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 آزمايشي آزمون پاسخ تشريحي
  چهارممرحلة ـ  يازدهمسنجش 
)26/09/1400(  

)يازدهم( و علوم انسانيادبيات   

  

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

  . ر ميان بگذاريدارزشمند خود را از طريق آدرس فوق با مدير توليدات علمي و آموزشي اين مجموعه د

    sanjesheducationgroup@  هاي آزمايشي سنجش كانال تلگرام آزمون
 

12از  6آزمــــون   
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@sanjesheduc

 –قـراري  ي 

: طـوع * ر  

  
بـه معنـي    

ationgroup

بـي – نـاآرامي   

نامـدار –عـروف  

.مجازاً سرشت» 
مجـازاً ب» لب«. 

  . قد مجاز

2/09/1400(  

فروختن مجـازاً

مع –مشـهور  : ه 

  . والخير است

»آب و گل«* ق 
.ن شيرين است

فا* » ر به بستر

26 چهارممرحلة 

  ن 

براف –ور شدن  ه

خنيـده* وجـه  
  . ري

  عت 

ب به ابوسعيد ابو

استعاره از عشق
سخنان –) مرتبه

  
شهر«تشبيه  * 

2  


م( و علوم انساني 

  ).كنيد

كار بردن  مكر به

شعله: التهاب*  

تو –لطف  –ان 
كار بيهوده –وي 

رفع ←رفأت ) 4

  زنّار  ← 

ي مذكور منسوب

ا »گوهر«) * ت
م 2(جود شمس 

.س تبريزي است
.استعاره دارند 

)2(سي 

يازدهم؛ ادبيات

اشتباه نك» فعت

 

حيله و –كردن 

  : ها ن
 يا اخطار كردن

  . ي كم

احسا: عنايت*  
رو زياده: كاري ف

4  حجوب 

ذنّار –طوق  ←
  التفات  ←ت 

   

رباعي) ب 

مرتبه در عبارت 
ب استعاره از وج

ستعاره از شمس
»ران خشم و آز

  د تشبيه 

 فارس

سنجش ي

رف«ين واژه را با 
  غيرتي

 اي از مردمسته
  موافق  –

يقت را پنهان ك

اند و اصالح آده
 براي ترساندن

روشنايي –دك 

ه بر شتر بندند
گزاف* فرمانبري 

  : ها ن
مح ←مهجوب  

  : ها ن
←طوغ ) 2   

الطفات) 4 

  : ها ن
)مثوبات ←ت

  : اند از عبارت
     خي 

  : شده
2( از عالم معنا 

ترتيب همگي به» 

اس» مه«*  شهر 
فور«* ي دارند 

فاقد –قمند نشو 

    
 

 .رست است
  : اي فرد

اي(مهرباني  –ت 
بي –اراده بي: صر
دس –شكل  –ر 
–عقيده  هم –سو 
حقي –سازي  نگ

 .رست است
ه غلط معني شد

ويژه ياد بلند به
نور اند: كورسو* 

 .رست است
  : هاي مذكور

كجاوه كه –مهد 
ف –اطاعت  –ي 

 .رست است
اليي و اصالح آن

)3  مشحون ← 
 .رست است

اليي و اصالح آن
نصيب بي ←ب 
   امل  ←

 .رست است
اليي و اصالح آن

مصوبا) (حميت 
 .رست است
ها ع و اصالح آن

لدين محمد بلخ
 .رست است

شد هاي خواستهه
استعاره»  غيب

»قند –گلستان 
  

مجازاً به معني
بخشي جان»  بهار

 .رست است
  : هاه
كنايه از عالق» ه

www.sanjeshse

  
 
در 3گزينه  

هامعني واژه
شفقت: رأفت

سست عناص
ظاهر: هيئت
همس: متّفق

نيرن: تلبيس
در 2گزينه  

هايي كهواژه
فر: نهيب* 

* -اضطراب 
در 4گزينه  

همعاني واژه
م: محمل* 

برداري فرمان
در 1گزينه  

هاي امالغلط
مشهون) 2
در 2گزينه  

هاي امالغلط
نسيببي) 1
←عمل ) 3
در 1گزينه  

دو غلط امال
←هميت(
در 4گزينه  

موارد غلط و
ال جالل) الف

در 4گزينه  
بررسي آرايه

خزائن«) 1
گ –باغ «) 2

.دهان است
م» خانه«) 3
شهر و«) 4
در 2گزينه  

بررسي آرايه
دل منه«) 1

erv.ir
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@sanjesheduc

در سـروده  

. ـان اسـت  

حـذف بـه   

 قسـمت  (ي    

جملـة  (ـن       

ـذف فعـل   

ationgroup

  . موالناست

    

د» سـخنان «ـي   

  .شود
  .گذار است

ر اختيار نامحرمـ

ح) شد( اسنادي 

ل غيـر اسـنادي

ـد نـه يـاد وطـن

حـ -) ه وابسـته 

2/09/1400(  

تضمين از شعر 
  
.زيبارو -2گواه  

مجازاً بـه معنـي 

شروشن مي -2 
كنايه از تأثيرگ» 
   

  ت به باغ 

ز قرار گرفتن در

  : ها جايگاه آن

فعل –)  وابسته

فعـل –) وابسـته 

زم سـياحت كنـ

جمله(ن انداخت 

26 چهارممرحلة 

»ها مرا رها كن
). رزمشاه است

-1به معني ) ب

»زبان«قط واژة 

.كنداثر مي -1
»آتشين«.  است

.خوردچشم مي

حيات – به نقد 
.  

ة اسرار و بيم از

هاي تبعي و جش

 

جملة(ضعيفان 

جمله و(برافكن 

دگر نه عـز) ساز

ه شور در جهان

3  


م( و علوم انساني 

بنه به بالين، تنه
الدين خوار جالل

قد ايهام تناسب

، ولي فق)كندروار

 دارد؛ به معني 
مجاز از سخنان

به چ» شمع«شي 

جان :تشبيه) ب
خبر افتاديد، بي

 راز از صندوقچة

  .  است

ينك يافتن نقش
  رار مفعول 

  اليه
  ) ندارد 

  .   است

 ) ح موارد غلط
 (  

  )قش اضافي

كني به حال ضي

وي چو آتشت ب

س پيوند وابسته( 
  
اين همه) ساز ته

   

يازدهم؛ ادبيات

و سر بر«عبارت 
م اسب سلطان ج

فا. (ايهام دارد» 

سك –ون شمع 

ايهام» گيردمي
م» من« و براي 

بخش و جان» دم

ب  اطرافيان 
 محبوب را شني

شكست، افشاي
 

 و حاوي اغراق

كرار هستند و اي
تكر: هاشكايت) 

ا طوف به مضاف
/ي وجود دارد 

صراع دوم متمم

اصالح(شده  خص
)اضافي / نهادي 

نق/ گروه متممي 

نظر مي) ساز سته

پرده از رو) ساز ه

كه) جمله هسته
.ه قرينة لفظي

پيوند وابست(كه  

...عال و منادا و 

سنجش ي

ع – مردم زمانه 
نام» بادپا«. (ست

»شاهد« –خيص 

چو(شود فت مي

م« –ق و محبت 
ستعاره از فتيله،

خنديان گريه مي

   
ا -2روزگار  -1 

ز اوصاف جميل
  كر و انديشه

كه نبايد دل را ش
 ). اقعي نيست

نظر گرفته شده

تك –ل بد –وف 
)2    مم

 به مسند يا معط
نيست به معني/  

در مصل منادا و 

ير پيوسته مشخ
گروه(التفاتت  
گ(در ضميرش  

   
پيوند وابس(كه ) 

پيوند وابسته(كه 
  .ييعنا

ج(وري آموخت 
به) كند(سنادي 

ك)جملة هسته( 
  . وي

 اساس تعداد افع

    
 

