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 آزمايشي آزمون پاسخ تشريحي
  ومدمرحلة ـ  يازدهمسنجش 
)14/08/1400(  

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

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

    sanjesheducationgroup@  هاي آزمايشي سنجش كانال تلگرام آزمون
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د، وسيع و 

   

ي از جـامي     

  ) د شدن

* باشند ي

) * ي توام

خرين واژه 
ه از تحـت      

  )ق است

ationgroup

 سريع، آسان: ر

، ساختماني بلند

   .گرفت

مثنـوي ديگـري

ي نابودي و ايجا
 .  

مي) وارزمشاهيان

صيد آهوي(كند ي 

اني است و آخحيو
وي تـوام كنايـه

راقفاقد ايهام و اغ

/08/1400(  

خير خير* شده 

  .هستند) ل

قصر، كاخ،: شك

بهره گ)  يا جمله

االبـرار م سبحةو 

  . د
ينايبا دو مفهوم ك

.هي تضاد دارند
حكومت خو(وه 

في صيد هم مي

ه واژه اول نام ح
صـيد آهـو ـند  

بيت ف(و و چشم 

/14 ومدمرحلة (

استوار، تأكيد ش 

وبال(رادف براي 

كوش* گردانيدن 
   

ر گروه اسمي ـ

 

و 8و  7ي قرن 

ن پارادوكس دارد
با(شكفت ت و مي

ي روشن و سيا
 از غروب و شكو

ه است ـ از طرف

سه(شود يده مي
 به معني قدرتمن

ب استعاره از زيبارو

2  


ت و علوم انساني 

:مؤكّد* يماري 

هاي مترگي واژه

سازگار گ: توفيق
روزي تي و سيه

  غريب  ← 
در(ها  معنايي آن

  اح مصب ←

 مذموم ←وم  

الدين جويني عين
  .ت

سد روان* ست 
ريختاد بين مي

روي ـروز و شب  
 ترتيب استعاره

  ).ه پنهان

رگير ناميده شده

ناس همسان دي
شيرگير ـزيبا  

به ترتيب) يد آهو

)2(سي 

 يازدهم؛ ادبيات

بيم: علّت* گناه  

ناه است كه همگ

ت* ، اندوهگين 
بدبخت: ادبار. * ت

قريب) د  هم
 بايد از روابط م

←مصباه * صور 

مضمو) 2  سوب 

 از گلستان از مع
ش دوستان است

 به نيش شده اس
تضا* ن و لشكر 

*بخشي  و جان
و آفتاب به) ريا

تشبيه(ده است 

ني يافته و شير
  .ر

رين واژه آهو جن
چشم به معني ز

در صي(ك و آهو 

 فارس

سنجش

 
:وزر* ، خيمه 

ذاب، سختي، گن

خوار، زبون،: ژند
قرار گرفته است

  : ها
مره ←مرحم  

هاي هم آوا واژه

 
ص ←سور * ف 

  : ها ن
منس ←نصوب 

كتابي به تقليد
عرّف حضور دانش

موج تشبيه*  
ستعاره از سربازان
ضافه استعاري و

خون به د(رد دا
 آينه تشبيه شد

م شخصيت انسا
گير و مگير ـير 
و آخر) سوم ـم  

كنايه ترك آهو چ

ترك) * بار 2(آهو 

    
 

 .ست استر

 : هاي فرد واژه
اه، خيمه بزرگ

 .رست است

عذ: هايك واژه
 .رست است

  : ها واژه
نژ* ها ها، قدمم

ب در ميان باغ ق
 .رست است

ه اصالح آنط و 
)ج  مهجور ← 

ص امالي درست
 .رست است

 : ن عبارتند از
اسرار الطاف ←ف 

 .رست است

اليي و اصالح آن
من* صالبت  ←
  تفويض  ←

 .رست است

نگارستان ك: نكه
 ديگر همگي مع

 .رست است

  : هاه
عاره از رود سند
شاخه به ترتيب اس
ز ـ دامن شب اض
خون كه تشبيه د
رص خورشيد به

 .رست است

  : هاه
آهوي چشم: شي

ص بين شير و گي
دوم ـواژه اول  ( 

ك) * ب و نقص
  . جذوب

چشم به چشمان آ

www.sanjeshse
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خرگا: خرگه

در 2گزينه  
موارد مشترك

در 3گزينه  
همه معاني

گام: خطوات
زيبا كه اغلب

در 4گزينه  
هاي غلطواژه
محجور) ب

در تشخيص
در 1گزينه  

سه غلط متن
اصرار الطاف

در 3گزينه  
هاي امالغلط

←سالبت ) 1
←تفويذ ) 4
در 2گزينه  

قابل ذكر اين
آثا. باشدمي

در 1گزينه  
بررسي آرايه

سد استع) 1
برگ و ش) 2
روي روز) 3
درياي خ) 4

در ضمن قر
در 4گزينه  

بررسي آرايه
بخش جان) 1

جناس ناقص
بين آهو) 2

به معني عيب
سيطره و مج

چ: تشبيه) 3
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چـون  : يـد 
هـاي   آرايه

 يگانـه بـه     

  .)جه باشيد

 (  
با اختالف (

  . باشدمي

  .ده است

ationgroup

فرمايشـاعر مـي  
به. (فتاده است

  . جود
تـك و ـگنبـد    
  . جه كنيد

تلميح بيت متوجه

شودد يافت مي
(ين اين دو واژه 

  .هستند

ني از بين بردن م

ديگر تعيين شد

  

/08/1400(  

ش. كنند تهيه مي
اف ري بر وجودم

ي تا سر مجازاً وج
سـقف و گ عنـي    
توجه) سقف(اق 

ها ـ به ت همه گل

ز و نيازمند تضاد
بين. يهام استد ا

  )ي هستند

همگي درست ه
  . است

 بيت دوم به معني
  . شودت نمي

وجه به مصراع د

  ) ه نيستند

  

. معنايي) گويم

/14 ومدمرحلة (

د، از موم شمع
رهاد آتش بيقرا

پاي ـتشبيه : شق
هـام دارد بـه مع
وي جانان به طا

رين و گل مجازاً ه

نيازست؛ بين بي
معني آرزو و فاقد

د اضافه استعاري

ه »همه«سروده 
عل غيراسنادي
ـ دراز كردن و در
فظ دوگانه يافت

با تو) روز و شب

راي اصلي جمله

  ) باشد

)نهاد محذوف( 
   

  

گمي(هزار شكر  

3  


ت و علوم انساني 

كنندستخراج مي
چون فر) شمع( 
  ).د
آتش عش: شودي

 مصـراع دوم ايه
و تشبيه ابرو) ان
  ). ست

نسر( ي شده است

د هم موجود نيس
مصراع دوم به م

سر اميد ـ عجز 

و تنها صفت س) 
فع»  وجود ندارد

ني پيش بردن ـ
اي با تلفيچ واژه

ر(نقش : توجه) 

جرد و متمم ازا 

وجود داشته ب(  
  
 بكن     كاري 
فعل  مفعول   

  )مقدار

  ر دو لفظي 

ـهمه لفظي ) م

 يازدهم؛ ادبيات

ود در موم را اس
 شده است، من

بيت توجه نماييد
ن بيت يافت نمي

در ـشـكل    لـي 
 استعاره از آسما
 بيت مشهود اس

هاي بهشتيي گل

  ره 
تضاد(پارادوكس 
در م ـآرزو و آه  

روي(قد تشبيه 

آب ما ـحرومي 
نبود به معني« 

ر بيت اول به معن
جود است ولي هي

شايسته نيست(
  

قيد(  دريابي    
  فعل        
باشد   زباني   
فعل    نهاد     

    رسدتت مي
 فعل كنايي     

قيد م(نفسي )  

هر) است(وجود 

هستم(مه سياه 

سنجش

  : ر هر بيت
تي انگبين موجو

از من گرفته) ي
تعاره و جناس بي
مورد نظر در اين
معني گنبد هالل
سبز و طاق مينا ا
 نوعي اغراق در
فظ سبب زيبايي

فاقد استعا* ق 
ه است و فاقد پا
 دارد به معني آ

  . شود
فاق* شاني است 

آتش مح ـضر راه 
ظلمات و ـدغا 

د) ببرد( است و 
موجو در سروده 

  
( نشايد   و شب

فعل       قيد  
آن چه مانده   ر
 مفعول          

 براي تو    ويي
متمم     تمم  

دست        كه   
د وابسته ساز  

   
قيد زمان(شبي 

به كه و ـ) است
  معنايي) شد

    
و نام) هستم(ت 

    
 

 .رست است

هاي موجود دره
وقت:  تعليل قوي

هام تناسب قوي
است ـتشبيه  ـب 

هاي مك از آرايه
 مصراع اول به م

سقف س(ستعاره 
به(جازاً عبادت 

كه اشعار حافر اين
 .رست است

  : هاي منظوره
زاً محبت و عشق
شك تشبيه شد
مصراع اول ايهام
شس تام ديده مي

جازاً به معني پيش
 .رست است

  : د
خض: (يب اضافي

د ـهمه كس : م
تنها قيد سروده »

 ناله يعني فغان
 .رست است

: هاوري مصراع
روز  بانان  ملك

        متمم    
ز مدت عمر     
متمم       يد  

هر موبه          
مت   وابسته ساز

) اداي محذوف
پيوند              

 .رست است

:هاجود در گزينه
چنين ش) 4  كو 

  : ت فعل
ا(مت به سجود 

باش(ك آن كس 
معنايي) است( 
و مست) هستم( 

www.sanjeshse

در 2گزينه  .
بررسي آرايه

حسن) الف
ايه(شيريني 

ايهام تناسب
هيچ يك) ب
طاق در) ج

هاي اسآرايه
طاعت مج) د
اغراق در) هـ

در 3گزينه  .
بررسي آرايه

مجا: دل) 1
ندم به اش) 2
هوا در م) 3

جناس) معنا
روي مجا) 4

در 4گزينه  .1
بررسي موار

سه تركي) 1
سه متمم) 2
»غايبانه«) 3
مترادف) 4

در 1گزينه  .1
اجزاي دستو

مبراي  ) الف
             
   مگر ) ب

قيد تردي    
ب     گر)  ج

حرف رابط و
منا(اي   ) د

             
در 3گزينه  .1

دو قيد موج
نيكو) 2

و اما حذفيات
كرام) 1
خنك) 2
باز) 3
رند) 4

erv.ir
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)  محـذوف  

شـود   مـي      

و تـالش و     

ت، بـه    اليـ

بـه مـأوا و     

» ل انسـان  

  
ationgroup

فعـل(ربـط  ...   

ضـافه محسـوب

ه مـذمت كـار و

صيه به كار و فعا

گ و بازگشـت ب

كمـال«ع يعنـي  

. شودر خدا مي

/08/1400(  

(   
بختت يـار و) ف

سـت، حـرف اض

  .اري

  . ت

 گزينه پاسخ بـه

پاسخ ضمن توص

، مـرگن، در آخر

گر نتيجه تواضع

  .زوا
  

 سبب تجلّي نور

/14 ومدمرحلة (

  ) محذوف
)يابد حضور مي

فعل محذوف(ط 

 ادات تشـبيه اس

قض عهد و وفادا

بت بد كارهاست

     اعمال 

ت است ولي در

 ولي در گزينه 
   

 موجودات به آن

هاي ديگر گزينه

گيري از انزبهره
. ب ايشان است

ها از دلتيرگي

4  


ت و علوم انساني 

  .ند
فعل م(ربط : خني

تمان يك كلمه
ربط: ت منصور و 

كه: چو. ه است

زينه پاسخ به نق

يشگيري از عقوب

 بر بازگشت اثر

  .جانان است

 توصيه به قناعت

صيه شده است
.كيد شده است

و تكريم عقل و

ده است ولي در

ر از خدا و عدم ب
زايد و مايه تقرّب

 

رفع ت) 3  هاسان

 يازدهم؛ ادبيات

مگي عطف هستن
سخن ن و شيرين

در ساخت(يانوند 
رايتت ـ) حذوف

حرف اضافه ← 

ره دارند ولي گز

ي به اعمال و پي

تأكيد) 3 

ندي نسبت به ج

ارزشمندي و: خ

كار و كوشش توص
 كار و تالش تأك

ب برانگيزي آن و

اشاره شد» بينيگ

توجه دل به غير
افزفت افراد مي
  .ادي به آن

 . زي از غير او

عدم اختيار انس) 

سنجش

هم:  خون جگر
زباني كن چرب ـ 

مي: خور و خواب
فعل مح(ربط ...:  

به معناي براي 
  ) همچو 

هد و پيمان اشا

حسابرسي: سؤال

   ت اثر كارها 
  د

شتياق و آرزومن

هاي غيرپاسخنه
  . ست

ندي و مزاياي ك
ت الهي در سايه

ش انسان، اعجاب
 .  

رور و خودبزرگ

ت: مبيت دو ـق 
 بر بينش و معر

اعتماق دنيا و بي
نيازدر خود و بي

)2  زندگي 
    

 

 .رست است

آب ديده و ـياز 
عطف:  و چربي

خ ـعطف : و مراد
ت باد و سعدت

  .  هستند
 .رست است

:از پي: ل توجه
ـبسان  ـمانند 

 .رست است

به وفاداري به عه
 .رست است

ه پاسخ و بيت س
  : هاي ديگره

ه معاد و بازگشت
ي به عفو خداوند

 .رست است

نهايت اش: ه غلط
 .رست است

ت سؤال و گزين
ن، اشاره شده اس

 .رست است

منها به ارزشينه
ز پاداش و بركت

 .رست است

 سروده، آفرينش
.باشدي خود مي
 .رست است

نفي غر«سخ به 
  . ت

 .رست است

  : هاه
ناصبوري عاشق: 

ت و رنج دنيوي،
جه به زرق و برق
گي، يافتن خدا د

 .رست است

  :هاي ديگره
هاي ز از فرصت

www.sanjeshse
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در 1گزينه  .1

دو مورد قابل
با م مترادف(

در 4گزينه  .1
همه ابيات ب

در 2گزينه  .1
مفهوم گزينه
مفهوم گزينه

اعتقاد به) 1
اميدواري) 4

در 3گزينه  .1
مفهوم گزينه

در 4گزينه  .2
مفهوم عبارت
بيهودگي آن

در 1گزينه  .2
در همة گزي

مندي ابهره
در 3گزينه  .2

موضوع اين
مسكن اصلي

در 2 گزينه .2
در گزينه پاس
مشهود است

در 1گزينه  .2
مفهوم گزينه

بيت اول) 1
مشكالت) 2
3 (عدم توج
خداگونگ) 4

در 4گزينه  .2
مفهوم گزينه

استفاده) 1
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 رد) خـواه  ه 

: )1(گزينه 

: )2(زينـه    

: )4(گزينه 

رد  ، جملـه   

) بسـيار ): (

رد گزينـه   

ي كه فاعل 

ر كارهـاي  
ـ  و شـد؛   ه ب

هـاي   قالب 
؛ و »ش كـنم 

نهصـد  وي  
آنچه كـه   و

ري هسـتم  
دهـم و   ـي  

ationgroup

زيـاده=  متکـرب( 
  .د

رد گ ،)خوانديم ي

ت جمـع، رد گز
  .هستند

رد گ ،)واهد كرد

ملـه در يـك جج

)3(رد گزينـه   ،

)نيكـو (صـورت  

 )3ه 

ث آمده در حالي

را در كشـاورز او   
 فروشـنده بفروش

هشنده با دقت ب
ها را آزمايش لب

مسـاويلو باشد، 
 استقبال كرد و
را من مرد فقير
ك دست قـرار مـ

/08/1400(  

جمـه نادرسـت  
نادرست هستند 

مي(و ) داشت: (

صـورت بـه ) يتـي  
نادرست ه)  همه

  .ار

دور خو) (ي عقل

ج تركيـب دو  و 

،زائد است) كنيم

ـ ) نيكوترين  ص هب

  ) 4نه 
رد گزينه( .اند ده

صورت مؤنث هب) ل

كـرد، همسـر ك ي
هاي كره را به ب

يك روز، فروش. 
 بار بايد وزن قالب
اي اينكه يك كي
 عصبانيت از او

زير! قايمآنبر اي 
ن را در كف يك

/14 ومدمرحلة (

ترج )1(د گزينه 
)ومغرور زورگ( 

)4(گزينه رد ) 

نمونـه تربي=  ویّـا
براي(، )هميشه

تفاوت ساختا ،)

هاي ميوه( و) من

)سطح(، )ن باد
  . ل الزم است

ك كمك مي(ي و 
(.  

