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 آزمايشي آزمون پاسخ تشريحي
  دوممرحلة ـ  يازدهمسنجش 

)23/08/1399(  
)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 

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

    sanjesheducationgroup@  هاي آزمايشي سنجش كانال تلگرام آزمون
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@sanjesheduc

  .ست

ابوالفضـل   

ـران خيـر    

  شدن بدان

و » جـام « 

ك پوسـتة   

ationgroup

پارچة ندوخته اس

»قاضـي بسـت  

  ن
  )جز بودن
بـه ديگـ(مانـدن   

ور ش يي و حمله

⇐رار بگيـرد    

ز بادام داخل يـك

/08/1399(  

برابر با پ» جامه«

  
«در حكايت . ت

خانه افكنده شدن
عاج(را انداختن 

براي ديگـران ما

افتادن در جا: ه

يام و غـالف قـر
  .) يي هستند

مانند دو مغز(ت 

  .ست
 

/23 دوممرحلة (

  ر

«ه گزينة ديگر 

  

  .شد ه مي

.»نيكي«حكايت 
ول شخص است

در رودخ: ه شبه
خود ر: وجه شبه

چيزي از ما ب: ه

وجه شبه) 4چو 

مشير بايد در ني
 مصراع دوم كناي

يمي بودن است

نوعي استعاره اس
 .دستوري دارند

2  


ت و علوم انساني 

صاحب بر و بار 

ه است اما در سه

  .ت

زبونخوار و ) 5
  )سپاهي

ر شهر توز بافته

  .ست

دارند؛ مانند ح ي
شد، زاوية ديد ا

  .ت تاكنون

وجه) 4چو : بيه
و) 4چو : تشبيه

وجه شبه) 4چو  

چ: ادات تشبيه) 3

  .مجاز است 
  .مجاز است» 

و واقعاً شم!) ماند
هر دو جملة(ي 

دن و بسيار صمي

شد، تشخيص و ن
 بيت استقالل د

)2(سي 

 يازدهم؛ ادبيات

:برومند// جيوه 

چة دوخته آمده

رست آمده است

5خيلتاشان ) 
جو و س ي جنگ

  .ت نيست
اي كتاني كه د ه

  )لند شد
درست اس)  چانه

تعليميي جنبة 
حضور داشته باش

  . است
بوده است شروطه

ادات تشب) 3تي 
ادات ت) 3شل  ه
:ادات تشبيه) 3

3آتش : شبه به

»جام« ⇐ت 
»شمشير« ⇐

م كف دست نمي
 دارند نه مجازي

ايه از همزاد بود

  . است
چنگ داشته باش
 اول است و دو

  .ن دارند

 فارس

سنجش

به رنگ ج: گون ب

عني لباس و پارچ

در» ماندنفرو«و 

4شدن زايل ) 3
است به معني» ه

ة ننگ و خجالت
ي نازك از پارچه
به وجود آمد، بلن

زنخدان،(و زنَخ 

ي بوستان سعدي
ت در آن روايت ح

  .حضور دارد
در قالب مثنوي

مشرايي از دورة 

كشت: مشبه به) 
روباه: مشبه به) 

3شير : مشبه به

مش) 2. شده است

راب و مستي است
ت جنگ نيست 

شراب در ك(شد 
 معناي حقيقي

پوست بودن كنا

آميزي حس» تار
سازِ چ) رة ناهيد

ع مصداقِ مصرا
جناس ناهمسان 

    
 

 .رست است
سيماب ←يوه 

 .رست است
در مع جامه» 1

 .رست است
و» شبهت«، »د

 .رست است
3حطام ) 2يه 

غزوه« م خانوادة
 .رست است

ماية: نيست ري
قبايي: قباي زي

ب( برخاستزاهز 
و» مرغزار«الي 

 .رست است
هاي لب حكايت

قتي راويِ روايت
جريان داستان ح

د» تحفه االحرار
واج چهارپاره سر

 .رست است
)2بادپا : مشبه) 
)2خود : مشبه) 
م) 2تو : مشبه) 

مشبه حذف ش) 
 .رست است

نوبت شر= ست 
وقت= نيست  ير
بايد در كف باش» 

در مصراع دوم،
 .رست است

در يك پ  كسي

گريستن به گفتا
سيار(ن كه زهره 

راع دوم مثال و
»دست ـ دوست

www.sanjeshse

  
 
در 2گزينه  

جيو: سيماب
در 1گزينه  

«در گزينة 
در 1گزينه  

نژند«معناي 
در 3گزينه  

ما اندك) 1
هم» غازي«(
در 4گزينه  

عا: 1گزينة 
تو: 2گزينة 
هز: 3گزينة 
امال: 4گزينة 

در 2گزينه  
غا: 1گزينه 
وق: 2گزينة 

بيهقي در ج
ت«: 3گزينة 
رو: 4گزينة 

در 4گزينه  
)1: 1گزينة 
)1: 2گزينة 
)1: 3گزينة 
  )رساندن
)1: 4گزينة 

در 2گزينه  
 اس جامنوبت
 شمشينوبت
»جام«واقعاً 

د» شمشير«
در 1گزينه  

با) بيت الف
  )بادام

نگ«) بيت ب
اين) بيت ج
مصر) بيت د
د«) بيت هـ

erv.ir
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نـاس تـام   

  .ه است
  

 بيـت دوم     

.  

 فعل شدن 

عل گذرا به 

ه بـه پـول    

ationgroup

جن ⇐ن اسـت  

ر شده و استعاره
.صراع اول است

كـم قيـد بـراي

  .شده است

.شود رداشت مي

يك ساخت از+ 

فع» شود«ست و 

، تظاهر كن كـه

/08/1399(  

 عقاب و شاهين

  
جانشين شاعر» 
 در مص» كبوتر«ت

شود كه در حكه

اليه تشكيل ش ف

.  

  .اسب ندارد
مله، اين معنا بر

+ـه + ه مفعول 

  .شدده

مسند است» مرده

 

تشخيص بدهي،
  .ت

/23 دوممرحلة (

همان» باز«لي 

.كرار وجود دارد
»كبوتر«راع دوم 

صفت) رهيده(ه 

  .ت
اي خوانده  گونه

ز مضاف و مضاف

نيز هست» تب«
  .تضاد دارد» ت

اي تنا چ واژه هي
ه معني كلي جم

ضيِ فعل گذرا به

كرد) 4   مد

پژم«: مرده شود

 .رح شده است

دوست ظاهري ت
گرفت را خواهند 

3  


ت و علوم انساني 

 در دو مورد قبل

آراية تك ⇐) ل
 كرده و در مصر

رسته. است» دم

  .نما است ض
رديف است» يش

بايد به كل بيت

ا» خاميِ خود« 

« معنا متضمن 
درست« معنا با 

ه در اين معنا با
ده كه با توجه به

  .م است

بن ماض« الگوي 

گفته آم) 3      .د

پژم ←ساخت 

جويان مطر جنگ

ت واقعي را از د
، دستت ماندگي

 يازدهم؛ ادبيات

هد در حالي كه

چنگال(عنا دارد 
ه كبوتر تشبيه

بود« مخفف فعل

ض دارد و متناقض
خويش«. م هستند

ر نرفته است و ك

اما) زده ند بهت

ست كه در اين
ست كه در اين

آمده كه و سالم
، آمدمحضر شاه

  .جمله هستند
  .مسند است» 
متمم» راي«. ت

  . است

هول حتماً بايد

شود ار بسته مي

ن فعل مجهول 

منان به دست ج

ي اين كه دوست
ت در زمان درم

سنجش

ده مي» دوباره« 

و مصراع يك مع
خست خود را به

خواند كه مخ» دم

ن ظاهري متناقض
هاي بيت دوم يه

هيچ فعلي به كار

مانن( واژه است 

 
  )چرا(= 

  ي سه چار

آمده اس بيماري 
آمده اس بيماري 

تن درست وي 
جازة ورود به م

هر دو فعل ج» ه
»اقبال«. ه است

فعل مركب است
مسند» آگاه«. 

ساختار فعل مجه
  .شد

به كا) 2 

توان از آن س نمي

 بسياري از دشم

ين است كه براي
يك از دوستانت م

    
 

 .رست است
سوم معني» باز
  

در هر د» چنگ
اعر در مصراع نخ

بد«را بايد » بدم
 .رست است

 خامي، سوختن
قافي» رفتار ـ كار

ر بيت نخست ه

يك» زده غرامت
 .رست است

 پس) 2بسي ) 
(چه ) 2چنان ) 
يروز) 2القصه ) 
  سخت) 

 .رست است
در معني» علت
در معني» علت

در معني» درست
اجدر معني » بار

 .رست است
داده«و » گشاده
اليه مضاف» حال
بخشي از ف »پاي
متمم است» راه

 .رست است
 باشيد كه در س

برقرار باش»  آن
 .  خواهد شد
 .رست است

ناگذر است، پس

 .رست است
ت كشته شدن
 .رست است

 صورت سؤال اي
اي و ببين كدا ه

www.sanjeshse

در 2گزينه  
ب«: 1گزينة 

.وجود دارد
چ«: 2گزينة 
شا: 3گزينة 
بد«: 4گزينة 

در 2گزينه  
از: 1گزينة 
ر«: 2گزينة 
در: 3گزينة 
  .باشد

غ«: 4گزينة 
در 4گزينه  .

)1: 1گزينة 
)1: 2گزينة 
)1: 3گزينة 
)1: 4گزينة 

در 3گزينه  .
ع«: 1گزينة 
ع«: 2گزينة 
د«: 3گزينة 
با«: 4گزينة 

در 1گزينه  .
گ«: 1گزينة 
ح«: 2گزينة 
پ«: 3گزينة 
ر«: 4گزينة 

در 3گزينه  .
دقت داشته

معناييا هم
افروخته) 1

در 3گزينه  .
ن» پژمردن«

  .مسند
در 2گزينه  .

بيتدر هر دو 
در 3گزينه  .

