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 آزمايشي آزمون پاسخ تشريحي
  ششممرحلة ـ  يازدهمسنجش 
)10/11/1399(  

)يازدهم( ادبيات و علوم انساني  

  

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

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

    sanjesheducationgroup@  هاي آزمايشي سنجش كانال تلگرام آزمون
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@sanjesheduc

  طة ترادف 

آرايـة  : ـبح  

ationgroup

رابط» خنقه و عقد

هان داشـتن صـ

/11/1399(  

مخ«ضاد دارند و 

  )تناقض نما

و آتش در ده) ل

10 ششممرحلة (

  )تي

ون كه رابطة تض

مت(شود  صل مي

حسن تعليل(ند 

2  


(ت و علوم انساني 

  .شده باشد

  ه

  )رستي
نادرست 2(است 

  )نادرستي 1(
  )درستي

  .ت

سور و شيو«جز 

ر غم و ماتم حاص

دان ستي صبح مي

  .هام ندارد
  .رد

)2(سي 

 يازدهم؛ ادبيات

اقي ديگر واقع ش
  گ

  ال
  خداوند تعالي

  وش سيما
  خجسته 

بختي و خجسته

نادر 3(هاست  ژه
ها ل درست واژه

(است   ست واژه
واژه نا 1( است 

است» آسودگي« 
 

  .ست

 وجود دارد به ج

ادي و جشن در

را صداقت و راس

ت اما آراية ايهس
آميزي ندار حس

 فارس

سنجش

خانه كه پشت اتا
تر از پلنگ كوچك

  . است
 غيب، جهان باال
سوب به كبريا، خ

خو: ي، خوش لقا
:سندي، همايون

بد: به ترتيبن 

شكل درست واژ
شكل» ض و واجب

شكل درس» جاوه
كل درست واژه

الخطّ صحيح سم
 .درست است» 

  .ت است
درست اس» رگان

نه رابطة تضمن
  . حاكم است
  . وجود دارد
  .وجود دارد

يعني شا. م است

 در سپيده دم ر
  .دارد

ضافه تشبيهي اس
لحظه است اما ح

    
 

 .رست است
اتاقي در خ: راي

نوري شكاري، ك
 .رست است

بزرگ: جلّت) 1
عالم: ملكوت) 2
منس: كبريايي) 4

 .رست است
بدبختي: ادبار) 2
ناپس: كراهيت) 3
ادبار و همايو) 4

 .رست است
  ابر: سحاب) 1
  برخاست) 2
  بهر خدا) 3

 .رست است
ش: »ماس، شائبه

مرهم، فرض«) 1
محمل و كج« )3
شك» التهاب«) 4

 .رست است
رس. رست است

»بحر عميق«) 1
درست» ثواب«) 2
خوارميراث «) 3

 .رست است
 .رست است

هاي اين گزين ژه
رابطة ترادف) 1
رابطة ترادف) 2
رابطه تضاد و) 3

 .رست است
ة ماتمي در حلق

 .رست است
ي آسمان و فلق
 استعارة پنهان د

اض: كوه تحمل) 2
مجاز از لح: دم) 3

www.sanjeshse

  
 
در 2گزينه  

فرود سر) پ
جان: يوز) ت

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

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

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

در 2گزينه  
بالبداهه، آ«

1(در گزينة 
3(در گزينة 
4(در گزينة 

در 4گزينه  
د: آرزو: امل

1(در گزينة 
2(در گزينة 
3(در گزينة 

در 1گزينه  
در 4گزينه  

بين همة واژ
1(در گزينة 
2(در گزينة 
3(در گزينة 

در 2گزينه  
سور و شادي

در 1گزينه  .
دليل سرخي
تشخيص و
2(در گزينة 
3(در گزينة 
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@sanjesheduc

كنايـه از  :   
ـل مسـتي   

) ـ ج) نهان

): ه( آلـود      

مـردار، زن    

ست يا نه، 

 كه در اين 

اي از  شـمه 

ationgroup

پـا در ركـاب) ت
ر حالي كه دليـ

استعارة پنه(تند 

فـاعلي ـ خـواب

ريـدار، جسـم م

حرف اضافه ا» 
  .ل است

  .ست

اشقي آن است

حوادث روزگار ش

/11/1399(  

ـ ت. دكتي دارن
داند د گفتن مي

فة استعاري هست

صـفت فـ: تابـان  
  لق

مرد خر: مانند: د

كه«خيص اينكه 
يك توده گل) ز

بت نبود تيره اس

 كرد و شرط عا

گويد آسمان و ح

10 ششممرحلة (

  .وجود ندارد

س ناهمسان حرك
 را زياده سخن گ

اضافة: شم نرگس

صفت فاعلي ـ ت 
صفت مطل: دغل

شوند ه صفت مي

ن راه براي تشخ
ا(شك بهتر كه 

 در او شمع محب

د ناله و شكايت

گ مي) 3( گزينة 
  .يش نيست

3  


(ت و علوم انساني 

دارند اما تضاد و

ب، در و در جناس
نوشيدن شراب

گل نسرين و چش

)ـَـ نده(عله بار  
صفت مطلق ـ د

به آنها تبديل به

بهترين: توجه. ت
جوي مش) بهتر (

ن دل كهت و آ

وفايي يار نبايد ي

رد در حالي كه
اي بي  حق، قطره

  .اشاره دارند

 يازدهم؛ ادبيات

مسان اختالفي د

درياب و درياب 
ت شدن هنگام ن

گ) چهره(عارض 

فت نسبي ـ شع
ص: فاعلي ـ پنهان

زودن يك اسم ب

  .ك اضافه است

  .آيند مي

حرف اضافه است
.بكار رفته باشد

ش نبرد خيره است
  م عيب مكن
  ان ديدي

ر برابر جور و بي

روزگار اشاره دار
 و شوق عارفان

قراري عاشق ا ي

سنجش

جناس ناهم» ت

)يهي دارد ـ ث 
دليل سرمست) ف 

ع) ـ پ. ب است

  وجه شبه
  جه شبه

  ه شبه

صف: لق ـ آتشين 
صفت ف) ـَـ نده(

هاي ديگر با افز

فك» را«    ديده
  اليه ف

كرار به حساب نم

دهد و ح مي» از«
صفت تفضيلي ب 

گرية عشق آبش
ر مغان خواستم
قهه كبك خراما

موشي است و د
  .يم

ها و تحوالت ر ي
 و در برابر شور

به بي) 4( گزينة 

    
 

دست و است«) 4
 .رست است

اضافه تشبي: عل
ماده سفر ـ الف
ش از اندازة شراب

  .آميزي حس
 .رست است

و: اسير شدن) 1
و: شورانگيزد) 2
وجه: لرزم مي) 4

 .رست است
صفت مطلق: ايب

(ي ـ ظاهربين ل
 .رست است

ه اما گزينه.  است

 .رست است
دروشنيِ = شني 

مضاف              
 .رست است

نقش تكر» رياب
  بدل: خود) 2
  بدل: خود) 3
  تكرار: هان) 4

 .رست است
« ن بيت معناي

»كه«ه قبل از 
 .رست است

آن ديده كه گ) 1
گر مدد از پير) 2
حافظ آن قهق) 4

 .رست است
ي سكوت و خام
م و خاموش باشي

 .رست است
ديگر به دگرگوني
 مردان خداست

 .رست است
 صورت سؤال و

www.sanjeshse

4(در گزينة 
در 4گزينه  .

شراب لع) ب
زودگذر و آم
خوردن بيش

ح: سخن تلخ
در 3گزينه  .1

1(در گزينة 
2( در گزينة 
4(در گزينة 

در 1گزينه  .1
غا: يار غايب

صفت مفعول
در 1گزينه  .1

اسم: كردار
  پرستار

در 3گزينه  .1
ديده را روش
             

در 1گزينه  .1
»رياب و دد

2(در گزينة 
3(در گزينة 
4(در گزينة 

در 2گزينه  .1
در اين» كه«

اين است كه
در 3گزينه  .1

1(در گزينة 
2(در گزينة 
4(در گزينة 

در 2گزينه  .1
شرط عاشقي
راه دم نزنيم

در 3گزينه  .2
سه گزينة د
شور و حال

در 4گزينه  .2
ع دوممصرا

  
erv.ir
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@sanjesheduc

: گويـد  مـي 

ـق ويرانـي     

 (  
ationgroup

م) 3(ـه گزينـه     

ـت و كـار عشـ

  . است

  ر عيب

  د

) آيد خوش آيد

/11/1399(  

ـد در حـالي كـ
  داشته باشم؟

  . بريزيم

ويرانگر بوده اسـ

  

ترجمه نشدهُه 

ناهان بسيار و پر

  

  

  نستن

خواهيد شد ـ يد

چه پيش هر! (د

10 ششممرحلة (

ازگار اشاره دارنـ
گله د  شكايت و

د آبروي خود را

ود و از روز ازل و

.ين راه پر خطر

عّلمهدر » ـه«ر 

گن ـكند  ت مي

همراه ـتگويي 

 هاي زبان ـ ي

قبل از دان ـؤال 

شناسي مي ـنيد 

اري را قرار دهد

)2(

4  


(ت و علوم انساني 

منان و افراد ناسا
 او به چه كسي

لقات مادي نبايد

كش و خوني بو

هبر و مراد در اي

ضمير) 4 

حكايت) 3 

راست) 4         د

زماني) 2 

رن د.  
 ه از ديده رود

  .شكست

به سؤ) 4 

دا مي) 4  د

در آن خير بسيا

(، زبان قرآن 

 يازدهم؛ ادبيات

ار در برابر دشم
 حالت از دست

ز براي نان و تعّل

عشق از اول سرك

ي از راهنما و ره

 او  ـ ن

مهيا شود ـ يريم

 د

زيده گوي چون
دل برود هر آنكه
ورد و نمكدان ش

 نداند ـ ت

شناسند مي ـ يد

ماريد و خداوند د

 عربي،

سنجش

ت و ماليمت رفتا
ده است در اين

 اين است كه از

 اين است كه ع

 راه و لزوم پيروي

به انسا) 3  ن

  ب بود

قرار گي) 3 

اند نشان دادهـ ها 
  اند ه

كم گوي و گز :لَّ 
د از : َعن الَقلِب 

نمك خو :أمری

اين است) 3 

داني مي) 2 

ي را ناپسند شم
    

 

 .رست است
ديگر به مالطفت
شمن مبدل شد

 .رست است
رك هر دو بيت

 .رست است
رك هر دو بيت

  .ق است
 .رست است

پر خطر بودن 

 .رست است
  :رتيب

قرآن ـ خداوند ـ
 .رست است

  :رتيب
پر عيب ـناهكار 

  د
 .رست است

  :رتيب
 خدا

 .رست است
  :رتيب
ها درس ـ  اوقات

بيان كرده ـلمه 
 .رست است

  :  ترتيب
کالِم ماَقلَّ و َدلَّ
عِن الَعيِن، َبعيٌد
ِری و َعَصيُتم أ

 .رست است
  :رتيب

  ـ گوش كند
 .رست است

  :رتيب
 شوند مي

 .رست است
چه بسا چيزي: ل
www.sanjeshse

در 3گزينه  .2
سه گزينة د
دوست به د

در 4گزينه  .2
مفهوم مشتر

در 1گزينه  .2
مفهوم مشتر
وجود عاشق

در 4گزينه  .2
:مفهوم بيت

  
  

در 2گزينه  .2
خطاها به تر

ـ بندگان) 1
در 1گزينه  .2

خطاها به تر
بسيار گن) 2
بد ـ چون) 4

در 2گزينه  .2
خطاها به تر

خ ـ عمل) 1
در 4گزينه  .2

خطاها به تر
بسياري )1
كل ـعلم ) 3

در 2گزينه  .3
ها به مفهوم

خيُر الک )1
الَبعيُد َع )3
أکلُتم تمر) 4

در 2گزينه  .3
خطاها به تر

دهد مي) 1
در 3گزينه  .3

خطاها به تر
م ـ كنند) 1

در 4گزينه  .3
مفهوم سؤال

erv.ir
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ي را صـدا   
 ةـه درياچـ   