= أحسن: ()2( ه

رد گزينه(ه است 
تعدي ترجمه شد

تنزل: ()3( هگزين

ح تا شب كار مي
رفت تا قالب  مي

گشت ش باز مي
كنم، ولي اين ي

جاه  از كره را ب
با آمد، فروشنده

من گمان بد ن ة
آنگيرم  از تو مي

)2(

5  


ت و علوم انساني 

رد ،)تكبر مغرور
)3(رد گزينه  و

هاي زيبايي لمع

وذجـا تربو(د و   
ه(، )هايي بزرگ

دوريش = بعده(

فروتني مؤم: ()2

وزيدن: ()3(زينه 
حالي كه فعل در

 ساختار معنايي
)ازدارنده زشتي

رد گزينه .ستند

ر ترجمه نيامده
صورت مت ه كه ب

رد گ. تقبال دارد
  .باشد  مي

كوچكي از صبح
 روستا به شهر

اش كرد و به خانه 
رز اعتماد ميشاو

هر قطعه ريافت
ها آ  فروش كره

ةدربار«: واب داد
يك كيلو شكر ا

(، زبان قرآن 

 يازدهم؛ ادبيات

مت = مختال فخور(
ز مغروران زورگو

مل=  معات جمیله

صـورت مفـرد هـ 
كاره: ()4(گزينه 

( :4 و 3 گزينه 

2( رد گزينه ،)ت
  .هستند

رد گزت هستند، 
 شكل مفعول، د

له فعليه، تفاوت
با = املنکر هین عن

نادرست هس) ياتر
  

د) نزد خدا(  هللا
ي الزم هستند

لت بر زمان است
تري معادل دقيق

ك ةدر مزرع رد، و
كشاورز از .كرد ي

نده دريافت مي
ن هميشه به كش

درجب كرد زيرا 
بر عادت، براي 

تي زياد به او جو
يل هنگامي كه ي

 عربي،

سنجش

(، )گردان مشو ي
يك از هيچ) گر ه

ملم(نادرست ) ه
 .ت هستند

بـ) كارهاي مهـم 
ردگ) اي واال مونه

رددرست است، 

دانسته است(و  
نادرست ه) ست

نادرست) يانوس
به) گر را  ويران

ه اسميه به جمل
ناه( ،)نيز(: )2( 

گويا=  ابلغ(، )سا
.)هديه كرد=  ی

إلی، )2د گزينه 
هاي فعل) ذاب داد

دالل) سینزل(و  )ف
مع) حلّت علیک(ز 

كر ش زندگي مي
 هم درست مي
و چاي از فروشن

من« :ودش گفت
ند اما بسيار تعج
ي كه كشاورز بنا

كشاورز با ناراحتي
به همين دليل  و

    
 

 .رست است

باتكبر روي = ک
فخرفروش حيله(

 .رست است

كه زيبا بود: ()3
نادرست) خوانديم

 .رست است

ك: عزم األمور: ()1
نم(، )كار مهم( 

 .رست است

ناد) طوالني): (2
 .رست است

)فخرفروش: ()1
خواهد دانس(، )د

 .رست است

اقي=  املحیط): (1
هاي موج(، )باد(

 .رست است

ترجمه جمله: )4
رد گزينهستند، 

 رست است 

چه بس=  رّب ): (1
اهدی(، )بهترين 

 .رست است

رد( سدبرو سود 
عذ=  عّذب(، )شد

 .رست است

سوف: (3و  1ي 
نيز مذكر است و
  :ك مطلب

قيري با همسرش
رهكرد و ك ك مي

ها و شكر و روغن
با خو حظه كرد و

ها را وزن كن  آن
بعد، زماني ةهفت

ك. ايش خبر داد
 ترازويي ندارم،

www.sanjeshse

  

در 4گزينه  .2
التُصّعر خّدک( 

( )2(گزينه 
در 2گزينه  .2

3(گزينه رد 
خ(، )داشت(

در 3گزينه  .2
1(رد گزينه 

،)توانيم مي(
در 1گزينه  .2

2(رد گزينه 
در 3گزينه  .3

1(رد گزينه 
شود دور مي(

در 2 گزينه .3
1(رد گزينه 

(: )4(گزينه 
در 1گزينه  .3

4(رد گزينه 
نادرست هس

در 4گزينه  .3
1(رد گزينه 

= خیر: ()3(
در 1گزينه  .3

به تو ینفعک
بد ش=  ساء(

در 2گزينه  .3
هاي رد گزينه

م) الّندم(آن 
ترجمه درك

كشاورز فقي«
مزرعه كمك
جاي پول، ش
كره را مالح
خواست كه

ه. است گرم
ديده بود برا

ام در خانه و

erv.ir
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فعـل أمـر    

: مفـرده( ير  

ationgroup

 

 

  .)الزم) (د

)تعلّموا(: )4( نه

جمـع تكسـي) رم

  

/08/1400(  

 .م سود برساند

 

 .كرد فرت مي

 .كرد ريافت مي

  .اعل نيستف 

  .)مضاف(و ) 

ثالثي مجرد: ()3

رد گزينباشد،  ي

مکار: ()3(گزينه 

.  

.درست هستند

/14 ومدمرحلة (

ست كه به مردم
  .طاست

.فروخت شكر مي
  .كرد گي مي

مسا شهر به است
گرم شكر، در 9

.  

  .خريد

)فالحال: ()4( نه

)باب افعال: ()4

3(رد گزينه ند، 

  .وقايه هستند

ذكر مخاطب مي

رد گمع مكسر، 

.ضيل خبر است

ناد مفعولو اسم 

6  


ت و علوم انساني 

ن مردم كسي اس
ه را آزمودن خط

نده يك كيلو ش
نده در شهر زند

روس ازماه  رز هر
9كشاورز ) 4 

.كرد دريافت مي

خ روشد، از او مي

رد گزيننيستند، 

( رد گزينهتند، 

نادرست هستن) 

داراي نون و) ني

جمع مذ) تعلّمون

جم) منافع): (2( 

ها اسم تفض گزينه

اسم فاعل و: )3

 يازدهم؛ ادبيات

بهترين) 2  .ت
آزموده) 4  .سي

فروشن) 2  .رد
فروشن )4 

كشاور) 2 
4 .پذيرفت  را مي

 
جاي پوله ت، ب
  .د

را به كشاورز بفر

درست ن) الزم (

درست نيست) ي

)تسليم: مصدره (

یسحبن: ()4(ينه 

تت): (2(د گزينه 

رد گزينه ،ستند

قي گدر با ست و

(رد گزينه  عول،

سنجش

«!  

وستي نادان است
 خودت، دوم كس

كر  زمين كار مي
   .كرد ست مي

 .رازو داشت

نيت، مرد فقير

9  گرم بود. 
ل احتياج داشت

بونورز بدگمان 
هاي كره ر  قالب

):3( رد گزينه 

مبني): (3(گزينه 

):2(رد گزينه  

   .رور است

گز ،)مني: ()2( 

ل و منصوب، رد
   

اسم فاعل هس) ر

مبتدا و مرفوع اس

فاعل و اسم مفع

    
 

»ف دست ديگر
 .رست است

  : ها نه
 عاقل بهتر از دو
ن بهر كسي اول

 .سترست ا

  : ها نه
هر روز به روي

كشاورز، كره درس
 .رست است

  :ها نه
اش، تر ر در خانه

ه هر بار با عصبا
 .رست است

  : ها نه
ه كره مساوي 
لهر آنچه از منز

ه نسبت به كشاو
جاي اينكهه ه ب

 .رست است

،)باب افعال): (2
 .رست است

رد گ ،)مفعول: (
 .رست است

،)باب افعال: ()1
 .سترست ا

ضاف اليه و مجر
 .رست است

گزينه ،)یحذر(
  .رست است

مفعول) العلم): (1
. مخاطب است
  .رست است

منتظر(و ) معلم(
   صدر

 .رست است

م) خیر(نه سوم 
 .رست است

اسم ف :4 و 2 ي

www.sanjeshse

كره را در كف
در 3گزينه  .3

گزين ةترجم
دشمني) 1
چاه مكن) 3

در 2گزينه  .3
گزين ةترجم

كشاورز ه) 1
همسر كش )3

در 4 گزينه .3
ترجمه گزين

مرد فقير) 1
فروشنده) 3

در 1گزينه  .3
گزينة ترجم

هر قطعه) 1
كشاورز ه) 2
فروشنده )3
فروشنده) 4

در 1گزينه  .4
2(رد گزينه 

در 2گزينه  .4
:1رد گزينه 

در 4گزينه  .4
1(رد گزينه 

در 1گزينه  .4
مض) السکوت(

در 3گزينه  .4
: ()1(گزينه 

در 3 گزينه .4
1(رد گزينه 

جمع مذكر
در 4 گزينه .4

: )1(گزينه 
مص و) مکرمه

در 2گزينه  .4
تنها در گزين

در 1گزينه  .4
هاي رد گزينه

erv.ir
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@sanjesheduc

سم مفعـول  

  

 

انسـان  .....   
ساسي است 

  : د

صـفحه  . (ت 

جتمـاعي او   

 

هـايي  گـي   

 بـه هـدف     

 نپيمودنـد  

ationgroup

وجه به معنا، اس

.تفضيل نيستند

شـودي او نمـي 
 اين نيازهاي اس

بيندرو مي ي روبه

ده خويش اسـت

ز فـردي و اجيـ   

 )9صفحه (؟  

ص انسـان و ويژگ

شته تـا آنـان را

آن راه مخالفت
  )17صفحه (

/08/1400(  

تو با) 3( گزينه 

در معناي اسم ت

طبيعي و غريزي
 است، پاسخ به

  )7صفحه 

ترييازهاي مهم
  )8و  7

صوص درك آيند

ي و جسـمي و ني

هاست انتظار آن

ر آفرينش خـاص

ها ارزاني داشان
18(  

 اهل كتاب در آ
(. ن وجود داشت

/14 ومدمرحلة (

و تنها ،عل است

د )األحمر( :)3(ه 

صر به نيازهاي ط
به او عطا كرده

ص. (ي انسان است

شد خود را با ني
7صفحه (ندگي 

م انسان در خص

  : هد كه
و ظريف روحـي

چه عاقبتي در ا

منظور. گوييممي

نامه كلي به انسا
8صفحه ( ......رد

دا اسالم است و
ي كه ميان آنان

 

7  


ت و علوم انساني 

اسم فاع) املستبد
  .ست

رد گزينههستند، 

اي انسان منحص
ست كه خداوند ب

يزي و يا طبيعي

ق باالتري بينديش
ف راه درست زن

وع و دغدغه مهم

  : اشد
  . د

ها را بدهن سؤال
ي، ابعاد دقيق و

ي دارند و دقيقاً چ

 انسان سخن مي
  )18فحه 

 .  
  )10صفحه (

 خداوند يك برن
امه اسالم نام دا

طعاً دين نزد خد
 رشك و حسدي

)2(و زندگي 

 يازدهم؛ ادبيات

( :)2(رد گزينه 
ز ثالثي مجرد اس

نادرست ه) صفر

اما نيازها.  است
اي استهاي ويژه

  )7حه 

روه نيازهاي غري

راتر رود و در افق
كشف) 3 خويش 

مربوط به موضو 

ويژگي داشته با 
جانبه باشد همه 

سخ صحيح اين
و در نظام هستي

گ چه سرنوشتي

وقتي از فطرت 
صف. (ر داده است

.ظام خلقت است
( )50طه آيه (  

ها،ميان انسان 
اين برنا.  برساند

خوانيم؛ قطن مي
دليل د آن هم به

 دين و

سنجش

 

ر ،سم فاعل است
اسم مفعول از) ل

األص): (2( گزينه 

يازهاي طبيعي
رآمده از سرمايه

صفح. (كندين م

جزو گر) 3(زينه 

ندگي روزمره فر
درك آينده خ) 2

» بهر چه بود؟

 بايد حداقل دو
)ب. عتماد باشد

تواند پا كسي مي
 انسان، جايگاه ا

ها پس از مرگن

. آفرينش است
فرينش وي قرار

و همگاني در نظ
ه ثم هدی﴾ خلق

)فطرت(شترك 
قرار داده است،

آل عمران 19يه 
ت آن آگاه شدند

    
 

 .رست است
اس) املقاتلون: ()1

مقبول: ()4(زينه 
 .رست است

رد ،)األماکن: ()1

 .رست است

زهاي غريزي، ني
گري دارد كه بر
 انسان را تضمين

 .رست است

يان شده در گز
 .رست است

سان از سطح زند
2  هدف زندگي 
 .رست است

ام آمدنمجا آمده

 .رست است

هاي اساسيؤال
درست و قابل اع

 .رست است

ين دو ويژگي ك
كاملي از خلقت

 .  
ن بداند كه انسان

 .رست است

عناي نوع خاص
داوند در اصل آف

 .رست است

 يك اصل عام و
ی اعطی کل شیء

 .رست است

هاي مشن ويژگي
ه در خلقتشان ق

 .رست است

دبر در قرآن و آي
 آنكه به حقانيت

www.sanjeshse

در 3گزينه  .4
1(رد گزينه 

رد گزاست، 
در 4گزينه  .5

1(رد گزينه 
    
  

در 1گزينه  .5
نام ديگر نيا

هاي ديگنياز
كه سعادت

در 2گزينه  .5
تنها موارد بي

در 4گزينه  .5
زماني كه انس

شناخت) 1
در 1 گزينه .5

از كج«شعر 
  )8و  7

در 3گزينه  .5
پاسخ به سؤ

كامالً د) الف
در 4گزينه  .5

با توجه به اي
آگاهي ك) 1

داشته باشد
همچنين) 2

در 2گزينه  .5
فطرت به مع
است كه خد

در 3 گزينه .5
پس هدايت

نا الذ﴿قال ربّ 
در 1گزينه  .5

به سبب اين
مشتركي كه

در 2گزينه  .6
در بخش تد
مگر پس از

erv.ir
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 از معرفت 

بودن از فنا 
(  

هـاي  زمـان   

اسـماعيل،       
 پيـامبران  

مبـودي از  

ـابق ديـن    

ـه ميزانـي    

 مـردم بـه     
 برخـوردار  

»    آيـت « را 

م با توجـه  
 مردم قرار 

 اسالمي را 

ationgroup

پذيرند كهر مي

خالقي، گريزان بو
18صفحه (. ست

19(  

ننـد در طـول ز

ه بـر ابـراهيم، ا
نچه كه به همه

  )33و  

يابد و جامعه كم

دارند و اگـر مطـ

وامع مختلـف بـ

در چـه زمـاني
 از چنين علمي

دادند  ارائه مي

د از دورن اسالم
نند و در اختيار

ياري از مقررات

/08/1400(  

را بهتر) يام الهي

اشتن فضايل اخ
ور مشترك نيس

صفحه (. گوييم

مانن و تالش بـي 

ديـم و بـه آنچـه
زل شده، و به آ

32صفحه (. يم

فت وحي ادامه ي

د خداوند عذر د

ي و فرهنگي جو

تشخيص اينكه د
ست و فقط خدا

المت نبوت خود

صان دين بتوانند
استخراج كن....  