معناي بيت
نيازمند شده

erv.ir
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ـش اسـت    

رده اسـت؛    
نـزد او بـاز    

ضـر نيسـت   

صف عاشقي 

  تقليد كارِ

زمـرة آنهـا   

نـد دادن و    

ationgroup

ت جهـد و كوشـ

  .نمود ي

 اسير خـود كـر
كنـد و نـ را نمـي 

شك دارد و حاض

ت چهارم در وصف

پس با! را بگيرد

 و بزرگان، در ز

هـوده بـودن پنـ

  .سازد مي

  ت

  گفتند  د ـ مي

/08/1399(  

ين در، در مشت

ران را فراهم مي

هن و وجود مرا
ر  ديگر هواي او

هدية سلطان ش

بيت. ندگار است

كه جاي چشم ر

ليد رفتار نيكان

هوم بيت دوم بيه

ن را ماندگار نم

دگار ـ راه راست

ـ سراييده بودند

  كنند

/23 دوممرحلة (

 كرد كه كليد اي

زي خود و ديگر

 روي تو تمام ذه
ارش دل بكند،

در حالل بودن ه

 و عظمت خداون

شود ك باعث نمي

تواند با تقل  نمي

مفه. اقالن است

ت و شكوه هم آ

نيكو ـ پرورد) 3

اي ـ از ـ عده) 3

ك ترين عمل مي 

 

)2(

4  


ت و علوم انساني 

اي را باز رِ بسته

خود روزو تالش 

ور باشم، خيال
ويد كه اگر از يا

اين است كه د» 

ت حقايق غيبي
  .داند مي

رود اما اين ب مي
  .يد

ذات عالي ندارد،

صيحت عات و ن

ي است كه قدرت

 3

 3
  ملمعات 

ي ندارند ـ آگاه

 دهند نجام مي

(، زبان قرآن 

 يازدهم؛ ادبيات

ِي مقدر، بايد در
  .آيد ي

ز، شير با سعي و

حتي اگر از تو د
گو گزينة يك مي

»ت نزديك است
  .يرد

در دريافت  عقل
شوق را بيهوده م

پا هم به خواب م
 شايستگي رسي
ي كه جوهر و ذ

عاشقان به مالمت

 و هستي دنيوي

  

 نشده است ـ مل

ني كه ـ اعتقادي

دانند ـ ا د ـ مي

 عربي،

سنجش

 رسيدن به روزي
ش به دست مي
ستان سعدي نيز

گويد كه ح ر مي
 شاعر در بيت گ

قيامت سخت«ة 
 صله و انعام بپذ

ناتواني 3و  2، 
صف عشق و معش

پا: نخوانند آن را
وان به بزرگي و

كسي: كان نرسد

 اهميت ندادن ع
  . است

ي زندگي انسان

   داند ي
سبت ـ راه خدا 

 سرودند ـ كه 
ترجمه ممزوجةً 

مه نشده ـ كسا

ـ اعتقادي ندارند

    
 

 .رست است
براي: وم مصراع

 با تالش و كوشش
مورد نظر از بوس

 .رست است
رت سؤال، شاعر
مقابل اين معنا،

 .رست است
ي بست از جملة
ك را به عنوان
 .رست است

1هاي  رك بيت
ر سخني جز وص

 .رست است
اب رود، چشم ن
تو ايستگان، نمي

ز ره تقليد به نيك

 .رست است
،4و  3، 1هاي 

ردن افراد نادان
 .رست است

و بيت ناپايداري

 .رست است
  رتيب

كنيد ـ زيرا ـ مي
ر حالي كه ـ نس

 .رست است
  رتيب

معني نشده ـ س 
أبياتًا م بودند ـ 

 .رست است
  رتيب
ترجم: عندناي ـ 

  ـ آنچه را
ردمي ـ آنانكه ـ

www.sanjeshse

در 1گزينه  .
معنا و مفهو

روزي ←
در حكايت م

در 1گزينه  .
در بيت صور
درست در م

  .گردد نمي
در 3گزينه  .

منظور قاضي
ناكمال شبهه

در 4گزينه  .2
مفهوم مشتر
است كه هر

در 2گزينه  .2
پاي اگر خوا
بزرگان و شا
طبعِ دون از

  .در آيد
در 2گزينه  .2

ه مفهوم بيت
راهنمايي كر

در 3گزينه  .2
مفهوم هر د

  
  

در 2گزينه  .2
ترخطاها به 

مجادله ك) 1
آنكه ـ د) 4

در 1گزينه  .2
خطاها به تر

ممزوجة) 2
شاعراني) 4

در 1گزينه  .2
خطاها به تر

بد مردمي) 2
داند ـ مي) 3
چه بد مر) 4
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  ن 

 نا ـ کانَ 

 پارسـايي و 
ي از آن بـه  

پـس  . كـرد  
ه او گفتـه   
 به سرعت 

از  و افتاد و
ميـر  ا. كـنم       

ationgroup

  !رنج و عذاب
  ! بچشي

ترين محبوب) 4 

  .شدمن

ه ـ الزبمن ـ قلبن

وف بود، داراي پ
ايعمامه شيده و
رتـاب كسويش پ

پس بـه. خير: ت
لك هراس كرد
رد روي پاهاي او
لـب آمـرزش ك

/08/1399(  

 در دوري از او ر
زديكي معشوق

  ي

  رنده ـ النه

م يعني نااميد ن

حالوته ـ لسانهـ 

بزرگي معرو ت و
جنس نخ پوش ز

او، آشغالي به س
رت كردي؟ گفت

از خشم ما يد و
شده بود آنگاه مر
ـه بـراي تـو طل

  .ند

/23 دوممرحلة (

ش برقرار است و
و محبت را در نز

 . د

كه هر جواني) 3

گويد ـ پر مي) 2

ه اميد بر نگرفتم

ـ البخاطر عدّی 

شجاعت ينكه به
يراهني سفيد از
ه و با اهانت به ا
 به چه كسي پر
رس به خود لرزي
خل مسجدي شد
م جز بـراي اينكـ
 نفسش غلبه كن

5  


ت و علوم انساني 

آرامش و آسايش
جامي از عشق و

هستند سودمندـ 

 3

 

  . ت

قسمت اول گفته

الّسع) 4ـ و  دی

درضمن اي سالم،
كه پيحالي ت در

ه مسخره گرفته
دانيمي: ته شد
مرد از تر. هست
ي نماز داخ اقامه

نيامدم سجد در
يست كه بر هوا

 
.  
  .د

 .ست

 يازدهم؛ ادبيات

 محبوب بودن آ
تا ج) داشته باش

محبوب ـ) 3   

 .كند ايت مي
  .د

 

ترجمه شده است

درحالي كه ق/ م 

سعدجايي كلمه 

السمؤمنين عليه
رفتوفه راه ميك

لباسش را به ه و
آنگاه به مرد گفت
سردار سپاهش ه
يكه مالك براي

خدا سوگند به مس
ن مردم كسي اس

  .اب كنيد
 .  كرد

.د سبك شمارد
.ر شدن هستند
كندش تواضع مي

  ص كنيد 
جه نكردن به اوس

سنجش

دارد كه در كنار
در نظر ند(ا كن 

.            روند ي

ندان ـ كه ـ هدا
شود ـ هدايت مي

ـ زاري كنم ها ه
  خوانم ه مي

، اميدي ندارم ت

نااميد شدم: وساً 

جابج) 2ـ   القلب

المرين ياران امير
كروزي در بازار  

گان وي را ديده
آ. توجهي نكرد 
س المؤمنين وير

حالي ند درهي ك
به او گفت به خ

شجاعترين: دند

 صحيح را انتخا
ودش را كنترل
 اهانت كرده بود
 از عوامل مشهو

پروردگارش برابر 

 خطا را مشخص
خره كننده، توج

    
 

 .رست است
به اين موضوع د

دنيا را رها: جمه
 .رست است

  رتيب
به آرامي راه مي

 .رست است
  رتيب

 ارزشمند ـ فرزن
 كه هر جواني ـ

 .رست است
  رتيب

 ـ ندانست ـ چه
ب هستم ـ مرثيه

 .رست است

اميدوارم: أرجو 
 .رست است

صرُت مأيو: 3نة
 .رست است

  رتيب
 ُينشُد ـ األّيام ـ

  :ك مطلب
تر يكي از گرامي
.خالق نيكو بود

يكي از فروشندگ
هش ادامه داد و

مياخص، دوست 
خواهرفت تا عذر

مالك ب. هي كرد
ليه السالم فرمو

 .رست است
يگزينه :هازينه

ربرابر نفسش خو
ردي را كه به او
خالقي و تواضع

تر فقط درشجاع
 .رست است

يگزينه :هازينه
كار در برابر مسخ

www.sanjeshse

در 3گزينه  .2
شاره بهبيت ا

ترج 3گزينة 
در 2گزينه  .3

خطاها به تر
مردم ـ ب) 1

در 1گزينه  .3
خطاها به تر

پندهاي) 2
تربيت ـ) 4

در 4گزينه  .3
خطاها به تر

متعجبم) 1
در تعجب) 3

در 3گزينه  .3
3در گزينة 

در 3گزينه  .3
اشكال گزينة

در 3گزينه  .3
خطاها به تر

الّلسان ـ) 1
ترجمة درك

مالك اشتر
اخ بردباري و
ي. سر داشت

مالك به راه
اين شخ: شد

به سويش ر
او عذر خواه
المؤمنين عل

در 1گزينه  .3
ي گزترجمه

مالك در) 1
مالك مر )2
خوش اخ) 3
انسان ش )4

در 2گزينه  .3
ي گزترجمه

بهترين ك) 1

erv.ir
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 است پس 

ت در اينجا 

ationgroup

            

 

نجا اسم مفعول

كلمة درست) / خ

/08/1399(  

                  

  افتعال ـ متعدٍّ 

در اين» الُمَجرِّب

قرمز، سرخ: مـَراء

  !غلط است

/23 دوممرحلة (

                  

 ند 

حرفين من باب

  ُفعَلی ) 4  

ا«صحيح است ـ 

أْحَمـر ـ َحم«ي 

  ص شد

غ» ُحسَنی ِمن« 

6  


ت و علوم انساني 

 .گيحت

   
 . بود
 . بود

                .ت

  

   .درت است
كه خود را بشكن

بزيادة ح) 4      

                ي

ص» جرَّبَ «عيل 

 مجرّد است برا

مل شد ـ ناقص

شود و فاده مي

 يازدهم؛ ادبيات

، خشم او را برانگ
 .كرد

 . ش، بخشيد

سب متن است؟
ون از نخ سفيد
دار لشگر ايشان

. 
 او شجاعتر است

م متن چيست؟

م قددن به هنگا
 شير آن باشد ك

 

  للمؤّنث )2   

  ) ت
  !شود ته مي

مبني) 3          

ل ماضي باب تفع

مصدرثالثي» ن

كا :تمَّ ـ َنَقَص ) 

استف أفَعلز وزن 

سنجش

ن زباله به مالك،
 طلب بخشش ك
 را با دعا برايش

كدام جمله مناس
غال پرت كرد چو
ف شد چون سرد
.خل مسجد شد
 غلبه كند پس

مناسب با مفهوم
  . ظلم كرد

ب بهتر از بخشيد
ف را بشكند    
.ه تو بدي كرد

)        ل ندارد

، درست استدان
 فعل مجهول گفت

»         خام« 

فعل» َجرِّبَ «: 3 
  !د

سرخ و قرمز بود
  !خر، االغ: ناي

)2  ) ر ـ گران
  ـ صبحگاه

چيز يا دو كس از

    
 

