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 آزمايشي آزمون پاسخ تشريحي
  چهارممرحلة ـ  يازدهمسنجش 
)28/09/1399(  

)يازدهم( ادبيات و علوم انساني  

  

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

www.sanjeshserv.ir  

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

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

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

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

    sanjesheducationgroup@  هاي آزمايشي سنجش كانال تلگرام آزمون
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@sanjesheduc

: »ينچـ « 

  .تسرفته ا

ر و قـدرت  

ationgroup

  .ت

  .ت

  .است» اب

.وجـود دارد ) ام 

تضمين به كار نر

 غم و اندوه، زور

2/09/1399(  

  گاهي

است»  و خطوات

است» بيچارگي«

ثوا«و » صواب« 

 

تـا(س همسـان   

اغراق و تض . دارد

 از فراوان شدن

28 چهارممرحلة 

آگ: درايت) 4(ة 

  ت

هذيان، قراضه«

«شكل درست آن
  .ت

كل درست آنها

 .ل پرانتز است

جنـاس) 3(ينـة  ز

خيص و استعاره
  طر كردن

  ظه
كنايه: ر انگيزد

  ي

2  


م( و علوم انساني 

در گزينة  

عنايت:احسان) پ

«كل درست آنها 

ش» گي بيچاره« 
آواز درست است

شك. ة متن است

هاي داخل د آرايه

 حالي كه در گز

آراية تشخ»  بگو
كنايه از خطر: ن
مجاز از لحظ: دم
غم لشكر .دارده 

اضافه تشبيهي: ل

)2(سي 

يازدهم؛ ادبيات

دوري: بعد) 3(

پ  ملكوت: غيب

شك. هستند» ط
  »بت

و» ذوالجاللي«
بانگ و آ: »صفير

در ادامة» صواب

  .ت

يص دارد و فاقد

در.  وجود دارد
  »  و شكن

به غنچه«دگي، 
ل به دريا افكندن

د  سان اختالفي
خيص و استعار

  .شداد ساخت
 و حتي مرغ دل

 فارس

سنجش ي

(در گزينة   

 

عالم غ) ت 
  مستور: وب

، غراضه و ختواط
رغب« درست آن 

كل درست آن 
ص«ت است بلكه 

ص«در خط اول و 

زارد صحيح است
  .يح است

  .صحيح است

ستعاري و تشخي

همسان حركتي
پيچ«صراع دوم 

 

ل و گره در زند
دل  اغراق: نم
جناس ناهمس» 

آراية تشخ» گيزد

يا باغ ارمي كه ش
اند ضافة تشبيهي
  مسان حركتي

  

    
 

 .رست است
فرشته: ملَك) 2

 .رست است
 طريقت ≠رع 

 .رست است
 استحقاق: گي
ومحج) الف  شد

 .رست است
حذيان،«: رست

شكل: رقبت) 1
شك: جالليلذو) 2
نادرست يرفس) 3

 .رست است
د» ثواب«رست 

 .رست است
گز فرض نمي) 1
صحي» زايل«) 3
ص» محجوب«) 4

 .رست است
 .رست است

اضافة اس: و اقبال
 .رست است

ها جناس ناه ينه
در مص» چين« ،
  مقام، مقام) 1
 مقام و مقام) 2
  گُل و گل) 4

 .رست است
كنايه از مشكل: ه
ديده دريا كنم) 1
»ياد«و » يار«) 2
غم لشكر انگ«) 4
 

 .رست است
ه بهشت شداد ي

اض:  و دانة خال
جناس ناهمس: هر

ستعاره از روزگار

www.sanjeshse

  
 
در 1گزينه  

2(  در گزينة
در 2گزينه  

شر: شريعت
در 1گزينه  

شايستگ) ث
مرش: پير) ب

در 4گزينه  
هاي ناد واژه

1(در گزينة 
2(در گزينة 
3(در گزينة 

در 2گزينه  
هاي ناد واژه

در 2گزينه  
1(در گزينة 
3(در گزينة 
4( ةدر گزين

در 3گزينه  
در 4گزينه  

فرق دولت و
در 3گزينه  

در بقية گزين
،كشور چين
1(در گزينة 
2(در گزينة 
4(در گزينة 

در 3گزينه  .
بستهوكار فر

1(در گزينة 
2(در گزينة 
4(در گزينة 

 وهاندم و غ
در 2گزينه  .

تلميح به: ت
دام زلف: ب
هر و مهم: ث
اس: چرخ: پ

erv.ir
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@sanjesheduc

ينه فـراخ،      

، سـفارش        

» كـه « ـود 
رف پيونـد   

شته باشـيد  

گر تأكيد بر 

بـا دشـمن      

همـين  . ند

در . نمايـد  ي  
گويـد    مي) 

) 4(گزينـة  

ك دل دريـا     

ationgroup

عنـا، اسـبي سـي

يـز، پشـت سـر

بفرمـ )4(زينـة   
حـر» و«حـرف   

دقت داش» 1«ة 

ر سه گزينة ديگر

 مـدارا كـردن بـ

گردن ي بيزار مي

 آز متمـايز مـي
)2(در گزينة . ي

در گ. شـود   مـي    

توانـد بـر چـاك

2/09/1399(  

  .مست

بـازويي رع و بـر    
  ين

ران، مقصـد تبري

كب اسـت در گز
»2« در گزينة 

  . است

در گزينة. د دارد

در. ني او نيست
  . خود

گزينة ديگر بـه

شوند و از روشني

ي را از حرص و
هي آب نخواهي
سـياري يافـت

ت  سـيالب نمـي  

28 چهارممرحلة 

د گويي هسمانن 

 خـوش تـراش،
يزريندوم، نشان 

هـاي تهـر روازه
  ز

ملة مركجهندة 
ت در حالي كه
گري پيوند داده

قش تبعي وجود
  

يگاه واالي انسان
 و ريشه و اصل

ر حالي كه سه گ

ش بي ناراحت مي

عي و همت عالي
ناعت طبع از ما

هـاي بس ت نعمت
  .شود ي

ت، همچنان كه

3  


م( و علوم انساني 

:گانوچگوي ) 2

و بـازوييال، بـر 
شخصي، فرزند د

د، د سـپاه خـو   
راهي تبريز ،شان

ده نشان» چو«و 
 به كار رفته است
ستقل سادة ديگ

نقبنابراين دو . ت
عطف» و«ت نه 

  .تند

ت انسانيت و جا
ر اصالت نسبي

شدند در جسور

ان از شب مهتاب

داند و سع رد مي
سوزد به سبب من
ه در عالم قناعت
پاك و شسته مي

ن دل محال است

يازدهم؛ ادبيات

2   بگويم

وجواني ميان باال
هاي ش ر، دريافت
سـپاه،يشاپيش 

خود، اعطاي نش

و» كه«ساز سته
م جملة مركب

ي را به جملة مس

ستمعطوف ا: فا
پيوند است» و« 

.  

  )ت
  )ذشت

رفت  بر كناره مي

سد دليل بر رفعت
د تكيه كن نه بر

ت من دشمنان ج

گونه كه دزد مان

ز دون همتي فر
ت از تشنگي بس

ه كن كهشت پي
معي و قناعت پ

كه تعمير كردن

سنجش ي

سخن) 1ايهام  

نو: ب عبارتند از
ر، شور بسيارايس

پي: از بارتندعب 
فرزند خ   خويش،

 حرف پيوند وابس
ذف شده، باز هم

اي  مستقل ساده

وف» هر و وفام« 
در مصراع دوم 

  .ف است
بعي وجود ندارد

  انم
  قيد زمان: »

  يد حالت

گذشت( آن شد 
گذ(چو برق بشد 

آنكه اهل نظر) 

و جايگاهي برسد
ي و وجودي خود

رمش و مالطفت

هم ،استت كرده
  .م وجود دارد

ناعت را ناشي از
گويد اگر جگرت 

قعي برسي قناعت
طم عار تنها با بي

گويند ك ر دو مي

    
 

توپ چوگان    
 .رست است

 وصفي به ترتيب
سغربي، هيجان ب

 اضافي به ترتيب
هاي ن، دريافت
 .رست است

وجود 1و  3ي 
حذ  وابسته ساز

 است كه جملة
 .رست است

و در» كو« واژة 
»و«ل است ولي 

رخت، معطوف) 2
هيچ نقش تبع) 4

 .رست است
قيد زم: سحر) 2
»بعد از اين«) 3
قي: ناسنجيده) 4

 .رست است
ديوانه از دلِ) 2
روزگار عمر چ) 3
)گذشت(شد ) 4

 .رست است
اگر به مقام و هي

ه به اصالت ذاتي
 .رست است

چرب زباني و نر
  

 .رست است
به تاريكي عادت
 صورت سؤال هم

 .رست است
 گزينة ديگر قن

مي) 1(ر گزينة 
هي به شادي واق

هاي ننگ و ع انه
 .رست است

ل و بيت يك هر
  .د
www.sanjeshse

ت: گوي: الف
در 1گزينه  .1

هاي تركيب
هاي غ دروازه
هاي تركيب

آغامحمدخان
در 2گزينه  .1

هاي در گزينه
ندحرف پيو

همپايه ساز
در 3گزينه  .1

نقش تكرار
بدل» خود«

2(در گزينة 
4(در گزينة 

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

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

در 4گزينه  .1
انسان فروما
اين است كه

در 1گزينه  .1
گويد از چ مي

.تاكيد دارد
در 2گزينه  .1

نفس اماره ب
مضمون در

در 3گزينه  .2
سه برخالف

حالي كه در
خواه اگر مي

گويد نشا مي
در 1گزينه  .2

صورت سؤال
اي بزند خيهب

erv.ir

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21



 

 
  

 

 

@sanjesheduc

ـاره دارد و    

كنـد و بـه   

 عجيـب و     

  . هستند

ــ  » كـنم  ي 
  .ند

»  است كه

ــ  » نـدش 

»  سوزانْد مي

تـالش  «ـ  

ationgroup

ن مضـمون اشـ

ك  نكـوهش مـي   

 خـدا كارهـاي
  .كني

نادرست» وريد

مـي خشـنود » «
نادرست هستن» 

دهين ماهيِ پرن

فرزن«: 4گزينـه  

م«ـ » ي شديد

»هر گاه«: 4نه 

2/09/1399(  

 نقطة مقابل ايـن
  .رسيد

يني و عزلـت را

گويـد اي مـي ) 
كمي آشنا ست و

بياو«ـ » كنيد«ـ 

»نمؤمنـا  ردگار
»ندكردشمگين 

اي«: 4گزينه » ش

  .هستند

گ»  ـدايت كنـد  

گرماي«: 3گزينه 

گزين» واهيد شد

28 چهارممرحلة 

به 4 در گزينة 
ي رزاق خواهد ر

نشي گوشه) 3(ة 

)2(ي كه گزينة 
را دوس  بيگانهاه 

ـ» راه رفتنتان«

پرور«: 3گزينه » 
خش«ـ » ب ندارد

بالش«ده است ـ 

نادرست ه» ت كه

هـ... را«ــ  » مند

گ» شود  داده مي

خو«ـ » هدافتان

)2(

4  


م( و علوم انساني 

ند در حالي كه
زق توسط خداي

الي كه در گزينة

.  

