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 آزمايشي آزمون پاسخ تشريحي
  فتمهمرحلة ـ  يازدهمسنجش 
)1/12/1399(  

)يازدهم( و علوم انسانيدبيات ا  

  

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

www.sanjeshserv.ir  

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

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

هـا ، آدرس   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 

  . در ميان بگذاريدارزشمند 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

: و بوسـتان    

عقـل و  «ي  

تشـخيص   

  يي

ationgroup

  عظيم: گ

نـا ـ گلسـتان و

هـاي ـ بـين واژه     

:كند با ما چه مي

الدست، چه صفا

/12/1399(  

سترگ) ري ـ ث

موال: ي معنوي 

سـان حركتـي ـ

شوق ديدار چه) 
  آميزي س

  .د

ن رود، مردم باال

  .د

/1 فتمهمرحلة ( 

ضرور: فرض) پ

ن شمس و مثنو

جنـاس ناهمس: 

)متناقض نما ب 
حس: آه سرد) پ

 بيت تضاد ندارد

ب، چه زالل، اين
   گاوهاشان 

شود ه، متمم مي

  .ت

  .م است

2  


ت و علوم انساني

ستشهادنامه ـ پ

  .ت

عطار ـ ديوان: مه

:ـ انعـام و اَنعـام     

:شود ت و پا مي
وق و اشتياق ـ پ

ًاضمن. يح ندارد

چه گوارا، اين آب
هاشان، ، چشمه

د از حرف اضافه

كندگي تاج است

ربا و خوش اندام

  )ب

)2(سي 

ش يازدهم؛ ادبيات

اس: محضر)  ـ ب

  .صحيح است
 

صحيح است» يان

الولياء و اسرارنام

 اسـتعاره دارد ـ
  .ير وجود دارد

ت و پايي، دست
نايه از شدت شو

پادشاه، تلمي: سرو

نان خشكيده، چ
 دست درويش،

، واژة بعد) مانند

رير است و سرافك

 معناي زيبا، دلر

رابطة تناسب: (ه

 فارس

سنجش

ناگهان: يكايك 

.  
ص» ليگر و آشپز

 .صحيح است 
  .صحيح است

  .ست

پايا درياي بي: ن

اال ةتذكرجامي ـ 

تشـخيص و: ن 
مراعات نظي» ش

دست بي) لم ـ ت 
كن: كند چاك مي

خس) ندارد ـ ت

 آب، آب روان، ن
پيدار، اندوه دل،

معناي مثل و ر

افتادگي سر. ست

حمق، امروزه به

، چنگ و چغانه)

    
 

 .رست است
 .رست است
 .رست است

)اله خود ـ الف
 .رست است

.صحيح است» ع
غو و فرياد، خوال
»تبرئه و توجيه
ص» الحاح و آغوز
 .رست است

صحيح اس» طره
 .رست است

پايا بحر بي«وم 
 .رست است

ج: االحرار تحفة 

 .رست است
اداي غير انسـان

قانع و درويش«، 
 .رست است

مجاز از مردم عا
پيراهن چ)  الف

 .رست است
  . و ايهام ندارد
 .رست است

آميزي ن حس: خ
 .رست است
اين: هاي وصفي

پاي سپ:  اضافي
 .رست است

در( اضافه است 
 .رست است

 همپايه ساز است
 .رست است

ت يعني ابله و اح
 .رست است

)كوك كردن(ن 

www.sanjeshse

  
 
در 2گزينه  
در 1گزينه  
در 3گزينه  

كال: ترگ) ت
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در 3نه گزي 
زهد و سيط«
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بهارستان و
  سعدي
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منا: اي عقل

،»دورانديش
در 2گزينه  

م: عالمي) ج
و استعاره ـ

در 3گزينه  .
بيت تلميح
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@sanjesheduc

ي و كبـود    

در . شـوند  ي

نانكه مرگ 

رويان لـب  

گريـزي   دم 

  .د

ك تعلقّات 

 

ationgroup

نـين خاكسـتري

ها تسليم مي ش 
  . خواهد شد

است همچن  مايه

ي و قرب به زيبار

نشيني و مـرد شه
  .ستايد را مي

شود يافت مي) 1

بر ترك) 1(گزينة 

  از آن نيستند

  ست 

/12/1399(  

گ آسمان را چن

ها و دانش ديشي
وباره دستگير تو

نّا از انسان فروم

انكه از نزديكين

 حقيقت به گوش
ان خلق بودن ر

1(ون در گزينة 

در گ ر حالي كه

ر به خارج شدن

 را ـ مؤمنان ـ ا

/1 فتمهمرحلة ( 

ز خاكستر ما رنگ

  )شترك

اند شود همة چاره
كشاند هم او دو

دگي بهتر از تمنّ

همچن. ري ندارد

اي است و در ه
و در مياكند  مي

د و همين مضمو

 بهشت است در
 

شويد ولي ـ قادر

وند آرامش خود

)2(

3  


ت و علوم انساني

اكستر نمود و از

مفهوم مش(گزيد 
  .ت

ت الهي مقدر ش
گي و بيچارگي ك

و مرگ و درماند
  .ريم

خطر نصيب ديگر

لت امر پسنديد
مت و نكوهش م

هيچ نقشي ندارد

بارويي بود آنجا
 .داند علقّات مي

ش مي -3 

خداو -3 

(، زبان قرآن 

ش يازدهم؛ ادبيات

  ) ضمن

 

ت، عشق ما را خا

يد خاموشي برگ
از آن آگاه نيست

نگامي كه مشيت
هي تو را به تيرگ

خواستي نمود و
 دهان سگ بگير

ي جز اندوه و خ

گيري و عز وشه
گيري را مذ وشه

ل، در راه عشق ه

وش بگذرد و زيب
 دل بريدن از تع

      

 ت

 عربي،

سنجش

  )تضمن( 
تض(جهان و دريا 

  )تضمن(» 

 ترسم شاه نمي

ي پر خطر است

كايت نمود و باي
 است اما كسي ا

 اين است كه هن
يد اگر قضاي اله

رومايه نبايد درخ
هما استخوان از

قرب و نزديكي: 
  .دد

 اين است كه گو
گو) 4(ه گزينة 

ن است كه عقل

د هر جا كه خو
بهشت واقعي را

         توانست
  

 نازل كرده است

    
 

آتش و زبانه) 1
موج و دريا، ج) 3
»ماه و فلك«) 4

 .رست است
هرگز از پادش: ت

 .رست است
عشق، راهي: رك

 .رست است
ق نبايد گله و شك
 آه و نالة عشق
 .رست است

رك همه ابيات
گوي مي) 4(زينه 

 .رست است
از انسان فر: رك

 است كه براي ه
 .رست است

رك هر دو بيت
گرد ب كس نمي
 .رست است

ل عبارت سؤال
مايد در حالي كه

 .رست است
ل بيت سؤال اين

 .رست است
گويد ي ديگر مي

د شده است و ب

 .رست است
  :رتيب

بتي ـ نخواهيد
شويد شان ـ مي

 .رست است
  :رتيب

ش را ـ مؤمنين
  

www.sanjeshse
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3(در گزينة 
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نم دعوت مي
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هاي در گزينه
دنيوي تأكيد
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مؤمنان -4
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ابتـداي  در 
. شـنا شـد    

 بـا اعـراب           
 از تعـاليم،  
حكايـت يـا   
 در بـردارد   
 در كتـاب،     
مـه شـده،     
ك زبان، از 

يسـنده در   

ationgroup

دد شـد و  متولّ ي
دي و يونـاني آش
ربـي زيسـت و

اي كه مجموعـه 
رش بيان يك ح

ي خيـاليهاي ل
هـان حيوانـات د
ي پهلـوي ترجم
، به بيشتر از يك

كـه نويهـايي   ت

/12/1399(  

   است

   ـ حركات

 

  دهد ـ تا ي

ايرانيدر فضايي 
با دو تمدن هنـد
نـگ و زبـان عر
 و دمنه است ك
ش كتاب، ظاهر

المثل تاب، ضرب
پـس جه. افتـد  ي   

ه به زبان فارسـي
اين كتاب. خت

  .كند

حكمت عليمات و

/1 فتمهمرحلة ( 

و اندرز ـ نمانده

تي ـ صداهايي

 ي ـ زبان عربي

خرد و ـ قرار مي

  شود  مي

  نيتعجب ـ 

د است كه رسي
 و از طريق آن ب
 فضـايي بـا فرهن
ر او كتاب كليله

اما روش. است كان
اين كت. تي است

سـان اتفـاق مـي
ي هندي دارد كه
عربي ترجمه سا

ديدي را آغاز ك
 .ير پذيرفت

تع ازفت نمودند 

4  


ت و علوم انساني

پند و -3 

سرعت -3  ي

زباني -4 

خ مي -4     كند

برده -3 

أَری -4 

ي فارانديشمند 
خواند و آموخت
طـوري كـه در

از آثار مشهور. ت
ر هر زمان و مك
ا موضوعي تربيت

انس ةدگي روزمر
كتاب، اصالتي. ت

را از فارسي به ع

شد تا زندگي جد
، تأثيآنهاستي با 

ة آنچه كه درياف

ش يازدهم؛ ادبيات

 شد

رغ باران ـ زنگي

 تر ن نزديك

ك اهد ـ كار نمي

 زنند مي

 

  !ؤال نيست

 تعجبني ـ 

اسين عصر عب،
بان فارسي را خ

به ط. هدايت كرد
گرفت  خوبي فرا

يان درفرمانروا ي
ت فرمانروايان يا
 است كه در زند
گي بشري است
د به كتاب، آن ر

  .ه شده است

عربي رهنمون ش
به علت همزيسن 

به واسطةشدند، 

سنجش

خواهد ش -2     

ي ساز است ـ مر

زبانشان -3 

خو مي -3 

حرف م -2 

 خطاست/ يت 

در صورت سؤ 3

أخوها -3 
 

ترين نويسندگان
زب. ي رشد يافت

 به شهر بصره ه
 زبان آنان را به

سازي  هدف آگاه
متعلق به سياست
ت و مشكالتي

اي مختلف زندگ
دن ابوابي جديد
 ايتاليايي ترجمه

كي از شهرهاي ع
از اهالي زبانش، 

بيدار ش  و مكان

    
 