ده درآمده و بسي

/14 ومدمرحلة (

پي(ني اين پيام 
(  

 جمله دوست دا
جزو اين امو) 3( 

عقلشان سخن بگ

 با ايمان استوار

شده ايمان آورد
سي و عيسي ناز
 تسليم او هستي

به جز درياف) ص

چنين افرادي نزد

ما آمادگي فكري
2(  

اما ت. حريف است
نايي انسان نيس

 با خداوند و عال

شود كه متخصص
باره بانكداري و

صورت يك قاعد

8  


ت و علوم انساني 

كسا«: فرمايدمي
)10صفحه (.... 

تركي دارند، از
بنابراين گزينه 

مردم به اندازه ع

پيامبران الهي 

نچه بر ما نازل ش
و به آنچه بر مو

گذاريم وي نمي

ص(هاي پيامبرت

د آگاه نشوند، چ
34(  

ييني داشتند، ام
29صفحه (. نند

تحر ب آسماني از
فظ كنند در توا

ط خودات ارتبا

ابت موجب مي
 مورد نياز را درب

ص اين سخن به﴾ 

 يازدهم؛ ادبيات

شام ابن حكم م
.. و تفكر برترند 

هاي فطري مشت
....درت اختيار 

ايم كه با م شده

.ستمر آن است
  )19حه 

د ما به خدا و آن
قوب نازل شده و
ك از ايشان فرقي

 شد كه مسئوليت

دن پيامبر جديد
4صفحه (. گيرند

سطح فرهنگي پاي
گي را دريافت كن

ديد، حفظ كتاب
ماني خود را حف

يامبران براي اثبا

جه به نيازهاي ثا
انينآيد قود مي

﴾ ِرضاَر ِفی االِسـالم

سنجش

ايش خود به هش
ان كه در تعلق

هها ويژگيانسان
سرمايه تفكر و قد

پيامبران، مأمور

يغ دائمي و مسبل
صفح(. كردند مي

بگوييد: فرمايدي
ي كه از نسل يعق
يك ت، ميان هيچ

ف خداوند سبب
  . شته باشد

ن گذشته از آمد
گاش خود را مي

ه مردم حجاز سط
رين برنامه زندگ

آمدن پيامبر جد
توانند كتاب آسم

اي را كه پياعاده

غير در عين توج
 جامعه به وجود

ر َو ال﴿ست  ال َرضَ
  )31صفحه 

    
 

 .رست است

در ادامه فرما) ع
ردار باشند و آنا

 .رست است

ي است و همه ا
برخورداري از س

 .است رست

ما پ: دفرمايمي) 
 .رست است

اري يك پيام تب
ن الهي را تبليغ
 .درست است

بقره مي 136آيه 
وب و پيامبراني

دا داده شده است
 .رست است

 معصوم از طرف
ي و هدايت نداش

 .رست است

 پيروان پيامبران
كرده باشند، پادا

 .رست است

ل قرآن با اينكه
تروانستند كامل
 .رست است

نيازي از آمل بي
ترسند كه ميي

  )29حه 
 .رست است

الع كارهاي خارق
  )41صفحه 

 .رست است

 به نيازهاي متغ
جديدي كه در

  )30حه 
 .رست است

فرموده اس) ص(
ص(. كندظيم مي

www.sanjeshse

در 4گزينه  .6
ع(امام كاظم

برتري برخو
در 1 گزينه .6

پرسش منفي
و نابودي و ب

رد 3گزينه  .6
)ص(پيامبر 

در 4گزينه  .6
الزمه ماندگا
مختلف دين

د 2 زينه گ .6
خداوند در آ
اسحاق، يعقو

خد از جانب
در 3گزينه  .6

تعيين امام
جهت رهبري

در 1گزينه  .6
ممكن است
خود عمل ك

در 2گزينه  .6
در عصر نزول

توبود كه مي
در 4گزينه  .6

يكي از عوام
اي ميمرحله
صفح(. است

در 1گزينه  .7
ك قرآن كريم

صف(. نامدمي
در 3گزينه  .7

توجه اسالم
به نيازهاي ج

صفح(. دهند
در 4گزينه  .7

(پيامبر اكرم
كنترل و تنظ
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3(  

  )41فحه 

هـاي  شـته  

ود و نبـود      
موضـع   ،ي
 زيپس ن ن

بـه   يـودگ 

برونـد، آن  

از  ياريسـ  
اسـت   ينو

بـدان   نيـ    

شته باشد و 
 كيـ  چيو ه
وجـود   زيـ 

 نكـه يا يرا 
حواس  يو

مـا   ي بـرا   
چـون   ارد، 

ationgroup

33صفحه . ( بود

صف. (رواج داشت

شود گـاه نوشمي

 .جهان است

رنظر دربـاره بـو
يرمـاد يـودات غ  

نيبلكه از ا ند،يما
از آلـ شهيهم ي

ـ  ايشند  ب نياز ب

ـ  واسـطه بس يك ب
و معن يبعد ماد

د، معتقدنـد و ا

بودن را نداش ده
و ستين يماد ،

ين يگـر يد يماد
  . است

گذارد و بـر ريأث
هستند كه بر رو

باشـد كـه زيچ  
گـذ يشم ما مـ 

/08/1400(  

يانكاران خواهد

 جمله پزشكي ر

ز اين رو ديده م

و خالق ج كتايد 

جهـت از اظهـا 
در برابـر موجـ ي
را انكار نم رهي غ

يو دامان علم برا

ر آن عوامل نباش

س ما در از درك
متشكل از ب يد

از علـت باشـد ز

ديپد اتيخصوص
هاست دهيمه پد

رمي موجودات غ
نادرست ،»ست

حواس ما تأ يرو
ه يوجودات ماد

اثر چنـان نـا ن
چش يترون بر رو

/14 ومدمرحلة (

و در آخرت از زي

هاي علم ازاخه

توايي آن است ا
  )45صفحه  (

له وجود خداوند

نيت و بـه همـ  
ـ   يع علـوم تجرب
ود خدا و روح و

و ستيعلوم ن ي

اگر كه يطور ؛ به

و حواس ستين ي
انسان موجود زي

ـ   يد ازيـ ن يكـه ب

از خ كي چيه ت،
كه خود علت هم
 به جز خداوند،

سين دهيپد ،يماد

بتواند بر ر ءيش
تنها مو يعني. شد
نياگر ا زين يماد
عدد الكت كيكه 

  ديني

9  


ت و علوم انساني 

 نخواهد شد و او

شا) ع(ت عيسي

 ابعاد اعجاز محت
. به اصالح دارد

ازجمل ق،ياز حقا

است يماد عتي
موضع گر،يرت د

اند وجو نتوانسته
ييدا در حد توانا

است؛ گريامل د

يطرز تفكر علم
يناتوان است و ن 
  .هست ز

به موجود تينها
  .ستين يا اره

عتيف ماده و طب
علت ك  ود بدون

توجه داشت كه
رميموجود غ چيه

آن ش ديباشد، با 
داشته باش يماد

مورد موجودات م
ك يري؛ مثالً تاث

  .ميستيآن ن ن

هاي ف و اقليت

 يازدهم؛ ادبيات

  :  مايد
ز از او پذيرفته

 در زمان حضرت

ن كريم يكي از
اوت بوده و نياز

انسان ا يگرداني

يتنها طب يتجرب
به عبار. ن است
كنون نتتاه تنها 

اصوالً انكار خد را

ش وابسته به عو

الزمه ط محسوس
)كوچك اريبس 

زين) ا انكاريبات 

نه دو در هر انيا
علت چا  د بدون

باشد كه برخالف 
لذا موجو اند، دهي

ت ديبا . خداست
ه« ديگو يكه م 

يزيبه درك چ
جنبه م ديرد، با

در م. سازند ي م
بود ميآن نخواه

دني ما قادر به د

معارف

سنجش

فرمل عمران مي
ختيار كند هرگز

سحر و جادو و 

ل تدريجي قرآن
ن پختگي او متفا

يرو يعامل اصل 

و مطالعه علوم ت
ناتوان) عتيطب ي

علوم گوناگون نه
ريز ند؛ينما ييعا

    .د بود

ست كه وجودش
  .ت

رمي موجودات غ
اي گبزر اريبس 

اثب( يرماديت غ

گر ن و چه ماده
موجود رفتني پذ

يموجود ديبا ت
يشك همه پد  ن

آن خود ندارد و
يا نهيگز نيبرا

مان قادر ب حواس
س انسان اثر گذار

خود آگاه ودوج
 قادر به درك آ
محسوس است، م

    
 

 .رست است

سوره آل 85آيه 
يني جز اسالم اخ

 .رست است

)ع(ضرت موسي
 .رست است

ني در عين نزول
راننشمند با دو

 .رست است

»از عقل زيگر« 
 .رست است

و قيحوزه تحق 
يماورا( يرماديغ
ع يعني. ... است 

ادع نينست چن
ك خواهدبادعاها 

 .رست است

ا يزيچ دهيپد 
خواهد رفت نيز ب

داشت كه انكار
ايمثل اش( ياد

ه درك موجودات
 .رست است

چه خداشناسان 
ه در هر حال از
 .رست است

علت يموجود ب 
بدون ،يدات ماد

همراه خ زيرا ن ه
هستند؛ بنا دهي

 .رست است

ح نكهيا يبرا: 9 
حواس يد بر رو
و ما را از و ذارند

باشد، باز هم ما
نام جهيو در نت ز

www.sanjeshse

در 2 گزينه .7
خداوند در آ
و هركس دي

در 3 گزينه .7
در زمان حض

در 1گزينه  .7
انسجام درون
اوليه يك دا

  
  

در 1گزينه  .5
:24صفحه 

در 2گزينه  .5
:10صفحه   

يموجودات غ
»دانم ينم«

نخواهند توا
اد ليقب نيا

در 4گزينه  .5
:16صفحه   

از زين دهيپد
توجه د ديبا  
وجودات مام

و لذا قادر به
در 1گزينه  .5

:20صفحه   
معناست كه

در 3گزينه  .5
:21صفحه   

چون موجود
دهياز آثار پد

دارند كه پد
در 4گزينه  .5

و 8صفحه 
بتواند يزيچ

گذ يما اثر م
نامحسوس ب

زيناچ اريبس
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ها و مقدم  
ع تعصبات 

 يهـا  ـوس 
 يبـه رو  ي

در واقع » ن

ها و مقـدم  
ع تعصبات 

 يهـا  ـوس 
 يبـه رو  ي

 يودپرسـت 
ه راه خـود  

 وجسـتج  ي

ـود چنـان    
 يخداپرسـت    

 شيـ آال يـ 
را  ي هسـت   

 ياهيـه سـ  
 اسـت كـه    

 ير آن جـا 
و  ينفسـان  
  .برد يم 

ـه خـدا را       
و منطـق   ل

ن، محتـاج  

آلوده خود  
مربـوط بـه     

ationgroup

و هوس اليز ام
انواع ايو  ي گروه
و هـ هـا  يدخواه

يو معنـو  يفكـر  

انسان يها يواه

ه و هوس الي ام
انواع ايو  ي گروه
و هـ هـا  يدخواه

يو معنـو  يفكـر  
خو يجا دند و به

به كيشوند و هر
يپرسـت  حـق  ي

بـا وجـ توانـد  ي
ادن در عـالم خ

روح بـ. ل اسـت 
چـون مبـدا ي

لكـه شود، يود م
صـورت نيـ ر ا
در يوانيـ ح الـ 

يهـا   خـواهش  
بيناز  بي به غ

چـون اعتقـاد بـ
ليـ ـاد خـود دل  

ـ  يتـ  از آن شيب

طيمح وانستند
زمـايش الهـي م

/08/1400(  

از يرويپ شود، ي
گ ينافع شخص و

خود يرا فدا ت
و راه تكامـل فك 

خودخو يدر پا 

از يرويپ شود، ي
گ ينافع شخص و

خود يرا فدا ت
و راه تكامـل فك 

بود قتيخت حق
ش ميختلف تقس

يبه جا يودپرست

يكه هرگـز نمـ   ت
گـام نهـا. ابـد ي 

دل ي قلب و پـاك 
يبـاعظمت  قـت يق

نفس خو يهوا م
در. رديگ ي فرا م

يـكـه جـز ام   ود 
ن در دادن بـه

و اعتقاد  اتيون

واهد كـرد كـه چ
اعتقـ نيـ ا ي برا

از آن و حت شيـ 

تو يكه نم يسان
آز( .پرداختنـد  ي

/14 ومدمرحلة (

يگم كردن راه م
با من قتيحق ن
قتيو عمالً حق ود
گردد يآغاز م ي

قتيدا شدن حق

يگم كردن راه م
با من قتيحق ن
قتيو عمالً حق ود
گردد يآغاز م ي

شناخ ول كشف 
مخ يها ا به گروه

خو ينيگزيجا ن

ستين يديترد 
ز حساب دست
محتاج سالمت

درك حق تيالح

ميو تسل دهد يم
جام همه دل را

شـو يم ليتبد ي
و تن يصول اخالق

توجه به معن يرا

اظهار نخو) يالق
خواهد كرد كه

  .ديقلمداد نما
پـ طلبـد،  يرا مـ 

شدند، كس دهيگز
يها مـ  فت با آن

10  


ت و علوم انساني 

شده و سبب گ ق
رفتنيچون پذ ي
رو يآن طفره م 
يپرست و حق تي

فد« يعني ست،

شده و سبب گ 
رفتنيچون پذ ي
رو يآن طفره م 
يپرست و حق تي

دنبال به ،ي شخص
ها شت كه انسان

نيدر هم دي را با

شود، يور م وطه
به روز مانيق و ا

از آن، م شيب ي
آلوده، هرگز صال

م يتين به معص
تا آنجا كه سرانج 

يا خانه كيبه تار
ت انحراف از اصو

را بر نهيامر، زم 

رف از اصول اخال
خ يست، بلكه سع
ق يرز تفكر علم

سالمت عقل ر 

برگ يامبريد به پ
ردارند، به مخالف

 يازدهم؛ ادبيات

قياز حقا زيب گر
اديه در موارد ز

رفتنيكند، از پذ
ين از مرتبه انسان

نادر يها نهي گز

قياز حقا زي گر
اديه در موارد ز

رفتنيند، از پذك
ين از مرتبه انسان

توجه به منافع 
داش يليچه دل گر

ها انسان يتقاد

غو يبندوبار يو ب
ن شناخت خالق

يز آن و حتا شي
آ يها رد، اما دل

تن يه چون كس
ابدي يم ي فزون

و ب دهد يم تس
موارد نخست شتر

نيو هم رديپذ 

منحر( يفرد ني
برتافته است ي رو
منطق و طر و ل
نكهيعالوه بر ا ي

از جانب خداوند 
ت خود دست بر

سنجش

كه سبب ي مهم
كه يمعن نيبد. 

