ثمانين« ر
كتا ←) 3ينه 

)4و  3 و 2 هاي ه

ها رد گزينه(دان 
درس 39، ص 11

يها رد گزينه( ن
،)3 و 2 هاي ينه

1رد گزينه(نند 
1، ص11كتاب 

 

زيبايي انسا: »نه

رد گزينه( تکثر
( غصون: »ها اخه

يكي از تاجقديم، 
اي كه در آن يسه

 كشاورزي فقير ك
ه مبلغ را به او ند
 خدا قسم خورد
هاي زمرد را سؤ
 خودت نگه دار،
و شروع به عذرخ

فهوم متن است
د به هدفش مي

   !نقره است

 

    
 

  .رست است
رد گزينه( بريشم

  .رست است
هشتاد هزار: »ف

رد گزي(خريديم 
  .رست است

رد گزينه(دارنده 
  .رست است

هزاران دند: »ان
1كتاب  ←) 3

  .رست است
بان دروازه: »مرمی

رد گزي(دو تيم  
 .رست است

كن مصرف مي: »
ك ←) 4گزينه 

 .رست است
رء فصاحة لسان

  رست است
ت/  تزداد: »شوند

شا«، )2د گزينه 
  :ك مطلب

شود در روزگار ق 
كسي كه كيس«: د

ها سپري شد و
 ديد خواست كه
ب كرد و به نام
ه ي از تاجر ويژگي

كيسه را نزد«: ت
 سراسيمه شد و

 .رست است
ت در ارتباط با مف
بسيار تالش كند
طال و سخن از ن

 . رست است
 درست است؟

www.sanjeshse

در 3گزينه  .2
اب: »الديباج«

  4درس 
در 2گزينه  .2

ثمانين ألف«
خ: »اشترينا«

در 1گزينه  .3
بازد: »ناهيا«

در 2گزينه  .3
آالف أسنا«
3رد گزينه (

در 4گزينه  .3
حارس الم«
:»الفريقان«

در 3گزينه  .3
يستهلکون«

رد گ(نيست 
در 4گزينه  .3

جمال المر«
در 3گزينه  .3

ش زياد مي« 
رد(خضراء 
دركترجمة 

حكايت مي 
بلند فرياد زد

روزه» .اوست
اش را كيسه

كشاورز تعجب
قاضي. رفتند

كشاورز گفت
تاجر» .است
 .رفتند

در 2گزينه  .3
كدام عبارت

هركس ب) 1
سكوت ط) 3

در 1گزينه  .3
كدام گزينه
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رد (إليـه   ف 

بـر وزن  » ز

   

ationgroup

  !رقت كرد
 

  !د
  !فت

  .ست

مضـاف: »معجـم«

خّبـاز«، )3ينـه  

)4رد گزينه(ي؟ 

2/10/1400(  

افت، زمرد را سر
! را فريب دهد

  !يافت كرد
 !فت

، نبردي درگيرد
دروغگويي، درياف

  

، چتر اس»المظلة«

«اسـم فاعـل،   : 

رد گزي. (كنـد  ي  

چه كسي: »من«

  )3د گزينه

24 پنجممرحلة (

كه كيسه را يا مي
خواست كه تاجر

ا نزد قاضي، دري
گف ورز دروغ مي

ين او و ديگران،
كار كشاورز در د

ثالثي مجرد رع،

   مكان

  .ر است

«تعريف  »لمطر

:»موّلف«، )2نه 

تگاه داللـت مـي

 
«، )3رد گزينه (

رد(صفت : »خي

  

6  


( و علوم انساني 

كشاورز هنگام )2
خ رز ميكشاو )4

تاجر كيسه ر) 2
تاجر، به كشا) 4

خواست بي مي) 2
قاضي را همك) 4

مضارع )4 

اسم )4  

جرور بحرف جر

من الّشمس و الم

رد گزينه( مفاعلة

بر ابزار و دست» ه

 .است ب شرط
(ز جواب شرط 

التاريخ«، )2ينه 

.آيد مي» أفعل«

 يازدهم؛ ادبيات

   2
   4

   2
4  ! ب كرد

 ...و 
2    ! نكند

   4

 »إفعال«باب  )

   خبر) 2

  متعد) 2
مج» الجميع«وله 

لحفظ العيون م

ممصدر باب : »ة

فّعاله«بر وزن » 
 4 (  

جواب» جر عظيم
 و جمله خالي ا

رد گز( تصف: »

« مؤنث، بر وزن

سنجش

   !واست
      

  
   !جر شد

دن زمرد، تعجب

را نگفت؟ زيرا او
با كسي تقسيم

   !ريافت نكرد

)3  »اجر

2    مجرور

2     »اجر
مفعواعتذر، : ص

أداة ل«. ك آفتابي
 

مساعدة«، )1 نه

»سیارة«، )1گزينه
رد گزينه( .كند 

فله أج«ة اسميه 
كسي كه: »من«

»مجتهد«، )1نه 

سه بين دو اسم

    
 

خو دينار مي150
!خل كيسه نبود
 .رست است

 نادرست است؟
توجه فريب تاجر
اطر از دست داد

  .رست است
حقيقت ر ابتدا، 

ست كه مبلغ را ب
همراه با مبلغ د

  .رست است
  
الّتا«فاعله » عال

  .رست است
  :ترتيب  به

إليه و ن، مضاف
  .رست است

  :ترتيب  به
الّتا«جرد، فاعله 

ص» أعذر«اضي
  .رست است

  )بضم الواو(
  . رست است

عينك: » شمسية
 . رست است

رد گزينه(مفعول 

  . رست است
رد گز(سم مكان 

شغل داللت مي
  . رست است

ل شرط و جملة
«، )2رد گزينه 

  .رست است
رد گزين(فاعل : »

 .رست است
 در حالت مقايس

www.sanjeshse

0كشاورز )1
مبلغ داخ )3

در 3گزينه  .3
كدام گزينه

قاضي مت) 1
تاجر بخا) 3

در 1گزينه  .3
چرا تاجر از

خواس مي) 1
زمرد را ه) 3

در 2گزينه  .4
:ها رد گزينه

فعإ«باب ) 1
در 3گزينه  .4

ها رد گزينه
اسم مكا )1

در 4گزينه  .4
ها رد گزينه

ثالثي مج) 1
فعله الما) 3

در 2گزينه  .4
 ُود← َود

در 1گزينه  .4
النظارة الش«

در 3گزينه  .4
م: »مجّرب«

  )4گزينه
در 2گزينه  .4

اس» مطبعه«
بر ش» فّعال«

در 1گزينه  .4
فعل »یسمع«
(چه :» ما« 

در 4گزينه  .4
»المؤمنون«

در 3گزينه  .4
اسم تفضيل
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را تصـديق   

مبـودي از   

ـه و تأييـد   

د هماننـد  

 و بخشـي  

شتي كه در 

درسـتي   ـه    

  97صفحه  

نـه پيـامبر     

حفظ جـان  

يـن فريـاد     

. وارد شد )
  98ه 

ationgroup

هـا ر د، بلكـه آن  

ابد و جامعـه كم

ن آن را پذيرفتـ

توانند ياورند، نمي

د سال قبل بوده

نوش د آن را نمي

خـش پرسـش بـ

».كردم روي مي

شت كه بـه خانـ

پدر مسئوليت ح

 رسـول خـدا اي

)ع(وديم كه علي
صفحه» .ستگارند

2/10/1400(  

  . بزار است

كـرد  و رد نمـي  

ت وحي ادامه يا

عجزه بودن نيز م

مانند قرآن را بي

 هزار و چهارصد

خودي و با دست 

به هـر دو بخ 2 

 از آن بزرگوار پير

 سال بيشتر نداش

شت، به فرمان پ

اي: گفـتم . يدم
  97صفحه 

ور رسول خدا بو
ن و پيروان او رس

24 پنجممرحلة (

اب) تلفن همراه (

گذشته را انكـار
 22  

جز دريافت به) ص

يامبر، آيندگان

جمع شوند تا هم

 قرآن كريم در

خواندي ي را نمي

جموع در گزينه

رود، مادرش مي

 ـ سه يا چهار

قتصادي قرار داش

ن شيطان را شني
صف. د شده است

 خدا و در حضو
ن مرد و شيعيان

 

7  


( و علوم انساني 

:»جّوال«، )3ينه

 تنها پيامبران گ
صفحه. ي كنند

ص(هاي پيامبر ت

بر مردم زمانه پي

ي انس و جن ج

سابقه  علمي بي

اي ن هيچ نوشته

ده است و درمج

شده كه دنبال م ه

گذاشت» علي«

ر در محاصره اق

اندوهگينآواي  
ستش خود نااميد

در كنار خانه« 
قدرت اوست اين

)2(و زندگي 

 يازدهم؛ ادبيات

رد گزين( حميرج 

شد، نه عوث مي
 خدا از او پيروي

 شد كه مسئوليت
   29حه 

باشد كه عالوه ب

بگو اگر تمامي« 
  42صفحه » 

ي از ذكر نكات
  47و  45 

پيش از آن«: يد
  48صفحه 

اشاره شد) ع(اقر

شتر از شير گرفته

«نام ايشان را ) ص
  97صفحه 

 سالي كه پيامبر
 97  

)روز اول بعثت(
 است كه از پرس

گويد ل خدا مي
ن من در دست ق

 دين و

سنجش

ج: »حمار«، )2

طرف خداوند مبع
ت كه به فرمان

ف خداوند سبب
صفح. شته باشد

اي ب گونه  بايد به

:فرمايد ونس مي
».باشند  يبان هم

اي ط جهان نمونه
صفحه. م است

فرماي نكبوت مي
ص. ك مي افتادند

ز حديث امام با
  56حه 

ش ن همچون بچه 

ص( پيامبر اكرم
ص. و زندگي كرد

طالب در سه بي
صفحه.  گرفت

(نازل شد ) ص(
اين شيطان: داد

اران خوب رسول
 خدايي كه جان

    
 

 .رست است
رد گزينه( فلوات

 .رست است
جديدي كه از طر

خواست  مردم مي
 .رست است

 معصوم از طرف
ي و هدايت نداش

 .رست است
ين پيامبر الهي

  42ه 
 .رست است

سورة يو 38آيه 
د، هرچند پشتي

 .رست است
 به نظرية انبساط

كريم حتوايي قرآن
 .رست است

سورة عن 48آيه 
 كجروان به شك

 .رست است
هايي ا  به بخش
صفح. شده است

 .رست است
من«: مايدفر مي 

 .رست است
لب به پيشنهاد
ودين سال نزد ا
 .رست است

در شعب اب) ع(ي
را بر عهده) ص

 .رست است
(وحي بر پيامبر
چيست؟ پاسخ د

 .رست است
اهللا انصاري از يا

سوگند به: مود

www.sanjeshse

در 1گزينه  .5
فج : »فالة«
     
  

در 3گزينه  .5
هر پيامبر ج

كرد و از مي
در 2گزينه  .5

تعيين امام
جهت رهبري

در 4گزينه  .5
معجزه آخري

صفحه. كنند
در 1گزينه  .5

خداوند در آ
آن را بياورند

در 4گزينه  .5
آناشاره قر

از اعجاز مح
در 1گزينه  .5

خداوند در آ
ك اين صورت

در 2گزينه  .5
ها در گزينه

پاسخ داده ش
در 1گزينه  .5

)ع(علي امام 
در 4گزينه  .5

جناب ابوطال
آمد و تا چند

در 3گزينه  .6
حضرت علي
(رسول خدا

در 3گزينه  .6
كه و هنگامي

اندوهناك چ
در 2گزينه  .6

عبد بن  جابر
ايشان فرم... 
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لمـؤمنين،   

وسـيله    بـه 
ـواني اهـل   

ن ديگـري     
 قرآنـي در    

ن را زيرپـا   

يعنـي  (تـو  

 دهند كـه  

خن خـالق       

هـا   چـالش    

مبر دربـارة   
الصـالحات ا و 

شده بودند 
  114صفحه 

ر اصـحاب     
 تشـخيص   

ationgroup

عنـوان اميرال  به

خواهي حق را ي
تا بتـ را بشناس

ش از او رسـوالن
ايـن عبـارت» 

 ولي اين پيمـان

ارد، ولي كينه ت

و حكومت ادامه

 علـي را از سـخ

 در زمـرة ايـن چ

پيـام. ـجد شـد  
ذیَن آمنـوا َو َعِملُـو

ظاهراً مسلمان ش
ص. مي پرداختند

ـل عـدم حضـو
ابـلهـا ق  ن آن

2/10/1400(  

را) ع(ضرت علي

مي:  بود، فرمود
ابتدا حق ر. شوند

اي كـه پـيش تاده 
ديد؟گر بازمي) د
 

 خود قرار ندهد

رد مرا دوست دا

ري ون به ستمگ

ـه حـق سـخن

جامعه اسـالمي،

وارد مسـ) ع(لي
﴿اِنَّ الَـذنگاه آيه 

عب االحبار كه ظ
معارف اسالمي  و

دليـ افت، اما بـه 
ث صحيح از ميا

24 پنجممرحلة (

كرد كه بارها حض

ناخت حق شده
حق سنجيده ش

ست مگر فرسـت
ن و جاهلي خود

 111صفحه . ت

زيد را جانشين

پندار سي كه مي

اميه چنان د بني

بـ«: نويسد د مي

رات حاكمان ج

خدا بوديم كه عل
آنگ. است... ان و 

ل كتاب مانند كع
عليم آيات قرآن

نويسي رواج يا ث
ل شد كه احاديث

8  


( و علوم انساني 

آفرين تسليم ك  
 

چار ترديد در شن
 بايد با مقياس ح

نيس) ص(و محمد
و آيين پيشين( 

يني جامعه است

د داده بود كه يز

گويد كس روغ مي

به خدا سوگند« 
11  

البالغة خود  نهج
101  

اي رجوع به نظر

 حضور رسول خ
ين شما در پيما

ي از علماي اهل
 و به تفسير و تع

شته شد و حديث
حريف و يا جعل

 يازدهم؛ ادبيات

لي جان به جان
 98صفحه . ود

جنگ جمل دچ
ها هستند كه ت

و«: فرمايد ن مي
 شما به گذشته
رد فرهنگي و دين

 مسلمانان، تعهد

در«: فرمود) ع(ي

:فرمايد ميه مي
2صفحه » ... . 