مجازاً به معني 
ق و استعاره اس

استعاره و تشخ 
 .رست است

  : هاه
ده، دو تشبيه ياف

  . ود
استعاره از عشق 

سا» شمع«براي 
مي« اول تناقض 
 .رست است

:هاي هر مورده
دوران به معني

هر كه خبري از 
به معني فك» سر

علّت اينك: تعليل
 كه اين دليل وا
مورد اضافه در ن

 .رست است
بعي شامل معطو

معطوف به متم 
معطوف: هاليت

هست(رار نهاد 
در مصراع اول» م

 .رست است
گاه و نقش ضما

)2  )ش مفعولي
)4  )ش اضافي

 .رست است
:شده د خواسته

)جمله هسته(ت 
  . ي
ك) جمله هسته(

ذف به قرينه مع
 سر كويت مجاو
حذف فعل غير اس
ر زبان شيرينت

به قرينة معنو) د
 .رست است

ت هر گزينه بر

www.sanjeshse

»زمان«) 2
فاقد اغرا) 3
»كبك«) 4

در 3گزينه  .
بررسي آرايه

در سرود) 1
شوديده مي

»آتش«) 2
ب» زبان«) 3
در بيت) 4

در 2گزينه  .
بررسي آرايه

د: ايهام) الف
:تناقض) ج
س«: مجاز) د
حسن تع) هـ
در صورتي(
عنوان م به) و

در 4گزينه  .1
هاي تبنقش

:بوستان) 1
چشم شه) 3
تكر: سرو) 4

اندام«: توجه
در 1گزينه  .1

بررسي جايگ
نقش(آريم ) 1
نقش(دلم ) 3

در 3گزينه  .1
بررسي موار

شنيدمت) 1
قرينة معنايي

(به خدا ) 2
حذ) دهممي
كسي بر) 3

ح -) وابسته
آفرين بر) 4

باد(اسنادي 
در 2گزينه  .1

تعداد جمالت

erv.ir
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@sanjesheduc

  )مله
  .ت

كـه نقـش   

ت وفـاداري   

ري در دام   

 در گزينـة  

ري عمـر و  

ationgroup

جم 4) (ه معنايي
چنان يارت است

  ) بدل( 

  .شوده مي
ك(راي تـو اسـت   

  
  طبع

درخواسـت(سـخ   

ت روح و گرفتـار

مده است، ولي

هشدار بر ناپايدار

2/09/1400(  

  ) جمله 2 (

حذف به قرينه( 
چ آن ناتمامي) ي

ميرزا عباس – 

  ) ف

  ) بدل(لوي 

زندة قيد تشبيه
بدل بر: خود * 

). شوداصل مي
ط اعت و مناعت

هوم گزينـة پاسـ

اسـارت«هـا،  نـه   

آ» آب –طوطي 

تأكيد و ه«سخ، 

26 چهارممرحلة 

...).اند و دويده 

است –) عنايي
هستي(اه تمامي 

)معطوف(ويش 
  )بدل(

معطوف( و گداز 

ر به موالنا يا مول

تشبيه است، سا
.ند جمله است

هاي نفساني حا
توصيه به قنا) 4

ي است، ولي مفه

هـوم سـاير گزين

ط –روح باقي « 
  . است» ن

وم گزينة پاسمفه

4  


م( و علوم انساني 

–اي برده: اندده

ذف به قرينه مع
كنون ما/ ت بود 

هاي شخصي خو
(هاي يزد ز بچه
پر سوز –) طوف

مشهور –) بدل(

كه ادات ت) چو( 
مسن) جرم(رفي 

ه تمنيات و هوا
  طبع ناعت

  گر 

كرم و نيكوكاري

و مفه»  دنيـوي  

ها تحت عنوان
يگاه اصلي انسان

  .ست

و م» هان فرصت

يازدهم؛ ادبيات

عنايي حذف شد
   
   

حذ(هستي  –) د
ند اختر هوادارت

  :  گزينه
هبا دريافت: بعي

ا –) بدل(شايق 
معط(هوي مردم 

  .ت
(الدين   به جالل

از طرفي. است
و از طر) جرم(ي 

كه از توجه به(ي 
ارزشمندي من) 

  ام غروب
ي با سربازان ديگ

ك) غير از پاسخ(

رت به تعلّقـات

هت كه در گزينه
جاي«رين، يعني 

ا» هاد در پديده

 و از دست دادن

سنجش ي

عين به قرينه مع
)جمله 4(ميرم 
)جمله3(وخت 
  ) مله

بودند(هوادارت  
دي اول، صد بلن

ها در هرشاخص
هاي تبخان نقش
آقاي ش: ي تبعي

هياه: هاي تبعي
است) و( ميانوند 
ملقّب: ي تبعي

متمم ا) چو(فة 
اليه براي مضاف: 
 

ت ننگ و خواري
)3  قرّبين

  : ده
شاهيان به هنگا
غول و جايگزيني

  ن جنگ 

(هاي همة گزينه

وابستگي و اسار 

ه، روح الهي است
 معنا و بهشت بر

تجلّي خداوند« 

ف بر گذر عمر

    
 

افعال مع(دويده 
بم –جانا  –شوم 

سو –بشويم  – 
جم 3( داد  –ود 

–بودي : منظور
هاللي بود:  بيت

 .رست است
هاي تبعي و شش
خ –آغا  –شاه  

هاينقش –خص 
هنقش –موالنا  

داراي» ز و گداز
هاينقش –خص 

 .رست است
  : نه درست

دليل حرف اضا ه
:بيگانه) * فعول
 .نهاد: دل). * 

 .رست است
  : هاه
في و مذمتن: ال

الي عارفان و مق
 .رست است

شد هاي ترسيمنه
حكومت خوارزمش
شدن سربازان مغ

رگيري در ميدان
 .رست است

شده و ه اع داده
  . ست

 .رست است
عدم«: ه پاسخ

  . است
 .رست است
شده ت مشخص

همانا عالم» ف
 .رست است

:يح گزينة پاسخ
 .رست است

تأسف«ها،  گزينه

www.sanjeshse

د –برده ) 1
ش –آمد ) 2
خواستم) 3
بو –بود ) 4

افعال بيت م
شكل كامل

در 1گزينه  .1
بررسي نقش

:شاخص) 1
فاقد شاخ) 2
:شاخص) 3

سوز«: توجه
فاقد شاخ) 4

در 3گزينه  .1
توضيح گزين

به: خورشيد
مف(تو را : ت

)نهادي دارد
در 1گزينه  .1

مفهوم گزينه
بيت سؤا) 1
همت واال) 2

در 4گزينه  .1
اصالح صحن

نابودي ح) 1
ش كشته) 2
شدت در) 3

در 2گزينه  .2
مفهوم مصرا

اس) محبوب
در 3گزينه  .2

مفهوم گزينه
ا» نفسانيات

در 4گزينه  .2
مفهوم قسمت

يوسف«پاسخ 
در 3گزينه  .2

مفهوم صحي
در 1گزينه  .2

مفهوم همة

erv.ir
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@sanjesheduc

) 4د گزينه 

: »تطیـر«، )

: »فـع الّنـاس

 3و  2هاي 

2  

 11كتاب ←

و  1گزينـه  

 كـه بـراي   
مبلغ را در 
شهرش باز 
گرفـت كـه     
و چـوب را     

. كشـيد  ـي  
ج داشـت،   
ـول بـه او   

ationgroup

  1س 

رد(زند  يب نمي

)4و  3هـاي   نـه 

أنف«) 3و  1ـاي  

ه رد گزينه( مان 

درس  26ص  

←) 3و  1هاي 

 3(  

رد گ(هشتاد بـار  

 آن دو خواست
و وعده داد كه م
جر نتوانست به ش
داد و تصـميم گ
سـت، بنويسـد و
مدن تـاجر را مـ

اش احتيـاج نواده  
ترسيد پـ زيرا مي

2/09/1400(  

 

درس 11ص  11 

آسي: »الترض«) 4

رد گزين(   اسـت 

هـا رد گزينـه (م   

م مكالسي برنده

11كتاب  ← 

ه رد گزينه( ـات

رد گزينه(ستم 

هش: »انین مرّه« 

، روزي يكي از
ت، گرفت و به او
ا گذشت اما تاج

ت نـدش را از دس
 اتفاق افتـاده اس
شست و انتظار آم
ن آنچه كـه خـا
ستش شتافت، ز

26 چهارممرحلة 

 . ته شده است

كتاب ←) 3و

و  2هاي  گزينه

زائد» پرنده«ه 

تـرين مـردم تني 

هم: »زمیلتنا الفائزه

)1و  4هاي  ينه

ملمعـبهترين : »

دوس: »صدیقي«، 

)2و  4هاي  ينه

كردند، ندگي مي
فر احتياج داشت

ها روزها و شب. 
ت شد اما اميدش
رح آنچه برايش
نشس  كنار دريا مي

 آن يافت و با آن
بلغ به خانه دوس

)2(

5  


م( و علوم انساني 

در نظر گرفت» د

و 4و  2هاي  ينه

رد گ(داركوب : »

ترجمه/ ها  ل، بال
  3درس 

داشـت دوسـت : »
   1درس  7 

ز«) 4و 3و 2ي 

رد گزي( دروغگو 

حسن امللمعاتأ « 

،)1رد گزينه (د 

رد گز(رسد  مي 

ي نزديك دريا زن
براي سفي را كه 

.ش وكيل گرفت
س بسيار ناراحت

اي براي شر نامه
وستش هر روز ك
ول و نامه را در

مراه با همان مب

(، زبان قرآن 

يازدهم؛ ادبيات

تقدير سياه و بد«

رد گزي(ت نشد 

»نقار الخشب«) 1

دو بال: »جنـاحین
د 34و  33ص  

»أحـب الّنـاس«، )
ص 11كتاب  ←

هاي د گزينهر) (ي
1  

د: »کّذاب«) 1و  

)3و  2و  1ي 

به پايان رساند: »

  3رس 

:»تصل«) 2و 1 

كوكار در شهري
ت و از او مبلغي
اوند را بر سخنش

پس. شدن نيافت
دهد و ن آن قرار 

دو] از طرفي[ما 
را برداشت و پو  

رش بازگشت، هم

 عربي،

سنجش ي

  . ت

«ضافه با مفهوم 

مجازات: »العوقب«

1رد گزينه (ش 
 3س 

ج«، )4و  1هاي 
11كتاب  ← 

)3و  2هـاي   نـه 
←) 3و  2ينه 

زمان فعل ماضي
1درس  15و  1

3هاي  د گزينه

ها رد گزينه(اند 

»م«، )4گزينه 

در 38ص  11ب 

هاي رد گزينه( 
  3درس  

ديم، دو مرد نيك
نزد دوستش رفت

گرداند و خدا مي
تي براي سوار ش
ند و پول را در آ

ام.  دريا بيندازد
ساحل ديد، آن
كه تاجر به شهر

    
 