حق بـا او   
هـاي   لباس

نبال دروغ 
شـرم   ت و  
به بعد مان 

 و .سـازد  ي    
 هاي مرگ،

ationgroup

  ايد ت يافته

پس راسـتي كرد 
 سر بردند تـا بـه

اين بار نا كرد و
ل بيرون آمد و ب
به هر سو به دد 

ـان را از خجالـت
از آن زم و.  شود

م را بـرآورده مـي
ه ناراحتي ها و ي
  . ند

/11/1399(  

دست) 3 

ه اظهار دوستي
هم به ماني را با

را دعوت به شن 
گهان دروغ از آب

كردع به دويدن 
رويشـ يافتنـد و    

در آنجا مخفي 
هـاي مـردم سته

سختي در: گويد ي
ما  نور تابان مي

 !د

 

10 ششممرحلة (

 هيد رسيد

   قادراً 

دروغ شروع به .
سپس مدت زما 

او ناسب است و
ن پرداختند ناگ
رون آمده شروع
سـتي را برهنـه ي

گردد و چه باز
خواس نيازها و  و

لمثل چنين مي
ر شدت تاريكي

 !د

  !ت

شود  او ظاهر مي
 !يد

!منتشر باشد  و

 ! است

5  


(ت و علوم انساني 

خواهي) 2 

ليس) 4 

.رو شدند گر روبه
ـ. بودخوب  قعاً
من آب خوب و: 

به شنا كردن ت و
ان و ناراحت بير

كـه راس ردمـي 
جبور شد به دريا
ستي را پوشيده،
ال بينند اما ضرب
در جريان دارد و

شو ي تشبيه مي

 ! ست

حاكم شده است
 !ييم

 دروغ در لباس
دم را خوش نياي

  !كند مي
 كه دروغ شايع

 ! است

 همچون سراب

  !ست
 !تر است ش

 يازدهم؛ ادبيات

 
دروغ با يكديگ و

هوا واقـ   ست و
:رد سپس گفت

س راستي پذيرفت
راستي عريا. شد
مر زدنصدا د به 

ت جز اينكه مج
سكه لباس را ي

نه ببرا برهاقت 
جهمچنان قيقت 

  : شود ي
  !باور كنيم

اي استاني افسانه
 !ود باور كنيم

ا آشكار وپيدا اس

گويي بر جامعه ح
وانيم دروغ بگوي

شود زيرا ن مي
مر رك باشد و 

مردم را برآورده م
چقدر هم بد هر
هاي قوي حمله
اوخورد زيرا  مي

ي با دروغگويي ا
ويي نجات بخش

 !ت

سنجش

 بينيد نمي 

  َلن) 2 
  درك مطلب 

ز روزها راستي و
مروز هوا خوب اس

بر  را در آب فرو
پس. راجلب كند

مخفي ش و نمود 
شروع كرد ش و

اي نداشت ه چاره
حالي كند در  مي

خواهند كه صد
هايت دروغ، حق

گونه برداشت مي
نبايد آنها را با  و

ن حقيقتي به د
شو ما همراه مي

رپرهيز كنيم زي

ستگويي، دروغگ
تو مي ي ديگران،

ور به پنهان شد
 اگرچه برهنه و

هاي مر خواسته و
ياب نان ادامه مي

 دروغگو مورد ح
دروغگو فريب نم

ي بهتر از زندگي
شد پس راستگو
ويي درمان است

    
 

 .رست است
 :رتيب

ـ  انفاق كرديد
 .رست است

  :رتيب
 کذب 

سخ تشريحي
مده كه روزي از

ام: گفت كه مي 
دروغ دستش. د

نكه دوستي او ر
فرار وكرد  تن 

هايش گرفتن لباس
بيچاره راستيِ و 

گذار يا گشت و
خ يچ صورتي نمي

در نه يابد و ه مي
 .رست است

متن اينگ از: ها نه
 واقعي نيستند

قعيت، براي بيان
كسي را كه با م 

ي از راستگويي پ
 .رست است

  :ها نه
ضعيف بودن راس
ستيابي به دوستي
راستگويي مجبو

ماند ي زنده مي
 .رست است

   :ها نه
وغگويي نيازها و

درستي همچن  و
هميشه از سوي
ل از دوستي با د

 .رست است
 :هانه

مراه با راستگويي
بخش باش غ نجات

ي درد وراستگو

www.sanjeshse

در 4گزينه  .3
خطاها به تر

آنگاه كه) 1
در 3گزينه  .3

خطاها به تر
الک ـلم  )1

ترجمه وپاس
آم  افسانه در

حالي زد در
آبي رسيدند
بود براي اين
راستي را بر
گر براي پس
.برگرداندند
دني دروغ در
هيچ مردم در

زندگي ادامه
در 2گزينه  .3

گزين ةترجم
ها افسانه) 1
گاهي واق) 2
نبايد هر) 3
كه گاهي) 4

در 4گزينه  .3
گزين ةترجم

به علت ض) 1
براي دس) 2
هميشه ر) 3
راستگويي) 4

در 1گزينه  .3
گزين ةترجم

فقط درو) 1
حقيقت) 2
راستگو ه) 3
فرد عاقل) 4

در 4گزينه  .3
گزين ةترجم

مرگ هم) 1
اگر دروغ) 2
دروغگويي) 3
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(  

» ال«تـا  ) 

ationgroup

علوم بودن فعل

   

)با تنوين( بيايد 

/11/1399(  

   متعدٍّ  ـل 

  ل

ارع تفعيل و مع

 )معرفه 5( ال
  ) معرفه 2(

 اباً 

  .ند

  العاملين ـ 

 بايد اولي نكره

10 ششممرحلة (

تفاعل ـف واحد 

نائب فاعل ـول 

  معرفه

مضا عين الفعل

 

األعما ـ لّزراعة
( الّسکويا ـ فاع

کتا ـنوع  ـ طر

ثي مجرد هستن

الماشين ـعين 

ست در حالي كه

6  


(ت و علوم انساني 

حرف) 4 

مجهو) 4 

م ـأفعَل  )4   

بوا = بوا  ع(تخرِّ

 ! نجاتش دادند

ال ـ اهللا ـ رحان
االرتف) 4 

عط = به ترتيب 

ها از ثالث ه گزينه

الّساع )4 

گرفته اس» ال« 

  ّصوت

  

  ش بده
  )رم

  !خواهند كرد

 يازدهم؛ ادبيات

  ! ست بگويد

  )الصِّدقُ ( 

   متعدٍّ  ـ واحد 

اسم مفعول  ـ 

ب) / ن جمع تخرَّ

حيح است چون

  ) اب درسي
فر ـ سعيد) 2   
 )رفه

ها نكره/  محمود

ها در بقيه  فاعل

 الجاهل ـ 

بار ت كه هر دو

صوتًا و الص )4

.هست تفضيل 

ي زياد كن، افزايش
شمار ناپسند مي

نفر مسافرت خ 3

سنجش

شد حتي اگر راس

فاعله) 2 

حرف) 3 خبر

مؤنَّث )2 

نون(المنفقيَن = 

صح)  غرق شود

براساس كتا(ب 
         )معرفه 
معر 4( نلرستا 

م ـالغزالن  ـ ك

اسم. عيل است
  :رتيب
العاقل )2 

است »الّسّياح«ي 
  . هد

/ ٌر و السِّوار 

اسمو  أرَذل مع

 .  ضيل نيست
ب است به معناي

. (م وحده است

378وس تعداد 

    
 

باشد  راستگو نمي
 .رست است

  :رتيب
   

 .رست است
  :رتيب

خب ـتفعيل  ـب 
 .رست است

  :رتيب
 إفعال    ـ

 .رست است

=الُمنفقيُن : 4نة 
 .رست است

نزديك بود كه 
 .رست است

ها به ترتيب گزينه
2( الّذنوب ـی 

ـايالم  ـ لبلوط
 .رست است

كالمش = ترتيب 
 .رست است

 فاعل از باب تفع
به تر ها ر گزينه

 الّصالحة ـ
 .رست است

كلمة تكراري) 1
ي اسم اشاره ده

  :ديگر
ِسوا )3/  لقرية

 .رست است

جمأراِذل  كلمه 
  :رتيب

د چهار اسم تفض
عل أمر مخاطب
ل مضارع متكلم

 .رست است
اتوبو 7ـ با  378

www.sanjeshse

دروغگو) 4
در 3گزينه  .4

خطاها به تر
للغائبيَن) 1

در 1گزينه  .4
خطاها به تر

المخاطب) 2
در 3گزينه  .4

خطاها به تر
ـمصدر ) 1

در 4گزينه  .4
خطاي گزين

در 1گزينه  .4
:کاد َيغرقُ (

در 2گزينه  .4
هاي گ معرفه

المعاصی )1
ال ـ مريم) 3

در 3گزينه  .4
ها به معرفه

در 3گزينه  .4
اسم :متقدِّم

اسم فاعل د
ـاآلخرة ) 1

در 1گزينه  .4
1(در گزينة 

دومي معناي
هاي دگزينه

قريٍة و ا) 2
در 1گزينه  .4

1در گزينة 
خطاها به تر

عددأرَبع ) 2
فع: أْکِثْر  )3
فعل: أکَرهُ ) 4

در 3گزينه  .5
7  =54 ÷ 8
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 ...كه  ست

 از آگاهي 

 تـابلك و 
، بيـانگر  ﴾َ

 بـازگو  او  

 و پاك لي

 گفت خن

 جـوابي  و 

داللـت   )ع

ationgroup

اس وجوگري ست
و زندگي ارزش

  .حه

 يهِم و  ـمهّملعال ي
تابك ةَ وكمالح

  .56ص 

نـزد را ديگـران  
دل با دارم دوست

سخ آنان سالم با
كردنـد  سـكوت 

ع( ـؤمنين علـي  

/11/1399(  

هاي جس انسان غة
ا به وي توجه و 

همان صفحه» ن

ـ  م  آياتـزَكّي ه وي
الك يعلّمهم﴿: رت
ص» قرآن در دبر

عيـب د كننـد،  
د زيرا نكنيد؛ گو

ا دربارة و كرد ت
س مهمانـان  مـة  

اميرالمـ» كـران  ي 

10 ششممرحلة (

، دغدغ» زندگي
انسان وشياري

قرآن در تدبر«كة 

علَـيهِم يتلـوا  ـِهم 
و عبار» وحي الغ
تد«. است )ص(

نزديـك  او به را
من بازگ پيش را

دعوت را هاشم ي
خواسـت؛ هم ك

  .است

بـي علـم «يلت 

  .است» )ع

 

7  


(ت و علوم انساني 

راه درست«، و 
هو و ندة بيداري

و آية مبارك 8ص 

  .رسي است

اَنفُسـه مـن  سوآلً
ابال و دريافت«ت 
( پيامبر گرامي» 

ر خود اينكه اي
ر يكديگر هاي ي

بني بزرگان از ر
كمك اسالم، بليغ

كتاب درسي ا 1

وم سؤال به فضي
  .اند  آمده

ع( ائمه عصر هاي

.  

.  