در مقدمة شرح
1صفحه » .اند ده

رات مردم به جا

 خانه خدا و در
ه خدا، وفادارتري

  

عباس و گروهي 
 استفاده كردند

برداش) ص(يامبر
حاديث زيادي تح

سنجش

م هجري در حال
د معرفي كرده بو

كه در كشاكش ج
كه شخصيت حالي
102  

عمران  سورة آل 
 كشته شود، آيا
گر منوعيت عقب

تن حكومت بر

يگاه علمي علي
  99صفحه 

ا ز حكومت بني
ه حالل شمارند

دان اهل سنّت، د
خلوق برتر خواند

عه به آراء و نظر
1  

در كنار«: گويد 
آورنده به ن ايمان

98صفحه » .شد

 اميه و بني  بني
ي امام معصوم

وشتن حديث پي
 و يا شهادت، اح

    
 

 .رست است
در سال يازدهم 

 و جانشين خود
 .رست است

به فردي ك) ع( ي
 بشناسي؛ در ح

2صفحه ... . سي 
 .رست است
144آيه شريفه 

ك اگر او بميرد يا
ي نسبت به مم

 .رست است
دست گرفت  از به
  112فحه 

 .استرست 
پس از بيان جا 

ص» . در دل دارد
 .رست است

يم دادن مردم ا
ي نماند مگر آنكه

 .رست است
يد از انديشمند
تر و از سخن مخ

 .رست است
ي است و مراجع

116تا  113حه 
 .رست است

گاهللا انصاري مي
اين مرد اولين: د

نازل شیر الَربیّه﴾ 
 .رست است

مان وابسته به ب
و شرايط بركناري

 .رست است
ها بعد، منع نو ل
دليل فوت و به 
  113ه 

www.sanjeshse

در 1گزينه  .6
)ص(پيامبر
صيبرادر، و

در 2گزينه  .6
حضرت علي

ها شخصيت
آن را بشناس

در 4گزينه  .6
خداوند در آ

پس ا. بودند
واقع هشداري

در 1گزينه  .6
معاويه پس

صف. گذاشت
در 4گزينه  .6

)ص(پيامبر
را)) ع(علي

در 3گزينه  .6
با بي) ع(علي

حرامي باقي
در 2گزينه  .6

الحد ابن ابي
فروتر) قرآن(

در 3گزينه  .7
پرسش منفي

صفح. نيست
در 2گزينه  .7

عبد بن  جابر
ايشان فرمود

ُهم َخیاولئَک 
در 1گزينه  .7

برخي از عالم
از موقعيت و

در 3گزينه  .7
با اينكه سال

)ص(پيامبر
صفحه. نبود
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طلـب و   ت 

نه روايـات  

را  يمكـان  
ـ  ييا  شيب
از  يكي ميي

بتواند بر  ي
س مـا اثـر    
محسـوس  

  . 9و  8حه 

در سال . د
 ليـ مـا دل  
انكار  م،يكن

موجـودات  
  7صفحه . 

 ميه مسـتق     
 ز،يـ ن نيمـ  

 يمـاورا . ود
  10حه 

بـا   يعنـ ي 
 ريـ سـائل غ 

ationgroup

اي راحـت  جامعـه  

قل سينه به سين

،يجـودات مـاد  
درباره خدا، خطا

ييبگو ديت كه با

يزيچ نكهيا يرا
حـواس ي بـر رو   

ما نا يشد كه برا

صفح. ستيها ن ن

نديدا را انكار نما
يناتوان نيا م،ين

ك ينم افتي و در
  .مينكر شو
انكار م ايز اثبات 

ان استناتو وس

 قابـل مشـاهده
ش ماه بـه دور زم

شو يم دهينام ت
صفحه يپاورق. كه

.برند يبه مؤثر م
مس يه بـه سـو   

2/10/1400(  

را بـه) ص(مبر   

حافظه افراد و نق

موج رياننـد سـا   
تصور د نيا ميان
جاست نياز هم. 

گذارد و بر ريتأث
هسـتند كـه ي

باشد زيچنان ناچ

ن قادر به درك آن

وجود خد توانند ي
ي تجربه درك كن
گانه خود درك

من ديبا زيلم را ن
را ناتوان از يلم

رمحسويودات غ

چـك هسـتند،
رد و مدار گردش

عتيطب يرد، ماورا
خدا، روح و مالئك

ب ياز اثر پ ازند،
ل و اسـتدالل، ره

24 پنجممرحلة (

داكار عصـر پيـام

اتكاء صرف به ح

بـوده و ما يماد
دا يكه م يصورت

.ستيشناسان ن

حواس ما ت يرو
يموجـودات مـاد   

اثر چ نياگر ا زين

نتها حواس انسان

يهرگز نم يجرب
را با حس و يز
از حواس پنجگ ي

عل ي دستاوردها
كه روش عل ييا

انكار موجو ايت 

كوچ اريبس نكهيا 
بر يها پ جود آن

دار يرمادينبه غ
خ ليهستند؛ از قب

پردا يم عتيطب 
عقل يرويفتن ن

  ديني

9  


( و علوم انساني 

معة مؤمن و فـد
  116فحه 

تابت حديث و ا

موجود م كيند 
در ص. لمس كرد 

مورد اعتقاد خدا
  6صفحه . ت

بتواند بر ر ءي ش
تنهـا م يعني. شد

ن يوجودات ماد

س ما هستند، من

ندارد و علوم تج 
زيوجود چ ميوان

يكيچه را كه با 
از يبرخ ير حت
ها نهيگز ن،ينابرا

است كه از اثبا 

ليدل نوترون به
به وج توان يد م

كه جن گريمت د
انسان هس يظاهر

يماورا اي يماد
كار گرف و با به د

16  

هاي ف و اقليت

 يازدهم؛ ادبيات

به سلطنت، جام
صف. مبدل كرد) 

 از نتايج منع كت

معتقدن ونيه اله
اي دياو را د وان

ست كه اساساً م
باره خداوند است

آن ديباشد، با 
داشته باشد يماد
در مورد مو. زند

  .بود 
تور حواس در برابر ز

يعلم ياوردها
كه اگر نتو ميفت

د كه ما تمام آنچ
جهان پهناور ن

دارد و بن ي علم
يقط علوم تجرب

 كه الكترون و
دارند و از شواهد

و قسم عتيد، طب
 نهان از حواس ظ

م ريات جهان غ
دهد يسان قرار م

6صفحه . است 

معارف

سنجش

مت عدل نبوي ب
)ص(پيامبر اكرم

يكيل احاديث 

كه يي است خدا
تو يم يحت كه ي
اس كردهرا انكار  

صور نادرست درب

يزي به درك چ
جنبه م ديرد، با

سا يمخود آگاه 
ميك آن نخواه

زين يماد ريت غ

با دستا يارتباط
و گف ميشاره كرد

اگر بنا شود. بود
نيدر ا زهايچ ير

ت خداوند، روش
فقط نيا ستند؛ي ن

توجه داشت دي
ند يوجود ماد ،ي

  9و  8حه 

دارد ي جنبه ماد
است كه يرمادي

به اثبا يب علم
انس اريوم در اخت

  10صفحه 

اجيو احت ازين ه،

    
 

 .رست است
 و تبديل حكوم

و روش پ  هسير
 .رست است

مال خطا در نقل
  113ه 

 .رست است
 ابتدا فكر كرده

يطور ه است؛ به
يي واقع او خدا

 خدا، داشتن تص
 .رست است

حواس ما قادر 
 انسان اثر بگذار
و ما را از وجود خ
م ما قادر به درك
اشت كه موجودات

 .رست است
ا گونه چي خدا ه

نكته مهم اش ني
بنخواهد  زين چ

اريصورت بس ني
داشت كه اثبات

درست دانند، ي
 .رست است

ضمناً با. يخ قبل
يقل و فكر آدم

صفح. است يرض
 .رست است

كه يجهان هست
يهان موجودات غ
 .رست است

بر مطالب هي با تك
كه علو يمقدمات

ص يپاورق. نديشا
 .رست است

دهيهر پد ياصل 

www.sanjeshse

در 4گزينه  .7
تغيير مسير

توجه به س بي
در 1گزينه  .7

افزايش احتم
صفحه. است

  
  
  

در 3گزينه  .5
در واقع او  

اشغال نمود
و در ستين

انكار ليدال
در 2گزينه  .5

نكهيا يبرا  
حواس يرو
و گذارند يم

هم باشد، باز
توجه د ديبا  

در 4گزينه  .5
انكار وجود  

يگذشته به ا
آن يستيبر ن
يدر ا ميينما

توجه د ديبا  
يم يرماديغ

در 1گزينه  .5
همان پاسخ  
و عق ستندين
مدار فر كي

در 4گزينه  .5
از ج يبخش  

جها عت،يطب
در 1گزينه  .5

كه يكسان  
استفاده از م

گش يم يماد
در 2گزينه  .5

تيخصوص  

erv.ir
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اگـر  . سـت 
وجـو و   ـت 

 نكـه يـت ا 
 يرا علتـ  ه

پر  ها دهيپد

علـت   منـد 
. است تر قي

 و نه علـت  
هـد بـود و   

 رايـ شـد؛ ز 

بـودن   دهـ 
كه در  ييا

بـودن را   ه
 -هاسـت   

 شيود گرا
  25ه 

ده بدانـد و     

  25فحه 

خاص خـدا  
ationgroup

 صورت گرفته اس
ت فراوان به جسـ

علـ. گذاشـت  يـ 
دهيپد نيرد كه ا

را پ عتيهان طب

ازمين رايـ ـتند؛ ز 
يتر و دق ت كامل

خواهد بود ها ه
خواه هـا  دهيـ  پد 

  .گردد يم ها 
نباش دهيـ كـه پد  

يـپد اتيخصوص
ها نهيگز نيبنابرا

ديـ پد اتيصوصـ 
دهيـ ت همـه پد 

  24صفحه 

خو به خود شيآال
صفحه. را ندارند

ـر در عـالم مـاد

صف يپاورق. است

خود را بندگان خ

2/10/1400(  

انسان يوجوگر
ا تحمل زحمات

نمـ يعلمـ  يهـا 
دار نيقي كه او 

  17و  16حه 

جه يتمام. ميكن

هسـ دهيـ پد زيـ 
ظر از همه عبارات

دهياز عالم پد ي
ـ  از جهـان يزئ

دهيزو جهان پد
دهـد  ينمـ  جهي

  

خ يماد عتي طب
ب. ون علت باشد

   21و  20حه 

از خص كي چيه 
كه خود علت -ت 
2  

ص. ق جهان است

آ يروح ب. ... ست
ر ين مبدأ هست

را منحصـ يسـت  

آن انكار خدا جه

كه خ يمĤبان دس

24 پنجممرحلة (

و و جست يابي ت
هرگز با داشت، ي

ه شـرفت يلم و پ
است نيا كند ي

صفح. است ازي ن

ك يرا مشاهده م

ين عتيطب يورا
مورد نظر نهيگز 

يباشد، جزئ دهيد
علت، خود جز د
نباشد وگرنه جز 

ينت ست،يسوس ن
19صفحه . تند

د؛ چون سراسر
بدو تواند يگز نم

صفح. باشند دهي

عتي ماده و طب
جود بدون علت

1صفحه . است

و خالق كتايوند 

اس يرافات اخالق
چون يبا عظمت ت

كند و تمـام هس

جياست و نت يدتي

مقد يحت... دند 

10  


( و علوم انساني 

و حس علت يو
ينسان وجود نم

قدم در عالم عل 
يصرف م يا دهي

مورد زين يماد

ر ريبه غ يزمند
  .ستين ها ده
از جهان ماو يا ه

نيبنابرا. ت است

اگر پد رايز ست؛
ازمنديباشد و ن ه

دهيت بوده و پد
و محسو يماد ي
هست دهيپد يمگ

باشد علت يجود ب
را دارد و هرگ ره
يپد رهيو غ دهيد

شد كه برخالف
نظام مو اند، دهي

 ندارد و آن خد

جمله وجود خداو

انحر شود يلق م
قتيدرك حق ت

را قبول نك يزيچ

يعق يگريماد ف

شد دهيبرگز ير

 يازدهم؛ ادبيات

كنجكاو نيس هم
ق عقل و فكر ان

جهيو در نت خت
 كشف علت پد

امور م ييشناسا 

ايو ن يز وابستگ
ديپد يي گردهما

بخش عمده عت،
از علت ازين يه ب

سين دهي، خود پد
دهي كه هرچه پد

از علت ازين يب د
يخداوند موجود

كه هم ميدار ي

همان موج تواند
ريو غ تيمحدود

نقاط مشترك پد

باش يموجود دي
ين شك، همه پد

خود راهدر هم ز

ازج ق،ين از حقا

انسان از خا يان
تيه هرگز صالح

سان جز ماده چ

في، تعر»جز ماده 

امبريخداوند به پ

سنجش

بر اساس يعلم 
در اعما يدار شه
پرداخ ينم ها دهي

ر خود را در راه
  .ن علت باشد

يبرا يابي  علت

از يآثار مير كن
جز يزيچ عتي

عيه بر جهان طب
خداوند است كه

  .ديه كن

جهان، بخش يت
فراوان دارد تي

ديبا جهان، حتماً
خ مييبگو نكهيف ا
يفراوان محسوس 

ت ينم عتيطب د
و م بيو ترك هيز

ن توانند يست، نم

با علت يوجود ب
بدون يدات ماد
زيرا ن دهيآثار پد

انسان يگردانيرو

كه سبب روگردا
آلوده يها ما دل

انس نكهيست از ا
.  

