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 آزمايشي آزمون پاسخ تشريحي
  دومجامع نوبت ـ  يازدهمسنجش 

)17/02/1400(  
)يازدهم( ادبيات و علوم انساني  

  

  :باشد زير قابل مشاهده مياز طريق سايت اينترنتي  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   نظرات ارزشمند شما عزيزان در خصوص اين آزمـون مندي از  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

  پيدري

ي تيز براي 

  در امور ل

ما اين كه 

- انند شده

ن به ذهن 
خود را در 

ند اما تو رو

ationgroup

پيبسامد، رواتر، پ

اي وسيله: نشتر 

اهمال) 5 ياري

  

است؛ ا) دوكس

 به پروانه نيز ما

هم از آن» مكين
شاعر خ // دارند

ر آيند و مي و مي

17/02/1400(  

  .است» حت

تورپ: متواتر// ن 

//ي پهن، قمه 

و همي مساعدت

).ك نخواهدكرد

پاراد(نما  تناقض
  .ناقض نيست

هي است و دل

نم«معناي » ين
جناس» ر ـ بر

  .ردن است

هستند و ر زبان

7 دومجامع نوبت 

جراح« مترادف 

چنين اين: كذا//  

شمشير: ارهدق/ 

م) 4و شك  به

هدشد، تو را ترك

مت» ي و سكوت
باشد و متنااشته

اضافة تشبيه» ل

شيري«در كنار  
گر سر ـ« // )م

  .استرده

  

ه نكرايه از توج

كه آنها بر سر ه،

2  


ج(و علوم انساني 

،4ت اما در بيت 

نشينهمدم و  م

) //خيابان: شارع

شائب) 3بخش  م

  .است آمده

بلند نخواه( .شد

  

ها در خاموشي ن
تواند واقعيت دا ي

مرغ دل«.  دارند

،»شتياق و وجد
برخالف ايها(ت 

مانند كر» ر بهار

.عاره از خود يار

  .ست
  .كسير

  !ن تو دور باد
كنا» ر بر نكردن

تو نه گويم اما از 

)2(سي 

يازدهم؛ ادبيات

استآمده» ضربه

هم: نديم// ي در 

ش(بان  مه، سايه

التيا مرهم) 2) 

نادرست »زايد

ش تو دور نخواهد

.اصر ايران است

بيان«، »زبان  بي
عشوق باشد، مي

جناس» كويـ 

اش«ه بر معناي 
نيستجاگذاري 

  .استرده
  .دارند

ابر«ر خود را به 

استع» بت«ت و 
  . است

د ناچيز عاشق ا
ست و مدارا به اك

اناز ج -2راق تو 
سر«. كردن است

  .ت
ديگر سخن مي

  تعليل
 

 فارس

سنجش ي

ض«به معني  3و 

قفل چوبي: لون

خيم: شراع) // »

)خرج و هزينه: 

نيفز« و »شد مل

گرفتاري از: ت

سندة معاي، نوي

بودنِ دان زبان«
بدون مع زندگيِ

بوي ـ«. م دارند

ب دارد و عالوه
قابل ج ي دوم،ا

مانند كر» شمع
جناس د»  ـ نياز

شاعر. اس دارند

ز موهاي يار است
ره از يار بلندباال

استعاره از وجود 
اسمانند شده) ك

در فر -1:  دارد
كايه از جان فدا

 اغراق شده است
د ل از زيبارويانِ

حسن ت ⇐! ي
 .است كاروان 

    
 

 .رست است
و 2، 1هاي  بيت

 .رست است
كل/ ست و اراده 
 .رست است

»مراقب«نه (ت 
  غ جراحي

 .رست است
:مؤونت(وكمك  

 .رست است
ملَع« ،»كنار بير 

 .رست است
خاستتو نخواهد 
 .رست است

از نادر ابراهيمي» 
 .رست است
«، »ترقي كردن

، مردن بهتر از ز
 .است رست

ايهام» هوا«و » 

ايهام تناسب» ور
ند اما اين معنا

ش«ذوب شدن به 
ـ«و »  ـ شما ناز

جنا» يل ـ خيل
 .استست ر

استعاره از» شك
استعار» رو روان

»مس«و » نگ
ترياك( به ترياق 
 .رست است

امايه» ر از توود
كنا» سر انداختن
دريميزان پرده

گويد به اين دليل
ن من خانه داري

مجاز از» حمل
www.sanjeshse

  
 
در 4گزينه  

در ب» زخم«
در 4گزينه  

خواس: مشيت
در 1 گزينه 

مراقبت: تيمار
جراحي، تيغ

در 1گزينه  
معونت) 1
در 3گزينه  

بحر«امالي 
در 2گزينه  

مصيبت از ت
در 1گزينه  

»سه ديدار«
در 3گزينه  

ل تردر تنزّ«
براي عاشق،

در 2گزينه  
»بو«: 1بيت 
  .است
شو«: 2بيت 

كن خطور مي
گداختن و ذ

ما«: 3بيت 
سي«: 4بيت 

در 4گزينه  .
مش«: 1بيت 
سر«: 2بيت 
سن«: 3بيت 
زهر: 4بيت 

در 1 گزينه .
د« :الفبيت 

س«: بيت ب
در م: بيت ج
گ مي: بيت د

در عمق جان
مح«: بيت هـ

erv.ir
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@sanjesheduc

تباط ميان 

با » رخت«

بانان   دشت

گاه نان به ن

ationgroup

  . سم است

  
  اليه

  ). كنار بگذار

ه به منطق و ارت

 ⇐انداخت  ي

  .ست

برد و به ر ميه

  

رت سؤال، جوانا

17/02/1400(  

فت جانشين اس

توشيرينِ كام  
ا مضاف           

  .، پي ببريم
آينه را(  طاق نه

  يه

با توجه ساخت و

مت در دهي مي

اسو خون كشيده

ه به خارج از ش

.استشاره شده

كه در متن صور

7 دومجامع نوبت 

 
  

  
صف ، مصراع دوم

                   
                   

با توجه به معنا، 
آينه بر،  نيست

                پايه

سميمسكني ) ي

  )شد مياكن 

خت يا رخت اقام

به خاك و را ري

 فريدون، او را

به اين موضوع ا

كنند در حالي ك
  .هاشان را يب

3  


ج(و علوم انساني 

 .ش تكرار دارد
.ش ثابت است

اش هذر-4 طور 
در» صد«. ست

.  

.         را مران
               ول

 اگر«ه حذف«
رت تو خوبصو

          پيرو   

جايي(در مقامي 

سا= اكن شدي 

انداخ ر دهي مي
  .شد

بسيار دشمنان 

مادرِ» نكفرا« 

 در گزينة سوم ب

گردي پيران را ك
را ببينند هم عي

يازدهم؛ ادبيات

دوم نقش» غرامت
در يك نقش جمله

كوه - 3عشقِ تو 
متمم اس ،ه مورد

متمم است» سي

ر آنها خوداز =  
متمم مفعو      

بايد بهين مسير 
ص ]اگر[ و  مزن

                   

آمد كه او د يمش
  : را كامل كند

سا. (انداختي ت
  ول

رخت خود را د 
ممكن شدحذفش 

 پهلوان ايراني،

،استآمده» واه
  .ان بماند

گويد و فقط مي

  . است

جوانان بايد شاگ
هم هنرهايشان ر

سنجش ي

غ» «...مت شبي
در يك جواژه  ك

ه ذر  
ع -2نگيِ عشق 

خست، در هر سه
موس«ين ، بنابرا

  ن را ببخش
  

نشانود هم مرا
                  

 را بيابيم و در ا
بينالف يكي، ت

پايه             
  .) اضافه است

كم پيش ،گويد ي
واند مصراع دوم

رختروز در دهي 
مفعو              

:اليه بگيرد ضاف
حذ همين دليل 

ن وجود دارد كه

كاوة دادخو«س 
ن ضحاك در اما

ملي سخن  داخ

از و بد قواره در

 پيران است و ج
اند كه ه ت شده

    
 

 .رست است
غرامت است غرا

كتكرار ي تكرار، 
 .رست است

هر ذ -1:  وصفي
تشن -1:  اضافي

در مصراع نخ» م
افي است،ضرف ا

 .رست است
جان آنهابه = ش 

متمم            
ز خو= هم مران 

                   

 .رست است
ساز ربط وابسته

 تو راست نيست
پيرو              

يت سوم، حرف
 .رست است

خست، شاعر مي
تو زينة سوم مي

آمد كه دو ر  مي
                   

تواند مض مي» ت
به ؛ نشده است
 .رست است

اين مضمون ،ت
 .رست است

كه در متن درس
 از گزند مأموران

 .رست است
 سؤال از جنگ

 .رست است
بسيار: د استي

 .رست است
 هنر در اختيار

ت به پيران دعوت

www.sanjeshse

در 1گزينه  .1
غ«در جملة 

نقش: توجه
در 3 گزينه .1

هاي تركيب
هاي تركيب
ـَـ م«: توجه

»حر» مانند
در 3گزينه  .1

جانشان بخش
             

خودشان ه ز
             

  
در 2گزينه  .1

بايد حروف
ديدة ]اگر[

             
در بي» تا«(  

در 3گزينه  .1
در مصراع نخ

ها، گز مصراع
كم پيشو 

             
ختر«: وجهت

فعل تركيب
در 2گزينه  .1

در هر دو بيت
در 1گزينه  .1

گونه ك همان
سپارد تا مي

در 3گزينه  .1
متن صورت

در 1گزينه  .2
م يزلَع مثلِ

در 2گزينه  .2
در اين بيت

ه نسبتاننقاد
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س اماره يا 

 .ت

  !واند

ن طالها را 

ationgroup

استعاره از نفس» 

نهاد جمله است

خو ميدشمن فرا

يفة مسلمين اين

   

  ند

    ند

17/02/1400(  

»ديو» «ب«يت 

كبوتران ن        

مدارا با د و تني

زيرا خليول كن 

   

   !د

  در حالي كه 

آورند به شمار مي

ـ گم شده بود ر

 

7 دومجامع نوبت 

در بي. خته است

تندخويش گرف

ه فروتشاعر ما را ب

ين طالها را قبو

 فروشان خر

    

گفتند ودند ـ مي

هره مند سازد د

 ـ موجودات ـ ب

حم آوريد ـ حقير

ـ غرق شدن ت

)2(

4  


ج(و علوم انساني 

تجربه پرداخ و با

.  

سرِ خ= ش گرفت 

شا ، در بيت دوم

و اي از آش نشو 

د بالندگان و فخ

!كند   خارج مي

 از ـ سراييده بو

قصد دارد ـ به) 4

د تُن ـ آن را از

بر مردم، رحم) 2

اضافي است: ي او 

(، زبان قرآن 

يازدهم؛ ادبيات

 فردي خردمند

ي زودگذر است

سرِ خويش: است

 تعالي است اما

تر كاسة داغ :د

به خو) 3 

ي ـ  محصول ـ
  !كند مي

ارزشمندي ـ)  

4د ـ  نفعي      

هفتصد) 4  

     

بسوي) 4 

 عربي،

سنجش ي

سة فرد نادان با
  .هل

استعاره از دنياي 

اهرينه حذف شد

ل وي ماية كما

گويد مي هر بست
  . است

   فروش 
   گذاري 

      ود 
ه است ـ پاداشي
 است ـ خارج م

)3  ي سرودند 
  !شد

دوست دارد) 3 

وزنش ـ است  

اند  شد ـ گشته

   غرق نمود 

    
 

 .رست است
شاعر به مقايس ،

ت نه دوست نااه
»ارر ناپايديا» «

 .رست است
به قر» گرفت« 

 .رست است
بلندهمتي ، ديگر

 .رست است
شه ان به قاضي

و حالل دانسته 

 .رست است
  :رتيب

فد پسندان فخر
رگرداني ـ قدم
 .رست است

  :رتيب
شو ي ـ نوشته مي

در ترجمه نيامده
ر ترجمه نيامده

 .رست است
  :رتيب

ه عربي در فارسي
ملمع معروف ش

 .رست است
  :رتيب

نكه ـ  دچار    
 .رست است

  :رتيب
)3    د 

 .رست است
  :رتيب

ي كه روا داشته
  شدن ـ حقير 
 .رست است

  :رتيب
)2     رد

www.sanjeshse

در 3گزينه  .2
فدر بيت ال

شيطان است
»د«در بيت 

در 1گزينه  .2
شناسة فعلِ

در 2گزينه  .2
در سه بيت

در 4گزينه  .2
بونصر مشكا
قبول كرده

  
  

در 2گزينه  .2
خطاها به تر

همة خود) 1
نبايد ـ بر) 4

در 1گزينه  .2
خطاها به تر

اي مزرعه) 2
هيچ ؛ د)  3
هيچ ؛ در) 4

در 1گزينه  .2
خطاها به تر

ابياتي به) 2
بودند ـ م) 4

در 1گزينه  .2
خطاها به تر

و حال آن) 2
در 2ه گزين .3

خطاها به تر
وزن دارد) 1

در 4گزينه  .3
خطاها به تر

هايي ستم) 1
جاري ش) 3

در 3گزينه  .3
خطاها به تر

تكرار كر) 1

erv.ir
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اني كـه از  
ت و برتري 
ـاريخ داد و     
يه برجـاي       

دهند   نمي
رود كـه   ـي  

كـه حـدود   
ن شده و اي

ationgroup

  )ت

ها زما و زبان. ند
 براي زبان مزيت
نهـا در گـذر تـا
تقابـل و دوسـوي
 دو را تشخيص
اي به شـمار مـ
شده به حدي ك
از عربي گرفته ش

 !آيد ود مي

! 