)2(و زندگي 

 يازدهم؛ ادبيات

،»آيندة او«، »ن
دهن نشان ت؛ زيرا

ص» .كند مي يد

  .ت

كتاب در 46و  4

رس فيهِم بعثَ اذ 
مبين مسئوليت

»)ديني رجعيت

بر رهبر يك ان
بدي :فرمود مي د
  .70 ص

نفر چهل )ص( ا
تب و ترويج براي

101و  99صص 

و بخش دو» نند
كتاب درسي 1

رخداده از اي صه

اب درسي است

اب درسي است

 دين و

سنجش

هدف انسان«تيِ 
است مقدس لي

تهد را هدف بي 

تاب درسي است

  .سي است

45رتيب صص 

لَي هنينَ عؤمالم
، م﴾آياته علَيهِم 
مر(قرآن  تعاليم 

اطرافيا معموالً.. 
خود ياران به )ص
ص» .كنم رتش

خدا رسول«ذار، 
ب آنان از و خواند

  .سي است

رتيب احاديث ص

مان بي عدالت«ت 
02و  103صص 

خالصه«درسي و 

كتا 113و  116

كتا 114و  111

    
 

 .رست است
چيست قبيل از ي

مشغو دل و دغه
يك زندگي كه 

 .رست است
كت 19-18صص 

 .رست است
كتاب در 33ص 

 .رست است
 برگرفته از به تر

 .رست است

اللّه منَّ لَقَد﴿: مة
يتلوا﴿: عبارت 
تبيين و تعليم«

 .رست است
: ..مردم با مدارا 
ص( رسول خدا ا

معا شما با ورت
 .رست است

ل آية شريفة انذ
فراخ اسالم دين 
  .84ص 

 .رست است
كتاب در 99ص 

 .رست است
 برگرفته از به تر

 .رست است
سؤال به فضيلت
به ترتيب، در ص

 .رست است
كتاب د 111ص 

 .رست است
6ه ترتيب صص 
 .رست است

1ه ترتيب صص 

www.sanjeshse

   
  

در 2گزينه  .5
هايي سؤال«  

دغد يك اين
است زياني

در 1گزينه  .5
مطابق با ص  

در 1گزينه  .5
مطابق با ص  

در 2گزينه  .5
مطابق با و  

در 3گزينه  .5
در آية كريم  

،﴾...الحكمةَ
«مسئوليت 

در 3گزينه  .5
و محبت«  

اما كنند، مي
كدو از خالي

در 2گزينه  .5
پس از نزول  
به را آنان و

ص» .ندادند
در 1گزينه  .5

مطابق با ص  
در 2گزينه  .5

مطابق با و  
در 4گزينه  .6

بخش اول   
كند كه  مي

در 2گزينه  .6
مطابق با ص  

در 3گزينه  .6
مطابق با به  

در 4گزينه  .6
مطابق با به  
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«  

 الذَّهب سلةُ

 و خدا بر 
 و تر رايج ي

   

 حفـظ  -2

 ديـن  بـا  ز 

مام را اهـل  

 آنـان  بـه  

 تا كنند ار

 حاكمـان  

 معروف به

ص » سـت؟ 
» تـا « واژة 

تـدا مـورد      

» ...كننـد  ر 
  .124ص 

 شـيعة  و و

ationgroup

شيخ طوسي«ز 

سلسصلي حديث 

دروغ از تر رايج و
كااليي و شود ه
12.  

.يار مهم هستند

2 كـريم؛  قـرآن  

هرگـز و اسـت،  
داق پيشنهاد ام

خداونـد  جانب 
بركنا را غاصب 

ايـن  دوم، آنكـه 
ب امر اصل ساس
  ».ند
اس فوق جهت و

هت اولي از ج
 نـوعي، بايـد ابت

تفسـير خـود  ل 
درس دهم، ص. ت

پيرو عنوان به ي

/11/1399(  

از» استبصار«و  
.  

كي از مفاهيم اص
  . نايي دارند

باطل و از كارتر
خواند درستي ه

23ص » ...كنند
بسيا 123و ص  

تفسـير  و علـيم 
12-125.  

دانـش آنها هندة
مان صفحه، مصد

از جامعه ةادار 
حاكمان مكانات،
د. سـازند  برقرار

براس كه داشتند 
نماين دفاع مردم 
دو از كي كدام ه

ود كه در قسمتي
يعني بـه. يابند

باطـل هـاي  يشه
عيت ديني است

اگر كساني كه د

10 ششممرحلة (

»تهذيب«؛ »وق
126ص . ستند

از آن جا كه يك 
ا هم ارتباط معن

آشك و حق از تر ه
به كه بخواهد ي

ك معنايش طلبان
112در ص  )ع

تع -1... آنان  ي
24صص » )...يي

دهن نشان دنشان،
هم» حديث در 

و رهبري  آنكه
امك و شرايط جود
ب را عدالت و رند

وظيفه امان نيز
حقوق از و وند

به ناظر شتريب ،
بايد دقت شو. ت

ي موارد تحقق مي
 

اند با مطابق را 
در راستاي مرجع

  .135ص 

بود اي گونه به ها

8  


(ت و علوم انساني 

شيخ صدو«از » 
هس )ع( اطهار مة

ضمناً. مده است
است، پس با )ع

پوشيده چيزي ،
وقتي نيست، رآن

دنياط نفع به و ه
ع( مؤمنين علي

ديني مرجعيت و
طالي زنجيرة ني

كرد حكم و ادن
تفكر«سپس در 

 

اول،: كردند مي 
وج صورت در و 
درآور اجرا به را 

اما كردند؛ مي م
شو اسالم قوانين

،)ة شريفة سؤال
 حكومت طاغوت
راستين، ساير م
 .ر محقق شوند

تا قرآن دادند ي
قدامات امامان د

ص» .گرفتند مي

ه سال اين يشتر

 يازدهم؛ ادبيات

» اليحضره الفقيه
ائم و )ص( خدا ل

آم 126-125ص 
ع( ي از اهل بيت

زمان، آن در كه 
قر از كم بهاتر ي
صورت وارونه به

ه سخنان اميرالم

و دين تعليم اي
يعن( الذَّهب سلةُ

دا نظر كه اند ن
س. 123ص » .د

 .است يب درس

مبارزه خود مان
خيزند پا به يفه
دين قوانين ن،
ستم مردم به و د

اشتن قگذ پا زير
يعني آية( ريز ة
يعني مبارزه با 
ر اسالم مبناي ر

 سه گزينة ديگر

مي ميدان حيت،
از اق» سير قرآن

م در نظر را كمان

بي در عباس بني 

سنجش

من«؛ »كليني«
رسول ة سخنان

فهومش در صص
، لزوم پيروي)87

كرسد مي فرا ني
كااليي زمان، آن 

ب بخواهند كه اه
ز توجه كنيد كه

راستا در )ع(طهار
سلسحديث ...  ):ص

آنا .كنيد طلب 
ندارند اختالف ن

  .داند

كتاب 124و  12

زما حاكمان با ت
اين وظي انجام ي
راستين اسالم ي
گذاشتند مي پا ر
ز مانع و كنند ه

يةآ«: سيده شده
،ه به جهت اول
بر كيل حكومتي

نبال آن، موارد

  .ه كنيد
صالح فاقد افراد 

تعليم و تفس« به 

حاك و رفتاري ي

و اميه بني كمان

    
 

 .رست است
«از » كافي«: »ه
بردارندة در ها عه

 .رست است
  .بي است

و مف الذَّهب سلةُ
7رس هفتم، ص 
 .رست است

زمان من، از پس
مردم نزد .اشد
گا آن نيست، آن

آموزان عزيز انش
 .رست است

اطه ائمة قدامات
ص( پيامبر سيرة

 .رست است
اهلش از را ينها
دين در و كنند ي

د مي )ص(  اكرم
 .رست است
26 ترتيب صص
 .رست است

علت دو به رگوار
براي بود الزم و 

مبناي بر حكومتي
زير را اسالم ين
مقابله آنان با كر
نيز پر» قرآن در

ب اين است كه
تشكبا /  پس از 

حقق يابد تا به دن
 .رست است

ؤال قبل مراجعه
زمان به حاكمان

، مربوط)3و  2 
 .رست است

اخالقي هاي اوت
 .رست است

حاك ستمگري و

www.sanjeshse

در 4گزينه  .6
كتب اربعه«  
اين مجموع  

در 4گزينه  .6
سؤال تركيب  
سلسحديث   

در(و ثقلين 
در 3گزينه  .6

 به زودي«  

نبا پيامبرش
آ از تر فراوان

دا: يادآوري  
در 1گزينه  .6

ا از برخي«  
س و سخنان

در 3گزينه  .6
اي همة پس  

نمي مخالفت
بيت رسول

در 2گزينه  .6
براساس به  

در 3گزينه  .7
بزر امامان«  

شده سپرده
تشكيل ح با

قواني غاصب،
منك از نهي و
د تدبر«در   

و جوا. 135
يعني. آمده

تح 3گزينة 
در 1گزينه  .7

به پاسخ سؤ  
ح«: عبارت  
هاي گزينه(

در 1ينه گز .7
تفا امامان«  

در 4گزينه  .7
و خشونت«  
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 )ع( طهـار 

 حتي انكار 

ناميـده  » ت 

  .ت

رد، بيـانگر          

در آسـمان  

ationgroup

ا ائمـة  ،رو اين ز

  .ت

عرفي نمودند و

يعـتمـاوراي طب 

 و نادرست است

  .شود ا مي

ر نهـاد خـود دار

تند كه خدا را د

  .استخته 

/11/1399(  

از .رسيدند مي ت

موجود نيست» 

غلط پيرو علم مع

م«مـادي دارد  ر   

  .كند آن مي» 

ن تصوري باطل

روگرداني از خد

ي بـه ديـن، در

  ».ي است

شت اظهار داشت

حيد عملي پرداخ

10 ششممرحلة (

شهادت به مواقع

ماوراء طبيعت«

خويشتن را به غل

كـه جنبـة غيـر

»علت«سؤال از 

  

آيد، اين ن در مي

هي، منتهي به ر

و زمينـة بـدبيني

ز اختالفات فكري

تند، بعد از بازگش

 در اصل به توح

  .شود مي

  ديني

9  


(ت و علوم انساني 

بسياري م در و 

.  

ر جهان هستي 

شكست خود، خ

و قسمت ديگر ك

كند، س خورد مي

.گيرد صورت مي

هاي گوناگون رت

حقايق ديني و اله

هسـتي نهـاده و

علت اصلي بروز

فرت فضايي رفت
  .است» ديني

خود طرد كند،

م» توحيد عملي

  .ند

هاي ف و اقليت

 يازدهم؛ ادبيات

شدند مي اذيت 

اب درسي است

قيده دارد كه در

دن بر ضعف و ش

و» طبيعت«رد، 

اي كه برخ  پديده

ص» كنجكاوي« 

كنيم كه به صور

ص در دفاع از ح

رصة هي پا به ع
  .ست

«ها  وابط انسان

ي سابق، به مساف
دايد مادي و ضد

يي را از زندگي

دوري از ت«ر به 

كن ت را تدبير مي

معارف

سنجش

و آزار سختي ه

كتا 142و  137

 .درسي است

ي مادي است عق

راي سرپوش نها
  .اند بت داده

 جنبة مادي دار

زانة خود، با هر

 انسان براساس

تصور كك انرژي 

متخصصرد و غير

 به ظاهر مذهبي
ل انكار خداوند ا

در رو» پرستي ق

شوروين كشور 
ل بر داشتن عقا

مقصد غير خدايي

شود، منجر ب مي

ان با اين عظمت

    
 

به شدند مي خته
1.  