ره دارند در حالي
آوري و گا نه مي

«: 3گزينه »  بد

»كنم ميمگين 
ختار عربي تناسب

ترجمه نشد» طح

مان كسي است

پندهاي ارزشم«

رارر روي شن ق

اه«ـ » عي كنيد
  .ستند

(، زبان قرآن 

يازدهم؛ ادبيات

دان ي و تالش مي
م نيست زيرا رز

كيد دارند در حا

عشق سر باز زد

اشار ﴾منْ تشاء لُ
راهيم را از بتخان

آوازهاي«: 2نه 

خشم«ـ » كنم ي
ه فارسي با ساخ

سط«: 3گزينه » 
 

هم«: 4گزينه » ن

«: 3گزينه » كند

دم اين مار«و » 

سع«: 3گزينه » 
نادرست هس» د

 عربي،

سنجش ي

روزي را سعي ب
كسب روزي مهم

يري و عزلت تأك
  .نمايد ي

سنگين ع) يمانه

زُ منْ تَشاء و تُذِّل
، گاه حضرت ابر

گزين» وازهاي بد

مي خشنود«ـ » 
ترجمه«: 4گزينه 

»بالش«ـ » رگ
 .درست هستند

دشمنان«: 2نه 

هدايت ك... را«ـ 
  .هستند

»پاي«: 2گزينه 

»ي بسياري كني
خواهيد شد«ـ » 

    
 

 .رست است
سبكديگر الزمة 

عي و تالش در ك
 .رست است
گي هديگر به گوش

ماعي دعوت مي
 .رست است

پي(ذيرفتن رطل 
 .رست است
تُعزُ﴿ديگر به آية 
دهي، ت انجام مي

 .رست است
  :ها ينه

آو«ـ » راه رفتن
 .رست است

  :ها ينه
مؤمنان روردگار

گز» خواهم كرد 
 .رست است

  :ها ينه
بزر«ـ » قيانوس

ناد» بزرگ«ـ » 
 .رست است

  :ها ينه
ـ گزين» دشمنان

 .رست است
  :ها ينه

ـ» نمونه تربيتي
نادرست ه» كرد

 .رست است
  :ها ينه

گ» گرماي شديد
  .ستند

 .رست است
  :ها ينه

سعي«ـ » هرگاه
»اهدافتان«ـ » د

www.sanjeshse

در 4گزينه  .2
سه گزينه د

گويد سع مي
در 3گزينه  .2

سه گزينة د
زندگي اجتم

در 4گزينه  .2
آسمان از پذ

در 2گزينه  .2
سه گزينة د
خارق عادت

  
  

در 4گزينه  .2
رد ساير گزي

ر«: 1گزينه 
در 1گزينه  .2

رد ساير گزي
پر«: 2گزينه

خشمگين«
در 2گزينه  .2

رد ساير گزي
اق«: 1گزينه 

»اقيانوس«ـ 
در 3گزينه  .2

رد ساير گزي
د«: 1گزينه 

در 1گزينه  .3
رد ساير گزي

ن«: 2گزينه 
ك تقديم مي«

در 4گزينه  .3
رد ساير گزي

گ«: 1گزينه 
نادرست هس

در 2گزينه  .3
رد ساير گزي

ه«: 1گزينه 
زيادي كنيد

erv.ir
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@sanjesheduc

» .زل كـرد 

ـي جملـه   
  .دارد

ـان عربـي   
 وت كـرد و    

تخته سياه 
ن آورد بـه     

ناگهان . يد
كرده اسـت  
هايتان قرار 

ه كـ مگـر آن 
 ه حـال در       

  . ظرف

ationgroup

ش و مؤمنان ناز

با ساختار فارسـ 
فارسي تناسب ند

زبـ! اسـتاد : فـت 
م انـدكي سـكو

روي تمعلم . دند
د مـرغ را بيـرون
ه شكست انجامي
 كه داخل آن ك

ه اي را در ذهن ه
ق نخواهم شد م
نـد مـرغ تـا بـه

 با شكستن آن

2/09/1399(  

ش را بر پيامبرش

»حال الّتلميذات
با ساختار ف »هنّ 

گف كـه مـي   حالي
معلـم. شي كردند

ن خوشحال شد
توانـد  كسي مي
شان به ه همگي

گونه آورد همان
ا كه شما نظريه
دن آن كنم موفق

حـال مـا چن. د

  .طع كردند

  .كنيم مي
  .كند ي

 
سخت است مگر

28 چهارممرحلة 

خداوند آرامشش« 

أحسن ح«: 3ه 
ألحسن تلميذاته

ح  قطع كرد در
كش نظم و وقت ر

آموزان دانش .كرد
چه: سپس گفت

ان شروع شد كه
كه آن را بيرون آ

چر. همين است
 آسان جلوه داد
ك آن را گذاشتيد

داد قط  درس مي
  .ت همراه بود

ه آنها را تخيل م
 به ما كمك نمي

 .كرد قابل حل
رج كردن آن س

5  


م( و علوم انساني 

:2گزينه » .ارد
  .ست هستند

گزينه. سب ندارد
حاٍل أل«: 4زينه 

آنان سخنش را
اخالل در ن او و

يگزين خواهم ك
غي رسم كرد س

آموزا هاي دانش 
ه گذاشته بگو ك

گفت پاسخ ه  و
رسعي د دهم و

ه كه بدون كمك

گ عربي به آنان
ها با شكست الش

  

وهماتي است كه
هايمان ا از ذهن

شت آن را غير ق
خا ف فكر شده و

يازدهم؛ ادبيات

د را دوست نمي
نادرس» ! نيست؟

تناس »الّتلميذات
گز. نيامده است 

آداد كه يكي از  
ع به تأييد سخن
 با يك بازي جا
در داخل آن مرغ
شد؟ آنگاه تالش
 را داخل شيشه
ان را قطع كرد
راي شما شرح د

گونه وريد همان

گامي كه در زنگ
هند ولي تمام تال

.دهد  جواب مي
  . را بلد نيست

تو ةهايمان نتيج
ها  آوردن عقيده

غ از شيشه گذاش
 كه داخل ظرف

سنجش ي

  :ها
فروش رسند فخر

ي چشمم نشانه

  )ند

ا«رجعش كلمه 
»تلميذات« از 

موزان درس مي
آموزان شروع نش

داريم و درس را
تنگ كشيد و د 

مرغ را نكُش ند و
به كسي كه آن 

ي معلم صدايشا
قدر بر ت پس هر

آن كمك بيرون 
   

خن معلم را هنگ
 كردند پاسخ ده

ها بهتر ن درس
، درس را نداند

ه ل شده در ذهن
ار دادن وبيرون

يرون آوردن مرغ
ي فكري هستند

  رهر حال 
   

   بدون كمك 
  مان به امور 

    
 

 .رست است
ه ست ساير گزينه
زيرا خدا خودپس

هاي آيا اين اشك
 .رست است

خواهن مي: ص(د 
 .رست است

  :ها ينه
با مر »هم«ضمير 

بعد »هنّ «ـ . د
  ك مطلب 

آم عربي به دانش
پس دانش. ت است

امروز درس ند: 
باريك و ة دهان

 شيشه را نشكند
پس:  فرياد زد

زان خنديدند ولي
ربي سخت است
را خودتان بدون

ايم؟   قرار داده
 .رست است

  : ها نه
وزان همگي سخ

آموزان سعي ش
بازي در فهماند
ه پاسخ سؤاالت

 .رست است
  : ها نه

افكار داخل ت و
ما در قرا ز خود

كه معلم براي بي
هاي ادي از مرغ
 .رست است

  : ها نه
ه سخن معلم د
آموزش با بازي
دن افكار منفي
همتقادمان بر نگا

www.sanjeshse

در 3گزينه  .3
ترجمه درست

ز«: 1گزينه 
آ«: 4گزينه 

در 1گزينه  .3
خواستند مي

در 2گزينه  .3
رد ساير گزي

ضم: 1گزينه 
تناسب ندارد
ترجمه درك

م زبان علمع
خيلي سخت
سپس گفت

اي با شيشه
شرط اينكه
يكي از آنان

آموز و دانش
داديد كه عر
اين عقيده ر

هايمان ذهن
در 2گزينه  .3

ترجمه گزين
آمو دانش) 1
شندا ةهم) 2
هميشه ب) 3
كسي كه) 4

در 1گزينه  .3
ترجمه گزين

موضوعات) 1
كسي جز) 2
شرطي ك) 3
تعداد زيا) 4

در 4گزينه  .3
گزينترجمه 

احترام به) 1
اهميت آ) 2
داخل شد) 3
تأثير اعت) 4
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.  

نادرسـت   »

 » بالضـّمة

  » نذهب 

: 4گزينه . 

: 4گزينـه   
ationgroup

ست تغيير دهند

  .ند

»فاعله الوقت« 

ل و مرفـوعفاعـ

  

  .ت

 

...تعال «: 3ه 

   

واب شرط است

. مبالغه هستند

2/09/1399(  

 درخودشان هس

نادرست هستن »

-» رفان زائدان

ف« -» مبنـي«: 

.)ه درست است

سانتي متر است

 .شود جمه مي

گزينه. شود  مي

.صفت نيست »

جو »ُنحنَ «ط و 

اسم »الَکّفار« 

28 چهارممرحلة 

  .دهد
  .يند

گر آنكه آنچه را

»الزم« -» ئدان

له حرف«: 4زينه 

4گزينـه   »سـط

  ».ند
سنجاب پرنده(» 

 طول آن پنج س

ضارع التزامي ترج

امي ترجمه التز

»أّول«: 4گزينه 

فعل شرط »َکوتُ 

و »الکّذابين«: 
6  


م( و علوم انساني 

  .د خورد
يتي مهمي ياد د
س به معلم بگوين
را تغيير دهد مگ

له حرفان زائ«: 

گز »له محذوف

کسـير مفـرده بس

بين ص ديگري نمي
»پرَد مي كه مي

  ».است
وي زمين است،

رع به صورت مض

ط است و مضارع

گ. صفت نيست 

َشک«: 3گزينه . 

:2گزينه .  است

يازدهم؛ ادبيات

ده شكست خوا
تربي ةآموزان نكت

مورد اين درس ر
آموزان ر ر دانش

4گزينه » عرب

فاعل« -» الزم«

جمـع تک«: 3نـه  

 را براي شخص
 چتر دارد هنگا
 در دست زنان ا

ترين پرنده رو ك

ع بيايد آن مضار

فعل شرط» بت

»أعلی«: 3ينه 

واب شرط است
  .ط است

اسم مفعول »ت

سنجش ي

ت سخت بكوشد
آ  داد تا به دانش
كه نظرشان را د

تواند افكا د، نمي

مع«: 3گزينه  »)

« -» تفّعل«: 2 

گزين » بالضـّمة

  )آِخَرة: ص

ي است كه حقّي
اي مانند ده ويژه

ي از طال و نقره
كوچك): ين پرزر

هي بر سر مضارع

غلب«: 2گزينه  

گزي. ضيل نيست

جو »يعلم«ط و 
جواب شرط »ت

ملّمعات«بالغه و 
    

 

 .رست است
  : ها نه
در حل سؤاالت 

الي عملي ارائه د
وزان خواستند ك

ش كندقدر تال 
 .رست است

  :ها ينه
)تقاُطع( مصدره

 .رست است
  :ها ينه

گزينه »مجهول

 .رست است
  :ها ينه

فاعـل و مرفـوع
  .ستند

 .رست است

ص(آَخَرة  -) ِمنَ 
 .رست است

  :ها نه
شخصي: ستمگر

پرد: ماهيِ پرنده
زينتي: دست بند
مرغ ز(رغ مگس 

 .رست است
اه فعل امر يا نه

  :ها ينه
»ُترض... َدع 

 .رست است
  :ها ينه

اسم تفض »أحمر
 .رست است

  :ها ينه
فعل شر »يعمل

حّلت«ل شرط و 
 .رست است

  :ها ينه
اسم مب »عّالمة

www.sanjeshse

در 1گزينه  .3
ترجمه گزين

كس هر) 1
معلم مثا) 2
آمو دانش) 3
معلم هر) 4

در 2گزينه  .4
رد ساير گزي

م«: 1گزينه 
در 3گزينه  .4

رد ساير گزي
م«: 1گزينه
  .هستند

در 1گزينه  .4
رد ساير گزي

ف«: 2گزينه 
نادرست هس

در 4گزينه  .4
م: ص(َمَن 

در 2گزينه  .4
ترجمه گزين

س«: 1گزينه 
م«: 2گزينه 
د«: 3گزينه 
مر: 4گزينه 

در 4گزينه  .4
هر گا: توجه

رد ساير گزي
َد«: 1گزينه 

در 1گزينه  .4
رد ساير گزي

أ«: 2گزينه 
در 2گزينه  .4

رد ساير گزي
ي«: 1گزينه 

فعل »جرَّب«
در 3گزينه  .4

رد ساير گزي
ع«: 1گزينه 
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 در و رود 

 كـه  سـت 

  

 و فرهنگ 
 آن اصـل  ا 
 تعليمات«

 بـه  كـار  ن

 آسماني ب

 اطمينان 

آيـة  و » .ت 

 بـا  را خدا 
 اشـتباه  و 

س و كتـاب   
ationgroup

فراتـر  روزمـرّه  
اس اي ويـژه  هـاي 

.7ص » .كند ي

سطح بودن يي
بـا كـه  يافـت  ي 

«علت و » كتابت
  .ت

اين و اند نياورده 
كتاب هيچ كريم
با و اند نكرده ياد
اسـت اسـالم  اند 

به محبت ،دشو 
خطـا  گرفتـار   

هاي مهـم درس

2/09/1399(  

  . آيد مي »