يزي نداشتن چ

از جانب خ تيشر
    

 

 .رست است
اتيعات و كشف

شيو ر ليس اص
يعلت پد افتني 

دراز عمر انيسال
بدون تواند يز نم

داشت كه حس
 .رست است

جهان كه نظر ي
يساساً جهان طب
داشت كه عالوه

فقط خ انيم ني ا
   17و 

 .رست است
مراجعه 19و  17

 .رست است
عنوان علت هست

ينكته اهم نيه ا
ج بخش يت هست

داشت كه صرف
ريو غ يماد ري

 .رست است
دارند ين اظهار م

و تجز رييت و تغ
شده اس اديكت 

 .رست است
جود ندارد كه مو
د و چون موجود

از آ كي چيو ه ت
 .رست است
ر يل، عامل اصل
 .رست است

ك يعوامل نيتر م
دارد، ام يداپرست

 .رست است
عبارت ا يدتيعق

.ديدا را انكار نما
قبول«داشت كه 

 .رست است
نجات بش يبرا ء
www.sanjeshse

در 1گزينه  .5
تمام اختراع  

احسا نيچن
يكاوش برا
يدانشمند

است و هرگز
توجه د ديبا  

در 4گزينه  .5
يبه هر كجا  

اند و اس كرده
توجه د ديبا  

در. هستند
و 16صفحه 

در 3گزينه  .6
7به صفحه   

در 3گزينه  .6
ع خداوند به  

توجه به. آن
علت نيبنابرا

توجه د ديبا  
يموجودات غ

در 2گزينه  .6
خداشناسان  

حركت رينظ
ها از حرك آن

در 1گزينه  .6
وج يديترد  

نداشته باشد
ستين يماد

در 2گزينه  .6
از عقل زيگر  

در 4گزينه  .6
از مهم يكي  

خد يبه سو
در 1گزينه  .6

ع يگريماد  
خد جهيدرنت

توجه د ديبا  
در 4گزينه  .6

ءايانب يوقت  
erv.ir
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 قتيحق مي

در فرد  ين

 يا پـاره  ي
 يكـاف  يلـ 

 يكـاف  يلـ 

 زيـ پره يز
خـورد و در   

قـدرت و   ي
 تـوان  يه م
كـه   يگـر 

 ياسـتقالل  
3  

بـه   قيـ طر

 دنشياز د 
 زيـ برخ ان

نداشته  يش
ه و صـبر و  

 شيدر پـ  

ationgroup

يد گذارند و تسل

روا يها عقده اد

ير دوران نوجـوان  
و عقل يكام علمـ   

و عقل يام علمـ  

ورز و غـرض  ير 
هـا را نخ  مكتب

يموجـودات دارا 
 است تا آنجا كه

گيد زيهر چ راي ز
گونـه  چيو هـ  د 

36صفحه .  بس

ط نيـ تا از ا كند 
   48و  47حه 

زيافراد ن نيتر ل
ايـ حـافظ از م  ي

ها نقش  آمدن آن
و مبارزه يستادگ
يتـاب  يو ب يحال

2/10/1400(  

خود يخودخواه

جايا ساز نهيزم ها

عـده در نيـ ـه ا  
كـه از اسـتحكا 

ودن از اسـتحكا

انگـار گونه سـهل 
ها و و گروه ها ت

  

از م كيـ ه هـر   
ها داده ند به آن

د متعال است؛
نـديوامدار او يت

ت، خدا است و

يگرفتار م ها ي
شماست صفح ر

عاقل يت و گاه
يد حجاب خـود 

آ ود در به وجود
سير مقاومت و ا

ح يو ب يو تنبل م

24 پنجممرحلة (

و خ ينفسان الت

ها نهيگز ريما سا

اسـت كـ نيـ ا د
رنـد يگ يفرا مـ  

ها برخوردار نبو ن

از هرگ شيت خو
تي و آوازه شخص

31صفحه . ست

درست است كـه
كه همه را خداوند
دارد و آن خداوند

در هست يرمادي
از خود اوست ش

يو دشوار ها يخت
ريتدب يلم او باال

  49صفحه . د

شرك پنهان است
تو خود/  ستي ن

كه اوالً انسان خو
اگر. كند ياب مخ
مياگر راه تسل ي

11  


( و علوم انساني 

اليتما يند پا رو

ندارد، ا يروان ي

گردد يبه خدا م 
رمتخصصيد غ

همه آن شهيما ر

نتخاب معتقدات
نام بيفر. رديذ

عقل اس يريارگ

د يعني. ل ندارد
خود ندارند، بلكه
 جهان وجود ند

يو غ يودات ماد
اش ادهو قدرت و ار

ست دارد به سخ
علم/ شماست  ري
آورد يم رونيب ي

كه سرچشمه ش 
حائل چيشوق ه

ك شوند يسان م
ها انتخ  برابر آن

يسازنده است، ول
  50و  49حه 

 يازدهم؛ ادبيات

آمد نتوانستن ش

يها عقده جادي ا
  27و 

مانياز ا يا عده
از افراد ينيرف د

رست هستند، ام

است كه در ان ن
نپذ يكاف لي دل

كا مستلزم به زي

استقالل يموجود
خود را از خ يرو
در شترياراده ب 

فته و همه موجو
و ي است و هست

را كه دوس يدگان
يدوست تطه يال
يو خودپرست ين

ي آن بت اعظم
عاشق و معش ن

ال و سعادت انس
د كه شخص در

س يعامل ها يخت
صفح. خواهند بود

سنجش

شيپ ياله شيزما

با يارتباط» ست
و 26صفحه . ند

ع يسبب روگردان
معار ريسا ايخدا 

در زين ها نهيگز 

نيسعادت انسان ا
بدون يكس چيه

  .طق باشد
ين يوح رشيپذ 

م چيدر جهان ه
رياثر و ن ها، نيز ا
كي اي ثرمؤ كي

ود را از خدا گرف
 جهت مستقل

  .شود

ت كه خداوند بند
كه بال. ...  شوند

نيرا از عالم خودب

 اگر گفته شود
انيم ست؛يسان ن

الت منجر به كما
دارد يع برخورد

ن صورت سخير ا
خ يو بدبخت ب

    
 

چون مرحله آز ،
  26ه 

 .رست است
نادرس يها داشت

خداوند هستن ركا
 .رست است

كه س ياز عوامل 
ر اثبات وجود خ

  .ست
ريداشت كه سا

  28ه 
 .رست است

نجات و سع يبرا
را از ه يمطلب چ
عقل و منط رويپ

يداشت كه حت
 .رست است

د يآسمان ميتعال
از كي چيه ي ول
كي اي روين كيل 
و اثر خو رويت، ن
كه از هر ي كس

 .رست است
مطالعه ش 37و  

 .رست است
آمده است ينيد

نائل شيخو ي
 شدائد انسان ر

 .رست است
آور باشد تعجب 
جز خود انس يز
 

 .رست است
مسائل و مشكال

به نوع يبستگ اًي
در رد،يگ شي پ
بيعامل تخر ها ي

www.sanjeshse

دانستند، يم
صفحه. شوند

در 3گزينه  .6
برد« نهيگز  

كنبسا ا و چه
در 2گزينه  .6

گريد يكي  
مطالب را در
سيبرخوردار ن

توجه د ديبا  
صفحه. است

در 3گزينه  .7
شرط اول ب  

چيو ه دينما
تمام موارد پ

توجه د ديبا  
در 2گزينه  .7

ت دگاهياز د  
منشأ اثرند،

گفت در اصل
از اوست ريغ

تنها. ندارند
در 1گزينه  .7

36صفحه   
در 3زينه گ .7

د ميدر تعال  
كمال وجود

و ها يسخت  
در 4گزينه  .7

ديشا يآر  
زيناتوانند، چ

 39صفحه 
در 1گزينه  .7

م يدرصورت  
يناث. ... باشد

تالش را در
يسخت رد،يگ
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 aمعمـوالً  
جمـالت را      

.  

ت مثبـت و    

  .ي كند

هـا    گزينـه 

هـا چگونـه   

 آن كشـور    

ي را در آن  

كننـد    مـي  

ه توانستيم 

ationgroup

 only  وjustم
 دارد و معنـي ج

.شود ستفاده مي

رش در جمـالت

الت را منفي مي

و بقيه يك قيد

ه دگي بدون آن

  ير يافتن

يـد و باورهـاي

   

ت خيلي زيـادي

ها فكـر زيرا آن

  ومي 

، اما خوشبختانه

  ورتاً

2/10/1400(  

 از كلماتي مثل
 مفهـوم منفـي

ن واحد صابون اس

ش و قابل شـمار

خود به خود جمال

a به معني زياد ي

كنيم كه زندصور 

تغيي) 4   دادن

نيد، بايد به عقاي

 جاي اينكه 
  رغم

شم زيرا اطالعات

  دادن 

دهند، ز ست مي
  

عمو) 4 

ها وجود داشت،

ضر) 4 

24 پنجممرحلة (

بعد. رود كار مي
مالت جنبـه و

عنوان به barمه 

 غيرقابل شمارش

خhardlyو  ت
  .رود ي

a lotبنابراين . 

 دشوار است تص

ره كردن، نجات

جا زندگي كن آن
  .ت

ج به/ م گذاشتن 
ر علي/ د داشتن 

 خودم داشته باش

  ظت كردن 
ره كردن، نجات

از دس شان را دين
.را داشته باشند
 كي، جسماني

ه ادي در خيابان

 ر جدي

 

12  


( و علوم انساني 

ك بل شمارش به
چ است و در جم

است، از كلم ش
  .است ابون

قبل از اسمكه 

است  تكرار منفي
كار مي  سؤالي به

.است علي اصلي

عادت كردند كه

ذخير) 3 

گيريد كه در آ ي
است شما متفاوت

احترا) 2 
وجود) 4 

آن را باست كه 

محافظ) 2 
ذخير) 4 

ها والد كه آن اني
 زندگي بهتري ر

فيزيك) 3 

زيا رافيك خيلي

طو به) 3 

)2(انگليسي 

 يازدهم؛ ادبيات

دارد و قبل از قا
خيلي كم يا هيچ

م غيرقابل شمارش
ي چهار قالب صا

  ؟
است ك  يا بعضي

يك قيد. است 
ت منفي و گاهي

فع studiedله 
  .وند

موبايل و تلفن ع

 ه كردن

يد و تصميم مي
يد و باورهاي ش

 كه 

 من ضروري اس

يادي دارند، زما
ك كند تا اينكه

 ي

ه برسيم، زيرا تر

 ختانه 

ا

سنجش

ت جنبه مثبت د
به معني تعداد خ

so كه يك اسم
four b به معني

ري درست است
داري و تعدادي

   
رت و به سختي
ست در جمالت

در اين جمل و ود
كار رو  از اسم به

ه از تلويزيون، م

مقايسه) 2 

كني جي سفر مي
ها از عقاي نكه آن
  

غم، با وجود اينك

وبي دارم و براي

  
   ن 

كالت عاطفي ز
ها كمك كه به آن

طبيعي) 2 

وقع به آن جلسه

خوشبخ) 2 

    
 

 .استرست 
تعداد كمي است

ب Few. رود  مي
  .ند

 .رست است
apبستن كلمه 

bars of soap
 .رست است

 از لحاظ دستور
so به معني مقد

.رود كار مي ي به
h به معني بندر
ا به معني هيچ 

 .استرست 
رو كار مي قيد به

ند كه بايد قبل
 .رست است

 زياد به استفاده
  

  خيال كردن 
 .رست است

 يك كشور خارج
ريد، با وجود اين

 اما/ كردن 
رغ علي/ گذاشتن 

 .رست است
وبايل خيلي خو

  .م
 رقرار كردن 

 دادن، گم كردن
 .رست است

هاي زيادي مشك
ي وجود ندارد ك

 يا هيجاني
 .رست است

اشتيم كه به مو
  .جا برسيم آن
 ؤثر

www.sanjeshse

   