 .رست است
7ه ترتيب صص 
 .رست است

كتاب د 136ص 

 .رست است
راي جهان بيني

 .رست است
نكار خداوند، بر

ه عالم علم نسبت
 .رست است

جهان هستي كه

 .رست است
ريان زندگي روز

 .رست است
 كشفيات علمي

 .رست است
 را به صورت يك

 .رست است
رست افراد ناوار

 .رست است
 در يك خانوادة

از عوامل»  رواني
 .رست است

حق«به جاي » ي
 .رست است

 گروه فضانوردان
دليل«اين بيان،  

 .رست است
گونه هدف و مهر

 .رست است
كه انسان مرتكب

 .رست است
جها» ارادة خود
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هـا    انسـان  

  . دارد

  .ده است

تر شـده و   

ست است و 
. ترك كنـد 

   give up 
ميري كـه   

د و تنها به 
خورند و به 

I went t

ationgroup

تلخ در زنـدگي

رتباط مفهومي

د به همراه آورد

شـديد» دل مـا  

درس  fewقطعاً
تر كند تا آنها را ي

ـل دو بخشـي
، ضـمhabitsن  

  ).4و  3هاي 

 زمان حال ندارد
for a few را بخ

to this schoo

/11/1399(  

  .زده استتاب

 وجود حوادث ت

ا» سان با شدائد

  . است

 انساني را با خو

خانـة د«در » ن

گر معنادار شد، ق
هرگز تالش نمي

فعـ). 3و  1 ـاي 
ه به جمع بـودن

ه رد گزينه(شود 

هيچ ارتباطي به
w yearsختار 

  :به كار رود 
ol for two y

10 ششممرحلة (

  .كند مي

حي و قضاوت شت

د ترديد نمايند،

پخته شدن انس«

طبيعت و مادي ا

هاي ترين جلوه

نور ايمان« اندازه 

اگ. معني كنيم 
رد و متأسفانه ه

هـ رد گزينـه (ت  
ي ديگر، با توجه
 جمله پديدار ش

دهد، هي يش مي
 است فريب ساخ

forتواند با   مي

years when I
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(ت و علوم انساني 

  . و نياز است

  .ود

  .رد

مخلوقي ستم نم

ك بينش سطح

ر عدالت خداوند

«با » ير شماست

هاي جهان ط ت

  ».بخشد ي

ت جلي كرده، عالي

كنيم، به همان

»هيچ« مفهوم 
عادت بدي ندار 

واب درست اسـت
از سوي). 4و  1 

در themورت 

ها پي گ در سال
بسياري ممكن 

ذشته ساده نيز
I was a teen

)2(انگليسي 

 يازدهم؛ ادبيات

گر، عالمت نقص

شو ناميده مي» 

دا» نقص«ه در 

ت، زيرا به هيچ م

رسد، ناشي از يك

د بعضي افراد در

لم او باالي تدبي

هايي از محدوديت

زندگي انسان مي

  .ت است

 ايمان واقعي تج

 گناهان تالش ك

ست جمله را با
هيچر كوچكم 

جو a fewجه 
هاي رد گزينه( 

مع باشد و به صو

ز مرگ مادربزر
).2و  1هاي  نه

د كه ساختار گذ
nager. 

  .رفتم 

ا

سنجش

د و هر چيز ديگر

شرك نظري«، 

است كه ريشه» 

ل بنا كرده است

ف عدل به نظر بر

شود كه سبب مي

عل/ ت هير شماس

اي براي ره سيله

اي به ز يات تازه

واقعيتي با عظمت

دهد هر جا كه 

صالح و پرهيز از

 a fewكافي اس
براد. رست است

معنا شد، در نتيج
گيرد ر ميان مي

د جمشود باي مي

ة دوم كه خبر ا
رد گزين(ره دارد 

ا دقت كنيدد، ام

 به اين مدرسه
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 .رست است
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 .رست است
حي«ي به خداوند 
 .رست است

بيني الهي، و هان
 .رست است

مي  نشان» خي
 .رست است

ر انجام اعمال ص
  .شود ي

 .رست است
wو  fewب بين 

در a few شد، 
م كل واضحي بي
لي را همواره در
به آن استفاده م

 .رست است
با توجه به جملة
 در گذشته اشار
حال كامل بروند
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 بـا توجـه   
ه كار بـرود  

ه اسـتفاده   
ود فاده شـ  

گزينه هاي 

رد گزينـة  (
4.(  

 ،خوريـد ـي      

  ».زند

و بـه آنهـا    

 ]بـرايش [    

ي كوچـك  

ationgroup

ز زنده است كه
به ingهمراه با 

ن گذشته سـاده
حال كامل اسـتف

رد گ(گيرد  ن مي

(باشـد   مي ofد 
4رد گزينة (يد 

يزهـايي كـه مـ

  قه، تاريخ

رد به ما زنگ بز
  نظمي

در حقيقـت، ا. 

  ور كردن

عنـوان معلـم را

  طفي، روحي

هاي اد بويژه بچه

  سب

«  
  طور كامل
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 مادربزرگ هنو
ت استمراري و ه

ست، بايد از زمان
بايد از زمان ح» 

عولي را در ميان

p ًنيازمند حتما
بيا someكمي 

شـتر مراقـب چي

سابق) 4 

فراموش كر كلي 
ن بي) 4 

.ش تأثير بگـذارد 

تصو) 4 
  .ارد

بـه ع ش جديـد  

  ». فوري بود
عاط) 4 

راضري بر روي اف

مناس) 4 

».ستي رفتار كند
به ط) 4 

10 ششممرحلة (

كند كه تقل مي
ي تواند به صورت

ه اتفاق افتاده اس
»هنوز«ه معناي 

call  ضمير مفع

pieceحد كمي 

تواند با صفت ك 

 بهتر اسـت بيش

كرد وقتي كه  به
 ي

ر روي فرزندانش

 يح دادن
دا with اضافة 

قيت در شـغل

  سايي كردن
  ح دادن

مراقبت پزشكي
 ي

ت جسماني مض

 دل

ستوران به درست
 رستي
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(ت و علوم انساني 

ين مفهوم را منت
نمي knowعل 

خصي در گذشته
به yet به كلمه 

backاي  كلمه

واح). 2رد گزينة 
 آمده است نمي

د دارد، بنابراين

 راز) 3 

ي دليل نگران كر
نگراني) 3 

تخاب دانشگاه بر

توضي) 3 
نياز به حرف» ي

اش، موفق ي عالي

شناس) 2 
ترجيح) 4 

 جدي نيازمند م
ذهني) 3 

كه تلويزيون اثرات

متعاد) 3 

خواست تا در ر 
به در) 3 

 يازدهم؛ ادبيات

در اين جمله، اي
فع اساساً ديگر، 

 در ساعت مشخ
ي دوم، با توجه
يد كه فعل دوك

ر(شمارش است 
مفرد به صورت

انوادة شما وجود

 ت

ن پسرم ما را بي
 

ش نكرد تا در انتخ
«  

 كردن
سيث كردن با ك

هاي ارتباطي رت

بقه ديد به طور
 ي 

اند ك  نشان داده

كش پسر كوچ
 ر مكرر

سنجش

مان حال كامل د
از سوي. ت است

خالي اول، فعل
در جاي خالي). 4

دقت كني، چنين

غيرقابل ش» كاغذ
ش است و چون ب

ري قلبي در خا

وضعيت) 2 

ترين شته، كوچك
معجزه) 2 

سون هرگز تالش
».شان را بسازند ه

بحث ك) 2 
بحث«به معناي 

م به خاطر مهار

  
 نترل كردن

ي كه او در مساب
پزشكي) 2 

تحقيقات جديد

 مضر) 2 

ك خانه، مادر از
به طور) 2 

    
 

ي، بكارگيري زم
م كامالً نادرست

3.(  
 .رست است

 اينكه در جاي خ
4و  2هاي  زينه
همچ). 2و  1اي 

 .رست است
p  كا«به معناي
pe قابل شمارش

 .رست است
سابقة بيما«: مله

 
 .رست است

هفته گذش«: مله
 ت

 .رست است
آقاي تامپس«: مله

 خودشان آينده
 ذاشتن

ب discuss كه 
 .رست است

توانيم ما مي«: مله
  ».كنيم

 ني كردن
چيزي بودن، كنت

 .رست است
هايي آسيب«: مله
 ي

 .رست است
متأسفانه ت«: مله
  

 .رست است
قبل از ترك«: مله

 قطعاً
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حال است، 
سـت چـرا   

 3هاي  زينه

  little   بـه

ationgroup

  ».ند
  تالف

ير آن در زمان ح
رقابل شمارش اس

رد گز(فاده كرد 

  شرت كردن

  مت كردن

گر، بكـارگيري
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دارنختالف نظر 
اخت) 4 

در گذشته و تأثي
غير» موفقيت« 
قبل از آن استف 

  ).1ينة 

معاش) 4 
  .ه مفعولي

  يي مثل هتل

خد) 4 

از سوي ديگ). 2 

 ؟نيسترست 

  د؟

--.  

10 ششممرحلة (

يالت ما كنند اخ
 

  .ت كنيد

ر انجام عملي د
succ به معناي

m  و a few 

رد گز(شود   مي

  ساختن
ي داشته باشد نه

  ت كردن
ش شدن در جاي

 ه كردن

و 1هاي   گزينه
  

درگيرند  رار مي

را جايگزين كرد

  .د

-----------ن 
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(ت و علوم انساني 

صرف تحصيايد 
رفتار) 3 

دقت» ختالف نظر

 جمله كه بيانگر
cessاسم ). 4 

manyفت كمي 

ت منفي پديدار

قادر) 3 
imp نقش فاعلي

شركت) 2 
پذيرش) 4 

تجربه) 3 

رد(مارش است 
).3رد گزينه ( 

  گذارد

د آزار و اذيت قر
 

ر 3در پاراگراف 

وجود دارندهم ما 

ركت نكنند چون
  

 يازدهم؛ ادبيات

باچه مقدار پول 

a  اخ«به معناي

نين معناي كلي
و 1هاي   گزينه
توان از صف ، نمي

عموالً در جمالت

 ر انداختن
proveي فعل 

 ي كردن

غير قابل شم» ت
يرمنطقي است

  
ي افراد تأثير بگ

ورد كساني كه م
 .دگذارنميگر 

take a stan د
  .نيد

تر از شما باهوش

كه در آزمون شر
مپيوتري كردند

سنجش

رم بر سر اينكه چ
 علت) 2 

a difference 

recen و همچني
رد(تفاده كنيم 

،در نتيجه. است
مع muchد كه 

به خطر) 2  تن
تواند براي نها مي

  
   

ميزباني) 2 

اطالعات«عناي 
غي ن جمله كامالً

  چيست؟
  زورگويي  

------------.
 زندگي اجتماعي

رد زير در مورد
هاي ديگ وي بچه

ndعبارت توان  ي

ورگويي دفاع كن

 
اشيد، اما افراد ب

صميم گرفتند ك
چرا كه بازي كام

    
 

 .رست است
پدر و مادر«: مله

 نكته، فايده
of opinion 

 .رست است
ntly وجود قيد 

ن حال كامل است
ت جمع نيامده ا
طر داشته باشيد

 .رست است
، بهبود يافتندادن
تن patient كه 

 .رست است
  دادن

ذراندن با كسي
 .رست است

 ي كردن
 .رست است

informa به مع
در اين»  ناكافي

 .رست است
وان براي متن چ
ي پايان دادن به
 .رست است

---- زورگويي 
 سالمت روان و
 .رست است

يك از موار  كدام
تأثيرات منفي رو

 .رست است
 از موارد زير مي

در برابر زو تر يف
 .رست است

  متن چيست؟
ن است باهوش با

 .رست است
آموزان تص  دانش

چ بودندنن آماده 
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x +≤2 2  

 <3
2  

× 8 4  

a است.  