17/02/1400(  

سخنداني نيست

  

ا آن تأكيد كرده
رند و اين تبادل
گردد اما بـين آن
ي كـه آثـاري مت
شباهت، بين آن

ا هاي زنده نز زبا
ي با آن مخلوط ش
 درصد فارسي ا

 !كند ي

ن درآنها به وجو

شود ا يافت نمي

 !ت

7 دومجامع نوبت 

ل كار برآيد به س

ذّلتـ  َتوکَّلَ ـ  

شناسي برآ  زبان
پذير  و تأثير مي

گ متفاوت باز مي
 بوده به نحـوي
گان، به دليل ش
ن عربي يكي از
ه صورت فراواني
ل بيش از پنجاه

  !د

وآنها را شيوا مي

وارد شدن واژگان

! 
ها  در ساير زبان

يده استد انجام

5  


ج(و علوم انساني 

به عمل( ر است 
  !  ديده برفت

اّلذي) 4  

 كه دانشمندان
، تأثير گذاشته

سي به دو اصل م
ها  و فارس زبان

اي كه بيگانگ گونه
زبا. ل شده است

سي است كه به
 دارد و در مقابل

د و مرزي ندارد
 ! عربي است

 !با نيست
ينده انجاميده و

ها حاصل و از و ن
 !صف آن است

! وارد شده است
ده كه مانند آن

گان دشوار باشد

يازدهم؛ ادبيات

  .ست

سخن و پركاكم
 برود هرآنكه از

   لهمـ  يتوّکلونَ 

ي انساني است
گر ارتباط يابند
بان عربي و فارس

ها عربمي بين 
ندي ندارد به گ
ف عربي تشكيل
 آنها واژگان فار
بي درآن وجود

  .يان است

ابي است كه حد
گيرد  كمك مي

ده از حروف الفب
يها به شكلي فزا

پذيري بين زبان
 برابر بيش از نص
هزار واژة فارسي

گفتي به بار آورد

  !و است
 !ست

 !ده است
شان بر بيگانگ ص

سنجش ي

الم أمر اس/  كنم 

مؤمن ك: !العمل
از دل: ! القلب

اّلذيَن ي) 3 

اي يكديگر، پديده
خيشان با يكديگ
نكه ريشة دو زب

ط پيوسته و دائمي
اي جهاني همانن
ت و هشت حرف

گيرد از جمله ي
از فارسي به عرب
فتار و شيوايي بي

هاي بشري كميا
واژگان خارجي

فارس در استفاد
به پربار شدن آنه

رگذاري و تأثيرپذ
ر زبان فارسي،

 يك پنجم از هز
 دو ملت آثار شگ

  ........ كديگر 

وسته بين آن دو
 فرهنگي بوده اس
ها شبيه گردانيد

هايي كه تشخيص

    
 

 .رست است
بايد نيكي ك=  نم

 .رست است
  : ل و معادل

ل الکالم کثير ا
العين بعيد عن
 .رست است

  :رتيب
   صَّعبُ 

 :  ك مطلب
ها بين ي دل زبان

رخ فراتر روند يا ب
با وجود اين. رود ي

 به علت ارتباط
ها  در ساير زبان

ن فارسي از بيست
 عربي را در برمي
لمة عربي شده ا
ي در صحت گف

 .رست است
  : ها نه
ه ها، از پديده بان

ن جهاني كه از و
قي بين عرب و ف

ها ب تد بين زبان
 .رست است

  : ها نه
ي زباني از تأثير

هاي عربي د لمه
باً شاملبي تقري

بط دائمي بين د
 .رست است

ي و فارسي از يك
  :ها نه

عامل قوي و پيو
عامل مذهبي و

 درحروف و واژه
ه  اثرها و شباهت

www.sanjeshse

در 4گزينه  .3
كنمنيكي مي

در 2گزينه  .3
ترجمه سؤال
المؤمن قليل
البعيد عن ا

در 2گزينه  .3
خطاها به تر

الصـ  َذلَّ ) 1
  

ترجمه درك
همانا تباد
مرزهايشان
به شمار مي
ستدي قوي
گذاشته كه
چرا كه زبان
واژگان غير
پنج هزار كل
خود، توانگر

در 4گزينه  .3
ترجمه گزين

تبادل زبا) 1
تنها زبان) 2
هيچ فرقي) 3
داد و ست) 4

در 3گزينه  .3
ترجمه گزين

هاي مزيت) 1
وجود كل) 2
زبان عربي) 3
ادامة روا) 4

در 2گزينه  .3
تأثير عربي -

ترجمه گزين
نتيجة تع) 1
به علت ع) 2
آن دو را) 3
به خلق) 4
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ان هميشه 

در بقية ! ت

ationgroup

    ل

    مبني

هستند كه نونشا

  !ت است

ل اول جمله است

17/02/1400(  

من باب إفعال  

مـ »  معاملة«  

ع مذكر سالم ه

؛ درست» َمارضْ 

ر نهي بودن فعل

 [  

     

7 دومجامع نوبت 

! 
 !دد

     

ـ المخاطب )4

ـ للغائب) 4    

 عقود مانند جمع

إض«  است» دن 

ست و دليلي بر

 معرفه در جمله

  اسم معرفه

6  


ج(و علوم انساني 

!ني فارسي است
گرد فارسي برمي

 

  نهي و مجزوم

   »ب 

    خبرـ 

         مبنيـ  

اعداد: ت است 

پنهان كرد« اي 

  .ته شدند
  ست دارند

  كنم مي

أمر غائب ا»  وا

دو[  »ال« به 

يك :العربّية )2

يازدهم؛ ادبيات

كه شامل واژگاني
هاي زبان ف ريشه

! الفباي فارسي
 !  وا و رسا

فعل ن )3 
األجانب« اعله 

ـ متعدٍّ  )2  »ظ 

ـ للمخاطب) 3  

درست ِتسـِعيَن؛: 

برا 1ريف گزينة 

گرامي داشت: ت
دوس: هست  ائب

تالش: دي مجر

لينظـرو«  و فعل

معرفه ب: الّناس 

2    )ي

سنجش ي

  .....ربي 

اي است ك ي زنده
ه يكي بودن با ر
ي آن در حروف
ا اين زبان  شيو

        ل

جهول و نائب فا

ألفاظ« فاعله   

          ضافٌ 

ِتسـعينٍ /   است
  

تعرـ    )نيايش 

ي باب إفعال است
للغا فعال صيغة

لم وحده و ثالثي

و) / نھی (  نند
  

ـ و معرفه) ص 

اس كتاب درسي

    
 

 .رست است
هاي زبان عر يت
  :  ها نه

 كه زبان جهاني
اش به  كه ريشه

مة حروف الفباي
دن قرآن كريم با

 .رست است
  : رتيب

َتَفعُّلـ  ان زائدان
مجـ  الزم ـَتميُّز

 .رست است
  : رتيب

ـ  حروٌف زائدة
 .رست است

  : رتيب
مضـ  مؤّخر» نَّ 

 .رست است
  :رتيب
صحيح؛ سَّروال

» ينَ ـ  ونَ  « ت
 .رست است

  :رتيب
بانگ آرامِ ن( گ 

 .رست است

  م تفضيل 
  رتيب

ل مجهول ماضي
عل ماضي باب إف
عل مضارع متكل

 .رست است

نبايد نگاه كن: » 
 .نفي است»  ال

 .رست است

خاص( َعلم سم 
  :رتيب

بر اسا(.رفه ندارد

www.sanjeshse

در 2گزينه  .3
از خصوصي -

ترجمه گزين
آن است) 1
آن است) 2
وجود هم) 3
نازل شد) 4

در 1گزينه  .4
خطاها به تر

له حرفا  )2
َت ـ َتمّيزَ  )4

در 3گزينه  .4
خطاها به تر

ليس له )1
در 1گزينه  .4

خطاها به تر
إن« اسم ) 2

در 3گزينه  .4
خطاها به تر

الس: السَّروالُ 
است مفتوح

در 1گزينه  .4
خطاها به تر

بانگ :َطنَطنة
در 2گزينه  .4

اسم: خير) 2
خطاها به تر

فعل: ِرمُ ُأکْ  )1
فع :َأَحبَّ ) 3
فع: َعیأسْ ) 4

در 4گزينه  .4
» ظُـْر الَينْ « 

ال« ها  گزينه
در 3گزينه  .4

اس: حمدأ )3
خطاها به تر

اسم معر )1
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@sanjesheduc

در  [ صوب

 

 كند مي ت

 چيزي و ك

 از را سان
هدايت / ت 

خاص براي 

 از بودن مه
  .ست نيست

ationgroup

    ديدم؟

غه و صفت و منص

 

مقاومت ايستد، ي

نيك پاداشي ند،

انس هدايت برنامة
ومي شده است

خ/ مخصوص /  

برنام بي از دوري
و نادرس! است »

17/02/1400(  

اين مرد ازايي 

اسم مبالغ: ّمـارةً 

  .ت

 .222دهم، ص 

مي خويش هوس 

كردن پيشه كاري
  .حه

ب خداوند يعني 
ات، هدايت عمو
ك هدايت ويژه

د و خود ةهزين و 
»عقلي بلوغ هاي

7 دومجامع نوبت 

ها تي من ويژگي

أم )3  أ و مرفوع
  

صحيح است ِفَر؛

20.  
درس هجد» .ت

و هوي مقابل ر

نيكوك كه كساني
همان صفح» رآن

...داراست  را ود
ن ساير مخلوقا

ن، حاكي از يك

خرج تنظيم سر،
ه نشانه«همگي از 

 

7  


ج(و علوم انساني 

سي گفت براست

 

   ط

   ط

 

م مبالغه و مبتدأ
].پرداخته است

َلْن ُيساِف =  شود

8 هفدهم، ص 
نيست ازدواج از ر

  .211ص 

در همچنين و ن

ك براي« :﴾ذلَّةٌ ال
تدبر در قر«» .د

خو مخصوص ت
ك طرف همچو
راي هدايت انسا

  .د

  

همس ايه يژگي
ر چهار گزينه ه

)2(و زندگي 

يازدهم؛ ادبيات

چه كس: ؛ ترجمه

 جواب شرط:  

جواب شرط:  اج
جواب شرط : رخ

 . كه خبر باشد
  !است 

اسم: عّالمُ  )2  
ام  كاري زياد نپ

منفي»  َلنْ «  ا

درس» .خداست
تر محبوب خدا د

درس هفدهم، ص

ظالمان و ستكبران

وال قَتَرٌ وجوههم
نشيند نمي ذلت و

هدايت شيوة رد،
ني انسان از يك

يامبران بردن پ
شود ت ديگر نمي

.ب درسي است

و درباره كركردن
ي بخش اول هر

 دين و

سنجش ي

  

است)  استفهام 

َيَتَوکَّلْ لْ /  شرط 
يحتا ال/   شرط
صرما /   شرط

خواهدي را مي
کانَ الغه و خبر 

 صفت و منصوب
است كه به انجا

ل است و بايد با

خ نزد اجتماعي ي
نز بنايي هيچ م،
د» .تقواست به د

مس برابر در كه 
19.  

و يرهقُ وال زِيادةٌ
و ن غبار خواري

دا را خود ويژة 
يعن. 10ص » ..

يگر فرستاده شد
 يك از مخلوقات

كتاب 127و  12

فكر كار، داكردن
يعني. 225ص » 

    
 

يك اسم معرفه 
 .رست است

اسم(  پرسشي 
 :ديگر

فعل:  أرادَ /  ط
فعل:  يبلغْ /  ط
فعل:  کان / ط

 .رست است
ايل صيغة مبالغه

؛ اسم مبا کّذاباً  
   :رتيب

سم مبالغه و ص
عل اديگر؛ خبر ف
 .رست است

فعل مستقبل ؛»

 .رست است
  .بي است

بناي ترين قدس
اسالم در«: )ص(
خداوند نزد كس 

 .رست است
كسي است» زيز
97ص » .شود ي

زِ و الحسني سنُوا
آنان چهرة بر و ت

 .رست است
هاي سرمايه كه 

..فرستد مي بران
د، و از طرف دي
 كه شامل هيچ
 .رست است

6 ترتيب صص 
 .رست است

پيد و شغل شتن
».است عقلي لوغ

www.sanjeshse

:الجّوال )4
در 4گزينه  .4

كلمة:  من
هاي د گزينه

شرط :من) 1
شرط: من )2
شرط :َمن )3

در 4گزينه  .4
صورت سؤال

4در گزينة 
خطاها به تر

ا: الغّفارَ  )1
سه گزينة د

در 3گزينه  .5
» َسُيساِفرُ « 
 
   
  

در 1گزينه  .5
سؤال تركيبي

مق خانواده«
( خدا رسول

هر برتري«
در 1گزينه  .5

انسان عز««
نمي تسليم و
اَحس للَّذينَ﴿

است تر فزون
در 2گزينه  .5

نيز انسان«
پيامب طريق

عمومي دارد
انسان است

در 2گزينه  .5
مطابق با به

در 3گزينه  .5
دا به توجه«

بل هاي نشانه

erv.ir
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پروا داشته 

 شكست ]
 202.  

» .است خته

 اي« :﴾..
رس هفتم، 

 جايزه ان

 و هم پس 

ationgroup

پ خدا از ،ديگر 

]داني [خود ون
ص. »است شده

ساخ هموار ها ن

.منكُم االَمرِ ولي
در. اطاعت است

17.  

حاكما از و دند

  .113ص » .

،)ع( ؤمنان علي

17/02/1400(  

نصف براي بايد

ايالت در پست
ش آنان هاي استه

انسان براي را ري

اُو و رَّسولَال يعوا
دي و التزام به ا

2ص » .يابند ت

كرد مي جعل )ص

...و  آمد پيش ث

  .سي است

گوهربار امير مؤ

7 دومجامع نوبت 

با پس است؛ ده

تما مقابل در ]ت
خوا تسليم و يده

رستگار به سيدن

اَطي اهللاَ و  اَطيعوا
مبين لزوم پايبند

دست دين حكام

ص( اكرم پيامبر

حديث جاعالن ي

دهم كتاب درسي

 عبارات سخن گ
  .ل

  .123ص . 