در 1گزينه  .7
a few به ت

few كار به
كن منفي مي

در 2گزينه  .7
براي جمع ب
p:براي مثال

در 4گزينه  .7
كدام جمله

omeصفت 
گاهي سؤالي

hardlyقيد 
anyصفت 

در 3گزينه  .7
فعل  از بعد

هستن صفت
در 1گزينه  .8

مردم خيلي
.خواهد بود

تصور يا) 1
در 3گزينه  .8

كه به زماني
گذاراحترام ب

مقايسه ك) 1
احترام گ) 3

در 4گزينه  .8
يك تلفن مو
ذخيره كردم

ارتباط بر) 1
از دست) 3

در 1گزينه  .8
ه امروزه، بچه

كسي كه هيچ
عاطفي ي) 1

در 2گزينه  .8
ما انتظار ندا
به موقع به آ

طور مؤ به) 1
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ن مهـارت   

ل رياضـي،    

  .سعه دهند

ationgroup

 بهبود بخشـيد

ي مختلـف مثـل

  ير دادن 

  تراع

  دله كردن 

  اي سته

 خودشان را توس
  يريت، رهبري

  

2/10/1400(  

  . ببرم
  ) ش و سيگار

ب مختلف براي

    ي كردن 
   

موضوعات درسي

  ثل
  

تغيي) 4 

   

اخت) 4 

مباد) 4 

هس) 4 

هاي شغلي هارت
مدي) 4 

  . خواهد شد

. انتظاري دارد

 

24 پنجممرحلة (

  ي؟
زادم بسيار لذت

آتش(ش كردن 
  يل دادن 

از مطالب. ي نبود

 شدن، جلوگيري
ط برقرار كردن

نكه بتوانيد در م

مثل/ م گذاشتن 
ازقبيل، مثل/ ه 

 م گذاشتن

 ش دادن 
  آوري كردن  

 گي

  كردن 

 ...) زبان ( 

  .باشدف 

ها بتوانند مه  آن
 ، پاداش

شركتي استخدام

ها چه  روز از آن

 .كنيم وليد مي

13  


( و علوم انساني 

ان خود بگذراني
روم تا از وقت آز

خامو) 2 
تشكي) 4  رفتن 

يسيب زبان انگل

مانع) 2 
ارتباط) 4 

خود داريد تا اين

احترا) 2 
رابطه) 4 

احترا) 3 

كاهش) 2 
جمع) 4 

آلودگ )3 

ترك) 3 

بومي) 3 

س شركت منصف

د بگيرند تا اينكه
انعام،) 3 

رد، توسط هر ش

نست كه او هر

صحبت كردن تو

 يازدهم؛ ادبيات

خود را با دوستا
ر خودم بيرون مي

دوستان بيرون ر

گيري خيلي خوب

هاي خ همكالسي
  نيد؟

 ش دادن 

 اندن 

 ش، خلقت

 س كردن 

 ي، مهم، اصلي

هد بود اگر رئيس

دهد چيزي را ياد
 

را دار خصوصيات

گران خواهند دا

به هنگام ص ت كه

سنجش

ويد و وقت آزاد خ
خت با دوستان 

   رفتن
ن در بيرون، با د

ع من براي يادگ
  .تفاده كردم

  
  

خيلي خوبي با ه
كديگر كمك كن

  يا باالتر
   ض

گزارش) 2 

يب يا زيان رسا
  

آفرينش) 2 

منعكس) 2 

اساسي) 2 

د قدرداني خواه

د رگران اجازه مي
انصاف) 2 

ها يا خ ن ويژگي

 رفتار كند، كارگ

ر صداهايي است

    
 

 .رست است
رو گاه بيرون مي

بعضي اوقات. روم 
نشدن، فاصله گر
ن وقت با دوستان

 .رست است
چيزي مانع  هيچ

ليسي خودم است
 ده كردن 

 شتن 
 .رست است

والً يك رابطه خ
مي و غيره به يك

  .ه
تر از همه مهم/ 
جاي، درعوض به

 .رست است
  پاسخ دادن 
 .رست است

 وارد كردن، آسي
 خشيدن 

 .رست است
  

 .رست است
 ردن 

 .رست است
 ي

 .رست است
ب كارگران مورد

 .رست است
ير شركت به كار

 ي
 .رست است

، مديري كه اين
 .رست است

طور هماهنگ ه
 .رست است

بيانگر ن، نوشتار

www.sanjeshse

در 3 گزينه .8
:Aگ آيا هيچ
:B بله، مي
نزديك نش) 1
گذراندن) 3

در 2 گزينه .8
تا حدامكان
گفتاري انگل

زد شگفت) 1
وجود داش) 3

در 4 گزينه .8
:A آيا معمو

فيزيك، شيم
:B بله، البته
/توضيح ) 1
ب/ رابطه ) 3

در 1 گزينه .8
جواب يا) 1

در 3گزينه .8
خسارت) 1
بهبود بخ) 3

در 2 گزينه .9
اطالعات) 1

در 1 گزينه .9
حمله كر) 1

در 4 گزينه .9
مكانيكي) 1

در 2 گزينه .9
كارهاي خوب

در 4 گزينه .9
يريت مديمد
هماهنگي) 1

در 3 گزينه .9
طبق متنبر

در 4 گزينه .9
اگر رئيس به

در 2 گزينه .9
بر طبق متن
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  .هيم داشت

 Sدرست  

(P r⇔  
  Pادرست

Pت  q∧ 

Pن  q∧ 
  
  

P P 
  Pدرست 

  .ست است
  

(P ⇔ 

(P  

(r ∧ 

 

 
 
  
 

(P q 
q P 
  د  د
  د  ن
  ن  د
  ن  ن

ationgroup

وي جالبي خواهي

rت  S→ ∨

r(درست  S∨
 r S→ نا  ∨

S→ نادرست ∧

→ Pد 
 Pن 
 Pن 

q∧
د →تگي دارد 
P P نادرس

) (q P⇔ ≡ ∧

)q P ≡ ∧ 

) (S r∧  ∨

) (q q ∨ 
 P q 

  د
  ن
  د
  د

2/10/1400(  

 

نيم، يك گفتگو

q→  درست

P و      د     ∨
r→ نادرست

r P q∧ ≡ ∧

q→ ن، q
q→ د، q

→ ن، q

بست qبه ارزش 
∧qست باشد 

) (q q∨ ∧

q

) (S r ≡ ∧
(r S≡ ∧
(r≡ ∧ 

F≡
F≡

)P
( q P∨ 

  د
  ن
  د
  د

24 پنجممرحلة (

 .كردند فاده مي

  .آمد باشد

دمان استفاده كن

)ت  )r S ∨

∨qنادرست  →
S  و  نادرست

q

P q→ qد ∨
q→ ∧ نq

P→ qد ∨

P P q ب ∧
نادرس qاگر 

)P∧ 

) (S r∧  ∨

) (S r∧ ∧ 
) (r S∧ ∧ 

F∧

( )P q 
  د
  د
  د
  د

(  

14  


( و علوم انساني 

 يا گفتاري استف

نجام كارها كارآ

روزمره خودخن 

P→  درست

→Pنادرست  
S→  نادرست

( q→  دq
)ن )P q∧ ∨

( q→  نq

qارزش 

)S∨ 
)S
)S

F

q P ∨ 

)2(ي و آمار 

 يازدهم؛ ادبيات

از زبان شفاهي

ي است كه در ا

 گفتاري در سخ

(q r   ∨

q,نادرست 
Sادرست  r∧

)q (P q)∧ ∨
ن ≡Pن

q (P q)∧ ∨

رياضي

سنجش

ها ا يم كه انسان

شناس ماهر كسي

هاي ر از تكنيك

 

∨S(درست  

نا

د ≡Pد

(ن ≡Pن

 

 

    
 

 .رست است
 اين متن بفهمي

 .رست است
، يك كارش2اف 

 .رست است
تقاد دارد كه اگر

. رست است
د

 . رست است

 . رست است

 . رست است

. رست است

. رست است

 . رست است

www.sanjeshse

در 3 گزينه .9
توانيم از مي

در 2 گزينه .9
طبق پاراگرا

در 4 گزينه .1
نويسنده اعت

   
    

 
در 4گزينه  .1

در 1گزينه  .10

در 2گزينه  .10

در 1گزينه  .10

در 4گزينه  .10

در 3گزينه  .10

در 2گزينه  .10
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P q 

(P q 

 

 

 

 

Pن q∧ 

 rرست

a =2 

a =  

b b= 4  

a = 2 

b = 4 4  
({f = 4 

{fD = 4 

 Bجموعـة   

( )b,a ,2 

({f ,= 1 

   ثابت است
({f ,= 1 

a b+ +  
  
  
  
 

ationgroup

P≡
)q r P ≡

P≡
(≡ 

(≡
(P≡

Pد 
ن →  Pن 

 Pن 

در →rدرست

a a b +

( ){f , =  

( ,=   

({f , = 4 4
b = 1

) ( ) (, , , ,4 2 3
}, ,  +4 2 1 4

ك عضـو از مج

( ), b, a −2 1

) (, b , ,a− 21 1

f c تابع
) ( ) (, , , , ,1 11 1

c = + +1 1

2/10/1400(  

P q∨
(P q r∨ 

(P q r∨ ∨
)P q∨ ∨ 

( )P q r∧ ∨
)P q r∧ 

(→ ن،q
(→ د،q
(→ ن،q

ناد S→ت 

a a= − +2

) ( ) (, ,b , b2

) ( )f , ,∈ ∈1

) ( ), , b+2 2

( ){f ,= 4 4
( )},1 3
+ + =2 1 7

دقيقاً يك Aعضو 

a a =2 2

) (a , , b +2 1 2

, b= − =21 1
) ( ) (, , , ,1 1 2

=1 2

24 پنجممرحلة (

)r
)r
r∨

, د)P q

P(ن , q

)ن , )P q

نادرست →Sت 

b a −2 2

) (, b ,+2 2 1 

∋fابع نيست 

(, b , b +2 2 1

( ) (, , , ,2 3 1 3

ست كه به هر ع

a−  −21

) ( ) (, b, ,+1 1 2

b= + =2 1 1
)} ( ){, ,=1 11

15  


( و علوم انساني 

( )q P
( )q P
( ), q P

درست →Pت

a
a

a


=  


2 

) ( ),b , , b4 

تا

) ( ), , b+2 2

) ( ) (, , , ,2 3 4

اي اس  يا ضابطه

a + = 2 1 

)},c2

b = 
) ( ) (, , , ,1 2 1

 يازدهم؛ ادبيات

(P→ ن
(P→  د
(P→ ن)

P→درست

a
a

=
= 2


}

( )}, , b4 4
4,{(تابع است

نون ، قا Bوعة 

( )a − =21

)}

 غ ق ق
 ق ق

سنجش

 

 

) (q q ∨ 
) (q q ∨ 
) (P q ∨ 

Pنادرست  →

ت

 
به مجمو Aعة 

a=  =1

    
 

. رست است

. رست است
q(د ≡ P

q(د ≡ P

)ن  )q P
 . رست است
qدرست 
 . رست است

. رست است
از مجموع fنند 
  .هد

 . رست است

www.sanjeshse

در 3گزينه  .10

در 4گزينه  .10
P q∨
P q≡ ∨

P q≡ ∨
در 2گزينه  .1

در 1گزينه  .1

در 3گزينه  .11
يك تابع ما
را نسبت ده

در 2گزينه  .11
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( )
({

b
a

c,

f

+ =
 + =

−

=

+ +

1
1
1

2
2 3

 

( )f x +  

  مانه 

  ه 

 -  » نمايـد 

ationgroup

) ( ) (
( )

a
b a

c

, , , ,

= +


= +

 = −

+ − =

4
2

1
2 3 3

1 4

( )f x x− =

تاب ساده و عالم

  .دادند

نثر ساده ←ي 
  واعظ كاشفي 

روي –ي آورد   

2/10/1400(  

( ) (

a b
a b

, , ,

− = −
 + =

− −

3
1

1
4
 

( )x x+ − = 

وع و در اصل كت

دود را از دست 

 .  

  ) ن

نثر فنّي  *موريان 
حسين و مال  ←

  .اند ث شده
بـه جـاي» «يـرد 

  .ت رسيد

24 پنجممرحلة (

)}

a = −

−

3 2

1

( )f x −

در مقدمه مصنو
(.   