است» گي به آن
 .رست است

عنوان مورد اض به 

 .رست است
«خشنود نكرد، 
 .رست است

مغز كوچكش: »غیر
درس 33ص  11 

 .رست است
ه رد گزينه(ها  له
)3رد گزينه (د 

 .رست است
رد گزين(ل شد 

رد گزي(ن مردم 
 .رست است

ز=(كرديم  وض
3ص  11كتاب 

 رست است 
رد(كند  ديك مي

 .رست است
ا استفاده كرده» 

 2س 

 .رست است
رد گ(تواند  نمي 

 .رست است
كتاب ←سايد 

 .رست است
مرغ مگس: »ن

32ص  11اب 
  :ك مطلب

شود در زمان قد
پس ن فرت كند

م  زمان به او باز
ن جهت كه كشت

كاري كن ب كنده
و نامه به داخل

ب عجيبي كنار س
ك  از مدتي زماني

www.sanjeshse

عدم دلبستگ
در 2گزينه  .2

)ب(گزينة 
   

در 1گزينه  .2
خ: »ما أرضی«

در 3گزينه  .2
دماغه الصغی«

كتاب ←
در 2گزينه  .2

بال: »زعانف«
كند پرواز مي

در 4گزينه  .2
سؤال: »سئل«

سودمندترين
در 1گزينه  .3

عو: »تبادلنا«
ك ←) 4و 

در 2گزينه  .3
نزد: »یقرّب«

در 4گزينه  .3
»فقد استفاد«

درس 18ص 
در 1گزينه  .3

:»الیستطیع«
در 2گزينه  .3

آفس: »تسلل«
در 3گزينه  .3

الطائر الطنان«
كتا ←) 4

ترجمة درك
ش حكايت مي
تجارت مساف

ترين نزديك
گردد؛ از اين

اي چوب تكه
همراه پول و

هان چوبناگ
پس. خريد

erv.ir
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ول زمـان،     

  

، )2گزينـه  

  .هستند

ationgroup

ستانشـان در طـو

  !داد ست 
!وستش برساند

  )4 گزينه 

گ) (ریـه و املدینـه

 و جمله فعليه ه

2/09/1400(  

ي كردنـد و داس

!  
    !رد

  !د
    !سد

 اميدش را از دس
كه مبلغ را به دو

رد(متعد ، )3ه 

  )4و  3

القر) (ت و اقرتبـت
  .اد هستند

، جواب شرط)4

26 چهارممرحلة 

وند، سپاسگزاري

   

ر از تاجر گرفت
ي سكونت مي كر

قيقت آگاه نكرد
 به دوستش نرس

ر ناراحت شد و
ك نفر خواست ك

رد گزينه(تفعال 

3هاي  رد گزينه(

ابتعـدت(، )1ينه 
، متضا)4گزينه 

4رد گزينه (ماض 

6  


م( و علوم انساني 

ر دو مرد از خداو

  ! ن برادران
  ! و پشيماني

ت، مبلغ را دو بار
 در شهر ديگري

ت، تاجر را به حق
ترسيد چوب مي

بسيار) 2 
از يك) 4  !ت

زيد، من باب است

 3(  

(، فعل مضارع )

گزي) (تی و غداتی
) (جاهل و العاقل

فعل م: عّذب، )2

يازدهم؛ ادبيات

او گفت پس هر

 

بهترين) 2 
كرم و )4 

دوست) 2  ! داد
تاجر،) 4 

دوست) 2 
تاجر م) 4 

  ي را نيافت؟

   !خريد ،
را در آن گذاشت

، ثالثي مز)2نه 

و 2هاي   گزينه

)4و 1هاي  گزينه

عشیتی: (ص كنيد
الج) (اوه و صداقه

رد گزينه (ماض 

سنجش ي

اش حقيقت را به 

 2ب دهم درس 

     
    

زگشتش از سفر
   !ت پولش نبود

 !ي، موفق شد
   !ب، بود

كه كشتي  زماني

ش احتياج داشت،
د و پول و نامه ر

رد گزين(، متعد 

رد(إليه  ، مضاف

رد گ(عله الوعد 

ن نيست مشخص
عد) (3گزينه  (

فعل م: قالوا، )1ه 

  
 

 .ن اشاره شود

    
 

ولي دوستش. د
  .  شد

كتاب←ت كرد 
 .رست است

  : ها نه
)اداء امانت! (ري

   !راستگو
 . رست است

    :ها نه
بلغ را قبل از باز
محتاج بازگشت

 .رست است
  : ها نه
دار نجام امانتر ا

مه در يك چوب
 .رست است

چه اتفاقي افتاد،
  : ها نه

اش آنچه خانواده
كاري كرد  كنده

 .رست است
 من باب إفعال،

 .رست است
،)1رد گزينه (ر 

 .رست است
فعل و فا» فاعل

  .رست است
  تحه الدال
  .رست است

 دو متضاد در آ
)الدنیا و االخره) (

 .رست است
ردگزينه(مضارع 

 .رست است
تخوان پوسيده 
. رست است

بايد به مكان) ین
 .رست است

  مرفوع
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خ بـه ايـن   

كه در طول 
ن بشـر بـه    

 بار زندگي 

ايـن  . سـت 
. دف اسـت  

 با دستگاه 
 آن هـدف    

ـراي آنكـه     

نپيمودنـد،    

ـر مـردم و     

فع دنيـوي     

ا تفكـر در   

ationgroup

خداوند پاسخ.. . 

است كب شده 
 ادعاي رسـاندن

آيد و يك يا مي

ن جستجوگر اس
هـد ك زندگي بي

خداوند كه. ست
ي رسـيدن بـه

فرسـتاد، جـز بـ

ن راه مخالفـت ن
  17صفحه » 

ودن سـطح فكـ

طر حفـظ منـاف

توانستند بـا  مي
 29  

2/09/1400(  

.ز به آب، هوا و 
  7صفحه . ت

ضمين كند، سبب
ها با اين مكتب 

ط يك بار به دني

اي مقدس انسا
اهي از زيان يك

ت رها نكرده اس
 داده و او را براي

سوي بندگان نف

ل كتـاب در آن
».ن وجود داشت

سبب مختلف بـو

خـاط داند كه بـه  

 شده بودند كه
صفحه .خ دهند

26 چهارممرحلة 

 )4ه 

  . ت

مانند نياز دارد، 
 انسان داده است

 سعادت او را تض
.ب بشري باشيم

ت كه انسان فقط
8  

ها دغدغه» دگي
ش زندگي و آگا

ي را بدون هدايت
دفي معين قرار

   10و  9

رسوالنش را به س

سالم است و اهل
ي كه ميان آنان

س به» قدر عقولهم

هبران ديني مي

اي ها وارد دوره ن
ي مختلف پاسخ

 

7  


م( و علوم انساني 

رد گزينه(خبر : ل

است) متفرجون( 

طبيعي و غريزي
ها را نيز به ز آن

ازهايش باشد و
 از جانب مكاتب

استجهت جدي 
8صفحه . ي است

راه درست زند« 
ن و توجه به ارزش

كه هيچ مخلوقي
و هر مخلوقي هد

9صفحه ) 50/طه

خداوند ر! هشام

ن نزد خداوند، اس
ل رشك و حسد

کلّم الّناِس علی ق نُ 

 آن دسته از ره
2  

در واقع انسان. 
ها در طول زمان

)2(و زندگي 

يازدهم؛ ادبيات

أفضل، )2 گزينه 

الثي مزيد بودن

سته نيازهاي طب
رت آگاه شدن از

كه پاسخگوي نيا
ت و گاه متضاد

  6صفحه . اند

 زيستن از آن ج
صت تكرارنشدني

و» آيندة او«، »
 هوشياري انسان

تنها انسان بلك نه 
ه، براي انسان و

ط( ﴾ثّم َهدی لَقهُ 

اي«: كم فرمود
 10   

قطعاً دين«: ايدم
دليل د؛ آن هم به

رش االنبیاِء اُِمرنا ان
  19صفحه . ت

يني را از ناحيه
3صفحه . كردند

: .. كامل زندگي
هدايتي خود را د

 دين و

سنجش ي

 
رد(صفت : فضل

علت ثال به) رجون

دات زنده يك دس
ماده كرده و قدر

اي ك شتن برنامه
هاي متفاوت نامه

ا ني را ارائه كرده

دگي يا چگونه
نابراين، اين فرص

»هدف انسان«يِ 
هنده بيداري و

ي حكيم است، ن
طبيعي پاسخ داد
اعطی کلَّ َشیء َخل

ود هشام بن حك
صفحه» . كنند

فرم ل عمران مي
ت آن آگاه شدند

انّا َمعاِرش«: فرمايد
 و ارتقاء آن است

تالفات و چند د
ك يد را انكار مي

 دريافت برنامه
 خدا، نيازهاي ه

    
 