 

f ( )12 2  

f ( ) [=7  

تي انتظـار   

f  هماني  
g  ثابت  

a b +  
  
  

ationgroup

  .رين است

+ < 
3 3 2

x x≤ 3

(+ −  1 8

 a b+ = −5

 .رابر صفر است

[ ] [= +
612 2

[ ] [ ]− −7 7
3 4

، سپس، مـدت)م

  .ست

f ( ) a =1
f (c) = =2

b c+ = 2

/11/1399(  

تر نزديك ------

x
≤ + <31 3

=يا  3 2

) (× +8 515

b و در نتيجه =

ثابت و بر xار 

[ ] [(+ −
63 3

( )= − − =2 2

شيب خيلي كم(

f (a b)+ ا =

, f ( a)= =1 2
f ( )= = −5 2

10 ششممرحلة (

-----عنايي به 

 د؟

x
 ≤ <33 1

  

( )−   2 1

b+6  و= −6

به ازاء هر مقد 

) ]− = +63 3 1

= 4

( از آن ترافيك 

f (a) f (b= +

f ( )= = =2 2
c c = −2 1

(  

13  


(ت و علوم انساني 

از نظر مع ، است

كند  استفاده مي

< 2

.د درست باشد

) (× +1255 5

a bو  = = 

y [x [x= −

+ + =9 9 19

، بعد)ب زيادشي

(bو در نتيجه  

b=
1

)2( ي و آمار

 يازدهم؛ ادبيات

ط كشيده شده

راي نوشتن متن

تواند مي يكينه 

/ )×58 37 24

a − =1   1و

[[ابع ند ولي ت

ش(س سرعت زياد 
  .گردد مي

f (a b)+ =

رياضي

سنجش

زير آن خط 1ف 
  »ضافي

ك از موارد زير بر
  »روايت

تنها گز ،ها زينه

=  4 3 78

، پس باشدت 

بع پلكاني هستن

شيب كم، سپس
زياد به خانه برم

aماني و  b+

    
 

 .رست است
sp كه در پاراگراف
ex اض«معناي  به

 .رست است
يك ساساً از كدام

N  ر«به معناي

 .رست است

 .رست است

f پس از بين گز

 .رست است
888

 .رست است
ها تابع ثابت هضابط

 .رست است
تواب 4و  3، 1ي 

 .رست است

 .رست است

 .رست است
عت كم يعني ش

و بعد با شيب ز 
 .رست است

f (x) تابعي هم
 .رست است

www.sanjeshse

در 4گزينه  .9
pare مهكل

xtraكلمة   

در 1گزينه  .1
نويسنده اس  
 Narration

 
   

 
 

در 2گزينه  .1

در 1گزينه  .10

  f ( ) =1 12
در 1گزينه  .10

در 4گزينه  .10
ضاه همبايد 

در 2گزينه  .10
هاي در گزينه

در 4گزينه  .10

در 4گزينه  .10

در 1گزينه  .10
در ابتدا سرع

)خط افقي(
در 3گزينه  .10

(تابع  x=
در 2گزينه  .1

erv.ir

99

00

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10



 

 
  

 

 

@sanjesheduc

C( هزينه  

P(x سود  

  

مـل اصـلي   

هاسـت   ـته 
وع نوشـته   

ر يـا نظـم   

ationgroup

(x) x= +15

x) R(x)= −

q  p  
  د  د
  د  ن
  ن  د
  ن  ن

از عوام 1و  2ي  

  .شهور است

 درون ماية نوشـ
، موضـو) زبـاني  

ت كه آن اثر شعر

/11/1399(  

      +12  

x
C(x)− = −

  ~ p  
  ن 

  ن
  د 

  د

  .است )

هـاي ضمناً گزينه

هاي رنگين مش ل

اشعار صوفيانه 
قلمـرو(واژگـان  

 اين معني است

10 ششممرحلة (

رآمد         ،    

x
x+ −

2
1251

p ⇔ ~ q
 ن  د
  د  ن
 ن  ن
  د  د

  .ت

p ~ q) (∧ ∨

شوند، ض وب مي

خيال ع معاني و

به شف و گراي
، بحث دربارة و)

عبيد زاكاني، به

2(

14  


(ت و علوم انساني 

R(x) x= در

x− −15 12

  .د

~ p ⇔  q⇔
د  ن
ن  د
ن  د
د  ن

~ p ~ q∧ است

(p q) T ≡

ك عراقي محسو

اني در ابداعش كا

  .ت

فگيرد، تصو ر مي
)زباني قلمرو(نه 

وييم سرودة عگ ي

2(ادبي  فنون 

 يازدهم؛ ادبيات

x
x( )−125 1

x= − +
2

1


p  گويند مي

~ 

q⇔
ن
د
د
ن

qارز  ه فوق هم

~ p Tپس  ∨

يم در تغيير سبك

كليم) ث.  است

ي و هندي است

حوزة ادبي قرار 
هاي نو و كهنه شه

وقتي مي  است،

 علوم و

سنجش

)

x+ −11 12

qقيض گزاره 

~ (p q)⇔

~ pپس گزاره ،

pو  ~ T∨ ≡

ي و غير مستقي
  .ستان هستند

ب كليم كاشاني

سط سبك عراقي

رري است كه د
 مفاهيم و انديش

 

ور عبيد زاكاني

    
 

 .رست است

  

 .استرست 
~ q  عكس نق

 .رست است

~ p q≡ ⇔

 .رست است
p  ارز  همp

 .ست استر
~ (p q) ≡

 .رست است
ها از عوامل فرعي
اعران به هندوس

 .رست است
 .رست است

معاني ثاني لقب
 .رست است

ي بافقي حد واس
 .رست است
 .رست است
 .رست است
 .رست است

وط به قالب شعر
، درآميختن)ي
 )قلمرو فكري( 

 .رست است
 .رست است

ديگر از آثار منثو

www.sanjeshse
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  .است
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  .د

ي پر تالطم 

  .ت

ي خـود را  

ationgroup

ترده خواهد بود

اج مانند دريايي

ستنيت تشبيه 

معناي حقيقي» ت

  ت

/11/1399(  

شك، تشبيه گست

اموا .تعاري است

 رفته است و ادات

  شبيه گسترده

 

دست«در اينجا 

مجاز از قدرت: ت

  .رد
  .شده است

.  

10 ششممرحلة (

ش بي باشد،رفته 

 اصل اضافة استع

به كار» مي كه
  )ضافي

تش: مانند شبنم 

 شبيه گسترده

بنابراين د .نكرد

دست) 4( گزينة 

ي ناهمساني دا
مسان تشكيل ش

شود حسوب مي
  . همسان دارد

  /ني  
  -  /  

  لن

  هم  ر  هي 
  -    -  

  مفاعلن

  گا   نِ
 -   -  
  مستف  

15  


(ت و علوم انساني 

ت تشبيه بكار ر

در: وج حوادث

وقتي كه، هنگام
اضشبيه فشردة ت

:چون شبنم) ي
  شبيه گسترده

تش= مانند : شبيه

ظور طمع دراز ك

جاز از شراب ـ

ها دهد پايه ن مي
هاي هم كه از پايه

هاي همسان مح ه
هاي كان و پايه

 م يي ي  / ما  
  -    /-  

ن           مفتعلن

  د     رو  /ت 
    -     /

علن             م

گ/ ت   ي     لِ 
         /
  مستفعلُ      

 يازدهم؛ ادبيات

گاه اداتهر: ن الله

مو، )ة اسناديدر

و«كه در معناي 
ت(اند  ة تشبيهي

ه فشردة اسنادي
تش: ادات تشبيه 

  ي

  .ي است
 

ادات تش: صفت  

 نشانه و به منظ

مج: پيمانه) 3(نة 

است كه نشان» 
ك »)فعولن(عيل 

است كه پايه» ن
ه اراست ك» عل

ي   ي ما / ن 
-    /-  

           مفتعلن

ور  بِـ   /   ود  
  -    /-  

              مفتع

صا/ ا   ي   و  
       /- 

            تفعلُ

سنجش

به سان= گون  ه

تشبيه فشر(ست 
  .رد

ساز است ك بسته
اضافة» سينهكان 

  يه گسترده
تشبيه(ر گرديد 
:گون .انند نيل

يه فشردة اسناد

يه فشردة اسنادي
 شبيه گسترده
  فشردة اضافي

        ند پرگار

  ) محلّيه

دستي به.  است

د و نيت ـ گزينة

مستفع لْعالت«
ن مفاعيلن مفاع
ن فاعالتن فاعلن

فع عولنفعولن ف

بو  د  ز   من/  ر 
-  /-    -

         مفتعلن

ك  جا  ر / ت  
-    /  -  

          مفاعلن

  ن   نا/     تم
     /-    -

فعلُ          مست

    
 

 .رست است
الله. تشبيه است
 .رست است

ها خط پاكي اس
واج خروشان دار

حرف پيوند وا» 
شراب لعل و كا«

تشبي: مانند سبو
خا جهان گل بي
ما: سپهر نيلگون

تشبي: دار است ه
 .استت رس

تشبيه: ور هستم
تش: ه سان شمع

تشبيه ف: كوه غم
مانن: پرگار صفت
 .رست است

عالقة(ز شراب 
 .تاسرست 

اضافه اقتراني :

سر، مجاز از قصد
 .رست است

عفا مستفعلُ«ت 
مفاعيلن«ر وزن 
فاعالتن«ر وزن 
فعولن ف«ر وزن 

 .رست است
عش ق ت بر    
     -    -

مفتعلن          

نَ   ظَ  رت  اَز   
  -       -

مفتعلن          

تا   كي   بِـ     
     -    -    

مستف             

www.sanjeshse
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پ) 3(گزينة 
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در 1گزينه  .13
:دست طمع

  .دارد
س) 2(گزينة 

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

در 3گزينه  .13
) 3(گزينه 

             
             

  
) 1(گزينة 

             
             

  
) 2(گزينة 
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  .است) 

هاي ديگـر  
 

ationgroup

  .ند

)1(ؤال و گزينة 

ه ه مفهوم گزينه
 .»شكند نر مي

/11/1399(  

  دم   م   زن
-      -  

  ستفعلن

ر عمر اشاره دارند

ترك صورت سؤ

ورد در حالي كه
 كشتي ارباب هن

10 ششممرحلة (

زو  د/  ـ   سو   
   -      /-   -

               مس

  /ف   تي  
-     -   /  

  عولن

  هي   تو
 -     -  

  عولن

  
  

  )عولن

  
 

  / بد  

نسان بر اثر گذر

 اين مفهوم مشت

خو ميشكست د 
ك«حافظ  آسمان

16  


(ت و علوم انساني 

گُفـ  تي  بـ/ ن   
      /-   -   

       مستفعلن

گ    رِف /   بر  
  -     /    -

ولن            فعو

نَ    ه/      پا   
 -       /   

                فع

ند   كر   د    
   /   -    -

فع(      مفاعيل 

م    يار غَ  /    
  /   -    - 

  فعولن      

چ   سانْ    /   
         فعولن

  )مفهوم. (كند
تر شدن انس حريص

و شيرين است،

مند از هنر خود
 دارد و به قول ح

 يازدهم؛ ادبيات

   ت   سنخَ ر
 -         - 

مستفعلن        

ك   تو  /   يي 
 -      /  -  

فعو               

ك    غا    فل  
   -    -     

       مفاعيلن  

/   زانْ    يا    
-    -     -     /

مفاعيلن         

ي   زد    در   
-    -     -     /
مفاعيلن         

/ك   گر   دونْ   
   فعولن        

  .گيردمي

ك و پريشان نمي
و حپيري هنگام 

صال يار خوش و

است يعني هنرم
 سر ناسازگاري

سنجش

ه   / اَز       چم
    -    /-    

                  م

ج   ها   ي/      
      /   -   
فعولن            

ك/        سم    
      -         /

اعيلن           

ابق   /    عش  
  -       /   -

                  م

ك  مي/    هي  
    -      /  -

       ن          

ك/  ر    سي   
 فعولن           

  قت عش   
  ـ   ـ       

  ي    عا  د  
       ـ  
  زم     زم

  ـ   ـ     
  م
  

ي كشيده قرار مي

نسال را آشفته و
و طمع بيشتر ه

قيقي، فراق و وص

ا»  كه بر ماست
م دانا و هنرمند

    
 

چرانْ    دم       
    -      -    

مستفعلن       
 .ترست اس

بـَ   سا   گن    
      -    -  

فعولن           

اَ     زانْ    تر   
      -      -

مفا                

خُ    شا   زانْ  
    -    -    

مفاعيلن         

هر   آ    بِ     
       -    - 

مفاعيلن          
 .رست است

د   پر/   ي     ش
لن              
 .رست است

ِ   فان   عر     
ـ        ـ        
د    ياز     نِ    

      ـ  
ز    ثَر     كو    
ـ      ـ          
كام        ننا    
ـ     ـ         

 در مقابل هجاي
 .رست است

 افراد پير و كهن
ديگر به حرص و

 .رست است
يدگاه عاشق حق

 .رست است
از ماست«بيت 

ه روزگار با مردم

www.sanjeshse
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ن خداونـد   

. اسـت  سـي 
ميت رسـ  الً  
بسـزايي   ش

  .يران بود

يني، رشـد     

 مراكـز  ين 

 كـه  نيـاني 
 در آنكـه  ز
  .تف

خبـر   كي 

 و جنـگ  ه 
 مذكور ي
 سـرزمين  

ationgroup

ايـن: ينـة ديگـر  

فارسـ زبـان  عران 
سـلجوقي عمـالً

نقش فارسي يات

ايفاي عباسي بر 

سـعه شهرنشـين
.  