8  


ج(و علوم انساني 

كرد حفظ را ود

نخست[ ابتدا ،]
گرديد قدرتمندان

رس راه و ردانيده

َ الَّذينَ يها آمنوا
كه م» .كنيد ت

ا و معارف به وان

پ قول از اديثي

براي مناسب يط

ي هفدهم و هجد

  .ي است

  .شده است

  . سي است

ر تركيب كردن
د با نتايج اعمال

است) ع( ضرت

يازدهم؛ ادبيات

خو دين نصف د،

معلول[دهد  مي
قد و زورگويان ب
  لّت

  .درسي است

گر كامل و تمام

اَي يا﴿: ولي االمر
اطاعت امرتان ولي

تو حد در كه ند

احا حاكمان، ن

شراي )ب: )ص( م

هاي از درس 21

كتاب درسي 183

كتاب اخذ ش 14

كتاب درس 101-

هم به خاطر: اند
ردم انجام بدهند
ستي از كالم حض

سنجش ي

كند ازدواج كه 

م ذلت به تن ن
مغلوب سپس و ]

علّ=  لول، متبوع

كتاب د 30و  2

ت امامان وجود ا

آية او/  اطاعت 
و و رسول از د و

  .50و  49

كردن مي تربيت ا

اين به نزديكي ي

اكرم پيامبر ديث

  .سي است

1و  224و  21

3ص » در قرآن

40و ص  140 

-100و صص  1

ا و دليل نادرست
هايي كه بايد مر

بندي درس و جمع

    
 

كسي«: )ص( 
  .ن صفحه

 .رست است
ديگران مقابل در

علت[شده  سليم
معل=  تابع:  مهم

 .رست است
9 ترتيب صص 
 .رست است

  .بي است
با را هدايت مت

  .149، ص 
آية/ نساء  59
كنيد اطاعت خدا

 .رست است
9صص » تحقيق

 .رست است
ر ، دانشمنداني)

 .رست است
براي دنياطلبان،

  . 114ص » 
احاد نوشتن يت

 .رست است
كتاب درس 98ص 

 .رست است
  .بي است

5 ترتيب صص 
 .رست است

تدبر د«ة شريفة 
 .رست است

و ص 141 ص 
 .رست است
03 ترتيب ص 
 .رست است

دوبه  3و  2و  1
ن مقدمات كاره
الصه و تركيب و

www.sanjeshse

پيامبر اكرم
همان» .باشد

در 3گزينه  .5
د كه كسي«

تس و خورده
نكتة بسيار

در 4گزينه  .5
مطابق با به

در 4گزينه  .5
سؤال تركيبي

نعم خداوند«
درس هفتم،
آية شريفة 
خ مؤمنان، از

  .86ص 
در 1گزينه  .5

انديشه و ت«
در 2گزينه  .6

)ع( امامان«
در 3گزينه  .6

د از برخي«
».گرفتند مي

ممنوعي -1«
در 4گزينه  .6

مطابق با ص
در 3گزينه  .6

سؤال تركيبي
مطابق با به

در 2گزينه  .6
مطابق با آية

در 1گزينه  .6
به ترتيب از

در 4گزينه  .6
مطابق با به

در 4گزينه  .6
1هاي  گزينه

و پيش كرد
خال 4گزينة 
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 هاي زمينه 

 به مأمور و
 قرآن .بود
آية . ».مند

  .2گزينة 

 58 در ص

 امام يباي
 از» .كند ي

ص » .سيم

  .4و  

مسـائل  «ي       

ationgroup

 
مهدوي جامعة 

او طرف از و رد
نب آنها انجام به 
نا مي معجزه را ن

رد گ. عدد نيست

د» سبيل نفي دة

ز سخن اين .ند
مي كر و كور را 

برس درست خابي

2هاي  رد گزينه

ل، ره بـه سـوي

  .ايم سته

17/02/1400(  

 .157ص» رآن
در اينكه، تر هم

165.  

دا ارتباط خداوند
قادر خداوند ن

آن اسالمي دان

متع پيامبران دن

قاعد«كم قرآني 

ران مي حاشيه به
آدم چيزي، به د
انتخ به كنيم تا ت

ر. كند نا پيدا نمي

ي نيـروي عقـل

ا بدون علت دانس

7 دومجامع نوبت 

تدبر در قر«» .د
مه فوق ة موارد

5ص » ...كنند ي

خد با وي كه بند
اذ و بدون تأييد

انديشمند و خواند
  .41ص . ت

فرستاد از علل» 

و حك» اسالمي ة

ب را عقل و بندد 
عالقة شديد :صم
مشورت خود مادر

ديگر معنا» قالني

د با بـه كـارگيري

اده و طبيعت را

  ديني

9  


ج(و علوم انساني 

نورزند شرك من
همة از: كمال و 

بندگي را داخ د

دريابن مردم ينكه
ب كس هيچ كه 

خ مي نبوت المت
زات ايشان است

» در طول زمان

جامعة استقالل 
  . است

مي را گوش و م
يص و يعمي شَّيِء
ما و پدر با آينده

 به تصميمات عق

پردازند مي» عت

  .ي ندارند

لق بشناسيم، ما

هاي ف و اقليت

يازدهم؛ ادبيات

م به و بپرستند ا
رشد زمينة ن

توانند مي بهتر ها 

  .درسي است

اين براي شد، مي 
داد مي انجام ي

عال عني نشانه و
ان يكي از معجز

مختلف اديان ود

حفظ ضرورت« 
كتاب درسي 5

چشم شخص، ك
الش حب«: است 

آ همسر مورد در

عمل«ده است، 

ماوراء طبيع«ت 

وجود خارجي» 

عت را بدون خا

  .ست

معارف

سنجش ي

تا مرا... « :﴾شَيئًا
شد فراهم -5 

انسان .است هم

  .رسي است

  .سي است

كتاب د 70و  7

مبعوث خداوند
اي العاده خارق ي
يع» آيت«را  ده

و بيا )ع(  عيسي

وجو«. سي است

، و 56در ص  
59ص » در قرآن

يك به محبت و 
قبيل همين از 
د كه اند خواسته 

 حاشيه رانده شد

ب علمي به اثبات

 ماوراي طبيعت

هان ماده و طبيع

اس» احتياج«لت 

    
 

 .رست است

شَ بي يشرِكونَ ال
:مهدوي جامعة 

فراه افراد همة ل
 .رست است

كتاب در 112ص 
 .رست است

كتاب درس 87ص 
 .رست است

1 ترتيب صص 
 .رست است

خ سوي از مبري
كارهاي است، ده

االع خارق ارهاي
ز زبان حضرت
 .رست است

كتاب درس 20ص 
 .رست است
)ع( ف امام باقر

ر دتدب«ة آن در 
 .رست است

عالقه كه يما ده
مواردي به ربوط
ما از دين وايان

كه وقتي عقل به

 .رست است
با تكيه بر مطالب

  .گشايند مي
 .رست است

خدا و«گويند؛  
 .رست است

ي ماديون اگر جه
 .رست است

ندي اشياء به عل

www.sanjeshse

در 2گزينه  .6
ال يعبدونَني﴿
به نگاهي«

تكامل و رشد
در 3گزينه  .6

مطابق با ص
در 1گزينه  .7

مطابق با ص
در 3گزينه  .7

مطابق با به
در 2گزينه  .7

پيا گاه هر«
شد پيامبري

كا اين كريم
مباركه نيز ا

در 4گزينه  .7
مطابق با ص

در 1گزينه  .7
حديث شريف
و آية كريمة

در 1گزينه  .7
ديد همواره«

مر )ع( علي
پيشو رو، اين

223.  
دقت كنيد ك

  
  
  

در 1گزينه  .5
كساني كه ب

م» غيرمادي
در 1گزينه  .5

ها مي مادي
در 2گزينه  .5

بنا به ادعاي
در 2گزينه  .5

ريشة نيازمن
  

erv.ir

68

69

70

71

72

73

74

75

51

52

53

54



 

 
  

 

 

@sanjesheduc

  .خواندند 

اي انسـان   

ارتبـاط  » .      

ـود انسـان    
ـي جـدا از      

 

ationgroup

 

  .بيند ي

داده بود فرا مي

هـا فعاليـت » ول 

ل محـال اسـت

هـاي وجـ گوشـه 
نـد كـه بـه كلـ

 .است» تربيتي

17/02/1400(  

 .است» د شدن

  .است» 

  .باشد ظلم مي

  

مي» ابديت«انة 

  .د

 به آنان تعليم د

نـوع او«ود و از 

  .داده شود

ـة جـزء بـر كـل

اي از گو عة گوشه
ان ي انسان شـده 

ت«ديگري جنبة 

7 دومجامع نوبت 

هواي نفس خود

» واحد بر جهان

  

هاي ظ ي از انگيزه

 .كند  عرضه مي

 خود را در آستا

يابد دست مي» ي

تبي كه خداوند

  .ي است

شو ناميده مي» ي

 پاسخ صحيح د

احاطـ«با » تنيد

وانشان به مطالع
ي و ماهيتي براي

و د» شناختي« 

  

10  


ج(و علوم انساني 

تسليم ه«صيت 

حاكميت ارادة«

.افكند  سايه مي

يكي» ة جاهالنه

جتماعي انسان

سازد و را مي» د

ش روحي عميقي

م را به راه و مكت

انگر هدايت الهي

هاي غريزي ليت

كه بايد» انسان 

ت كرد و بر آن مي

حدوديت قوا و تو
منادي شخصيتي

كتب يكي جنبة

.است» آخرت« 

يازدهم؛ ادبيات

  .است»  كافي

ي از افراد به معص

« هستي بيانگر 

 بر وجود انسان

عقيدة«، بيانگر 

  .ئل شوند

را براي حيات اج

وشت ابدي خود

آرامش«داوند به 

كردند و مردم مي

آيد و بيا جود مي

فعا«دهيم  م مي

عمق جان« از 

ك فهم آن مي/  

كي ناشي از مح
اند هر يك م يده

گي مهم اين مك

و» دنيا«ان به 

سنجش ي

دليل« نيازمند 

ت تن دادن برخي

هنگي در جهان

، خودخواهي»د

سياه برتري دارد

جودي خويش نا

ر» برنامه خاصي

سرنو«دهد  م مي

ماد به رحمت خد

ظهور م» خداوند

به وج» ب و روز

ز يك رنج انجام

ي است برخاسته

جزيي كو رسيد

شنفكران در تاريك
متفاوتي را برگزي

  . انسان است

، داشتن دو ويژگ

هي، تقسيم جها

    
 

 .رست است
 نبود هر چيزي
 .رست است

عاليم ديني علت
 .رست است

كپارچگي و هماه
 .رست است

محور قرار گيرد
 .رست است

 سفيد بر نژاد س
 .رست است

ريق به كمال وج
 .رست است

طرح و ب«داوند، 
 .رست است

 عملي كه انجام
 .رست است

اية اتكاء و اعتما
 .رست است
خ«هي از جانب 
 .رست است
بش«ضعي زمين 
 .رست است

ه براي فرار اي ك

 .رست است
نيازي» دآگاهي

 .رست است
نان هر يك به ج

  .رد
 .رست است

فيلسوفان و روش
هاي مت  و ديدگاه

 ماهيت حقيقي
 .رست است

 مكاتب آسماني،
 .رست است

بيني اله ن جهان

www.sanjeshse
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تا از اين طر

در 3نه گزي .6
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در 4گزينه  .6
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در 3گزينه  .6
انسان در سا

در 2گزينه  .6
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در 1گزينه  .6
از حركت وض

در 4گزينه  .6
هايي فعاليت

  .باشد مي
در 4گزينه  .6

خود«نياز به 
در 2گزينه  .6

چن هم«بيت 
مفهومي دار

در 3گزينه  .6
از آنجا كه ف

اند پرداخته
شخصيت و

در 1گزينه  .7
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يكي از اركان
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@sanjesheduc

ا فرامـوش    

  .و است

 getفعل  
 و هم بين 
فت فاعلي 

). 4و  1ي 
حال كامل 
فاده كنيم 

جمله، قطعاً 
عول بيايد، 

advise s
advise s
وتري است 

از سوي ). 2
رد ( كنيم 
رد ( شوند 

animals 

  ».نم

ationgroup

ـداي خـويش را

هاي روحاني او ش

  ».رسد

).4و  3هاي  نه
عد از آن بيايد

داريم نه صف» 

هاي رد گزينه(ود 
ت، بايد از زمان ح

استف) toفعل با 

جه به معناي ج
advise اگر مفع

somebody to
somebody a

هاي كامپيو ازي

2و  1هاي  زينه
 little استفاده

مع نبايد نوشته
sشد كه اسم  ي

كن شرمندگي مي
  سيده

17/02/1400(  

پذيرد و اگر خـ

ستعدادها و ارزش

  ...است و» ن

ر ن به ثمر نمي

رد گزين(ه كرد 
y تواند هم بع مي

راضي« معناي 

 اصلي به كار رو
در گذشته است
ف(بايد از مصدر 

با توج). 4زينه 
 eبعد از فعل). 

o do someth
against doin
اد براي انجام با

رد گز(اده كنيم 
ر نتيجه بايد از

د، به صورت جم
شرطي درست مي

س ناراحتي و ش
ترس) 4 

7 دومجامع نوبت 

 و فرمان او را بپ

فاكنندة همة اس

بين خوش«ن آن 

هاي پيامبرا الش

will, c استفاده
your money

satisfied به

يد قبل از فعل
ن شروع عملي د

ب» تالش كردن«

رد گز(ده كنيم 
2رد گزينه (شد 

  :نيد
hing  ام كاري

ng something
 صرف زمان زيا

حال ساده استفا
به هيچ باشد، د

همراه عدد باشند
ت و تنها به شر

احساس رم داشتم،
 خر

 

11  


ج(و علوم انساني 

 را پرستش كند

ددهنده و شكوف

م هستي و قوانين

تال«نسان نباشد 

can, may, sh
yست و مفعول 
dصفت مفعولي 

  ).3و 

شود و با وب مي
 كه بيانگر زمان

try  به معناي»

ing استفاد) دار
باشپيوتري نمي

 3 .(  
دقت كن»  كردن

توصيه به انجا   
g  انجام كاري 
يه مادر به عدم

 شرط از زمان ح
اچيز و نزديك ب

thous اگر به ه
نيز نادرست است

  ). 1د گزينة 

كه با پدر و مادر
مفتخ) 3 

)2(انگليسي 

يازدهم؛ ادبيات

داي خويش خ
  .ه كيست

جود انسان و رشد

، نسبت به نظام

د، اگر عقل در انس

houldتوان از 
اي اس ل دو كلمه
به صجمله نياز 

و 1هاي  د گزينه

يد تكرار محسو
ر ابتداي جمله
yچنين، بعد از 

gفعل (م مصدر 
هاي كامپ م بازي

رد گزينة(يايد 
توصيه«معناي 

توصيه به عدم   
بيانگر توصي كه 

 بايد در قسمت
جه بايد بسيار نا
and, million
ten million ن

the رد(بود  مي

رفتار نادرستي ك
 ده

ا

سنجش ي

ه است كه تنها
داند كه د و نمي

همه نيازهاي وج

داند مي» كمال«

نام دارد» عقل«

ي نوع اول مي ت
جزو افعال» فتن

جه به مفهوم ج
رد(» كننده ضي

يك قي» ه ندرت
د sinceوجود 

همچ). 2و  1ي 

ag بايد از اسم
 زياد براي انجام

بي toدر با ت مص
به م adviseل 

1ال تنها گزينة 

 قسمت نتيجه،
جمله، ميزان توج
n, billion, ..
nعد از ساختار 

… ,these ,د 

طر آن اشتباه و ر
شرمند) 2 

    
 

 .رست است
 اين آفريده شده

كند  فراموش مي
 .رست است

ء در برگيرندة ه
 .استرست 
«و » خير«ن را 

 .رست است
«ي وجود انسان 

 .رست است
نتيجه در شرطي

پس گرف«عناي 
ي ديگر، با توج

sa  را«به معناي
 .رست است

h  به«به معناي
با توجه به و گر،
ها رد گزينه(يم 
  ).4و  2اي 

 .رست است
gainstف اضافة 

 به صرف زمان
يد بايد به صورت
اي زير براي فعل

ساختارهاي باال
  .اشد

 .رست است
در  willوجود 

وجه به مفهوم ج
.كلمات). 3و  2

بع ofبكارگيري 
معرف اسم مانند

 .رست است
من به خاطر«: ه
 

www.sanjeshse

در 2گزينه  .7
انسان براي
كند خود را

در 4گزينه  .7
مكتب انبياء

در 1گزينه  .7
انسان، جهان

در 1گزينه  .7
پيامبر باطني

  
   