. رست است
األف، )1نه د گزي

 .رست است
یتفر(سم فاعل از 

 .رست است
ون ساير موجود
 عالم طبيعت آم

 .رست است
مي انسان به داش
ره شاهد ارائه بر

هاي گوناگوني امه
 .رست است

ف راه درست زند
كند؛ بن جربه مي

 .رست است
از قبيل چيستي

ده  مقدس نشان

 .رست است
ريدگارين كه آف

ت به نيازهاي طب
﴿ربّنا الّذی اكند؛ 

 .رست است
به شاگرد خو) ع

پيام الهي تعقل
 .رست است

سوره آل 19آيه 
 آنكه به حقانيت

 .رست است
ف كه مي) ص(بر

دن فرآيند رشد
 .رست است

 منشأ اصلي اخت
مبر جدپيا) رت

 .رست است
معه بشري براي
ل شده از سوي

www.sanjeshse
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در دنيا را تج

در 1گزينه  .5
هايي ا سؤال
مشغولي دل

   8صفحه 
در 2گزينه  .5

خداي جهان
عظيم خلقت
ك هدايت مي

در 3گزينه  .5
ع(امام كاظم

بندگان در پ
در 4گزينه  .5

خداوند در آ
مگر پس از

در 2گزينه  .5
حديث پيامب
تدريجي بود

در 1گزينه  .5
قرآن كريم

ثروت و قد(
در 2گزينه  .6
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برنامه ارسال
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ال « قـانون  

هـا را   ي آن  
  42صفحه 

ت فراوانـي  

خص كـرد    

وم واليـت    

رش اسـالم  

. پـذيرد  ـي    

 

 را معرفـي    

شـباهت  (  
 از حضرت 

. ي هسـتند    

ان برگـزار  
د و سـپس   

 كـرد كـه   

ationgroup

جمله  از. ... ست

ي آنكـه نـاتواني
ص. نمايد ست مي

 در آن اختالفات

 بايد ابتـدا مشـخ
   83و 

ز خود، بـه تـدا

يافت؛ زيرا گستر

 نبـوت پايـان مـ

 ».ت را انذار كن

د قصـد دارد او

 موسي هسـتي
ن پيامبري، پس

كاالت محتـوايي

سال زندگي ايشا
 مائده نازل شـد

براي مردم ايراد
81   

2/09/1400(  

و تحرك داده اس

 را بياورند و براي
سوره را درخواس

ب غير خدا بود،

ي پاسخ به آن 
و 82صفحه . رد

 جانشينِ پس از
  83صفحه . ت

لكه افزايش هم ي
  83صفحه . شد

 مردم با خـتم

خويشان نزديكت

 داده و خداونـد
  85صفحه ...  

ند هارون براي
ت پايان پذيرفتن

دچـار اشـك 84   

حج در آخرين س
سوره 67ا آيه 

همي بخنراني م
1صفحه » ست؟

26 چهارممرحلة 

اصيت انطباق و

تابي همانند آن
ها، آوردن يك س

ند و اگر از جانب

تم است كه براي
پذير ك پايان مي

خداوند با تعيين
ئوليت شده است

 از بين نرفت، بلك
تر ش  رهبر، افزون

 و ابالغ وحي به

خ«ي پيامبر آمد؛ 

 در ركوع صدقه
دقه داده است؟

مانن و براي من به
تفاوت(ي نيست 

حتـواي صـفحه

اين ح.  بجا آورد
 غدير خم، ابتد

آنگاه سخ. ف كنند
شان سزاوارتر اس

8  


م( و علوم انساني 

ررات اسالمي خا

اد كرده تا كتنه
ه  اثبات عجز آن

كنن ر نمييم تدب

دماتي درس هفت
يك و كدام ن باقي

به فرمان خ) ص
عطيلي اين مسئ

تنها يين دين، نه
 و نياز به امام و

ل يعني دريافت

ز جانب خدا براي

خ داده و كسي
ر حال ركوع صد

تو«: فرمايد مي 
د از من پيامبري

   88صفحه 

ها بر اساس مح ه

ا فريضه حج را
حجه در منطقه

همه مردم توقف
 مؤمنان از خود

يازدهم؛ ادبيات

 دارد كه به مقر

شك دارند پيشن
و درنهايت براي

آيا در قرآن كر«

هاي مقد  پرسش
 از رحلت ايشان

ص(رسول اكرم) ع
ن داده و مانع تع

به حكومت و تبي
 به دنبال داشت

، مسئوليت اول

شد و اين فرمان از

اي رخ ت كه واقعه
چه كسي در: يد

)ع(به امام علي 
؛ جز اينكه بعد)

ص). د پيامبر بود

ت و ساير گزينه

عازم مكه شد تا
الح ر هجدهم ذي

   88صفحه  

ده، دستور داد ه
چه كسي به! م

سنجش ي

 و قوانين وجود
   31صفحه 

هي بودن قرآن ش
ه سوره كاهش و

«: فرمايد ساء مي

 سؤال، يكي از
پس) ص(پيامبر

ع(كتب اهل بيت
فرمان» امامت« 

 جامعه اسالمي ب
را... ها و   و فرقه

)ص(گانه پيامبر

 از بعثت نازل ش

دريافت) ص(خدا
جد رفت و پرسي

)ص(يامبر اكرم
)ي در امر هدايت

كه خود) ع(رون

درست است 4نه 

ل دهم هجرت ع
ز اين مراسم، در
. غدير پرداخت

سوره مائد 67ه 
اي مرد«: رسيد

    
 

 .رست است
اي از قواعد سته

ص... » ر فی االسالم
 .رست است

كساني كه در اله
پيشنهاد را به ده

 .رست است
سوره نس 82آيه 

  46صفحه 
 .رست است

شده در متن رح
هاي پ  مسئوليت

 .رست است
اليم اسالم و مك

در قالب) كومت
 .رست است

نياز) ص(ل خدا
گر، ظهور مكاتب
 .رست است

گ هاي سه ئوليت
  

 .رست است
ود سه سال بعد
 .رست است

 واليت، رسول خ
ب به سوي مسج

 .رست است
ديث منزلت، پي
هي و پشتيباني
الف حضرت هار

 .رست است
ها تنها گزين ينه

 
 .رست است

ي اسالم در سال
مسير بازگشت از

به بيان حديث 
 .رست است

پس از نزول آيه 
 از آن از مردم پر

www.sanjeshse

در 4گزينه  .6
در اسالم دس
ر و ال ِرضار َرضَ

در 3گزينه  .6
خداوند به ك
ثابت كند، پ

در 2گزينه  .6
خداوند در آ

ص. يافتند مي
در 3گزينه  .6

پرسش مطر
يك از كدام

در 1گزينه  .6
بر اساس تعا

حك(ظاهري 
در 2گزينه  .6

پس از رسول
در نقاط ديگ

در 4گزينه  .6
ز ميان مسئا

 83صفحه 
در 1گزينه  .6

آيه انذار حد
در 3گزينه  .6

با نزول آيه
با شتاب. كند

در 2گزينه  .7
بر اساس حد
در امر همرا

رسول بر خال
در 4گزينه  .7

در ميان گزي
 84صفحه 

در 1گزينه  .7
پيامبر گرامي

در م...  .شد
)ص(پيامبر

در 3گزينه  .7
)ص(پيامبر
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د آن وجود 

، حضـرت  )