 .رست است
  :رتيب
       ماند  نمي

 .رست است
  :رتيب

ـ باران ـ شگفتي
  ن ـ بالش

 .رست است
  :رتيب

 گفتاريشان
 .رست است

  :رتيب
  همراه

 .رست است
  :رتيب

 كنند ي
 .رست است

سختي موقعي=  
 .رست است

3شده در گزينة 
 .رست است

  :رتيب
 أَری 

: درك مطلب 
مشهورت ع ازمقفّ

در فضايي فارسي
ندگي، او راط ز

معاشرت كرد و
با هايي كمتح 

ن آن حكمتي م
ياري از موضوعا
ها زئيات و بخش

افزود از ع پسقفّ
يايي، آلماني و
 .رست است

 : ها نه

ن المقفع به يك
هنگي او و زبانش
يان در هر زمان

 .ظر داشت

www.sanjeshse
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خطاها به تر
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مرغ باران -4

در 1گزينه  .3
خطاها به تر

نبود ـ گ -2
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خطاها به تر
خرد مي -2

در 4گزينه  .3
خطاها به تر

عمل نمي -1
در 3گزينه  .3

3در گزينة 
در 3گزينه  .3

بيت آورده ش
در 1گزينه  .3

خطاها به تر
ـقالت  -2

ترجمه■■
ه بن ماللّعبد

داش  زندگي
سپس شرايط

نشين م باديه
و ها آموزش

اتفاق و باطن
كه نماد بسي
نمايشگر جز
آنگاه ابن مق

پانياس: جمله
در 3گزينه  .3

ترجمه گزين
عبداهللا بن) 1
افكار فره) 2
فرمانرواي) 3
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  .هد

ره خواسته 

ationgroup

ده  نظر قرار مي

  .يرد

 

  .هاست شته

 

  

  ول

 وفه

 را براي اسم نكر

/12/1399(  

يان است را مد

گي ت را در برمي
 .مه شده است

. انجام پذيرفت
ي عملي در نوش

 ...است  ها وره

 ....ي متن 

...در نمايشگري

للمجهو ـغائبين 

جرور و موصو

يا جملة وصفي

/1 فتمهمرحلة ( 

سياست فرمانروا

 و مشكالت است
زبان ترجم رسي
هاي جديدي ش

هاي نمونه ة و ارائ

دن فرمانروايان 
 ...ست 

ل در معني اصلي
ن از روش آن د

  الزم ـر 

للغ) 4            

صفة و مج ـفة 

  االبتعاد ـب 

  )بازيكن 

سؤال صفت ي! (

5  


ت و علوم انساني

 كه مربوط به س

حاالت مردم ةم
دست متفكر فار

ضافه كردن بخش
ش زندگي انسان

 از آن، آگاه شدن
كمت يا پندي اس
ربي، بدون اخالل
 آمدن مترجمين

ُشراتع) 4 

»عاَلم« فاعله 

يدّل علی الحرف

االجتناب -4     

:الِعب(زند  مي

!ي براي آن است

ش يازدهم؛ ادبيات

يتي و اجتماعي

ي كه دال بر هم
ز يك زبان، به د
ه عربي بعد از اض
وش براي نمايش

.  
 .دانست

 .بود

  .ش عربي بود

 .كند

سان كه منظور
تي كه نماد حك

عر ان فارسي به
ت بر به شگفت

  زائدانِ 

نائب ـ  زائدان

اسم المبالغه يـ 

  َهدنا ِسنجاباً 

         َيسَخر ـ

ُل هدفاً  گل م :جِّ

جملة وصفي :ـه

سنجش

 موضوعاتي تربي

هاي تخيلي لمثل
ت كه به بيش از
صل از فارسي به
يشان بهترين رو

گ زمان خود بود
د را به خوبي مي
ر عصر عباسي ب
ل رشد و نموش

ك را آشكار مي... 
ختلف زندگي انس
داستان يا حكايت

زبا ة او در ترجم
ديگر، دليلي است

حرفان) 3 

حرفان) 3   ل

ـ حکيم) 3  )کماء

شا= ا َسنجابًا 

ـ يستهِزئ -2  

ُيسج/ تماشاچي  

تکذيبـه نخـافُ  و 

    
 

ن مقفع آموزش
 .رست است

 :ها نه

ال سياري از ضرب
دمنه كتابي است
كتاب هندي األص

كارهايو  حيوانات
 .رست است
. ................ 

هاي بزرگ تمدن
نشين راب باديه

دگان مشهور در
ش فارسي و محل

 .رست است
.........له و دمنه 
هاي مخ  و بخش

ربيتي به شكل د
ترجم و مهارت

هاي د ن به زبان
 .رست است

  : ها زينه
  ألعراب

 .رست است
  :  ها زينه

للمجهول ـالزم 
 .رست است

  :ها زينه
ُحک(جمعه  ـ رد
  »الُحکماء«

 .رست است

شاِهدنا=  4زينة 
 .رست است

  :ه ترتيب
              والدة

 .رست است

:المتفرِّج=  3نة 
 .رست است

اسم نكره :کـالمٍ 

www.sanjeshse

كتاب ابن) 4
در 3گزينه  .3

ترجمه گزين
كتاب بس) 1
كليله و د) 2
ك ةترجم) 3
جهان ح) 4

در 4گزينه  .3
...ابن مقفع 

آشنا با تم) 1
زبان اعرا) 2
از نويسند) 3
زادگاهش) 4

در 2گزينه  .3
كتاب كليلـ 
جزئيات) 1
روشي تر) 2
قدرت مت) 3
آ ةترجم) 4

در 1گزينه  .4
خطاهاي گز

فاعله األ) 2
در 2گزينه  .4

خطاهاي گز
ال ـتفّعل ) 1

در 1گزينه  .4
خطاهاي گز

اسم مفرد) 2
مترادفه ) 4

در 4گزينه  .4
خطاهاي گز

در 3گزينه  .4
ها به مترادف

و ـاُالمُّ  -1
در 3گزينه  .4

خطاي گزين
در 2گزينه  .4

ک -2گزينة 
  .)است
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 يغة مبالغـه

 

ه اقـدامات   
 ،لكـه سـؤا   

 كسـي  ي

 تـا  كوشـيد 
ي فقـط در   

. آيـد  در ـا 
ationgroup

صـيغ سـّتار -3 رة

، از جملـه2و  1
در حـالي كـ. ت

است براي يكويي

ك و كرد عمل ت
يعنـي. 69ص » 

  برابري و لت
  م

پـ از فـراوان  دوه 

/12/1399(  

أّمـارة -2 حـّالف؛

  .ت

 

  .ست

هـاي   م گزينـه 
 سؤال، يكي است

ني خدا سرمشق 

قاطعيت با مورد 
».باشـند  يكسان

عدال برقراري ي
مردم با مدارا و 

انـد و غصه شدت

/1 فتمهمرحلة ( 

ح -1 ه ترتيـب 
  .ه كار است

وع نادرست است

 .ة وصفي است

كتاب درسي اس 

  .ست

 يعني بخش دوم
ت و با بخش اول

  .2و  1

رسول در شما 

اين در ايشان و
ي الهي قانون ابر
 

براي تالش ← 
محبت ← .ند

ش از بود نزديك

 

6  


ت و علوم انساني

  .ر است

  .ؤال است

ها به د، در گزينه
سم ابزار و وسيله

 و مبتدأ و مرفوع

فعل جملة 4نة 

17ص »  قرآن

كتاب درسي اس

،»ن قرآندرم ك
است» مردم به 
هاي  رد گزينه 

براي قطعاً«: مه
  ».كند يم د

و بود عدالت اي
برا در همه و شد

 . واحد هستند

.باشند يكسان ي
ببرن پناه ايشان 
گاه ن كه داد مي 

)2(و زندگي 

ش يازدهم؛ ادبيات

رور به حرف جر
  .بر است

عول و جواب سؤ
  .بر است

فتي داللت كند
اس :بّطارّية: 4نة 

اسم تفضيل. ت

تند ولي در گزين

تدبر در«در ) ج

  .ت

ك 50-49صص  

مرتب و تنظيم«
وحي ابالغ و ت

.خواهد را مي» 

ترجمة آية كريم 
ياد بسيار را خدا

اجرا )ص ( خدا 
نباش خبري يض

انگر يك مفهوم

الهي قانون برابر 
به ها سختي در 

ادامه مردم يت

 دين و

سنجش

كه مجر معّلمٍ ي 
كه خب صديقٌ ي 

كه مفع سّيارةً ي 
كه خب طبيبةٌ ي 

خواهد كه بر صف
 دارند ولي گزين

أمر مخاطب است

جواب شرط هست

  .سي است

ج(ة دوم و سؤال 

كتاب درسي است

»يشه و تحقيق

«و  »مردم براي 
دريافت«سئوليت 

مردم به وحي ن

:ه درست است
خ دارد و اميد يز
رسول الهي مت
تبعي از آن در كه
يكديگر و بيا ا ب

در همه و باشد
و بدانند خود ن
هدا تحمل، به و

    
 

 .رست است
  : ترتيب

جملة وصفي براي
ملة وصفي براي

جملة وصفي براي
جملة وصفي براي

 .رست است

خ اي را مي مبالغه
بر صفت داللت
 .رست است

فعل أ :أْحِسنْ  -
 .رست است

  :رتيب
ها جو نة اول فعل

 .رست است
كتاب درس 8ص 

 .رست است
ط به آية شريفة

 .رست است
ك 29و  31صص 

 .رست است
اندي«ش سؤال از 
 .رست است

قرآن آيات ةهم
در ذيل مس )ص

رساندن بر عالوه
 .رست است

ل هر چهار گزينه
رستاخي روز ند و
حكوم مهم هداف
ك كند بنا اي النه

بارات در ارتباط
:  

نبا خبري بعيض
مهربان پدر را ن

و صبر و هرباني
www.sanjeshse

در 3گزينه  .4
ها به گزينه

ج :يتکّلم -1
جم :ينقذ -2
ج :تسيرُ  -3
ج :تعالج -4

در 4گزينه  .4
سؤال اسم م
هستند كه ب

در 2گزينه  .4
-2در گزينة 

در 4گزينه  .5
خطاها به تر
در سه گزينة

 
   
  

در 1گزينه  .5
مطابق با ص  

در 3گزينه  .5
سؤال مربوط  

در 2گزينه  .5
مطابق با ص  

در 1گزينه  .5
هر دو بخش  

در 4گزينه  .5
هخواندن «  

ص( رسول اهللا
ع«اي  وظيفه

در 3گزينه  .5
قسمت اول  

خداون به كه
اه از يكي«  

عادال جامعة
، عب3گزينة 

نكات ديگر  
تب از آن در  
ايشان مردم،  
مه با قدر آن  
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يث ثقلـين    
/ ت دارنـد   

 نافرمـاني  

 ابتدا«يف 

 علـم «لت 

 حكومـت  

 اجتمـاعي  
 بـه  ماشـ  

.  