در 2گزينه  .7
در قسمت ن

back به مع
از سوي. آن

atisfying
در 3گزينه  .7

hardlyقيد 
از سوي ديگ
استفاده كني

ها رد گزينه(
در 1گزينه  .7

بعد از حرف
توصيه مادر
فعل دوم باي
به ساختارها

با توجه به س
با درست مي

در 4گزينه  .7
با توجه به و
ديگر و با تو

2هاي  گزينه
بك). 3گزينة 

داراي يك م
در 2ه گزين .8

ترجمة جمله
مطمئن) 1
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  ».كند ي

  ».داشت
  قاً

يي ناسالم 

قرار گرفته 

  ».دهند

با توجه به 
ديگر، اسم 

). 4و  2ي 

به معناي  
فراموش « 

ationgroup

ه خيريه اهدا مي
  ايي

 اثراتي خواهد د
طور سابق، سابق

  ».د
  سرده

ل و عادات غذا

  تص، ويژه

اد عموم مردم ق

  وگيري كردن

ستان قديمي بد
  ت

  ».شود مي

ب). 4و  1هاي  ه
از سوي د). 2 

هاي رد گزينه(د 

  طور كامل

  ش

  ه، امتياز

forgetز فعل 
forg به معناي

17/02/1400(  

اهانه خود را به م
توانا) 4 

روي جديد چه
به ط) 4 

كرد ا سرگرم مي
افس) 4 

زندگي غيرفعال

مخت) 4 

ه بسيار زيا توج

جلو) 4 
  .د

ة طوالني با دوس
لذت) 4 

ريكايي كلمات م
   داشتن
  ش يافتن

رد گزينه(ه كرد 
و 1هاي  گزينه

جمع بسته شود
  ).2و  1هاي 

به ط) 4 

تالش) 4 

نكته) 4 

بعد ا). 3و  2ي 
getنيد كه اگر 

  .نيم

7 دومجامع نوبت 

آمد بازنشستگي
 

كنيم كه اين دا
 نمينا

وران جواني ما ر
  سردرگم

 داراي سبك ز

 ه

شتن وزن مورد

 ت كردن
دقت كنيد» فتن

تر از يك مكالمة
 ف

 بريتانيايي و آمر
د داشتن، حيات
ش دادن، كاهش

ل كامل استفاده
رد گز(ي است 
تواند ج ت و نمي

ه رد گزينه(كرد 

 رت

 له

 رسي

هاي رد گزينه(د 
دقت كن). 1ينة 
استفاده كن) دار

12  


ج(و علوم انساني 

واره بخشي از درآ
تنوع) 3 

بيني ك ينان پيش
با اطم) 3  

سفرهايش در دو
گيج،) 3 

رادي است كه

شبيه) 3 

براي كم نگه داش

دريافت) 3 
د توجه قرار گرف

ه من لذتي بيشت
تخفيف) 3 

ل هر دو ديكتة
وجود) 2 
كاهش) 4 

وان از زمان حال
ايي غير منطقي
ل شمارش است

استفاده ك to با 

به ند) 3 

مرحل) 3 

دستر) 3 

to استفاده شود
رد گزي(ده كرد 

د ingفعل (صدر 

يازدهم؛ ادبيات

دي است و همو
 

توانيم با اطمين ي
ر خوش مشرب

هاي جالب از س 
 م

اري مختص افر

 ب

هاي مختلف ب اه

  كردن
مورد«به معناي  

جود دارند كه به
 ل

هنگ لغت شامل

تو ته است، نمي
ظ معنابه لحا 

 ساختار غيرقابل
توان از مصدر ي

  وضعيت

 ده، نوع

oيد از مصدر با 
استفاد toدر با 

 بايد از اسم مص

سنجش ي

پيرمرد سخاوتمند
زيبايي) 2 

ن اطالعات ما مي
به طور) 2 

ا روايت داستان
سرگرم) 2 

رسد اين بيما ي

محبوب) 2 

يد او بر روي را

ك) 2  تبادل
receive atte

مي در جهان وج
محصول) 2 

دانم، فره من مي
  
  

مان جمله گذشت
few  وlittle
در اين» مشكل

difficulty نمي

 مكرراً) 2 

شرط،) 2 

محدود) 2 

باي» خواستن« 
بايد از مصد» ي
ز آناباشد بعد  

    
 

 .رست است
آقاي جيمز پ«: ه

 .رست است
براساس اين«: ه

 روان و سليس
 .رست است

پدربزرگم با«: ه
 

 .رست است
به نظر مي«: له

 رس، موجود
 .رست است

تحقيق جد«: له

 ن
entionاژگاني 

 .رست است
چيزهاي كم«: ه

 .رست است
تا آنجا كه م«: ه

 ودن
 شتن

 .رست است
اين نكته كه زم
wله، بكارگيري 

d  م«به معناي
yكه بعد از اسم 
 .رست است

 طعاً
 .رست است

 .رست است

 .رست است
 ask به معناي

كردن انجام عملي
»رة انجام كاري

www.sanjeshse
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 خيريه) 1
در 3گزينه  .8
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به طور ر) 1

در 2گزينه  .8
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ترسيده) 1
در 4گزينه  .8

ترجمة جمل
  ».هستند

در دستر) 1
در 3گزينه  .8

ترجمة جمل
  ».است

قول دادن) 1
به تركيب و

در 4گزينه  .8
ترجمة جمله

 رسم) 1
در 1گزينه  .8

ترجمة جمله
شامل بو) 1
انتظار دا) 3

در 3گزينه  .8
با توجه به ا
معناي جمل

difficulty
دقت كنيد ك

در 3گزينه  .8
حتماً، قط) 1

در 1گزينه  .9
 نگرش) 1

در 2گزينه  .9
 عنوان) 1

در 4گزينه  .9
بعد از فعل

فراموش ك«
كردن خاطر
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  .ت

p  
  د
  د
  ن
  ن

 5ت و 

ationgroup

ترين است نزديك 

~ p  q  
  د  ن
  ن  ن
  د  د
  ن  د

عدد اول است 3«

17/02/1400(  

 -----------

 ----.  

  ~ q  p
  ن
  د
  ن
  د

«گزاره »  نيست

7 دومجامع نوبت 

ز نظر معنايي به

 .سخ بدهد
  .كند يد مي

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

  است؟ ها وش

  . يافت

(~ p ~ q)∨

گويا 5نگاه 

(  
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ج(و علوم انساني 

  .است --- 

ده شده است از

جواب ماند پا بي

ن بيشتري تولي

-بشوييد، حد از 

جو بردن بين از 

ادامه خواهد -- 
 شوند ي

) (~ p ∧
  د
  ن
  ن
  د

عدد اول باشد آن

)2(ي و آمار 

يازدهم؛ ادبيات

   شده است

-----------زا 

ر آن خط كشيد
  »ب

  چيست؟ 2
ب 2در پاراگراف 

  ست؟
پوست شما روغن

بيش را خود ت

براي روش رين

-------------
نمي جوش جاد

  .ت

p  ~ q)
 
 
 
 

ع 3اگر « گزاره 

رياضي

سنجش ي

 چيست؟
اوينچي نقاشي

ن تابلوي موناليز
  ي

زير 2ر پاراگراف 
عجيب و غريب« 

2ط با پاراگراف 
كه د اليؤتا به س

است د زير درست
يط پراسترس، پ

صورت اگر كه ت
  زد خواهيد ي

بهتر زير موارد ز

---حث در مورد 
ايج باعث لزوماً ت

=62 است 64

q⇔
 د
 ن
 ن
 د

، پس نقيض~

    
 

 .رست است
ان براي متن چي
زن كه توسط دا

 .رست است
رمين اشلكتر، زن
يب زادة ايتاليايي

 .رست است
“unearthكه در

“straبه معناي
 .رست است

در ارتبا 3گراف 
كند ت تالش مي 

 .رست است
يك از موارد كدام

ر كردن در شرا
 .رست است

گرفت نتيجه وان
بيشتري هاي ش

 .رست است
از يك كدام متن،

   موارد باال
 .رست است

مال بسيار با بح
چرب و شكالت ي

 .رست است

4گزاره برابر  6 
 .رست است

 .رست است

~ (p q) ≡
  .شدبا مي 
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p  
  د
  د
  د
  د
  ن
  ن
  ن
  ن

p  r  
  د
  ن

p ~ q  

p q
p

q



∴

  

( x )−2 1  
( x )+2 1  

x x−2 2  
x x−2 2  

{A = −2  

ationgroup

r  q  
  د  د
  د  ن
  ن  د
  ن  ن
  د  د
  د  ن
  ن  د
  ن  ن

r   p q∧
  ن
  ن

q ~ p ~≡ ∨

)( x )( x+2 1 2
)( x x+ −24 4

x x= − 1
x x=  =8

}, , ,A− 32 1 3
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~ p  
  ن
  ن
  ن
  ن
  د
  د
  د
  د

(p q) ∧
  ن
  د

q ~ (p q≡ ∧

x ) ( x+ −3 3 2
) k− =6 2

, x= −21 2
4  يا= −2

{ }, ,= −3 11 4

7 دومجامع نوبت 

(p q)∨  
  ن
  ن
  ن
  ن

  
  ن

  
  

q)

x ) k+ =1 2

x x= →2 3
{A , = −1 2

} {,A ,=4 1 3
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ج(و علوم انساني 

(~ p r) ∧
ن
ن
ن
ن
د
ن
د
د

  .د

  

  .م

  .است 2}

=يا  3 −1
},−11

},3 4

يازدهم؛ ادبيات

باشد مي rرز با 

.م ارزي هستند

را نتيجه بگيريم

,{ع برابر  ,3 4

سنجش ي

ار هم 2 و گزاره 

 و خود گزاره هم

p توانيم  ميq ر

x = برد تابع 2

  .است 

    
 

 .رست است

 .رست است
همواره درست 4

 .رست است
ض گزاره شرطي

 .رست است
 p q  وp

 .رست است

 .رست است
يا  3يا  4مقدار 

 .رست است

 .رست است
]بر  , )− + ∞1

www.sanjeshse

در 2گزينه  .10

در 1 گزينه .10
4و  3گزاره 

در 3گزينه  .10
عكس نقيض

در 4گزينه  .10
از دو گزاره

در 4گزينه  .10

در 2گزينه  .10
به ازاء سه م

در 3گزينه  .1

در 1گزينه  .1
برد تابع برابر

  
  
  
  
  

erv.ir

04

05

06

07

08

09

10

11



 

 
  

 

 

@sanjesheduc

x− −2 1  

  
f ( −  

x

x

≤ <


<

1


  

x− <3  

f ( 2 2  

سبي قيمت 

داد واقعـي    

ationgroup

f (<  −

) f (= 1 2

x

[x]
− <−

<  =

< ⎯⎯⎯1
2
1

x −
<   −5

) g( )+ =2 5 2

 كه تغييرات نس

، پـس تعـد35
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x )
−

− − =
−

2 1

( ) = − =2 4 3

x [ x]<

=

⎯⎯→ − +

1


y
x

− <


− >
1 



( ) (= − +2 3 5

 شاخصي است

  

برابـر   13ت  

7 دومجامع نوبت 

x

x

− −
= −

− −

2

2
1
1

=1

a a+ = − +1

  .ت

y (x )= − −1

( ) =8 34 (f
(f




مثالً تورم. دهد 

.يانه بهتر است

شتري در سـاعت

  . هستند

2(
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ج(و علوم انساني 

1

a
 = − +1 1

تابع هماني است

x+ − =5 6

f g)( )
f g)( ) f

+ =
− =

2
2

معه را نشان مي

ز روش نصف مي

5  و تعداد مش

  . است

فاعيلن مفاعيل

2( فنون ادبي 

يازدهم؛ ادبيات

a a+  = 2

]زه  , )+ ∞ ت

x−6 2

f ( ) g( )
f ( ) g( )

+
−

2 2
2 2

ت نسبي در جام
  

 دارد خط فقر از
   1و  5 و 5 

/3   .است 2

xرابر  − 3  
  .باشد 33

  .نامند  ي

 محسوب نكرده

 وزن مفاعيلن مف

  ن

 علوم و

سنجش ي

xsi پس در باز

f
=


= −

5
11

تغييرات كهست 
.دهد  نشان مي

وجود هان داده
و 6و  6و  6و  7

(1 6
25يعني  2

بر 16تا  8 بين 
37تواند  و مي 3

 زماني را الگو مي

ك هجاي بلند را

 چهار هر دو بر
  ن فاعلن

  فعولن فَعل
ن فاعالتن فاعلن

    
 

 .رست است

 .رست است

 .رست است
ignx؛   x=

 .رست است

 .رست است

( ) ,g= −2 3

 .رست است
ري يك معيار اس

را) ها مي قيمت
 .رست است

دورافتاده در ميان
7و  7و  8 و 8 و

6+(قر برابر  7
2
 .رست است

 خط در ساعت
35+يا  3 13

 .رست است
يژگي در سري

 .رست است
سه ركن آخر يك

 .رست است
 سؤال و گزينة

فاعالتن فاعالتن 
ن فعولن فلوفع 
تنفاعالتن فاعال 
www.sanjeshse
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  .يست

ationgroup

  .رسدي

ز مردم جهان ني
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  .شده است

  .بندي كرد

گوش ميبه 2نة 

ت و ديگر مجاز از

  گ

7 دومجامع نوبت 

فتعلن تشكيل ش

بن شود دسته مي 

ست كه در گزين

  . است

استهل همراه 

 استعاره از مرگ
  .از لب است
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ج(و علوم انساني 

ه از چهار بار مف

  .همسان است

قط با يك روش

  .ود

اس» عولُ فاعالتن

مل مانند كرده

ست و جهان با ا

 و زندگي و باد
ار لعل استعاره ا

يازدهم؛ ادبيات

شده اما گزينة سه

  ند
−−  
  ي

−− −  

عالت  

 آمده است و ناه

  لن
  اعيلن

تفعلن آمده و فق
  لن

  ن

شو بندي مي سته

ولُ فاعالتن مفع

  
تن ليلي در محم

  
  