خدا ندارد و 
ده و هرگـز    

  .د
چهـار هـم   

 يماد اياش

به  يخ كامل

خـدا   نديو

از  زيـ ن دهي
مطلـق   ازـ 

اگـر  . سـت 
وجـو و   ـت   

 نكـه يـت ا 
ت و هرگـز   

 ازين يب ديبا

ationgroup

تر حديثي مانند

)ص(مل پيـامبر    

جز انكار خ يا ره
م سـازگار نبـود

نديدا را انكار نما
چ نـه يسـت و گز  

  7صفحه . ت

 افتيدرك و در
  .تند

هستند، اما پاسخ

گو يها م آن نين
 11  

يبروند، آن پد ن
ـ   يـن يست كـه ب

 صورت گرفته اس
فـراوان بـه جسـ

علـ. گذاشـت  يـ 
اسـت يرا علت ده

جهان حتماً ب ش

  . شود

2/09/1400(  

ت كه شايد كمت
   90صفحه 

ـود، فقـط شـام
   91و  90ه 

علم بداند، چار 
خدا با قبول علم

وجود خد توانند
د منكـران خداس

خارج است يجرب

و، تنها قادر به د
ستين يي شناسا

ه يطالب درست

همچن. س اوست
صفحه. گ است

نياز ب اي نباشند 
مقدس خداوند اس

انسان يوجوگر
تحمل زحمات ف

نمـ يعلمـ  يهـا 
ديور دارد آن پد

بخش يعلت هست

مطالعه »ند؟يگو

26 چهارممرحلة 

چنان محكم است
ص... . ضر بودند 

شـ برداشـت مـي  
صفحه. استست 

رويد و خود را پ
قبول خ رايز نند؛

ت يهرگز نم يرب
اعتقاد جهي و نت

 از حوزه علوم تج

رو نيو از ا رندي
س قابل درك و

خود مط يدر جا

دارد، حواس اريخت
بزرگ ي ناسازگار

اگر آن عوامل ه
ت و فقط ذات م

و و جست يابي ت
هرگز با ت اشت،
ه شـرفت يـم و پ 

است كه باو نيا 

ع ني بود و بنابرا
19  

گ يچه م ها دهيد

  ديني

9  


م( و علوم انساني 

راويان حديث، چ
كه در ماجرا حاض

ه از آيه تطهير بر
نادرس 4 گزينه 

وفادار بماند يم
كن يعمل م يلم

تجر ندارد و علوم 
الزمه ز،يسه ن ه

است و فقط ي

يپذ ياثر م يماد
حواس لهيوس گز به

 انسان، اگرچه د

 موجودات در اخ
تناقض و كيه 

كه يطور ست؛ به
است اجيو احت ز

و حس علت يو
د يسان وجود نم

قدم در عالم علـ
كند، يم يا دهي

خواهد ها دهيپد
9صفحه . گردد ي

پد«و  »ستيفا ن

هاي ف و اقليت

يازدهم؛ ادبيات

 جهت سلسله ر
ك) ص(ب پيامبر

كه) ع(هل البيت
است، محتواي 

طرز تفكر علم به 
ف طرز تفكر علم

يعلم ياوردها
نهيل است و گز

يعلم يد موضوع

م يايودات و اش
بودن، هرگ يماد

 و محدود بودن

شناخت ين برا
دو جمله نيا ان

اس گريه عوامل د
ازين ده،يهر پد ي

كنجكاو نيس هم
 عقل و فكر انس

ق جهيو درنت خت
ي كشف علت پد

از جهان پد يجزئ
يم ها دهيهان پد

خودكفا ها دهيپد

معارف

سنجش ي

عه غدير خم، از
 ده نفر از اصحاب

جا كه عصمت اه
)ع(و حسينين) 

ياگر كس)  خدا
قاد دارند، برخالف

  7حه 

با دستا يارتباط
تكرار سؤال ،دو ه
انكار خداوند ايت 

دن تنها از موجو
ما ريعلت غ به ي

ود بودن حواس
9  

كه انسان يا لهي
ايم. ندارند يرج

ودش وابسته به
ياصل تيخصوص

  16ه 

بر اساس يعلم 
در اعماق دار شه
پرداخ ينم ها دهي

ر خود را صرف
  17صفحه  

علت، خود ج ند
د، وگرنه جزو جه

جهان پ«مطالب 

    
 

 .رست است
در واقع) ص(مبر
ازجمله صد و. 

 .رست است
ي است و از آنج

)س(ضرت زهرا 

 .رست است
منكران(افراد  ن

 وجود خدا اعتق
صفح. شود يمع ن

 .رست است
ا گونه چي خدا ه

نهيداشت كه گز
اثبات راياست؛ ز

 .رست است
بود يعلت ماد ه

يماد ريجودات غ
داشت كه محدو

9صفحه . ستندي
 .رست است

يتنها وس نديگو ي
وجود خار عتيب

 .رست است
است كه وجو ي

خ نيبنابرا.  رفت
صفحه. ستين ده

 .رست است
اتيعات و كشف

شيو ر ليس اص
يعلت پد افتني 

دراز عمر انيسال
.دون علت باشد
 .رست است

ازمنيباشد و ن ده
نباشد دهيه و پد

 .رست است
م كتاب، 19تا  1

www.sanjeshse
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در 4گزينه  .7
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، حض)ع(علي
  
  

در 2گزينه  .5
نيدر نظر ا  

ها كه به آن
جا جمع كي

در 4گزينه  .5
انكار وجود  
توجه د ديبا  

اساساً غلط ا
در 3گزينه  .5

حواس ما به  
موج. هستند

توجه د ديبا  
يسؤال ن نيا

در 1گزينه  .5
يم ونيماد  

طب يو ماورا
در 2گزينه  .5

زيچ دهيپد  
خواهد نيب

دياست و پد
در 3گزينه  .5

تمام اختراع  
احسا نيچن

يكاوش برا
 يدانشمند

بد تواند ينم
در 4گزينه  .5

ديهرچه پد  
از علت بوده

در 2گزينه  .5
17ات صفح
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را  عـت يطب
د، معتقدند 

و منكـران   
  20فحه 

و  سـت ين ي

 يـل مهمـ  
اسـت؛   ـت 

انسـان   يا 
 

25  

ـود را رهـا    
ـه خـود را   

خـود   يها

دنـد، جـدا   

و به وجود 
الزم را  يـا 

ود ندانسته 
 ينادرسـت  

بـا   تيضد 
كـه   يسـان 
  27حه 

مطالـب را   
. ستيدار ن

وقت قانع و 
. ... گردنـد  

 ريـ ارد و غ    

درت تفكـر   
. هاسـت  ف  

ationgroup

ست كه ماده و ط
از علت باشد ازي
ونيكـه مـاد   ت

صف .دانند يت م

يمـاد  - هاسـت 

از عوامـ يكـ ي.. 
قـيها بـر حق   آن
هـا يداور شي پـ 

 .گرداند يخود م
5و  24صفحه . 

آلـوده خـ طيحـ 
كـ يمĤبـان  ـدس 

ه يو خودخواه ي

مخالف بود ياله

روان ا نهيدر زم
هـا يو آگاه رديگ
كه باعث شو دي

ايـ  ي در درسـت   

يفتار شوند، ول
است و لذا كس ي
صفح. قرار دارند 

يا پـاره  ي،جوان
برخورد يكاف يل

طور مو الع را به
يمطالب م ليب

سـت افـراد نـاو

قـد شيافـزا  ت
بـردن ضـعف نيب

2/09/1400(  

اس نيا شيمعنا 
ين يكه ب يوجود

نجاستيالف در ا
از علت ازين ي را ب

ه دهيـ ت همـه پد  

. ..ق جهان است
و مقدم داشتن
نواع تعصبات و

خو يها و هوس 
شود ي مربوط م

مح توانستند يم
مقـ يو حتـ  نـد 

ينفسان التيتما 

ا انيو اد امبران

د ينداريت به د
قرار نگ تيت ترب

وجود آ در او به 
بـدون آنكـه د؛

گرف ينيب ضد د
يو اجتماع يفرد

نيبا د تي ضد

ده در دوران نوج
و عقل يكام علم
اطال كم اي ناآگاه 

قب نيابودن  س
اظهـارات نادرس  

تيـ اهم رد،يت پـذ   
و از ب يفكر ين

26 چهارممرحلة 

م،يخالق بشناس
به مو تيو درنها

اختال. ستين ي
خداشناسان، خدا

كه خود علـت -
 

و خالق كتايوند 
ها و و هوس اليم
ا ايو  يو گروه 
ها يخودخواه ي

انسان ي باورها

كه نم يند، كسان
پرداختن يها م ن

يوانستند پا رو

اي كه از ابتدا با پ

نسبت يا نهيو ك 
تحت يواقع اني

ينيعصب ضد د
پردازند يذهب م

به تعصب دي، شا
ف يها ي نابسامان

در معرض گران

عد نياست كه ا
كه از استحك رند

مكن است افراد
اسا يمتوجه ب د،

شـود، ي خدا مـ 

كامـل صـورت ي
مبا تيتقو ينيد

10  


م( و علوم انساني 

را بدون خ عتيب
هر دو انيگرا يد

ا دون علت چاره
خد يول كنند، يم

-جود بدون علت 
 21صفحه . ت

خداجمله وجود 
از ام يرويپ شود،

ي منافع شخص
يرا فدا قتي حق

ه به اعتقادات و

شدن دهيبرگز ي
 به مخالفت با آ

آمد، نتو شيپ ي

را يمده، كسان

نينسبت به د ي
ياگر از طرف مرب

تع ينوع يو حت
با مذ ي و دشمن

دارند، نيبا د ي
عامل نيد كند
گياز د شيب زي ن

ا نيا گردد يدا م
ريگ يفرا م صص
مم شود، يرضه م

نديافزا ي خود م
از يگردانيه رو

  29و  2

يدقـت و آگـاه  
د تيو ترب ميعل

يازدهم؛ ادبيات

جهان ماده و طب
ناسان و چه ماد

موجود بد رفتني
م يز علت معرف

لذا موجو اند، دهي
ارد و آن خداست

از ج ق،ين از حقا
شو ي كردن راه م

با يقتيحق فتن
و عمالً رود ي م

است كه يوضوع

يامبريداوند به پ
د دست بردارند،

ياله شيله آزما

 در متن سؤال آ

يا عقده ،يكودك
ا رسد، يم يجوان
شود و گردانيرو

 كه به مخالفت
  .دي
يه سر ناسازگارك

ك يه فرد تصور م
هستند،) يروان 

به خد مانياز ا 
رمتخصيز افراد غ

عر يخداشناس ل
 دامنه معلومات

به يمنته ي گاه
28صفحه . ست

با د ديو مكتب با
تع يها از هدف ي

سنجش ي

ج ، منكران خدا
چه خداشن ن،يا

ي هر حال، از پذ
از ازين ي ماده را ب

ين شك همه پد
همراه خود ندا ز

انسان يگردانيرو
ده و سبب گم

ريچون پذ يادي
آن طفره رفتني

مو يدتيعق يگر

از جانب خد تير
ت و مقامات خود

چون مرحل ستند،
  .وند
كه د »ياله شي

و رفتار دوران ك
به سن ج يوقت 

و خدا ر ني از د
جذب گردد يا

ينما ي توجه كاف
ك يه تمام كسان

است كه نياز ا 
هعقد ينوع ساز

يگردانيسبب رو
ا ينيمعارف د ر

لي با عنوان دال
افراد بر نيكه ا

كه ياز عوامل ي
ا يو اله ينيد ق

و دهينتخاب عق
يكيرو،  نيازا. د

    
 