ك يم دايخورد پ
كه سقوط انسان

ش دوم پاسخ در

كه سبب يمهم
كه يمعن نيبد. 

ك يم دايخورد پ
كه سقوط انسان

يجا ه انسان به
گريد گرفتند، يم

و اعت يفات فكر

گرداب شهوات و
چو ييده و واال

يپ طلبد، يل را م
دار يخداپرست ي

آمده است كه ي
آن لكه ،يمعاص

دسرا از  يمعنو 
شياست كه در ب

يصورت م) يق

نيكه هرگز چن ت
از آن افته،يود 

دا را مخالف عقل
ي عالم خداپرست

  .ست

تينجات بشر 
عصبات و مقامات

    
 

 .رست است

از عوامل يكي 
است قتيبر حق

انسان برخ يها ي
ك نجاستيا داند؛
  .شود ي م

داشت كه بخش
  . است

 .رست است

از عوامل م يكي 
است قتيبر حق

انسان برخ يها ي
ك نجاستيا داند؛
هرگاه. شود ي م
م شيرا در پ يت
بروز اختالف يصل

 .رست است

كه در گ يكس 
ارزند قيبه حقا ي

سالمت عقل كه
يبه سو شيگرا

 .رست است

ينيد ميدر تعال: 2
با تكرار م. افتد ي

قياد درك حقا
جهت ا نيه هم

اخال يگريماد( 
 .رست است

داستيناگفته پ 
خو يها يبار ندو
اعتقاد به خد يت
گام نهادن در ع 

دل اس يب و پاك
  .رست است

يبرا ايانب يوقت 
از منافع و تع اي 

  ).ن است

www.sanjeshse

در 2گزينه  .5
:24صفحه   

داشتن آن ب
يداور شيو پ

گرد يخود م
انسان بسته

توجه د ديبا  
تكرار سؤال

در 3گزينه  .5
:24صفحه 

داشتن آن ب
يداور شيو پ

گرد يخود م
انسان بسته

پرست راه حق
علت اص. رود
  .كرد

در 1گزينه  .5
:25صفحه   

ييها يآلودگ
نكيعالوه بر ا

خود گ خودبه
  .ندارد

در 2گزينه  .6
25صفحه    

يدر دل او م
استعد گريد
به. رديگ ينم

يلذات ماد
در 4گزينه  .6

:26صفحه   
بن يمخالف ب

بتراشد و حت
:25 صفحه  

سالمت قلب
در 1گزينه  .6

:26صفحه 
را رها كنند

مĤبان  مقدس
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 يند پـا رو   

 نـه يـط گز 
از  يكـ يع 

تحـت   يعـ 
 يني ضـدد  

بـا مـذهب   

 »يشـمن د«

لـخ فقـر و    
 تي محروم

جهـت   نـ 
صـورت   بـه 

ه در دوران  
 يو عقل يم

كـم   ايـ ـاه    
بـودن   اس 

ست، بـدون  
ـ  از  يگردان

 نيـت؛ بـد   
نكار كـرده  
در آسـمان   

قـدرت   ش

 ،يفكـر  ي
  .برسند 

ationgroup

آمـد، نتوانسـتن 

آمده، فقـ) يصاد
واقع در نه،يگز ن

واقع انيـ رف مرب 
تعصـب ينوع ي

ب يت و دشـمن      

« يژگـ يو زيو ن

طعـم تل يجـوان 
د، اما آثار شوم

يـهمـواره از ا  ،ي
ب ،يديشد يوح

عـده نيـ  كـه ا  
از استحكام علم
سـت افـراد ناآگـ

ـ   اسـا يمتوجه ب
اس ليقب نياز ا 
گيبـه رو  يمنته 

رسـت از خداسـ
را كه ان يزيچ ه
كه احتمـاالً د ي

شيافـزا  تيـ اهم 

ينضـعف و نـاتوا   
ييراه به نوا ني

/08/1400(  

شيپـ  ياله ش

و فقر اقتص يوان
نيندارد و ا يروان

اگر از طـر رسد،
يشود و حت دان

 كـه بـه مخالفـت
  .دي
و» كوركورانه« د

و نوج يل كودك
اند ت بزرگ نشده

يانسان ديد و شد
رو تيده، حساس

اسـت نيا ردد،
كه ا رنديگ يم ص
ممكن اس شود، ي

ند،يافزا يخود م
يهمگ يشناس
يكه گاه يوامل
  .است ي
 

شتن تصور نادر
نكهيغافل از ا د،

يماد يا موجود

رد،يل صورت پذ

.ها اسـت  ضعف
تا از ا دهد ين م

/14 ومدمرحلة (

شين مرحله آزما

رو يها عقده يها
ر يها عقده جاد

ر يم يسن جوان
گرديو خدا رو ن
جـذب گـردد 

ينما ي توجه كاف
ديق ريما وجود غ

 و در تمام مراحل
تنگدست يها ده

جود عواطف تند
وجود آمد معه به

گر يبه خدا م ان
رمتخصصيراد غ
يعرضه م يناس

دامنه معلومات خ
خدا لينكه دالي
از عو يكيگفت  
يو اله ينيد قيا

 !ستيموزش ن

خدا بپردازند، دا
پردازد يكار آن م
خدا ر زيوردان ن

كامل يت و آگاه

بردن ض نيو از ب 
طلب امكان رصت

11  


ت و علوم انساني 

چون دانستند، يم
  .شوند قت

ه عنوان ليذ(ت 
جيدر ا ينقش »ي

به س يوقت) برد ي
نياز د كسرهيسا 

ييهـا  مكتب اي 
ها دقت و ار آن

باشند، ام شيگرا

آمده ايبه دن ري
خود در خانواد ي
سبب وج اند و به 

در جام يكش هره

ماياز ا يا عده ي
از افر ينيارف د
خداشن لين دال

افراد بر د نيه ا
يخص به تصور ا

توان يم نينابرا
در دفاع از حقا ص

ت، اما در زمره آم

افراد به انكار خ ي
ه و سپس به انك

فضانو نيا. (ست

با دقت ديكتب با

يفكر يمبان ت
فر يا و به عده د

 يازدهم؛ ادبيات

ان خاص خدا م
قيحق ميد و تسل

صفحات نيه در ا
يكش  فقر و بهره

  .برد يرنج م 

يرنج م يروان ي
سب نكند، چه بس

يه طرف كسان
گفتار و رفتا يست

گ نيعامل ا نند
  .دهد ي

يفق يها  خانواده
يحت اي) ميمستق

مشاهده نموده 
آثار فقر و و به ن

يه سبب روگردان
معا ريسا اي خدا 

عنوان كه ظاهراً به
كه جيتدر ، اما به

 ممكن است شخ
بن. زند شيت خو
رمتخصصي و غ

چه درست است

يبعض شود يب م
خود درست كرده

و موهوم اس يالي
  !)اند خته

و مك دهيخاب عق

تيتقو ،ينيد تي
آورد يگ فراهم م

سنجش

كه خود را بندگا
خود گذارند يه

كه يه به مطالب
مبارزه با يمدع 

ها عقده ني از ا

يها كه از عقده( 
الزم را كس يها

ه شود ندانسته ب
نادرست اي يدرست
توان يم ها نهي گز

يقرار م تير اولو

كه در ي افراد
م ريتاث( دنديكش

دهيدروم و ستم
دنيكه از د يم
  .كرده است 

كه ياز عوامل گر
در اثبات وجود

ك لبامط ليقب 
گرداند ي و راض

كه نجاستيا. د
پا بر معتقدات ت

ست افراد ناوارد
مورد نظر، اگر ه

كه سبب يعوامل
خ يز خدا را برا

يموجود خ كي 
به انكار آن پرداخ

كه انتخ جهينت 
  .شود يم

يو ترب ميتعل يها
رنگارنگ يها يژ

    
 

 .رست است

ك يمĤبان مقدس 
و خودخواه يسان

 .رست است

با توجه: 28تا  2
يها دام مكتب

است كه يكس 
 .رست است

يكودك نيچن 
ه يو آگاه ردي نگ
كه باعث ديود آ

بدون آنكه در د 
داشت كه تمام

را در يروان يها
 .رست است

بسا چه: 28و  2
را ك تيو محروم

را در مردم محر 
رنج دائم نيهم. 
جاديها ا در آن 

 .رست است

گيد يكي: 29و  
مطالب را د يا ه

نيا. ستيردار ن
طور موقت قانع

گردند يطالب م
در موضوع، پشت

اظهارات نادرس د،
نهيداشت كه گز
 .رست است

از ع گريد يكي 
از يشخص تصور

بلكه ،يواقع يا
 تصور كرده و به

 .رست است

نيبا توجه به ا 
روشن م خود ي

 .رست است

ها از هدف يكي 
دئولوژيرشد ا ي

www.sanjeshse

در 3گزينه  .6
:26صفحه   

نفس التيتما
در 4گزينه  .6

26صفحات   
افتادن به د«

يها واكنش
در 2گزينه  .6

:27صفحه   
قرار تيترب

وجو در او به
پردازند؛ يم
توجه د ديبا  

ه نقش عقده
در 3گزينه  .6

7صفحات   
و يتنگدست

يزيچ يو ب
.اند رنج برده
يعقده روان

در 1گزينه  .6
28صفحه   

پار ينوجوان
برخور يكاف

ط اطالع را به
مط ليقب نيا

 يتأمل كاف
شود يخدا م

دتوجه  ديبا  
در 2گزينه  .6

:29صفحه   
كه ش يمعن

است نه خد
حضور دارد،

در 4گزينه  .6
:30صفحه   

خود تفكر به
در 1گزينه  .7

:30صفحه   
يرا برا نهيزم

erv.ir
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@sanjesheduc

 يداشناسـ 
بقه فقـرا و  

از  يرا خـال 

ـ     نيكـه ب
 يهـا  درس 

بـا بحـث    ي

و  يانگـار  ل  
ها   و مكتب

 يگريمـاد (
شـخص از   

 نيـ ن بـه ا  

. دهـد مـي       

كـار   ع بـه   

عداد خيلي 

bread  از

a loaf o  
    ص نان 

ationgroup

كه خد دارند ي م
آن را اختراع طب

ر ي، خداشناسـ  

ياند؛ در صورت ه
كـه در د يطـور 

ي اصوالً ارتبـاط 

 هرگونـه سـهل
ها و گروه ها تي

( ي لـذات مـاد  
جـه ينت در ـرد؛ 

انسـان يدر زندگ

معنـي منفـي م

  .رودار مي
  

شـمارش جمـع

few به معني تع

d بسـتن كلمـه    

T  /of bread 

يك قرص/         

/08/1400(  

ور سازند، اظهار
آ گريد يبعض. د
اظهـارات، ليـ قب

را بهانه قرار داده
ط ود ندارد و بـه 

د را ندارد، بلكه

از شيدات خـو     
يم و آوازه شخص

و ينفسـان  يها
بـ يمـ  انياز م ب

د يامر چيكه ه

و بـه جملـه م

كا ل شمارش به
.باشد زياد مي

ل از اسم قابل ش

wثبت دارد ولي 

د و براي جمـع

Two loaves 

ن يا دو عدد نان

/14 ومدمرحلة (

خدا و مذهب دو
دهند يم ليتشك

قب نيـ دارند با ا 

انكار خدا آن ر 
وجو يارتباط ونه
  .ست
انكار خداوند تي

 انتخـاب معتقـد
نام بيفر رد،يپذ

ه دن به خواهش
بيو اعتقاد به غ

  ).يدتي

جامعه ندارد، بلك

م منفـي دارد 

ز اسم غيرقابل
ه معني مقدار

m است و قبل

رود و جنبه مثبي

شودع بسته نمي

   of bread

دو قرص نان     
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ت و علوم انساني 

را از خ شياند ده
شناسان را فقرا ت

يسع نانيا ند؛ي
  .از زنند

يبرا ونيكه ماد
گو چينكار خدا ه

ر خدا سود جس
ينشدن، صالح ا

اسـت كـه در ن
نپ يكاف لين دل

و تن در داد يالق
و اتيجه به معنو

يعق يگريماد( د

سبت به فرد و ج

باشد و مفهـوم
  .رود مي

ت دارد و قبل ا
رود و بهكار مي

many برابر با 

كار مي  جمع به
 

  .ده است

جمع s هرگز با 

            
           

)2(انگليسي 

 يازدهم؛ ادبيات

ساد يا عده نكه
خداش شتريت، ب

ينما يم يمعرف ن
خدا سر با رفتن

ك نيدارو هيفرض
و ان)  بوده باشد

انكا يبرا هيفرض
ايثابت شدن  ل

نيـ دت انسـان ا  
بدون كس چيز ه
  .اشدبطق 

ف از اصول اخال
توج يرا برا نهي
پرداز يخدا م ار

نس ياثرات منف ه
 

بم يا ناچيز مي
كار شمارش به

 و جنبه مثبت
ك ل شمارش به

باشد وياد مي

ل شمارشقاب م
 .دهدمنفي مي

توضيح داده شد

باشد ورش مي
 

ا

سنجش

نيا يخدا برا ني
علت نيت و به هم

داننختن قدرتم
ريها از پذ بهانه ن

ت كه در مورد ف
 اگر درست هم

ف نيا زا توان يم
لينه به دل هيفرض

نجات و سـعاد ي
را ا يمطلب چيه
عقل و منط رويپ

د، نخست انحراف
يامر، زم نيو هم

او عمالً به انك ود

گونه چيتنها ه نه 
 .ستيخوردار ن

قدار خيلي كم
 اسم غيرقابل ش
ري كمي است

ي اسم غيرقابل
ين به تعداد زي

اسم مي و قبل از
 جمالت معني م

m  ت 76در سؤال

سم غيرقابل شما
 .شودتفاده مي

    
 