ل برداشـت  

 حيـاتي و   
ي براي در 

 آسـماني  ن

ationgroup

  سالمي  

وضـوع در حـدي
صـيانت/ هسـتند   

را خـدا  مـوري، 

، و حديث شري»
فضيلت، به ».كني

تبـديل  ،)ص( 
زنـدگي  وارد د 
اآي شود، كشته 

111ص . ه دارد

ز از مفاهيم قابل

اساً در موضـوع
جايگاه خاصي» ا

رهبران از تن ده

/12/1399(  

اس اُخوت ايجاد ←

ظ است و اين مو
باهي مصـون ه

  .»حديث در 

م دهـان  از وج 

»بابها من  فَليأتها
شناسايي ك را ن

خدا رسول از س
جديـد شـكلي  ـا 

كيا بميرد او اگر
ن جاهليت اشاره

نيز 1گزينة . ت

باشد و اسا نمي/ 
ها فسانيت انسان

يازد كه رفتند ش

/1 فتمهمرحلة ( 

← .كرد باطل 

مصون و محفوظ
ز هر خطا و اشتب

تفكر«، 99 ص 

پوست گرفتن ة
  .داللت دارد )
العلم اَراد فَمن ا
آن اهل بتواني تا 

پس يسسيا عي،
بـ جاهليت )ص

ا پس«: ﴾عقابِكُم
هاي دوران رزش

 

كتاب است 150 

/ها نيست  نسان
نف« بسيار مهم، 

پيش گمراهي ير

  .ندوش  مي

7  


ت و علوم انساني

بود، جاهلي لط

طا و اشتباهي م
ن قرآن كريم، از

و درس هشتم، 

اندازة به تا دهند
)ع( ؤمنين علي

علمِ ول ليها عباب
بشناس را طل

-104.  

اجتماع فرهنگي،
ص( خدا رسول ت

اَع على َل انقَلَبتُم
ن بازگشت به ار

 .ب درسي است

صفحة» ر قرآن

غيير نفسانيات ان
قايسه با عوامل

مسي رد چنان و 

س كنار گذاشته

ش يازدهم؛ ادبيات

  ردم

غل ايه سنت از 

يد از هرگونه خط
همچون )ع( يت
»حديث در كر

بد من را به دنيا
اميرالمؤ »مانند ي

 مدينَةُ اَنَا«بوي  ا
با ابتدا نيز و ي؛
-100صص . ند

فر مشكالتيا ) ع
رحلت از مدتي ت

قُتل اَو مات  فَان
، نيز به همين»د؟

كتاب 140ز ص 

تدبر در«شده در 

 خداوند، تابع تغ
ر ايشان و در مق

نشناختند را د

  .سي است
پس. رسي نيست

سنجش

مر هدايت در ي
هك را عربغير 

مچون قرآن مجي
كه اهل بي تس ا

تفك«، 87م، ص 

د همة اگر خدا، 
بي عدالت«ضيلت 

حديث شريف نب
را بشناسي آن ل
اشاره دارن )ع( ي

ع( ائمه عصر ي
گذشت از پس« 

اَ﴿و آية كريمة 
گرديد مي باز ]د

  .درسي است

ق با و برگرفته از

  .درسي است

هاي كامل ش رت

هاي غيير نعمت
و ظهور )ع( عصر

  .دن ندارد

خو مهربان دران
 149.  

  .درسي است

كتاب درس 150 
يگر در كتاب در

    
 

دلسوز و كوشي
بر عرب برتري 

 .رست است
  .بي است
همچ )ع( ين علي

كيد قرار گرفته
درس هفتم. ستند

 .رست است
به سوگند«يف 
فضي، به ».كرد م

ب نهج البالغه، ح
اهل بتواني تا س

يرالمؤمنين علي
 .رست است

هاي چالش ترين م
:سلطنت بود به
و. 116ص » .شد

خود پيشين يين
 .رست است

كتاب د 127ص 
 .رست است

ش سؤال مطابق
 .رست است

كتاب د 142ص 
 .رست است

عيناً عبار 4و  2

تغ: 3ستي گزينة 
ساز غيبت امام ع
شدن و مؤثر بود

 .رست است
پد قدر اسپاس،

ص» .كردند يد
 .رست است

كتاب د 149ص 
 .رست است

 برگرفته از ص
ب سه گزينة دي

www.sanjeshse

ك سخت ←
حضرت آن 

در 2گزينه  .5
سؤال تركيب  
اميرالمؤمني  

هم مورد تأك
محفوظ هس

در 4گزينه  .5
حديث شري  

نخواهم كنم،
وجود كتاب  
بشناس ار قح
امي» كران بي

در 3گزينه  .5
مهم يكي از  

ب نبوي عدل
ش مسلمانان
آي و[گذشته

در 2گزينه  .6
مطابق با ص  

در 4گزينه  .6
هر سه بخش  

در 1گزينه  .6
ق با صمطاب  

در 3گزينه  .6
2هاي  گزينه

  .آيه است
علت نادرس  

سرنوشت س
نظر گرفته ش

در 3گزينه  .6
نا فرزندان«  

شهي را خود
در 1گزينه  .6

مطابق با ص  
در 2گزينه  .6

مطابق با و  
مطالب: نكته  
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 وجـود  از 

ان اصـالح   

  ».ت
 بـه  را ـود 

نـه ايـن   ت،  

 تظاران ،ند

 الهي بران

 در شـند، 

 مـا  گيـد، 

و . 165ص 

ationgroup

كامـل  مندي ره

و يا سايرين تـوا
 4 .  

اوست پيروان و ي
خـ حضـرت  آن 

اسـت» غايب«ا 

خداو نزد كارها 

پيامب آرمان كه 

با نداشـته  حضور
بجنگ و برويد رت

ص» ...كننـد  گي

/12/1399(  

بهر و ظهور رك

 اگر مسلمانان و
و 3هاي   گزينه

علي فرزندان دي
رو اين از. يابد ي

نظرها از ايشان 

ترين محبوب كه

است اي جامعه 

حض مستكبران يه
پروردگار و تو« 

بند را خدا وانند

  

/1 فتمهمرحلة ( 

  .151ص  

د شايستگي ني

شود، اما تم مي
رد. نخواهد بود

شاد روز روز، آن
مي كاهش يبت

كه اند ناميده» ب

كه بدانيد و شويد

و حكومت مان

علي طلبان حق د
:خواهند گفت )

تو مي بهتر ها ان

  .ت

 

. تجربي نيست

  ديني

8  


ت و علوم انساني

».است سلمانان

جامعة انسان لكه

 پر از ظلم و ست
چندان معنادار ن

آ !هان. رسد مي 
غي عصر در شان

غايب«جهت  ن

نش مأيوس الهي 

هم سازد، مي كه 
  .164ص 

نبرد صحنه در و
)ع( مهدي امام 

  . درسي است

انسا. است فراهم
  

  .ت

كتاب درسي است

 .آورند الل نمي

را در حوزة علوم

هاي ف و اقليت

ش يازدهم؛ ادبيات

مس ياور و حافظ

بل مسلمانان، نها
1.  

، زمين)ع( هدي
 و ظهور ايشان چ

فرا آسماني اي
ايش از مندي بهره 

15.  
آن از را )ع( امام 

  

لطف از و اشيد

اي جامعه و هد
ص» ...اند كرده زه

و نندك رس دعا و
به )ع( موسي م

كتاب 161و  1

ف افراد همة مل
.است ﴾شَيئًا ي

تاب درسي است

ك158-157ص 

و استدال»  ندارند

 انكار كنند، زير

معارف

سنجش

ح سرپرست، )ع(

تن نه كه يابد مي
150ص » .كند 

ظهور حضرت مه
ر فلسفة غيبت

و ند الهي وعدة 
)ع( مهدي رت
51ص » .اند كرده

كه كنيم توجه 
.همان صفحه »

با الهي فرج تظر

د مي تشكيل )ع
مبارز آن تحقق 

و گريه با تنها ت
قوم مانند دگي،

1.  