زندگي سطح از
ه سـرمايه  از ـده 
مي تضمين را ن

  .ل ندارند

ابتدايي علت به :ن
مـي تغييـر  اي نه
ك توسعة عدم و 
معلول است» شد

ايمان پيامبر ن
ك قرآن جز به زه
زي و كم را آن ها
برسـا آخرت و ا
  .33ص . د

مي دور خداوند
خداونـد اوامـر  

  .اند نادرست

طرح شده، از جاه

28 چهارممرحلة 

»أفعل«ان وزن 

  .شده است

ا انسان، كه ماني
برآمـ كه ازهايي

انسا سعادت كه

ما ربطي به سؤال

پيشين پيامبر ت
گو به يا شد، مي

اجتماعي ندگي
ش مي متفاوت ن

آخرين به قبلي ر
امروز... است  ته

ه انسان و داست
دنيا رستگاري ه

گذارد ب صحه مي

خ رحمت و لطف
انجام در كه رند

ديني و اسالمي ن

ه سؤال از آن ط

 

7  


م( و علوم انساني 

ماث معموالً بر ه

مجزوم نش »صرُ 

زم شود؛ نمي او 
نيا بيند؛ مي رو ه
ك است اساسي ي

اند ام بي درست

تعليمات تحريف
م فراموش دريج
زن و فرهنگ طح
آن اصل با كه ت

پيامبر پيروان ه
گذشت پيامبران 

خد جانب از مل
به را مردم تواند ي

به همين مطلب

ل از آن انجام با 
برخوردار عميقي

اعتقادات د/ يم 

شد كه بخشي كه

)2(و زندگي 

يازدهم؛ ادبيات

  .تند

ن دو اسم مؤنث

ينص« 3گزينه  »

غريزي و طبيعي
روبه نيز تري مهم

نيازهاي اين به ح

زينة ديگر، مطالب

ت) ج...  ]ها بوتن
تد به انبيا يمات
سط بودن تدايي

يافت مي تغيير ي

كه است اين نگر
دستورات از ي

كا طور به ي آن
مي كه ديني ها
نيز ب ﴾ ...منه لَ

  .ت

  .ت

كه داند مي و ند
ع بينش چنان ز

تعالي/ ها  ر آموزه

يادتان باش: وري

 دين و

سنجش ي

اسم فاعل هست» 

حالت مقايسه بين

تنجحين«: 2نه 

ط نيازهاي به صر
م نيازهاي با را 
صحيح پاسخ. ت

سه گز. سي است

تجديد ن[متعدد 
تعلي كتابت، سعة

ابت«: پس. 20 ـ 
اي گونه به يا شد،

  .سي است

  .سي است

نشان زمان، يك 
پيرو عدم و خدا
محتواي گفت ن
تنه بنابراين، .كرد
يقبل دينًا فَلَن المِ

تاب درسي است

تاب درسي است

كن مي مشاهده 
از آنان همچنين

زينة ديگر از نظر

يادآو. سي است
    

 

»الُحّجاج«و  »
 .رست است

در ح »م تفضيل
 .رست است

  :ها ينه
گزين »تحصدين

 .رست است
منحصر انسان ي
خود بينديشد، 
است كرده عطا و

 .رست است
كتاب درس 8ص 

 .رست است
م پيامبران تادن
توس عدم و ماعي

19صص » .شد 
ش مي فراموش يج

 .رست است
كتاب در 22ص 

 .رست است
كتاب در 31ص 

 .رست است
در دين چند يا 

خ فرمان از يچي
بتوا كه ندارد ود
ك آن پيروي از 

السال غَيرَ يبتَغِ من
 .رست است

كتا 45ـ44صص 
 .رست است

كت 42-41صص 
 .رست است

را گناه حقيقت 
ه .كند نمي وض

سه گز. 62ص  
 .رست است

اب درتك 61ص 
www.sanjeshse

المنتظرين«
در 4گزينه  .4

اسم«: توجه
در 4گزينه  .5

رد ساير گزي
ت«: 1گزينه 

   
  

در 3گزينه  .5
نيازهاي اما«  

باالتري افق
او به اوندخد

در 2گزينه  .5
مطابق با ص  

در 1گزينه  .5
فرست علل«  

اجتم زندگي
مي متفاوت

تدري به انبيا
در 4گزينه  .5

مطابق با ص  
در 2گزينه  .5

مطابق با ص  
در 1گزينه  .5

دو وجود«  
سرپي معناي
وجو ديگري
بتوان خاطر
م و﴿ شريفة

در 1گزينه  .5
مطابق با ص  

در 4گزينه  .5
مطابق با ص  

در 2گزينه  .5
كه كسي«  

عو چيز هيچ
».شوند نمي

در 3گزينه  .6
مطابق با ص  
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ص » .شود 

 امبر اكـرم     

 در و شـتاب 

 »!كن فظ

ية شـريفة  

 مطالـب  ه 

 انَّ لنّـاسِ 

 ادا را شت  

 بـرادرش  

 را او و فت 
 ال نَبي اَنَّه 

ط كشـيده    

 در» ـولي 

ـي النّـاسِ    
 و واليـت  ا 
«.  پس در

ationgroup

مي شمرده ير

ث و سـخن پيـا

شـ بـا  )ص( اهللا 

حف ناپاكي و دي

نزول آپس از  ←

كـه خواست ران
  .89ص . ير

له كمعصنَ يا م
نكنـي، رسـالت ن

كـه  خواسـت  د 
پـذيرف را )ع( ي 
موسى الّا من نَ

بخـش خـط .88

مـ«چـرا كلمـة   «
مـن اَولَـ«: رمـود 

مـا بـر  پيامبرش
والهم لىفَهذا ع 

2/09/1399(  

ظاهر واليت از ر

رتباط بـا حـديث

رسول« ← ﴾

پليد هر از را نان

← ».گفت خن

حاضر از نيز اني
ديث شريف غدي

غت  الّلرِسالَتَه و
چنين اگر سان، و

  .88ص 

خداونـد از ضرت
موسـي حضرت ت

هارو بِمنزلة منّي
8ص  »».نيست 

«: ، آمـده 90ص 
فر )ص( گرامـي 
پ و خدا:  گفتند

»والهم ن كُنتم

28 چهارممرحلة 

برتر و باالتر اي ه

در ار 2ط گزينة 

﴾ ...ةَ الصال مونَ
  .     85ص 

آنا اند؛ من بيت ل

سخ آنان با سالم

سخنرا پايان در 
ليغ و پس از حد

بلَّغ فَما لفعتَ لَم ن
برس شده نازل و

ص» .كند نمي ت

حض آن كرد، ون
درخواست نيز د
م اَنت«: فرمود) 

پيامبري من از 

ص»  در حـديث 
ابتدا پيامبر گ«: 
مردم» است؟ ر
«: سپس فرمود 
  . 89ص . »ت

8  


م( و علوم انساني 

  . ح كرد

مرتبه كه هاست

اما فقط.  هستند

يقيم آمنوا اَلَّذينَ َ
ص» .آمد مسجد 

اهل اينان !خدايا

اس دربارة و دكر 

و گفت سخن م
تبل/ شريفة ابالغ 

ن كم كبن را و
تو بر پروردگارت

تيداه را كافران ،

فرعو با مبارزه ور
خداوند. دهد رار

ع( علي حضرت
بعد اينكه جز 

تفكر«) د(سوال 
:پاسخ بايد گفت

سزاوارتر خودشان
.است» رپرستي
دوست«ت و نه 

يازدهم؛ ادبيات

وان از آن مطرح

انسان معنوي ي

مسلمانان حدت

سولُه ور الَّذينَ و
به كرد، مي آگاه

خ«: ين دعا كرد
90.  

دعوت را هاشم 

مردم با مفصل و
نزول آية شس از 

  . درسي است

الَيك اُنزِلَ ما بلّغ 
پ سوي از  آنچه

؛ خداوند،كند مي

مأمو را )ع( سي
قر مردم هدايت 
ح به بارها نيز )ص
هستي؛ موسي 

در س. سي است
در پ. »دوست؟ 
خ مؤمنان از به 

سر و واليت«ني 
است» سرپرستي 

سنجش ي

تو ل گوناگون مي

رهبري و پرستي

  .سي است

وح براي قدامات
  

  .سي است

و اللّه وليكُم انَّما
آ آن از را مردم 

چني) ع(هل بيت 
ص . يفة تطهير

بني بزرگان از ر

و مهم سخنراني
پس ← ».سانند

كتاب 87و  86

الرَّسولُ اَيها يا﴿
رسول، اي« :﴾

م حفظ مردمان

مو حضرت اوند
امر در شريك و
ص( اكرم پيامبر 

براي هارون نند
  .بوت دارد

كتاب در 90تا  
نه است، پرست

كسي ردم، چه
به معني» اولي«ة 
و واليت«ي اعن

    
 

هايي به اشكال ت
 .رست است

سرپ همان نوي

 .رست است
كتاب در 73ص 

 .رست است
ها و اق ها، برنامه 
.76-75صص  

 .رست است
ب دراكت 83ص 

 .رست است

ا﴿ :شريفة واليت
و خواند مي را ه
در حق اهل )ص(

ز نزول آية شريف
نفر چهل )ص( هللا

8.  
س يك در )ص(هللا 
برس غايبان به را

 .رست است
6ه ترتيب صص 
 .رست است

﴿:  تبليغ يا ابالغ
﴾الكافرينَ القَوم ي

م از را تو خداوند
 .رست است

خد وقتي :نزلت
و پشتيبان شاور،

.داد قرار وي ير
مان من به براي 

ختم نب برداللت 
 .رست است
88ده از صص 

سرپ معناي به ر
مر اي :ن اَنفُسهِم

پس كلمة .دارند
عبه م» موال«هم 

www.sanjeshse

است و تست
در 4گزينه  .6

معن واليت«  
60.  

در 1گزينه  .6
مطابق با ص  

در 2گزينه  .6
همة گزينه  
.است )ص(

در 1گزينه  .6
مطابق با ص  

در 2گزينه  .6
نزول آية ش  

آيه كه حالي
(رسول اهللا   

پيش ا ←
رسول اهللا«  

84ص . انذار
رسول اهللا«  

ر شده گفته
در 3گزينه  .6

مطابق با به  
در 1گزينه  .6

آية شريفة  
ي ال اللّههدي

خ اي و نكرده
در 3گزينه  .6

من حديث«  
مش را هارون
وزي و ورمشا
تو«: »بعدي

شدة اخير، د
در 4گزينه  .6

برگرفته شد  
غدير حديث
ؤمنينبالمنَ م

د سرپرستي
اين سخن ه

erv.ir
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 نيـز  و وده 

، فقـط  »ام  

 مسجد به 

 ايـن  قتـي 

 نازل مه  

تشـكيل  » 

ationgroup

فرمـو  منصـوب 
ين و نصـب امـا

  . د

)ص( اكرم مبر
وقت. داد تعليم ن
]﴾ ...منكُم الَمرِ

  

  .د

»مـاوراء طبيعـت    

2/09/1399(  

ايشان از بعد ت
تعيي«ألة حياتي 

اند مگي نادرست

رو، پيا اين از د،
آنان به را خواندن
االَ اُولي و رَّسولَ

  .است» 

  .ت

.ر برابر درياست

  .كند ن مي

  .است» 

حاصل خواهد شد

داونـد و انكـار م

28 چهارممرحلة 

امتما و )ص( دا
ب موضوع و مسأ
وحي يا مردم، هم

بدانند را خواندن
خ نماز گاه آن. »
 وا اهللاَ والرَّ اَطيع

»)ديني رجعيت

ستي آدمي است

  .است» ص

اي در مانند قطره

درستي تبيينبه

توحيد عملي«د 

ح» وحيد عملي

  .واهد بود

انكار خد«آن را 

  ديني

9  


م( و علوم انساني 

شيني رسول خد
در باب: نكته. 84

رئيل يا فرشتة و

  .ت

خ نماز چگونگي 
»بخوانيد هم ما
آمنوا اَطيعوا ذينَ

مر( دين تبيين و

ربوط به همة هس

نقص«هاي   نشانه

م» كران طبيعت

ر زندگي انسان ب

اوند باشد، مؤيد

تو« را دور بريزد 

وراء طبيعت خو

م، پي و اساس آ

هاي ف و اقليت

يازدهم؛ ادبيات

  . درسي است

  .ي است

جانش به را )ع( ب
4ص » .است ده

مام قبلي يا جبر

تاب درسي است

خواستند ن مي
شم خوانم، مي ماز

الَّذ اَيها يا﴿ :عت
و تعليم« بيانگر 

 تسلط ايمان مر

 نياز و ترس از

ك اسرار بي«رابر 

ها را در  سختي

الص براي خداخ

ت زشت اخالقي

جة آن، انكار ما

ي تشبيه نماييم

معارف

سنجش ي

كتاب 89و  85

كتاب درسي 90

طالب ابي بن لي
كرد معرفي را ن

پيامبر اكرم يا ام

  .سي است

كت 91-90و  86

ايشان ياران شد، 
نم من كه گونه 

اطاع/ اولي االمر 
واقعه/ و ماجرا 

ي ديني، حوزة

گيرد و شمه مي

نش بشري در بر

، نقش»ها خواهي

هيم، اگر نيت خ

بپردازد و صفات

را نشناسيم، نتيج

 ساختمان بزرگي

    
 