 .رست است

ياز منكر يبعض 
ه ثروتمند است

محدود ساخ يرا
نيوه دهند و با ا
 .رست است

است طور نيهم 
به فرض يحت( 

هرگز نم م،يا فته
ف نيداشت كه ا

  .د ندارد
 .رست است

يشرط اول برا 
و ه دينما زيپره 

در تمام موارد، پ
 .رست است

موارد شتريدر ب 
و رديپذ يورت م
شو يردان م روگ

 .رست است

»يخداشناس« 
برخ تيش و اهم

 .رست است

lit به معني مق
little قبل از

به معني مقدار
 a lot of براي

a lot  همچني

 .رست است

 معني تعداد كم
باشد و به جچ مي
a lot  وmany

 .رست است

b )يك اسم) نان
است) قرص نان( 

www.sanjeshse

در 3گزينه  .7
:30صفحه   

اختراع طبقه
بر نيمحروم

جلو قتيحق
در 4گزينه  .7

:31صفحه   
هيفرض نيا

سال قبل گف
توجه د ديبا  

انكار خداوند
در 2گزينه  .7

:31صفحه   
يورز غرض

را نخورد و د
در 3گزينه  .7

:25صفحه   
صو) ياخالق

و خدا نيد
در 1گزينه  .7

:30صفحه   
اندازه از ارزش

   

در 2گزينه  .7
ttleصفت   

eهمچنين 

  a little ب
  much و
of: توجه  

  .رود مي
در 3گزينه  .7

  a few به
كم و يا هيچ

t ofدرباره   

در 2گزينه  .7
readاسم 

loafكلمه 

erv.ir
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@sanjesheduc

انگيز يجان

  .كست

ريم، مهـم     

 از كلمـات         

سـيگار يــا  

ationgroup

  .رودر مي
  .باشدختي مي

  ود داشتن

  مل، مطلق

ي اين رويداد هي

  ها ايي

شبختانه آن نشك
  شبختانه

ـا احتـرام بگـذا

حركـات بـدني

س(اموش كـردن   

  .ه بودم
  ض كردن

  سعه دادن

  ربه

/08/1400(  

كار ي و سؤالي به
ندرت يا به سخه

وجو) 4 

  . تماشا كنم
كامل) 4 

طق مختلف براي

توانا) 4 

ظروف بود، خوش
خوش) 4 

هـ ي كنيم به آن

  )بودن(م 
  ه

ـاي ژسـت يـا ح

     داشتن 

  .د
خـا) 2 

  دن

ب مطالعه نكرده
عوض) 4 

توس) 4 

تجر) 4 

/14 ومدمرحلة (

در جمالت منفي
هد و به معني به

 
 ر كردن

هم آن را دوباره
 انگيز، عاليت

 از سنين و مناط

 م 

شغول شستن ظ
 اً 

براين بايد سعي

مهم/ م گذاشتن
تجربه/ له كردن 

كننـد بـه جـمي

  د داشتن 
ر كردن، تفاوت

من فاصله بگيرند

كردن، ترك كرد

را خيلي خوبآن 
 له كردن 

 ظت كردن 

 د، هستي

13  


ت و علوم انساني 

رقابل شمارش د
دهني منفي مي

 
 .اه وجود ندارد

تصور) 3 

خواهن مينابراي
شگفت) 3 

رد و هزاران نفر

سهام) 3 

 در آشپزخانه مش
 3 (ً مكرر

 وجود دارد، بنا

احترا) 2 
مبادله) 4 

اند و سعي ميرده

وجود) 2 
تغيير) 4 

عي كنند از چم
  

رها ك) 4 

ك گرفتم زيرا آ
مبادله) 3  دن

محافظ) 3 

وجود) 3 

 يازدهم؛ ادبيات

ل شمارش و غير
و به جمالت معن

 ب وجود دارد؟
 يا حياتي در ما

 ت كردن 

يلم را ديدم و بن
 س، روان

ن شهر وجود دار

 ها 

تاد هنگامي كه
 ه 

دنيا در سراسر 

 يت

كالمي را آغاز كر

ها بايد سع ند، آن

ي در درس فيزيك
كرد ردن، خيال

 شدن 

 ت

سنجش

 قبل از اسم قابل
رار منفي است و

كه در كره ماه آب
هيچ آب.  باشد
مالقات) 2 

انگيزترين فيگفت
سليس) 2 

ي خوبي در اين

ه زشار) 2 

 دست مادرم افت
صادقانه) 2 

شورهاي مختلف
  .وت هستند

   ) دن
م، موضوع، اهمي

ها ارتباط كالبچه
  

  
  

كنندروي ميياده
 )  برقي

   ردن

 يك نمره خوبي
تصوركر) 2 

باعث ش) 2  دن 

حقيقت) 2 

    
 

 .رست است

a  به معني هيچ
ha يك قيد تكر

 .رست است

اً اعتقاد داريد ك
چنينكنم ايني

 ت كردن 
 .رست است

ينما رفتم و شگف
 رومند

 .رست است

ك جشنواره خيلي
  .وند

 .رست است

ه يك بشقاب از
 

 .رست است

 مختلف در كش
ها چقدر متفاو ن
كرد(تعجب / دن

مهم/ رقراركردن 
 .رست است

سالگي، اكثريت ب
.كنندتفاده مي

 رقرار كردن
  خيال كردن 
 .رست است

ر پارك پيردم د
وسايل ( كردن 

رفتن، دوري كر
 .رست است

صور كنم چطور
 ت كردن

 .رست است

نجات دا ، كردن
 .رست است

www.sanjeshse

در 1گزينه  .7
anyصفت 

ardlyقيد 

در 4گزينه  .8
:A ًآيا واقعا
:B فكر نمي
محافظت) 1

در 3گزينه  .8
ديروز به سي

قوي، نير) 1
در 1گزينه  .8

هر سال يك
شوجمع مي

 مناطق) 1
در 4گزينه  .8

شب گذشته
ندرتهب) 1

در 2گزينه  .8
هاي فرهنگ

نيست كه آن
اهدا كرد) 1
ارتباط بر) 3

در 1گزينه  .8
تا سن دو س
بيشتري است

ارتباط بر) 1
تصور يا) 3

در 3گزينه  .8
زماني كه مر

خاموش) 1
  )آتش

فاصله گر) 3
در 2گزينه  .8

توانم تصنمي
محافظت) 1  

در 4گزينه  .8
ذخيره ك) 1

در 1گزينه  .8
 ذهن) 1  
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@sanjesheduc

علي دارد و   

 جملـه بـه   

 كـردن يـا   

پـس  . سـت     

ationgroup

ود و حالـت فـاع

whos در اول

  

رادف با ذخيره

  . د
ـف متفـاوت اس

/08/1400(  

روـل بكـار مـي   
  .باشدي

 se. باشـد ي مي

كنندهدن، عمل

   كردن
  ن

 

  چيست؟» ود

اري كردن و متر

ر ما معلوم نباشد
 در افـراد مختلـ

/14 ومدمرحلة (

فعـ whoعد از 
 كلمه سؤالي مي
يك كلمه ربطي

  انگيز ن
 كردن، كار كرد

ك ت كردن، خلق
ستن، ملحق شدن

 .يكسان نيست

  ؟ 

  .نياز دارند 

شوك تبديل مي

به معني نگهدا 

 نادرستي آن بر
ن بيان حالـت و

(  

14  


ت و علوم انساني 

رود و بعكار مي ه
عنوان يك سي به

ان يعنو گيرد و به

هيجا) 2 
عمل) 4 

درست) 2 
پيوست) 4 

ها دقيقاً ي سن آن

ف اول چيست؟

  ق است؟
خواب در هر روز

و آلو به آلو خشك

ط كشيده است

  .هد داد

گرچه درستي يا
م بودن يا نبودن

 . 

)2(ي و آمار 

 يازدهم؛ ادبيات

ز اسم شخص به
ه معني چه كسي

گيو اسم قرار مي
  .باشدي

مردم براساس س

that در پاراگراف

مال بيشتر موافق
ساعت خ 9تا  7

ها به كشمش و

كه در متن خط) 

ادامه خواه....... 
  ي سرد را

ادرست باشد، اگ
ب نبودن و منظم
ه گزاره نيستند

رياضي

سنجش

وقتي كه قبل از 
به whoباشد ي

باشد كه بين دو
 كلمه سؤالي مي

  
  

  
  

  
  . نياز دارند

ب ساعات براي م

t longعبارت 

  اب در شب

الت زير با احتم
7ر كلي بيش از 

  يست؟

انگور«در جمله 

)نگهداري كردن

........ك بحث از 
هاي  غذا در مكان

 كه درست يا نا
ب بودن يا خوب

تيجهستند و در ن

    
 

 .ت استرس

.معني كه است
ك كلمه ربطي مي
به معني كه مي
چه كسي و يك
 .رست است

 ايش يافته 
 

 .رست است

 ي كردن 
 تن

 .رست است

ي متن چيست؟
ها بي كه انسان
 .رست است

ن، تعداد مناسب
 .رست است

يسنده با گفتن ع
ساعت خو 7 از 

 .رست است

يك از جمال كدام
طور  نوجوانان به
 .رست است

چي 2ي پاراگراف 
  داري غذا

 .رست است

نقش مثال د 2 
 .رست است

 preserve )ن
  

 .رست است

ترين احتمال يك
 ديگر نگهداري

 . رست است

اي خبري است
 يا نبودن، خوب
مالت خبري نيس

www.sanjeshse
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هايـ شيوه
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( هستند.  

 q→ درست

بنابر

 P r∨ و درست

( )
)

q P

P q

P q P

∧  

∨ 
∨ ≡



)

)
T

P P

q


∧ ∨


∧



  .ت است

P q∨ 

 يازدهم؛ ادبيات

)رز  )P q⇔

درست

  . ت باشد

نادرست

q∨

P q


∨ 




ت گزاره نادرست

سنجش

 

ار ها هم يه گزينه

ي همواره درست
 

 

نادرست q و اگر 
 

    
 

. رست است

 . رست است

بقي. ض آن نيست
 . رست است

اي تواند گزاره مي
. رست است

 . رست است

. رست است

ت گزارة درست
. رست است
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 درست
 درست

 د

دنا  
درست
رست

  درست 
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)q P

P q

≡

≡ ∧ ≡



 

                  

q

,q

q

                  

نادرست 

و درست qست 
                  

به انتفاي مقدم

ل نادرست است

qنادرست 

 درست

 د
دريا نا  

←رچه باشد 

 درست
درست

 يازدهم؛ ادبيات

( )q P

                  

                   

درس
                  

استدالل. ادرست

P هر
دنا  

سنجش

 

                  

                  

                   

  .ت است

نا qنابراين 
 

    
 

 . رست است

. رست است

Pدرست باشد :

 . رست است

                  
 . رست است

                 :

درست )ب( تدالل

بن ؛درست qهد 
. رست است
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  rت س

  qست 
( )P q∨  
(P   

 P r∧  
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 Pدرست 

قـرن  (يني 

 جانشـينان   

ationgroup

 r→ درست
درس                

درس →qست 
P→  درست)

r(درست  →
درست          

Pدرست 
د P→ست 

   گربه 

الدين جوي معين 

  . ده است

يه و حكومـت ج

  . د

/08/1400(  

نادرست         
                  

نادرس
Pدرست 

r→درست 
                  

 q→ نادرس

موش و ـشراف 
  بهارستان  

  عنوي
ـالدين رازي   م

زئي به خطا آمد

هاي اسـماعيليه

گيرقرار مي »ده

/14 ومدمرحلة (

                  
                   

                  

نادرست

االش اخالق ـ پند 
ـ)  جامي است

مثنوي مع ـمس 
نجم ـن ساوجي  

ها موردي جزنه

اهيان، فتح قلعه

  

 

نثر ساد« حيطه 

   

2(
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صد ـلة دلگشا 
عروف ديگري از

ديوان شمس ـفيه 
ترتيب از سلمانه

در بقية گزين. ت

  ين عراقي 

 تاريخ خوارزمشا

عرفاني  ←لّي 

 .د اضافه است

ن است ولي در

حافظ ←ماني 

2( فنون ادبي 

 يازدهم؛ ادبيات

                  
                  

                  

رسال: بيد زاكاني
االبرار، كتاب مع

ف ما فيه ـمكاتيب 
به »نگارستان ـ  

ستا »ريخ گزيده

 مشهور فخرالد

ل و فتوحات او،

ملّ) و* رنگ  كم

پردازد و موردمي

 مسجع و متوازن

خواجوي كرم) 2
  ين اسماعيل 

 علوم و

سنجش

                  
                   

                  

 

  .ست

عب* نامه  عشّاق
ةسبح( ـاالنس  ت

م ـجالس سبعه 
العبادمرصاد ـ  

تار«خ مربوط به 

مثنوي) 2 
    

ور چنگيز؛ احوال
  . ست

  : ها
ك ←پررنگ ) د 

م »جوي كرماني

ي ساده و گاهه

2     ين
الدي كمال ←ي 

    
 

.     رست است
                  

 .تبر است

 . رست است

                  
. رست است

تدالل نادرست ا

 .رست است

  :  و آثارشان
ع ـلمعات : يعراق

نفحات ـاالحرار 
مج: بلخيالدين  

شيد و خورشيد
 .  

 .رست است

حات گزينة پاسخ
  : هاه

   فس انساني 
 عالمانه و پخته
ب در شرح ظهو
ح نوشته شده اس

 .رست است

ه ست و اصالح آن
*مثنوي  ←ه 

 .رست است

خواج«به معرفي 
 .رست است

گاه »رصادالعباد
 .رست است

  : د غلط
ابن يمي ←كاني 

ن عطار نيشابوي

www.sanjeshse

نادر qچون 
: در نتيجه

استدالل معت
در 1گزينه  .11

: در نتيجه
در 4گزينه  .11

بنابراين است
  
 
  

در 3گزينه  .11
نويسندگان

فخرالدين عر
ةتحف: جامي

موالنا جالل
جمش«: توجه
است) هفتم

در 4گزينه  .11
ام توضيحتم

اصالح گزينه
تربيت نف) 1
به نثري) 3
اين كتاب) 4

حسن صباح
در 1گزينه  .11

موارد نادرست
يدهصق) الف

در 2 گزينه .11
ب) ج(گزينه 

در 4گزينه  .12
مر«هر چند 

در 3گزينه  .12
اصالح موارد

عبيد زاك) 1
فريدالدين) 4
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ين صـد و   

يد و معني 

 بـه معنـي    

 

  .) دارد

و چشم بـه  

  »يع هستم

ationgroup

بـي/ زاً مقدار كم 

آيبه كار نمي) ج

حقيقـت) ـاني 

 (.  