ه با پرتاب كردن
الك در مسجد
رد اهانت كننده
 .رست است

مفهوم ك :هازينه
باس مالك آشغا
 شجاعت معروف

داخ قط براي نماز
بر هواي نفسش

 .رست است
ي نامجمله: ها نه

هركه را به تو ظل
دن هنگام غضب
ن شيري كه صف
ن به كسي كه به

 .رست است
  رتيب

فعل الزم مفعول
 .رست است

  رتيب
زائد حرفان(ـ  ئد

؛ براي»محذوف
   روف زائدة
 .رست است

  رتيب
موصوفهـ  ضيل

 .رست است

رتيب در گزينة
باشد درست مي 

 .رست است

س«به معناي » رة
باشد به معن» ر

 .رست است
  ها به ترتيب ه

تر ارزان( ـ غالّية 
شامگاه ـ :غداة

 .رست است

دو چه و برتري 

www.sanjeshse

فروشنده) 2
مرد از ما) 3
مالك مر) 4

در 3گزينه  .3
ي گزترجمه

مرد به لب) 1
مالك به) 2
مالك فقط) 3
هركس ب) 4

در 2گزينه  .3
ترجمه گزين

ببخش ه) 1
غلبه كرد) 2
سهل دان) 3
نيكي كن )4

در 3گزينه  .4
خطاها به تر

( مفعول) 1
در 4گزينه  .4

خطاها به تر
حرف زائ )1
م فاعله« )2
ثالثة حر )3

در 1گزينه  .4
خطاها به تر

اسم تفض) 2
در 3گزينه  .4

خطاها به تر
»الُمَجرَّب«

در 4گزينه  .4
ُحمـَرة«كلمة 
الِحمار«بايد 

در 4گزينه  .4
متضاد گزينه

أرخص) 1
عشية ـ ) 3

در 1گزينه  .4
براي مقايسه

erv.ir
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مشـهد   4 

فت داللـت        

 

مـرتبط بـا     

 راهنمـايي    

  .دند
كـرد بلكـه   

هللا و خـاتم    
ان ادعـاي  

بـه خـدا و   

ationgroup

در گزينة. ندارد

  ردن

ند كـه بـر صـفت

ن موضـوع نيـز م

 او را هـدايت و

آنان معرفي كرد
ك كـار و رد نمـي  

 لكـن رسـول اهللا
سي پس از ايشا

واهد كه ايمان ب

/08/1399(  

دو گزينه وجود ن

كمك كر: مفاَعلة

م مبالغـه هسـتن

قت دارد كه اين

ن به آن هـدف

مام كنندة كار آ
ان گذشته را انك

و﴿فرمايـد   مـي 
كرد تا كس في مي

خو مسلمانان مي

/23 دوممرحلة (

 مكان در اين د
  .يل نيست

ممصدر باب : دة

  !كند  نمي
؛ اسـمرة، سـّتار

  ! داللت دارند

. 

 

 مهمطابق ﴾أَنْفُس

د و براي رسيدن
 

ه همه انبياء و تم
تنها پيامبرانه د

كند و م رفي مي
يامبر الهي معرف

عني خداوند از م

 

7  


ت و علوم انساني 

  اسم تفضيل  
ل هستند و اسم

اسم تفضي 4دد 

ُمساَعد) 2       

بر صفت داللت
حـّالف، أّمـارت؛ 

ستند كه بر ابزار

.الثي مزيد است
  .ول است

  .شد
 !، مزيد نيست

خَسرُوا الّذينَ َن

كند ين خلق مي
 .مطابقت دارد 

دهندة راه  ادامه
شد دا مبعوث مي

  .كرد

النبيين معر خاتم
عنوان آخرين پي

يع ﴾ ...نزل الي 

)2(و زندگي 

 يازدهم؛ ادبيات

:بر جمع أکبر
اسم تفضيل بلـغ

عد أربع . نيست

  !است َفعَّلَ 
 فاعل مجرد    

نه اسم مبالغه ب
به ترتيب كلمات 
اسم مبالغه هست 

ز باب افعال و ثال
م مفعول و مفعو

باش ي مفعول مي
ولي مجرد است،

الْخَاسرِين إِنِّ ﴿ة 

 براي هدفي معي
﴾ ... شي خلقه 

را مبر اكرم خود
 كه از طرف خد
ك ان معرفي مي

را خ) ص( اكرم 
تلف خود را به ع

ا انزل اليناء ما ا
  .د

 دين و

سنجش

أکاب/ اسم مكان  
أب و أفضـليب؛ 

فضيل در جمله

َف تفعيل و وزن 
اسم: راضياً ) 1 

  جرد

كه در كدام گزين
4و  3و  1هاي 

جّوالو بّطارّية 

ل و اسم فاعل از
اسم: الُمجرَّب) 1

ب افعال است ولي
عل هم هست و

جاد با آية شريفة
.  

 هر مخلوقي را
 الذي اعطي كل

پيام) گزينه الف
 پيامبر جديدي
مه دهندة راه آنا

آن كريم پيامبر
ر اجتماعات مخت

لوا آمنا باهللا و ما
 انبياء را بپذيرند

    
 

 .رست است

:مغازه: ع َمتَجر
به ترتي 2و  1ي 

ست ولي اسم تف
 .رست است

م مفعول از باب
:ديگر به ترتيب

اسم مفعول مج 
 .رست است

جمله اين است ك
ه در گزينه: ها نه

ب 2ي در گزينة 
 .رست است

فاعل: المؤمنونَ  
ديگر به ترتيب 
سم فاعل از باب

اسم فاعل و فاع: 

 .رست است
 حديث امام سج
ف زندگي است

 .رست است
ـ اينكه خداوند  

قال ربنا﴿ا آية 
 .رست است

ـ شكل صحيح گ
هر) ح گزينة ج

يق و خود را ادام
 .رست است

ـ خداوند در قرآ
مبر اكرم نيز در

  .ند
 .رست است
قو﴿نبط از آية 

و وحدت دعوت
www.sanjeshse

در 3گزينه  .4
متاِجر جمع

هاي در گزينه
اسم مكان اس

در 3گزينه  .4
اسم: »ُمَقدَّمٌ «

هاي د گزينه
:مسؤول) 4

در 2گزينه  .4
مقصود از ج
توضيح گزين

ولي! كنند مي
در 2گزينه  .5

2در گزينة 
هاي د گزينه

ا: الُمتِقنَ ) 3
:الّناقُص  )4
   
  
  

در 3گزينه  .5
ـ  7صفحه 

شناخت هد
در 4گزينه  .5

10صفحه 
فرمايد با مي

در 4گزينه  .5
ـ 22صفحه 

شكل صحيح
آنها را تصدي

در 3گزينه  .5
ـ  28 صفحه
پيام ﴾النبيين

پيامبري نكن
در 2گزينه  .5

هوم مستنمف
وحي الهي و

erv.ir
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  .باشد

 ﴾د الرسـل  

 با نيازهاي 

 به حـق و  

يـن بـراي     

نند عفت و 

فرمايد   مي

هـا بـود و    ت
 دريافـت و    

تواند به  مي

ـت برنامـة   

نهـا دينـي    

ك و پـاكيزه  

ationgroup

ب مي) ع( عيسي 

ي اهللا حجة بعـد

خود را) شياري

م دهند و توجه

خداونـد يـك د

ضايل اخالقي مان

كند و عرفي مي
  . بود

مل تجديد نبوت
مـه زنـدگي را

ت و اينكه بشر م
  .است

شري براي دريافـ

واهد بـود و تنخ

ه او حيات پاك

/08/1399(  

 معجزه حضرت

يكون للناس علي

  .ست

بيداري و هوش(د 
  .كند ي

  .ريزي است

عمل صالح انجام

س آيات قرآن خ

عمل، كسب فض

نند اهل زيان مع
يانكاران خواهد

ل زندگي از عوام
ناتـرين بر  كامـل 

م از تحريف است
ه كامل زندگي ا

دگي جامعه بشر

كاران خ ت از زيان

ن باشد خداوند به

/23 دوممرحلة (

ددادن را شفا مي

ن و منذرين لئال

ت زندگي اسدرس

االتري بينديشد
ها را تضمين مي

اي طبيعي و غر

 ايمان آورده و ع

نام دارد و براساس
  . كنند

و در حيطة عت 

دان دگان كاال مي
و در آخرت از زي

فتن برنامه كامل
 بود كه بتواند ك

حفظ قرآن كريم
ي دريافت برنامه

ل ختم نبوت آما

در آخرت: رمايد

هد و اهل ايمان

8  


ت و علوم انساني 

و برص گرفته ر

رسال مبشرين﴿ة 

ط به كشف راه د

 رود و در افق با
ه  سعادت انسان

جزء نيازها... ا و

 مگر كساني كه

ا برگزيده دين ن
ك ان مردم تبليغ

 نظام هستي است

 را چون فروشند
شد و ته نخواهد

يي آنان در گرفت
فرهنگي رسيده

هي جزء موارد ح
امعه بشري براي

ت و اولين عامل

فر مي ﴾ ...السالم
  .سالم است

ل صالح انجام ده

 يازدهم؛ ادبيات

كه كور مادرزاد و

ه از دقت در آية

رت تست مربوط

گي روزمره فراتر
يازهاي اساسي

ـ آب و غذ) ميتا

هاست مه انسان

ها  زندگي انسان
ه تا همان را ميا

ه عادالنه بودن

كه كار پيامبران
رگز از او پذيرفت

ها و عدم توانا ن
 رشد فكري و ف

ر پرتو عنايت اله
موارد آمادگي جا

 ختم نبوت است

 من يبتغ غير اال
خرت برساند، اسال

ز زن و مرد عمل

سنجش

يماران العالج ك

ن راه عذر و بهانه

كر شده در صور

ن از سطح زندگي
ه پاسخ به اين ني

لنحبي به بلدة م( 

ر زيان براي هم

كه خداوند براي
ء هم فرمان داده

در حيطة انديشه

هايي كه ت انسان
م اختيار كند هر

سطح درك انسان
 به آن درجه از

ش مسلمانان در
خود برسد، از م

ر دربارة موضوع

و﴿ آية شريفة 
تگاري دنيا و آخ

هر كس از«: يد

    
 

 .رست است
ـ شفاي بي 41و 

 .رست است
ـ مسدود ماندن  

  .شود
 .رست است

هر دو عبارت ذك
 .رست است

 زماني كه انسان
بيند كه رو مي به

 .رست است
ـ نياز به آب 7

 .رست است
 طبق سوره عصر

.  
 .رست است

و روشي ك ـ راه  
ستاده و به انبياء

 .رست است
ـ برنامه اسالم د  
  .است... و

 .رست است
ـ قرآن سرنوشت  

 ديني جز اسالم
 .رست است

ـ پايين بودن س  
ل قرآن بشريت

 
 .رست است

ـ تالش و كوشش  
دي و اجتماعي خ

 .رست است
ـ اين شعر  31و 

  .ي است
 .رست است

ـ خداوند دربارة
 مردم را به رست

 .رست است
فرما ـ قرآن مي  

www.sanjeshse

در 1گزينه  .5
و 42صفحه 

در 1گزينه  .5
11صفحه 

ش دريافت مي
در 3گزينه  .5

ـ ه 8صفحه 
در 4گزينه  .5

ـ  7صفحه 
تري روب مهم

در 1گزينه  .6
و  2صفحه 

در 3گزينه  .6
ـ  8صفحه 

.صبر نمايند
در 1گزينه  .6

17صفحه 
ها فرس انسان

در 3گزينه  .6
ـ18صفحه 
داري و امانت

در 1گزينه  .6
33صفحه 

هر كس كه
در 4گزينه  .6

29صفحه 
در عصر نزول

 .حفظ كند
در 4گزينه  .6

29صفحه 
نيازهاي فرد

در 2گزينه  .6
و 29صفحه 

كامل زندگي
در 2گزينه  .6

ـ  33صفحه 
تواند كه مي

در 4گزينه  .6
49صفحه 
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 و نـاتواني   