 .رست است
5ه ترتيب صص 
 .رست است

ش سؤال از ص 
 .رست است
علي ميرالمؤمنين

ايشان از پس وم
درست است، و پ

 .تاسرست 
كتاب در 84ص 

 .رست است
6ه ترتيب صص 
 .رست است

  .بي است
نازل نماز آيات 

اين«: ن فرمود
ا/ نساء  59ريفة 

پس هر دو .86 

 .رست است
تقادات و باورها

 .رست است
سرچش» نقص«ز 

 .رست است
 دانشمندان، دان

 .رست است
 انسان از خودخ

 .رست است
د خوبي انجام مي
 .رست است

ه تصفيه درون ب
 .رست است

لمرو كاري آن ر
 .رست است

اي مادي را به

www.sanjeshse
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معصو امامان
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در 4گزينه  .7
مطابق با به  

در 3گزينه  .7
سؤال تركيب  
كه وقتي«  
آنان به و دآم
شر آية[ آيه

ص. »...شد 
  
  
  

در 3گزينه  .5
بر مبناي اعت

در 2گزينه  .5
عدالتي از بي

در 1گزينه  .5
بنا به اظهار

در 4گزينه  .5
آزاد شدن«

در 2گزينه  .5
وقتي كار خ

در 1گزينه  .5
اگر انسان به

در 1گزينه  .5
اگر علم و قل

در 4گزينه  .5
ها اگر مكتب

  .دهد مي
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ـن راه بـه   

حنه حاضـر     

زي پرهيـز  

ationgroup

هد تا از ايـد  مي

 شـرط در صـح

  .ند

  

ورز ري و غـرض  

2/09/1399(  

  .داشت

طلب امكان صت

قيـد و ن بـي م«

دهن دا نسبت مي

  . بود

.است» رممكن

انگـار گونه سـهل 

28 چهارممرحلة 

 در پي خواهد د

 

  .د

اي فرص  و به عده

  . علمي است

  .د

«با » ز يكدگرند

  . را گم كند

مجهول را به خد

  . رفته است

خواهد» و ايمان

غير«، »علت«ن 

 خويش از هر گ

10  


م( و علوم انساني 

را» ت نادرست

 .ه داشته باشد

ختالف نظر دارند

آورد  فراهم مي

عات و كشفيات

گردد ايجاد مي» 

تر از همه درمانده

 و طريق انساني

  .گردد يق مي

ي ناشناخته و م

  

بكار» بت اعظم

  .شود يده مي

ز حوزة توحيد و

  .است» ار

دن، بدون داشتن

تخاب معتقدات

يازدهم؛ ادبيات

برداشت«طبيعت، 

دات مادي احاطه

، اخ»نياز يعت بي

هاي رنگارنگ ي

 و اساس اختراع

»وحيد سازگارند

كاهل دنيا ه/ ق 

د كه انسان راه

يز انسان از حقا

هاي ها، علت رخي

.است» عملي« 

ب«ت و دربارة آن 

نامي» رك عملي

خروج از«جة آن 

شرك آشكا«دد 

است، پديده بود

 است كه در انت

سنجش ي

ه انكار ماوراي ط

د به تمام موجود

خدا و طبي« در 

ي رشد ايدئولوژي

ري انسان، مبنا

عي با پذيرش تو

شت توقع ز غريق
  .رد

شود موجب مي» 

، سبب گر»قايق

ف اصيل ديني، بر

سيدن به توحيد

است» خود انسان

شر«ابر غير خدا 

شكار شود، نتيج

گرد ز توحيد مي

ا» غيرممكن«ر 

عادت انسان اين

    
 

 .رست است
ن علوم تجربي به

 .رست است
تواند نسان نمي ا

 .رست است
گرايان  و مادي

 .رست است
ي زمينه را براي

  .د
 .رست است

بي و جستجوگر
 .رست است

ل و عوامل طبيع
 .رست است

گيري نتوان داش
باط مفهومي دار

 .رست است
»نسان از حقايق
 .رست است

ن از پذيرش حقا
 .رست است

خبري از معارف
 .رست است

ي كردن، راه رس
 .ترست اس

خو«شرك پنهان 
 .رست است

 و تسليم در برا
 .رست است

موجب شرك آش
 .رست است

ب خروج انسان از
 .رست است

ن بدون وجود نور
 .رست است

راي نجات و سع

www.sanjeshse
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در 4گزينه  .6
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رد (ه كـرد  
ـه معنـادار    
ي به اينجا 

  

ت و واحـد   
رد (ع بيايد 

 juiceسـم    
   glass  در

f   اسـتفاده
تـوان از   ـي   

 how از 

رد گزينة ( 

  .يم

يز از كلمة 

تا يك خبر 

قـب رفتـار   

ationgroup

a little استفاده
اگـر جملـ. كنيم

گردشگري هيچ 
).1رد گزينة ( 

ل شمارش اسـت
 به صورت جمع
 خـالي دوم، اس
كنيد كـه اسـم

 many  وfew

 دارد، پـس نمـ

مت چيزي تنها
ي به كار ببريم

آوريم، بسنجيم ي

  .دا كرد

لول ميان دو چي

وبي قرار ندارد ت

  ضر

د بدهم كه مراق

  ار كردن
  

2/09/1399(  

eو  littleن از 

معني ك» هيچ«
زنم ن حدس مي

fe درست است

ك باشد غيرقابل
بايد pieceش 
در جـاي). 3ـة  

توجه ك 2گزينة 

توان از س نمي
 شمارش اشـاره

سش در مورد قيم
ho ساختار سؤالي

 كه به دست مي

ن زنان جوان پيد
   

رابطه علت و معل

ي در وضعيت خو

مضر) 4 

ختر كوچكم ياد

رفتا) 4 
.دقت كنيد» ن

28 چهارممرحلة 

توان با آن  و نمي
 no  به معناي»

من: رجمة جمله
ewدار شد، پس 

اي از كيكور تكه
tw واحد شمارش

رد گزينـ( شود 
در گ. است» وان

.  

شمارش است، پس
ه يك اسم قابل

براي پرسش. است
ow much از 

نظر ميزان پولي
  د دادن

  گيري كردن

ن بويژه در ميان
 ه، ارتباط 

  
ت و براي بيان ر

ن از نظر عاطفي

 في

 را بكنم تا به د

 سه كردن
رست رفتار كردن

 

11  


م( و علوم انساني 

ل شمارش است
ست جمله را با

تر. درست است
مله كامالً معناد

اما اگر منظو. ت
woتوجه به عدد 

استفاده ofد از 
g  ليو«به معناي

).2رد گزينة (د 

جمله غيرقابل ش
مشخصاً به usر 

اي پرسيده شده 
حالت، بايد بعد

ه موفقيت را از ن
بهبود) 2 
جلوگ) 4 

ش وزني و افزاي
رابطه) 2 
فشار) 4 

است» ميان افراد

ست داد و اكنون

عاطفي) 3 

ت تالشمد نهاي

مقايس) 3 
ر خود بودن، در

)2(انگليسي 

يازدهم؛ ادبيات

قطعاً قابل) ي آن
كافيس a fewو  

 a fewا شد، 
جم. زديد نيست

بل شمارش است
، با ت1در گزينة 

بايد piecesش 
glassن معموالً 

باشد مي a مانند 

 food در اين ج
 دوم نيز، ضمير

كه قيمت چيزي
در اين ح). 3و  2

خوبي نيست كه

ني بين افسردگي

ارتباط م«عناي 

 پدرش را از دس

 

كنم كه بايد  مي

 داشتن
مراقب رفتار«ي 

ا

سنجش ي

جمع انتهاي sه 
fewخاب بين 

معنا بيگر جمله 
ي جالبي براي با

ل كيك باشد، قا
دقت كنيد كه د
 از واحد شمارش
حد شمارش آن
يك معرف اسم

w مشخصاً اسم
در جاي خالي. 

  ).3گزينة 

 مشخص است ك
2هاي  رد گزينه

 اين اصالً ايده خ
  
  كردن

جام رابطة روشن
 ه غذايي

  
commu به مع

  .  شود ي

ك هفته گذشته

مشابه) 2 

ك پدر، احساس

تعلق د) 2 
behav به معناي

    
 

 .رست است
tou )با توجه به

براي انتخ ).4و  3
درست است و اگ
ه اين شهر جاي

 .رست است
c اگر منظور كل
 piece د. است

، بعد3در گزينة 
مارش است و واح
 حتماً نيازمند ي

 .سترست ا
was فعل مفرد 

).4و  1هاي  ينه
رد گ(تفاده كرد 
 .رست است

 پاسخ نفر دوم،
(كنيم  تفاده مي

 .رست است
من معتقدم: مله

  دادن
ك ن، اندازه گيري

 .رست است
محقق سرانج: مله

ذا، مقدار و وعد
 رتباط
unication كه 

rela استفاده مي
 .رست است

دختر كوچك: مله
  .نيز بشنود

 
 .رست است

به عنوان يك: مله
  .د

 شدن
 ve yourself

www.sanjeshse

   

در 2گزينه  .7
uristsاسم   

3هاي  گزينه
د fewشد، 

نيايد چرا كه
در 4گزينه  .7

cakeاسم   

شمارش آن
د). 1گزينة 

غيرقابل شم
حالت مفرد

در 2گزينه  .7
با توجه به  

رد گزي(كرد 
much است

در 1 گزينه .7
با توجه به  

much است
4.(  

در 3گزينه  .8
جمه جملتر  
افزايش) 1  
سنجيدن) 3  

در 2گزينه  .8
ترجمه جمل  
پرس غذ) 1  
رابطه، ار) 3
دقت كنيد  

ationship

در 3گزينه  .8
ترجمه جمل  

بد ديگر را ني
جسمي) 1  

در 4گزينه  .8
ترجمه جمل  

خودش باشد
ناپديد ش) 1  
به اصطالح  
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  .فظ كرد

رش به كار 
 داريـم نـه    

 ت پرسشـي    

--.  

ationgroup

  .ترسند  مي
  سب

  
  فه، افزايش

  . دهد
  عاً، حتماً

و را به اشتباه تلف
  ار

ت غيرقابل شمار
نيـاز» كمتـر «  

  م

 بعـد از كلمـات

  راني

  كن

  .ترين است ك

----------ند 

2/09/1399(  

ستند از تاريكي
مناس) 4 

.آوريم دست مي
اضا) 4 

د صادقانه جواب
قطع) 4 

ر را كرد و نام تو
رفتا) 4 

  .دقت كنيد

much با كلمات
مله، به مفهـوم

مهم) 4 

جمالت سـؤالي،

نگر) 4 

ممك) 4 

نزديك --------

 كه خواننده بدان

28 چهارممرحلة 

در خانه تنها هس
  خاص

يق آموزش به د
 يت

تواند نجا كه مي
 قانه

دار  اشتباه خنده
 ت

د» خود را گرفتن

hدر ضمن ). 4 

عناي جمجه به م

 وا 

در ج). 4و  2ي 
  

 ك زندگي

 سرد، آرام

-----عنايي به 

ك »شد اين است

12  


م( و علوم انساني 

 كوچك وقتي د
ويژه،) 3 

ي تجربه از طري
جمعي) 3 

همه سؤاالت تا آ
صادقا) 3 

وقتي كه او آن
قدرت) 3 

جلو خنده خ«ي 

و 3هاي   گزينه
با توج). 3گزينه 

ناشنو) 3 

هاي رد گزينه(رد 
).4و  3، 2هاي 

سبك) 3 

خونس) 3 

  