.  
 اندك اصالت خو

ح و بليغ دانست

ارة اجداد مغوالن

تيم  ←يلخانان 
←محمد نَفَسي  ن

 حقيقت مبعوث
ياد گي –ياموزد 

توان به حقيقت ي

2(

16  


( و علوم انساني 

a−  = −2

f (x)= −

نثر آن د ←وع 
.ب مربوط است

.و تفكّر را گرفت
ده بودند اندك

توان فصيح  نمي

ترين و نه دربا ده

اي* ر قرن هفتم 
بن الدين عزيز  *د 

   فراق 

عت و طريقت و
بي«  »ديد –كرد 

عت و طريقت مي

2(فنون ادبي  

 يازدهم؛ ادبيات

b =1 2

  : ها

صل كتاب مصنو
بل اثر به مكاتيبا

ي جاي تعمق و
مغوالن كنار آمد

اين دوره را  سادة

نه ساد. (ر است

كم در ر فنّي كم
گيرد  فنّي را مي

فاني با مضمون

موزش شريعالغ آ
ك –گفت » «قت

   و طريقت 
با شريع  متن،  دة

 علوم و

سنجش

 

يگر و اصالح آنه
 يران  

 و عالمانه و در اص
توضيح مقا(يب 

صنايع ادبي  دوره،
قتضاي زمانه با م

ن نيست و نثر س

  
تيمور  تاب دربارة

   
نثر  ←...  هفتم 

جاي نثر  ←د 
 

شعر عر  : فكري

انبياء براي ابال -
حقيق –طريقت 

روريات شريعت
مفهوم عمد -» 

    
 

. رست است

 . رست است

 .رست است
هاي دي در گزينه

تاريخ اي ←سالم 
در مقدمه ساده و

مكاتي  ← سبعه 
 .رست است
 .رست است
   :و اصالح آنها

شة اديبان اين د
 عرفان كه به اق

 .رست است
   :ة پاسخ

 همه جا يكسان
 .رست است

   :اسخ
. با برنامه است

ترين كتا  قديمي
 .رست است

:ط و اصالح آنها
كم در قرن  كم
گير اده را مي س

. رست است
ويژگي:  ه غلط

 . رست است
    :د درست

-  »انوار حقيقت«
ط –شريعت «ن 

ن و عمل به ضر
انوار حقيقت«ص 

www.sanjeshse
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در 2گزينه  .11
موارد غلط د

تاريخ اس  )1
نثر آن د  )3
مجالس  ) 4

در 4گزينه  .11
در 1گزينه  .11

موارد غلط و
در انديش) ب
مدعيان) هـ

در 3گزينه  .11
اصالح گزينة

ي نثرگساد
در 4گزينه  .12

موارد غير پا
در مورد) ج
ظفرنامه  )د

در 3گزينه  .12
هاي غلط واژه
نثر ساده* 
جاي نثر  *

در 3گزينه  .12
اصالح گزينه

در 1گزينه  .12
بررسي موار

«تشبيه ) 2
سجع بين  )3

لزوم آموختن
تشخيص  )4
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    :د از

پست به (م

  ) ن تعليل

فاقد ) بلبل

  . ه
 –شـبيه   ت

ationgroup

. درست است» 

ين بيت عبارتند

ايهام) خشي دارد

حسن( بيندازد 
  .خيص باشد

بخشي بر ب جان 

فاقد تشبيه  )هان
فاقد  )ايزد شب 

2/10/1400(  

»خط سرنوشت

ع اركان تشبيه ا

  ) ك كردن
بخ حادثات جان –

حبوب را در آن
استعاري و تشخ

–عاشق  عاره از

س استعاره از ده
–فرد ارزشمند 

24 پنجممرحلة (

  عزا و غم -

«تشبيه  –) رد

در واقع به است،
  .يد

وي كنايه از ترك
–ارزش  ياي بي

حني از مانش  صبح،
تواند اضافه ا مي

  .رد

   )مشبه به

(   
بلبل استع –رق 

رخنة افسوس(ره 
هر فر – و حقير 

17  


( و علوم انساني 

-2ي درون الله 
  .، آساني

ر بيت كاربرد دا

شب ت فاقد وجه
ب صد عقوبت دي

ت از جهان بشو
ت استعاره از دني

ست كه نسيم ص
قدة گرداب هم م

   .ق است
حيات تلميح دار

م(س و خاشاك 

  .د

)مجازاً مرگ(ن 
اره از قطرات عر

استعار  )ي دهان
ز هر فرد نااليق

 يازدهم؛ ادبيات

   )شتن الله
سياهي -1معني 

اد بين دشواري
 هر دو معني در

  كباب   ذران،
افة تشبيهي است
 در چنگ عقاب

دست(كنايه ) ات
شاخ پست –يده 

  .) د دارد

سه است اين اس
عق: توجه.  دارند

د اشتقاقفاقيت 
طلب آب ح – ر
  

خس  )مشبه ( و گو
  ) ه
   )ه

هستند  )سنادي

خون  )عشق(شي 
شبنم استعا –ك 

به معني  ب مجازاً
رتيب استعاره از

سنجش

دل داش – شبنم
غ ايهام دارد به م

تضا –)] دامان( 
چون(م تناسب 

   :رست
گذ بريان،   گريان،

مرغ دل كه اضا 
 چون گنجشك

اطفال حادثا(بيه
فاي  ذّت، خوشي،

ش در بيت كاربرد

گان به شكل كاس
خشي و استعاره

   به گرداب 
بي –گالب گريه 

اسكند – خضر 
.شود  ديده نمي

   :هر گزينه
گفت  )مشبه به

مشبه به(عبير   
مشبه به(نوح ي 

داراي جمالت اس

بخش تعاره و جان
آب از اشك(اره 

لب –عني سخن 
شبدير به تر –و 

    
 

 .رست است
   :ها ه

عالج كردن ش(ص 
داغ –جازاً وجود 

دامن –كف [ي 
م دارد و نه ايهام

 .رست است
هاي ناد ر گزينه

گر) 3  كنم 
 :توجه(بت ديد 

 صيد خونخواره
 .رست است

   :هاي موجود ه
تشب  )پست –ت 

از لذّ وه استعاره
ارزش بي –يين 

 .رست است
   :ها ه

پرندگ  كه آشيانة
بخ دل بحر جان 

دل –ق به بحر 
گ –ن خنده گل 

داستان حضرت
ها يگر در گزينه
 .رست است

ين تشبيه در ه
م(دريا  )مشبه(ي

)مشبه(خاشاك 
كشتي  )مشبه(ي 

د(ه فاقد تشبيه  
 .رست است

   :ي منظوراه ه
است) ميزان عدل
استعا) دفتر گل

حرف مجازاً به مع
خسرو –خس ( 

www.sanjeshse

در 4گزينه  .12
بررسي آرايه

تشخيص  )1
دامن مج) 2
آرايي واژه) 3
داغ ايهام) 4

در 2گزينه  .12
وجه شبه در

سجده ك) 1
صد عقوب) 4

مرغ دل در
در 4گزينه  .12

بررسي آرايه
دست( جناس

ميو(استعاره 
پا  :دو معني

در 2گزينه  .12
بررسي آرايه

علّت اينك  )1
–عشق   )2

تشبيه عشق
تضاد بين) 3
بيت به د  )4

هاي دي آرايه
در 4گزينه  .12

بررسي طرفي
خامشي  )الف
پيرهن خ ) ج
هر موجي) د

–موارد ب 
در 1گزينه  .12

بررسي آرايه
م(تشبيه ) 1
د(تشبيه ) 2

  . مجاز
ح(مجاز   )3
استعاره) 4

  .مجاز
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بايـد    ديگر،

توانـد    مـي 

ي آشـنايي  
حليل فصل 

ationgroup

   

هاي مردود د نه

تلخي عشق(ي 

   .)تند

    قا يي

   .)رسند ي

موزان عزيز براي
 در تمرينات تح

2/10/1400(  

.)يز تلقّي گردد

 با توجه به گزين

استعاري: ي عشق

ي و مالزمت هست
  زمت

  الزمت
  

  يي

بـَ  ←بـَ  قا  يِ 
  ري شي ← 

   )فَعلن 3 

   )فَعلن 3

جواب درست مي

  .م

آم  آمادگي دانش
كه است  ) فَعلن

24 پنجممرحلة (

تواند استعاري ني

گرفته شود ولي

تلخي –ش خيال 

ي مجاز همراهي
 همراهي و مالز

جاز همراهي و مال
ور مجاز محلّيه

ي  طا   خَ  ← يِ 

ب ←صراع دوم 
ري  شِ*   گو 

  فاعلن 3 ×تن 

×فعالتن ( دود 

3× فعالتن (ود 

گزينه به ج   با رد

رسيم  جواب مي

  . ست

احي اين سؤال
 فعالتن فعالتن

18  


( و علوم انساني 

ت دام اجل مي(ي 
  
تعلّقي در نظر گ 

آغوش. *  است

همگي(قدرت  –
ي و وجود مجاز
ه معني زلف مج
خاك به معني گو

خَ  طا  *  هي 
  نا  هي   گُـ

مص*  رِ  كا  ري 
 ن  ← گي  رن

فاعالت  )4  فَعلن

   )فَعلن 3×  
َغ فو رس ت و د

اَن دي شِ چ عو

آموزان ي دانش
  فَعلن 3× ن 

ولين كلمات به

اس) فاعلن 3 ×ن 

هدف از طر  :جه
فعالتن  :حذوف

 يازدهم؛ ادبيات

تشبيهي  :م اجل
تشبيهي :  ر بقاء

واند استعاري يا

شبيه يا استعاره

–ه معني اختيار 
دگي به معني زن

هجعد ب –محلّيه 
خ –مجاز جزئيه 

 گـُ  نَ ←نَ  ه
←  گ ←  گُـ  نا  ه

س ←  كا  رِ 
گ  ←ن  ني  رن 

ف 3 ×فعالتن   )3 

 فعالتن( س ت
ر حي مس ت غ

  )فاعلن 3× ن 
َ ك در آ ت شِ

موخته نشده ولي
فعالتن  )4 

تقطيع هجايي ا

فاعالتن(ي ديگر 

توج. است  )فَعلن
محثمن مجنون 

  .ت

سنجش

دا –واهش خ تر
اكسير –ح مزار 

تو ي تنهايي مي
 (  

ي و فاقد آرايه تش
   .)ي گردد

مجازاً به  )بار 2م 
سر –جاز كلّيه 

احساس مجاز م
شمار مج هاي بي ل

   :ار است
گـُ  ن  ←فَعلن  

←لن مفاعيلن 
س  ر  ←فَعلن 

ستفعلن مستفعلن

 فعولن 2 ×يلن 

س ت ر حي مس
ك ري مس ت ر

فاعالتن(ه با وزن 
 ي مي نَس ت ك

چند اين وزن آم
 فاعلن  3× ن 

با ت  زان همسان؛

هاي و گزينه  )4 × 

فعالتن فعالتن فَ
 ويژه در رمل مث
داخته شده است

    
 

 .رست است
   :ت اضافي

چتر *استعاري   :
لوح* تعلّقي   :ش

شبهاي(تشبيهي 
.هي در نظر آيد

توضيحي  اضافة 
د ارايه نيز تلقّي

 .رست است
   : در هر گزينه

هر كدام(دست  
 معني چنگ مج
عني  محبت و ا
ل به معني سال

 .رست است
هاي داراي اختيا
فعالتن فعالتن فَ
 مفاعيلن مفاعيل
فعالتن فعالتن فَ
ن مستفعلن مست

 .رست است
   :ها
مفاعي) 2   4×  

 .رست است
   :ها ه در گزينه

مص ر *  گي ز 
ك ك :مصراع دوم

تيار حذف همزه
سع: مصراع اول

 .رست است
   :ها

هرچ( 2 ×فاعالتن 
فاعالتن  )3  4  × 

لب موارد در اوز
 .رست است

مفاعلين(پاسخ 
 .رست است

فعالتن ف(پاسخ 
به(يارات وزني 

درسي به آن پرد

www.sanjeshse
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نوع تركيبات
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شعلة آتش  )2
ت  :همگي) 3

اضافة تشبيه
 :باد صبا  )4

تعلّقي و فاقد
رد 1گزينه  .13

نوع مجازها
–عنان   )1
دست به) 2
دل به مع  )3
هزار سال  )4

در 2گزينه  .13
وزن و هجاه

فعالتن ف  )1
مفاعيلن  )2
فعالتن ف) 3
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در 1گزينه  .13
ه وزن گزينه

مفاعيلن  )1
در 3گزينه  .13

اختيار همزه
طَ ر بن  )1
تقطيع م  )2
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تقطيع م  )4

در 2گزينه  .13
ه وزن گزينه

فمفعول   )1
مفاعلين) 2

در اغل  :توجه
در 3گزينه  .13

وزن گزينة پ
در 1گزينه  .13

  وزن گزينة
و درك اختي
دوم كتاب د
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ـن داشـته    
وازدهـم بـا    

س از مدتي، 

 بود، بارها 

 گوناگون و 

 قرطبه در 

 خبر ارائه 

امبر بيعت 
ن از اهالي 

ationgroup

فـع لـ  ي فَعلـن، 
در پايـه دو. ابد

ساسانيان را پس

خاندان ساساني

هاي گ ر مناسبت

 موفق شد شهر

تي و نادرستي

ه عقبة منا با پيا
مرد و زن 73يز، 

2/10/1400(  

توانيم به جاي مي
يا خاتمه مي» ن

  » و آساني

تخت پر آوازة س

  )81ص 

ر كه خاستگاه خ

متنوع بود كه در

او سرانجام. كرد

ي دربارة درست

 مكان موسوم به
سيزدهم بعثت ني

3(  

24 پنجممرحلة (

 و در كن آخر م
فَعلن«ف بودن با 

همراهي سختي

  