 .رست است
و ونيماد يدعا

بنابرا. ميا دانسته
در ه معناست ك

و عالم عتيطب
 .رست است

بدون يودات ماد
زيرا ن دهيآثار پد

 .رست است
ر يل عامل اصل

شد قياز حقا زير
يزكه در موارد  
ياز پذ كند، يم ا

گيداشت كه ماد
 .رست است

نجات بشر يبرا 
منافع و تعصبات

دانست يص خدا م
شو قتيحق ميسل

آزما«داشت كه 
  26فحه 

 .رست است
ساده، اعمال وت 
يكودك نيچن 

كسرهيبسا  ، چه
ها مكتب اي يسان

ها دقت و ار آن
داشت كه گرچه

يناش زيز هر چ
س نهيزم( يتصاد

 .رست است
كه س ياز عوامل 

ريسا ايجود خدا 
كه ظاهراً طالب

ك جيتدر د، اما به
يكيگفت  توان ي

قير دفاع از حقا
 .رست است

كه ا جهينت ني ا
شو يروشن م د

www.sanjeshse
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اگر بنا به اد  

بدون علت د
بدان نيو ا

ط نيخدا هم
در 2گزينه  .6

چون موجو  
از آ كي چيه

در 4گزينه  .6
از عقل زيگر  

كه سبب گر
يمعن نيبد

دايبرخورد پ
توجه د ديبا  

در 3گزينه  .6
ايانب يوقت  

از م ايكنند 
بندگان خاص
گذارند و تس

توجه د ديبا  
صف .كند يم

در 2گزينه  .6
به عبارت...   

.آورده است
كسب نكند،
به طرف كس
گفتار و رفتا

توجه د ديبا  
از شيب نيد

دچار فقر اقت
در 3گزينه  .6

گريد يكي  
در اثبات وج

طم ليقب نيا
گرداند يراض

يم ن،يبنابرا
در متخصص

در 1گزينه  .6
با توجه به  
خود يخود به
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 نيتا از ا د
اگـر   يحتـ    

ـودن خـدا    

آن  يهـا  ده
 يموجـود  
در  كـروب ي

خـود   يرو
جود نـدارد  

و  يت مـاد     

 ميو بكوشـ 

 دنشيـ ز د
 »زيبرخ ان

 هيد او سـا   

خـدا بـاور    
جـز   يكسـ  

و  ليـ م ايـ 

 44  

 يبرتر اهيس

ت شـتابزده   
بـر اسـاس    

 

 يِ گسـتاخ 
تا كه ما /  

و  ديفزايب ش

ationgroup

دهد يب امكان م
 تـا آنجـا كـه ح

بـر نبـ ليگز دل

ديـ مجموعـه پد   
چير جهـان هـ  

كيم ايـ  اهيگ شي
ريـ اثر و ن ها ني ا

در جهان وج شتر
همـه موجـودات

و ميو اطاعت كن

از زيـ افراد ن نير
ايحافظ، از م ي
بـر وجـو هـا  يه

يگـانگ يبـه   ي
سان در عمـل ك

ـ  ايـ  تـ  ي يحزب

صفحه. هستند

بر نژاد س دي سف

و قضـاوت يطح 
جهـان ب نيـ ر ا
 45صفحه . مي

خالق جهان را با
 ما را جان جان

شيخو ييو توانا

2/09/1400(  

طلب فرصت يا ده
 نبود خدا ندارد

مطلب، هرگ ني ا

 كـه جهـان و م
د يآسـمان  ميال 

يثال آفتاب در رو
از كي چيه ي ول
شياراده ب كي اي

خـدا گرفتـه و ه

و از او ميخدا ده

تر عاقل ي و گاه
يود حجاب خود
شد و خودخواه

يعنـ ي. باشد ديح
است كه انس نيا
يـمركز اي يزيچ
  40صفحه  

روشن نقص ه ي

نژاد نكهيتصور ا
  44ه 

سـط نشيـ ب كي
د يزيـ كه هر چ

يها ناتوان باش آن

گشود و خ زيآم 
تو يا ميچه باش

بالها بر قدرت و

26 چهارممرحلة 

و به عد آورد ي م
با بود و يرتباط

باز - ستين ني

است نيرت از ا
تعـا دگاهياز د.. 

است؛ مث يو اثر
منشأ اثراند،...  

يثر ؤم كي اي رو
و اثر خود را از خ

خ ي تن به بندگ
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 شهوات خود با

ارج از محور توح
 يما شرك عمل

چ اي ي را به كس
.ميا عبادت كرده

يها نشانه يهمگ

مثالً به تص شود؛ ي
صفحه. داند ين م

ياز  يناش رسد، 
ك ستين يديرد
از آ يبرخ يجود

جسارت يها ض
ما چ«! كرد؟ يت

ها و ب ن با محنت
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رنگارنگ فراهم
ار گونه چيرات ه

يچن البتهكه  - 

عبار دهد، ين م
. ..شود يم تيدا

قدرت و يت دارا
خود و ي كارها

رين كي اصلدر  
و روي خداست، ن

ست كه ما فقط
صفحه. ميم ده

كه سرچشمه شر
حائل چيشوق ه

 خود و منافع و

خا ،يمبدأ هست
خداوند است، ام

هرگاه خود ن،ي
و ع ين را بندگ

ه ره،يو غ يلودگ

يمرتكب ظلم م
آنان يعيحق طب

يمت به نظر م
تر نشيهان آفر

فهم حكمت وج

لب به اعتراض ان
عدالت يه ظلم و ب

درافتادن هير سا

يازدهم؛ ادبيات

ر يها يدئولوژيا
اظهار ليقب ني ا

ثروتمندان است

د خداوند را نشان
و هد ريخالق تدب

از موجودات كي
نسان در انجام

.ها داده است ن
از ريكه غ يگر
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آن اس يو به معن
او انجام يها مان

ك ين بت اعظم
عاشق و معش اني

تنها به فكر سان
  39صفحه 

عنوان م ه خدا به
نادرست درباره

بنابرا. ... دهد دا
آن م،ياو شو ميسل

جهل، ترس، آل 

م ياز سر نادان ي
را ح دپوستانيسف

الف عدل و حكم
در جه قيه و عم

 فعالً از درك و ف

توا يم ايآ نشير
او را متهم به اي 

ست كه انسان در

سنجش ي

رشد ا يرا برا ه
كه داستيته پ

ث ايخصوص فقرا 

ما در مورد دهيق
خ نيهم لهيوس ه

ي هرت است كه 
ابرها و ا ييجا به

 را خداوند به آن
گيد زيهر چ رايز
6صفحه . ندي او

و عمل ماست و
ر و مطابق با فرم

گفته شود كه آن
يم« ست؛يسان ن

انسرار گرفت و 
ص. ماند ينم يجا

ما درباره دهي عق
شناخت ن ينظر

دخ ريغ يه بندگ
تس يو شرط دي

از،يقص ندارد؛ ن

يعني. هالنه است
س لهيوس به ستان

برخال يهان كار
گسترده يماهنگ

شده؛ اگرچه ما

ر برابر جهان آفر
د؟يمحاكمه كش
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  دله كردن 
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ميدر تعـال . ـردد 
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  .كار رود به
     Four hu
     four hun
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ج. كار مي رود  به

طـور ختلـف بـه  
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سال در مؤ 5ت 
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كار بگيرن د يا به
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 اينكه او به مدت

 رغم 

شورهاي مختلف

ر يا خيال كردن

ستفاده كنندن و ا

ت كردن، بهبود
  ر دادن 
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كالت، آهن وجو
ك يگرفتار م ها ي

در ب يسرسپردگ

مارش است و مع
  

گيرند مگر اينكه
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  :رار زير است
+قيد حالت + ن 

 هم قبل از اسم
ك حد براي نان به

  .د

د. ف وجود دارد

ارتباط) 3 

رغم بسازد، علي

ر علي) 3 

در كشد مختلف 
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تصور) 3 

سيار زياد تمرين
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تغيير) 4 
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ه حوادث و مشك
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.رود كار مي ش به
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شود ع بسته نمي
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 يا احساسات خ
هاي مختلف يت
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حبت كردن خو
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 نگي داشت
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ن احترامسر جها
ديگر در موقعيت

نابود) 3  

ين زندگي كنيم
ي كرة زمين زن
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غ
a =23 1

ها، نمودار آن را

                  

x(. برقرار است

( )a

b b

 − =

+  −

2

2

1

1

(. است ( )}, ,11
(.ست ( )}, ,1 5
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عددي او aآنگاه 

                  

)( )b − =1 

ه yوازي محور 

                  

ب

a

b

=  =

− = 

1

2





قبول تابع ثابت
ي تابع ثابت نيس

يازدهم؛ ادبيات

q  است.