ه شده از نظر مع

هفته طول بكش 2
  يست

  .واهد يافت

يازدهم؛ ادبيات

هاي ست كه بچه
 

ش خود را به جاي
 

ش كرد كه به ه
 ت

خودم را بگيرم و

cont به معناي

رد(رتري داريم 
رد گ(رش است 

 ك

ز فعل قرار بگير
ه رد گزينه(نيم 

 مفعول

  است؟  ت
.ه فعال هستند

 آن خط كشيده

2ا حداقل براي 
ناي افسردگي ني

ادامه خو ------

سنجش ي

ن عجيب نيس اي
اضافي) 2 

شتر علم و دانش
اعتياد) 2 

، مرد جوان تالش
به ندرت) 2 

م جلوي خنده خ
 خنده) 2 

ain your lau

ياز به مفهوم بر
calo قابل شمار

كوچك) 2 

ست و بايد بعد ا
مكي استفاده كن

شيء، م) 2 

 اخير) 2 

نادرستس متن 
شوند، چرا كهمي

زير 2 پاراگراف 
  »دوره«

ها اگر اين نشانه«
به معندت كوتاه 

---------ورد 

    
 

 .رست است
به نظر من،: مله
 

 .رست است
امروزه ما بيش: مله
 

 .رست است
در مصاحبه،: مله

 ر حقيقت
 .رست است

من نتوانستم: مله
 قلب

ughter جالب 

 .رست است
 معناي جمله، ني

oriesحالي كه 

  ).1د گزينه 
 .رست است

 مشابه، يكسان
 .رست است

prob مفعول اس
h بايد از فعل كم

 .رست است

 .رست است
 رس، موجود
 .رست است

 موارد زير براساس
چار افسردگي نم

كه در episo“ .رست است
per  به معناي»

 .رست است
« عبارتنده از 

براي يك مددن 
 .رست است

ًال با بحث در مو
  افسردگيلف 

www.sanjeshse
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ترجمه جمل  
ضربان ق) 1  
به اصطالح  

در 2گزينه  .8
با توجه به  

رود، در ح مي
ر(» بيشتر«

در 1گزينه  .8
شبيه، م) 1  

در 1گزينه  .9
blemاسم   

howمانند 

در 3گزينه  .9
 خطر) 1  

در 4گزينه  .9
در دستر) 1

در 4گزينه  .9
يك از كدام

كودكان دچ  
در 3گزينه  .9

”odeكلمه   
riodكلمة   
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هدف نويسن  
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(p q)∧  

  .شد

a a=2 4  

d −2  

a b−2 2  

ationgroup

  .ت است

q r∧  ≡

نادرست نيز باش 

a a+  212

d− −4 2 24

b , a b= −2

2/09/1399(  

 رد؟

 درست، نادرست
q  p  
  د  د
  د  ن
  ن  د
  ن  ن

(p q)∧ 

pتواند  كه مي

a− − =4 12

=4 

b=  =1

28 چهارممرحلة 

 چيزي اشاره دا

  .ست

p  وq هر دو
p q∧  

  د
  ن
  ن
  ن

p T≡

p برسيم چرا ك

d
,a= = 2

2

  a −1

(  

13  


م( و علوم انساني 

  .م شد

ده است به چه

------ .  

شود و گزاره اس ي

در حالت  2ره 
p q∨  

  د
  د
  ن
  ن

  .درست است

بودن  ه درست

d
 −

22 22

)2(ي و آمار 

يازدهم؛ ادبيات

  است؟  ت
مريض نخواهيم

 خط كشيده شد
  »ايي

-------------

مي بررسياش  ي

q نادرست و گزا
(p q)∧ 

 1بوده و گزاره 

  .است 

  .ت است

q توانيم به نمي

d − =2 2 12

رياضي

سنجش ي

  چيست؟

نادرستس متن 
م يه كنيم، هرگز

زير آن 1گراف 
هاي غذا گروه«ي 

-----ذا بخوريد 
  شت

ستي يا نادرستي

p  درست وq

) (p q) ∨
  د
  د
  د
  د

pره  ~ q∧ ب

F ،F ،F  وr

درست 4ها گزاره 

و درست بودن 

= 

    
 

 .رست است
وان براي متن چ

  م
 .رست است

 موارد زير براساس
تغذي ،هرم غذايي

 .رست است
“ea كه در پاراگ

food به معناي
 .رست است

تن اگر خوب غذ
ري خواهيد داش

 .رست است
با تحقيق درس 2

 .رست است
در حالت  4و  

 .رست است
pه  q گزا

 .رست است
Fها به ترتيب  

 .رست است
 q درست، تنه

 .رست است
pدن  q و

 .رست است

 .رست است

www.sanjeshse
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براساس مت  
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a (a−2 2  

  تابع ثابت 

x x− +2  
x x− +2  
x x− +2  

f (x) =  

f ( −4  

fR =  

y r= π 2  

f ( ) = 22 2  

f ( ) =6  

{ , , ,.1 2  
  

ationgroup

a )− = 1 2

c = =2 2

x+ = 1 1
x+ = 1 3
x+ = 1 7

ax b


+  


) = −4 13

[ , ]= −1 4

, x r= π 2 2

, f− =2 12 

− =6 1 22
 }..

2/09/1399(  

a b = 2

a b a= 2

=يا  1 

xيا  2    = −1
xيا  3 = −2

a b

a b

+ =
− + = −

2

y

x

π
 =2 22

f ( ) = −44 12

  . است

28 چهارممرحلة 

b =1

a b c+ + = 5

A           

f (x) =
−4

r

r

π =
ππ

2
2 2

1
4

=1

سبك خراساني

  )ي
  )يان
  .ست

2(

14  


م( و علوم انساني 

5

  . نيست

{A , ,= −2 2 

x= −3 1

  .ت

x
y =

π

2

4

هاي س ل از نشانه

ن و بديع معنوي
علم بيا(اره عاست

بك خراساني اس
  ) بيان

2( فنون ادبي 

يازدهم؛ ادبيات

ف هيچ عضوي

{. تواند باشد ي

ها برد تابع است

   قدر
 

 تأكيد بر مفعول

علم بيان(تلميح 
راية تشخيص و ا
ز ناصرخسرو سب

علم( و استعاره 

 علوم و

سنجش ي

به حذف نيازت و 

مي

هyط بر محور 

 .سابي است

 اعتقاد به قضا و
 اعتباري دنيا ي
  

نشانه» مر« برد

و استعاره و تلص 
ر دو مصراع و آر

شعر از. بي است
بيه و تشخيص

    
 

 .رست است

 .رست است
رد نظر تابع است

 .رست است

 .رست است

 .رست است
يعني تصوير نقاط

 .رست است

 .رست است

f برابر اعداد حس

 .رست است
جبرگرايي و) 1
ناپايداري و بي) 3
ستايش عقل) 4

كار) 2(ه گزينة 
 .رست است

يصراية تشخ آ) 1
تشبيه در هر) 2
فاقد آرايه ادب) 3
هاي تشب آرايه) 4
www.sanjeshse
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 و هجـران  

 ديگـر بـه    

هـاي   گزينه

از » ايدر«د 

  .ي ناميد

  .ستند

بـه روضـة    

ationgroup

فراق) 3(گزينة 

زينـةسـه گ كـه    

قديرگرايي در گ

  .ي شده است

كاربرد» ت«مت 

ن را انوار سهيلي

ي بكار رفته هس

گلشـن ب) (دوس

2/09/1399(  

گ. خراساني است

ـود در حـالي كـ

نين اعتقاد به تق

ق توجه بيشتري

، در قسمت»يدون

گرداني نمود و آ

هاي وجه شبه: دن

مگاه به قصر فرد

28 چهارممرحلة 

ي فكري سبك خ

 آن را وصف نمـ

و همچن) 1زينة 

ي به برتري عشق

همي«كاربرد » پ

  .كردند ي

 انشاي خود بازگ

.  

دمي بود» پ«ت 

بزم() اي است ه

  يه گسترده
  ه گسترده
   گسترده

15  


م( و علوم انساني 

است كه ويژگي

ن سخن گفت و

در گز(نيكوست 
  .ورد

 در سبك عراقي

پ«در قسمت » 
  .شوند

فني بازنويسي مي

له و دمنه را به

.آيد» ت«سمت 

يدن، در قسمت

رفت مانند توشه

بيتش: ه بسوخت
تشبيه: ة خودرو
تشبيه: ن است

يازدهم؛ ادبيات

ال مورد تأكيد ا
  ي

توان  عشق نمي

ز دوست رسد ن
خو به چشم مي 

داند كه زها مي

»ابا«كاربرد » ب
ش ي محسوب مي

ساده را به نثر ف

ي است كه كليل

  .اند شبيهي

در قس» ماند» «ب

لرزي» ب«سمت 

معر) (زر شوي (

چو پروانه)  بليغ
همچو اللة) ضافي

دلم چو بيد لرزان

  . رد 
  ولن

  ق دا رد
  اعالتن

سنجش ي

وصا) 2(ر گزينة 
 قدر و جبرگرايي

 است كه دربارة
 

ي چون هر چه ا
)4(ي در گزينة 

يزين چل را برتر

ب«در گزينة » ر
 سبك خراساني

ور سثگان آثار من

سين واعظ كاشفي

اضافة تش» سارخ

ب« در قسمت 

جاي بودن، در قس

)كيمياي عشق

   مشبه به: يح

تشبيه تركيبي(
تشبيه بليغ اض(
د) تشبيه بليغ( 

ق دا/ ذو ني چ 
فعوستفعلن     

ذو ق/ دا ني چ /  
    مفعول     فا

    
 

 .رست است
زهدريايي در) 1

عتقاد به قضا و
 .رست است

ورد نظر معتقد
 .اند ق پرداخته
 .رست است
هاي راقي انديشه

هيز از زهدريايي
عقل)  3(ه گزينة 

 .رست است
مر«كاربرد »  لف

ين عاليم زباني
 .ست استر

راساني نويسندگ
 .رست است

نوشتة مالحسي: 
 .رست است

ل رخگ«و » جود
 .رست است

به كردار،» الف«
 .رست است

قدم بر ج» الف«
 .رست است

) (انمرد چو) (
 

 .رست است
سلي ،مشبه: يحز

 .رست است
  . است

( :شكآتش ا) 2
: (آتش هوس) 3
دل صنوبري) 4

 .رست است
  ت آن

دا ن/ غا يب  رِ/  
س     فعولن     م

يا ر غا يب/  ر 
        فاعالتن  

www.sanjeshse
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در 4گزينه  .11

در گزينة مو
توصيف عشق

در 2گزينه  .12
در سبك عر

و پره) 1، 3(
در حالي كه

در 3گزينه  .12
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در 2گزينه  .12
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انوار سهيلي
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2(گزينة در 
3(نة در گزي

4(در گزينة 
در 4گزينه  .13

شكل درست
دي دا ر يا(

مستفعلن  
دي دا(و يا 
مفعول     
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 فقـط بـه    

 )2(گزينـة  

 و فـراق و   

 بـه  را او ي 

ationgroup

عاشـق) 4(ينـة  

ر گن مضـمون د  

و جـدايي. دشـو 

زنـدگي تـاريخ وا 

2/09/1399(  

  .شود

در حالي كه گزين

همـين. رام بـاد 

ش ديـده مـي   ـت     
  .خورد  مي

به اشاره فرمانرو 

28 چهارممرحلة 

(  

  حكمي

  .ي است

ش ه شكل زير مي
  

شود د  ديده مي

نبرد وجود او حر

  .م پخته شود

ك خراسـاني اسـت
و ث به چشم  ت

عموماً مؤلفان 

16  


م( و علوم انساني 

)ركن 8( لِ من 
  )ن
 

  )كن

مح) 3(در گزينة 

اضافه استعاري: م

كه به) 4(گزينة 
)ركن دارد 8(م 
  ن

ق در سه گزينه

د پي نخداون نع

طريق انسان خام

بـوط بـه سـبك
هاي ت در قسمت

نگاري تاريخ وع
  

)2(اريخ 

يازدهم؛ ادبيات

با د/ ك ني  بِ
ركن 8(د ر و/ ال 

 )ركن 6(ار رس 
رك 8/ (بان   بي طَ

خموش بودن د 

  .ي است
  .ست
آستان غم. ست

  )دركن دار

 هستند به جز گ
ري كـ نم/ د مه 

تن        فاعلنال

در وجود معشوق
  .ه است

يند و به قلم صن

 است تا بدين ط

ف، ب، پ كه مربـ
ك عراقي است د

نو اين در. م شد
.كردند مي ضبط

 تا

سنجش ي

  علن

بر و/ ي  ن ك ن
ا الحك / مي  نْ

ساَ يِ/ گو يا  يِ
طَبا  غم /تم  ف

)2(ر گزينة د. 