كتابي كـه  

ال ﴿اورنـد    

ده است تا 
 از اعضـاي   

  .ت

اتي ماننـد     

واس خـود  
خـدا وجـود    

ationgroup

ت نهايت عجـز

ز جنس كتاب، ك

هماننـد آن را بيا

ت را انتخاب كر
تـر دقيـق  ـرآن 

ي آيات قرآن است

و بيـان موضـوعا
  .نمايد  مي

  .ن است

توان با حو ا نمي
لـذا خـ... ينـيم   

  .دهد قرار مي

  ».گذارم مي

/08/1399(  

قرآن براي اثبا: 
 

اي از  داد معجزه

تواننـد هم  نمـي 

 كلمات و عبارات
 عبارت آيات قـ
ن نزول تدريجي

نمايـد و ت مـي     
 اعجاز محتوايي

از محتوايي قرآن

 كه چون خدا را
 چشم خـود ببي

در كنار هم ق» ص

ه صحنة وجود نم

/23 دوممرحلة (

  .ست

:آن چنين است
 .آنها داده است

را قرآن قرار) ص

 قرآن را بياورند

ترين  و مناسب
ق جذب كند و
م دروني در عين

ـه تـدبر در آيـات
هليت از موارد ا

آن از موارد اعجا

آورند اين است
توانيم خدا را با 

هدف مشخص« 

  .نمايد خاذ مي

نباشد، من پا به

  ديني
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ت و علوم انساني 

دوران جاهليت ا

ج شكل صحيح آ
 قرآن را هم بر آ

ص(پيامبر اكرم 

شوند تا همانند

ق قرآن زيباترين
ه را به سوي حق
ند دربارة انسجام

  .ن است

 ما را دعـوت بـ
عقايد دوران جا

قرآ جانبه بودن 

آ دعاي خود مي
ما نمي ر، چون

  .دهد ل مي

راي رسيدن به

را اتخا» سكوت«

  .ت

  .د

لت من موجود ن

هاي ف و اقليت

 يازدهم؛ ادبيات

ز عقايد دذيري ا

تند اما عبارت ج
هاي مانند سوره

معجزه اصلي ) 

س و جن جمع ش
  

ف ژرف و عميق
هاي آماد  و دل

كنند  را تأييد مي

عجاز لفظي قرآن

قرآن ،﴾غيراهللاد 
 تأثيرپذيري از

جامعيت و همه

يلي كه بر اين ا
به عبارت ديگر! 

تشكيل» س و ماده

ديده منظم را بر

«طبيعت موضع 

برتر است» آورندة

دهد  تشكيل مي

تا عل« است كه 

معارف

سنجش

بوط به تأثيرناپذ

 ب صحيح هست
تي يك سوره م

)پيامبرنه (داوند 
  .د آن را ندارد

د اگر تمامي انس
.يبان هم باشند

 براي بيان معارف
د نظر را برساند
دارند و همديگر

 عبارت دربارة اع

ولو كان من عند
ما را متوجه... و

 درباره موضوع ج

كنند، دلي كار مي
خدا وجود ندارد

حس« مادي را 

 نظمي اجزاي پد

و نبود، ماوراي ط

پديدآ«واال و » ت

قانون عليت را» 

ل هر پديده اين

    
 

اين موضوع مرب 
 .رست است

ـ عبارات الف و
شنهاد آوردن حت

خد: ح قسمت د
وان آوردن مانند

 .رست است
گويد ـ قرآن مي  
هر چند پشتي ﴾

 .رست است
ـ خداوند  44و 

وجه معناي مورد
يگر هماهنگي د

 .رست است
ـ كل سه 44و 

 .رست است
﴿ـ آية شريفة    

دوستي وي، علم
 .رست است

ـ هر دو عبارت

 .رست است
وجود خدا را انك
يافت نمود، لذا خ

 .رست است
هاي الحادي و ب

 .رست است
ل و منطق، هر
 .رست است

ي در مورد، بود و
 .رست است

يك علت«داراي 
 .رست است

»معلول«و » ت
 .رست است

ها، زبان حال يده

www.sanjeshse
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42صفحه 
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ونـد شـك        

  .رند

  .دارند

  .است» قر

دسـت  » ود  

ationgroup

بـر وجـود خداو

بر پي به مؤثر مي

  .ر نمايد

  .دانند ين مي

دربارة خداوند د

فق«ي حاصل از 

منـافع خـو« از  

  . علت است

/08/1399(  

  . نيست

داشـت و در براب

زنند از اثر پ  مي

  .ياموزيم

 مادي اظهارنظر

را علت نخستي» 

، موضع ترديد د

هاي رواني ، عقده

د يـارهـا كننـ  

نياز از باشد، بي

/23 دوممرحلة (

سازگار» . ندارد

ـد را خواهنـد د

 

دست» طبيعت

راد متخصص بيا

  .ت

  ».كند 

ربارة جهان غير

»طبيعت«ديون 

گنجد  آنها نمي

  .شد

ران جواني دارد،

را ر» لودة خـود 

نب» معلول«يزي 
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ت و علوم انساني 

 جز ماده وجود

  .دارد» دانم ي

ضع شك و ترديـ

 .ز شرك است

مادي و ماوراي ط

ني را از افرب دي

محقق شده است 

ميوجود پيدا «

تواند در رد، نمي

دانند و ماد ن مي

طة تجربة علمي

باش تري مي حيح

ي افراد، در دور

  .ت

محيط آ«ستند 

ت است و اگر چي

 يازدهم؛ ادبيات

چيزي«عبارت 

نمي«ي موضع يع

رابر خداوند موض

وحيد و دوري ا

جهان غير م«ت 

  . انكار دارند

شويم، بايد مطالب

»كنجكاوي«س 

  .است» ديگر

«ه به وسيلة آن 

غير مادي را ندا

را علت نخستين 

 خداوند در حيط

جملة صح» .ست

ا ر معتقدات پاره

است» حيد نظري

توانس ني كه نمي

 نيازمند به علت

سنجش

با ع» .جربه است

دات ماوراي طبي

فكر نكنند در بر

يامبران الهي، تو

ب علمي به اثبات

ماديون موضع»

ر با خدا آشنا ش

ي انسان براساس

عوامل د«سته به 

است كه» نياز« 

 ابزار شناخت، غ

»خدا« الهيون 

ي مادي، وجود

نياز از علت اس بي

ي در سهم بزرگ

توح«وند نشانگر 

ريت آمدند كسا
  . پرداختند

است،» معلول«

    
 

 .رست است
ها راه شناخت تج

 .رست است
ي در برابر موجود

 .رست است
اي كه علمي في
 

 .رست است
تقاد الهيون و پي

 .استرست 
با تكيه بر مطالب

 .رست است
»هان غير مادي
 .رست است

م خودمان بيشتر
 .رست است

 اكتشافات علمي
 .رست است

ي، وجودش وابست
 .رست است

اصلي هر پديده
 .رست است

كه علوم تجربي،
 .رست است

علل و معلوالت،
 .رست است
هاي كه، در مكتب
 .رست است

داوند موجودي بي
 .رست است

هاي رواني كه ه
 .رست است

ة ما دربارة خداو
 .رست است

 براي نجات بشر
مخالفت با آنان
 .رست است

«ز آن جهت كه 

www.sanjeshse
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few  درست
ي نتوانست 
معمـوالً در  

وي ديگـر،   
  

رد (ه كـرد   
اگـر  . كنـيم  
وقتـي   يچ

باشد و از  ي
در نتيجـه،  

شـتري بـه   

  .كنند مي

  هي

ationgroup

w معنادار شد 
كسي هيچردند، 

م muchكلمـة  

از سـو). 2و  1ي  
).3رد گزينة ( 

How اسـتفاده
ترجمـه كن» هيچ

هيه تو گفتم كه 
  ).4زينة 

مي» هيچ«عناي 
د. مارش هستند

شد كه توجـه بي 

  رت

  .جه كنيم
  هنگي

ي جذاب ديدن م
  طور مناسب

  ايي

  . برسانند
، دانش، آگاهالع

  .را نگه دارد
  شنهاد دادن

/08/1399(  

اگر جمله. كنيم
مرين زيادي كر

ك). 4و  2هـاي    

هـاي د گزينهر( 
m استفاده كرد

w manyاختار       
no  ه«به معناي

چند بار به: ست 
رد گز(ست است 

به مع noمعادل 
piece قابل شم

خواهد ه از ما مي

مها) 4 

ين كشورها توج
فره) 4 

 مقصد مسافرتي
به ط) 4 

  . بوده است
توانا) 4 

ن قرن به پايان
اطال) 4 

د، تعلق داشت ر
پيش) 4 

/23 دوممرحلة (

ترجمه ك» هيچ«
غم اينكه آنها تم

ينـهرد گز(سـت   

  .دي نبود
اً كم بوده است

manyمراه آن از 

بـل از آن از سـا
oيد جمله را با 

پاسخ صحيح اس
درس a littleس 

littl به نوعي م
eشمارش مانند 

ل است و همواره

 ه

خي و فرهنگي بي
 وب

طور مكرر از اين
 ور صادقانه

ناكش از جنگ
 ه

ي را قبل از پايان
 وع

ه پيش فوت كرد
 د داشتن
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ت و علوم انساني 

 no  به معناي»
رغ متاسفانه علي 

few درسـت اسـ

سر و صداي زياد
ها قطعاً عداد بچه
توان هم ت و نمي

ت، پـس بايـد قبـ
l  وa little باي

پa little  شد 
منطقي شد، پس

eهمچنين، ). 1
سامي غيرقابل ش

  

حيط زيست قائل

نشانه) 3 

هاي تاريخ تفاوت
محبو) 3 

للي زيادي به طو
به طو) 3  

دردس تجربيات 
تجربه) 3 

ه پروژه تحقيقاتي
موضو) 3 

ش، كه چند ماه
وجود) 3 

)2(انگليسي 

 يازدهم؛ ادبيات

ست جمله را با
:خ صحيح است
wادار شد، پس 

  ).3و  2ي 

مهماني بود كه س
ي زياد، پس تعد
ل شمارش است

شـمارش اسـت
littleخاب بين 

معنا گر جمله بي
معنا و غيرم الً بي

1رد گزينة (ست 
واحد اس). 3زينة 

).2رد گزينة (د 

 محافظت از مح

ج از كشور، به ت
 

المل دشگران بين
ر سليس و روان

ه رمانش براساس
 شكل، حالت

 آنها قرار بود كه
 ت

ي را كه به پدرش
 داشتن

ا

سنجش

 a fewكافي اس
پاسخa few شد 
جمله معنا. شود
ها رد گزينه(ود 

 كمي بچه در مه
 نبود سر و صدا

غيرقابل»  و صدا

قابل ش»  و مرتبه
 ديگر، براي انتخ
رست است و اگ

جمله كامالً. ري

قابل شمارش اس
رد گز(ر نيست 

pi استفاده شود

ش زيادي براي

 ارزش) 2 

 از رفتن به خارج
اضافي) 2 

ل تعطيالت، گرد
به طور) 2 

حبه او گفت كه
ش) 2   ي كردن

من اطالع دارم،
فعاليت) 2 

هايي خواهد كتاب
تعلق د) 2 

    
 