63 صرتيب ص

تكام و رشد هاي
بي يشرِكونَ ال ني

كتا165-164 ص

صص» بر در قرآن

ادعايي بيش« 

ند وجود خدا را

    
 

 .رست است
( عصر امام نيز ن

 .رست است
م ادامه قدر آن ت

پيدا را الهي ت
ت كه تا زمان ظ
ه باشند كه ديگر

 .رست است
و ظهور زمان ه

حضر بودن غايب
ك تشبيه ابر شت
يداب«: 4و  3نة 

».عه حضور ندارد
 .رست است

منت«: )ع(علي ن
  .163ص  
ع( عصر امام كه 

براي تاريخ طول
 .رست است

غيبت عصر در ه
آما عدم علت به

62ص » .شينيم
 .رست است

 برگرفته از به تر
 .رست است

ه زمينه مهدوي 
يعبدونَن﴿ همان 

 .رست است
صص ز برگرفته ا

 .رست است
« برگرفته از  تد

 .رست است
دا، در انكار خود
 .رست است
توانن ي هرگز نمي

www.sanjeshse

در 4گزينه  .6
اكنون هم«  

در 1گزينه  .6
غيبت اين«  

حجت آخرين
درست است  

آن را داشته
در 1گزينه  .6

اينكه تا ...«  
غ دليل به«  

پش خورشيد
رد دو گزين  

كه در جامعه
در 2گزينه  .7

مؤمنان امير  
».است فرج

حكومتي«  
ط در و بوده

در 3گزينه  .7
كه كساني«  

به ظهور، روز
نشي مي اينجا

در 4گزينه  .7
مطابق با و  

در 4گزينه  .7
جامعة در«  

بندگي خدا
در 2گزينه  .7

مطابق با و  
در 3گزينه  .7

مطابق با و  
  
  
  

در 1گزينه  .5
منكرين خد

در 3گزينه  .5
علوم تجربي
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ـد علـت و   

  

ationgroup

  .شته باشيم

اي نيازمنـ ديـده  

  . نيست

  .است» 

  .شود  نمي

.شود ناميده مي 

/12/1399(  

را در اختيار داش

هـر پد«مؤيـد  » 

 

 دليل و منطق

»خداپرستي«ي 

  . است

ز توحيد خارج

  . باشيم

»دايت عمومي

/1 فتمهمرحلة ( 

آن ر» شناسايي«

»ـر از يكدگرنـد  

  .مادي است

 .درست نيست

همواره بر مبناي

  .است» ي

به جاي» دپرستي

 نظري با عملي

 شده است اما ا

  .يم

 و ترديد داشته

  .است» 

هد«كند،  يت مي

9  


ت و علوم انساني

«براي » زار الزم

تـ همـه درمانـده  
  . دارد

كنند كه غير م ي

به بحث پديده د

تقدات انسان هم

ماديگري عقيدتي

خود«جايگزيني 

ر، رابطة توحيد

ب شرك پنهان

اي رسيده»  نظري

  .ت

  .شود  مي

  .ي پيدا كند

  .د

مان واقعي شك

  .ست

»هدايت انسان«

دف معيني هداي

ش يازدهم؛ ادبيات

ابز« نماييم كه 

كاهل دنيا ه/ ق 
ارتباط مفهومي

معرفي مي» خدا
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 x <   1−؛

= 8

 برد وجود دارد

(p ~ p) q∧ ∨

الت كهن به مضا

  . بند

بلكه آراية استعار

 علوم و

سنجش

تر يا مساوي  ك

x= −4

x است 1=/

x

x
و به ازاء =

يقاً يك عضو از

[qدرست پس 

ضوعات و تمثيال

ست نه ترجيع

  .ي است

كار نرفته است بل

    
 

رين عدد كوچك
 .رست است

 .رست است

 .رست است

 .رست است
5جواب  ،محور

 .رست است

x  ؛x

x
= =1

 .رست است

 .رست است
دقي Aهر عضو 

 .رست است

 .رست است
~ (p هميشه د

 .رست است
 .رست است

با تبديل موض: ح
 .رست است
بند ا  عر تركيب

 .رست است
 .رست است
 .رست است

ل تركيدر اص» ش
 .رست است

 آراية تشبيه به ك

www.sanjeshse

تر پس بزرگ
در 4گزينه  .10

در 3گزينه  .10

در 2گزينه  .10

در 1گزينه  .1
با توجه به م

در 2گزينه  .1

<به ازاء  

در 4گزينه  .11

در 3گزينه  .11
چون براي ه

در 4گزينه  .11

در 1گزينه  .11
  p ~ p)∧

  
 
  

در 1گزينه  .11
در 3گزينه  .11

پاسخ صحيح
در 2گزينه  .11

قالب اين شع
در 4گزينه  .11
در 1گزينه  .12
در 3گزينه  .12

يورش«واژة 
در 4گزينه  .12

در بيت دوم
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  .د

ـة معنـوي     

بـي جـاي   

) 3(گزينـة     

ationgroup

عربي هستند» ب

حـذف بـه قرينـ

ت و در حوزة اد

(  

  )ي

ـالي كـه وزن گ

/12/1399(  

، تحير، منسوب

ح): هسـتند (ب 

ه آراية ادبي است

  )ه
 

پنهان/  مكنيه 

ة اسناديردفشه 

  .شده است

اسـت، در حـ» ن

/1 فتمهمرحلة ( 

ف، حليه، جمال
  .شود 

ش به تحير منسوب

، اسلوب معادله

مكنيه/ ة پنهان 
 )پنهان/ مكنيه 

استعارة(كشند  ي

  )شبيه گسترده
تشبيه(زيچه شد 

تشكيل ش ساني

لنفـاعالتن فـاع  

14  


ت و علوم انساني

، واصففت، متعر
 متن ديده نمي
ن حلية جمالش

نامند معادله مي

استعارة(ه است 
استعارة م( دريا 

ب دريا را سر مي

   قيامت

  
  )  و تشخيص

  )شبيهت(

تش(نعلين  چون
 شاهان مهرة باز

هاي ناهمسز پايه
  .است» فعلن
  .است» فعلن

  .است» 

عالتن فاعالتن ف

ش يازدهم؛ ادبيات

، تقصير، عبادت
 فارسي در اين

و واصفان) ستند

خود را اسلوب م

  )ه
  )كنيه

  

 در خواب نديد
تهم) پنهان/  

  )نپنها/ كنيه 
تن و سكوت آب

مجاز از روز: ردا

  ) و تشخيص
)نيه و تشخيص

استعارة مكنيه(

(گمراهي  تظلم
  )گسترده( ظ

ها چقالب) ضافي
تاج) ه گسترده

و ازاست » فاعلن
مستفعلن، مستف
مستفعلن، مستف

نيلن، مفاعاعيل

فاع« 1و  2و  4 

سنجش

  .ت
ف، كعبه، جالل

لغات اصيل ،تن
هس(ادت معترف 

ي بيان مقصود خ
  . فكري

استعارة مكنيه(ا 
استعارة مك(شق 

) ستعارة مكنيه

ـ چمن )ر از يار
استعارة مكنيه

استعارة مك(پايد 
سبب سخن نگفت

  سخن
فر       ن دنيا 

  ردمان شهر

  .است) خشي
استعارة مكنيه(

استعارة مكن(ت 
(كند  ياريما را 

ظ) ادينردة اس
حافظچون ) بيه

تشبيه فشرده اض
تشبيه: (د حباب

عالت مفاعيلُ ف
لن، مستفعلن، م
لن، مستفعلن، م
ن، مفاعيلن، مفا

هاي ظر با گزينه

    
 

 .رست است
 متن كوتاه است

عاكف«واژگان ) 1
2 (ه به متبا توج
به تقصير عبا) 4
  

 .رست است
اي براي ل و نمونه

 در حوزة قلمرو
 .رست است

نفس باد صفا) 1
جگر تشنة عش) 2
اس(ست هوا د)  4

 .رست است
استعاره آشكار( 
(اقبال عشق ) 2
پا فلك ترا مي) 3
سبه : ماهيان) 4

 .رست است
  .جاز است

مجاز از س: حرف
مجاز از اين: مروز
مجاز از مر: شهر
 .ت استرس

بخ جان(شخيص 
(بازوي اقبال ) 2
كوه كمر بست) 3
م انفعالعرق ) 4

 .رست است
تشبيه فشر(ست 

شبت(شهر عشق 
ت(ة عدم خانهان

مانند: حباب آسا
 .رست است

مفعولُ فاع«صراع 
مستفعل«ر وزن 
مستفعل«ر وزن 
عيلنمفا«ر وزن 

 .رست است
ك بيت مورد نظر

www.sanjeshse

در 3گزينه  .12
جمالت اين

1(در گزينة 
2(در گزينة 
4(در گزينة 
.وجود دارد

در 4گزينه  .12
ثالن مآورد
گيرد نه مي

در 3گزينه  .12
1(در گزينة 
2(  در گزينة

4(در گزينة 
در 1گزينه  .12

آهوي ختن
2(در گزينة 
3(در گزينة 

4(گزينة  در
در 4گزينه  .12

فاقد آراية مج
ح) 1(گزينة 
ام) 2(گزينة 
ش) 3(گزينة 

در 1ه نگزي .12
فاقد آراية تش

2(در گزينة 
3(در گزينة 
4(در گزينة 

در 1گزينه  .12
خار چراغ اس

ش) 2(گزينة 
نه) 3(گزينة 
ح) 4(گزينة 

در 2گزينه  .13
وزن اين مص

بر) 1(گزينة 
بر) 3(گزينة 
بر) 4(گزينة 

در 3گزينه  .13
وزن مشترك

erv.ir
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  .ست

) 4(گزينـة    
چيده شـود  

شكسـتگان  
ـان آرزوي   

يدن دوران      

ationgroup

 تشكيل شده اس

در حـالي كـه گ
كه اين پرده برچ

ش  و صـداي دل  
شكسـته همچنـ

ري و فـرا رسـي

/12/1399(  

  ني 
  ــ

  ني
ر تكرار مفتعلن

     لي
  ــ  
  ن

  
 

د .اسـت  ي نبرده
گويند وقتي ك ي

مند است و دعـا
 كه عاشق دل ش

ـانة روزگـار پيـر

/1 فتمهمرحلة ( 

 
(−  

ني     م     يي   
ـ       ـ  
ن     ت   ش  ي

با 6ظ   ري   از 
    ــ  
  ن
     /نَم   و  ك
     /  ــ

            مفاعلن

  

بـِ    گ  رفت  
      ــ 

       فعلُن

الهي پي  و رموز
م سخن مي با ه

ر ارزشماه بسيت
اين است) 1(ه 

يد است كه نشـ

15  


ت و علوم انساني

  
  

(− −  
(−   .است −
  يلن
)ت  )− −  
)ي  )− − 
−( اينامه 

يي/   ي    ما   
       ــ/  ــ

خي /   ز    بي   
ظ يم   نَ  /     
  ــ   /     

لن            مفتع
ال   بِـ  هـَ   مي 

ــ     ـ  
     مفتعلن    

   پر   جوش
 6ــ   از  ــ    

    فعولُن

/ ِن  صح   را   
     ــ    ــ /

فعالتُن          

چ كس به اسرار
كه از پشت پرده

ت كه دل شكست
گزينهكه مفهوم 

پيسموي  ري و

ش يازدهم؛ ادبيات

(...............  
)ارك دا ن   خا

..................)ت ه 

(  گواهي)
/− − − − −

اعيلن     مفاعي
( − − شهادت
( − − شاهدي

( − − − 

ي   ما    ي /     
   ــ  /      
ا     ر  چ/      

  چ    ب   سو 
       ــ

  مفتعلن       
ال/     ر  يش   

      ــ/    ــ
علن             

نِ  /      سي   
 /  ــ        

                   