تركيب وصفي: وز
تركيب وصفي ا 
تركيب وصفي ا 

ر 6(خ را  اش/ ر 
  فاعلن    

هاي آوايي   پايه
عت ك بد/  سا 

فاعال              

نا شدن عاشق د
 به معشوق داده

هان خلقت را ببي

ايش و امتحاني

  .شود ج مي

اي الفه قسمت
مين فكري سبك

ن به بعد مرسوم
ض و ثبت و صيف

    
 

 .رست است
التن فاعالتن فا

 .رست است
ها/ ا ف ج د قَص
يان قِ/  سايا ب 

ي ط/  ال اي طو 
فگُك / دان  نچ

 .رست است
نگيزدشور برا) 1
 .ست استر
شمع دل افرو) 1
:سپر آهنين) 2

:اشك غماز) 4
 .رست است

ا مرخا م ه/  رد 
اعالتن         ف

ها داراي چنين
ت يكشْذا / گ 

         فاعالتن
 .رست است

ق و فنق و معشو
انديشد و خاطر

 .رست است
هاي جه  زيبايي

  .ود
 .رست است

راق همچون آزما
 .رست است

ره از دربار خارج
 .رست است

قگرايي در   عقل
دنيا كه از مضام

 .رست است
  6فحه 

از دوره تيموريان
توص ويژه، و ركز

www.sanjeshse
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شو ديده مي
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هجران و فر
در 2گزينه  .13

شعر اين دو
در 1گزينه  .14

روح شادي،
اعتباري د بي
  
 

 
در 3گزينه  .14

صف 1درس   
نگاري ا تك  

متمر صورت
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 خبـر  يك 

 مكان و ن

ي زنـدگي  

 سـال،  ـان 
 مسـير  ـد 

در نتيجـه   
 و اسالم پاه

 ميـان  در م 

 درآمدهاي
نوان عطايا 

 نسبت اوي 

را به  )لغان
 خصـوص  ه 

 شـده  ـاب 
 از بردن م

. شده اسـت 
 و اسـالمي 

ationgroup

نقد. پردازند مي

زمان فاقد كه تي

اي صـورت قبيلـه      

همـا اواخـر  در. 
تهديـ ،عمليـات  
.بودنـد  كـرده  

سپ ميان بزرگي

اسـالم نشـر  اي 

د عثمان، و عمر 
مدها را تحت عن

گيري سخت و ي

مبل( داعيان ازي 
بـه خالفت، ركز

حسـ و زيركانـه  
اسم بدون سپس

تر بيان ش  جامع
ا عـالم  بـه  هنـد 

2/09/1399(  

م آن نقد به طالح

روايت و خبر. اند ي

 عربسـتان بـه ص

.گرفـت  نظامي 
اين اهداف از ي

غـارت  و صـرف 
ب جنگ هجرت، 

بـرا مسـاعدي ه  

خالفت دوران 
فه دوم اين درآم

زيستي ساده اما 
.  

شبكه منظمي ي
مر از دور مناطق

بسـيار  سيعبا 
س و كردند مي ان

تر و ها دقيق ينه
ه و صرم يونان، 

28 چهارممرحلة 

اصط به و كنند ي

ريخيات رويداد ك

ل شـبه جزيـره

نيروي تشكيل 
يكي. دادند نجام

تص را مسلمان ن
دوم سال در ام

، زمينـهاسـالم  
 

در. شد دگرگون
خليف .شد سرازير

نبود، اسالمي ت
كرد جلوگيري ن

عباسي خاندان ،
م را خود هاي ت

داعيان تبليغات
بيا را پيامبر يت

بت به ساير گزي
ايران، هاي مدن

17  
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مي عتبارسنجي
  .تاس خبر

يك مهم ركن و
  .يست

ركز نبودند و كل

به تصميم خدا 
ان مدينه از خارج

مهاجران اموال ن
سرانجا سلمانان،

عليـه  آنـان  مي
 .بر فراهم آورد

د نخستين فاي
س مدينه درنان 
مساواتپايه  م بر

آنان گرايي جمل

هجري دوم رنق
فعاليت كانون ن،
ت .بودند داده رار

بي اهل به مويان
.  

همين دليل نسب
تم فرهنگي و مي

يازدهم؛ ادبيات

اع را آن شوند، ي
خ اصالت بررسي

د مكان و زمان 
ني برخوردار افي

شبه جزيره متمر

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

مس توسط قريش
  .صورت گرفت

نظام هاي فعاليت
ه حكومت پيامب

خلف دوران در ي
به خزانه مسلما
سط خليفه دوم

تج و اندوزي روت

ق اوايل در اموي
داعيا اين. كرد ي

قر بود، عرب جر
ام ستم و ظلم و 

خواندند  فرا مي

مده است و به ه
علمي آثار انتقال 

سنجش ي

مي رو روبه اريخي
ب و اعتبارسنجي 

:نمكا و زمان س
كا اعتبار و صالت

 در يك نقطه ش
  .اند ل داشته

آيا نزول دنبال ه
اطالعات و نظامي

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

ف كاهش و ندق
محدود گسترش

اسالمي جامعه ت
ه فتح شده بود ب

نحوه توزيع توس 
ثر از قريش، گان

ا حكومت با رزه
سري فعاليت مي

مهاج هاي قبيله ي
اميه بني حكومت
آل محمد ومت

كتاب آ ن جمله
و اقتباس نبش

    
 

 .رست است
  14فحه 
تا ارشگز با تي

همان حقيقت 
 .رست است

  16فحه 
براساس ها زارش
اص از باشد خص

 .رست است
  21فحه 

نكه قبايل فقط
تعاملر يگ بايكد

 .رست است
  37فحه 
به هجرت، خست

ن عمليات چندين
شا به مكه ركان

كاروات تعقيب 
مكاني در شرك

 .رست است
  38فحه 
خن جنگ در ش

گ و حجازنطقه 
 .رست است

  47فحه 
وضعيت نيز اديص

هايي كه سرزمين
.كرد توزيع نان

بزرگ و خالفت ن
 .رست است

  63فحه 
مبار و مخالفت ي
كه به صورت س 
درگيري گرفتار 

حك معايب خست،
حكو به را مردم 

 .رست است
  72فحه 

سوم دقيقاً همان
جن ترجمه، ضت

www.sanjeshse

در 3گزينه  .14
صف 2درس   
وقت مورخان  

در ،تاريخي
در 3گزينه  .14

صف 2درس   
گز سنجش  

مشخ و دقيق
در 1گزينه  .14

صف 3درس   
به دليل اين  

كردند و مي
در 2گزينه  .14

صف 4درس   
نخ سال در  

چ مسلمانان
مشر تجارت

تدوام سياست
مش لشكريان

در 3گزينه  .14
صف 4درس   
قريش ناكامي  

من هاي قبيله
در 4گزينه  .14

صف 5درس   
تصاق نظر از  

س از فراواني
مسلما ميان

كارگزاران به
در 1گزينه  .14

صف 6درس   
گيري اوج با  

،وجود آورد
كه خراسان

نخ آنان. بود
خاصي، فرد

در 3گزينه  .14
صف 7درس   
در عبارت س  

نهض از منظور

erv.ir
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 شـكوفايي  

 ديگر و لي
 فلسـفه،  در

 مـاوراءالنهر 

ـه اسـت و    

متـر در   ـي 

 تـأثير  ديگر 

 بـه  نيـز  ي 
اي ملـي و   

 نظـاير  و ـا 
 هـاي  زيـره 

 تجـاري  و

ationgroup

و فكـري  و مـي 

اسماعيل مذهب 
د زيـادي  هاي ه

مـ و هندوسـتان 

لوچ قـرار گرفتـ

ميلـ 154حـدود  

يكـد روي بـر  ي 
.  

سياسـي هـاي  ري
هـا ري و پـارك    

هـ حكومـت  بين
جز سـاختن  با ي

و تفريحـي  وني، 
  .است داث

2/09/1399(  

علم هـاي  شرفت

تعاليم به مسلط
رساله و ها كتاب 

ه تـا  آن از خـارج 

ين كشور قوم بل

حين بارشي آن 

نـواحي. دارد ـي 
.يكديگرند تأثير 

ريـ گ ميمصـ ت و 
ناحيـه گردشـگر

ب جنگ وقوع گر،
عربيت متحده 

مسـكو جزاير ين
احد حال در عي

28 چهارممرحلة 

پيش در زيادي ار

م داعيان و لمان
كه بودند اي سته

خ و فاطميـان  و 

در جنوب ا. ست

 است كه ميانگي
 . ت

سياسـ و اعيتمـ 
تحت قتصادي،

ها حكومت بلكه
ي ايجاد يـك ن

ديگناحيه  به يه
براي مثال امارا 
اي كاربري. است 

مصنوع جزاير ين

18  
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بسيا رتأثي رجمه

عال تربيت زرگ،
برجس عالمان و 
قلمـرو درون را 

در افغانستان اس

ن ناحيه داخلي
ك در كشور است

تاج فرهنگـي،  ، 
اق نظر از ويژه به

ب نيستند بيعيط
ي يك دولت برا

ناحي يك ساكنان
.شود انساني و 

كرده ايجاد طقه
اي در هتل و رزاا

)2(غرافيا 

يازدهم؛ ادبيات

تر نهضت. ن بود

بز آموزشي و مي
انشمنداند كز،
اسـماعيلي  ـوت 

راكندگي اقوام د
  .شود شامل مي

حيه بارشي ايران
زان بارش اندك

اقتصـادي، دالت 
ب آنها ترين فتاده

ط محيط و ها ان
هاي ي يا تصميم

س اجباري نتقال
طبيعي نواحي 

منط در جديدي
با و تفريحي ات

  جغ

سنجش ي

در دوره عباسيان

علم مراكز يجاد
مراك اين وختگان

دعـ و كردند ف

كه متعلق به پر 
 اين كشور را ش

ين ناحتر سيعو 5
اي از ميز ي نشانه

مبـاد ينـواح  گر
دوراف حتي و حي

انسا معمول ابط
ريزي برنامه. دذارن

ان ناحيه،در يك 
تغيير يا تخريب

ج نواحي فارس، 
امكانا لوكس، ي

    
 

 به زبان عربي د
  .مانان داشت
 .رست است

  76فحه 
ا از فاطميان سي

آمو دانش اغلب 
تأليف علوم ديگر 

  .دند

 .رست است
  7فحه 

7 نقشه صفحه 
درصد از 2دود 

 .رست است
  5فحه 

5 جدول صفحه 
و اين گستردگي

 .رست است
  13فحه 

ديگ باكره زمين 
نواحمروزه همه 
 .رست است

  14فحه 
روا تأثير تحت ط

گذ مي تأثير حي
سعه كشاورزي د

تفظ، موجب ح 
خليج هاي آب ر

هاي آپارتمان و ها
 .رست است

  23فحه 
www.sanjeshse

ترجمه آنها
مسلم تمدن

در 3گزينه  .15
صف 7درس   
اساس هدف  

.بود معارف
و فقه كالم،

داد گسترش
 
  

 
در 2گزينه  .15

صف 1درس   
با توجه به  

حدجمعيتي 
در 4گزينه  .15

صف 1درس   
با توجه به  

و. سال است
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

در 3گزينه  .15
صف 2درس   
هر ناحيه ك  

ا .گذارند مي
در 4گزينه  .15

صف 2درس   
فقط نواحي  

نواح بر شدت
صنعتي، توس

تواند مي آن
در مصنوعي

وياله و است
در 4گزينه  .15

صف 3درس   
erv.ir
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 انتقـالي  ش
 فصـول  و 
 دريافت را 
 دسـت  از 