  .شي دارد

 ) ش و نگار دارد

  .ه شبه

 آسمان تضاد ند

و) ره آمده است

تسليم و مطيع«ز 

/08/1400(  

  عراقي 

يك پيمانه مجاز

الحي در شطرنج

ميـ( ولي چشم 

تها و پايان است

بخش شمع نيز جان
  ) ز جان تو

نقش ـشويد مي
   

م دارد فاقد وجه

مجازي خاك با 

كه دوبار(ورشيد 

  . م است
كنايه از» امكنده

/14 ومدمرحلة (

ع ←بينابين *  

يك/ ) نه استعاري

اصطال(معني آن 

عني نگاه و نظر
  . د دارد

جا به معني انته ن

شم: توجه) ي مژه
دور باشد از ـتو 

   ايهام

ظاهر م ش و نگار
)آوردخمار مي 
ايهام »چين«: جه

  ) ن
  ...  و 

مين در معناي

ب به معني خو

م تناسب يا ايهام
سر افك«ب است ـ 

18  


ت و علوم انساني 

تي و نابساماني

ي خود است و ن

كه م) مات( ةواژ

   عالم ـر 
مجازاً به مع) سوم

س همسان وجود

در اين »سر«(م 

به معني دشنه( 
از ت در جدايي: و

فاقد) دارانوزه

نقش(ه به ترتيب 
/ريزد  جان مي
توج) چون چين

 از صحبت كردن
زاً خاك، سنگ

ر گزينة چهار، زم

آفتا: مجاز) تاره

  .خوردمي
فاقد ايهام» دائماً

م يا ايهام تناسب

 يازدهم؛ ادبيات

سست ←وفايي 

در معني حقيقي
  )س

يهام تناسب بر و
  .شود مي

آرايي سر واژه /ر 
اول و س(چشم  

جناس)  حقيقت

د استعاره و ايهام
  .فاقد ايهام) ر

استعاره)  چشم
دور از تو(ايهام  
شام ر هصبح ب( 

  ) يتبكش( 
وجه شبه) راچه 

در كام(جه شبه 
سر زلف چ ـرك 

  ر كم، جرعه
كنايه: دم زدن(

زمين مجا ـني 

در: توجه. (اريم

 ستاره؛ باران ست

وده به چشم نم
د«به معني » ته

فاقد ايهام» ع نكن

سنجش

  
شكو* فارسي  ←

دريا د(شمار  بي
ادوكسنه پار. (ارد

اي / .بخشي دارد
استفاده) تعجب

جازاً قصد و فكر
/ب، عالم الهي 

مجازي و(چشم 

  :شده
فاقد) حلقه زلف

پرگار(بخشي  جان
رگس به معني

) من به الله(ه 
تشبيه) شينان

  : ه آنها
وجه شبه   
سر ندل چو ـ 

وج) ق چون مي
رخ چون تر ـدو 

اي مجازاً مقداره
( مجازاً صحبت 
روي مجازاً پيشان

وصل تضاد د ـ 

چشم به ـتاب  

ن تعليلي در سر
پيوست«دارد ولي

سر را قطع«عني 

    
 

 .رست است

: ها و اصالح آن
←تركي * اخر 

 .رست است

  : هاه
مجازاَ درياري: 

فهومي وجود دا
ب استعاره و جان 

متحير و مت(ني 
مج) و سوم ة دوم

غيبتعاره از عالم 
بين چ. دن است

 .رست است

هاي خواسته شه
شمار به حغم بي

ج) من به پرگار
نر(بخشي  جان ـ 

تشبيه)  به شمع
نش صبح شب(شي 

 .رست است

ها و وجه شبهيه
)هجر چون تيغ
غيرت چون آب

عشق(محسوس 
چون هند چشم

 .رست است

  : ا
طرهق ـازاً شراب 
نفس ـزاً سخن 
ر) 4* جازاً كمر 

  : ها
بين هجر اولت 

 .رست است

  : هاه
روي به آفت(بيه 
  . نگاه

چ اغراق و حسن
بخشي د مع جان

به مع» ر ميفكن

www.sanjeshse
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بررسي تشبي

ه(تشبيه ) 1
غ(تشبيه  )2
تشبيه نا) 3
چ(تشبيه ) 4
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erv.ir

22

23

24

25

26

27



  
 

 

@sanjesheduc

  :  پاسخ
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ع هجايي گزينه

  

/08/1400(  

  مف : دوم

: به اين ترتيب

(  

تقطيع) ها يي آن

  .كندي

) جا در هر پايه

/14 ومدمرحلة (

دن  مصراع د ـز 

سه پايه؛ ب ها ينه

  . يي دارد

( |− −  

( |− − − − −

نيز تقطيع هجاي

كمك شاياني مي

  فاعلن  3 ×

هج 4(  بود   ما 
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  ي : حاقي
  ي : قي

تَز ـهس : ع اول
  بن: صراع دوم

دارد و ديگر گزي
  فعولن يلن 

پايه آواي 3خ كه 

|− − − −
( |− −  

(−  
|− − − − −

و ن( سلط گردند 
   

  . است) علن
 تشخيص وزن ك

×فاعالتن ):   ود

  د
  

  راه    ين
  3      

مع   |   لِ   او 

 يازدهم؛ ادبيات

لح ـان : اصلي) 
الحا ـآ : اصلي) 

مصراع) 2 
مصتا   ـرا :  اول

د) ن فعولن فَعل
مفاعيلن مفاعي) 

  : ها عد آن
  ي : حاقي

  ي : لحاقي
  ي : حاقي

  يي: قي
  .لحاقي ندارد

 جز گزينه پاسخ

|− − − − 
|− − − − 

|− − − − 
|− − − − 

بيات آشنا و مس
.است)  ر مـ را 

تعلن مفتعلن فاع
ت و آهنگين به

كي  ش |ل طا 

ر   گي   رِ | سخ
             3   

ري   د | ني   بي
                  

اي   قب |   ما 

سنجش

  : هاگزينه
)2    ش 
)4    ه

  : ها ش آن
   رف  ـر 

مصراع) 4 

فعولن فعولن( ي 
)3    اعلن 

قي قوافي و قواع
حرف الح 1عده 

حرف ا 2قاعده 
حرف الح 2اعده 

حرف الحاق 1ده 
حرف ال 2قاعده 

دارند به)  آوايي
  : ها يي آن

−(ن فاعلن  
|ل  )− − 

 | )− − − −
(لن مفاعيلن 

خوانش درست اب
خا |ش قِ جِ گر 

مفتع: (وال هر دو
د خواندن درست

مر د سل | دا يي 

س   را   مو   غَ 
         4       

ب  سي   ب  |ت 
               4 

 | مق   صو   د
    

 

 .رست است

ي و الحاقي در گ
ش: قيالحا ـش 
ـه: الحاقي ـش 

 .رست است

 همزه و خوانش
د ـزين : ع دوم

   لَز : دوم
 .رست است

خ چهار پايه آوايي
تن فاعالتن فاعال
 .رست است

ف اصلي و الحاق
قاع ←و  : اصلي
ق ←اب  : صلي
قا ←م   ـَ: صلي
قاعد ←آ  : صلي
ق ←ارت  : صلي

 .رست است

ايهپ(ركن  4ها 
ها و تقطيع هجا
 فاعالتن فاعالتن
عولن فعولن فَعل
 فاعالتن فاعلن

ن مفاعيل مفاعيل
 .رست است

ن عزيز بايد به خ
عش |غا ر مـ را  

 .رست است

پاسخ و بيت سو
كه قبالً گفته شد

 .رست است

هر گـ د: (ة غلط
 .رست است

  : هايي گزينه
| شُد   رِغ   فا  
  4               
رت   حي   رين 

        4         
   دل   ب   رو

www.sanjeshse

در 4گزينه  .12
حروف اصلي

وش: اصلي) 1
يش: اصلي) 3

در 3گزينه  .12
موارد حذف

در مصراع) 1
مصراع د) 3

در 2گزينه  .13
گزينه پاسخ

فاعال) 4و ) 1
در 2گزينه  .13

بررسي حرو
ف احر) لفا

حروف ا) ب
حرف اص) ج
حرف اص) د
حروف اص) ه

در 3گزينه  .13
ههمة گزينه
هوزن گزينه

فاعالتن) 1
فعولن فع) 2
فاعالتن) 3
مفاعيلن) 4

در 4گزينه  .13
آموزاندانش

|يا ر مـ را (

در 1 گزينه .13
وزن گزينه پ

طور ك همان
در 2گزينه  .13

اصالح گزينة
در 3 گزينه .13

هجاي تقطيع
1 ( چ
             

2 (د  
             
اي) 3
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، باشدمي) 

كننده خود 

ن با عقـل  

ام و ديگـر  

  

ationgroup

  ) و

  ) دهدي

)ره ساخته است
 .  

  .اشاره كرد) 

ك وم شود روايت

 عدم مطابقت آن

يق تجارت با شا

 . تضعيف كرد

/08/1400(  

ب درد عشق شو

صدقه مي/ كند 

رار الهي مرا خير
است» سوزانندي

ق 224-310( 

خبر است تا معلو
  )14ص 

ي مطابقت و يا

ن قريش از طري

در منطقة حجاز

/14 ومدمرحلة (

  
  

طالب(رد راه شو 

  .د
ترك زهد مي (

ش خورشيد اسر
من دل مين بر 

  . باشدمي 

بن جرير طبري

ي بين راوي و خ
ص 2درس ( .ست

بررسي ش تاريخي،

رفت و سران  مي
  )22ص 

  )36ص 

وقعيت آنان را د

20  


ت و علوم انساني 

 واي | زو  اَ    
  4            1 

گيرد پس وارمي
  .اندير شده

حبوب قرار بگيرد
.سوزاندش را مي

 

كند و تابشود مي
ه حتي بيگانگان

»اجتناب از آن

ي تاليف محمدب

   )6ص 

ة زماني و مكاني
ران نقل كرده اس

تي يك گزارش

زرگاني به شمار
ص 3درس ( .دند

ص 4درس ( . بود

رد و قدرت و مو

)2(اريخ 

 يازدهم؛ ادبيات

د   شي  وا  | و
                  

جه معشوق قرار م
سيا) نه معشوق

ر مورد توجه مح
اششكرانه، خرقه

   )مورد افراد
 ل و كردار افراد

خو را از خود بي
ام كهموش كرده

 همگان و عدم ا

ن به تاريخ طبري

ص 1درس ( . شد

ده، تعيين فاصلة
بر آن را از ديگر

درستي يا نادرست

، مركز اصلي باز
كرد ي كسب مي

حكومت اسالمي

ر قريش وارد آور

 تا

سنجش

ش   رِ   خا | ون
                4

  : كر شده
مورد توجه حتماً 

چان(ك زيبايي تو 
 تا اينكه يك بار
 محبوب براي ش

در م انظن و گم
د بر ارزش عمل

ياد محبوب مر« 
چنان خود را فرا

تسلّط تقدير بر

توان  عمومي مي

 
ن به بعد مرسوم

كنند وايتر نقد ر
دي بوده و يا خب

رهاي سنجش د

شام قرار داشت،
ان سود سرشاري

 
اسيس امت و ح

ناپذيري بر جبران

    
 

خو   چ   ق    ش
         4        

 .رست است

ي به مفاهيم ذكر
كه عاشق شود ح
سف زيبا در يك
 صد مورد خطر
 چشمم با ديدن

 .رست است

  : د ديگر
عدم ظ(نديشي 

ميت ظاهر، تأكيد
 .رست است

بيات به مفهوم
چ« گزينة پاسخ 
 .رست است

ت«ت اين گزينه 

  .رست است
ين آثار تاريخي

   )4ص 
 .درست است

ز دورة تيموريان
  .رست است

هاي مورخان در
اهد وقوع رويداد

  . رست است
ثرترين معيارمؤ 

  )15ص  2س 
  . رست است

سر راه يمن به ش
ي اطراف عربستا

 . رست است
مدينه، سرآغاز تا

  . رست است
ربة سنگين و ج

  )37ص 

www.sanjeshse

عش) 4
             

در 4گزينه  .13
اشاراتي

كسي ك) الف
هزار يوس) ب
پذيرش) ج
مردمك) د

در 2گزينه  .13
مفهوم موارد

ان مثبت) الف
نفي اهم) ج

در 1گزينه  .13
اشارة همة ا
ولي مفهوم

در 3 گزينه .14
مفهوم درست

  
 

 
د 1 گزينه .14

تري از معروف
ص 1درس (

د 2 گزينه .14
گاري ازن تك

در 3 گزينه .14
يكي از كاره

شا مستقيماً
در 4 گزينه .14

ترين و مهم
درس( .است

در 1 گزينه .14
مكه كه بر س

هاي سرزمين
در 3 نهگزي .14

نامة م پيمان
در 2 گزينه .14

غزوة بدر ضر
ص 4درس (
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راساس آن 

ي مختلـف،   

ها  ست بوم
زديـك بـه   
ي مشـاهده  
دو نيمكـره   

 

 بـا هـدف   
ـوان مثـال    
نـه بخـش        

كنند عالوه 
وع مشـابه    
 همـراه بـا       

ationgroup

   .رد

ي نوشتند كه بر
   .ع شد

هـاي ـاي قبيلـه   

ش، قرارگيري زيس
توايي عمود و نز
ل باراني استوايي

هـا در د ت بـوم  

 

را... ، قوميـت و   
بـه عنـ. جام داد

تـري را در زمين

ك توجه مي...)  و
ايـن موضـو. هـد 

خشـك سـمنان

/08/1400(  

اشاره كر) هجري

اي رو معاهده  اين
هاشم ممنوع ني

تـوجهي از اعضـ

تابش ةيايي، زاوي
هاي باراني است ل

بوم جنگل  يست
توزيع زيسـت. ت

  . شود

 ماننـد صـنعت،
مختلف انجيات 

 مشـكالت كمت
  .   رد

گرم و مرطوب و
ده ن شكل مـي 

سـتان گـرم و خ

/14 ومدمرحلة (

واخر قرن سوم ه

ند؛ ازر تنها گذا
 فروش كاال با بن

يرا شمار قابل ت

ظر عرض جغرافي
يست بوم جنگل

ي كمتري در زيس
است به سمت باال

ش ي مشاهده نمي

هاي انساني يده
صحيحي در عملي
ـر خواهـد بـود
باط مستقيم دار

سرد و خشك، گ
هاي انسا فعاليت
دي در اسورشـي 

21  


ت و علوم انساني 

او(ن به بالذري 

 شوند پيامبر را
ي مانند خريد و

 در يثرب بود؛ ز
32(   

ست بوم را از نظ
تابش زي ةل زاوي

عرض جغرافيايي
هاي پايين به ض

شمالي و جنوبي

و پدي... ت بوم و 
ريزي ص د برنامه

تـ صورت علمي ه
هاي خاك ارتب ي

گرم و خشك، س(
 كه نواحي به ف

هاي خو  صفحه

)2(غرافيا 

 يازدهم؛ ادبيات

توان نويسي مي خ

 طايفة او ناگزير
 ارتباط اقتصادي

گير اسالم چشم
2ص  4رس د( .