   )ن

  )80ص  8س 

د و تيسفون پايت

ص 8درس . (ت

وص شهر استخر

هاي مت  از لباس
  )78ص 

ل آفريقا فرار كر
  )63ص 

چ نقدي و نظري

 مراسم حج در
سم حج سال س

2ص  4درس  (

19  


( و علوم انساني 

فاعالتن بيايد  ،
ر صورت محذوف

ه»  :هاي ديگر نه

  ي از كفر 

مور را از خدا بدا
    .)ت

درس. (ان درآمد

ي شكست دادند

طاب صورت گرفت

خصو فارس و به

 و داراي انباري
ص 7درس . (شد

عاويه به شما م
ص 6درس . (كند

يسندگان، هيچ

  )9ص  1س 

د يثربي، هنگام
در مراس. ده است

.م مشهور است

)2(اريخ 

 يازدهم؛ ادبيات

به جاي فعالتن،
شود و در وع مي

است و گزين» ي

 به ايمان و دوري

همه ام  :وم بيت
تخاب شده است

ه تصرف ساسانيا

ران را به سختي
8(  

بن خط الفت عمر

د همدان، ري، ف

س وجود داشت
ش ربار توزيع مي

بن   عبدالرحمان
ريزي ك جا پايه ن

ن است كه نو

درس. (دبه است

ثت، دوازده مرد
 اول معروف شد
 كه به عقبة دوم

 تا

سنجش

تواند ب ن بحر مي
شرو» تنفعال«ا 
  . د

ه به دور انديشي

  :لط
توصيه) 2 
  قعي

مفهو(سرانگشت 
ل فصل دوم انتخ

رو انوشيروان به

قادسيه سپاه اير
82ص  8درس 

ان در زمان خال

اطق ايران مانند
  )83ص  8

 مخصوص لباس
ميان كاركنان د

بدالملك به نام
 امويان را در آن

نگاري اين  تاريخ
1(  

خردا  تأليف ابن

بعث 11ل بعد از 
مان عقبة به پي

دا پيمان بستند

    
 

ركن اول در اين
ر صورت وزن با
شناتر خواهيد شد

 .رست است
توصيه«: ه پاسخ

 .رست است
هاي غل ت گزينه

 واهر و ماديات
 طلب عشق واقع

 .رست است
س –انگشت  : واژه

ل از كارگاه تحليل

  .رست است
ن پادشاهي خسر

 .رست است
مان نخست در ق

. (سخير كردند
  .رست است

ي اعراب به ايرا
 .رست است

خي شهرها و منا
8درس . (وريدند
  .استرست 

اي طميان خزانه
فصول مختلف م

  .رست است
بن عب  گان هشام

صرف و حكومت
  .رست است

يب اين سبك
17ص  2درس (

  .رست است
لك و الممالك،
  .رست است

در سال) ص(مد
 بيعت در تاريخ
قبه با رسول خد

www.sanjeshse

ر  به عبارتي،
باشيم در هر
اين وزن آش
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در 4گزينه  .13
مفهوم درست

ترك ظو  )1
تأكيد بر  )3

در 3گزينه  .14
معاني اين و

مورد سؤال(
  

 
در 1گزينة   .14

يمن از زمان
در 2گزينة  .14

اعراب مسلم
محاصره و تس

رد 4گزينة  .14
حمالت جد

در 1گزينة  .14
ساكنان برخ
بر اعراب شو

در 4گزينة  .14
در دربار فاط
متناسب با ف

در 3گزينة  .14
يكي از نوادگ
اندلس را تص

در 1گزينه  .14
يكي از معا

. (دهند ينم
در 4گزينة  .14

كتاب المسا
در 3گزينة  .14

حضرت محم
اين. كردند

يثرب در عق
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يي كـه در  
  . ت

مـدهايي از     
يـا انسـاني       

امـا وقـوع    
ر مسـتقيم    

ationgroup

هاي بوم  در زيست
است) اي هيي حار

  

جنـگ كـه پيام
واحي طبيعـي ي

.شـود  سيم مـي 
ود، تحـت تـأثير

2/10/1400(  

واد آلي گياهان
استوايباراني اي 

ز جمله وقـوع ج
كـه بـا نـو...) ،  

در دو كشور تقس
شو حي ديگر مي

24 پنجممرحلة (

87( 

ميزان توليد مو 
ها جنگل( Aروه 

ا. مستقيم دارند
تان، شهرسـتان
 ناحيه قوميتي د
ه شهرها يا نواح

20  


( و علوم انساني 

7ص  8درس . (

. مشاهده است
و كمتر از گر) ن

ها تأثير م كومت
به است( كشوري 

 كشور كه يك
رت روستاييان به

)2(غرافيا 

 يازدهم؛ ادبيات

 مسلمان شدند

 اين تصوير قابل
بيابان( B گروه 

هاي سياسي حك
ك د، يا تقسيمات

سياسي بين دو 
 منجر به مهاجر

  . ندارند

  جغ

خش شرقي 
تـوان   ت مـي   
هـر  ) احيـه 

يـن اسـاس   
ود دارد امــا 
دد و تنـوع  

و . ي اســت  
ربـي، همـه   
ـور كـه در   
ور مشــاهده 

سنجش

جا ن، همگي يك

طور كه در نما
بيشتر از) قطبي

ه گيري ي، تصميم
همراه دارد ي را به

هاي ن مرزبندي
ي محيطي كه

ها قرار ن حكومت

ر ايران به دو بخ
در ايـن حالـت 
نا 5(و غربي ) ه

اي بر. رشي دارند
دو ناحيــه وجــو

تعد. غربي است 
ــرقي ــتر از ش يش

غر ةهمانند نيمـ 
طـ همان. شود مي

ي بارشــي كشــو

    
 

  .رست است
ر پادگان قزوين

  .رست است

  .رست است
هم. ر توجه كنيد

منطقه ق(ر دارد 

  .رست است
 در برخي نواحي

هاي اجباري رت
همچنين. دارند

و ديگر تهديدها
هاي سياسي ح ي

ين تصوير، كشو
.سيم شده است

ناحيه 4(شرقي  
ز يك ناحيه بار

تــرين در هــر د 
ةفقط در نيمن 

ــي بي ــي غرب رش
شرقي ه ةدر نيم

شي، مشاهده نم
ي همــه نــواحي

  

www.sanjeshse

در 2گزينة  .15
ساكنان شهر

  
   

 
در 3گزينه  .15

در 2گزينه  .15
به شكل زير

قرار Eگروه 

در 3گزينه  .15
طور كلي به

جمله مهاجر
پوشاني ند هم

خشكسالي و
گيري تصميم

  
  

مطابق با اي
و غربي تقس

ةگفت نيم
دو بيشتر ا

بــارش كــم
ترين پربارش

ــواحي بار ن
دهمچنين 

نواحي بارش
غربــي ةنيمــ
. شود نمي
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 در و هـوا  
 و شـينند 

 .اسـت  ـده 
 آمريكـاي  
 ايـن  در و
 صـعود  و 
 تقويت و 
 منـابع  و  
 كند، مي ي

ري كـه در   
 ريز نقـش  
ين اشـكال  

 فصـل  و ب 
 تركيـب  ر

 فيزيكـي،  
ها بـه   سنگ

بلكـه  . سـت    
سـاعدتري      
را در توليد 

زاوية تابش 
ث نمـود و   

بـراي  . ـت 
ي امـواج را    

مرطـوب و    
 هـوازدگي   

ationgroup

صـعود  مـانع  وا
نش مـي  فرو جدي
شـ گسترده قاره

آسـواحل  مانند 
و) آفريقـا  در ـب 

پرفشـار  مركـز  
تشديد را هوا ن

درياهـا از دوري
جلوگيري آنها ه

طـور بـه . ش دارد
هاي بادي ماسه

 بخش مقاوم، اين

شـب و روز گـام 
در امـا  شـوند  مي

همانند هوازدگي
زيكي تخريب س

ظـيم نشـده اس
ـوب شـرايط مس
 كمترين سهم ر

دليل ز بي زياد به
خورشيدي احـداث

  . س كرد

حي ساحلي اسـ
تـوان انـرژي مـي  

 هـواي گـرم و م
امـا. مـراه دارد 
  . ري دارد

2/10/1400(  

هو فرونشيني ر،
الج رأس و سرطان

ق سه در مدار و
ها قاره سواحل 
ناميـب و جنوبي 

وجـود  )سـتند 
نكردن صعود ند،

د علت به واحي
به مرطوب هواي

ها نقش دازه دانه
هاي ب كيل چاله
ماندن يجه باقي

هنگ در و قباض
م خرد تر كوچك

ها ه ندازه سنگ
 شيميايي و فيز

مود تا مايـل، تنظ
 و نـواحي مرطـ

و توندرا) جدي

ساعت آفتاب) الف
توان نيروگاه خ ي

ع هوافضا تاسيس

رونده در نوا يش
هاي عمـودي م

ر دارد در آب و
هم شـتري را بـه   

B (فعاليت بيشتر

24 پنجممرحلة (

پرفشار نواحي ر
الس رأس دارهاي

د اين اطراف در
برخي در البتّه 

در آمريكاي كاما
ي در دسترس هس

ا حركت در حي
نو رطوبت برخي 
توده ه رسيدن ز

هاي بادي، اند اله
ر تشكگذارد و د ي

ش نرم و در نتي

و انق انبساط يا و
ك قطعات يل، به

ان بر خرد شدن 
شترك هوازدگي

  . متفاوتي دارد

 زاويه تابش عم
س ميزان بـارش
الج سرطان و رأس

ا. ريزي نمود نامه
مي» الف« ويژگي 

نجام داد و صنايع

ند كه تهديد پي
ه صب انواع حفاظ

رطوبت باال قرار
شتر فعاليـت بيش

B(رم و خشك 
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( و علوم انساني 

پرفشار د مركز 
مد حوالي در هوا
د كره زمين اني
.ندارد وجود هوا
آتاك بيابان(اند  ه

ه منابع رطوبتي
نوا اين سمت به
منابع از دوري 

از كه ها كوه شت
   .ماكان

هاي ريگي و چا
ت را برجاي مي

اد با تخريب بخش

و شدن سرد و م
قبي اين از اردي

عالوه شيميايي،
وجه مش .كند مي

مقاومت شكل م

ي و متعاقب آن
براين اساس. ست

الس سور مدار رأ

ستفاده از آن برن
و نابراين با كمك
جومي متعددي انج

كن ا را مطرح مي
از جمله با نص. د

 كه تحت تأثير ر
تيب رطوبت بيش
ر آب و هواي گر

 يازدهم؛ ادبيات

استقرار) الف :ز
هاي ه توده اي، ه

بيابا كمربند جه،
ه صعود امكان 

آمده پديد هايي
با وجود اينكه(ن 
به قطب از كه رد
)ب .شوند مي 

پش در قرارگرفتن
م تكله يا گبي ن

ه  آن يعني دشت
رده و مواد درشت
ها و گرزديوها با

   

گرم ما،د ختالف
موا و ها سنگ ف

ش هوازدگي ا در
م تغيير نيز ها گ

و هوا و هر نوع م

 عرض جغرافيايي
كسر فتوسنتز اس

هاي مجا بوم ست
  . دارد

توان براي ا ه مي
ف و بدون ابر؛ بن
وان تحقيقات نج

ن سطح آب دريا
نجام دادسبي را ا

  .  شد

دگي شيميايي
به اين ترت.  دارد

ها قرار دارد در گ

سنجش

از اند عبارت ها ن
حاره جنب منطقة

در نتيج. آورند ي
بودن، پرفشار ل
 بيابان آفريقا بي
بيابان آمدن جود
سر آب هاي ريان
نواحي اين شدن

ق و ها ناهمواري 
بيابان مانند وند؛

ح شده، دو نوع آ
جا كر يز را جابه

ه چنين در كلوت
.آورد وجود مي ه

نتيجة اخ ها در گ
شكاف در آب دن
اما .آيد نمي جود

سنگ شيميايي 
در هر نوع آب و

ربوطه براساس
ص اوليه پس از ك

زيس(انند بيابان 
عهده د  جهان بر

رخوردار است كه
آسمان صاف) ل ب

تو مي» ب«ژگي 

وضوع باال آمدن
ت مديريتي مناس
 امواج به ساحل

ررسي شد، هوازد
عاليت بيشتري

خرد شدن سنگ

    
 