نم     /        دا 
  /     ــ   

                  ف

ن است كه هيچ
عروساني است ك

ي ديگر اين است
 است در حالي ك

برف پير: ي ديگر

سنجش

  . است» فعلن

..ر وا رنخ ل با  
زرا   بد  ر  خ و

ت درم را ب ن لَ

−(سند  − −
/− − − − 

مفاعيلن       مفا
−(گيرند  مي −
−(پرسند  مي −
(ستانند  مي −)

د    ز    من   
        ــ
ق   ت    را  ش

هي /       را    
ــ   /    ــ     

                  
نِ   اَبـ /    ما   

ــ  /  ــ    
مفا               

ِي   كع   ب   
        ــ

        مفاعلن 

ت   غَ   مت   
       ــ

فعالتُن           

اين) 1و  2و  3( 
نوعرن دنيا مانند 

  .هد ماند

هاي نظر و گزينه
جايگاه خداوند
  . خويش دارد

هاي نظر و گزينه

    
 

عالتن، فعالتن، ف
 .رست است

زتل خ كا م) (1
گي تا داُف ) (2
3) (ت ن دا منچ

 .رست است
(− پرسن مي

/ − − − 
مفاعيلن       مف 

)يمان  م −−(
)يقين  )− م
−(آگهي  −

 .رست است
بو       ت    بِر

     ــ/   ــ
   عش/   ود   ب
ت   تسني    
    ــ     

مفتعلن          
پي   ش   ك  

    ـ     
مفتعلن          

  )دوري(تي 
   د    سآ   م/

/      ـ  
مفعولُ           

 .رست است
/  مزْ   دس    

/   ــ    ــ      
      ن         

 .رست است
هاي رك گزينه

تگوي ما در اين
ز من و تو نخواه

 .رست است
رك بيت مورد ن

شود و ج جاب مي
 در دل شكستة
 .رست است

رك بيت مورد ن

www.sanjeshse

فعالتن، فع«
در 4گزينه  .13

1(در گزينة 
2(ة در گزين

3(در گزينة 
در 2نه گزي .13

−(ي نشيب
(وزن بيت 

             
اي) 1(گزينة 
ي) 3(گزينة 
آ) 4(گزينة 

در 2گزينه  .13
عش   قِ   

   ــ    
 نَ     خُد 

) 1(گزينه 
             
             

پ) 3(گزينة 
ــ            

             
وزن دو لختي

آ) 4(زينة گ
ــ            

             
در 1گزينه  .13

م   د       لَ
     

فعالتُن        
در 4گزينه  .13

مفهوم مشتر
گفتگويد مي

ديگر اثري ا
در 1گزينه  .13

مفهوم مشتر
زودتر مستج
ديدار يار را

در 4گزينه  .13
مفهوم مشتر

erv.ir
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امـا   ردـا دا  

ـاد عاشـق       
  . است

مفهـوم در      

 ي، اطاعـت 
هـا بـه    رب  

ر حضـرت  

هـاي   بيلـه   
 تشـويق و      

  .يران بود

 .شـدند  قر 
 ايران ختلف
 خـود  و رد

 و يافـت  ت 
 ري،. شـت 

ationgroup

ي آراسـته و زيبـ

ن سـه بيـت نمـ
 و هدايت مردم

ار نـدارد، ايـن م

  .شوند ده مي

ي و خويشاوندي
تگي شـديد عـر
ن نواده سام پسر

  

ن ساسـاني از قب
يخـت و باعـث

عباسي بر اي فاي

مسـتق خراسـان 
مخ طقامن و رها
درآور مـذهب  عه

اهميـت پـيش  ز
داش وجـود  گوني 

/12/1399(  

ست كه ظاهري

و شـمع در ايـن
يدن به ديگران

حـال آرام و قـرا

ددي كمتر منابع 

ه روابط خونيم ب
وابست .رايطي بود

به قحطان جنوبي
.نسوب هستند

اي از سـپاهيان ه 
م اعـراب فـرو ري

ي ـ نظامي خلفا

خ در سـپس  و هر 
شهر سپس او. د

شيعط آل بويه 

ا بـيش  شـهري 
گونـاگ هـاي  فـه 

/1 فتمهمرحلة ( 

ستم در جامعه اس

 معشوق است و
ن، روشني بخشي

دو ح در هرند و 

ديگر در كه ند

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

دكي بعد دسـته
سانيان در چشم

سلطه سياسي جي

مـاوراءالنهر در ت 
برگزيد خود مت

عباسي را از تسلط

ش بازرگـان طبقه 
حرف و مشـاغل  ا

16  


ت و علوم انساني

اوضاع ظلم و س 

 فداكاري در راه
هدف از سوختن

كن ق تفاوتي نمي

كنن مي ارائه ران

حسبافتخار به 
و شرط از افراد ق

قحطانيان ي . بود
دنان نواده حضر

ث اين شد كه اند
ظمت قدرت ساس

  .ان شد

تدريجي زوال و ش

نخسـت اسالم، ه
حكوم مركز وان

و خليفه ع رفت 

سبات شهري، ط
شهرها در. شدند
  .ودند

)2(اريخ 

ش يازدهم؛ ادبيات

مقصود از برف 

و يباز كيگر پا
ه) 1(در گزينة  

 او وصال و فراق

اير مردم جتماعي

اي، ا  نظام قبيله
قيد و شتيباني بي

اي شده ت قبيله
عد به شمالي، ب

خسروپرويز باعث
ثر اين واقعه عظ

هاي مرزي ايرا ن

كاهش ايراني، ي

به گرويدن از س
عنو به را شهر ن

بغداد به رانجام

و توسعه منا ني
ش تبديل تماعي

بو دوره اين مهم

 تا

سنجش

)4(ه در گزينة 
  .رده است

هاي دي  و گزينه
ت در حالي كه

 كه ديگر براي

اج زندگاني از ي

هاي حاكم بر ش
شيخ قبيله و پش
د آمدن عصبيت

عرب قبايل يا يان

ل منذر توسط خ
بر اث .دندت خور

 هجوم به كاروان

هاي حكومت ظهور

پس كه بودند كان
اين نيشابور، صرف
سر وي. كرد خير
 .رد

شهرنشين رشد ل
اجت هاي گروه ين

م شهرهاي جمله

    
 

ست در حالي كه
 را تيره و تار كر

 .رست است
رك بيت سؤال

جان گذشته است
 .رست است

رسد اي مي رحله
  .مشهود است

 .رست است
  7فحه 

مفيدي اطالعات 
 .رست است

  21فحه 
ترين ارزش اخص

چرا از رئيس يا ش
 موجب به وجود

عدناني. ب هستند
 .رست است

  81فحه 
يان برداشتن آل
هاي ايران شكست

شتر اعراب براي
 .رست است

  94فحه 
ظه سياسي يامد

 .رست است
  103صفحه 

ترك از اي طايفه 
تصوقي پس از 

تسخ ديگري از 
الفت معرفي كر

 .رست است
  108صفحه  

دليل به لجوقي،
تري مهم از يكي 
ج از نيشابور و و

www.sanjeshse

كهنسالي اس
روزگار همه

در 1گزينه  .13
مفهوم مشتر
فداكار و از ج

در 1گزينه  .14
عاشق به مر

م) 1(گزينة 
  
 

 
در 4گزينه  .14

صف 1درس   
ها سفرنامه  

در 2گزينه  .14
صف 3درس   
شااز جمله   

چون و چ بي
قبيله خود،

وح منسوبن
در 4گزينه  .14

صف 8درس   
حادثه از مي  

مجاور مرزه
تحريك بيش

در 4گزينه  .14
صف 9درس   
پي ترين مهم  

در 4گزينه  .14
ص 10درس   
سلجوقيان  

طغرل سلجو
پس يكي را
منجي خال را

در 3گزينه  .14
10درس    
سلدر دوره   

به بازرگانان
مرو اصفهان،

  

erv.ir
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 مغـول،  ين 

 حاكمان ي
 به آنها مار

 از بخشـي 

 مـداراي  ن 
 مختلف ي
 گونـاگون  

 ودآگـاهي 

 شـود؛  يـاد 
 اسـت  كـن 

 سـتوني از    

 بـه  بـاد  ب،
 آن نشـين 

ationgroup

خـواني و زادگان 

يتوجه بي طلبي،
شم كه ها ماليات 

ب امـا  شـد  ـالح 

ايـن. كردنـد  مـي 
ها دين ذيرشپ 

هاي دين پيروان

خو و خود ظامي

زي اي كم آن عت
ممك يا دهد مي 

برابـر بـا وزن د

ترتيب اين به و د
جا و رود مـي  ن

/12/1399(  

شـاهز از سـياري 

ط زياده و نظمي ي
اقسام و انواع و 
اصـ حـدودي  تا 

م برخـورد  مـت 
در اما بود، آنها 
پي كه شد باعث 

نظ و سياسي هاي

  .متر است ي

وسع و برود بين 
ورزي را كاهش

آزاد درياي سطح

يابد مي جريان د
آن زيـر  بـه  گين 

/1 فتمهمرحلة ( 

بس و غـازان  دن

بي به مغول مي
ريخت هم به ي
مالياتي نظام كه

ماليم بـا  ديگر ي
زندگي شرايط 
مغوالن ديني ل

ه موفقيت و ايي
  .شت

ميلي 48دستان 

از ناحيه يك ص
ناحيه كشاو يك 

س در آن مقدار 

دارد كمتري شار
سـنگبتاً سـرد و  

17  


ت و علوم انساني

شد مسلمان با. د

نظا اشرافيت ش
مالياتي نظام ي،
ك چند هر ها، ل

هاي دين پيروان ا
از متأثر بيشترو 
تساهل و تسامح 

كشورگشا اختن
اري در ايران دا

ه در منطقه كرد

خاص هاي ويژگي
وسعت كسالي،

  