نظر اس ظرف مد

  . ت
 استعاره از اميد
ا و در گزينة چه

  .ه است

سنجش ي

عالتن ساخته ش

رقصن ل مي/ س 
−−/− −

نپيمايي/ تا باد  
/−−/−

برابر است با فاع
−    

فاعلن فعلنن م
  .ستند

  فعولن فعل
ن مفتعلن مفتعل

لن مفاعيلن مفا

 مستفعلن مست
ن مفعول مفاعيل

   مفعولن
التنن مفعول فاع

   فعولن
ك به دو روش دس

مفعو«مخوان با 

. تشبيهي است
ر دل را به نشست

  و

جاز از شعر و اثر
شان ز از اعمال

   شراب
آمده كه خود ظ  

عارة مكنيه است
غدان به ترتيب
ره از دنيا است

ن در نظر گرفته
    

 

 .رست است
ها از چهار بار فع

 .رست است
با سلس/ با اينجا 

−− − /−
/دل حريف اي 
−− −     /

 .رست است
گير ب/ مار  ← 

            −
 .رست است

بر وزن فاعالتن 
ديگر همسان هس

فعولن فعولن ف 
مفتعلن مفتعلن 
مفاعيلن مفاعيل 

 .رست است
تفعلن مستفعلن

مفعولُ مفاعيلن 
فعولن مستفعل

مفعولُ فاعالتن 
عولن مستفعلن

مثل گزينة يك 
 .رست است

شده، هميي داده
 .رست است

گنج غم اضافة 
نشستن غم در 
قامتش به سرو 

 .رست است
مج) قلم(كلك  
شان مجا دست 
قدحي مجاز از 
همراه ميجام  

 .رست است
 گزينة يك استع

ها و چراغ و شمع
اراستع» بازار«سه 

 .رست است
براي پسته دهن 
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   شبه
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  .ي است

  .بيند  مي
  .ت

  .شود ي

وجه: نوا يص بي

  .ت

  . هستند

7 دومجامع نوبت 

  .ست

  .قي است

اص سبك هندي

 را روح مجنون م
بك عراقي است

   

ها يافت مي زينه

به ـ حري مشبه: ن

جاز از بهار است

ه عالقة شباهت

17  


ج(و علوم انساني 

  .ت

  

سبك خراساني ا

ط به سبك عرا

ست كه خايني ا
  .هندي است

ه گردباد دشت
 و مربوط به سب

 .ك عراقي است

در ساير گز ت كه

 تشبيه ـ مرغان

  دي
  ادي

و و چهار گل مج

  .استشباهت 
 سياه هستند به

يازدهم؛ ادبيات

ب قرار داده است
  

  .وق است

)س و رها نكردن

  ن عراقي

  ت نه فكري

  .ستند

كه مربوط به س 
  .شود ي

ه است كه مربو

بي عندليب باريك
صاصات سبك ه
 هندي است كه
 هندي را ندارد

  .سل است

  .ي دارد
 كه ويژگي سبك

بك عراقي است

ادات: شبه ـ چو

 و فشرده اسناد
بليغ اسناتشبيه 

  شرده اضافي

هاي د در گزينه

شوق به عالقة ش
ز موي سپيد و

  .هت است

سنجش ي

سان مورد خطاب
. تشخيص دارد
مصرّحه از معشو

لتماسكنايه از ا 

ست نه فخرالدين

يژگي ادبي است

هسساني مربوط 

شود ي يافت مي
ش خرد يافت مي
 و نتايج آن آمد

ردن از صداي ع
 دارد كه از اختص

هاي سبك يشي
هاي سبك ژگي

 نثر ساده يا مرس

گرايي ست و واقع
اند ماني پرداخته

هاي سب ز ويژگي

مش: ما: ده داريم

تشبيه بليغ: الم
ت:  شمشاد است

شبيه بليغ و فش

ردة گل است و د
  . دارد

سال مجاز از معش
ترتيب مجاز ا ه

ب به عالقة شباه
    

 

چرخ را مثل انس 
صبا بشنود نيز 
صنم استعارة م 

 .رست است
:داشتنمن بر ن

 .رست است
الدين دايه اس جم

 .رست است
 به كليد يك ويژ

 .رست است
به سبك خرا ها

 .رست است
گرايي شادي هار

ك و سه ستايش
و توصيف عشق
 .رست است

شمع روشن كر 
اسلوب معادله 
اندي نيز از نازك 
كدام از ويژ هيچ 

 .رست است
باسيآراي ع الم

 .رست است
وصيف طبيعت ا
ها به عشق آسم

 .رست است
 و جبرانديشي از

 .رست است
ك تشبيه گستر

  :ها
قمري ريخته با 
قدت گفتم كه 
تش: خنجر غمت 

 .رست است
گل مجاز از گر 

تشخيص گلسه 
 .رست است

بت دو هفت س 
برف و پر زاغ به 
لعل مجاز از لب 
www.sanjeshse
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وشته شده 

نيز كنايه » 

شبيه چهرة 

گل سرخ و 

بيماري . (ت

 عصـر  واخر

تصـادي و    

هـا،   زنامـه 

  

ationgroup

سر و پيشاني نو

»ل اسب بستن

كند، تش يت مي

حال مراقبت از گ
  
  .ك

خيس كرده است

  .د

او تا و شد آغاز 

جغرافيـايي و اقت

اندرز مشـهور  ي 

.پردازند مي آن 
  .كند مي كر

17/02/1400(  

 آنچه بر روي س

فعل«. كني ت مي

حكا) چهرة يار(

گويد چرا در ح
.داغ كرده است

استعاره از اشك) 
يار را خ) لب(ن 

ن بر زبان بياورد

قمري هجري م

هـاي ج  ويژگـي  

هـاي نمونه از. زند

نقد به اصطالح 
ذك اسناد، آوردن

7 دومجامع نوبت 

  .تند

دانستند؛ يعني ي

و پريشان خودت

  .)ت
  

(روي خورشيد 

گ اند؛ شاعر مي ده
رت و حسادت د

)گالب(» ب گل
و ارغوان) چهره(

نمندانه و دلنشي

سوم قرن از  كه

بيـان تـاريخي،  

پرداز مي مردم و
  .رد
به و كنند مي ي

آ با را واحد ضوع

18  


ج(و علوم انساني 

آثار منظوم هست

را واقعيت مي» 

مرا منقلب و  كه

استعاره نيست» ن
)القة جزء به كل

  .ود است
از ر» ماه بدر«ه 

ي خود آمد واقع
ي باغ را از حسر

آب«و » چشم«ز 
(ك ريختن، گل 

 تا سخني خردم

است ايران در ي

رويدادهاي بط

و فرمانروا خالقي
رهجري اشاره ك

اعتبارسنجي را 
تعدد درباره موض

)2(اريخ 

يازدهم؛ ادبيات

ور است و باقي آ

  له

»خط سرنوشت«

يه از اين است

رويان تازه«. (ست
با عال. (ان است

آلو  از اشك خون
كه ق است و اين

  . يار است
در معني» گل«

هاي زيبايي تو گل
استعاره از» گس

ست كه با اشك
(  

 به او توان دهد

  وجو ست

نگاري تاريخ اي

ضب ثبت و حلي،
  
اخ مناسبات و ي
پنجم ه قرن در 
آن شوند، مي رو
مت و مختلف ي

 تا

سنجش ي

  .رد

شعار العجم منثو

ـ رخ به الل2س 
  شير

  ستان
«. ( نشده است

كنا» نهي ش مي
.  

تشخيص اس» نه
 از اسب يا كاروا
ستعارة مصرحه

ستعاره از معشوق

عاره از چشمان
«و » نرگس«ع 

رِ زيبارويي كه ز
نرگ«ز يار است؛ 

ره از چشم يار ا
.)يبايي آن است

خواهد كه د مي

جس: تتبع/ جامه 

17 ،12 ،4 ،5  
ها شاخه از يكي 

هاي مح تاريخ ان
.است بوده حلي

كشورداري خالق
عنصرالمعالي ته
ر روبه تاريخي ش
ها روايت روايي، 

    
 

اصالً مجاز ندار 
 .رست است

جم في معايير اش
 .رست است

ه نرگسـ چشم ب1
ـ نگاه به شمش1
ـ چشم به گلس1

تشبيهي آفريده

 .رست است
آتشفعل مرا در 

.ده حركت شدن
قانع بودن آيين«
مجاز» محمل«
اس» مذاب لعل« 
اس» خورشيد« 

  .امل است
 .رست است

استع» نرگسِ او«
صراعدر هر دو م

غ هستي اي يارِ
استعاره از» گل«
استعار »نرگس«

ني خماري و زي
 .رست است

 شاعر از خداوند
 .استرست 

نوعي ج: حلّه/ ك 

 .رست است
7صفحات  2و  1
عمومي نگاري 
  .يافت 

نويسندگا  اصلي
مح مشاهير و خر
اخ به بيشتر ها مه

نامه نوشت قابوس
گزارش با وقتي ن
نگاري تاريخ در

www.sanjeshse

:»4«گزينة 
در 4گزينه  .14

كتاب المعج
در 1ه گزين .14

1: »1«بيت 
1: »2«بيت 
1: »3«بيت 
ت: »4«بيت 
  .)است

در 2گزينه  .14
«: »آ«بيت 

است از آماد
: »ب«بيت 
: »ت«بيت 
:»س«بيت 
:»ش«بيت 

يار به ماه كا
در 2گزينه  .14

«: »1«بيت 
د: »2«بيت 

نرگس در باغ
«: »3«بيت 
«: »4«بيت 

چشم به معن
در 1گزينه  .14

در بيت يك
در 3گزينه  .1

شريك: انباز
 

 
در 3گزينه  .15

1هاي  درس
تاريخ) الف  

تداوم قاجار
انگيزه) ب  

نگارش مفاخ
اندرزنام) پ  

توان به ق مي
مورخان) ت  
د مورخ) ث  

erv.ir
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طابقـت بـا   
 و زمـان  س 

 بـه  ختلـف، 

  

 داشـت،  ود 

ت بـا شـام     
هـا در   ـبت 

فـتح مكـه   

ويش پسـر     
م خوشـي  

 محاصره، ي

 از سـياري 

ationgroup

مط: ـورت اسـت   
براسـاس هـا  رش 
  انساني وم

مخ ايهـ  قبيله ي

وجـو رومـي  گر 

ز طريـق تجـارت
دن برخي مناسـ
ند كه در زمان ف

ـر و مربـي خـو
نجااند كـه سـر  

مدتي از  را پس

بس و خوردنـد  ت

17/02/1400(  

به شـش صـكه 
گـزا شي، سنج
علو ساير ردهاي

اعضاي از وجهي

كـومتگ طبقـه ح 

ي بازرگان بود از
شراف و پيدا كرد
خت اسالم بودند

يـود را مديون دب
ربار عباسي بود

 .ت
نيانتخت ساسا

شكست اما گيدند،

7 دومجامع نوبت 

تاريخي ك منابع 
شناسي باستان ت

دستاور ه كمك

تو قابل شمار يرا

مردم شام با ي
  .شود سست ه

د و او كه مردي
ان اشنفوذ در مي

رسخز دشمنان س

رشيد بسيار خو
ت بسياري در د

  .دند
نان را پس گرفت

پايت تيسفون و د

جنگ مهاجمان ا

19  


ج(و علوم انساني 

و ها گزارش سي
تحقيقات نتايج ا

و اعتبارسنجي به

زي. يثرب بود در

هاي توده ميان ه
منطقه اين در ي

فيان قرار گرفتند
همچنين از راه ن
ت و هميشه جز

ورند و هارون الر
حب نفوذ و قدرت

 سواد حمله كرد
شتر متصرفات آن

دادند ي شكست

با و د هم آمدند

يازدهم؛ ادبيات

بررس و نقد و بار
با واهد، مطابقت

وبي تجر علوم ي

د اسالم چشمگير
 

كه زباني و هنگي
شرقي روم توري

سرپرستي ابوسف
 به دست آورد ه
ردم افزايش يافت

ست آونستند بد
سال صاح 17ت 

  .فتند

نطقهم به وبكر،
 جسر يا پل بيش

سختي به را ران

ني در جلوال گرد

سنجش ي

اعتب ت با سنجش
شو و منابع ساير

دستاوردهاي بر 

چ گسترش و وذ
 .داشتند حضور

فره قومي، هاي 
پراتما حاكميت 

دشمس تحت س
اي اين خاندان

بين مراندان در 
  .ند

ت زيادي را توان
ين افراد به مدت

بين رفه آنان از 

  :ينگونه است
ابو خالفت دوران

مانان در جنگ
اير سپاه هقادسي 

انيه ارتش ساس

    
 

 .رست است
  14فحه 

 در ارتباط است
س با تطبيق و سه

تكيه با رسنجي
 .رست است

  32فحه 
نفو ه دوم بيانگر

ح آن در  خزرج،
 .رست است

  28 فحه

 .رست است
  49فحه 

تفاوت و مذهبي
هاي پايه كه بود

 .رست است
  53فحه 

اميه بعد از عبد ي
ري برامايه بسيا

خدا نفوذ اين خا
سالم آوردن شدن

 .رست است
   69فحه 

مكي نفوذ و قدرت
دانست و اي ي مي

در يك شب همه
 .رست است

  82فحه 
صحيح ايه بيان 

د اواخر در مان،
 با شكست مسلم

در نخست مان
  .ند

وط تيسفون، بقي
  .شدند

www.sanjeshse

در 2گزينه  .15
صف 2درس   
مدوگزينه   

عقل، مقايس
مكان، اعتبار

در 4گزينه  .15
صف 4درس   
عقبه پيمان  

اوس و ويژه
در 3گزينه  .15

صف 3درس   

در 3گزينه  .15
صف 5درس   
م اختالفات  

ب شده سبب
در 2گزينه  .15

صف 6درس   
خاندان بني  

توانست سرم
اداره خانه خ
مجبور به اس

در 2گزينه  .15
صف 7درس   
خاندان برم  

يخالد برمك
نداشتند و د

در 2گزينه  .15
صف 8درس   
به موارد زير  
مسلم اعراب  
سپاه ايران  
مسلم اعراب  

كرد تسخير
پس از سقو  

ش كشته آنان
  

erv.ir
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 كـه  نيـاني 
 در آنكـه  ز

  .فت

 و ويرانگـر  
 رفـتن  و ف

 دو اقدام ن
  متشـكل،   

 رد عثمـاني 
 حكـام  ـژه 

، آمـوزش،    

 و طـال  بال
 فلـزات  از ي 
 شـهرهاي  

 در. دهنـد 

 بـا  رشـد  ن 
 فيلسوف ن

 بـراي  ـطو 

 و معيارهـا  

ationgroup

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

جـوم ه. بـود  نه 
تصوف به مردم 

اين. بود امامي ه
ايه ايـن دولـت

ع امپراتـوري  ژه
ويـ به داخلي، ن

اي كـه علـم، ونه

دنب به جديد اي
عظيمـي حجم 
تجـارت  رشد و 

بد دسـت  از را ود 

ابـن و سـينا  لي  
ترين س برجسته

ارسـ هاي برهان 
  .رفت مي 

انتخاب. گيرد ي

17/02/1400(  

ايـران بـه  سالم
ور اهتمـام  ـالم 
اس معارف و لوم

صـوفيان هـاي  ت 
آوردن روي در 

دوازده شيعه به
در سا و گرفتند 

ويژ به خود، مان
مدعيان لف،مخت 

ه گذاشت به گو

دنيا از نقطه هر 
جديد، هاي مين

اقتصادي رونق 
خـو اجتمـاعي  

ماننـد ابـوعل مان 
توماس آكويناس. 