پذير نباشد، آ ش

                   

b

b

= −
  =

2
1

ت كه هر خط مو

                  

( )b b − =

1

2

قابل ق
تابع است ولي

سنجش ي

P  برابرP

بخش aبر  cشد و 

                  

 

 

2

اي تابع است بطه

 IR       ،باشد

 

b

b

=
=   = 2




  ق ق
  

  غ ق ق

    
 

qض گزارة 

پذير نباشد بخش 
 . رست است

                  

. رست است

. رست است

 . رست است
ش مختصاتي راب

 . رست است
بع هماني برابر

. رست است
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−

−

2

2

2
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({f =

+ +

5
5 4

 

x =  

x =  

                  

x = 1 

x = 1 
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)b

a a

b

−

−  −

=  −

2

2

2

1
1

1
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x x
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+ = −

+ = −

4

4

5

5
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=

5 4 4
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( ) (f = 2

( )f = −5
                  

( )f = −1 5
( )f = +21 1

 زباني شـعر خر

2/09/1400(  

a− + = 


= ±  



2 1

1 1



( ) ( ), , , ,11 2 
( ) ( ), , , ,11  
=2 3

( )x

x

− − +

− + +

2 1

2 2 3

( )},8 8

( ) + =5 5  

( )− =2 5
( )f .    است1

( )− =21 4
( )+ + =2 1 1

 حث عرفاني 

هاي دان ويژگي
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( )a

b

b

 − =

=
=

21
2


(ست  ( )}, ,2 2
(اني  ( )}, ,2 2

x x −4 2

3

                  

=همواره   4  

4

  .آيد ت مي

مباح ←سفي 

ك عراقي، به فقد
.ي ضروري است

2(
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a=  =1

قبول    تابع نيس
تابع هما

(x=  2

                  

xبراي  =1

دست به fاي تابع 

مباحث فلس* ي 

  .اند ده

هاي شعر سبك ي
هاي خراساني ي

2( فنون ادبي 

يازدهم؛ ادبيات

1

غير قابل ق

( )x − =2 1 

                  

xدو مقدار برا ،

  
هاي عرفاني  غزل

ر نظر گرفته شد

 در مورد ويژگي
 و شناخت ويژگي

 علوم و

سنجش ي

 

x

x

x

 = 


 = 
 = −

1
1



( )f = است .

x =   ياx =1

:اند از ها عبارت
صاحب ←ني 

  كتاب لمعات 

 موارد اضافي در

ن ادبي يازدهم،
لذا تفكيك. يم

  :رتيب

    
 

. رست است

 . رست است

( )
( )

( )

,

,

,







5 5
4 4

1 8 8

 . رست است
x  همواره= 5

  . ابع است
ها به ازاي  ينه

 .رست است
ن و اصالح آن ه

هاي عرفان ثنوي
ك ←س سبعه 

 .رست است
عنوان به) ف ـ و

 .رست است
هارم كتاب فنون

كني ي برخورد مي
تر  زباني ابيات به
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سـتايش  « 

در  3زينـة  

ـتي و مـن     

به چشم .. 

از جذّاب ـ  

ationgroup

 ي در

  :اند از بارت
 پاسخ با مفهوم

شكل درست گز

 خورشـيد هسـ

 . ت

.و ) لَك ـ ملك 

 .ت

ترتيب كنايه ا به

 

2/09/1400(  

اندر به معني) 4 

 .يابد ج مي

 مفهوم ابيات عب
 عراقي و گزينه

ش. (سهيلي ناميد

تو چشـمة(دي 

فاقد مجاز است» 
ملَ) (ملَك ـ ملك 

مشهود است) نده

ب) چشم بردوز(  

 . هستند

 ـ شراب 2  مي

26 چهارممرحلة 

 . آمده است  

 و عاشقانه رواج

  .است) ل

 .م گرفت

به اين ترتيب، 
هاي سبك ژگي

  . ت
د و آن را انوار س

  .كي نوشتند

بيه فشرده اسناد

»خورشيد«ولي  
مل) (فلك ـ ملَك 

بخشش و بخشن

دلكش ـ بردوز 

هر دو درست) 
ـ دائم1: به معني

17  


م( و علوم انساني 

»مي«ة مفعول 

 . ست

د و غزل عارفانه
 .ت

از حملة مغولش 

ي قديمي انجام

. بيت واقف شد
 همگي جزو ويژ

دربارة تيمور است
رة خود بازگرداند

نامه را به ترك  بابر

و نيز دو تشبي) ك 

 ب و ضربه زدي،
ف(اهمسان بين 

ب(دوم، اشتقاق  

* ـ نگاه ـ فكر   

)ر رخشنده شدم
ايهام دارد ب» ام

يازدهم؛ ادبيات

كيد همراه نشانة

ع بيشتر شده اس
يده از رونق افتاد
سبك عراقي است

پيش(ك خراساني 

هاي ساده بر تاريخ

 .شود افت مي

ن به سبك آن
فراق       كه) 

خ نوشته شده د
را به انشاي دور

هيرالدين بابر،ظ

  
شيد ـ چرخ فلك

ـ آسيب2  كردي
ي انواع جناس نا

و در مصراع) ك

  . تشبيه دارد
 به معني ظاهر

من اختر(شبيه 
مد«ـ گونه ـ 2 
 

سنجش ي

جهت تأك» مر« 

جمله بيان و بديع
خارج شده؛ قصي
ي فكري شعر س

گي فكري سبك

دي نيز به نثر س
 .شتر شد

يا.............. ساده 

توا ها مي  گزينه
)3  گرايي  غم 

  .ست

ترين تاريخ ديمي
ي كليله و دمنه ر

اللغتين و ظ كمه

:ست هر گزينه
چشمة خورش(ي 
 

ـ طلوع ك1   ؛عني
وجود ندارد، ولي

فلك ـ ملَك(ياني 

رويان مه. * ست
ترتيب مجازاً  به  

هفت آسمان و تش
 ـ دست1: معني

 .مشهود نيست

    
 

)3  ني با
 .رست است

  :هاي غلط ه
علوم ادبي از ج 

 دوره از دربار خ
هاي د جزو ويژگي
 .رست است

 مربوط به ويژگ
 .رست است

  :د غلط
هاي متعد ويسي
بيش.............. دن 

يسي با اسلوب س
 .رست است

ضمون هر يك از
)2  ضا و قدر 

عار خراساني است
 .رست است

  : د غلط
فرنامه شامي، قد
ن واعظ كاشفي

  )ده است
نوايي، محاك شير  

 .رست است
د درست و نادرس
ه فشردة اضافي

.داريم)  هستم
ايهام دارد به مع 

آرايي و  دوم، واژه

ع اول؛ قافيه ميا
 .رست است

  :ها ه
بخشي شده اس ن

م ـ چشم ـ سر
 . است

بق استعاره از ه
ايهام دارد به م» 

اقضي در بيت م
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 .خورد  مي

در مصراع) 4
در 4گزينه  .12

بررسي آرايه
دلم جان  )1
سروچشم) 2

ردنكنگاه ن
هفت طب  )3
»دست»  )4

ولي هيچ تنا
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:  فشرده * 

بـار   2(ـي  

 ستان

  رزش تهـي         
  ].ست است

شـناخت و       

ationgroup

)د يا سرخ است

 رون دلد

ارزش و واهـ  بي  

چمن مجازاً گلس* 

   گل 
، گزينـه را از ار
لّي گزينه نادرس

ـيكن مهـارت ش

2/09/1400(  

  : بيهات

صل آن رنگ زرد

ادي، ماديات ـ د
تعاره از هر چيز

) *دهند مي   سر

گ  تشبيه عذار به
مـورد نادرسـت
ولي چيدمان كلّ

هنـد آموخـت، لـ

26 چهارممرحلة 

بررسي تشب. ارد

ه است كه حاص

  .د

  .ص دارد

مجاز از دنياي ما
ـ غبار و دود است

هوم و معناداري

 
 اضافه و داراي

ت، لـيكن يـك م
 حلقة زر است، و

ه تفصـيل خواه
  .ت اس

( 

  ي آخر مصراع

18  


م( و علوم انساني 

 كه دو تشبيه دا

 ن مرغ

  چون پرده

  مدح 

وجه شبه» جلت

  . ت

 تلخ تناقض دار
  ن د
تشخيص» افسانه«

ترتيب م ة دل به
اره از آسمان ـ

 .عدم وابستگي

 چون نواي با مفه

  تلخ بگويي
 ني وش قدردا

عنوان مورد به) 
 پيگيـري اسـت
يه گوشمال به

 پاية دوازدهم به
هاي ديگر  پايه
  :شد
مورد 2(  قيب  

وب كردن هجاي

يازدهم؛ ادبيات

ك جز گزينة پاسخ

 دانه ـ خرد چون
ن خرگاه ـ شام

 دل به حباب

درياي م: فشرده

ز خج«: 1توجه ( 

كام نهنگي است
  ]ت نه تشبيه

براي يك پديدة
ـ درخواستگر بود

«خواست كرد، 
 

ب و گل ـ گوشة
چرخ استعا* ي 

توجهي ـ ع ز بي
 . انگشت

ظر گرفته شود؛

 
ت: آميزي حس) ب

گو: ه و تشخيص
و  . ن است

 در سؤال، قابل
تشبي) ن در ـ زر

 اختيارات را در
رس عروض، در
شخص خواهد ش
فـ  تو  نِ  رم  
      بلند محسو

سنجش ي

ج شود، به مي ده 
  وي به گلشن

دام ـ خال چون
ن مي ـ افق چون
من به گوهر ـ د

ف*  معدن نكنم 
  دف گوش 

ره مرجاني كند

 است ـ صدف، ك
سوند نسبت است

يريني كشيدن ب
 از ناز كشيدن ـ

در» افسانه« از 
 .شود يده نمي

  : در ابيات
آب* نياي دون 

تي، دنياي مادي
 نگشايد كنايه از

دست مجازاً*  
 و تشخيص در نظ

 : خواسته شده
ب    وي 

استعاره) د 
 سبب شفاي من

شده رد خواسته
بين(راي جناس 

 مبحث و انواع
كي از الزامات در
قطيع هجايي مش
دت  عا  شِ  قُ
                  

    
 