و كند مي اردو ن

فش كه جايي مت
رود و هواي نسب

)2(غرافيا 

ش يازدهم؛ ادبيات

شد شروع غازان 

گرايش همچون ي
ايراني هاي سنت ا

مغو شدن لمان

با و نداشتند بي
ي آگاهي نبود و

.داشت بسزايي 
  

سا انهجاود به ي
شرفت تاريخ نگا

رين بارش روزانه

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

زمين سطح از د

سم به دارد جود
ر مي باال سبك و

  جغ

سنجش

زمان از ايران ر
  .د

مختلفي داليل ه
با آنان بيگانگي 

مسل از پس. فت
  .يافت

تعصب چندان ني
هر چند از روي) 
تأثير مغولي ان
.بپردازند خود 

تيموري مانروايان
يي بر رشد و پيش

ميانگين باالتر 5

طبيعي عوامل يا 
ناحي يك از ييان

غيركشاورز اي يه

واحد يك بر هوا 
  .تر است

وج بيشتري فشار
و گرم هواي گر،

    
 

 .رست است
  116صفحه 
در ها مغول ماني

دش اعالم رسمي
 .رست است

  124صفحه 
به ها، مغول وران
و اسالمي وانين
يا رواج رسد، مي

ي ادامه انهمچن 
 .رست است

  125صفحه 
ديني مسائل در ل

)سامح و تساهل
بزرگا و مانروايان

دين تبليغ به ن
 .رست است

  132صفحه 
فرم و ايلخانان ي

ي، تأسيس بسزاي

 .رست است
  5فحه 

5 جدول صفحه 
 .رست است

  16فحه 
انساني هاي يت

روستا مهاجرت 
ناحي به را ناحيه

 .رست است
  24فحه 
كه است يرويي

مت سانتي 76فاع 
 .رست است

  24فحه 
فشه از جايي كه 

ديگ عبارت به .د

www.sanjeshse

در 1گزينه  .14
ص 11درس   
مسلمدوره   

ر دين اسالم
در 3گزينه  .14

ص 11درس   
دو اوايل در  

قو به مغولي
م مورد ها ده
ها نظمي بي

در 2گزينه  .14
ص 12درس   
مغول اقوام   

تس(اعتقادي 
فرم سوي از
آنان ميان در

در 3گزينه  .15
ص 12درس   
مندي عالقه  

ايراني رجال
 
  

 
در 3گزينه  .15

صف 1درس   
با توجه به  

در 3گزينه  .15
صف 2درس   
فعالي اثر در  

مثال، براي
ن آن كلي به

در 1گزينه  .15
صف 3درس   
ني هوا فشار  

جيوه به ارتف
در 4گزينه  .15

صف 3درس   
هوا هميشه  

آيد مي وجود
  .شود مي

erv.ir
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51

52
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54
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 زمـان،  ول
نيز گفته ) 

 اعتقـادات 
 وجـود  بـه 

بخشـي  : از
 ارتبـاطي  و

 و فرانسـه  

 كاالهـاي  ن

از جهـان   
 يعـ يم طب

 يگ جهـان  
، خـود  ني

ationgroup

طو در برد، مي د
)رگ(ش بياباني 

ا و باورهـا  به جه
ب زيارتگـاهي  و  

چهارم عبارتند ا
و اطالعـاتي  ـاي 

كانـادا،  روسـيه، 

كردن صادر و يا

تـر ا مهـم  عت
علو ريه آنها نظ

فرهنـگ. شود يم
ياديبني ها زش

/12/1399(  

خود با را ريز اي
ه آن سنگ فرش

توج با دين يك 
مقـدس هـاي  ن 

هاي نوع چ عاليت
هـ فنـاوري  و ت 

ر امريكا،متحده 

دني روز هاي وري

عيجهان طب و د
علوم مربوط به و

م مواجه يمتفاوت
و ارز ديس عقا

/1 فتمهمرحلة ( 

ها ماسه باد شت،
د كه بهآور مي ود

پيروان. دارد ي
مكـان ايجاد زي،

فع. ضافه گرديد
اطالعـات پردازش

م اياالت هند، ن،

فناو با ارتباط ي

شود يحدود م
و دارند يو ماد ي

م يازهاين و ها ش
براساس باشد و 

  

18  
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درش و ريز هاي گ
وجو به ها سنگ

فرهنگي ندازهاي
ساز مجسمه شي،

هاي اقتصادي ا 
پ و آوري جمع ه

چين در گندم ع
  .كنند مي د

برقراري به ناگزير

  

مح عتيهان طب
يعيطب يتيهو ز

مختلف با پرسش
داشته را ريمتغ 

)2( شناسي عه

ش يازدهم؛ ادبيات

سنگ و شن ريز،
س قلوه از پر وحي

ا چشم خلق در 
نقاش هنر، ماري،

به فعاليته بعد 
به مربوط خدمات

  .ت

وسيع مزارع دنيا
توليد رادم جهان 

ن صنايع ست كه

به جه يني تكو
زياد و فرهنگ ن

م يخيتار طيشرا
يها ر و پرسش

جامع

سنجش

ر هاي ماسه از ه
سطو و مانند مي

مهمي نقش ين
معم قالب در را ي

198هه  د  به
خكننده   فراهم

است توسعه و يق

د در تجاري غله 
عمده گند خش

اس اينصنايع نو 
  .اند جهان يگر

جهان دگاهيد 
ذهن افرا. است

در ش ن،ياديبن ي
ثابت بشر يها ش

    
 

 .رست است
  47فحه 
پوشيد هاي مين

م جاي بر درشت

 .رست است
  57فحه 

 .رست است
  74فحه 
دي فرهنگي، صر

خاصي ندازهاي

 .رست است
  84فحه 

ي نوع چهارم از
ي اقتصادي كه

تحقي و پژوهش 
 .رست است

  87فحه 
واحي كشتنن 
بخ كشورها اين. 

 .رست است
  96حه ف

هاي اصلي ص گي
دي كشورهاي به

 .رست است
نيبراساس ا :ل

ا يهان فرهنگ

 .رست است
يها ه بر پرسش

پاسخ به پرسش 

www.sanjeshse

در 1گزينه  .15
صف 4درس   
زم در وقتي  

د ياه سنگ
  .شود مي

در 4گزينه  .15
صف 5درس   
    

  
  
  
  

در 2گزينه  .15
صف 6درس   
عنا بين در  

ا چشم خود،
  .آورند مي

در 4گزينه  .15
صف 7درس   
هاي فعاليت  

ها از فعاليت
(ICT) و

در 2گزينه  .15
صف 7درس   
از مهمترين  

استرالياست
در 1گزينه  .16

صف 7درس   
يكي از ويژ  

ب شده توليد
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اول دگاهيد  
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  .است
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ـ    ةدو نمون
ـه انقـالب       

را تنهـا راه  

بِ كليسـا،  

 بـه سـوي     
بيعي بشـر  

 هاي لسفه
ب را پديـد     

و  ييكـا يمر  
 شيافـزا  
 ينظـام  ت

ـت ثـروت     

 ديپد سايل

 يگ جهـان 

 كـه  برنـد  ي
ationgroup

  .وجود آمد 
يمدرضـا پهلـو  

د ضـربه زدن بـ

ر )داران هيسـرما 

 رقيبانِ دنيا طلب

جـاي بازگشـت
سان، حقوق طب

فلفراهم آورد و 
گ معاصـر غـرب

بـه مـزارع ام ي
يها برا دولت 

ـ حما زمنـد  تي
بـود كـه انباشـ 

فول قدرت كل

بعد از جنگ. تند

يبه كار م يسان

/12/1399(  

به ستميقرن ب ي
حمم 1332داد  

، كـه بـه قصـده 

س هيـ كارگران عل

  . ه است

محلي به عنوان

ج ، بـه رنسانس
ق فطري الهي انس

ف را روشنگري ي
ي داد و فرهنـگ

ييقايافر پوست ه
.كننـد  دايپ ير

ازيت و سـود، ن  
يگـر يعنصـر د 

ابا  يغرب يوپا

  .ندارند 

خود ساخت ريرگ

  .كند يم

كس اصطالح را ن

/1 فتمهمرحلة ( 

يمستعمره، ط ي
مـر 28 ييكـا ي

نـوژه يسينگل
  .ست

انقالب ك( يبقات

صر غرب ياد شده

هاي م قدرت ن و

ر آميز اعتراض 
به جاي حقوق ،

هاي ترش فلسفه
عميق آن تسري 

اهيس يها ل برده
برتر اهگيران جا

تجـارت يـرا  
، عصنعت. رفت

ارو بار در نيست

اتيوند، حق ح

د را همه جهان

م ادي ها گ تمدن

نيا. اشاره دارد ي
19  


ت و علوم انساني

  .د
يكشورها ةطلبان

آمر يكودتا ني
ان ييكايآمر ي
گونه كودتاهاس 

ت كه انقالب طب
   .د

فرهنگ معاصر ي

سانس، پادشاهان

هاي حركت .د
بدين ترتيب. شد

گست ةردم، زمين
يها هيال رب به

انتقال ،يدار برده
دا نيزم سبت به

و بازرگانـان بـ
تجارت شكل گر

بودند كه نخس ي

شو يفقر متولد م

بلكه ه نشدندد 

جنگ با عنوان 

يوتمند و صنعت

ش يازدهم؛ ادبيات

  .دب بدهناس

آشكارند انيمجر
ط استقالل يها

يضاخان و همچن
يكودتا و روند ي

نيست خوردة ا

ستماركس ا يا
داند يالت آن م

يمعرفت شناخت 

تا در دوران رنس

شد جيه ديني مي
معنوي منجر ش

رها و زندگي مر
فرهنگ غر يطح

رشد تجارت و ب 
 كه بازرگانان نس

داشتند و ازين ن
درت با ثروت و

يديجد يقتصاد

كه در ف يكسان 

محدود يو غرب 

جهان معاصر در

ثر يكشورها ي

سنجش

پاسخ من ريمتغ 

و م رگران پنهان
ه جنبش يريگ ل

رض 1299سفند 
يبه شمار م ر نو

شكس ةبود، نمون 

ها شهيرفته از اند
و مشكال يدار هيا

يترين ويژگ هم

سبب شد ت يسا
 .نند

اي دنيوي، توج
اه مگيگرداني از ن

ح هنجارها، رفتار
سط يها هي از ال

:و صنعت هيرما
موجب شد ييا

 پول بازرگانان
قد ونديپ ب،يترت
   .ديش

ا  ياسيس يها ت

،يسيشناس انگل

يياروپا يشورها
  .نشدار 

د ها يريحله درگ

يبه نقش مركز 
    

 