از »الهيات صول
شمار به توليك

مي صورت او كار

7 دومجامع نوبت 

ا ورود ابتداي ز
كـ و فقـه  ديث، 
عل به توجه دند،

طريقـت و صـوف 
مؤثري نقش د،

مذه كردن سمي
قرار صفوي اي

مسلم همسايگان
هاي جنگ و شي
  .آورد فراهم ا

جامعه ابعاد ةهم
  .نشان داد

در ياناروپاي. ت
سرزم در ثروت ع
موجب قيمتي 

عيـت موق كه شد

مسـلما يلسوفان
.شدند آشنا طون
اص« عنوان با خود
كاتو كليساي مي

كو شيوه  دان ي

20  


ج(و علوم انساني 

ا. شهرت داشتند
حـد قرآني، علوم
شد مسلمان يران

تص توجـه  قابـل 
كر ايجاد جامعه

رس شاهي، تخت
نوپا دولت خدمت
ه از ايران آشكار

لشكركشي در يل
را ايران غرافيايي

رات عميقي بر ه
ي جديد از خود 

گذاشت جاي بر 
منابع به وپاييان

ذخيره فلزات .
ش موجب و بود 

  

في هاي وشتهن و 
افالط ارسطو و ن

خ هاي ن كتاب
ان فلسفه رسمنو

جغرافي يك تفكر

)2(غرافيا 

يازدهم؛ ادبيات

و علم دوستي ش
ع شامل سالمي،

اي مردم از ريثي

ق رشـد  موريـان، 
ج در كه يايدي

ت بر نشستن از س
در خ يانشيع ز
تمايز آ سبب ام

اسماعي شاه .شد
جغ و سياسي ت

ثيرأازده امامي ت
اي ي شيعي جلوه

را تأثير يشترين
ارو دستيابي و ي
نداشت سابقه ن

دار زمين و دال
.يافت افزايش ن

ريق ترجمه آثار
همچون باستان 
ترين مهم از يكي 
عن به ها قرن تا 

ت طرز براساس و

  جغ

سنجش ي

و خردورزي به ر
ا معارف ترويج 

كث جمعيت جري

تيم و ايلخانان ن
ناامي و نگراني و 

پس صفوي، يل
از بسياري اينكه 

اقدا اين نكهآ م،
ش ،شرق در هند 
وحدت موجبات و

مذهب شيعه دو
هاي ثير آموزهأ ت

بي وزه اقتصادي
يجغرافياي شافات

زمان آن تا كه د
فئود رافاش ضرر

گران صنعت و ر

طر از يوسط ن
يونان بزرگ ان
در كه بود م13

او فلسفي ظريات

و است غرافيايي

    
 

 .رست است
  96فحه 

دور هاي گذشته
و تدوين به دند،
هج چهارم و وم

 .رست است
 .رست است

  127صفحه 
دوران مهم والت

نايرا به مغول ز
  .داشت ها نقاه

 .رست است
  137صفحه 

اسماعي شاه قدام
نخست،: داشت
دوم .شدند متحد
گوركانيان و ان

و برداشت ميان
 .رست است

  148صفحه 
فتن و استقرار م
هنر ايراني تحت
 .رست است

  184صفحه 
جغرافيايي در حو

نتيجه اكتشدر  
شد روپا سرازيرا 
ض به اين وضع. 
تجار منزلت و ر

 .رست است
  172صفحه 

قرو در اروپايي 
افيلسوف فلسفي 

 و 12 هاي سده
نظ. كرد فادهست

 .رست است
  5فحه 

جغي كاري صرفاً 

www.sanjeshse

در 3گزينه  .15
صف 9درس   
گ از ايرانيان  

شد مسلمان
سو هاي سده

در 1گزينه  .16
در 3گزينه  .16

ص 12درس   
تحو از يكي  

انگيز وحشت
خان درون به

در 1گزينه  .16
ص 13س در  
اق ترين مهم  

د مهم پيامد
مت و منسجم

ازبكا و غرب
م از را محلي

در 2گزينه  .16
ص 14درس   
رسميت ياف  

نگ و هنفره
در 2گزينه  .16

ص 16رس د  
كشفيات ج  

.بودند نقره
به بها گران

.شد اروپايي
اعتبا مقابل،

در 1گزينه  .16
ص 15درس   
دانشمندان  

هاي انديشه
س در روپاييا

اس خدا اثبات
  

 
در 1گزينه  .16

صف 1درس   
بندي ناحيه  

erv.ir
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 لعوامـ « ت 

 شـود؛  يـاد 
 اسـت  كـن 

 درياهـا  و  
 انحـالل  ج، 
 اشـكال  و 

ه تشـكيل    

 اول ردة ن 
 و آب ـاك، 

ationgroup

اسـت ممكـن  ـا 

زي يا كم آن عت
ممك يا دهد مي 

هـا اقيـانوس  طح 
امـواج بـر  عـالوه 

شـوند  مـي  يش 

 منطقـه معتدلـه

كننـدگان مصرف 
خـ ،سنگ: زنده

17/02/1400(  

معيارهـ اين. ارد

وسع و برود بين 
را كاهشورزي 

سـط بر كه هايي
ع.اسـت  زيـاد  د، 
فرسـايش موجـب  

در استوايي رم

،)گياهان( دگان
و بخش غير ز )

7 دومجامع نوبت 

دا بستگي دان ي

از ناحيه يك ص
ناحيه كشاو يك 

باده. گيرند مي ر
باشـد توفـاني  ـا 
ها سنگ نوع ن

گر هواي و قطب
.  

 در
 يـرا 

يـن   

توليدكنند: زنده
...) و ها باكتري( 

21  


ج(و علوم انساني 

جغرافي تحقيق و

خاص هاي ويژگي
وسعت كسالي،

  

قرار باد و مد و ر
دريـ كـه  زماني 
اين درزهاي و ها ف

ق سرد هواي ين
دارد مهمي قش

د نيـز  رتفاعـات ا
زي گذارنـد؛  مـي  
لطفا بـراي اي. د

بخش ز. ه است
كنندگان تجزيه

يازدهم؛ ادبيات

و مطالعه هدف 

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

جزر دريا، امواج
ويژه به ،امواج ي
شكاف به آب وذ

بيطبي است كه 
نق ما كشور وايي

 و هـا  ناهمواري 
تـأثير  نواحي ي
هستند زيستن ه

    

كيل شدنده تش
ت ،)خواران گوشت

سنجش ي

به ناحيه، يك د
  .باشد »

طبيعي عوامل يا 
ناحي يك از ييان

غيركشاورز اي يه

ا تأثير تحت اوم
نيروي. آورند يم
نفو و دريا آب ر

  . آورند مي

ي هوا، جبهه قط
هو و آب غييرات

نوع خاك، و ي
جانوري زندگي و
به قادر معيني ع

.منتشر شود 57

زن ش زنده و غير
گ( دوم ردة گان

    
 

حدود تعيين اي
»انساني عوامل« 

 .رست است
  16فحه 
انساني هاي يت

روستا مهاجرت 
ناحي به را ناحيه

 .رست است
 49فحه 
مدا طور به حلي
م وجود به را واج

د سواحل هكي
م پديد سواحل ر

 .رست است
  25فحه 

هاي مترين جبهه
تغ دربهه قطبي 
 .رست است

  57فحه 
هوايي و آب وامل

و گياهي وشش
ارتفاع در جانوران

7 پايين صفحه 

 .رست است
  54فحه 

زگان از دو بخش
كنندگ مصرف ،)ن
  

 .رست است
  57فحه 

www.sanjeshse

بر ها مالك
يا »طبيعي

در 1گزينه  .16
صف 2درس   
فعالي اثر در  

مثال، براي
ن آن كلي به

در 4گزينه  .16
صف 4درس   
ساح مناطق  

امو وزند، مي
آ هاي سنگ
در را خاصي

در 2گزينه  .16
صف 3درس   
يكي از مهم  

جب. شود مي
در 1گزينه  .17

صف 5درس   
عو بر عالوه  

پو پراكندگي
ج و گياهان

ال شكلؤس
  
  
  
  
  

در 2گزينه  .17
صف 5درس   
هر بوم ساز  
خواران گياه(

.غيره و هوا
در 1گزينه  .17

صف 5درس   

erv.ir
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 آيـد  مي ن

 بـومي  و ي 

 كاالهـاي  ن

. گيـرد  مـي 

 نظـام  از ـه 
 مجلـس  و

 كشـور  كـه 
 درياي) ت

 ضـرر  دون

 از و صـلي 
ationgroup

  

پايين آن دماي ن،

ملـي هويـت  و گ 

نكرد صادر و يا

م صـورت  عـين 

كـ انـد  پذيرفته 
و شـورا  بـراي  ار

ك گوينـد  مـي  ي 
است متر 1852 
بد مرور و عبور ق

اص مشكالت از ي

17/02/1400(  

رفتن باال با مراه
 

فرهنـگ براي گ

دني روز هاي وري

مع پـول  يـك  ش

و هستند متحد
ر رؤسـايي  رك، 

داخلـي هاي آب 
با برابر ياييدر ل
حق منطقه آن ر

يكي آب. شوند ي

7 دومجامع نوبت 

هم شود؛ مي تر رم
 .اند نوع اين از 

بزرگ خطري گر

فناو با ارتباط ي

ارزش مبنـاي  بـر 

م هم با اما اند قل
مشـتر مـديريت  

)ه طرف ساحل
مايل هر( دريايي
در كشورها ساير

مي بمحسو شور
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گر خود مجاور 
بيشتر بهاري ي

گ سلطه شورهاي

برقراري به ناگزير

ب كـه  اسـت  ات
  .دارد سروكار

مستقن كشورها 
تحقق براي ديه
  .كنند مي

به(شت خط مبنا 
د مايل 12 دود
س اما درياست ور

كش تيزيس هاي

يازدهم؛ ادبيات

هوايوده هوا از 
هاي بارش .گيرد ي

كش فرهنگ وسعه

ن صنايع ست كه

خدما و كاالها ي
س المللي ينب رت

اين. است شده 
اتحاد اين عضو 

م انتخاب آن اير

هاي پش به آب. ت
حد تا دريا سمت

مجاو كشور به ق

بنياد گياهي ش

سنجش ي

نوع بارندگي، تو
مي صورت دگي

تو و ها فرهنگ ي

اس اينصنايع نو 
  .اند جهان يگر

المللي بين جارت
تجار با كشور هر

تشكيل اروپايي 
كشورهاي. كنند

نظا و اروپا زيك

جزر در درياست
س به مبنا خط از 

متعلق هم آن كه

پوشش و هوا و ب
    

 

 .رست است
  27حه 

در اين ن: مرفتي
بارند و شود مي ل

 .رست است
  81فحه 

سازي يكسان ند
  .باشد مي ن

 .رست است
  96فحه 
هاي اصلي ص گي
دي كشورهاي به

 .رست است
  100فحه 
تج جهاني، قتصاد
ه اقتصاد مختلف

 .ت استرس
  119صفحه 

كشور 27 از وپا
ك تبعيت شتركي

مرك بانك پا،ارو ي
 .رست است

  131صفحه 
ترين حد ج ايين
.آنهاست مالك
ك شود مي ميده

 .رست است
  150صفحه 

آب خاك، آب، ن
www.sanjeshse

در 1گزينه  .17
صفح رسد  
بارندگي هم  
تشكيل ابر و

در 3گزينه  .17
صف 6درس   
فراين امروزه  

جهان نواحي
در 1گزينه  .17

صف 7درس   
يكي از ويژ  
ب شده ليدتو

در 3گزينه  .17
صف 8درس   
اق از منظور  

م هاي بخش
در 1گزينه  .17

ص 10درس   
ارواتحاديه   

مش مديريت
گذاري قانون

در 1گزينه  .17
ص 10درس   
خط مبنا پا  

م دريا مجاور
نا سرزميني

  .دارند را
در 1گزينه  .17

ص 11درس   
چو عواملي  

erv.ir
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مرتبـاً   آن 

ري قـدرت   

ن ذهنـي و   

 اي جهـان 

ر اسـتعمار  
و داخلـي    
 به قدرت 

  .ي نداشت

كننـد،  يمـ  

  .آمد ديد

 رگر پديـد        

سـل آنهـا و   

گ جهـاني  

  .دانند ي

ationgroup

مصرف زندگي، 

گيـر شـكل  در 

تر از جهـان مهم

ها عقايد و ارزش

در. ه وجود آمـد 
ريـان بـومي و

براي ستعمارگر

اسالمي ر فرهنگ

اظهـار نم يسـم 

 در انگلستان پد

ـورهاي اسـتعما

فزايش توليد نسـ

بعد از جنگ. تند

ب به طبيعت مي

17/02/1400(  

الگوهاي تغيير 

را اقيانوسـي  و ي

 جهان طبيعت م

سترش و تحقق ع

ي قرن بيستم به
از مجرانـد،   رده   

هاي است دولت 

جز حذف مظاهر

رس ورت آشكار و

بار نياول ي برا

ـو را بـراي كشـو

نان را موجب اف

رگير خود ساخت

هنگ معاصر غرب

7 دومجامع نوبت 

و جمعيت يش

دريايي فضاهاي

شود و حدود مي

ند تا زمينة گس

ي مستعمره، طي
عمار ايجـاد كـر

.كنند فاده مي
   .كنند ي

اي ج  غرب، چاره
  .بود اي ه

ند، آن را به صو

ط قرن هجدهم

  . بود
 بـه اسـتعمار نـ

كارگران و رفاه آ

همه جهان را د

  .مد

سان مدرن و فره
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افزا دليل به زيرا