دو زيس فيايي هر
به عنوان مثال. د

همچنين ع. ست
رم دريايي از عر

در نيمكره ش اني

ك، بارش، زيست
دهند تا بتوانند ي
بندي خاك به يه

 كشت با ويژگي

(ضعيت اقليمي 
توان گفت ب، مي

مانند احداث ت

  جغ

سنجش

ن سبك از تاريخ

د كه ابوطالب و
اج ووبيل ازد ق

وذ و گسترش چ
. حضور داشتند

 
 موقعيت جغراف
 بررسي قرار داد

صورت مايل اس ه
هاي گر د جريان

ده و سهم يكسا

 
بيعي مانند خاك

مي حقيقات انجام
 در صورت ناحي

زيرا نوع.  داشت

سازي خود به وض
ط زيست مناسب

نوع آب و هواست
   

    
 

  . رست است
هاي اين ين چهره

  )17ص 
  رست است

كان مكه اين بود
ودة اجتماعي از

  )28ص 
  . رست است

بيانگر نفو ، دوم
 و خزرج در آن

 .درست است
توان زير مي ةش

مورد...  دارها و
ست بوم تايگاه به
جه داشته باشيد
متوازن توزيع شد

 .درست است
هاي طب ن پديده

ن مطالعات و تح
 كشت محصول
ه همراه خواهد
  . رست است

س ها در خانه سان
قليمي و شرايط
 انسان در يك ن
. ابي زياد است

www.sanjeshse

در 1 گزينه .14
از مشهورتري

ص 2درس (
در 3 گزينه .14

هدف مشرك
گونه مراو هر

ص 3درس (
در 4 گزينه .15

پيمان عقبة
ه اوسژوي به
  

 
د 4گزينه  .15

با تفسير نقش
مدنسبت به 

ود و زيسعم
توج. شود مي
صورت نام به

د 3گزينه  .15
دانان جغرافي

علمي كردن
انتخاب نوع
كشاورزي به

در 2گزينه  .15
كه انس زماني

بر آسايش اق
هاي فعاليت

روزهاي آفتا
erv.ir
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. رار دهيـد 
تدريج  ن به

 انسـاني و     
اسي مانند 
نسـاني در   

ت نـواحي   
ين و ساير 

ن در برابـر     
ـين ايجـاد      

 گفته هوا 

دن عناصـر  

 و پوشـش      

  

ط پوشـش     
ول صـفحه   
ارش بـين   

ationgroup

 مورد بررسي قر
ي به سمت بيابان

ن گفـت نـواحي
ندي نواحي سيا
حيه طبيعـي و ا

ست كه وضـعيت
رزهاي نواحي د

ـه محـور زمـين
سـطح كـره زمـ

  . شود ي

توده باشد، شته
ت به يكسان بود

  . شد

وا، دمـا، بـارش

ـب ايـن شـرايط
النه طبق جـدو
چرا كه ميزان بـا

/08/1400(  

هاي بارش د ماه
اييي باراني استو

  . شود

تـوان ي كـه مـي  
بن مكن است مرز

 نكند و يك ناح

اي از اقداماتي ا
 نتيجه گرفت مر

ل اين وضعيت بـ
مختلفـي را در س

تر مي دريج مايل

داش يكساني هاي
ده هوا الزم است
رد و هم گرم باش

ر نـوع آب و هـو

متعاقـ. ص، داشت
ين بارندگي سا
نامناسب است چ

/14 دوممرحلة (

جغرافيايي، تعداد
هاي ت بوم جنگل

ش انه تبديل مي

طوري به. دهد ي
طوري كه مم به 

مطابقت... ي و 

ا ن كشور، نمونه
توان نابراين مي

دليل. تباط دارد
ط زاوية تابش م

تد هاي باالتر به ض

ه ويژگي كيلومتر
در تعريف تود .ك

شد يعني هم سر

ن، از نظري كوپ

ك سال مشخص
اما ا. رتباط دارد

اي اين ناحيه، نا

22  


ت و علوم انساني 

گياهي، عرض ج
 بارش از زيست
ارش منظم ماها

 انساني نشان مي
.گيرد ها قرار مي

ي يا آب و هوايي

ابر مسلمانان اين
 كرده است و بن

وية تابش آن ارت
اين شرايط. است

 به سمت عرض

ك صدها تا افقي 
خشك و سرد ي

ن دما نابرابر باش

بندي هوايي طبقه
  .  ست

قوع آن را در يك
ست و بارندگي ار

متر برا ميلي 50
  .  ست

 يازدهم؛ ادبيات

 تراكم پوشش گ
تعداد ماههاي ،

م سال به عدم با

واحي طبيعي و
ها سي و حكومت

ي نواحي فرهنگي

ت ميانمار در بر
جا ي آن را جابه

  .  ت

وت است و با زاو
يل قرار گرفته ا

صورت عمود و ه

سطح در طوبت،
هواي تودة طوب،

ي كه نبايد ميزان

 مختلف آب و ه
سيار ضروري اس

توان انتظار وق ي
ير نيز شديد اس
ست و ذكر عدد 

ي نيمه بياباني اس

سنجش

 
 سوال را از نظر

،كنيد شاهده مي

 بارشي در تمام

ي را بر كنترل نو
هاي سياس گيري

ستان با مرزبندي

ي حكومتي دولت
ر داده و مرزهاي

استي قابل تغيير 

تلف زمين متفاو
صورت ما  كه به

يايي استوايي به

رط و دما نظر از 
مرط و گرم هواي

طوري به.  داشت

هاي ير در گروه
ب آن، موضوع بس

منظم است و نمي
ت و ميزان تبخي

سمتر ا ميلي 50
ط به آب و هواي

    
 

 . رست است
شده در صورت
كه در تصوير مش

هاي ابد و از ماه
  .رست است

ت نواحي سياسي
گ تصميمت تأثير 

ي استان و شهرس
  .    قرار گيرد

  .رست است
هاي گيري صميم

ن كشور را تغيير
طبيعي و انساني

  .رست است
ي در نواحي مخت

گردد شيد بر مي
هاي جغرافي ضر

  .رست است
كه هوا از سيعي
ه تودة مثال، ي

ما توجه خاصي
  .رست است

اي جدول زي سه
يست بوم مناسب

  . رست است
نظر بارندگي نام

 نواحي فقير است
رسي، كمتر از 

متر مربوط ميلي 

www.sanjeshse

در 3گزينه  .15
شكل درج ش

طور ك همان
يا كاهش مي

در 2گزينه  .15
اثراتتصوير 

طبيعي تحت
بندي تقسيم

چند استان
در 3گزينه  .15

تص اقدامات و
فرهنگي اين

هاي ط پديده
در 1گزينه  .15

توزيع انرژي
تابش خورش

كند و عر مي
در 4گزينه  .15

وس حجم به
برا .شود مي

رطوبت و دم
در 1گزينه  .15

بررسي مقايس
گياهي يا زي

در 2گزينه  .16
ها از ن بيابان

گياهي اين
كتاب د 32
100تا  50
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 ـا يكـديگر  

جمـان در  

در .  رسـيد 

را از بـين    
 و سواحل 

  . گيرد

يازمندنـد،     

  )20ص
  ميت نظـا  

ـاجم را در   

و   مين بـو  

و سياسـي   

ها مبعـوث  

ationgroup

بـهـا   ـاير ملـت   

ضور مستقيم مها

اوجه  نوزدهم ب

مي ساكنان بـو 
 كوبا، نيكاراگوئه

گ مي در اختيار 

2(  

خـود بـه هـم ني

ص. ( گيرد ميل 
قـدرت  تـدريجي  

گـروه مهـ وانـد 

  . ود آمد
، از مجريـانانـد  ه  

اقتصـادي وـاي  
  . گيرد

  .ن است
بليغ و ترويج آنه

/08/1400(  

لبه يافتن بـر سـ
   . ديگر باشند

گرچه به حض مي
  . آورد مي ن

ز شد و در قرن

 شمار زيادي از
 نظير هائيتي، ك

  )23ـ ص 

شورهاي ديگر را

  . صنعتي بود
4و23و22ـ ص

ام ديگر بر خة اقو

بازان پيروز شكل
ا ضعيف شـدن

تو مـي ته باشـد،   
  

وجو رن بيستم به
ار ايجـاد كـرده

هـ هـا و سـازمان     
گ مي در اختيار 

خداوند در زمين
ل تاريخ براي تب

/14 ومدمرحلة (

، مردم براي غلبب
بر اقوام و ملل د

مغلبة نظا .اند ده
آنها را به دنبال

ط اروپاييان آغاز
  

ي دست زدند و
كردند و مناطقي

1ـ فصل 3درس

ر و سياست كش

و اقتصاد صمي 
ـ 1ـ فصل 3رس

جلوگيري از غلبة

ور مستقيم سرب
د با را حفظ كن

قوي داشـت ني و
)21تا  19ـ ص

ستعمره، طي قر
 در دورة استعما

  .كنند ميفاده 
سـتفاده از نهاده
شورهاي ديگر را

 الهي و خليفة خ
انبيا در طول ةهم

  .اند دميان

  

23  


ت و علوم انساني 

تغلّبدر جامعة  
ها، شيفتة غلبه ب

 تسلط پيدا كرد
سترش فرهنگي آ

  .گيرد مي 
ن پانزدهم توسط

.درصد رسيد 6
كشي ود، به نسل

را نابود كر وست
د(  . خالي كردند

انده، كنترل بازا
  

وردي، فنون نظا
در(   .گيرد ميل 

 اقوام ديگر و ج

و حضو  ميت نظا
اش يت فرهنگي

 اگر فرهنگي غن
ـ 1ـ فصل 3س

نة كشورهاي مس
ط مساعدي كه
ماري خود استفا
دي خـود، بـا اس
ر و سياست كش

د، داراي فطرتي
ابتي است كه ه
افق با فطرت آد

)2(شناسي  عه

 يازدهم؛ ادبيات

:نويسد ميمعه 
آيد كه همة آنه 

بر ديگر اقوام ي 
همواره گس شود،

ع ضعيف شكل
 است كه از قرن

7 كرة زمين به 
تأمين سلطة خو
پو ه ميليون سرخ
د، از جمعيت خ

دست نشاهاي  ت
. جريان آشكارند

دريانوهاي  مينه
مع ضعيف شكل

ي خود، غلبه بر
  )19ص. (ند

گشايي و با قدرت
اگر هوي خورد، ي
دست آورد و به
درس(   )21ص (

طلبان استقاللي 
ستفاده از شرايط
 به اهداف استعم
به قدرت اقتصاد
نده، كنترل بازار

 مسئول، متعهد
ثاهاي  ل و ارزش

ينش و موم آفر

جامع

سنجش

ريف اين نوع جا
ميپيش   مينگا
1(  

مي با قدرت نظا
ش مياجم منجر 

(  

جوامع ميغال نظا
يي و امپراتوري

درصد 35ن از 
ة آمريكا، براي ت
جاه ساله، پانزده

شتندبااليي دا ي

ر از طريق دولت
ران پنهان و مج
ز پيشرفت در زم

جوام ميغال نظا

 مردم براي بقاي
گرخودداري كنن
ز طريق كشورگ

ميشكست   ميظا
سياسي خود را ب
.ه خدمت گيرد

هاي جنبش گيري
ي استعمارگر با ا
ه، براي رسيدن
تعمارگر با اتكا ب

دست نشاهاي  ت
24.(  

وجودي مختار،
اسالم، اصولي 
مطابق با نظاها 

    
 

 .رست است

مد فارابي در تعر
كنند و اين هنگ ي

19ـ ص  1فصل
 .رست است

كه اند بوده  ميوا
رافيايي مورد تها

)20ـ ص 1صل
 .سترست ا

م سياسي با اشغ
گشاي جهان وعي

صرفات اروپاييان
جوم به قاردر ه

در يك دورة پنج
ه تراكم جمعيتي

 .رست است

استعمارگر: ار نو
استعمارگر: ار نو

ازناشي : ستعمار
با اشغ :م سياسي

 .رست است

ه در يك جامعه
چيرگي بر يكديگ
 و شاهنشاهي از
در اثر تهاجم نظ

استقالل س تواند
د هضم كند و به

 .رست است

گ و پس از شكل
ار نو، كشورهاي
ورهاي مستعمره
ار نو، كشور است
و از طريق دولت

25ـ ص  1صل
 .رست است

ديدگاه اسالم، مو
ها قادي و ارزش

ه ن اصول و ارزش

www.sanjeshse

 
 

در 4گزينه  .1
ابونصر محمد

ميهمكاري 
ـ ف 3درس( 

در 1ه گزين .16
در تاريخ اقو

جغر مناطق
ـ فص 3درس(

در 3گزينه  .16
ـ امپرياليسم
ـ استعمار نو
اين مدت، تص

اروپاييان د ـ
آنها د. بردند

ونزوئال را كه
در 4گزينه  .16

ـ در استعما
ـ در استعما
ـ موفقيت اس
ـ امپرياليسم

در 2گزينه  .16
ـ از آنجا كه
ناچارند از چ
ـ امپراتوري

كه د ميـ قو
ت ميمهاجم، 

فرهنگ خود
در 3گزينه  .16

ـ استعمار نو
ـ در استعما
داخلي كشو
ـ در استعما

المللي و بين
ـ فص 3درس(

در 2گزينه  .16
انسان از دـ 

ـ اصول اعتق
اين .اند شده
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وردند و بـا  

كرد  ميب 
(  
را گوشـزد   

فرهنـگ  ي  

متفكران . ت

را تنهـا راه  

  )27 ـ ص

ريشـه در  = 

 

. = ي دارنـد    

ationgroup

  .ن است

خود درآو ياسي
  .ساختند

  )31 ص

خود هضم و جذ
)29ص(  . كنند

 ميويـت اسـال   

هـاي ـا ظرفيـت   

  .ه آمدند

 .كنند ي

  )28ص

داشت  ميگ اسال

ر) داران سـرمايه   

  )31ص 
 

صحيح.(ن است

=؟ شـه داشـتند   

 )25ـ ص 1صل
   غير مسئول 

طبيعـي و مـادي

/08/1400(  

خداوند در زمين
  )27ـ ص 1ل

نفوذ و سلطة سي
را مغلوب س ميال

ـ 1ـ فصل 4س

ه را نيز درون خ
ديني استفادهي 

ي فرهنـگ و هو

شـد تـ مي مانع 

جزيره به مدينه

ميتاريخي پيدا 
ـ ص 1ـ فصل 4س

ريشه در فرهنگ
  .د كردند

ـارگران عليـه س
31(  

صحيح ـ ص   (
 )29لط ـ ص 

خداوند در زمين

ر كدام امـر ريش

ـ فص 3درس(ي 
جبرگرا وهاي  گ

هـويتي ط نـگ،   
  )31ـ  

/14 ومدمرحلة (

 الهي و خليفة خ
ـ فصل 4درس(  

را تحت ن  ميسال
جوامع اسال دانِ
درس(    .بود اي له

مهاجم بيگانهي 
هاي هيم و ارزش

غرب و فراموشي

غوالن و عثماني

 از سراسر شبه ج

وه و نمود تو جل 
درس(   .اند موده

كل گرفت كه ر
را گوشزد  ميسال

انقالب كـ(قاتي 
32.ـ ص 1لص

  )31ط ـ ص 
.هان اسالم است

غل.  (ن كرده بود
 الهي و خليفة خ

هنگ غرب، درفر

هويت فرهنگي= 
فرهنگ. = شود ي

ن افـراد و فرهن
ـ25ـ  15ـ  7ص

24  


ت و علوم انساني 

د، داراي فطرتي
.  خداوند است

ختلف جوامع اس
مرد و دولت داران
و قبيله  ميشتر قو

هاي ي خود، گروه
در ظاهر از مفاه
 سلطة فرهنگ غ

ارزمشاهيان، مغ
  )29ص. (د

ي پذيرش اسالم

يابند ميي راه 
ل مختلفي را پيم

هايي شك مقاومت
هنگ و هويت اس
ت كه انقالب طبق

ـ فص 4درس(   .د

غلط.   (م داشت
در جه ميگ اسال
ومت پنهانم مقا

د، داراي فطرتي

ف ة نفوذ و سلط

= .دهد ميف قرار 
ميدميان گرفته 

ويني افراد، ذهـن
ـ ص 1ـ فصل.1

 يازدهم؛ ادبيات

 مسئول، متعهد
مخلوقترين  ب

مخهاي  ي، بخش
مد يشترِ سياست

 از استعمار، بيش

يل قدرت و غناي
اي بقاي خود، د

خطرات  اسالم،

 سلجوقيان، خوا
كامل آشكار شود

مختلف برايي 
28(  

صة فرهنگ بشر
ش خود مراحل

 فرهنگ غرب، م
 و فراموشي فره

ماركس استي 
داند ميالت آن 

ج از جهان اسالم
گشت به فرهنگ
ه، در برابر اسالم
 مسئول، متعهد

م براي مقابله با
3(  

كشورها را هدف
ت مقاومت از آد

، فرهنگي و تكو
2.3.4.هاي  رس

سنجش

وجودي مختار،
يباترين و محبو

استعماري غربي 
نعتي خويش، بي

كه تا قبل ميال

 اسالمي، به دلي
ساخت كه برا مي

متفكران جهان ا

هايي مانند درت
طور ك عي آن به

هاي هجرت، گروه
29.31.ـ ص  1

به عرصها   انسان
در تاريخ گستر  

ل نفوذ و سلطة
ة فرهنگ غرب

هاي يشهاند  فته از
داري و مشكال ايه

اي خارج  پيشينه
ة عطفي در بازگ
نبوي تا فتح مكه
وجودي مختار،

27.29.3(  

 در جهان اسالم
31ـ ص 1 فصل
ديگر ك....... رانو،

شت انكار و قدرت
(  

ذهني،هاي  جهان
د(   )7ـ ص 1ل

    
 