تـري مهم جمله ز

از ايران برخـي  ن، 
از پـس . زيدنـد 
ياف فزوني سالمي

نقد. پردازندي م

بـه ديگري از س
هاي پيمان حتواي
آن مـردم  كردن

/11/1399(  

ه مفهوم سه گزي

شـاع و سـندگان 
در دوره س كـه  ي 

ادبي و سعه زبان

نظامي خلفا ـ ي

فراگيـر، توس ـت 
.داشت بسزايي ر

از قم و ساري ن،

ايـران بـه  سـالم 
ور اهتمـام  ـالم 
اس معارف و لوم

ح به نقد آنالط

پس يكي را مصر 
مح كه دهد مي ن

نك تيجه مقاومت

10 ششممرحلة (

.  

ايد در حالي كه

نويس تـرين  زرگ 
فارسـي به عربي

ز در رونق و توس

جي سلطه سياسي

حكومـ قلمرو، ش
تأثير دوره اين ي

گرگان ري، ،)وار

اس ورود تداياب ز
كـ و فقـه  ديث، 
عل به توجه دند،

و به اصط كنندي

شهرهاي و دند
نشان تاريخي، ع

 مصر، بيشتر نتي

17  


(ت و علوم انساني 

ته شده اسشار

نما  و گرامي مي
تشاء﴾  

بـز ظهور رسي و
ع ري غزنويان از

زبان فارسي نيز 

تدريجي زوال و ش

گسترش .شود مي
معماري و هنر ر

سبزو( بيهق. دند

از. هرت داشتند
حـد قرآني، علوم
شد مسلمان يران

يم يعتبارسنج
  .خبر است

داد شكست را ي
منابع در سلمانان

مسلمانان درت 

)2(اريخ 

 يازدهم؛ ادبيات

  .ك
دن و حسادت ا

خوار و گاه عزيز
منْ ت لُتشاء و تُذِّ

ان و ادبيات فار
ادار دستگاه زبان
به خود آثار تن

ي ايراني، كاهش

م تلقي اسالمي 
بيشتر چه هر ي

كرد مي زندگي ز

دوستي شهو علم
ع شامل سالمي،

اي مردم از ثيري

آن را ا شوند،يم
اصالت خ يبررس

رومي لشكريان ي،
مس با مصريان ح

تفتوحا. س دارد

 تا

سنجش

 حسادت و رشك
يگر به رشك برد

ه انسان را گاه خ
تعز منْ تش﴿خشد 

دوران توسعه زبا
ز تبديل در راني
نوشت به دوره ين

هاي حكومت ظهور

هنر مهم هاي ه
شكوفايي در دان،

نيز علوي سادات

و خردورزي به ر
ا معارف ترويج 

كث جمعيت جري

يرو مروبه يخيار
و ب ي اعتبارسنج

نبردهايي طي ن
صلح هاي پيمان 

المقدس صلح بيت

    
 

 .رست است
عدم تأثير: رك
هاي دي گزينهدر 

 .رست است
 روزگار است كه
بخ ت و ذلت مي

 .رست است
  110صفحه 

چهارم تا هفتم، د
اير ساالران ديوان

اي دانشمندان ل

 .رست است
  94فحه 
ظه سياسي يامد

 .رست است
  112صفحه 

دور از يكي وقي
دولتمرد حمايت
 .ترست اس

  108صفحه 
س ايران شهرهاي

  .بودند ايران ن
 .رست است

  96فحه 
دور هاي گذشته

و تدوين به دند،
هج چهارم و وم

 .رست است
  14فحه 

با گزارش تا يت
همان قتي حق

 .رست است
  51فحه 

مسلمان برااع ل،
بررسي. گشودند

به قرار داد ص دي

www.sanjeshse

در 4گزينه  .13
مفهوم مشتر

دكه يحالدر
در 1گزينه  .14

اين: مفهوم
است كه عز

  
 

 
در 3گزينه  .14

ص 10درس   
هاي چ قرن  

د هاي تالش
تمايل و يافت
  .داشت

در 2گزينه  .14
صف 9درس   
پي ترين مهم  

در 1گزينه  .14
ص 10درس   
دوره سلجو  

ح و اقتصادي
در 1گزينه  .14

ص 10درس   
ش برخي در  

نشين شيعه
در 3گزينه  .14

صف 9درس   
گ از ايرانيان  

شد مسلمان
سو هاي سده

در 1گزينه  .14
صف 2درس   
مورخان وقت  

در ،يخيتار
در 1گزينه  .14

صف 5درس   
حال هر در  
گ صلح به يا

زياد شباهت

erv.ir
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42

43

44

45

46

47
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. شده اسـت 
و  اسـالمي 

 شـكوفايي  

 ي، اطاعـت 
هـا بـه    رب  

ر حضـرت  

  گسـتاخ و  
كوركورانـه   

 بـومي  و ي 

 اتفـاق  ند، 
 در اي ـده 

. انـد  شـده 

ationgroup

تر بيان ش  جامع
ا عـالم  بـه  نـد ه

و فكـري  و مـي 

ي و خويشاوندي
تگي شـديد عـر
رن نواده سام پس

خشـن، خـالق 
پيـروي كاي و  ه

ملـي هويـت  و گ

باشـن يكـديگر  ا 
عمـ نقـش  ها سانه

ش پراكنـده  نيـز  

/11/1399(  

تر و ها دقيق ينه
ه و مصر يونان، 

علم هـاي  شرفت

م به روابط خوني
وابست .رايطي بود

به قحطان جنوبي

اخبر فرهنـگ و   
ت و تعصب قبيله

فرهنگ براي گ

بـا مسـتقيم  س 
رسا و است غالب

ها قاره ساير در 

10 ششممرحلة (

بت به ساير گزي
ايران، هاي مدن

پيش در زيادي ار

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

داللتت، بلكه 
گرفت چشمه مي

  

بزرگ خطري ،گر

تمـاس در ها هنگ
غ فرهنگي خش

افريقا و آسيا بر

18  


(ت و علوم انساني 

همين دليل نسب
تم فرهنگي و مي

تأثير بسيا رجمه

حسبافتخار به 
و شرط از افراد ق

قحطانيان ي . بود

م و معرفت نيست
ي آن جامعه سرچ

.دباري شده بود

گ سلطه شورهاي

هرف آنكه بدون ر
پخ دوم نوع ها، نه

  .دارند افتاده 

ب عالوه و اند مان

)2(غرافيا 

 يازدهم؛ ادبيات

مده است و به ه
علمي آثار انتقال 

تر نهضت. ن بود

اي، ا  نظام قبيله
قيد و شتيباني بي

اي شده لهبيت ق

ني و فقدان علم
 سركش اعضاي
قل، منطق و برد

كش فرهنگ وسعه

ديگر هاي رهنگ
رسان گسترش ه

 در نواحي دور

مسلم جهان، ردم
  .تند

  جغ

سنجش

ن جمله كتاب آ
و قتباسا نبش

در دوره عباسيان

هاي حاكم بر ش
شيخ قبيله و پش
د آمدن عصبيت

جا مترادف با نادا
خوي تند و و ق

ه، جايگزين تعق

تو و ها فرهنگ ي

فر به فرهنگ ك
به توجه با ذشته،

زندگي حتي ك

مر از نفر يليارد
هست اسالم زرگ

    
 

  .بود اسالم ه
 .رست است

  72فحه 
همان سوم دقيقاً

جن ترجمه، ضت
 به زبان عربي د

  .مانان داشت
 .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
  81فحه 

سازي يكسان ند
  .باشد مي ن

 .رست است
  81فحه 

يك از انتشار و ش
گذ برخالف وزه
سبك و رفتارها ق،

 .رست است
  74فحه 

مي نيم و ازيك ش
بز مذهب دو نن

 .رست است
  55فحه 

www.sanjeshse

سپا ربراب در
در 3گزينه  .14

صف 7درس   
در عبارت س  

نهض از منظور
ترجمه آنها

تمدني مسلم
در 2گزينه  .14

صف 3درس   
شا لهاز جم  

چون و چ بي
قبيله خود،
نوح منسوب

در 3گزينه  .15
صف 3درس   
ج و جاهلي  

جويي كينه
از اجداد قبي

 
  

 
در 3گزينه  .15

صف 6درس   
فراين امروزه  

جهان نواحي
در 1گزينه  .15

صف 6درس   
پخش گاهي  

امرو .افتد مي
عالئق تغيير

در 1گزينه  .15
صف 6درس   
بيش روزهما  

تسن و تشيع
در 2گزينه  .15

صف 5درس   
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 انـرژي . رد 
 حـدود  لـه 

زان توليـد     

 و مـذاب  د 

. دهـد  مي 
 مهـم  مـل 

 تـرين  راكم  
 سـاالنه  ين 

ationgroup

كـر گيـري  ـدازه 
معتدل منـاطق  ر

هـا از نظـر ميـز

مـواد آمـدن  ـاال 
.  

رخ شيميايي و 
عا دو. هسـتند  

پـر تـر و تـرين  ت
ميـانگي و اخـت 

/11/1399(  

انـ تـوان  مـي  را 
در كـه  حـالي  ر

ه يل زيست بـوم 

  

بـ يـا  هـا   گسـل  
دهند مي شكل 

)مكانيكي( يكي
هـا  كوهستان در

پر جمعيت از ه،
يكنوا سال ختلف

10 ششممرحلة (

گياهان آلي واد
د است؛ ترمربع

دلي همين به. ت

هـا، خوردگي ين
ها كوه به سايش

فيزي هوازدگي ه
د هوازدگي مهم

سكنه ميليون ده
مخ هاي ماه در ا

19  


(ت و علوم انساني 

مو توليد ميزان. 
مت سانتي در ري
مترمربع است تي

  .دارند اوت

طريق ايجاد چي
فرس و هوازدگي 

پيوسته ها، سنگ
م عوامل از درزها
  .ند

د از بيش با شهر
هوا دماي.  است

 يازدهم؛ ادبيات

.نيست كنواخت
1 حدود  كالر

سانت در كالري 
تفا شود، مي صل

اي از ط يك ورقه
سپس،. آورند ي

س جنس و هوايي
د و ها شكاف در 
هستن ها يخچال 

ش اين.  قرار دارد
طوب واقع شده

سنجش

يك سطح زمين ر
ح قطبي زديك

8 استوايي   
حاص آنها از كه ي

مربوط به تكتوني
مي وجود به را ها

ه و آب شرايط 
آب بستن يخ و

و جاري هاي ب

در جزيره جاوه
حيه گرم و مرط

    
 