 .رست است
wو  fewب بين 

معنا ش جمله بي
رانندگي قبول ش

شو في پديدار مي
 .رست است

آنقدر تعداد: مله
 معناي جمله و

n  سر«با معناي
 .رست است

t  بار«به معناي
از سوي). 2و  1

در littleار شد 
ة مهربانت نگذار

 .رست است
informa غيرق

ر با جمله سازگا
so بايد ازieces

 .رست است
معلم ما ارزش: مله
  .يم

 ايده، امتياز
 .رست است

ما بايد قبل: مله
 عالقه

 .رست است
در اوج فصل: مله

  مكرر
 .رست است

در يك مصاح: مله
گيري عمل، اندازه
 .رست است

تا آنجا كه م: مله

 .رست است
خ دوستم مي: مله

  دادن

www.sanjeshse
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است و اگر ج
در امتحان ر
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در 3گزينه  .7

timeاسم   
1هاي  زينهگ
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نظر معنايي
omeبعد از 

در 2گزينه  .8
ترجمة جمل  

طبيعت كني
نكته، فا) 1  

در 4گزينه  .8
ترجمة جمل  
مورد ع) 1   

در 1گزينه  .8
ترجمة جمل  
به طور) 1  

در 3گزينه  .8
ترجمة جمل  
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نهاست بـه  

رد گزينة ( 

رد (داريـم    
ت اسـت و    

ationgroup

هايي كه خانة آن

  .ت
  نا

  دار

 a استفاده كرد

  يسه كردن

ر جـاي خـالي د
فعـل مثبـت راي

  .ترين است ك

/08/1399(  

ه  چرا كه جنگل

  افتن
  

 آشنا شده است
آشن) 4  

مقد) 4 

a fe  ياa little

مقاي) 4 

در» هـيچ «نـد      
كه اين جمله دار

نزديك -------

/23 دوممرحلة (

راض قرار دارند

د دادن، بهبود يا
ط برقرار كردن

ها همة همسايه
ود، در دسترس

  .يد

 ه، تذكر، نكته

ewتوان از  مي 

  ن كردن
  ر بودن

 ي كردن

هـوم منفـي مانن
دهد در حالي ك

  

---ر معنايي به 
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ت و علوم انساني 

معرض خطر انقر

بهبود) 2 
ارتباط) 4 

ما هم اكنون با ه
موجو) 3 
دقت كني»  بودن

اشاره) 3 

onlyبا كلمة . 

تمرين) 2 
متغير) 4 

پيروي) 3 

ياز بـه يـك مفه
د مي» هيچ«اي 

ن صحيح است؟

يده شده از نظر
   »ط انسان

 يازدهم؛ ادبيات

در معن پرندگان 

بوده است، امجا 
  مشخص
آشنا«ه معناي 

 

).4و  3هاي  ينه

 ي كردن

لحاظ معنايي ني
مالت منفي معنا

تو براساس متن
  .داد 

زير آن خط كشي
خته شده توسط

---  
  .اد شده است

 

  . دارد

   است؟

سنجش

 معتقدند كه اين
 .ن هستند

 ] نابود شدن
  

ي چند هفته اينج
خاص،) 2  س

be on fam به

وسيله) 2 

رد گزي(ش است 

  
   كردن

بررسي )2 

ادامة جمله، به ل
any تنها در جم

  ).4رد گزينة 

ورد دكتر اسپرانت
صلح اهميت مي

ز 2در پاراگراف 
مصنوعي يا ساخ«

----------تو 
مللي باشد، ايجا

 چيست؟ 2ف 
  . زبان جهاني

 
ها عيبي ند ي بچه

س متن صحيح
    

 

 .رست است
دانشمندان: مله

حال ناپديد شدن
كنايه از ن[شدن 

  گرفتن
 .رست است

او فقط براي: مله
، با اعتماد بنفس

 miliar terms
 .رست است

 
 .رست است

pe قابل شمارش

 .رست است
  كردن

ش دادن، ايجاد ك
 .رست است

 ردن
 .رست است

در ا but وجود 
yكلمة ). 2و  1

ر(ستفاده كنيم 
 .رست است

 موارد زير در مو
ي مشترك در ص

 .رست است
construc كه د

ma  به معناي»
 .رست است

تن، زبان اسپرانت
الم  يك زبان بين

 .ت استرس
مله آخر پاراگراف

شتر معناي يك
 .رست است

  متن چيست؟
ست خيالي براي

 .رست است
 موارد زير براساس
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  .شد

  .د

~ (p  

شـد، پـس   

p  
  د
  د
  ن
  ن

  p  
  د 
  د  
  ن 
  ن  

 پس گزاره 

  p  
  د
  ن

ationgroup

باش ت درست مي

آيد ك بدست مي

q) p ~ ≡ ∧

باش درسـت مـي   

  q  
  د
  ن
  د
  ن

~ p q
 د ن
ن  ن
 د  د
ن  د

باشد، رست مي

p ⇔ ~ p
  ن
  د

/08/1399(  

فرد است 3ست يا 

ض كردن هر يك

~ q ~ (~ p

pچـون   q∨

  p q∧
  د
  ن
  ن
  ن

q ~ p∧ 
  ن
  ن
  د
  ن

ادرست گزاره در

~ p⇔

  ن
  ن

/23 دوممرحلة (

  ت است؟

عدد اول نيس 2 

دم و تالي و نقيض

p q) ~ ≡

چ. درسـت اسـت  

p (p q ∧
  د
  ن
  د
  د

p q∨  
  د
  د
  د
  ن

نا rت و هر گاه 

(  

13  


ت و علوم انساني 

  .كمك كنند

سال درست 7زير 

باشد، پس مي ~

جابجا كردن مقد

p ~ q ~∧ ≡

ن تالي همواره د

p  q)
  د
  ن
  د
  د

~ (q p)∨
  ن
  ن
  ن
  د

نادرست 3گزاره 

)2(ي و آمار 

 يازدهم؛ ادبيات

ها ك اعي به بچه

 مورد كودكان ز
  .اند ته

  .شاره دارد
  »تان خيالي

~زاره  p q∨

طي است كه از ج

  ~ (p q)∨

م يا درست بودن

q

(q ~ p)∧

rگاه  درست گ 

  

رياضي

سنجش

در زندگي اجتما

 از موارد زير در
تان خيالي داشت

اش -------به  2
دوست«ه معناي 

pض  ~ q∧ گز

طي، گزاره شرط

ست بودن مقدم
  .ست

) ~ (q p∨ ∨
  ن
  ن
  د
  د

رست، پس هر گ

pپس داريم ،: 

    
 

توانند د يالي مي
 .رست است
يك ا  متن، كدام

مي از آنها دوست
 .رست است

th  2در پاراگراف
imaginary به

 .ست است
 دمورگان نقيض

 .ست است
ض هر گزاره شرط

 .ست است

 .ست است
ي به دليل نادرس

r  درست اس
 .ست است

 .ست است
p)

 .ست است
p همواره در∨~

  .است ~
 .ست است

 .ست است
p q ~ p ≡
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p q⇔ 

 p  
  د
  د
  ن
  ن

x(x )+1 

x(x + 5 

x(x )+1 

x(x + 5 

y =
 
2

1 

x(

x







2

1 1
2 4
1
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برابـر بـا    
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(p q)≡ 

~ p  q 
  د  ن
  ن  ن
  د  د
  ن  د

) x=  26
) x=  25 6
) x= − 6
) x= − 5 6

y x x= − 

x)

x

× − =

− =

1 32
3 7

x2 4گزينه 

/08/1399(  

(q p)∧ 

p q  
  د
  ن
  د
  د

x+ − = 6
x+ − =2 5 6

x x+ + =2 6
x x+ +2 5 6

x y= 

 
8

1

x
x

=
 2

7

  .د

نفي است و در گ

/23 دوممرحلة (

(p ~ q)≡ ∨

~ p (p∧ 
  ن
  ن
  د
  د

  .باشد
 Δ > 

=  Δ > 
=  Δ < 

=  Δ >

y / x =1 25

x− −112 48

گويند تداللي مي

منف 3−، عدد 3

2(

14  


ت و علوم انساني 

) (~ p q∧ ∨

[~ q)

تا داراي ريشه با



x

= 8

ود را قياس استد

3ست در گزينه 

  . است

  ذاب

 

2( فنون ادبي 

 يازدهم؛ ادبيات

q)

~ p (p q∧ 
  د
  د
  د
  د

Δت كه  ≥  ت

q شو نتيجه مي

داراي اشكال اس 

ي سبك عراقي

  

ت نه ساده و جذ

  .د

 .هستند 7رن 

 علوم و

سنجش

q)] ~ p⇔

د، تنها الزم است

p  وp  عبارت

2ك به مرحله 

هاي يث از ويژگي

.رنگ شدي كم

مانه و پخته است

قيقي سطحي بو

س قيس رازي قر

    
 

 .ست است

 .ست است
شود جه دوم مي

 .ست است

 .ست است

 .است ست
pكه از  q

 .ست است

از مرحله يك 4و  
  

 .رست است
ت قرآن و احادي
 .رست است

ه در سبك عراقي
 .رست است

التواريخ عالم جامع
 .رست است

هاي تحقي  كتاب
 .رست است

و شمس 8ي قرن 
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 نيز متعلق 

  .دهد ي

/− − −  

'' /− − 

ationgroup

 .مان بوده است

 
نگشا تاريخ جها

ست را نشان مي

/− − −

/− − − − 

/08/1399(  

م دانشگاه آن زم

 .شته شده است
 مرصادالعباد و

  .ت

هاي آوايي درس يه

/− − − 

/ل  ''− − 

/23 دوممرحلة (

  .اني است

كرد كه در حكم

 قرن هشتم نوش
در قرن هشتم و

ول پرداخته است

 و گزينة يك پاي

−

جايي آن به شكل

15  


ت و علوم انساني 

ي و از متون عرفا

  

  .ندي هست

  .فيه است

 تبريز تأسيس ك

تاريخ گزيده در
يد و خورشيد د

گيز و حملة مغو

  .ت

 بار آمده است

  نم/  
−  

/− − − −

هاي هج عالمت

 يازدهم؛ ادبيات

انسانييت نفس 

.ست آمده است

ت در قالب مثنوي

  .ت
لم عروض و قافي

را در»  رشيدي

  .وايي نگاشت

 شده است اما ت
صد پند و جمشي

ونگي ظهور چنگ

ولوي داشته است

اع دودر هر مصر

بي/ مي / تُـ /  
/− − 

  :ت
/ − − 

  ن فع

وزن است ول هم

سنجش

لوك دين و تربي

  . است

 در كنار هم درس

خورشيد ـ لمعات

فا و عرفاني است
 و المعجم در عل

ربع«هللا همداني 

ق امير عليشيرنو

رن نهم نگاشته
ر قرن هفتم و ص

جهانگشا به چگو

ص به سعدي و مو

ه شكل دوري د

س/ گـ / نر / ر 
/ − − 

ه شرح زير است
/ − − − 

  فتعلن فاعلن
 فاعالت مفتعلن

راع صورت سؤال

    
 