يازهايها و ن ش
 .رست است

استعمار مار نو،
پس از شكل ر نو
سوم اس يسيانگل

استعما يدتاها
شده يطراح ن

 .رست است
برگر يتفكر ،سم

سرما نظام نگال
 .رست است

به عنوان مه ير
 .رست است
ليكختن اقتدار 

 و ظهور پيدا كن
 وسطي، رفتارها
ي انسان، به رويگ

  .ت
رايج در سطح ي
سكوالريسم را ،

 .رست است
ت با تجارت، سر
ت به جوامع اروپا

و هيد به سرما
ت نيبد . بودند

ت بخشسرع را ن
 .رست است

تيها، حاكم لت

 .رست است
ش تيجمع توس
 .ت استرس

ول و دوم به كش
برقر دار،يپا يح

 .رست است
مرح نيآخر از ن

 .رست است
رامونيركز و پ

www.sanjeshse

پرسش نيبه ا
در 4گزينه  .16

استعمدر  -  
استعمار -  
ا يكودتا -  

موفق از كود
رانيا ياسالم

در 4گزينه  .16
سميماركس  

از چن ييرها
در 2گزينه  .16

روشنگراز   
در 3گزينه  .16

فرو ريخ -  
فرصت بروز

در قرون -  
حقيقت الهي
شكل گرفت

ييدنياگرا -  
،روشنگري

  .آورد
در 1گزينه  .16

قدرت ونديپ  
انتقال ثروت
قدرت خود
دولتمردان

داران هيسرما
در 3گزينه  .16

ـ دولت مل ها 
   .آمدند

در 4گزينه  .16
مالتاز نظر   

در 4گزينه  .17
دو جنگ او  

صلح زيدوم ن
در 2گزينه  .17

نگتونيهانت  
در 3ينه گز .17

مراصطالح   
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ـ    ،يـع غرب
ت آمـده از    

خود  يزها

 يهـا  ران 

گ، انسـان  

 گريكـد يبا 
 يِاسيت س

. كند مي ث

ـد توانـايي   
 2 درس .د

سـتفاده از    
سـتقالل در  
 پيامـد آن   

 نادرسـتي     
سـازيم و   ي

ationgroup

ـ نظر  جوامـ ،هي
 ثروت بـه دسـت

مرز از روني به ب

  .فتند

بحـرربـوط بـه   

فرهنگ نيدر ا. د
  .د

ها و جوامع ب سان
و اختالفات فقر ،ي

بحث آن ةش دربار

خواهنـ نان مـي 
بپردازد ت هستي

ش دهـد و بـا اس
اس ز مغالطـات؛ 

نتـايج و 4 تـا  

ـل درسـتي يـا
كري خود را مي

/12/1399(  

نيابراساس . د
كه با بيترت ن

شان را يد درون

رفيپذ مينها اثر 

مر يها بيآس ي

  .جر شود

را در آن دارد ي
 خود را حل كند

به روابط انس جي
يكاريب ،ينينش ه

عي كه آن دانش

آ .آورند ه دست
تواند به شناخت ي

كر خود را افزايش
دوري ا:  جملـه  

2هـاي   گزينـه  

ي و يافتن داليـ
هاي فك مان بنيان

/1 فتمهمرحلة ( 

اند شده ريفق و ف
نيا به كنند؛ ي م
مشكالت حاد و 

آن يعوامل داخل

يجامعه است، ول

ها منج حكومت 

يتصرف گونه هر ة
سائل و مشكالت

يبه تدر يشت، ول
هيحاش جرت،ها

از جهت موضوع 
  8صفحه  

 و وجود است به
ا چه ابزاري مي

نسان قدرت تفك
يابـد، از ت مـي  

.يمفوائـد هسـت  

آموختن چرايي ؛
ن صورت، خودم

  21فحه 
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فيضع ،يمركز ي
حل يغرب ريغ ي

كنند يم ني تأم

و از ع شدند مي

ج فيو ضع ريفق 

يند به فروپاش

ة كه انسان اجاز
مس يتواند تمام

قرار داش عتيطب
همچون مه ياس

-1: شود جدا مي
1 درس. گيرد ي

 به خود هستي
 بشر چگونه و با

اگر ا حال. دارد 
يگري نيز دسـت
دنبال علت اين ف

 به زندگي است
در اين.  نادرست

صف 3 درس. نيم

 فلسفه

ش يازدهم؛ ادبيات

يملكرد كشورها
يكشورها از يش

خود را في ضع

ممحدود  يغرب ي

يمتوجه قشرها
 

توا يرل نشود، م

داند يم يجان ي
ت يآن، م تصرف 

با ط انسان ةرابط
ايو س ياقتصاد 

متمايز و ج ها ش
ستفاده قرار مي

ي را كه مربوط
نند و بدانند كه

او ندگيز به ي
فوايد و ثمرات د

ال به دؤورت س

باورهاي مربوط
ذاشتن باورهاي
كن قل كسب مي

سنجش

به سبب عمل ين
كش بهره قيطر ز

كارگران و اقشار

  :ت

يتدا به كشورها

همواره م  و غنا
 .رديگ ي در برم

كه كنتر يصورت

يخام و ب ةرا ماد
و تعيطب ريسخ

ابتدا در حوزه ر 
،ياجتماع يها 

  .نجر شد

ت از ساير دانش
ن دانش مورد ا

احكاميقوانين و 
ا هم بررسي كن

معنابخشي در سي
ي بينديشد، به ف

در صو. يرمنطقي
  22صفحه  3

ل كردن درباره ب
گذ رست و كنار

شخصيتي مستق

    
 

رامونيپ يشورها
خود را از يدرون

ك رفاه ،يرامونيپ
  .هند

 .رست است
ستهاي نادر ينه

در ابت ياقتصاد 

فقر مربوط به 
جامعه را يمام

درص ياقتصاد ي
 .رست است

ر عتي، طبدرن
ن است كه با تس

 .رست است
،يطيمح ست
بيو به آس كرد

منج يا  فرامنطقه

 .رست است
دانشي از دو جهت
 روشي كه در آ

 .رست است
كنند ق تالش مي

ناخت هستي ر
 

 .رست است
اساس نقش كس

فلسفي  در امور
يي از عادات غي

3 درس. علت آن
 .رست است

 فيلسوفانه، تأمل
فتن باورهاي در

رسيم و ش شي مي

www.sanjeshse

معتقدند، كش
د يها چالش

يپ يكشورها
ده يانتقال م

در 1گزينه  .17
بررسي گزي  
  :2گزينه   
يها بحران  
  :3گزينه   
يها بيآس  

تم ياقتصاد
  :4گزينه   
يها بحران  

در 2گزينه  .17
فرهنگ مد  

گمان نيبر ا
در 4گزينه  .17

سيبحران ز  
ك تيسرا زين

و يا منطقه
  
  

  
در 3گزينه  .17

هر د اساساً  
از جهت -2

در 2گزينه  .17
فيلسوفان ت  

شن انسان در
 13صفحه 

در 1گزينه  .17
ك فه هرفلس  

قواعد تفكر،
انديشه؛ رها
هستند نه ع

در 4گزينه  .17
انديشيدن  

باورها؛ پذير
آزادانديش به
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تي داشـته     
 درس .شـد 

او براي . ت
وت آن دو 

 و  عقالنـي 
  جامعـه و   

ـراد ديگـر      
ـور مطلـق   

كنم فلـز   ي

بـزار قابـل   

ـايي خـود     

. شناسيم ي
هـاي   فاوت

گرچـه  . ـد   
رد ( .كنـيم 

 7 درس .د  

  آن جهـت   
. بـرد  ج مـي  

نظـر    را در 
نيازمنـد   ي

. دكنـ   مـي    
سـه و   ك،

ationgroup

 بنيـادين هسـت
باش زرتشت مي ي

القات كرده است
قيق كرده و تفا

ي احياي تفكر
صـروف اصـالح

 بـا شـناخت افـ
طـ  ديدگاه، بـه 

وضعيت، فكر مي

ها و اب با دستگاه

سـت مـا در توانـ
  48صفحه 

هاي آنها را مي ي
و تف خت تمايزها

ي مختلـف بكنـ
ك ن زنـدگي مـي  

پـي ببـردبيعت 

ايـن تأكيـد از 
رنـجاي  دهالعـا  ق

هـا ، آن قاعـده  
اي ه هر پديدهلك

 يكسـان عمـل
هاي يك عبارت. ت

/12/1399(  

فكر در مسـائل
هاي سروده ها كه

 جواني با وي مال
توجه د هستند،

و برا) 2  گزينه
عمر خود را مص) 