 .رست است
  57-56فحه 
در خورشيد رژي
نز مناطق در زانه
مناطق در و ي

ي و توده زيستي
 .رست است

  57فحه 

 .رست است
  43فحه 

هاي م ي، فعاليت
ه كوه  آتشفشان،

 .است رست
  44فحه 

به توجه با ها ن
و روز و شب اي
آب ها، كوهستان ر

 .رست است
  20فحه 

يتخت اندونزي د
و در نا. است ن

www.sanjeshse

در 2گزينه  .15
صف 5درس   
انر و انتشار  

روز دريافتي
4  كالري

تركيبات آلي
در 2گزينه  .15

صف 5درس   

در 2گزينه  .15
صف 4درس   
به طور كلي  

گيري شكل
در 3گزينه  .15

صف 4درس   
كوهستا در  

دما تغييرات
در فرسايش

در 3گزينه  .15
صف 3 درس

جاكاراتا پاي  
مناطق جهان

erv.ir
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 2007 ـال 

 انتقالي ش
 فصـول  و 
 دريافت را 
 دسـت  از 

شـر را بـه    
  . شد

و  يبـوم  ن

اي  قبيلـه 

 است كـه  

 مسـيحيت 
 قـرون  ت 

 .ماند ور

. برداشـتند 

 و آورد هم 
 معاصـر  گ 

كشـاورزيِ   
  .ت

ationgroup

سـ در. شـوند  ي 

گردش مدار بر ين
شـب  و روز طول

انرژي ترينكم 
را خـود  سـطح  

   .هاست انسان

كنـد، بش يمـ  يـ 
ت، برخوردار باش

انيـ انـد، از مجر  ه 

ق و گ قـومي  
   .دشو شكار

شده يجديد دين

م. شدند مي تيده
مسـيحيت در كـه 

د توحيد عقالني
بر گـام  يـاگرايي 

فـرا را شـنگري  
فرهنـگ و داد 

اقتصـاد ك تيـب، 
داران تغيير يافت

/11/1399(  

مـي سيالب جب

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

از شـده  جـذب 

ا مشترك عمل 

پوشـ او چشم يو
هان شمول است

كـرده جـاد يمار ا
 

فرهنـگ رچوب
آش كامل طور به

ج يها نهضت ي

پرست متكثّر ران
ك تحريفـاتي  لي

ع ابعاد از تثليث
دني نـوعي  سوي 
 

هـاي روش ـفه 
تسـري  آن يـق 

ترت بـدين   آورد؛
د سرمايه ـ گران

10 ششممرحلة (

موج گاه كه ست
  .كرد وارد ت

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

و آگاهي حصول

و معنو يابد ي
جه يكه ارزش ت

 در دورة استعما
 . كنند يفاده م

چا در كه ماني
ب آن ي اجتماعي

يش و رشد برخ

داوندگارخ عالم،
ول بود؛ آورده ت

ت قبول با و شد 
به روم، راتوري
  .كرد مي وجيه

فلسـ سـترش 
عميـ هـاي  ه اليه

را به وجود ران
تي به روابط كار

  

20  


(ت و علوم انساني 

هس نيز موسمي ي
خسارت دالر ون

ن دريافت ار شيد
وسع انتقالي، و ي

وبي متفاوت باش
مي فرو كامل كي

  

نيز مح خود د و

ازهاياست و از ن
تيمعنواز  ديبا ي

كه يمساعد ط
خود استفا يمار

عثم و مغوالن ،
هاي ارزش و المي

ان، سبب پيدايش

ع به توحيدي گاه
دست به را هايي ت

اساطيري هاي
امپر فرهنگ با ل

تو ديني و عنوي
گس زمينـة  ردم، 

به غرب فرهنگ 

دار ديد سرمايه
رعيتي ـ ارباب ط

)2(شناسي  عه

 يازدهم؛ ادبيات

بادهاي تأثير حت
4 هر،   ميليو

شخور انرژي وي
وضعي حركت ي

ره شمالي و جنو
تاريكي در ماه ند
  .ندبياور ت

دهد مي شكل را 

انسان ا يويو دن
يفرهنگ جهان 

طيستفاده از شرا
به اهداف استعم 

خوارزمشاهيان،
اسال ي فرهنگ

جها يو دين يو
  .د

نگ از غفلت با ن
موفقيت آن با له

 :شت

هيكردرو با خته
تعامل در كليسا 
مع پوشش در را 

مـر زندگي و رها
سطحي هاي يه

قشر جدصنعت، 
حول شد و روابط

جامع

سنجش

تحت جاكارتا. ست
شه اين سواحل

مساو زمان مدت
طي كه شود مي 

نيمكر در و تلف
چن مدت به ستان

دست به انرژي 

ها انسان تماعي

و يماد يازهاين
.سازد يگرفتار م

استعمارگر با ا ي
دنيرس يه، برا

خو سلجوقيان،
ها ظرفيت شد تا

رب به ابعاد معنو
شو يم ادي يسم

باستان روم و نان
مقابل جهت در ي
داش دنبال به را ر

آميخ سيحيت
آباء و مسيحيان

خود دنيوي رد
رفتار نجارها،ه ح

الي از را والريسم

بال آن رشد صن
متح داري  سرمايه

    
 

اس دگرا سانتي جه
س در شديد يالب

 .رست است
  23فحه 

م در زمين هاي ش
موجب خورشيد

مخت نواحي در ل
زمس در حتي ها

دوباره آنكه دون

 .رست است
اجت زندگي شيوه

 .رست است
ه صرفاً متوجه ن

گ يو روان يروح
 .رست است

ي، كشورهار نو
مستعمره يورها

 .رست است
س مانند هايي ت

ش مي مانع ردند
 .رست است

جهان غر يينش
پروتستانتيان 

 .رست است
يون اساطيري گ
توحيدي دين ك
زير پيامد دو داد

مس نظر، و ديشه
م عمل، و ندگي

عملكر مقطع، ن
سطح در رايج ي

سكو روشنگري،
  .آورد يد

 تجارت و به دنب
قتصاد صنعتيِ

www.sanjeshse

درج 27 آن
سي ميالدي،

در 4گزينه  .16
صف 3درس   
بخشهمه   

خ دور به آن
سال مختلف

آنه. كنند مي
بد دهند، مي

 
 

در 2گزينه  .16
ش ،فرهنگ  

در 4گزينه  .16
كه يفرهنگ  

ري ها بحران
در 2گزينه  .16

استعمادر   
كشو يداخل

در 1گزينه  .16
قدرت غلبة  

كر مي رفتار
در 1گزينه  .16

گزي كرديرو  
از آن با عنو

در 3گزينه  .16
فرهنگ در -  
يك عنوان به

د رخ وسطي
اند سطح در  
زن سطح در  

اين در كليسا
دنياگرايي -  

هاي ر فلسفه
پدي را غرب

گسترش -  
فئودالي به ا
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 حـذف  راي 
 بـراي  حيت 

 اخـتالل  ار 

 موجـب  ه، 

 يند و بـرا  

سـل آنهـا و   

ارباب  يماع
 ميود تصـم  

 ليتبد يران

 در دولت ة

ن را بـه دو  

رسيدن بـه  
   34 حه

ationgroup

 

بـر ابتـدا  در كـه 
مسـيحي بليـغ 

دچـا را يرغربـي 
 

پديـده ايـن  و د

شـدن سيتأسـ  د

نسـ ديتول شيفزا

روابط اجتم ،ود
خـو يزنـدگ  وة

را به كارگرزان 

مداخلة نوع هر 

متفاوت، جهان ت
 .تند

جاي ر دند و به
صفح 4 درس .د

/11/1399(  

  .كرد برپا را ت

گونه كـ همان ها
تب از مرحله، ين

غي جوامـع  ومي 
  .گذاشتند مي 

گير مي آنان از ا

ديجد يكشورها

نان را موجب اف

نبو قائل از فقرا 
ويند و دربارة شـ 

برداشت، كشاور

مخالف و نستند

استيس قتصاد و
 قطب قرار داشت

وري روي آورد ن
ت را انكار كردند

10 ششممرحلة (

بشريت ري تاريخ

آنه. نداشتند ي
اي در گرفتند، ت
عمـو فرهنـگ  ،ت 

تأثير جوامع آن

را جهاني دقتصا

ك ،ياستعمار ي

كارگران و رفاه آ

يريو دستگ ت
 تا مهاجرت كنن
صاحبان ثروت ب

  .فروختند يم

دان مي جامعه ت

  .دانست ي

 و غرب با دو اقت
دو نيدر مركز ا

به فن سخن ،لوم
حقيقت و واقعيت

21  


(ت و علوم انساني 

دار برده ترين رگ

ديني انگيزة حي
به خدمت را تاني
مسـيحيت يغ

آ سياسي خبگان

اق در زني چانه ت
  .شود 

يها ت نفوذ دولت

دستمزد ك شيا

تيشت و به حما
اجازه داد آنها ه

ص يپا شِيرا از پ
م )داران هيسرما(

پيشرفت ضامن را

يم سميبه كمون 

بلوك شرق. بود
د ابرقدرت ن دو

جاي آموزش علو
سيدند كه اصل ح

 فلسفه

 يازدهم؛ ادبيات

بزر ميالدي هم

مسيح مبلغان 
پروتست هاي كت
تبلي بـا  آنان. ند

نخ بر نيز سونري

قدرت زده، تعمار
مي استعمارگر

سب مناطق تحت
   .شد 

ت در اقتصاد، افز

داش يو اقتصاد ي
رها كرد، به يگ

ر نيش بودن زم
(ثروت و صنعت 

ر سرمايه حبان

دنيرس يبرا ي

ب يجهان يچالش
به عنوا ي شورو

دانستند و به ج ه
آنجا رس دند و به

سنجش

هجد و هفدهم

از حمايت در 
حرك سكوالر، ت
كردنداستفاده  د

فراماس هاي ان

است كشورهاي د
ا كشورهاي به

به تناس ،يعثمان
يمعرف يديجد

دخالت دولت ف
  .داند ي

يفرد يكرديرو 
شاورزان را از بردگ

قابل فروش ريغ د
 را به صاحبان ث

صاح فعاليت ِي

يانتقالي ا  مرحله

بلكه چ نبود يا ه
و كايودند و آمر

را بيهودهمندان 
را هدف قرار داد

    
 

 .رست است
ه سدة در وپايي

 .رست است
غربي سكوالر 
سياست ايجاد و سا

خود تقدر هاني
سازما از طريق 

 .رست است
اقتصاد شدن لي

ب آنها قتصادي
 .رست است

ع يامپراتور ي
ج يمل تينها هو

 .رست است
:  

مخالفتصاددان 
يم يشكالت بعد

 .رست است
شتريكه ب هياول

كش. ختيرهم ر
مانند نيشينع پ
د خودوجو ةيما

 .رست است
آزادي ليبرال، ن
  .د

 .ترست اس
را سمياليسوس

 .رست است
منطقه ي، چالش

كرده بو ميتقس 

 .رست است
دانشمنظريات  ،

روزي بر رقيب ر
 .استرست 
  32و31فحه 

www.sanjeshse

در 4گزينه  .16
ارو استعمار  

در 3گزينه  .16
هاي دولت
كليس قدرت

جه گسترش
و كردند مي

در 2گزينه  .16
محصول تك  

ا وابستگي
در 2گزينه  .17

يفروپاشبا   
از آن كيهر 

در 2گزينه  .17
عبارت دوم  
اقت كاردو،ير  
مش شيدايپ

در 4گزينه  .17
ا سميبراليل  

را در يتيرع
موانع رند،يبگ

كرد كه سرم
در 1گزينه  .17

پردازان نظريه
بودند اقتصاد

در 3گزينه  .17
سماركس،   

در 2گزينه  .17
چالش، نيا  

يقطب اصل
  
  

  
در 2گزينه  .17

ها سوفيست
حقيقت، پير

در 4گزينه  .17
صف  4درس  
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دادنـد، بـه   
 .ـد، برسـد  