ف بود، االردرياس 

هان طبيعت مح

ها ايجاد كن نسان

طلبانة كشورهاي
ه در دورة اسـتع
اري خود استف
نيز استفاده مي

فرهنگي جهان
قومي و قبيلهر 

كننخود را دنبال 
 .كنندي م
بود كه در اواسط 

م جهاني جديد
لة اسـتعماررح

ايش دستمزد ك

بلكه ه نشدندد 

ستان به وجود آ

ي از رويكرد انس

)2(شناسي  عه

يازدهم؛ ادبيات

ز است؛ جهانه 

كه او .كرد طرح
 .دانست

ن تكويني به جه

را در ان سئوليت

هاي استقالل ط
يط مساعدي كه
 اهداف استعما
ودتاي نظامي ن
اي اقتصادي و ف
 استعمار بيشتر

خو ينفسان ياها
پنهان ينيد مي
يو اقتصاد ين

غيرغربي در نظا
ور از مرمكان عب

ت در اقتصاد، افز

 و غربي محدود

م در انگلس 182
  .عي است
را ناشي  زيست

جامع

سنجش ي

در آينده كشورها

مط »ماهان لفرد
د خشكي مؤثر مي

ن ديدگاه جهان

تعهد و مسحيه 

ه گيري جنبش ل
 استفاده از شرا
ي رسيدن به
ه به خود، از كو
اي تأمين نيازها
سالمي تا قبل از

هوا يافراد ،ين
يا در قالب مفاه

فن يهايع نوآور

ل ادغام جوامع غ
ام ،ستعمار زده

دخالت دولت ف
  .داند ي

شورهاي اروپايي
  .نشدار 

2در سال دي 
اي و مقطع  دوره

هاي محيط نرا

    
 

ك كشمكش و ت
  .يابد

 .رست است
  145صفحه 

آل« را دريايي ت
نترل و قدرت خ

 .رست است
براساس اين :اول

  .گي است
جهاني بايد روح

  .راهم آورد
 .رست است

پس از شكل ر نو
ي استعمارگر با
 مستعمره، برا
روهاي وابسته

برا د استعماري
ياسي جوامع اس

 .رست است
نيد يهارهنگ

را شيخو يرست
مجموع ،يصنعت

 .رست است
لترين عام مهم ر

ي كشورهاي اس

 .رست است
:  

مخالفتصاددان 
ميشكالت بعدي 

 .استست ر
ول و دوم به كش
حي پايدار، برقر

 .رست است
بحران اقتصاد 

اغلب قتصادي
بحرديشمندان، 

www.sanjeshse

رقابت عوامل
ي افزايش مي

در 3گزينه  .18
ص 11درس   
قدرتنظريه   

جهاني و كن
 
 

در 1گزينه  .18
ديدگاه ا -  

جهان فرهنگ
فرهنگ ج -  

شمول را فر
در 3گزينه  .18

استعمار -  
نو، كشورهاي

رهايكشو
رساندن نير

استبداد -  
قدرت سي -  

در 4گزينه  .18
فراگر در  -  

پربلكه نفس
انقالب ص -  

در 1گزينه  .18
استعمار -  
وابستگي -  

  .آورد مي
در 2گزينه  .18

عبارت دوم  
ريكاردو، اقت  

پيدايش مش
در 4گزينه  .18

دو جنگ او  
دوم نيز صلح

در 2گزينه  .18
نخستين -  
بحران اق -  
برخي اند -  

erv.ir
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 .نيـاورد  م

نـوع  ـه از         
يسـتي و  

ار تـالش  جـ      
 از اصـالح   

ت نداشـت،    

ـ  تن بـه  س

ت ولي بـه  

اي عربـي   ه  

  

به سـطوح  
ـا عنـاوين   

  .است عي
 بـه دليـل     
سـالمي را      

ـروه تحـت   
  .شود  مي

ationgroup

ز دو سده دوام

نـان نبـود، بلكـه
ـ  ام      اي ليبراليه

 پادشـاهان قاجـ
آميـز را ت رقابت

 تـوان مقاومـت

وسپيرا نيـز در   

ايي تفاوت داشت

سـالم را پديـده

.بي، مطرح شد

عنوي و ديني، ب
، بـاسـت  غـرب 

ي و ماوراء طبيع
داد اسـتعماري
صـادي جوامـع ا

اين گـر. ل دادند
شناخته سالمي

17/02/1400(  

 مدرن بيش از
  .ي قلمداد شد

ـالم سـتيزي آن
قتصـادي نظـا

خـي رفتارهـاي
ة موفق، فعاليت

،كـرد  رار نمـي 
  .رد

هاي خـود ر لش

هاي اروپا نقالب

ـ   ، استييوناليس

پردازان غرب ظريه

آن، نگاه معياني 
ت در فرهنگ غ

يق قدسي حقا
اسـتبد. ل داشت

سياسـي و اقتص
  .كرد ب مي

شنفكران را شكل
اس  كشورهاي

7 دومجامع نوبت 

 جهاني انسان
ه شناخت علمي

ز اسـالم يـا اسـ
ـه عملكـرد اق

راي اصـالح برخ
اين تجربة.  است

تباط برقرق ار
كر غرب دراز مي

دند، راه حلّ چال

ليستي با ديگر ا

هـاي ناسي روه

ز سوي برخي نظ

هاي پاي  در سال
بحران معنويت

طري آدمي به
را به دنبال ماري

رها، اسـتقالل سو  
د را نيز سركوب
د، نسل دوم روش
شنفكران چپِ

  .شود ي
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د دنيوي و اين
نها راهو تجربي ت

يل گريز آنـان از
ربي نسـبت بـ

  .بود 
آنها بـر. حي بود

اصالحي آميز ت
  .منجر شد ه

با بلوك شرقكه 
به سوي بلوك غ

ع غربي شده بود

 چپ و سوسيال
  

گرقائل نبودند و 

از ها نگ تمدن

خارج نشد بلكه
نشانة ب موج كه

نياز فطي انسان، 
ستبداد استعم
نافع ايـن كشـو
يت اسالمي خود
ن معترض بودند

روشسل با عنوان 

شروع دانسته مي

يازدهم؛ ادبيات

ه دليل رويكرد
شناخت حسي و

سل اول، به دلي
ورهاي غر كش

مقاومت منفي
ر، حركتي اصالح
 از فعاليت رقابت
بش عدالتخانه

به دليل اينكهي  
گر، دست نياز ب

و مرعوب جوامع

به دليل رويكرد
.گرفت  قرار مي

ديني ق عتقادات

نظريه جنسالم، 

 عمومي مردم خ
تفكران از اين م

  .اد كردند
عنوي در زندگي

اسهاي اسالمي، 
كردن مطابق من
 براي حفظ هوي
 اول روشنفكران

اين نس. ي بودند

ظالمانه و غيرمش

سنجش ي

ي جديد نيز به
دهم و بيستم، ش

به روشنفكران نس
رن بيستم در

  .رفت

مقاجار براساس 
ن ديني با قاجار

اي موفق نمونه 
جنبير داد و به 

 انقالب اسـالمي
ير يا زود، بار ديگ

ستعمار، مقهور و
  

ز، گرچه بسيه ني
ن فرهنگ غرب

جايگاهي براي اع

تمدني جهان اس

 دين از فرهنگ
بعضي مت. گشت

يا سكوالريسم
رهاي ديني و مع

گرا در كشور رب
عمارگر و عمل ك

هاي مردمي مت
به عملكرد نسل
شورهاي اروپايي

كميت پادشاه، ظ

    
 

 .رست است
ستداللي عقلي
يل در قرن نوزد

 .رست است
شنفكران چپ ب
ي بود كه طي قر
گر ي شكل مي
 .رست است

لمان شيعي با ق
آميز عالمان رقابت

جنبش تنباكو
الح ساختار تغيي

 .رست است
تمردان آمريكا،

تداوم يابد و دي 
 .رست است

ي كه در دورة اس
.دانستند مي بي

 .رست است
م روس 1917بر 

، درونالر بودن
 .رست است
ج ماركسيستي

.  
 .رست است

ضور فرهنگي و ت
 .رست است
تنها بيستم نه 
ها بازگ گي انسان

الريسم و پساس
م باورن علت تداو

 منورالفكران غر
 كشورهاي استع

مقاوم ساخت و ي
گرايي كه ب غرب

شهاي چپ در ك ن
 .رست است
، حاكمت منفي

www.sanjeshse

در 3گزينه  .18
شناخت اس  

به همين دلي
در 1گزينه  .18

اعتراض روش  
اعتراضاتي

ارد سرمايه
در 2گزينه  .19

تعامل عا -  
برخورد ر -  

ج. كردند مي
رفتار به اصال

در 4گزينه  .19
از نظر دولت  

توانست نمي
در 1گزينه  .19

هايي فرهنگ
جوامع غرب

در 4گزينه  .19
انقالب اكتب  

سكوالدليل 
در 3گزينه  .19

هاي م گروه
.دانستند مي

در 3گزينه  .19
با قبول حض  

در 2گزينه  .19
طي قرن -  

مختلف زندگ
افول سكوال

ترين مهم -  
حكومت -  

وابستگي به
مخدوش مي

نخبگان غ -  
تأثير جريان

در 2گزينه  .19
مقاومدر  -  

erv.ir
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بـا توجيـه       

گفتنـد،   ـي 

ن ذهنـي و   
. عـي اسـت      

ي بـا علـوم   

 جوامـع و      

و فرهنگـي  

ني و فقيـر  

از سال  بي

ري دانـش   
ـه فطـرت   
حله برتر و 

  

ationgroup

  .د

.  

ي دينـي تنهـا ب

ي خود سخن مـ

تر از جهـان مهم
يـر علـوم طبيعـ
وت علوم انساني

ـناخت متقابـل

  . وجود آمد
هاي اقتصادي و

ن كشورهاي غني

كشورهاي عرب

گيـر ش بـه شـكل  
براي رسيدن بـ 

رت ثاني كه مرح

17/02/1400(  

دب اجتماعي بو

. قرار داده است

  .د
هـا و رفتارهـاي ش

شورهاي اسالمي
.  

 جهان طبيعت م
ط بـه آنهـا نظي
ديده گرفتن تفاو

كنـد، انگيـزة شـ

ي قرن بيستم به
براي تأمين نيازه

الش و نزاع ميان

تردة مردم در ك

ف طرح پرسش
)2 رد گزينه( .ت

طرت اول به فطر

7 دومجامع نوبت 

داد، يك انقالب ي
  . شد

بر امت اسالمي

ندخوان مي مدرن
فرهنگ، گرايش

هاي كش در دولت
ر تشكيل دادند

شود و حدود مي
مربورند و علوم 
ناد .ئل نيستند

  .كند
ك محافظـت مـي   

ي مستعمره، طي
، بركرد  عمل مي

  .اند ف كرده
نگي چابعاد فره

هاي گست قالب

صرف. تشده اس 
بوده است ثرؤ م
عبور از فط) 3 ه
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امعه را تغيير مي
ن ختمي رضاخا

ي جديدي در برا

پسامداند،   كرده
ن فدر اي. ح شد

ورت اصالحات د
هاي سكوال ومت

هان طبيعت مح
يعي و مادي دار
اني تفاوتي قائ
ك ماعي سلب مي
گ و خشـونت م

طلبانة كشورهاي
طة جهان غرب

  .نداشت 

ست انسان تعريف
برند كه به اب مي

ها و انق جنبش

»فلسفه«به نام 
ها هم ن پرسش

رد گزينه( .گرفت
   6 ه

 فلسفه

يازدهم؛ ادبيات

ختار سياسي جا
تبداد استعماري

، الگوياسالمي

لم مدرن ترديد
رت آشكار مطر

ي نخست از ضرو
جوامع خود حكو

ن تكويني به جه
 نيز هويتي طبي
ي و علوم انسا
م انساني و اجتم

رابر جنگني در ب

هاي استقالل ط
اية قدرت و سلط
رهنگ اسالمي

ر قياس با خواس
 كساني به كار م

جر جهان اسالم، 

ب ب ظهور دانشي
يابي به پاسخ اين
كه آن را ناديد گ

صفحه 1 درس )

سنجش ي

ن جهت كه ساخ
در ايران به است ن

بيداري اطريق 

صل روشنگري عل
كوالريسم به صو

  .دارند
هاي كه در قدم 

هاي غربي، در ج

ين ديدگاه جهان
 افراد و فرهنگ

لوم طبيعين ع
هايي را از علوم ت

نها از صلح جهان
.  
ه گيري جنبش ل

ليل اينكه در سا
ذف مظاهر فر

ستن همة امور د
را زدهستعمار

سالمي ايران در

 قانونمند موجب
الش براي دستي
ور كرد نه اين ك

)4 رد گزينه( .ت

    
 

از آن عدالتخانه
ت منورالفكران
سالمي ايران از ط

 .رست است
اني را كه در اص

سك ،گ مدرن
ن مطرح شدن د

گرا كران غرب
يت كشوره حما

 .رست است
براساس اي :اول

ذهن. گي است
 اين ديدگاه بين

ها و قابليت فيت
نه تن ها  تفاوت

آورد ا فراهم مي
پس از شكل ر نو

استعماري به دل
ذحاي جز  ، چاره

 .رست است
را جايز دانسسم 

استعمارگر و ا 
  

ن پيامد انقالب ا
  .ش است

 .رست است
شر براي پاسخ

ك نكرده بلكه تال
عبو فطرت اول 

شد؛ صحيح است
 .رست است

  5فحه 

www.sanjeshse

جنبش ع -  
حاكميت -  
انقالب اس -  

در 2گزينه  .19
دانشمندا -  
فرهنگدر  -  

دنيوي امكان
منورالفك -  

در نهايت با
در 1گزينه  .19

ديدگاه ا -  
جهان فرهنگ
طرفداران
طبيعي، ظر

پذيرش -  
ها را فرهنگ

استعمار -  
استبداد ا -  

جهان غرب،
در 1گزينه  .2

ليبراليس -  
اصطالح -  

.توجه دارند
ينمهمتر -  

ش.ه  1389
  
  

  
در 1گزينه  .2

هاي بش تالش
فلسفه كمك
ثاني بايد از
باش باالتر مي

در 4گزينه  .20
صف 1 درس
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 اين گـروه  
م فردي را 