 .رست است
دايه در بيان سلو

 .رست است
  .نظوم است

خورشيد مثنوي
  . منظوم است
 .رست است

نويسندگان آن د
 .رست است

ر ـ جمشيد و خ
 .رست است

س شرح حال عرف
يز عرفاني است
 .رست است
اهللا دالدين فضل

 .استرست 
خود را به تشويق

 .رست است
س از جامي در قر
مثنوي هر دو در

  .م هستند
 .رست است

ويني در تاريخ ج
 .رست است

جي توجه خاص
 .رست است

فعولُ فاعالتن به
 .رست است

در/ كـ / ريب / ـ 
/− − 

 .رست است
يي گزينة يك به

 .رست است
فتعلن فاعلن مف

مفتعلن:  چهار
 .رست است

گزينة سه با مصر
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. »س دارنـد 

هـارم ايـن     

صر قاجـار  
حضرت آدم 

فرمـانروا،  ه  
ي در ميـان  

 يك خبـر  

ي تركيبي 

ationgroup

 

جناس« ـ خراب  

  . دارند

مـا در بيـت چه

شد و تا اواخر عص
 شرح زندگي ح

عموماً به اشـاره
اي لسـله سـي س   

نقد. پردازند  مي

روش تاريخ نگاري

/08/1399(  

 .شرايطي ندارند

  .اند هد
شراب// روزگار 

جناس اختالفي

دارد ام ق روا مـي   

ري قمري آغاز ش
دند و سپس به

مؤلفان ع  نگاري
رش تـاريخ نويس

ح به نقد آنالط

ر دو كتاب در ر
  .باشد ي

/23 دوممرحلة (

چنين ش» زبان 

تكرار شد» جهان
دوره و ر -2اب 

ج» توان ـ روان«
  .ت

شوق بـر عاشـق

ز قرن سوم هجر
كر عالم آغاز مي

ر اين نوع تاريخ
گسـتر بـا . كردند
  .ي يافت

كنند و به اصط ي

دان است كه هر
ميگاري تحليلي 

16  


ت و علوم انساني 

  .ت

شيرين«و » ان

  :قرار است
  اجرام را 

ج«و » جان«. ت
ح در مجلس شر

«// جويم  مي -2
تكرار شده است» 

جي است كه معش

يران است كه از
ن را از آفرينش ع

در . مرسوم شد
ك مي ت و ضبط

محلي پيوستگي

عتبارسنجي مي
  .ت خبر است

كتاب فتوح البلد
ر روش تاريخ نگ

)2(اريخ 

 يازدهم؛ ادبيات

شي برقرار است

  .رقرار است
  . برقرار است

خند«. ي بيايند

سجع متوازي برق
=ايام را // آيت 

يشي برقرار است
دورِ گردش قدح

  . است
2جوي هستم  -

»نشان«. // دارند

شتنِ درد و رنج
  .ست

ريخ نگاري در اي
ش تاريخ جهان

تيموريان به بعد
ژه، توصيف و ثبت
ا تاريخ نويسي م

شوند، آن را ا مي
 و بررسي اصالت

الذري نويسنده ك
شته مسعودي د

 تا

سنجش

جناس افزايش» ن
  .ده است

جناس قلب بر» 
جناس افزايشي

ن دو جملة پياپي

جزاي متناظر س
اين آ= ن صورت 

جناس افزا» هان
د -1: مسان دارد

 آرايه تشخيص
-1: همسان دارد

جناس افزايش د

داخوش 3تا  1 
در درد و رنج اس

هاي تار  از شاخه
سته از آثار، نگارش

  .ند

ت نگاري از دوره
ت متمركز و ويژ
 تاريخ نويسي با

رو مي اريخي روبه
ن اعتبارسنجي

خبار الطوال و بال
مروج الذهب نوش

    
 

 .رست است
كان ـ مكان«يان 

تكرار شد» يا رب
»فقر ـ فرق«يان 
ج» با ـ صبا«يان 

 .رست است
جع بايد در پايان

 .رست است
ينة دوم، ميان اج

اين// مسخ كن  
 .رست است

جان ـ جها«يان 
جناس هم» دور

 و شباب بودن،
جناس ه» جويم

ج» جان ـ جهان
 .رست است
هاي شترك بيت

ت كه از عاشق د

 .رست است
  4فحه 

ي عمومي يكي
مؤلفان اين دس 

پرداختن ميبران 
 .رست است

  6فحه 
اين نوع تاريخ ن 

ي او را به صورت
 محلي، اين نوع

 .رست است
  14فحه 

تي با گزارش تا
ا در حقيقت هم
 .رست است

  17فحه 
يسنده كتاب اخ
 است و كتاب م
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 ي، اطاعـت 
هـا بـه    رب 

ر حضـرت  

  گسـتاخ و  
كوركورانـه   

 يـا انجـام    
سـاز    زمينه

ـد كـه در      
ن شهر، از 

 كـرد كـه    
ن و اغلـب  

م در ميـان        

 نقـش  بـا  ي
 مسـافر  و ر

 و معيارهـا  

ationgroup

ي و خويشاوندي
يد عـرتگي شـد 

ن نواده سام پسر

خشـن، خـالق 
اي و پيـروي ك ه

ي مراسم حـج و
ر را پذيرفتند و

دين قبيلـه بودنـ
هاي عرب آ بيله

 به آنان توصـيه
و نفر از مهاجران

اي نشـر اسـالم

شهري آمدن ود
بار نقل و حمل 

انتخاب. گيرد ي

/08/1399(  

م به روابط خوني
وابست. رايطي بود

به قحطان جنوبي

اخهنـگ و  بر فر 
ت و تعصب قبيله

رداخت كه براي
ب دعوت پيامبر

تشـكل از چنـد
قب. بودند كرده چ

ميان مسلمانان،
وند، گاه ميان دو

مسـاعدي را بـرا

وجو موجب به ،
و گردشگري و 

مي صورت او كار

/23 دوممرحلة (

احترامب و نسب، 
قبيله در هر شر
يا قبايل عرب ج

داللتت، بلكه 
گرفت چشمه مي

  

فراد و قبايلي پر
ي از مردم يثرب

گروه يهود مت. د
ن به يثرب كوچ

  . بودند

 وحدت ديني مي
اين پيو. ر كنند

سـالم، زمينـه م
 

دريايي تجارت 
تجارت به ربوط

دان و شيوه ك ي

17  


ت و علوم انساني 

حسبافتخار به 
و شرط از افراد ق

قحطانيان ي.  بود

م و معرفت نيست
ي آن جامعه سرچ

.دباري شده بود

در ميان ا سالم
اسم حج، تعدادي

هود و عرب بودند
 روم، از فلسطين
ر مهاجرت كرده

يجاد همدلي و
ند برادري برقرا

عليه اس مي آنان
.بر فراهم آورد

شگري و امكان
مر هاي فعاليت 

جغرافي يك تفكر

)2(غرافيا 

 يازدهم؛ ادبيات

اي، ا  نظام قبيله
قيد و شتيباني بي

اي شده ت قبيله

ني و فقدان علم
 سركش اعضاي
قل، منطق و برد

ا خدا به تبليغ 
م در جريان مرا

شامل دو گروه يه
ذيت امپراتوري
يمن به آن ديار

هجرت با هدف ا
، با يكديگر پيو

  .ر شد

هاي نظام فعاليت
ه حكومت پيامب

گرد و تجارت ه
رونق زياد، عيت

  .است شده به

ت طرز براساس و

  جغ

سنجش

هاي حاكم بر ش
شيخ قبيله و پش
د آمدن عصبيت

جا مترادف با نادا
ق و خوي تند و
ه، جايگزين تعق

، رسولطائفم 
سرانجا. كردند ي
  .د

ران جاهليت، شا
ه سبب آزار و اذ

ز از ي و خزرج ني

هاي پس از ه ماه
اي هاي قبيله گي

 مهاجران برقرار

خندق و كاهش ف
محدود گسترش

 

به مربوط هاي ت
جمع جذب. ست
بلندمرتب هاي ن

و است غرافيايي

    
 

 .رست است
  21فحه 
ترين ارزش اخص

چرا از رئيس يا ش
 موجب به وجود

  .ب هستند
 .رست است

  23فحه 
در اينجا جاهليت

 دارد كه از خلق
يله در آن جامعه

 .رست است
  29فحه 

وت نافرجام مرد
 به مكه سفر مي
خي ايشان شدند

 .رست است
  30فحه 

هر يثرب در دور
به ميالديخست 

يله بزرگ اوس
 .رست است

 35فحه 
م در نخستين ما
ظرگرفتن وابستگ
 انصار و يكي از
 .رست است

  38فحه 
ش در جنگ خن
نطقه حجاز و گ

.درست است
  3فحه 

فعاليت با  ساحلي
اس شده دريا كنار
ساختما آمدن د

 .رست است
  5فحه 

ي كاري صرفاً جغ

www.sanjeshse

در 2گزينه  .14
صف 3درس   
شااز جمله   

چون و چ بي
قبيله خود،
نوح منسوب

در 3گزينه  .14
صف 3درس   
ج و جاهلي  

جويي كينه
از اجداد قبي

در 4گزينه  .14
صف 3درس   
پس از دعو  

كار ديگري
هجرت تاريخ

در 3گزينه  .14
صف 4درس   
ساكنان شه  

هاي نخ سده
دو قبي جمله

در 3گزينه  .14
صف 4درس   
پيامبر اكرم  

بدون در نظ
بين يكي از

در 2گزينه  .15
صف 4درس   
ناكامي قريش  

هاي من قبيله
  

 
د 3گزينه  .1

صف 1درس   
يك ناحيه  

ك در بندري
پديد موجب

در 1گزينه  .15
صف 1درس   
بندي ناحيه  

erv.ir
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@sanjesheduc

عوامـل  « ت 

 حرا پـيش  
 تشكيل قد

 شـود؛  يـاد 
 اسـت  كـن 

 بـا  نـواحي 

ي طـوالني   

 ش انتقـالي 
فصـول   و ب 

 هـوا  فشار 
 خود طراف

ationgroup

اسـت ممكـن  ـا 

صـح بيابـان  مت 
ق كوتاه فزارهاي

  .شوند مي ل

زي يا كم آن عت
ممك يا دهد  مي

ن ايـن . كنـد  مـي 

هـاي  طـي سـال   

گردش مدار بر ن
شـب و روز طول

 

و وزن از نتيجه
اط به نسبت گرم

/08/1399(  

معيارهـ اين. ارد

سـم بـه  هرچـه  
علف از كه مداري،

تبديل بياباني ي

و وسع برود بين 
ورزي را كاهش

م مـديريت  و ره

وبت و غيـره را

زمين محور بودن
ط و تاريك و شن

ن در گيرند، مي ه
گ هواي بنابراين،

/23 دوممرحلة (

دا بستگي دان ي

.ست»افريقا گ
م مراتع به كم م
هاي استپ به هوا 

از ناحيه يك ص
يك ناحيه كشا 

ادار را آنهـا  هـاد 

بارش، رطو دما، 

ب مايل. كنند مي
روش منطقه عت
  .شد

فاصله هم از و د
ب. كند مي صعود

  .شود مي اد

18  


ت و علوم انساني 

جغرافي تحقيق و

بزرگ صحراي« و 
كم و شوند مي تر
خشكي علت به

خاص هاي ويژگي
كسالي، وسعت

  