در كسـب   
 6 درس .ت 

 و كنيم مي 

گـذاري   يـه 
هـاي   افتـه 

 همكـاري  

 .اي است به
  

اين قبيل . 
نـه  ( توانـد 

ي بـر قلـب    

سـيدن بـه   
 و چـه در    

كوشـند   ـي   

الني آنان با 

 بـر  حـاكم  

شناسـي   ت  

ش پرسـش  
دهنـده   سخ

ationgroup

د  حق جلوه مـي 
اشـواقـع ب  ق بـا  

 معناي ناتواني
اسـت ردهالش كـ 

زندگي يه آنپا

وم تجربي را پاي
عقالني يا حليل

عقل با ت را كه

 اساس هر تجرب
53صفحه  7 س

.بيند ا چشم مي
بت است ممكنهللا 

عقلـي سـتدالل  

ده شود و راه رس
ر عـالم هسـتي
ـا همچنـين مـ

   

و زندگي طوال د
  16فحه 

عـام  و كلـي  م

ر حـوزه معرفـت

اش زيـد و دربـاره  
ه مخاطب و پاس

/11/1399(  

هر باطلي را ،ي
علمي كه مطـابق

جود اشتباه را به
مون خويش تال

بر است كه بر پ

ت كه مباني علو
مك حواس و تح

اين نوع شناخت 

خودش پايه و ،
درس. كند ده مي

يابد كه گويا با ي
اهللا  و سالك الي

مايش و بـدون اس

لط تشخيص داد
ز حقايق، چه در

آنهـ. يـان كننـد   
23 و 22 صفحه

د هم آمدن افراد
صفح 2 درس .رد

احكا و قوانين ة

ال دؤبـارت سـ  

گز  دارد، برمـي 
كرد به طوري كه

10 ششممرحلة (

محاكم قضايي در
تواند به ع و نمي

دارد و وج ر باور
ود و جهان پيرام

ما معتب ري براي
  51صفحه  7

 دانشمنداني است
عقل با كم) 3 نه

.يعي را بشناسد
   

برعكس، د، بلكه
اي از آن استفاد ه

مي چنان در ت را
عارف) 2 گزينه

ه از تجربه و آزم

تفكرات غل ت از
ا، فهم درستي ا
مغالطه باشـد، بي

ص 3 درس. هند

با گرد .م جامعه
جامعه تأثير بگذار

ةشناسي كه دربار

عب. دهد  قرار مي
   13 فحه

ا اهميت حياتي
ك گري طرح مي

22  


(ت و علوم انساني 

وگوها و د  گفت
حقيقت را ندارد و

هاي ديگر  پديده
ن، براي درك خو

قدر  شناخت به
7 درس .سازيم ي

از اولين رسطو
رد گزين. (ر است

رد و قوانين طبي
52 صفحه 7 س

آيد دست نمي به
ناخت هر پديده

ب انسان حقيقت
رد گ( .شود  نمي

بدون استفاده) 3
  

ي فلسفي درست
ها ستن از مغالطه
از م ي كه خالي

يگران، نشان ده

صالت دارند و هم
ج افراد تواند بر 

شن هستي -1 .ود

را مورد مطالعه
صف 2 درس .شود

كه در زندگي ما
سخ او، سؤال ديگ

 يازدهم؛ ادبيات

هاي مختلف در
ي رسيدن به ح

شناخت خود و
زمين روي بر ود

دهد، اما اين مي
ان را برطرف مي

ا) 1 رد گزينه( 
ين عقلي استوار

برپي ب طبيعت 
درس .گوييم مي 

جربه و آزمايش ب
كه انسان در شن

گويند كه قلب ي
اه چشم حاصل

3 رد گزينه( .ند
 54 صفحه 7 س

هاي يرد تا انديشه
كوشند با كاس ي

 با گفتار مناسبي
 عبرت گرفتن د

ست هم افراد اص
گيرد كه مي مي

شو ش تقسيم مي

شناخت هستي ر
شو حسوب مي م

مفاهيم را ك ي از
توجه به پاس ، با

سنجش

ه تفاده از مغالطه
كه انسان توانايي 
 

بيعي به امكان ش
زندگي خو تداي

حسي خطا رخ م
ما و نيازهايريم 

.آيد ه دست مي
بر قواني ت تجربي

اسرار و رموز  از
»شناخت تجربي

نون عليت از تج
است كيه تعقل ل

جهت شهودي مي
ي است كه از را
ت را مشاهده كن

درس) 4  گزينه

گي قي كمك مي
فيلسوفان مي .دد

ه دهند و آن را
لسفي را جهت

ارد كه معتقد اس
ر جامعه شكل م

سفه به دو بخش
  .ند

ايي انسان در ش
اي فلسفه  ريشه

مفهومي.  داشت
شد ب پاسخ مي

    
 

 .رست است
 كه به علت است
ن نظر رسيدند

  48 و 47 فحه
 .رست است

طور طب  بشر به
كند، ازابتد ي نمي

  
 .رست است

ي در شناخت ح
بر مي بهره بيعي

 .رست است
عقل به س و ح
شناخت) 2 زينه

واند به بسياري
ش«آورد،  ست مي

 .رست است
ضيح داد كه قان
يكي از قواعد اول

 .رست است
ناخت را بدان ج

يقلب ز نوع شهود
آخرت مين دنيا،

رد( .شود مي ي
 .رست است

ين توانايي منطق
رست هموار گرد
دي زندگي، ارائه

فل هاي ز مغالطه
 .رست است

مي نيز وجود د
ك روح جمعي در

 .رست است
اي فلس ي و ريشه

كند مي بحث جود
شناسي كه توانا
 كه جزء بخش
 .رست است

ش بحث ثابتي
ي كسي داوطلب

www.sanjeshse

در 1گزينه  .17
ها سوفيست

تدريج به اين
صفح 6 درس

در 1گزينه  .17
از آنجا كه  

معرفت تلقي
 48 صفحه

در 3گزينه  .18
گرچه گاهي  
طب اشياي از

در 4گزينه  .18
از همكاري  

رد گز. (كرد
تو حسي مي
دس حس به

در 1گزينه  .18
توض سينا ابن
قانون، ي اين

در 1گزينه  .18
گونه شنا اين

مشاهدات از
در هم )لزوماً
تجلّيم انسان

در 4ه ينگز .18
فلسفه از اين  

اعتقادات در
مسائل بنياد

هايي ا نمونه
رد 1گزينه  .18

ديدگاه سوم  
يكديگر، يك

در 2گزينه  .18
بخش اصلي  

وج و هستي
ش معرفت -2  

مطرح است
در 4گزينه  .18

سقراط، روش  
وقتي. كرد مي
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 گي مـردم  
ي از مردم 

 درس. آتن

  

نيازمنـد   ي
 بـه . كنـد  ي 

. شته باشـد 

.  

 كنـد؛  يت م
 لهيم به وس

ationgroup

3   

زنـدگشـيوه   بـر  
و بسياري )2 زينه

رپذيري جامعه آ

اي كه هر پديـده 
كسان عمل مـي

ديگر نداش و روز

است جهان در 

  .برسند ين

ن موضوع عادت
واژگان مهم يرو

/11/1399(  

38 صفحه 5 س

و پرداختند مي 
رد گز( شده بود

كند نه تأثير  مي

آيند، بلك ديد نمي
بيعت، همواره يك
را داشته باشد و

پديده آن فتادن

كساني باًيتقر اي 

  .برند يهره م

 شود، فرد به آن
ر دني خط كش
  . ز است

  . ديآ ينم 

  .موجود است

10 ششممرحلة (

درس .آورد ت مي

هاي خود شهدي
 مردم كمرنگ ش
سطائيان صدق

خود پد خود به
ـ طب3 .آيد نمي 

 فالن خاصيت ر

اف اتفاق علل ان

و كسانيداشت 

مختلف به يها ل

ارائه ختكنواي 
هنگام مطالعه و

تمركز جاديا جهي

ع اجزا به دست

م طيوجه به شرا

23  


(ت و علوم انساني 

دهنده به دست خ

نوري به نشر اند
ميان فضيلت  و

رباره خود سوفس

ها خ پديده -1  از
هر چيزي پديد
ست كه يك روز

ايدر حال ب كند،

آن به برد ةمطالع

  .است

از احتمال ت،يقع

به صورت شهيم
مختلف به ه يها

يو در نت ينواخت

شود كه از جمع 

  .ست

به هدف با تو ن

شناسي

 يازدهم؛ ادبيات

بود، از زبان پاسخ

جدل و فن سخن
هايي، اخالق شه
در 4 و 3هاي  نه

اند عبارت ت كه
و از هر چيزي، ه

گونه نيس د و اين

ك يم نييتبرا  ه

ه همه افراد با م

ارابطه دو طرفه 

موق كي ينيب ش

ع مورد توجه هم
ه ستفاده از رنگ

كنيشدن از  جر

ياجزا هم م ني

  . ت ماست

تفكر اس يم برا

دنيرس يحل برا

ش روان  

سنجش

نچه را كه حق بو

ها و ج مغالطه ام
انديش چنين ثير
گزين .بودند طل

عده استوار است
تي ويژه دارد، و

را داردخود  ص

دهيپد كيكه  ي

باشد كه يا گونه

ه آگاهي فرد و ر

شيكنند و در پ ي

موضوع يوقت: ي
اس. ابدي ينم را در
خا يبرا يديمف

ي، شامل روابط ب

شناخت يه اجزا

خا يها داده يز

راه ح نيبهتر تن

    
 

رساند و آنچ مي ت
 .رست است

با كمك اقسان 
تحت تأث. اشتند
دادن با ق جلوه

3  
 .رست است

  5فحه 

 .رست است
جربي بر چند قاع

ـ هر پديده علت2
آب، همواره خوا

  52فحه 

 .رست است
ير دانشمند زمان
 .رست است

به گ ديبا ملياتي
 .رست است

مشروط به، اني
 .رست است

يم يساز هيرض
 .رست است

يو ثبات نسب ي
آن ر ديبعاد جد

آموزان، روش م ش
 .سترست ا

 بر مجموع اجزا،
 .رست است

كار همه زيم ير
 .رست است
ساز  نقش فراهم
 .رست است

افتي يبه معنا ه

www.sanjeshse

را به حقيقت
در 1گزينه  .18

سوفسطائيا  
گذ تأثير مي

دنبال حق به
37صفحه  5

در 4گزينه  .18
صف 1 درس
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2علت است 
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صف 7 درس
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در 1گزينه  .19
فرنوجوانان   

در 2گزينه  .19
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اب جه،يدر نت
دانش يبرخ
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كل، عالوه  
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و به آنچـه  

ationgroup

موضوع است و ر

/11/1399(  

ريت، كامالً درگ

  .د

10 ششممرحلة (

ل حل مسئله است

  . كند ي

نام دارد ناكامي 

  ي

24  


(ت و علوم انساني 

درحال يفرد ي

  . ت است

  .د

يم نيئله را تضم

كند كه يم جاد

في يا شهودي
  ت مطلوب

 يازدهم؛ ادبيات

يوقت: ترل است

مسئله متفاوت ك

گويند انتقال را 

به راه حل مسئ 

جيرا ا ينديشاخو

روش اكتشا: ي
جود با وضعيت

  ي

سنجش

ريان تحت كنت
  . دارد

كيس مبهم از 

ه بر حل مسئله

يابيدست ،يليل

ناخ يعاطف تيع

يرفتن به مهمان 
ش وضعيت مو

  وع از آخر
بارش مغزي: ي

    
 

 .رست است
ك فرايند و جر

كامل يهد آگاه
 .رست است

با احسا همسئل
 .رست است

گذشته يها ير
 .رست است

يتحل يها روش 
 .رست است

حل مسئله، وضع
 .رست است
يخط كردن برا

كاهش: يرج هانو
شرو: ياضيئل ر

يمسابقات ورزش 

www.sanjeshse

در 1گزينه  .2
مسئله يك  

ده يانجام م
در 4گزينه  .2

م صيتشخ  
در 2گزينه  .20

ريادگي ريتأث  
در 2گزينه  .20

استفاده از  
در 4گزينه  .20

درح يناتوان  
در 4گزينه  .20

خ اي ريش -  
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