 1 درس). 3

رسي كنند 

ي آنـان بـا     
 و سـاختار   

سـوف هـم   
 23  

هد شناخت 

مانـده،   قي  

 علـوم  عـه و

از . كشـيد  ي 

اطر مـرگ  

شـويم كـه   
كـدام   ،وت  

خـود بـراي    
داللـت بـر      

ationgroup

ز حقيقت نبود؛
فهم. گرفتند  مي

3 و 1 رد گزينه

هستي را هم برر

زنـدگي طـوالني
هـا ي از ويژگي

فيلس. رنـج  و تي
صفحه 3 درس

ي واقعي را خواه
  25ه 

آثـار بـاق سـاس  

 و بيش با مجمو
   31و  30

رخشان مـي ه ب

رمان الهي به خا

ش ي متوجه مـي 
نظرهـاي متفـاو

ما در توانـايي خ
ـك بـه نـوعي د

17/02/1400(  

ن واقع و دفاع از
ز مغالطه كمك

ر( ل آنمت نه عا

سان درشناخت ه
   13 حه

و ز مـدن افـراد  
آنها را تابعي رد و

خوشبخت ختيار،
د .راد و اشخاص

حيوانات و اشياي
صفحه 3 درس 

تـوانيم براس  مـي   

ي بودند كه كم و
0 صفحه 4 رس

گر را سفسطه و

و سرپيچي از فر

كه گاهي همچنان
نيم از ميان آن ن

ن ممكن است م
عبارت گزينه يـ

7 دومجامع نوبت 

ال داشتند، بيان
ي خود بيشتر ا
به بر رقيب است

هند توانايي انسا
صفح 2 درس .د

كه با گرد هم آ
امعه تأثير بگذار

اخ آزادي، ه خدا،
 است؛ نه تابع افر

ها و ح آن انسان
. پي خواهد برد

 دهد؛ مـا تنهـا
   29 حه

ن دانشمندانياآن
د .كردند جه مي

 افراد قدرتمند و
 

زش به ديگران و

ه .ايم شده  خطا
كوشيم كه بداني ي

همچنين. شناسد
ع.  شناخت است

26  


ج(و علوم انساني 

ت اشتغاي و وكال
هاي و در استدالل

ميز با هدف غلب

خواه ت، آنان مي
بپردازد ت هستي

 افراد نيست، بلك
جا تواند برافراد ي

رهدهند؛ دربا  مي
هان و استدالل

آ  پس از ديگري
پنداشت، مي ت

ارائه غاز فلسفه
صفح 4 درس .م

آ. پرداختند نمي
ن هستي نيز توج

او جهالت. هند
  38 صفحه 5 

ي دانش و آموز

ت نبوده و دچار
و ما مي ت دارند

بش وانسته آنها را
 در امكان اصل

يازدهم؛ ادبيات

سخنوري تعليم 
رو ستند و از اين
آم دالالت مغالطه

 شناخت آن است
تواند به شناخت ي

جمع اًمعه صرف
گيرد كه مي  مي

انديشند و نظر 
كند؛ او تابع بره 

خو بگيرد، يكي
بل آنها را حقيقت

ريخ دقيقي از آ
لسفي ارائه كنيم

ه تفكر فلسفي 
ه مسائل بنيادين

رد سؤال قرار ده
درس .ديل شد

وجوي ي بر جست
  

هاي ما درست ه
متفاوت باورهاي 

45  

 هنوز انسان نتو
ك، غير از شك

4  

سنجش ي

به بيشتر كه ها،
دانس ين هدف مي

مد و نتيجه استد

، فرع بر امكان
ا چه ابزاري مي

جامرد و جامعه، 
ر جامعه شكل

  16صفحه 

مي دين فلسفي
جدي فكر ميو 

با روشنايي خ ي
 كه تا چندي قب

تواند تا وجه نمي
اي فلسه انديشه ن

به ره بودند، فقط
 آشنا بودند و به

هر چيزي را مور
برانگيز تبد بحث

وريت الهي مبني
41صفحه  5 س

 بعضي از دانسته
و نظرها واحد ع

 هحصف 6 درس

 وجود دارد كه
اين شكاما . كنيم
8 صفحه 6 رس

    
 

 .رست است
ه سوفيست از ي

مهمترين رقيب را
قت دانستن پيام

 .رست است
معرفت به وجود
 بشر چگونه و با

 .رست است
صالت توأمان فر
ك روح جمعي د

ص 2 درس. ده د
 .رست است

 در مسائل بنياد
نحو مسائل به ن

 .رست است
زندانيج چشمان 

ودن آن تصاوير
 .رست است

و به هيچ اروز م
مالي از دورترين

 .رست است
ي كه در آن دور
از جمله فلسفه
 .رست است

آموخت كه ه مي
اي بسيار ب  چهره

 .رست است
ط پذيرش مأمو

درس. يرت دارند
 .است رست
شويم كه جه مي
موضوع رهف دربا

د .دام غلط است
 .رست است

 حقايق بسياري
كن خي امور شك
در. شناخت دارد

www.sanjeshse

در 2گزينه  .20
برخي غهدغد

ر پيروزي بر
مالك حقيق

   7 صفحه
در 1گزينه  .20

از آنجا كه م
و بدانند كه

در 2 هگزين .20
در ديدگاه اص
يكديگر، يك
جامعه قرار

در 3گزينه  .20
عموم مردم

همين ةدربار
در 1نه يگز .20

اگر به تدريج
و به سايه بو

در 4گزينه  .20
اطالعات امر
گزارشي اجم

در 1گزينه  .20
انديشمنداني

ا خود، زمان
در 2گزينه  .2

او به مردم م
به و اور اين

در 1گزينه  .2
از نظر سقرا
يا ترس مغاي

در 2گزينه  .21
گاهي متوج
افراد مختلف
درست و كد

در 1گزينه  .21
دانيم ما مي

شناخت برخ
ني در شناتوا
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ربرد آنها را 

 اعتبار يك 

 چيـزي را    
 كه شناخت

ـت وجـود     

به يا شهود 

 راه حـس  
 .كنـد  مـي 

ـرد اسـت،    

 له و سلسـ 

بودنـد كـه    
 10 درس 

وجـود روح  
بـه   انسان 

ـي وي بـه     
ير تكـاملي  

بـراي   صـرفاً 
 درس. شـود 

ationgroup

نند و قلمرو كار

 باشد يا شرايط

كـه اگـر  بودند
س معتقد بود ك
ين جهـت حركـ

با اتكا بر تجرب فاً

 دارد و آنها را از
درك م مفـاهيم 

راي عقـل و خـ

زچيزي جـز مغـ  

اي رسـيده بو لـه 
.سـت انسـان ني  

اللت بر همان و
ولدر عبارت ا .

 رسـيدن حتمـ
يعني بايد مسي 

آن را صـانسـان   
ش مـي   شـمرده 

17/02/1400(  

 را شناسايي كن

ب يك استدالل

مدعيسطائيان 
پارمنيدس). 3 ينه

همـي بـه .ه كرد

توان صرفا نمي ي

يت را نزد خود
د، در قالب اين م

خاص دا طور ه

ن و روان هم چ

ي نفس، به مرحل
ن بـدن مـادي    

مرغ دال 4  گزينه
مان جسم است

عداد، به معنـاي
. فعليت برساند

 81  

كـه اهـر كـاري   
د، خير اخالقي

7 دومجامع نوبت 

اين ابزارها كنند

هاي كاذب  ماده

سوفس). 1 گزينه
رد گزي( .دهد مي
توان بدان تكيه ي
   60و  59 حه

جود ندارد؛ يعني

علّي هيمي مانند
رسد به او مي س

ا موجودي كه به

گويند ذهن مي ها

م سلوك و پاكي
شـهودي در تـوان

در. اوست ماني
ماني دارد كه هم

  80و  78 

اين استع رد، اما
ن ظرفيت را به

صفحه 10 رس

ه. وجو كرد ست
 آن نداشته باشد

27  


ج(و علوم انساني 

ك وفان تالش مي

اشي از محتوا و
  رسي

رد گ( .اند ث كرده
مت بيروني خبر 

تبار ندارد و نمي
صفح 8 درس) 4

وجاً  فلسفه اساس
6   

مفاه كان وم و ن
كه از طريق حس

تنها«: گويد  مي
   72 حه

هماترياليست. ت

ختند كه با قدم
ند كه چنين ش

ظلمبه همان جن
كايت از بعد ظلم

صفحه 10 رس

نهايت دار داد بي
خود اينده و ارا ر

در . را طي كند

جس» ان اخالقي،
عت شخصي در

يازدهم؛ ادبيات

فيلسو. جود دارد

تواند نا دالل مي
تمرين بر 54 حه

خت انسان بحث
ما از يك واقعيت

دهد، اعت  رخ مي
4 ينهرد گز( .دن

ست و بدون آن
63 صفحه 8 س

زمان مثل صوراتي
 انسان آنچه را ك

او.  انسان است
صفح 9 درس .»ت

ن و ذهن نيست
  

شناخ رفاني را مي
دانستن دند و مي

جسم و بدن او، ه
اكي حكخ عالم 

د. ظلماني ندارد

ظرفيت و استعد
با اختيارن بايد 

 عمل اين مسير

وجدا«در  را بايد
ونه هدف و منفع

سنجش ي

راي شناخت وج
   51 حه

طاي در يك استد
صفحه 7 درس. د

رباره ارزش شناخ
ست كه حس مي

كه گاه درحواس
هستن پايداري و

ستدالل عقلي اس
درس .سفي رسيد

تص انسان دراكي
نظر كانت، به .د

ترين دارايي زش
تزي نامرئي اس

 معناي انكار روا
 74 صفحه 9 

رف بودند يا عار
كر مي  را شهود

وراني وجود و ج
ي انسان است و

ه كه ديگر بعد ظ

، اگرچه انسان ظ
انسان )ناكافي  و

يد و با ايمان و

ر فعل اخالقي ر
گو هيچ م دهد و

    
 

 .رست است
سان ابزارهايي بر

صفح 7 درس .د
 .رست است

موختيم كه خطا
ايت نشده باشد

 .رست است
ش از سقراط در

ني يم بدان معنا
يل خطاهايي كه

و ثبات در اشيا ه
 .رست است

في متكي بر اس
ي به معرفت فلس

 .رست است
وه اد است كه ق
آورد دست نمي

   65 فحه
 .رست است

ارزطون، نفس با 
و اين نفس چيز

 .رست است
 بودن انسان به

درس. ن نيست
 .رست است

خود عارالسفه يا 
 و مجرد هستي

  
 .رست است
نو به، همان جن

د كه وجه نوراني
 نورانيت رسيده

 .رست است
ن مكتب فلسفي،

شرط الزم( .ست
را انتخاب نماي دا

 .رست است
ه دارد كه معيار
جدان خود انجام

88  
www.sanjeshse

در 3گزينه  .21
در وجود انس
معين نمايند

در 1گزينه  .21
در منطق آم
استدالل رعا

در 2گزينه  .21
متفكران پيش

كني مي حس
حسي به دلي

مهندارد و ه
در 4گزينه  .21

معرفت فلسف
قلبي يا وحي

در 1گزينه  .21
انت بر آنك

د و تجربه به
صف 8 درس

در 2گزينه  .21
از نظر افالط
نفس است و

در 2گزينه  .22
ساحتيتك

اعصاب انسان
در 3گزينه  .22

برخي از فال
مراتب برتر

 78 صفحه
در 4گزينه  .22

نفس انسان،
و نفس دارد

اي از مرحله
در 1گزينه  .22

از منظر اين
كماالت نيس
به سوي خد

در 2گزينه  .22
كانت، عقيد
اطاعت از وج

8 صفحه 11
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ا در هر  زير
 خـدا هـم     

 در چنـين    

   .كنند يز

استدالل  

بلكه  م؛ييما

ationgroup

شود، حتمي مي
الت، از فرمـان

  . تعريف شود

نـوع پـردازش 

با ييبه تنها يل

يكه مبنا يحال

نم يبند مي تقس

  :دنشو

17/02/1400(  

ضيلت قطعي و ح
دن به آن تمـايال

ت عيني و دقيق

:ك، تكيه دارند

باشند، ول گريكد

ح در د؛برن يره م

 

  .است معنايي

براساس زمان اً
  .استات 

ش يم ميتقس» ده

7 دومجامع نوبت 

عمل به فض  كه
است براي رسيد

ر بايد به صورت

ل ظاهري محرك

كي مندند در كنار

مختلف بهر يها

  .است يخت

 .بندي كنيم قه

مع ظاهري و ظ

صرفاً ميتوان ي نم
به آن اطالعا يس

  ي

بد تعريف شد« 

28  


ج(و علوم انساني 

ين معنا نيست
 است و ممكن ا

 متغير مورد نظر

ند اندازه و شكل

م  كودكان عالقه

ه از احتمال ت،ي
  .ت

شناخن و روا ي

  .كامل ببينيم
ر يك مقوله طبق

لحا به مفهوم 

 انواع حافظه را 
عدم دسترس اين 

في يا شهودي
  ت مطلوب

و»  تعريف شده

شناسي

يازدهم؛ ادبيات

ده است، اما به ا
قوي و شديد ت

 در روش علمي

، همانني حسي

ها يباز نيدر ا 

يموقع كي ينيب ش
است يرونيو ب

يكيولوژيزيفل 

ص را به صورت ك
آنها در شباهت

  . است

دو هاي تفاوت

وضوع است كه
ر دسترس بودن

روش اكتشا: ي
جود با وضعيت

  ي

خوب« دو گروه

   دسترس

ش روان  

سنجش ي

كنند مل تقويت
ختار و با تمايالت

   91 صفحه

اين است كه ي

هاي ويژگيفاً بر 
  .ست

.است يسالگ 5

شيكنند و در پ
ملموس و يها ت

عوامل ريحت تأث

ريم اشياي ناقص
ششيا را براساس 

آن زمينهتأثير 

ت كردن جسته
 

مو نيا ةدهند ن
كننده در نيي تع

يرفتن به مهمان 
ش وضعيت مو

  وع از آخر
بارش مغزي: ي

ها به د مسئله ر،
  هيول

در يراهبردها
 

    
 

 .رست است
داوند، گرچه عا
ان موجودي مخ

ص 11 درس. مايد

 .رست است
عريف عملياتي

 .رست است
ردازشگران، صرف
اس ازش ادراكي
 .رست است

5 اي 4در  يمواز
 .رست است

ك يم يساز هيرض
تيواقع ،يودك

 .رست است
تح ،يذهن يختگ

 .رست است
، ما تمايل داريل
تمايل داريم اشالً 

ك شكل تحت ت
 .رست است

برج بخشي، مايز
.درست است
نشا، فظه كاري

اده از اطالعات،
 .رست است
يخط كردن برا

كاهش: يج هانور
شرو: ياضيئل ر

يمسابقات ورزش 
 .رست است

ريز يها  شاخص
او تيموقع يي
ر ايدامات قت ا

 هدف قيدق 

www.sanjeshse

در 4گزينه  .22
اعتقاد به خد
صورت، انسا
سرپيچي نم

  
  
  

در 2گزينه  .22
تعمنظور از   

در 1گزينه  .22
برخي از پر  

دپرحالتي، 
در 1گزينه  .22

م يها يباز
در 2گزينه  .22

نوجوانان فر  
در دوره كو

در 4گزينه  .23
خيانگميزان   

در 1گزينه  .23
تكميلدر  -  
ما معموال -  
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