  . رست است
بيابان ايجاد لعل 
من در .شود مي ش
مي وجود به را شار

دليل به نيز طبي
غربي جنوب واحل
وج به اصلي علت
جر هرچند .ست

بياباني ش موجب
جهت و شكل ا

شو مي مواجه وا
  . رست است

ل كاوشي مطرح
يگي باد مواد ري

همچ. هده دارند
دي كاوشي را به

  .رست است
سنگ فيزيكي، ي

يخ زد ابستان يا
وج به   تغييري ها

تركيب و ها اني
تر است كه د چك

  .رست است
كل مر باشيد ش

زان توليد خالص
حي كم بارشي ما

هاي بوم  زيست
  .رست است

ي از دو ويژگي بر
شتر روزهاي سال

و براساس ويژ. رد
  .رست است

در بخش اول مو
زم است اقدامات
و مانع از هجوم
  .رست است
بر 4ه در فصل 

فع  )Cو A(وب 
 صرفاً منجر به خ

www.sanjeshse

در 4گزينه  .15
كلي طور به

بارش نتيجه،
پرفش منطقة

قط مناطق در
سو و جنوبي
ع نيز مناطق
هواس نكردن

م و كنند مي
يا و رطوبتي

هو خشكي با
در 2گزينه  .15

از بين اشكال
هاي ر دشت

عه اصلي را بر
فرسايش باد 
در 1گزينه  .15

هوازدگي در
تا و زمستان

شيميايي آنه
ساختمان كا
قطعات كوچ

در 3گزينه  .15
توجه داشته
براساس ميز
دارند و نواح
خالص اوليه

در 1گزينه  .15
نواحي بياباني
عمود در بيش
برق توليد كر

در 2گزينه  .15
متن سوال د
اين مهم الز
كاهش داد و

در 4گزينه  .16
طور كه همان

معتدل مرطو
فيزيكي كه
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  . رد

ه، موجـب     

 و تمـدني  
  )55حه 

ين منـافع     
هـا بـراي    ن

. ي كاسـت      

را متزلـزل     

رگر پديــد 

يـن علـوم       

ـب نـوعي     

دهـد و در   
  

شود و   مي

ربي بيشتر 

ationgroup

آور رگر پديد مي

رد و ايـن پديـد

هاي فرهنگي رد
صفح. (اهند بود
  )57صفحه 

هـا بـراي تـأمي ن
آن. كردنـد  نمـي   

  )58صفحه 
رزهـاي سياسـي

ـع غيـر غربـي ر

ـورهاي اســتعما

ـان دارد؛ زيـرا اي

يـن پديـده اغلـ

از دسـت بد گـر 
)70ـ صفحه  2

جهاني نامتعادل

شورهاي غير غر

2/10/1400(  

شورهاي استعمار

گيـر زآنـان مـي  
6(  

وگوها و برخور ت
گي وتمدني خوا

ص. (شد)  و لردها
آن. يـاز داشـتند    

هـا را تحمـل ن ن
ص. (كردند ده مي

ت، از اهميـت مر

 فرهنگي جوامـ
7(  

نو را بــراي كشــو

گ غـرب درجهـا
 .  زيابي كنند

ا. قـرار داد  ـعف 

صر فرهنگي ديگ
2ـ فصل  8رس 

جاري در سطح ج

ربيت نخبگانِ كش

  ي غرب

24 پنجممرحلة (

ار نو را براي كش

صاد جهاني را از
5ـ صفحه  2ل 

د، تعامالت، گفت
هاي بين فرهنگ 

ها كنت( بزرگ 
ي غيـر غربـي نيـ
سلطه و نفوذ آن
اماسونري استفا
ـنعت ارتباطـات

، نه تنها هويت
0صفحه . (ست

ر بــه اســتعمارنو

ر توزيع فرهنـگ
ارز  ي بازنگري و

ي در موضع ضـ

ادر گزينش عنا
در. (ي، فرا گيرد

گر، مبادالت تج
  )66ـ صفحه 

كند، اما تر ت مي

ت مرجعيت علمي

  

22  


( و علوم انساني 

تعمار به استعما

زني در اقتص  چانه
ـ فصل 8درس .(

ي متفاوت باشد
الشيز از نوع چ

ها و اربابان دال
صرف كشورهاي
وامي بودند كه س

هاي فرا  سازمان
گسترش صـي و 
  )68ـ  58

ي صهيونيستي
هان غرب نيز هس
مرحلــة اســتعما

6(  

ترين تأثير را در 
گاه فرهنگ غربي

تصادي و سياسي

ل و خلّق خود ر
اي تقليدي گونه ه

ورهاي استعمارگ
ـ 2ـ فصل  8س 

غربي را مديريت

تثبيت) ب       

)2(شناسي  عه

 يازدهم؛ ادبيات

ور از مرحلة است

قدرت عمارزده،
.شود عمارگر مي

هاي فعال فرهنگ
جامعة جهاني ني
به حاكميت فئو
 ارزان و بازار مص
مت فرهنگي اقو
بلغان مذهبي و
رگ چند مليتي

8ـ  57ـ  55حه 

هاي روت و كانون
 دموكراتيك جه
كــان عبــور از م

66-70ـ صفحه 

ير غربي، عميق
يت خود را از نگ

ربي را از نظر اقت
  .جاد كرد

حالت فعالمعه، 
ق و گزينش و به

عمارزده به كشو
درس. (كند ا مي

مي جوامع غير غ

    علوم انساني
7(  

جامع

سنجش

، امكان عبوزده ار
 66(  

 كشورهاي استع
 كشورهاي استع

 
ي عرصة حضور ف

هاي ج ت، چالش
ت كليسا منجر ب
خام، نيروي كار

شكستن مقاوم م
هلة نخست از مب

هاي بزر ن شركت
ـ صفح 8و  7س 

دست صاحبان ثر
هاي خالف ارزش

، امكزده ســتعمار
ـ 2ـ فصل  8س 

در كشورهاي غي
هاي ديني، هو گ

  )71ه 

جوامع غير غر، 
ر آن جوامع ايج

شود جام بب مي
ر را بدون تحقيق

 كشورهاي استع
پيد ادامه  غربي
  .ست

ه، فرهنگ عموم
  :شود ي

ع علوم طبيعي و
1ـ  70 صفحه 

    
 

  . رست است
استعماشورهاي 

ـ صفحه 2صل 
  . رست است

ي شدن اقتصاد
ها به تصادي آن

 . رست است
ه جامعة جهاني

صورت داد، در اين
ل تدريجي قدرت
 غربي به مواد خ
ود نيازمند درهم
ين هدف در وه
روت،پديد آمدن

درس(  ) 
  . رست است

درت رسانه در د
بلكه آشكارا برخ
ي كشــورهاي اس

درس(  )66فحه 
  . رست است

انساني غربي د  م
شوند كه فرهنگ

ـ صفحه 2فصل 
  . رست است

تعماري غرب،س
ي فرهنگي نيز د
گي فرهنگي سب

ر فرهنگ ديگرص
  . رست است

ستگي اقتصادي
ت، به كشورهاي
واب درست اس
ب از طريق رسانه
ي ديگر انجام مي
توزيع هدفمند ع

ـ 2ـ فصل  8س 

www.sanjeshse

  
 

در 1گزينه  .16
وابستگي كش

ـ فص8درس (
در 2گزينه  .16

محصولي تك
قتوابستگي ا

در 3گزينه  .16
كه ـ هنگامي

رخ خواهد د
ـ زوال

هاي ـ كشور
قتصادي خوا

رسيدن به اي
ـ انباشت ثر

)68صفحه (
در 4گزينه  .16

تجمع قدـ   
گرداند، ب مي

وابســتگي ـــ  
صف.(آورد مي

در 1گزينه  .16
ترويج علوم  

ش موجب مي
ـ ف 8درس (

در3گزينه  .16
ـ برخورد اس  

خودباختگي
ـ خودباختگ  

نتيجه، عناص
در 4گزينه  .16

دليل وابس به  
انتقال ثروت

جو 1گزينه  .16
جهان غرب  

هاي به شيوه
ت) الف

درس(
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ه، موجـب    

 مبـادالت    
  .دا كند

ج، انباشـت   

. رار گيرنـد 
  

6(  
. ـتقل بـود  

صـفحه  ) ( 

صـفحه  ) (

. شـد ) ردها
ا بـرخالف   
ي و قـومي     

 بـه مـزارع     
هـا بـراي    ت 

ن نظـامي        
شت ثروت 

زار مصـرف    
مي بودنـد   

هـاي   زمان 

. ديـد بـود     
دنـد، ولـي       
ـت سـلطة    

د بـه ايـن     

ationgroup

رد و ايـن پديـد

شـود تـا جب مي
ي غربي ادامه پيد

تـدريج  ولـي بـه  
  .ي كاست

 موضع ضعف قر
)70ـ  66ـ  65

4صفحه ) (ست
اي مسـ گونـه  بـه      

نادرسـت. (مدند

درست. (رساند ي

ها و لر كنت(گ 
هـا اين دولت. ند

 خصوصـاً نـژادي

سـت آفريقـايي
دولـت. دا كننـد  

 حمايـت ناوگـا
ه بر فرآيند انباش

كـار ارزان و بـاز
ت فرهنگي اقـوام
ن مذهبي و سـا

ظـام جهـاني جد
ل نظـامي درآمد

هـا را تحـ يم آن

فرهنگـي نتوانـد

2/10/1400(  

گير ا از آنان مي

ستعمارگر، موج
 سوي كشورهاي

اي بود و منطقه
 مرزهاي سياسي

در ي و سياسي
5ـ صفحه  2صل 

درس. (است» شور
فيـايي خـود و ب

ر آمريكا پديد آم

ي خود ياري مي

ابان بزرگها و ارب
 دين اعالم كردن

ايي،تـاريخي و خ

پوس هـاي سـياه     
ن پيـددارا زمـين 

 سـود، نيازمنـد
صرديگري بود كه

د خام، نيروي ك
شكستن مقاومت
خست از مبلغان

غير غربـي در نظ
ه اشـغال كامـل

صورت مستقي به
  . دغام شدند

اگر ف. پاسخ دهد

24 پنجممرحلة (

را قتصاد جهاني

مي كشورهاي اس
طور مستمر به

هاي قومي و ست
از اهميتطات، 

از نظر اقتصادي 
ـ فص 8درس . (

كش«ماعي به نام 
ا محـيط جغراف

 نخستين بار در

ت انتقال فرهنگي

ه اكميت فئودال
دايي خود را از

 در ابعاد جغرافيا

ي، انتقـال بـرده
تري نسبت به ز
راي تجـارت و

صنعت، عنص. ت

ي غربي به مواد
ش  نيازمند درهم

نظور، در وهلة نخ

ل ادغام جوامع غ
استعمارگران بـه

توانستند ب  نمي
م نوين جهاني ا

نسان و جهان پ

23  


( و علوم انساني 

زني در اق ت چانه
.  

ر سياسي و نظام
ط نتقال ثروت، به
ند حمايت سياس
ش صنعت ارتباط

ر غربيجوامع غي
.كرد ها ايجاد مي

واحدهايي اجتما
ب در تعامـل بـا

ديدي بودند كه

غرب در مديريت

 

يسا منجر به حا
طور رسمي جد ه

د؛ بلكه خود را
  .ديد آمدند

داري ، رشد برده
تجار، جايگاه برت
د و بازرگانان بـر
جارت شكل گرفت

كشورها: سونري
ع اقتصادي خود
بي براي اين من

ترين عامل  مهم
ها توسط ا  از آن

كشورهاي غربي
نظام فرهنگي در

 بنيادي دربارة ا
  .د داشت

 يازدهم؛ ادبيات

قدرتتعمارزده، 
.دشو عمارگر مي

ه به قدرت برتر
انجام شود و ا ل

زين خود، نيازمن
مليتي و گسترش
موجب شد تا ج
ه ي را نيز در آن

دنيا، زندگي در و
تعمار شده، اغلب

ي اقتصادي جد

ت كه به جهان غ

 )70ـ  67ـ  6

ريجي قدرت كلي
ل گرفتند كه به

شناختند ني نمي
 از اين طريق پد

رشد تجارت: ت
 موجب شد تا ت
گانان نياز داشتند
ت با ثروت و تج

هاي فراماس زمان
اي تأمين منافع

كشورهاي غر. د

استعمار: جهاني
شوند؛ برخي ي

خوردار بودند و ك
دي، سياسي و ف

6( 

هاي  به پرسش
ت خود را نخواهد

سنجش

د كشورهاي است
 كشورهاي استع
هاي استعمارزد

اي نامتعادل گونه
هاي آغاز حركت

هاي بزرگ چندم
با ديگر جوامع م
باختگي فرهنگي

 
ي اجتماعي در د
د كشورهاي است

هاي سياسي ميت

اي است بزار تازه

5ـ  64 صفحه 

زوال تدر: سكوالر
هايي شكل  دولت

 را با هويتي دين
هاي جديد ملت

 سرمايه و صنعت
 جوامع اروپايي
ايه و پول بازرگا
يب، پيوند قدرت

  .ود
ن مذهبي و ساز

ها برا آن. اشتند
كردند حمل نمي

  .دند
 در نظام نوين ج
دو نوع تقسيم مي
مت بيشتري برخ
ريق نفوذ اقتصاد

0ـ  58ـ  57ه 

نگ جهاني بايد
ي دفاع از هويت

    
 