نه يك زيرا شوند؛

به مربوط ماري

نم دريافت را يد
وسع انتقالي، و ي

وبي متفاوت باش

كنند حركت مي 
ص سوي باال به و 

ايجا فشار كم كز

 يازدهم؛ ادبيات

و مطالعه هدف 

استوايي  باراني
ت تنگ و تر كوتاه 
به صحرا حاشيه 

و است ممكن ي
خشك وقوع يا حيه
.كند تبديل زي

ش مي محسوب ي
  .شوند مي 

آم هاي داده حيه،
  .نند

خورشي انرژي ي
وضعي حركت ي

ره شمالي و جنو

تر سريع ها كول
شود مي سبك 

مرك يك گرم قه

سنجش

به ناحيه، يك د
  .باشد »

هاي جنگل بين
ساوان هاي علف

در مراتع اين. د

طبيعي عوامل يا 
ناحي يك از ييان

غيركشاورز اي يه

سياسي نواحي ا
متمايز مجاور، 

ناح يك و هواي
كن مي محاسبه 

مساوي زمان دت
طي كه شود مي 

در نيمكر و تلف

مولك شود، مي رم
گرم هواي. شود
منطق روي بر جه

    
 

حدود تعيين ي
»انساني عوامل« 

 .رست است
  15فحه 

ب  ناحيه انتقالي
ع و كمتر رندگي
گردند مي تبديل

 .رست است
  16فحه 
انساني هاي يت

روستا مهاجرت 
ناحي به را ناحيه

 .رست است
  18فحه 
كشورها و ها تان

نواحي از ردادي
 .رست است

  21فحه 
و آب نوع به ردن

را آن و ميانگين
 .رست است

  23فحه 
هاي زمين درمد 

موجب خورشيد
مخت نواحي در ل

 .رست است
  24فحه 

گر منطقه يك ي
ش مي كاسته جم
درنتيج و دارد ي

www.sanjeshse

ها برا مالك
يا »طبيعي

در 1گزينه  .15
صف 2درس   
ساوان يك  

بار رويم، مي
ت است، شده

در 1گزينه  .15
صف 2درس   
فعالي اثر در  

مثال، براي
ن آن كلي به

در 4گزينه  .15
صف 2درس   
است شهرها،  

قرار مرزهاي
در 4گزينه  .15

صف 3درس   
بر پي براي  

آوري و جمع
در 3گزينه  .15

صف 3درس   
همه بخش  

خ دور به آن
سال مختلف

  
در 1گزينه  .15

صف 3درس   
هواي وقتي  

حج در واحد
فشار كمتري

erv.ir
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  .ق دارد

 ينين تكـو  

 يو فرد ي
. كنند يف م
  .هندد

ationgroup

بخش تعلق ني ا

از جهـان يبخش

يجهان ذهن ،ه
ن دخل و تصرف

د ياز دست م ي

/08/1399(  

ها به انساني وان

ب عتيطب  جهان

دگايد نيا در .د
ع مختلف در آن
يبر جهان فرهنگ

/23 دوممرحلة (

و رو ياخالق ،ين

نظر آنان، از .د
  .كنند يم م

دانند يم ينيتكو
جوامع و ها هنگ

ل خود را در برابر

  

19  


ت و علوم انساني 

گرمــاي 
 عكس، 

 بين در
 شـاهده 

ذهن ابعاد .گردد 

دانند يمحدود نم
ميتقس عتيطب 

و ت يجهان ذهن
فره است كه يم

دارند و استقالل

)2(شناسي  عه

 يازدهم؛ ادبيات

ش مســتقيم و گ
به ها، قطب. ود
 اما. هستند شار

مش ديگـر   فشـار  
  .اند شده 

يها باز م انسان 

م عتيجهان طب
و فوق عتي طب

تر از ج را مهم يگ
خام ةماد ي،نيكو
ند يتياهم ينيو

  :دن

جامع

سنجش

تــابش زاويــه ــل
شو مي ايجاد شار
پر فش مراكز  هوا
پـر و فشـار  ـم 
ايجاد هوا نزول 

يو فرد يشخص

را به ج يني تكو
هم به دو جهان

يجهان فرهنگ ،ر
و جهان تك ست
تكو و جهان ي

  تاب درسي
بليت جهاني شد

    
 

 .رست است
  26فحه 

ــه  اســتوا ــ ب دلي
فش كم كانون ك

العاده ردي فوق
كـم مركـز  دو يه،
و صعود بر اثر ه

 .رست است
  22فحه 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 .رست است
ش يبه زندگ ي

 .رست است
جهانسلمان، 
را ه ينيان تكو

 .رست است
گريد يگروه :وم

 فرهنگ آنهاس
يجهان ذهن گاه،

 .رست است
كت 14ل صفحه 

ها براساس قاب گ

www.sanjeshse

در 3گزينه  .15
صف 3درس   
در ناحيــه  

هميشگي يك
دليل سر به

ناحيه دو اين
كه كنيم مي

   
 
 
 
 
  

در 1گزينه  .16
صف 3درس   
   

  

 
 

در 4گزينه  .1
بخش فرد  

در 1گزينه  .16
متفكران مس  

جهااست و 
در 2گزينه  .16

دو دگاهيد  
تابع ،افراد
دگايد نياز ا

در 2گزينه  .16
طبق جدول  
انواع فرهنگ  

erv.ir
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ي هـا  رزش

. سـخ دهـد  
 ن،ياديبني 

 يها سش
، ريمتغ يها

سـطحي از  

ومـت را از    
 ديـ با يهـان  

  .هم آورد
فرهنـگ  . د 

 يش فرهنگـ 

 

 و هـا  سـانه 

در جامعـة   

ationgroup

و ار ديـ عقا حقـق 

سان و جهان پاس
يها وه بر پرسش

پاسخ به پر ي
ازهيها و ن رسش

 جهاني داراي س

نـد، قـدرت مقاو
فرهنـگ جه .ند
شمول را فراهم ن

كننـد يراهم مـ  

گسترش همواره

 .رديگ يم شكل

رس ژهيبه و يعلم

  .د

قـدرت د جيتـدر   

/08/1399(  

تح گسـترش و  

بشر دربارة انس ن
انسان عالو. شت
ييتوانا ديبا يان
پر نيخود، به ا 

كه اگر فرهنگ 

كنن يمـ  انكـار  ا
آورن يرا فراهم م

جهاني ها رزش
را فـر او ظلم بر 

ه شود، يمنجر م

ش روزيسربازان پ

ع وي فرهنگ يها

  .است 
را برپا كرد تيشر

شـد و بـه ت اني

/23 دوممرحلة (

نـة يتا زم كند 

نياديبني ها ش
ود را نخواهد داش

فرهنگ جها. د
نياديبني ها ش

.است انساني 

ر سرنوشتشان ن
گران ر فوذ سلطه

و ا ديعقا تحقق
ةنيشوند و زم ي

مورد تهاجم م ي

س ميحضور مستق

از ابزاره يتصاد

  .دهد يقرار م

  .شود يه م
ياسيو س يظام
بش خيتاري دار ه

ينما يمعه اسالم

20  


ت و علوم انساني 

  انهيجو
  انهيطه جو

جاديها ا نسان

به پرسش ديبتدا با
خو تيفاع از هو

شود يم مواجهي 
و ارزش ديس عقا

يمعنو يازهايه ن
  . خواهد شد

نييها در تع سان
نفو نهيزم كنند و

ت گسترش و نةي
ياش م يق انسان

  .د

ييايجغراف ناطق

و ح يدرت نظام

و اقت ياسيس ،ي

  .ر داشتند

شورها را هدف ق

گفته يا ع سلطه
سل به قدرت نظ

برده نيتر بزرگ 

در جام دوبارهي 
 

 يازدهم؛ ادبيات

  ل
نگاه سلطه ج 

دون نگاه سلط

را در ان تيئول

باشد؛ ابت تيقالن
دف ييدهد، توانا 
يمتفاوت يازهاي

و براسا ته باشد

كاذب به ييگو خ
هاي دروغين خ ن
آنها نقش انس. د

ك يم ليفعل تبد
يكند تا زم جادي

به كمال و حقوق
كند نيها را تأم

مهاجمان در من 

و با قد ييرگشا

ينظام يز ابزارها

و آشكار ميمستق

كش گريد يرهنگ

ست و به هر نوع
با توس ،يخارج ن

ي،الديجدهم م

يجاهل يرفتارها
 .داد شكلي ا ه

سنجش

و جهان شمول
با يا لهيو قب ي
بدي ا لهيو قب ي

تعهد و مسئ هي
.  

عقدو سطح از  
پاسخ ها پرسش

ين و ها  با پرسش
داشته را ريمتغ 

پاسخي نوع ن،يغ
دايش اين عرفان

اند رمسئوليو غ 
منف يه موجودات

يها ا را در انسان 
انسان ب دني رس
و بند ديق نيز ا

ميحضور مستق

كشور قياز طر 

از شيمارگران ب
  .كنند ي

مارگران حضور م

فر تي، هوفرا نو

گرفته شده اس ي
نيسرزم كيل 

دة هفدهم و هج

ها، هنجارها و ر
رهيعش وي ا لهيب

    
 

عام و يها رزش
يقوم يها رزش
يقوم يها رزش

 .رست است
يروح ديبا يهان

ل را فراهم آورد
 .رست است

يدارا ديبا يهان
پ نيا نتواند به ي

مختلف يخيار
يها و پرسش

  .دب بده
 .رست است

دروغ يها عرفان 
باشد موجب پيد

جبرگرا ها هنگ
آنها را به رند،يگ

تيد و مسئول
و بندها مانع د
انسان از يآزاد 

 .رست است
گرچه به ح يظام

  .آورد يبال نم
يشاهنشاه و ي

 .رست است
، استعمر فرا نو

يالعات استفاده م
 .رست است

  :م
استعم ،مير قد
  :ارم

استعمار فب در 
 .رست است

ياز امپراتور سم
اشغا يبه معنا ر

در سد يير اروپا
 .رست است

ه ارزش،  خالفت
راساس روابط قب

www.sanjeshse

ار يدارا -  
ار يدارا - 
ار يدارا -  

در 1گزينه  .16
فرهنگ جه  

شمول جهان
در 4گزينه  .16

فرهنگ جه 
ياگر فرهنگ

تا طيدر شرا
ثابت بشر و
پاسخ مناسب

در 3گزينه  .16
شيدايپ -  

نب عقالنيت
فر يبرخ -  

گ يم انيآدم
تعهد هيروح

ديق يبرخ -  
ديبا يجهان

در 4گزينه  .16
نظا ةغلب -  

آنها را به دنب
يامپراتور -  

در 1گزينه  .16
استعمادر   

اطال يفنّاور
در 2گزينه  .1

عبارت دوم 
استعمادر   
عبارت چها  
جهان غرب  

در 4گزينه  .1
سياليامپر -  
استعمار -  
استعمار -  

در 3گزينه  .17
دوراندر   

را بر ياسالم
erv.ir
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ـازش بـا   
 