رسد كـه ميي 
براساس اين ثالً
ن ومن در اي«د 

ظاير آن نيز كه ب

چنين ممكن اس
ص 6 درس .ست

وجودات و ويژگي
شناخ .مايزهاست

هـاي اسـتفاده  ت
آنيـه   كه بـر پا 

طباسرار و رموز  

.تأكيد ورزيدند
ماندگي فوق قب

هاي حسـي، اده
د، بلآين ديد نمي

بيعت، همـواره
اي بدون علت ده

/1 فتمهمرحلة ( 

 كه حكايت از تف
دو است و گاتاه

در طون، سقراط
م اصلي فلسفه ه

رد( .كوم گرديد
)3 رد گزينه( .ت

  37حه 

شناختي به  امور
ش اعتبار دارد؛ مث

تواند بگويد ثر مي

و امواج و نظ ها ن

همچ. بشناسد  را
 اصل شناخت اس

 و بسياري از مو
ها و تم ت تفاوت

از اشياي متفاوت 
ما معتبر است ي

د به بسياري از

گرايي ت بر تجربه
تجربي از عقلوم 

بررسي دا هنگام
خود پد  خود به

ـ طب3 .آيد نمي 
 افتادن يك پديد

21  


ت و علوم انساني

داشته و آثاري 
تون متعدد هند

بنا به نقل افالط
كه از مفاهيم) ت

د، به اعدام محك
تساخ استوار را 

صفح 5 درس) 4

رهود، دربااي خ
به خودش سبت

بلكه فرد حداكثر

ها، الكترون رنگ
 44  

ن نتوانسته آنها
 شك در امكان

شويم آشنا مي )
حس در شناخت

)2 گزينه رد( د
قدري براي ت به

تواند ي حسي مي

نيز ب  انگلستان،
عل و شد مي وجه

در ه اندانشمند
ها پديده -1:  از

هر چيزي پديد
س يعني اتفاق

  52صفحه 

ش يازدهم؛ ادبيات

 و فلسفه رواج
دها كه شامل مت

است كه ب ستان
وجود و حركت( 

ش را نديده باشد
اصيل فلسفي ر

4 رد گزينه( .كرد

ها سب با ويژگي
راي خودش و نس

؛ ب»كند  پيدا مي
  66صفحه 

ر و درختان گان،
صفحه 6 درس 

د كه هنوز انسان
ن شك، غير از

)1 رد گزينه( ت
حسي، توانايي ح

ودعقل خ  كمك
 اما اين شناخت

هاي قالني يافته

ف قرن هفدهم
تو تجربه به متر

 استوار است و د
اند قواعد عبارت

و از هر چيزي،
زيرا مفهوم شانس

ص 7 درس. ستند

سنجش

 و بيش حكمت
، مانند اوپانيشاد

يونان باس بزرگ 
»شدن«و » دن
  32صفحه  

خ تاكنون نظيرش
ده تفكره و شالو

ها ك سوفيست ز

كه هر فرد متناس
خت هر كس بر

انبساط حرارت
ص 8 درس ».شود

ستارگ مانند ي،
.حسوس هستند

ياري وجود دارد
اين اما .شك كنيم

طبيعت با عالمه 
ح اعتبار شناخت

ك  مي دهد كه به
دهد، طا رخ مي

عق واس و تحليل

الك، فيلسو جان
وسطي كم  قرون

عقلي مهم دهع
اين ق د؛ برخي از

تي ويژه دارد، و
ز. ر تناقض است

هماهنگ هس) ت

    
 

 .رست است
اي باستاني كم

مانده است، جاي
2  

 .رست است
 از انديشمندان

بود«فهوم م ر به
4 درس. ه است

 .رست است
كه شايد تاريخ ي

ضيلت قيام كرده
آميز مغالطه فكار

 .رست است
ن بر اين باورند ك

بنابراين شناخ. ت
فلز بر اثر ح«فت 

ش ت منبسط مي
 .رست است

مادي جهان هاي 
جزء امور مح ،د

 .رست است
م كه حقايق بسي
ت برخي امور ش

 .رست است
جگانهك حواس پن

هاي ارزش و ا نه
انسان كان را به

ناخت حسي خط
قل با كمك حو

  52و 
 .رست است

ديگري مانند جا
ره ت كه در دو

  64فحه 
 .رست است

جربي بر چند قاع
دنبر بهره مي نها
ـ هر پديده علت2

 با قاعده اول در
سنخيت( ومده د

www.sanjeshse

در 4گزينه  .18
ها در تمدن  

باشند، به ج
29صفحه  4

در 2گزينه  .18
پارمنيدس  

نخستين بار
را ذكر كرده

در 1گزينه  .18
در دادگاهي  

استواري فض
شناساندن اف

در 3گزينه  .18
گرايان نسبي

متفاوت است
توان گف نمي
اثر حرارت بر

در 1گزينه  .18
مه پديدهه  

درك هستند
در 1گزينه  .18

دانيم ما مي  
براي شناخت

در 4گزينه  .18
ما به كمك  

يكي از نشانه
اشيا اين امك
گاهي در شن

عق )3 گزينه
و 51صفحه 

در 3گزينه  .18
فيلسوفان د  

اهميت داشت
صف 8 درس

در 2گزينه  .18
شناخت تج  

د و از آنندار
2علت است 
عبارت دوم
اعدچهار با ق

erv.ir
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از معرفـت     
هويـت   مالً 

ان فلسـفه  

ـيا رسـيد،    
ا بياينـد و    

ـه معـروف   

 دسـت  از ا

 انيمشـهر  

  . اوست يگ
ationgroup

 نحـو مطلـوبي ا
كـام ال كـه  حـ   

 مستحكمي ميا

 به واقعيـت اشـ
كـار مـا مـل بـه      

  .ست

جملـ. خود دارند
  

  .ه استدبو

   

ر زمـان  تيجـه، 

اور است كـه هم

زندگ دهيچي و پ

/12/1399(  

 و توانست بـه 
د كـه در عـين
 همچنين پيوند

  62صفحه  8

توان نمي تجربه
ـتيم كـه در عم

اس يعلم يورها

خ نجنسا با هم 
) كتاب درسي 

  .يم

  . كند ييناسا

ما و دانشمندان ب

.رديگ يم ميصم

نت شود؛ در مي ت

با نيمچنان بر ا

مهم يها يريگ 

/1 فتمهمرحلة ( 

ق را تكميل كرد
م فلسفي بنا كند

او. مند است ره
8 درس. الصدرا

ت اما از طريق ت
 باورهـايي هسـ

و باو نيقواناز  

يباز به ي خاص
51صفحه  2-2

  . ردي

توانم بگوي ي نمي

د خود آن را شن

ت معمول حكما

دون محاسبه تص

درست خود به د

  .است 

هم انش،يهمشهر

مياز تصم يكيا 

22  


ت و علوم انساني

شيخ اشراق  راه
دستگاه منسجم

نيز بهر  و اشراق
شراق است نه مال

س و تجربه است
لكه ما نيازمنـد

يا نمونه ، است

كنند، و عالقه ي
2جدول ( .ميا هد

يگ يشكل م ير

دانم، ولي يل را م

شته باشند و فر

سنت ربازيد از )ي

عجله و بد و با ي

خود چيز همه ه

تياولو اياب 

از ه يكي يراست

است، اما تي اولو

شناسي

ش يازدهم؛ ادبيات

يازدهم هجري،
توانست يك د و

از شهود  است،
م درباره شيخ اش

شناخت اشيا، حس
دهيم، بل ت قرار

  67فحه 

ر آن رفتار مؤثر

يم يگروه يها
ديشن يهمگ را) 

ريخوگئه شود، 

سؤال نيا پاسخ

نقش راهنما داش 

ياثر نهفتگ(اه 

يه صورت ناگهان

كه باورند اين  بر

هر انتخا يها ي

به شواهد نار يس

دو يچند دارا ر

ش روان  

سنجش

وف بزرگ قرن ي
ا. قلي بهره ببرد

و منطق استوار
عبارت چهارم. د

نها ابزار شرچه ت
د را كشف واقعيت

صف 8 درس .هند

ر تكراررفتار، د 

  :كودك ي
ه يباز گريكديبا 

)پسرها با پسرها

فعات متعدد ارائ

من  ديگو يد م

گرانير است د

كوتا يمدت ي برا

، فرد بهتكانشي

، افراداجتنابي
   .شود مي تر

يژگيو انيبي، 

 با وجود دسترس
 

   .مسئله است

 مواجه است، هر
    

 

 .رست است
 شيرازي، فيلسو

معرفت عق  كنار
د و بر استدالل و
حياني برقرار كر

 .رست است
گرمعتقدند  ها ت

نبايد هدف خود
خود را نشان ده

 .رست است
كين در مقابل 
 .رست است

رهاي اجتماعي
ر دوره دبستان ب

ها با دخترها و پس
 .رست است

 مورد نظر به دف
 .رست است
، فر نوك زباني
 .رست است

، بهترمسئله ص
 .رست است

تن حل مسئله
 .رست است

گيري ت تصميم
 .رست است

گيري ا  تصميم
بيشت اهآن مشكل

 .رست است
گيري حله تصميم
 .رست است
، فرد،ي تأييد

 .ز خطا هستند
 .رست است

، نوعي حل مري
 .رست است

با آن نايه پدر م
www.sanjeshse

در 4گزينه  .18
مالصدراي  

شهودي در
فلسفي دارد

معرفت وح و
در 1گزينه  .19

پراگماتيست
بنابراين ما ن
خ سودمندي

  
  

در 1گزينه  .19
پاداش دادن  

در 2گزينه  .19
رفتابرخي   
كودكان در  

دختره(آنها 
در 2گزينه  .19

اگر محرك  
در 3گزينه  .19

پديدهدر   
در 2گزينه  .19

صيتشخدر   
در 4گزينه  .19

گرفت دهيناد  
در 4گزينه  .19

سبك تدر   
در 1گزينه  .19

سبكدر   
م و دهند مي

در 2گزينه  .19
سومين مرح  

در 1گزينه  .2
سوگيردر   
از يعار يو

در 4گزينه  .2
گيرتصميم

در 2گزينه  .20
كه يميتصم  
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فـراد و  ا بـا 
 ،يعـاطف  ي

طور مـداوم  

ationgroup

  

ب ،يريـ گ ميصـم 
يهـا  واكنش ني
نباشند، به ط ش

  .است ب

/12/1399(  

.كند يستفاده م

تص تيـ در موقع 
يا. كنند يم جادي
شيخو يها جاني

اجتناب ـ رايش

/1 فتمهمرحلة ( 

كند، اس دييرا تأ 

.شـود  يوفـق مـ  
يدر ما ا يمتفاوت

يدر به كنترل ه

گرط به تعارض 

23  


ت و علوم انساني

هشدگايكه د 

مو يريـ گ ميصم
م يجانيه يها ش
كه قاد يافراد. د

مربوط  از خانواده

ش يازدهم؛ ادبيات

يفرد از اطالعات

مانع تصست كه 
واكنش  مختلف،

باشد يريگ ميصم
  .د

ردست و دوري
  .ري است

سنجش

ن قاعده غلط، ف

عامل ديگري اس 
افراد. ميشو يم
تص تواند مالك ي
شوند يرو م هروب 

دور هي يك شهر
گير در تصميم ي

    
 

 .رست است
، در ايني تأييد

 .رست است
ردن هيجانات

مواجه م يمختلف
يدگذر بودن، نم

يريگ ميدر تصم
 .رست است

ر رشته دانشگاهي
ي محصول ناتوان

www.sanjeshse

در 2گزينه  .20
سوگيردر   

در 4گزينه  .20
كنترل نكر  

م يها حالت
زود ليبه دل

د شكست با
در 1گزينه  .20

قبولي در -  
،تعارض -  
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