 سـتوني از    

  ياهي
  ويش گياه

هاي   جنگل
  ر

 طـي  هـا  ه

اشـكال  . ت 

ationgroup

گردش مدار بر ن
شـب  و روز طول

انرژي كمترين 
را خـود  سـطح  

برابـر بـا وزن د

پوشش گيا
امناسب براي رو

ناسب براي جم
دا خزان

ورقه اين حركت 
  .است ي

اسـت ديگـر  ـاي 

  .ن تعلق دارد

2/09/1399(  

زمين محور بودن
طو و تاريك و ن
قطبي نواحي ي،

از شـده  جـذب 

آزاد درياي سطح

  ش
نا  بارش

ه سرد سال 
  سال ه گرم

نتايج. لغزند مي
آتشفشاني هاي ه

هـ مكـان  به آنها 

جهان نيا به دي

28 چهارممرحلة 

ب مايل. كنند مي
روشن منطقه عت
كلي طور به. شد
ج انرژي و روند ي

س در آن مقدار 

بارش
كمبود ب

ورهبارش در د
بيشتر از دوره

م هم امتداد در 
كوه پيدايش و) 

 پراكنـدگي  در
 در جـانوران  و

انتقال و مكان 
  .است ن

آ يم ديپد نسان

  

19  
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نم دريافت را يد
وسع انتقالي، و ي

وبي متفاوت باش
مي فرو كامل كي

و كند مي وارد ن

  ما
  ا زياد است

ترين ماه بين 
  است 3منفي 

يا و كنند مي رد
ها گسل( ها ست

د نيـز  ارتفاعـات 
و گياهـان  زيـرا  

يك از ذرات دن
مكان يك در اد

  

ان و عمل شهيند

)2(شناسي  عه

يازدهم؛ ادبيات

خورشي انرژي ي
وضعي كتحر ي

ره شمالي و جنو
تاريكي در ماه ند
  .بياورند ت

زمين سطح از د

دم
اختالف دما

يانگين سردم
درجه تا م 18

برخور هم به ند،
شكس ها، كوه هشت

 و هـا  ناهمواري 
گذارنـد؛  مي ثير

شد كنده حاصل
اب توسط ذرات ن

ت و هر چه با ان

  باشد؛ تيالن

جامع

سنجش ي

مساوي زمان دت
طي كه شود مي 

نيمكر در و تلف
چن مدت به ستان

دست به انرژي 

واحد يك بر هوا 
  .تر است

  ام آب و هوا
  خشك

  معتدل

شون مي نزديك م
رش ها، خوردگي 

نوع خاك، و ي
تأث نواحي انوري

  . هستند ن

ح بيشتر رسايش
شدن انباشته صل

انسان است يندگ

دو سطح از عقال 

    
 

درمد زمين هاي 
موجب خورشيد

مخت نواحي در ل
زمس در حتي ها

دوباره آنكه دون
 .رست است

  24فحه 
كه است يرويي

مت سانتي 76فاع 
 .رست است

  28فحه 
نا  ب و هوا

  

 

 .رست است
  40فحه 

هم به يا دور هم
چين ايجاد سال،

 .رست است
  57فحه 
هوايي و آب وامل
جا زندگي و هي
زيستن به ادرق ي

 .رست است
  47فحه 
فر نوع اين: شي

حاص فرسايش ن

 .رست است
محصول زن يسان

 .رست است
يدارا ديبا يهان

www.sanjeshse

بخشهمه   
خ دور به آن

سال مختلف
آنه. كنند مي
بد دهند، مي

در 1گزينه  .15
صف 3درس   
ني هوا فشار  

جيوه به ارتف
در 4ينه گز .15

صف 3درس   
ت آبعالم

B

C

  
در 3گزينه  .15

صف 4درس   
ه از ها ورقه  

س ها ميليون
در 1گزينه  .15

صف 5درس   
عو بر عالوه  

گياه پوشش
معيني ارتفاع

  
  
  
  

رد 1نه گزي .16
صف 4درس   
اشكال كاوش  

اين: تراكمي

 
 

در 3گزينه  .16
جهان انس  

در 1گزينه  .16
فرهنگ جه  

erv.ir
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 پاسـخ  ها
ختلـف بـا   

 را ريـ متغ ي

 ژهيـ بـه و  ي

ـ ي س  ياس

 يو فرهنگـ 

صـر  ع: ت 

ـ يران ا    يران

 يز مرزهـا      

 هـر  نياد
ه و معرفت 

  .شود ي

شـاورزيِ  
  . يافت

 و آورد هم 
 غـرب  صر

ذف قـدرت   
گسـترش   
از  و ردنـد ك

ationgroup

ه پرسش نيا ه
مخ يخيتـار  طيرا 

يهـا  ر و پرسش
  .ب بدهد

ـ  ـ  وي گ يعلم

و ياقتصـاد ي 
  .ردي

و ياقتصـاد  يـا 

داشـت يگ اسالم

زنـان و دختـر ي

ـان مسـلمان، از

ـ بن يهـا  ش اي
شناسانه انسان ،

يم منجر ئيسم

كشاقتصـاد   ـب، 
داران تغيير مايه

فـراه شـنگري را  
معاص فرهنگ و د

حـذ يتـدا بـرا  
يبـرا  تيحيسـ 

ك ير اخـتالل مـ   

2/09/1399(  

نتواند به يهنگ
در شـر ن،ياديـ 
ثابت بشر يها ش
پاسخ مناسب ري

فرهنگ يبزارها

يها  و سازمان
يگ يم اريدر اخت

ازهـين نيتأم ي

در فرهنگ شهير

يبـرا  يو روسر

  الفت
 كوشـش عالمـ

ـ عقا  و ارزش دي
شناسانه، يهست

دئبه  پذيرد مي

ترتيـ بـدين  ورد؛  
سرم ـ  كارگران

هـاي روش لسـفه 
داد تسري آن ق

در ابت كـه  گونـه 
مس غيحله، از تبل

را دچـار يرغرب
 

28 چهارممرحلة 

گر فرها .خ دهد
يبن يهـا   پرسش

پاسخ به پرسش 
يمتغ يازهاي و ن

از اب ي اقتصاد

نهادهاتفاده از 
را د گريد يورها

يبرا كرد، يمل م

شكل گرفت كه ر

ز چادر، روبنده و

دوره خال: شد 
و بـا تـالش و ي

.دهنـد  يم ليك
ه يها ن پرسش

  .ست

را نم يوحينكه 

را بـه وجـود آو 
رعيتي به روابط

فلس گسـترش  ـة 
عميق هاي ه اليه

گ آنها همان. تند
مرح نيتند، در ا

ريجوامع غ يموم
 .گذاشتند يم ر

20  
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 و جهان پاسخ
انسان عالوه بر 
ييتوانا ديبا ين

ها پرسش نيه ا

و ياسيس ،يم

خود، با است يد
كشو استي و س

ة جهان غرب عم
  .نداشت 

ش ييها  مقاومت

استفاده از ،يس

انينما ي اسالم
ياسـ يس يهـا  ت

  فت

آن را تشك يها ه
همان يعني ند؛يآ

ا يز جهان هست

يل ايباشد، به دل

داران د سـرمايه  
ر ـ ارباب  روابط

زمينـ ،مردم ي
به غرب فرهنگ 

نداشت ينيد ةزيگ
گرفت خدمت  به
فرهنگ عم ،تي
ريآن جوامع تأث 

يازدهم؛ ادبيات

ر دربارة انسان
.خواهد داشت

فرهنگ جها. ود
خود، به نياديبن

نظام يابزارها 
  .ند

 به قدرت اقتصاد
ده، كنترل بازار

و سلطة قدرت ة
يرهنگ اسالم

 فرهنگ غرب،

شمس يهجر 13

وباره در جامعه
ز عملكرد قدرت

دوره خال:  كرد

هيال نيتر قي عم
آ يم دينسان پد

ب يا تصور آن از

همراه با يت عقل

عت، قشر جديـد
متحول شد و ي

زندگي و فتارها
سطحي هاي يه

انگ يحيغان مس
را يپروتستان ي
يحيمس غيتبل 

ياسيخبگان س

سنجش ي

بشر نياديبني 
خود را نخ تيو

شو يم مواجه ي
ب يها و ارزش دي

از شيمارگران ب
كنن ي استفاده م

ستعمارگر با اتكا
نشاند دست يها

ةيدر سا نكهيا ل
ذف مظاهر فر

ل نفوذ و سلطة

14 يد 17در  
  ر

د يجاهل يرها
اسالم، فارغ ا ي

ع مختلف عبور ك

هر فرهنگ، ني
ا ياساس يها ش

فرهنگ غرب ين

اگر با شناخت ،ي

ل آن رشد صنعت
داري ِي سرمايه

ر هنجارها، ح
الي از را والريسم

از مبلغ تير حما
يها والر، حركت

آنان با. كردند 
بر نخ زين يسونر

    
 

يها به پرسش 
دفاع از هو يي

يمتفاوت يازهاين 
دي و براساس عقا
 .رست است

، استعمفرانومار 
اطالعات يّناور

مار نو، كشور اس
ه دولت قيازطر و

 .رست است
ليبه دل يستعمار

حذ جز يا چاره ،
 .رست است

ن اسالم، در مقابل
  المي
يقانون بي تصو

دوره استعمار 
 هنجارها و رفتا

يجهان يها رزش
جوامع ياسيو س

 .رست است
اديبن يها ارزش

ر پاسخ به پرسش

، جهان بينيسم
 .رست است

يدنيو يكردرو با
 .رست است

الجارت و به دنب
 صنعتي اقتصاد

 .رست است
سطح در رايج 

سكو روشنگري،
  .د

 .رست است
در يسكوالر غرب

سكو استيس جاد
د استفادهت خو
فراماس يها مان

www.sanjeshse

ديابتدا با  
يدهد، توانا

و ها پرسش
ه باشدداشت

در 4گزينه  .16
در استعم -  

فن و ها رسانه
در استعم -  
و يالملل نيب

در 1گزينه  .16
استبداد اس  

جهان غرب،
در 3گزينه  .16

در جهان -  
بيداري اسال

به دنبال -  
:ممنوع شد

ها، ارزش -  
و ا ديعقا -  

و ييايجغراف
در 2گزينه  .16

و ا ديعقا -  
در هنگفر

  .شناسانه
سكوالري -  

در 1گزينه  .16
بي روشنگر  

در 1گزينه  .16
گسترش تج  

به فئودالي
در 3گزينه  .16

دنياگرايي  
هاي ر فلسفه

آورد ديدپ را
در 3گزينه  .17

س يها دولت
جيو ا سايكل

قدرت يجهان
سازم قيطر
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 كليسـا   
 هويـت . د

 انيدر م ي

ت جوامـع    

 فيضـع  ي 

قـدرت   بـر 

  4صفحه 

  39فحه 

وني قـانون  

داننـد؛   مـي  

اند و  يشيده

ationgroup

قـدرت فـول 
بودند سكوالر مالً

يغرب يها شهيند

را بـه صـورت يـ 

كشـوريصـورت   

بي متكـ  زيالم ن

 .است ن

ص 1درس .ستيم

صف 5درس . دند

دگرگو. ود ندارد

 آنچه را آنهـا نم

زندگي بشر انديش

2/09/1399(  

ا با غربي وپاي
كام و شناختند 

   .شد )ردها

ا بسط يبرا ين

غربـ جوامع  كه

بـه ص يد اقتصا

ر و گسترش اسال

سطح جهان در 

 دانستن آن هس

 و محاكمه كرد

ي در جهان وجو

كنند كه ان مي

هاي هستي و ز ه

28 چهارممرحلة 

وردر ا بار تين
نمي معنوي و ي

ها و لر كنت( گ

ماسو يها وهيش

شكل گرفت ي

و روابط يحيس

نشر. كرد ليحم

ها تمدن و ها گ

دانيم و در پي ي

راط را بازداشت

هيچ چيز ثابتي. 