ديدگاه اسالم، مو
رهنگ اسالم، زي

 .رست است

هاي دولت: عمار
و صن  ميرت نظا

اسي جوامع اسال
 .رست است

فرهنگ=  :الفت
م آنان را ناگزير 

م=  :ري اسالمي
  )31ص

غلبة قد:= الفت 
ماعاجتهاي  رزش

در سال نهم ه=  
1ـ فصل 4درس 

 .رست است

با پذيرشها  ش
مياسالهاي  ش

 .رست است

 اسالم، در مقابل
م، خطرات سلطة

تفكري برگرف: م
نگال نظام سرما

 .رست است

ومي،پشتوانه و 
ايران، نقطة ميال

جاهلي در عصر نب
ديدگاه اسالم، مو

31ـ ص  1فصل
 .رست است

شكل گرفتهي 
ـ 4درس(  ميال

ب در استعمار فر
ق تعيين سرنوش

)15ـ ص 1صل
ديدگاه تعامل جه

ـ فصل 1درس( 

www.sanjeshse

ـ انسان از د
عقل در فر ـ

در 1گزينه  .16
ـ دورة استع
تكيه بر قدر
ـ قدرت سيا

در 3گزينه  .16
ـ دوران خال

كم يا دست
ـ عصر بيدار

ص. ( كردند
ـ دوران خال

ار و  مياسال
:عصر نبوي

(  )28ص(
در 4گزينه  .1

عقايد و ارزش
عقايد و ارزش

در 1گزينه  .1
ـ در جهان

اسالم جهان
ـ ماركسيسم
رهايي از چن

در 2گزينه  .17
ـ استبداد قو
ـ انقالب اسال
ـ فرهنگ ج
ـ انسان از د

ـ ف 4درس( 
در 4گزينه  .17

ها ـ مقاومت
فرهنگ اسال

جهان غرب ـ
ـ در آن حق 
ـ فص 2درس(
در كدام د ـ

ديدگاه اول
  
  
  

erv.ir

68

69

70

71

72

73



  
 

 

@sanjesheduc

ـ   2درس(

  )32ـ ص
 1ـ فصل  1

بنيـادين و   

 از درك و   

  دانشـمند  
ـه معنـاي      

  ها

 رياضـيات    

ش تجربـي  

ي اسـت و   
سفة اخالق 

ationgroup

2(  
غلـط  . ود آمـد 

ـ 1ـ فصل 3س
1درس(غلط  .  

؟ يك پرسـش ب

و مرحلـه قبـل 

 ابتدا به معنـاي
 شـده امـروزه بـ

ه دن با سوفيست

ت روش شـبيه

از روش....  و يمي 

شناسـي ة جامعـه   
وط به حوزة فلس

/08/1400(  

24ـ ص 1 فصل
وجو رن بيستم به

در(صحيح   .ند
.ر را داشته باشد

وجود دارد يا نه؟

فلسـفي دهـاي  

سوفيست در ظ
ي گرفتـه يونان

رديف نشد طر هم

فلسفه به جهـت 

يد فيزيـك، شـ   

ر حـوزة فلسـفة
مربو ،كند مي  ي 

/14 ومدمرحلة (

  

ـ 3درس(حيح  
ستعمره، طي قر

كرد ميستفاده 
متغيرهاي  سش

ر از عالم ماده و

ه را طرح پرسش

لفظ.  دانايي بود
كه از سوفيست

 و يا شايد بخاطر

.عات استموضو

ماننـد  مـي   علـو . 

در ؟،ست يا خيـر 
 را بررسي عقالني

25  


ت و علوم انساني 

صح .رود ميشمار 
نة كشورهاي مس

 يا ماركسيسم ا
ايي پاسخ به پرس

فراتر  يلمت يا عا

زير .باشد نمي ت

ناي دوستداري
 در زبان عربي ك

فيست بخوانند

ترين م ن بنيادي

.ه وجـود اسـت  
  .تداللي است

يط اجتماعي است
دي علم اخالق

 فلسفه

 يازدهم؛ ادبيات

نو به شم ستعمار
طلبان استقاللي 

ند ناسيوناليسم
م فقط بايد توانا

  )32ـ  2

ر عالم ماده است

ين گزينه درست

به معنني دارد و 
 و لفظ سفسطه

ل نبود او را سو

ت كه موضوع آن

ي موضوع فلسفه
يات عقلي و است

انسان تابع شراي
قوانين بنياد كه  

سنجش

   )نمودار 

ي از كودتاهاي اس
هاي گيري جنبش

غربي ماننهاي  ش
ت در سطح دوم

4ـ  16ـ ص .1

ستي منحصر در

 

 فقط محتواي اي

يوناناي   كه ريشه
 تنزل پيدا كرد

 

ع و فروتني مايل
 

ر علوم اين است

ا مقدار است ولي
ش فلسفه و رياضي

انديشه و افكار ا
علمي يعني ،ل

    
 

 .رست است

11ـ ص 1فصل

 .رست است

موفقي ةوژه،نمون
گ و پس از شكل

  )24ص 
ز مكاتب و روش
جهاني در عقالنيت

2.3.هاي  درس 

 .رست است

ش كه آيا عالم هس
  لسفه است

.درست است
ل تفكر فلسفي

  .سفي است
 .درست است

ي است كي عرب
كار به مغالطه داً

  .ي است
.درست است

ط به علت تواضع
.درست است

ي فلسفه با ساير

 .رست است

ت ياضيات كمي
كنند ولي روش 

 .درست است

 مسئله كه آيا ا
ر فضايل و رذايل

www.sanjeshse

در 3گزينه  .17
فـ  2درس( 
  

در 2گزينه  .17
ـ كودتاي نو
ـ استعمار نو

ـ ص 1فصل
تعمار، اـ اس

ـ فرهنگ ج
(  )16ـ ص

  
  

د 1 گزينه .17
اين پرسش  

مربوط به فل
د 3 گزينه .17

طبق مراحل  
دريافت فلس

د 2 گزينه .17
فلسفه لفظي  

بود ولي بعد
كاري مغالطه

د 4 گزينه .17
سقراط قطعاً  

د 3 گزينه .18
تفاوت اصلي  

  .است
د 1 گزينه .18

موضوع رياض  
مي  استفاده 

د 2 گزينه .18
ي اينبررس  

بررسي معيا
  .است
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. شود مي  ل 
ار اسـت و  

 كسـي بـه   

بـر   يمي عظ
رد پـس از  

رفتاران در 

جربـي بـه    

وري علـت  
،  زش منظم

  . ه است

ل بررسـي       

ationgroup

 گوناگون منتقل
گذ ثيرأت ،شود ي

راگ. پردازند مي
 

   .ست

رار بگيرد رنج ع
وشنايي خو بگير

رده و به حال گر

هاي علـم تج وش

پرخو . شود مي ي
كند كه ورز مي 

ت توصيف شده

وش علمـي قابـل

  . راكي است

/08/1400(  

ص، يعني علوم
مي  ضاف محسوب 

م  ة باورهاي خود 
 .درا كنار بگذار

  .ان است

آنها فلسفي نيس

رض كامل نور قر
 چشمان او با رو

  . است، ببيند

ساس رضايت كر

س سارا توسط رو

ش سالمتيو كاه
بيني پيشها  ده
پردازش اطالعات 

   . ف شده است

در نتيجـه بـا رو

  . ي است
ي از پردازش اد

/14 ومدمرحلة (

  .ت

خاهاي  محدوده
مضهاي   فلسفه

رةر درباي به تفّك
آنها ر كه لزوماً ن

ه به زندگي انسا

شند ولي روش آ

ر رفته و در معر
تدريج ي اگر به

 شناخت اشياء ا

ضعيت خود احس

پس،  دهد مي رار

ن تناسب وزن و
معلولي بين پديد
ةن فرضيه پديد

شار رواني توصيف

پذير نيسـت و د

ه و شكل ظاهري
هايي بيانگر مثال 

26  


ت و علوم انساني 

شناسي است رفت

به مشناسي    رفت
فلسفي كه ازي 

  .تاريخ است

ها گاهي ي انسان
يند، نه اياب مي  ت 

دهنده كس معنا

انديش مي   و غيره 

ت به خارج از غار
يقي را ببيند ولي
ري را كه عامل

يافته است از وض
  .ش خواهد كرد

ا در اختيار او قر

جب از بين رفتن
 روابط علت و م

در اين 1گزينه  
فشا ةرضيه پديد

پ تكرار،  بر خواب

ي از قبيل اندازه
» زاويه منفرجه

شناسي

 يازدهم؛ ادبيات

شناسي و معر ي

و معرشناسي    ود
شناسي   در انسان 

ربوط به فلسفة ت

پذيرند و برخي ي
 آن باورها دست

ند و فلسفة هر ك

نند خدا، آزادي

به سرعت ،ن غار
يك از اشياء حقي
 و سپس آن نور

رهايي يدان غار 
ن از زندان تالش

حافظه را ة زمين

پرخوري موج: د
 بعد از شناخت

:ها گزينهساير . 
در اين فر 4ينه 

آن ب تأثيررسي 

هاي حسي يژگي
دنبال ]و نيز[ن 

ش روان  
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شامل هستي هسف

ين بنيادي وجو
،شناسي  هستي

  .ثر استؤمي 
 

طرح شده كه مر
 

مي  ت باورهايي را 
چرايي قبولبه 

سازن مي  را  فة ما
 

دين فلسفي مانن

اد شده از زندان
ي د توانست هيچ
ء واقعي را ديده

 كسي كه از زند
راي رهايي آنان

 انجام شده در
  

فرض وجود دار 
محقق .  معلول

.هش خواهد داد
گزي.   شده است

ملياتي ندارد برر

و صرفاً كيد برتأ
شكل گرد گشتن

    
 

.درست است
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ت فيلسوفان در

شناسي   علم روان
.درست است

نه موضوعي مط
.درست است
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م در مسائل بنيا
 .رست است

طون اگر فرد آز
شود و نخواهد يم

خواهد بود اشياء
 .درست است
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خواهد خورد و بر

  . رست است
تحقيقات علمي
. ي رسيده است
  . رست است

چهارم اين پيش
تن تناسب وزن
 پرخوري را كاه
ر قالبي توصيف

  . رست است
ابليت تعريف عم

  . رست است
تاكي به معناي 
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و افكـارش     

شـفاف و  ، 
افراد بـا   ةم

خوانـدن و   

ـتي اشـاره   

 ةجنبـ  :اب 

به عبارت  .

كـه زودتـر   

د متفـاوت    

ationgroup

ر مـورد رفتـار و

، ه شـكل دقيـق  
ويند كه بايد هم

  .شد

حرف زدن و يـا خ

عامل زيسـ أثير

  . يم كرد

  . ت

اضـطرا 4زينـه  

.استافظه خود 
  .ويند

ت كودك است ك

القي بـراي افـراد

/08/1400(  

از خود فـرد در 

هاي مورد نظر به
يف عملياتي گو
باش متغييرها نمي

دك شروع به ح

تأبه  ها ير گزينه

ل مختلف تقسي

ماهگي است 8 ،7

گز/  هيجاني ةنب

ونگي تقويت حا
زي فراحافظه گو

 

ت حركتي درشت

انجام عمل اخال

/14 ومدمرحلة (

ه پرسش كتبي،

بايد متغييرهها 
تعري ،اشته باشد

عريف عملياتي م

الزم است تا كود

شده است در ساي

 راحتي به مراحل

7سني  ة و دامن
  )اهگي

جن :عالقه 3ينه 

ن به دنبال چگو
آموز  نوع مهارت

 . يا مردانه است

مهارت 4گزينه 

كن است دليل ا

27  


ت و علوم انساني 

يق ارائهش از طر

ه گيري  در اندازه
را دها  ن ويژگي

تعها  ساير گزينه

ي خاص نهفته ال

حيطي اشاره ش

توان به نمي شد،

زندگي طفوليت
ما 3يا  2(ل اول 

 

گزي/ تي حركـ   

 است كه نوجوان
اينبه  . بگيرند

رفتارهاي زنانه ي

گ. كند مي ف بروز
  

هرچند ممك ،ت

 يازدهم؛ ادبيات

كه در كدام روش
  . نامه است ش

صحيح و سهولت
ز متغيير كه اين

س .يكسان برسند

شتن يك آمادگي

عنوان عامل مح  ه

ل پيوستگي رش

ز ةدور كودك و
سال 2،  يتطفول
  سالگي 5يا 

 سالگي 12تا  7

  . ختي دارد
جسماني ةجنب

كودكي اين ةور
 اطالعات را فرا

ي نشان دادن ر

ت حركتي ظريف
. ريف اشاره دارد

عمل اخالقي است

سنجش

بايد بدانيم ك ال
روش پرسش ؤال

 يك آزمايش صح
به تعريفي ازوند 

يك سان و يا تقريباً

خواندن و نوش،  ن

ديو بر فرشته به

دليل   انسان را به

رفتار اجتماعي ك
ط،  خند اجتماعي
ي 4،  كودكي اول

7،  كودكي دوم 

شناخ ةره به جنب
ج :تفاده از قيچي

ره نوجواني با دو
 حافظه سپردن

ش جنسيتي براي

 زودتر از مهارت
به حركات ظر 3

ي همان انجام ع
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سؤگويي به اين 
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  . رست است
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  . رست است
 مربوط به رشد
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، هاي گروهي ي
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شد درك اخالقي
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