  . رست است
ولي شدن اقتصاد

ها به تصادي آن
اقتصادي كشوره

گ بهسطح جهاني 
محور، در ح رمايه

ه  آمدن شركت
ستعماري غرب ب
غلب نوعي خود
 . رست است

يوة غالب زندگي
 استعمار، اقتصاد

  )65صفحه 
ها، حاكم ت ملت

 
عت ارتباطات، اب

 
ـ 2ـ فصل  8س 

  . رست است
هاي س ش قدرت

 انقالب فرانسه
ي گذشته، خود

دولت ـ م. كردند
درت با تجارت،
 انتقال ثروت به
ت خود به سرما

بدين ترتي. بودند
داران افزو سرمايه

ت گرفتن مبلغان
غير غربي نياز د

ها را تح آن  نفوذ
كرد  استفاده مي

 و ادغام جوامع
به د ستعمارزده

 از قدرت مقاومت
د درآورند، از طر

ـ صفحه 2فصل 
  رست است

فرهن:  عقالنيت
سخ دهد، توانايي

www.sanjeshse

در 2گزينه  .16
محصو ـ تك

وابستگي اقت
ـ وابستگي

تجاري در س
ـ اقتصاد سر
ثروت، پديد
ـ برخورد اس
اين پديده اغ

در 3گزينه  .17
ـ امروزه شي
ـ در دوران

) (نادرست(
ـ دولت

67( 
ـ صنع

70( 
درس(

در 1گزينه  .17
پيدايش) الف

در نهايت با
هاي حكومت

ك تعريف مي
پيوند قد )ب

آمريكايي و
افزايش قدرت
دولتمردان ب
س و موقعيت

به خدمت) ج
كشورهاي غ
كه سلطه و
فراماسونري

استعمار )د
كشورهاي اس
جوامعي كه
سياسي خود

ـ ف 7درس (
در 4گزينه  .17

ـ سطح اول
ها پا پرسش

erv.ir
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ـق عقايـد      

ـف داشـته   

يـر پاسـخ   

  . است فتي

هـا،   مـة آن   
مالك جـان  

  را 

ت و اصـل      

  .د

د است يـا  
ار اسـت و  

ationgroup

گسـترش و تحقـ

هاي مختلـف رزش

ا و نيازهاي متغي

  .است 
  .ست

معرف آن بحران 

  .  بين برد

آيـد كـه هم مـي  
د ملت مقهور، م
س خودخواهي

 دربـارة حقيقـت

  .كنند ه مي

پردازند  ي نيز مي

 آيا اصالت با فر
ودي آزاد و مختا

  

2/10/1400(  

ند تـا زمينـة گ

جش عقايد و ار

ها ود، به پرسش

يامد آن دئيسم
اس  دانش ابزاري

پيامد.شده است

  .مدينه آمدند
 

يرة عربستان از

هنگامي پـيش م
خواهند ها نمي آن
حسآنان ها در  شه

سـائل بنيـادين
 

ش تجربي استفاده

ر شناخت هستي

  .شود

كه: شود خته مي
 نه انسان موجو

.ستدالل هستند

24 پنجممرحلة (

ها ايجاد كن نسان

ميزاني براي سنج

هاي بنيادين خو

پيا. داشت رايانه
پيامد آن.  كرد
ش شناختي  رفت

  .بود 
جزيره به م  شبه

 .مت كرده بود
جزي م را در شبه

كنند و اين ه  مي
آ. است ن ديگران

گونه انديش اين. د

ها و مس ة پرسش
 .شوند سوب مي

ست كه از روش

 توانايي انسان د

ش لي استفاده مي

شناسي پرداخ عه
جتماعي است يا

 تابع برهان و اس

24  


( و علوم انساني 

سئوليت را در ان

توانند معيار و م 
  .فاع كنند

ه  عقايد و ارزش
16(  

گر عقلتر شكلي 
پيدا گرايانه حس

بحران معررفتار 

 امپراتوري روم
سالم از سراسر

الم آشكارا مقاوم
 پيش روي اسال

كديگر همكاري
ر و مقهور كردن

شمرند ارزش مي ي

 و موضوع فلسفة
محس ساير علوم 

شناسي اس جامعه

وفان به مبحث

 نيز از روش عقلي

ده در علم جامع
ن تابع شرايط اج

بلكة ،كنند نمي

 فلسفه

 يازدهم؛ ادبيات

وحية تعهد و مس

ل نباشند، نمي
هاي خود د زش

 بتواند براساس
6ـ  15ـ صفحه 

م ميالدي، بيشت
ح، بيشتر شكل 

فرهنگ غرب گر

سلطةت نفوذ و 
ف براي پذيرش اس

، در برابر اسالكه
 موانع سياسي

با يك ها ساير ملت
خوار ف اين مردم

يگر را خوار و بي
  )19ـ صفحه 

ت موضوع است
ث پايه و اساس

شناسي يا ج روان

 آن است، فيلسو

گيرند  قرار مي

يادين مطرح شد
هاي انسان ديشه

ديگران تبعيت ن

سنجش

گ جهاني بايد رو
.  

 به حقيقتي قائل
ند از حقانيت ارز
نگ جهاني بايد

ـ 1ـ فصل  2س 

مفدهم و هجده
وزدهم و بيستم،

گرايي، ف ل حس
  )43ـ  42ه 

ة عربستان، تحت
هاي مختلف روه

فتح مكر نبوي تا 
حكومت، ه سال

  )28ـ  27ه 

 غلبه يافتن بر س
هدف. باشند ديگر

ا مردم جوامع دي
ـ 1ـ فصل  3س 

ير علوم به جهت
اين مباحث. اص

ه علومي مانند ر

 امكان شناخت

ت مورد بررسي

 اين موضوع بني
كه آيا افكار و اند

  .گذار باشد 

افكار د ديشند از 

    
 

فرهنگ:  و تعهد
ل را فراهم آورد

هايي كه فرهنگ
توانند  ه نمي نتيج

فرهن: سطح دوم
درس (  .هد

  . رست است
هاي هف  در سده
هاي نو  در سده

رن بيستم با افو
ـ صفحه 2فصل 

  . رست است
جزيرة غربي شبه

، گرنهم هجرت 
 جاهلي در عصر

دهطي ) ص(خدا 
ـ صفحه 1فصل 

  .رست است
برايغلب، مردم 

 بر اقوام و ملل د
ها آن. دنباش... و 

درس (  .كند

  .رست است
سي فلسفه با ساي
 نه موجودات خا

  .رست است
 گزينه مربوط به

  .رست است
ه وجود، فرع بر
  .رست است

ي كه در رياضيات
  .رست است

شناسي به جامعه
نكامعه، يعني اي

جامعه نيز تأثير
  .رست است
اند فيلسوفانة مي

www.sanjeshse

ئوليتمسـ 
جهان شمول

ف :حقيقتـ 
باشند و در

عقالنيت سـ 
مناسب بدهد

در 2گزينه  .17
ـ روشنگري
ـ روشنگري
ـ از پايان قر

ـ ف 5درس (
در 4گزينه  .17

غ شمال) الف
در سال) ب
فرهنگ) ج
رسول خد) د
ـ ف 4درس (

در 2گزينه  .17
در جامعة تغ
شيفتة غلبه
و مال خود و
ك تقويت مي

  
  

  
در 3گزينه  .17

تفاوت اساس
وجود است

در 1گزينه  .17
پرسش اين

در 4گزينه  .17
چون علم به

در 3گزينه  .17
براي مسائلي

در 2گزينه  .18
در فلسفة ج 

اصالت با جا
تواند بر ج مي

در 4گزينه  .18
كساني كه ف

erv.ir
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سـاس يـك       

سـتقالل در     
ي حقيقـي   

اند كـه   وده
ة شـد و از  

ه دست ما 
ة نخستين 

دهد و در  ي

گر هم قابل 

 همچنـين   

، هدفمند     ي
 بـه هـدف      

ي مختلـف   

ationgroup

 ريشـة آن براس

مثـالي بـراي اس
سـمت آزادي بـه  

هايي بو ه، انسان
ن فلسفي نگاشتة

ده، از او كتابي به
او آب را مادة. رد

 را حق جلوة مي

  .داشتند

ت نيست، ثالثاً اگ

هـا و ، ارزش    ـم  
  .د

د تا روش علمي
وجـه نداشـتن

هـاي بـه صـورت   

2/10/1400(  

خـاب كنـد كـه

عنـوان م ن را بـه 
سفة انسـان را ب

دني شكل گرفته
ها به زبان جموعه

ي مشخصي بود
في تالس پي بر

د سقراط باطل

 به اين مبحث د

قابل شناختود 

 شده در هـر علـ
گذارد  جدي مي

شو دن باعث مي
دليـل تو شده بـه 

پرسـد و ب و مـي      

24 پنجممرحلة (

زندگي خود انتخ

و آنروف است 
هد كه چگونه فلس

تمد هر كجا كه 
كه نخستين مجم

  .د آمد

هاي فلسفي ديشه
هاي فلسف نديشه

گفتند ت كه مي

ان توجه زيادي

نياً بر فرض وجو

ظريات پذيرفته
تأثير  دقت آنها 

جوي چيزي بود
ت اقدام محقق ش

 افكـار خـاص او

25  


( و علوم انساني 

ي باوري را در ز

ه تمثيل غار معر
خواهد نشان ده

ن كرد؛ زيرا در
ن باستان بود ك

وجود ش فلسفه به

نند كه داراي اند
توان به ا ز او مي

دادند، اين است ي

  .رد

يد اروپا فيلسوفا

 وجود ندارد، ثان

، نظ    ها فرض پيش
مر بر مشاهده و

ج و در جست.  تيم
صورت  ايند در 

بـارة رفتـار يـا

شناسي

 يازدهم؛ ادبيات

مكن است كسي
  .پردازند ت مي

كند كه به ن مي
خ كند و مي ر مي

و يا مكاني تعيين
اند اما در يونا ده

ه كردند و دانش

دانن ند يوناني مي
يلسوفان پس از

  .د

به من نسبت مي
  .ست

مان به زمين آور

ي، در دوران جدي

چيز اوالً هيچ: كه
  .ت

تأثير پ لباً تحت 
ستند كه اين ام

وي چيزي هستي
صورت بگير  مي

 از خود فرد درب

ش روان  

سنجش

 اينكه چگونه مم
هايي از مغالطات

ي تمثيلي را بيان
غير منطقي ذكر

ن آغازي زماني و
كرد گي تفكر مي

وضوعات استفاد

خستين انديشمن
نديشمندان و في

  .ست

دس مالقات كرد

ي كه از ديرباز ب
سمان و زمين اس

فلسفة را از آسم

شناسي ه معرفت

گفت كه  بود مي
ه ديگران نيست

، غا  علوم تجربي
ذهن خويش هس 

جو و دنبال جست
م  دون هدف اقدا

  . هد بود

شود و محقق ي
 

    
 

  .رست است
راي نشان دادن
ه ت، به ذكر نمونه
  .رست است

 رسالة جمهوري
هايي از عادات غ

  .كند
  .رست است

توان نمي ه فلسف
ل بنيادين زندگ
ي براي تبيين مو

  .رست است
، تالس را نخسفه

ي از طريق آثار ان
دانس ة هستي مي
  .رست است

جواني با پارمنيد
  .رست است

گفت از افتراهايي
فتن به اسرار آس

  .رست است
راط فگويد سق ي

  .رست است
جه ويژة كانت به

  .رست است
ها ه از سوفيست

شد قابل تعليم به

  . رست است
ن همانند ساير ع
هاي موجود در
  . رست است

همواره به د  مي
، بد     ممكن است

بخش نخواه يجه
  . رست است

خود فرد انجام مي
 .شود مي   انجام 

www.sanjeshse

در 1گزينه  .18
فيلسوفان بر

است همغالط
در 4گزينه  .18

افالطون در
و ره هانديش

ك هدايت مي
در 3گزينه  .18

براي دانش
دربارة مسائل
روش تعقلي

در 2گزينه  .18
مورخان فلس
نرسيده ولي
و عنصر اولية

رد 2گزينه  .18
سقراط در ج

در 1گزينه  .18
گ  سقراط مي
پي دست يا

در 3گزينه  .18
سيسرون مي

در 4گزينه  .18
خاطر توج به

در 2گزينه  .19
گرگياس كه
شناخت باش

  
  
  

در 2گزينه  .19
شناسان روان
ه گيري جهت

در 3گزينه  .19
در روش علم

گاهي. باشد
، نتي    مشخص

در 4گزينه  .19
پرسش از خ

گذاري نمره
erv.ir
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خود جهت 
. يابـد  مـي     

مـاعي دارد    

بـه  . ـردازد 

ت دادن بـه   
  . ي است

كنـد؛ در   ي 

  . برد مي   

  . ف دارد

،      مـا از آن   
طح كامـل   

ـي حسـي       

ن و مكـان   
ـن دسـته      

مان بازيابي 

وقتي كـه   
 سطحي و 

ationgroup

ران به هيجان خ
تعمـيم) مركب

 بـه رشـد اجتم

پـ مـي   دي خود 
  ة كودكي اول

، اهميـت    ق خـود   
 ذهني و شناختي

مـي  ضوع عـادت  

 عادت را از بين

كليفبه اهميت ت

د يعنـي ادراك
سـطصـورت يـك   

جملـه رمزگردانـ
  . د

داراي زمـانـات   
 تـاريخ جـزو ايـ

سازي و زم خيره

. را هم بفهميد
ت آن يادگيري

2/10/1400(  

فت واكنش ديگر
م(ده به پيچيده 

اشاره 4گزينه . 
  . ارد

ك به بازي انفرا
عني در محدود

ع بودن بـه حـق
شي يك فرآيند

  . ست

  .گيرد مي  ل 
، فرد به آن موض    

،  ب داشته باشد

، بستگي ب    عكس

شـو مـي    ادراك   
صـ ، بـه     بينيم مي  

 و ديـداري از ج
 و خالصه باشند

ايـن اطالعـ.  ـت 
 در سر كـالس

فيت ذخراين ظر

، معاني آن ها  ن
، علت  كنيد مي   جا 

24 پنجممرحلة (

كودك با درياف 
ود، هيجانات ساد
شد هيجاني دارد
تماعي كودك د

هر كودك، ولي   د
گي وجود دارد يع

قانع،   نش را داريد
دربارة مسائل ارزش

جه اسابع مهم تو
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