گما جا حاضرند

ترين مسأله سي

21  


م( و علوم انساني 

نخست كه بودند
هويت ديني با را

اربابان بزرگ و ها ل

شبودند، از  ميه
  .جستند بهره 

ديجد ياقتصاد
  .رد

مس مبلغ يها روه
  .بود ييپا

خود را بر آنان تح
  .دوآن ب يگ

فرهنگ بين چالش

كه چيزي را نمي

ت حكومتي سقر

.ول جهان است

م، كساني كه آنج

د كه درباره اسا

 فلسفه

يازدهم؛ ادبيات

ب جديدي صادي
ر خود پيشين، 

فئودال تيحاكم

سه يغرب يورها
يغرب ريغ يها

و ا ياسيس يده
آور در يراموني پ

نفوذ گر ،ينظام
اروي ز كشورها

 بود، فرهنگ خ
ت و قدرت فرهنگ

چ از اي نمونه الم

وياي آن است ك

 خدايان؛ مقامات

ط به تغيير و تحو
  

كنم را آشكار مي

اند ساني هم بوده

سنجش ي

اقتص سياسي اي
هاي حاكميت ف

  .است قومي

منجر به ح ساي

كشو ياسيس ت
كشوره ي اقتصاد

  :ت

سازماند ،يستم
ه صورت جوامع

ن ديتهد قيز طر
از يكيت تسلط 

شكست خورده 
لكه مرهون قوت

اسال فرهنگ ا

آيد؛ گو پيش مي

ايماني به ن و بي

كليتوس مربوط
32صفحه  4س

ي ناداني كسي ر
  40 ه

شكل گرفته، كس
   29فحه

    
 

 .رست است
ها حاكميت ها، ت
رخالفب آنها .د

ق و سيوناليستي
 .رست است

يقدرت كل يجي
 .رست است

تيها كه در حاكم
و ا ياسيبگان س

 .رست است
هاي نادرست رت

:  
نوزدهم و بيدة 

جوامع را به گري
  :م

نوزدهم از ر قرن
هر بخش آن تحت

  :ارم
مغوالن آنكه از

آن نبود بل يظام
 .رست است

با غرب رهنگ

 .رست است
كه براي انسان پ

 .رست است
سد كردن جوانان

 .رست است
يشه معروف هرا

درس. ئنات است
 .رست است

ن دليل كه وقتي
صفحه 5 درس. 

 .رست است
جا كه تمدني ش 

صف 4 درس. اند

www.sanjeshse

در 2گزينه  .17
ملتت ـ  دول

آمدند پديد
نا اغلب آنها

در 4گزينه  .17
يزوال تدر  

در 1گزينه  .17
فراماسونرها  

رجال و نخب
در 2گزينه  .17

بررسي عبار  
:ت اولرعبا  
در دو سد -  

يو د يمركز
عبارت سوم  
در ،چين -  

كه ه درآمد
عبارت چها  
با آ چين -  
و نظ ياسيس

در 4گزينه  .17
فر مواجهة  

  
  

  
در 4گزينه  .17

الي كؤهر س  
در 1گزينه  .17

با اتهام فاس  
در 3گزينه  .17

دومين اندي  
زندگي و كائ

در 4گزينه  .17
شايد به اين  

.دانم من مي
در 2گزينه  .18

گمان هر بي
ا سخن گفته
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 3 درس .د  

كنـد،   ي مي

بعد مجـرد  

» شناسي ت

ند، قناعت 
21  

ه از قواعـد    
يرمنطقـي    

3  

صفحه  4 س

براي آنهـا،  

ـ   نيهمچن
باعـث   يه  

 محققان د؛

ationgroup

ت كـرده بودنـد

هر علم را بررسي

هاي ب  به ويژگي

معرفت«  مستقل

ا  برشان آموخته
1صفحه  3 رس

هد بـا اسـتفاده
يي از عـادات غي

0و  29 صفحه 

درس. ليل كنند

كننده ب ت و قانع

و ه يستيو ز ي
امـر، گـاه نيا .د

  .ديسجم رس

كرد مطالعه شده

2/09/1399(  

ه ديدن آنها عاد

في كه مباني ه

ق و روانشناسي

مروزه با عنوان

اي كه از دور و
در .گران هستند

خود را افزايش د
رهـاي -3 ديشـه 

4 درس .ن است

عقلي، تحل نظر ز

تن پاسخ درست
  

يو اجتماع يگ
شود يعلم م ك
منس يدگاهيد اي 

ش تعيين پيش ز

28 چهارممرحلة 

نش در زندان به

 از مباحث فلسف

مي مانند اخالق

فراواني يافته و ا

ا  به همان اندازه
روي ديگ ر دنباله

ن قدرت تفكر خ
استقالل در اند -

 به ايران باستان

ها را از دگرگوني

ن در دست داشت
 6صفحه  1 س

فرهنگ يازهاي
كيموجود در  

واحد يةنظر ك

از هاي نامه سش

22  


م( و علوم انساني 

 كه او و دوستانش

هي به آن بخش
 

رد است در علو

 بخش توسعه ف

انديشند و ن مي
ي ندارند و بيشتر

اگر انسان.  دارد
-2 مغالطات  از

 معنوي متعلق

به درستي اين د

يابيم كه بدون ي
درس .هد انجاميد

  
  ي

يدر ن رييلم، تغ
يها نييو تب ف

كي علم، نتوان به

پر كمك با يا و 

شناسي

يازدهم؛ ادبيات

هر چيزي است

شوند و گاه ي مي
 15صفحه  3 

بعد مادي و مجر

اين سي هست،
13  

ت انسان و جهان
قت نظر چنداني

شي به زندگي او
دوري -1 مانند

م داراي سلوك

بند كه بتوانند به

ت اساسي در مي
وشني نخواهام ر

تفكر             
تفكر فلسفي      

عل يها فرض ش
فيدر توص ريي
ع كي فيتعر يت

مشاهده ستقيم

ش روان  

سنجش ي

خورشيد عامل ه

ر فلسفه بررسي
درس. شود  مي

ب سان داراي دو
  14صفحه 

شنا ه در معرفت
3صفحه  2 رس

ي مانند حقيقت
خاب هدف نيز دق

سي در معنابخش
ميابد  ز دست مي

لسفه بودند و هم

دست يابدگاهي 

بوط به موضوعات
 نتيجه و سرانجا

                  
                  

شيو پ يمبان ر
يعلم، باعث تغ

حت ايو  يل علم

مس صورت به ان

    
 

 .رست است
اي خ  كه تا اندازه

 
 .رست است

ربناهاي علوم در
علم گفته ف آن

 .رست است
 معتقد باشند انس

ص 3 درس. دنداز
 .رست است

احث فراواني كه
در. گيرد قرار مي

 .رست است
ها كمتر به اموري

در انتخ جهر نتي
 .رست است

كس نقش اساس
رات ديگري نيز

  22فحه 
 .رست است

ي كه هم اهل فل
 .رست است

شيدند تا به ديد

 .رست است
هاي مرب  پرسش

هاي انسان به ي
 .رست است

                   
         11فحه 

 .رست است
در رييمان و تغ

العات در هر ع
مسائل ي در برخ

 .رست است
توا نمي را ضوعات

www.sanjeshse

در 1گزينه  .18
كو بد....    اند

 25صفحه 
در 2گزينه  .18

مباني و زير  
فلسفه مضاف

در 3گزينه  .18
كساني كه  

پر يماو هم 
در 1گزينه  .18

به علت مبا  
مورد بحث ق

در 2گزينه  .18
ه برخي آدم  

كنند، در مي
در 1گزينه  .18

فلسفه هر ك  
به ثمر تفكر،
صف 3 درس

در 4گزينه  .18
دانشمنداني  

در 2گزينه  .18
كوش آنها مي  

30  
در 2گزينه  .18

با دقت در  
گيري تصميم

در 3گزينه  .19
             

صف 1 درس
  
  
  
  

در 3گزينه  .19
گذشت زم  

اطال شيافزا
شود كه يم

در 1گزينه  .19
موض برخي  
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 كـرده،  ت
 يافتـه  مان

 كننـد  يمـ  

 آنان يجاني

طالعـات  
 است كـه  

مـورد نظـر      
ايـن نـوع    

 يچـه زمـان  
از چنـد   عد

  .د

بلكه  م؛ييما

 كـاري ظه 

ationgroup

دريافت هاي پاسخ
سازم و هدفمند

نيـي ت كـه تع  

هي حاالت و ابد

اطعامل دوم، . ود
آنها و انتظارات

كي بـر محـل م
.ي نكـرده اسـت  

چ ميدان ينم يول
شوند بع يسته م

اعتماد كرد توان

نم يبند مي تقس

حافظصورت با  

   .د

 

2/09/1399(  

پ براساس و تگو
ه معمولي، تگوي

اسـت يو عرفـ  ي

يا افزايش مي ن

شو يم كيتحر ي
ردازش افراد و

ه نوراني كـوچك
ابييـ اضـر را رد 

و م،يهست داديو
خسنند اما چون 

ت يمه كودكان ن

براساس زمان اً
  .استات 

نيا در .ميسپار

  .ت

شود يمربوط م 

.شود مي ذخيره

28 چهارممرحلة 

گفت ضمن رد قق
گفت برخالف حبه

ياصول شـرع  و 

نوجوانان پذيري ك

يرونيب يها رك
سبك پرسوم،  

ود هر زمان نقطه
، عالمت حانكند

رو كيظر وقوع 
دان يم مييبگو د

  .نام دارد بي

به حافظه ليدل ن

  .ن بوده است

صرفاً ميتوان ي نم
به آن اطالعا يس

س ياه به خاطر م

هست فاده ما هم

يمكان مشخص 

ذ ميدانش عمو 

23  


م( و علوم انساني 

محقق حالت، اين
مصاحب بنابراين، 

يقررات اجتماع

تحريك وجواني،

محر لهيبه وس ما
عامل .جه است

شو  خواسته مي
 آن را گزارش نك

  .د

مثال منتظ نير ا
ديد؟ در پاسخ با

بازيا خيره شده،

نيبه هم. دارد د

مرتبط به آن يها

 انواع حافظه را 
عدم دسترس اين 

 مدت زمان كوتا

استف زاني تابع م

و زمان كي به 

حافظه، اين در 

يازدهم؛ ادبيات

ا در. كنند مي ده
.كند مي هدايت

و مق نيه از قوان
  .كنند تار

نو دوره در موني

حواس مخست 
ز منابع مهم توج

   .شود ب

كند، از او اه مي
س از تابش نور

شود مي ك هدف

در. ديداشته باش
دانند يزلزله را نم

دن اطالعات ذخ

وجود يشتريب ي

ها از نشانه يكي 

وضوع است كه
ر دسترس بودن

تفاده از آنها در

از زمان، يريپذ

است كه يخص

است و معنايي

سنجش ي

استفاد مصاحبه
ه را مصاحبه و م

آن دسته رندهيگ
رفت ديچگونه با ن

هورم و وژيكي

نخ. ه عامل است
از يكيحافظه ما 

انتخاب يخاص ي

اي نگا  به صفحه
نگامي كه فرد پس
ت دادن محرك

د ي زلزله آمادگ
ز تيمردم اهم 

  .كنند رها مي

ي به خاطر آورد

ي، امكان خطازء

كلمه نيفتن اول

مو نيا ةدهند ن
كننده در نيي تع

است زانيساس م

عالوه بر اثرپ ،ي

تجربه مشخ رندهي

حافظه موط به 
  .ابدي ي

    
 

م روش از حالتي
معلوم را خود ي

 .رست است
دربرگ يك اخالق

گرانيرابطه با د 
 .رست است

فيزيولو غييرات
   .كند مي غيير

 .رست است
سه ريتحت تأث ه

ح. است  حافظه
يها تا محرك ود

 .سترست ا
ك اتاق تاريك

هنگ. گزارش دهد
از دستي باعث 

 .رست است
مقابله با يبرا د

ايآ .وستياهد پ
آن را ر ه زنگي

 .رست است
حله حافظه، يعني

 .رست است
جزء به جز ين

 .رست است
گف ،ينوك زبان

 .رست است
نشا، فظه كاري

اده از اطالعات،
 .رست است

 اطالعات را براس
  .مي

 .رست است
يه كارحافظ ير

 .رست است
يدر برگ يدادي

 .رست است
سله مراتبي، مربو
يم آن كاهش م

www.sanjeshse

ح چنين در
بعدي پرسش
   .است

در 2گزينه  .19
رشد درك  

در ها انسان
در 4گزينه  .19

تغي دليل به  
تغ سرعت به

در 1گزينه  .19
منابع توجه  

موجود در
شو يباعث م

در 1گزينه  .19
فردي در يك  

تابيده شد گ
گيري تصميم

در 3گزينه  .19
ديبا شهيهم  

به وقوع خوا
گوش بهروز 

در 1گزينه  .19
آخرين مرح  

در 1گزينه  .19
در رمزگردا  

در 2گزينه  .2
دهيپددر   

در 2گزينه  .2
حافمفهوم   
فااست زانيم

در 4گزينه  .20
از ياريبس  

يسروكار دار
در 1گزينه  .20

ريگ شكل -  
در 3گزينه  .20

حافظه روي  
در 4گزينه  .20

شبكه سلس  
انجا تيفيك
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