. دهـد   مـي  

بـراي ايـن    

هـاي خـود   
7   

درس يـك  

ع بـه ذات   
ـود يعنـي   

كل گرفتـه  

ي بررسـي     

  24صفحه 

وم صـفحه   

 2ت گزينـه    

ationgroup

ـ طراز  ،  سـ قي
 .آمد در يمار

سالمي را نشـان

سخي صـحيح ب

ه و در اسـتدالل  
س يك صفحه 

د.  بيشتري دارد

ت راجـعي سـؤاال 
شـ هنر مطرح مي

ي در جامعه شك

شـناخت هسـتي

درس سوم ص. د

درس سـو. ست

  25حه 

 مضـمون بيـت

/08/1399(  

  .ست

اسـتعمار، دوران
استبداد استعم 

رش فرهنگ اس

 دستيابي به پاس

از ايـن رو.  بـود   
درس. وفيست شد

قرابت 3گزينه 

ولي برخي. اريم
 كه در فلسفه هن

وح جمعي يك ر

ي انسـان را در ش

كند ي هدايت مي

 تفكر فلسفي نيس

درس سوم صفح

اللت دارد كه با

/23 دوممرحلة (

 جهان اسالم اس

در د بـود، ي ا لـه 
به صورت يوم

مراحل گستر ي

بلكه براي. اند ده

غلبه بـر حريـف
ا كردن لفظ سو

دارد كه با شعر گ

 فن سر و كار د
ك  سؤاالتي است

راد نيست بلكه

خواهند توانايي ي

ت آزادي حقيقي

جزء فوائد و آثار

د. پندارند ي مي

 و واقف بودن دال

21  


ت و علوم انساني 

در ينگ اسالم

لـيو قب يقوم شتر
قو وي ليستبداد ا

بيدار ر و عصر

ساسي پاسخ نداد

بلكه غل. قت نبود
ي بار منفي پيد

تأكيد د... دن و 

اي از دانش و خه
...دن زيبايي و 

ه صرفاً تجمع افر
 16  

فالسفه مي. ست

سان را به سمت

اما ج. سفي است

ها را اشياي واقعي

ساكن/ شتگي 

 فلسفه

 يازدهم؛ ادبيات

ازگشت به فرهن

شياز استعمار، ب
خورد و اس ونديپ

دوران استعمار

هاي اس ه پرسش
  6و  5 

 و دفاع از حقيق
ت كه عامل اصلي

 تحرك، سائر بود

ين زوايه با شاخ
سبي يا مطلق بو

تقدند كه جامعه
درس دو صفحه

ن شناخت آن اس

چگونه فلسفه انس

ن خود تفكر فلس

ه اند، اين سايه ه

سرگش/ هدفي بي 

سنجش

در با يقطة عطف

كه تا قبل ا يالم
ت استعمارگران پ

خالفت، دوران 

ف لزوماً به همه
س يك صفحه

ن بيان واقعيت
اين مغالطه است

سؤال بر پويايي، ت

كار داريم و از اي
نس/ د با ديگران

  14حه 

رد و جامعه معت
د. أثيرگذار باشد

جود فرع بر امكان
  

دهد كه چ ان مي

ساسي و بنيادين

ها را نديد  سايه

/سؤال بر پوچي 
  6و  5صفحه 

    
 

 .رست است
نق ،رانيا يسالم

 .رست است
جوامع اسال يس
با قدرت ،يغرب 

 .رست است
عصر نبوي، دو

  )32حه 

 .رست است
 تبع آن فيلسوف

درس. كنند ش مي
 .رست است

دف سوفسطائيا
در واقع ا. كردند

 .رست است
عر در صورت س

6   
 .رست است

با زيبايي سر و ك
وت نگاه هنرمند
ف درس دو صفح

 .رست است
صالت توامان فر

تواند بر افراد تأ ي
 .رست است

ه معرفت به وج
13 دو صفحه 
 .رست است

ر تمثيل غار نشا
 .رست است

هاي اس ن پرسش

 .رست است
ه درغار جز اين
 .رست است

عر در صورت س
درس يك ص. رد

www.sanjeshse
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در 4گزينه  .17
اسيقدرت س  

يها دولت
در 1گزينه  .17

عبه ترتيب،   
نمودار صفح(
  

  
در 2گزينه  .17

فلسفه و به  
سؤاالت تالش

در 4گزينه  .17
ترين هد مهم

ك مغالطه مي
در 3گزينه  .17

مضمون شع  
و  5صفحه 

در 4گزينه  .17
ما در هنر ب  

تفا/ زيبايي 
فلسفه مضاف

در 1گزينه  .18
طرفداران ا  

است كه مي
در 3گزينه  .18

از آن جا كه  
درس. كنند

در 2گزينه  .18
در افالطون  

در 2گزينه  .18
طرح كردن  

  24تا  22
در 4گزينه  .18

يان كهزندان  
در 2گزينه  .18

محتواي شع  
مطابقت ندار
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@sanjesheduc

ـه صـفحه   

ني قـرار   ثا

ي از حيـث   

رسـتي بـه   

 يت تجرب

  . را داريم

ده، دسـت   

 در چنـين    

لعـه كـرد؛   
 افتيدر يي

دفمنـد و  

ationgroup

درس سـ. ديشند

در حوزه فطرت

مه علوم تجربـي

آنان معناي نادر

مشاهداتساس 

عه و بررسي آن

كنترل آن پديـد

نـوع پـردازش 

مطال ،شـده  نـي 
يها راساس پاسخ

هد ،يمعمـول ي 

/08/1399(  

اند آن باورها مي

ت اين گونه كه د

هم) حدت روش

 رفته و زندگي آ

  .دنكن

ها را براس پاسخ ن

ت كه قصد مطالع

بيني و ك پيش به

:ك، تكيه دارند

يـتع شياز پـ  ي
ضمن گفتگو و بر
يرخالف گفتگـو  

/23 دوممرحلة (

بت به پذيرش آ

سياري از سؤاالت

وح. (سي هستند

ب هدف به خطا

كن يم دايپ يگاه

آن ديبا ه،يفرض ك
 

ي استو موضوع

توان ب يم ياديز

ل ظاهري محرك

يهـا  نامـه  رسـش 
ت، محقق در ض

بـر ،مصـاحبه  

22  


ت و علوم انساني 

پردازند و نسب مي

ونه است؟ و بس

ر كلي ادراك حس

ينان، در انتخاب

 بودن جهان، آگ

كي دييو تأ يم
 .دهيم طابقت

.  

مفهوم و يستيچ

تا حد ز ،دهيپد

ند اندازه و شكل

پر با كمك اي و 
حالت نيدر ا. نند
ن،يبنابرا. كند ي

شناسي

 يازدهم؛ ادبيات

 باورهاي خود مي

نجام جهان چگو

شاهده و به طور
  10و  9فحه 

اي. انسان دارندو 

به منظم ،يرون

علم يها ه مسئله
مط ،ير علم تجرب

روند ه شمار مي

از چ قيمكن دق

پ كيخاص از  

، همانني حسي

مشاهده ميستق
كنن يم استفاده ه

يم تيحبه را هدا

ش روان  

سنجش

 به تفكر درباره

شود؟ آغاز و ا ي
  3ه 

ي بر آزمايش، مش
درس يك صف. د

ت درباره جهان و
  22ه صفحه 

در افتيو در ي

ارائه شده به يةل
مقبول در يها ه

  :ت
به مسئلهيي از 
  . دارد

وشن و تا حد مم

نييو تب فيص

هاي ويژگيفاً بر 
  .ست

ان به صورت مس
ز روش مصاحبه
را معلوم و مصاح

    
 

 .رست است
ها لحظاتي را ن

 .رست است
ها چه مي  انسان

رس يك صفحه
 .رست است

ي همگي مبتني
اند لسفه متفاوت
 .رست است

نگرشي نادرست
درس سه.  است

 .رست است
  25صفحه 

 .رست است
يشهود يها ش

 .رست است
اول يها پاسخ ش
هافتيرا با  جهي نت

 .رست است
هاي نادرست ينه

هاي ، نمونه3و  1 
اشاره نظريه به

 .رست است
رو انيب، وصيف

 .رست است
توص كي دنيگز

 .رست است
ردازشگران، صرف
اس ازش ادراكي
 .رست است
توا يضوعات را نم

از يحالت ني چن
خود ر يبعد ش
  .است فته

www.sanjeshse
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برخي نيز ن  
خود گرفته
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درس سه ص  
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رشيپذ يبرا  
و مييازمايب
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بررسي گزي  
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ب:  2گزينه   

در 3گزينه  .19
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در 3گزينه  .19
برگزپس از   

  .يافت
در 1گزينه  .19

برخي از پر  
پردحالتي، 

در 3گزينه  .19
موض يبرخ  

محققان در
پرسش كرده،

افيسازمان 
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ل مسـئله،            

تـرس  . دياب

ي آنان بـه  

كودكـان از    
 همچـون     

 آگـاهي از    

ationgroup

ل، قضـاوت، حـل

يا بروز مي هگي

و حاالت هيجاني

رشـد آگـاهي ك
ركـب ديگـر،

 بلكـه مسـتلزم

/08/1399(  

فظـه، اسـتدالل

ماه 3تا  2حدود 

 

يابد و مي زايش

با توجه به ر. ست
هـاي مر جـان 

ت خود كودك،

/23 دوممرحلة (

جـه، ادراك، حاف

است كه در ح ي

 . ي همراه است

  .دهد 

  

  .ت است

افزري نوجوانان 

اس شم و محبت
هيججان فوق به 

گاهي از هيجانات

23  


ت و علوم انساني 

يي همچـون توج

خند اجتماعي

تغييرات زيستي

 جنسي رخ مي

  .دارند سيت

.هستند خود 

ستيابي به هويت

پذير ني، تحريك

ترس، خشاده 
ش مادر سه هيج

  .ابد

 تنها مستلزم آگ

 يازدهم؛ ادبيات

ط بـا فراينـدهاي
  . شود ي

لبخ در كودكان، 
 .  

ترين ت و گسترده

كه در آن رسش

ديگران حساس

سازي حافظه ت

وره نوجواني، دس

ي در دوره نوجوا

ه سه هيجان سا
 خصوص واكنش
يا حم تعميم مي

يده است كه نه

سنجش

هـاي مـرتبط يي  
 زباني اطالق مي

 رشد اجتماعي
.دهد گي رخ مي

ه با شديدترين و

اي است ك رحله

بت به انتقاد د

ن، قادر به ظرفيت

در دو جتماعي

يكي و هورموني

دكي، معطوف به
ش اطرافيان به
سگزاري و ترح

، فرايندي پيچي
 

    
 

 .رست است
، بـه توانـايختي

هاي ي و توانايي
 .رست است

ترين عالئم دايي
ماهگ 8تا  7ز در 

 .ست است
اي است كه دوره

 .ست است
، مرلوغ جنسي
 .رست است

نسبن دوره، ر اي
 .رست است

  :ها ينه
 

رخالف كودكان

اجيرات در رشد 

ييرات فيزيولوژي
  .كند يير مي

 .رست است
ني در دوره كود

 مختلف و واكنش
شيماني، سپاس

 .رست است
در كودكي جاني

 .طرافيان اوست
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