 .رست است
ه سه تشبيه ديد
من به بلبل ـ كو
خم زلف چون د
صبح فروغ چون

ـ ممن به صدف 
 .رست است

  :ع تشبيه
چون صدف: ده
نخل زبان ـ صد 

ز خجلت چهر: 

تن، خانة تنگي ا
در شهوار پس) وار

 .رست است
  :ها ه

ناز شي): دوكس
 كشيدن كنايه

از آنجا كه بايد 
جازي در بيت د

 .رست است
د خواسته شده
سرا استعاره از د
چرخ مجازاً هست

چشم: توجه) ه
 استعاره از دنيا

استعارهتواند  مي
 .رست است
هاي يك از آرايه

بين روي ـ جو: 
   الله به پياله 

بيماري نسيم، 
ها موار مه گزينه
دا) د(مثالً مورد 

 .رست است
آموزان عزيز، ش

رات شاعري، يك
ر مصراع طي تق

خر  كُـ  نَ  د  ما
ف همزه         

www.sanjeshse
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در 3گزينه  .12
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پارا(تناقض 
منّت: كنايه
:بخشي جان

ولي هيچ مج
در 2گزينه  .12

بررسي موارد
س وحشت  )1
زمين و چ ) 2
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بررسي هر ي
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: تناقض) هـ

در هم: توجه
م[.  سازد مي

در 1گزينه  .13
هر چند دانش
اعمال اختيا
اختيارات هر

1 (  متَر س
حذف         
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  ر

  .ت
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  جاي آخر

ردن هجاي آخر

 علن

 فاعلن) 3 ×ن 

× 4( 

 ) 4 ×ن 

  فاعلن) 3 ×ن 

ي سه پايه است

  )سان نيستند

26 چهارممرحلة 

 )د

 )ورد

سوب كردن هج
 )ورد

بلند محسوب كر

    بِ ←

فَع) 3 ×تن  فعال(

فاعالتن(  

×فعولن (         
مفاعلين(  

فاعالتن(   

 

(− − 

  .است... 
ه پاسخ كه حاوي

 
  د 

(  

ر تعداد هجا يكس

19  


م( و علوم انساني 

مورد 1(نَ  شُد  

  ستحمو 3(  ر
همزه ـ بلند محس

مو 4(  رستــ  
 حذف همزه ـ ب

←بِه   )4  زا

  )عة آزاد
(    ست 

   گَشت  

          
   سا  زي 

ن  بن  يا  د  تو

  بي  دا  د  تو 

|− − − − 

.ان، هجا، وزن و
جز گزينه شود؛ به

  ت

 ِن  بِ  سوخت
هي  رِ  سيد │ 

  ت 

)− − − 

اركان از نظر(    

يازدهم؛ ادبيات

س  ما  نع  ن  كَ
  ه

قِ  يا  متـ  س  ح
          حذف ه
 عا  لي  دي گَـ
جاي كوتاه       

لِ  ي  ز ← زا 
  .ست

ها جهت مطالع ن
  مع در گل  نيس

گَر  مغ  مو   م 

   ا  ردس  ت  د
يي  بر  طَ  رف

  دس  ت  كين

دي  وا  ي  اَز 

)| − − − 

چون اركا حاتي
ش ديده مي) يي
  :ت
ت  ني نيست │

ن │  مِ  جا  نا 
خَر  ك  جا  خا

ِش  دوست │ي 

: درنگ آوريم) 

  :ت است از
(−−         

(− − − 

سنجش ي

م  يا  رقي  ب  
ن مصوت كوتاه
را   صبــ  حِ  قِ
كوتاه            
ـ  ن  فـما  را  ا 
تلفظ كردن هج

  :قطيع
لي  اَ ) 3  ن

ت لحاظ شده اس

و وزن آن(ابيات 
رز  دس  ت  طَ

ي  شم  رو  ز  گَ

م  ك  پي  وس
خر  آ  شِ  نا  يي

ر  بي  دا  جكَز  
  جو    

بن  يا  د  كَن  د

: ر گزينه پاسخ

 آزمودن اصطال
پايه آوا(ن آوايي 

مصراع اول ابيات
  جا  نان  گُف 

غَ │شِ  دل  در 
خ │  صِ  دا  آ 

مِ  من  پـي │ا 

)د    −)

ها عبارت ي گزينه
| |− − −
| |− − − −

    
 

ر  يت  در  كو  
بلند تلفظ كرد  
هج  رِ  م  ر بـِ  

ظ كردن هجاي ك
ت   يِرو    مـز

ف همزه  بلند ت
 .رست است

جاهاي غلط در تق
س  رِ  اين ←ن 

ها، اختيارات قطيع
 .رست است

يي مصراع اول ا
اَ  گَـ  ر  رخُس  
  رو        

م  خي  قُ  قِا  
    قي قو   

ن  گم  چري  ز
نَـم  بو  د  كا  خ

اي  فَــ  لَك  كَ 
                   

  ي  ش  را  ب عـ
 .رست است

هاي هجايي در ه
 .رست است

، احي اين سؤال
ها چهار ركن ينه

هاي آوايي در م 
 ِق │عش   ث
  ثي 

ت  شِ │  اَز  آ 
يِك │ پن  دز 

ر  نا │  تا  بـ  م
 .رست است

  : د غلط
−(: ان − −

 .رست است
هاي هجايي شانه

|− − − −
|− − − − −

www.sanjeshse

كُش  ت) 2
             

3 ( كه  ش
بلند تلفظ   
4 (  ر  دهم

حذ          
در 2گزينه  .13

ويرايش هج
س  رين) 1

در تقط: توجه
در 2گزينه  .13

تقطيع هجاي
پا  يِ  خُ) 1

             
اَز  ف  ر) 2

             
زِ  غَم  چ) 3
گ  ما  نَ) 4

:بيت سؤال
             
             

در 4گزينه  .13
اصالح نشانه

در 1گزينه  .13
هدف از طرا
در تمام گزي
تفكيك پايه

ح  دي ) 1
             

سي  نِ) 2
اي  سِ ) 3
ِب  گُف) 4

در 4گزينه  .13
اصالح موارد

شا رزمگه) ج
در 1گزينه  .13

تقطيع به نش
1 ()− −
2 ()− −
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 تـن دادن   

  

. داشـت ن 

  )69ص 

 هجـرت از  

ن حسـين   

  . رسيد

  

و تفكـر در    
 بـه منزلـة   

ationgroup

قبال از ظلـم و

 ... .خالي و يان

حكومت عباسيا

ص 7درس . (دند

 70(  

 بود كه انديشة

بـن  نوشـتة علـي     

دي به اوج خود

.روند  شمار مي

بـادت و تأمـل و
نزول اين آيات

2/09/1400(  

استق«ة پاسخ به 

هر ني مي... باع و

حكيم و تثبيت ح

كر ان دنبال مي

ص 7درس . (د

  

چنين شرايطي

عـادن الجـوهر

دوران امامان بعد

مي در قاهره به

بود، در حال عبـ
ن. ه ايشان رساند

26 چهارممرحلة 

د، ولي در گزينة

ر دندان تيز سب

ش زيادي در تح

يي بود كه امويا

گردد دوم باز مي

.ه مشهور شدند

رو شد در چ  روبه

الـذهب و مع روج 

 آغاز شد و در د

ثار معماري فاطم

 سالگي رسيده ب
 پيام الهي را به

20  


م( و علوم انساني 

  .ت

پردازند مي» زي

م ـ خامه ـ چها

ليفة عباسي نقش

گرا سياست عرب

خطاب، خليفة د

د و به اهل صفه

ا موانع اساسي

وري، كتاب مـر

ن جريان وكالت

هاي آثا ين نمونه

حضرت به چهل
يات سورة علق،

)2(اريخ 

يازدهم؛ ادبيات

(− −−  
(− − −  

است» ن از غفلت

ستيز  ستم، ظلم

قصب ـ تير ـ قلم

دومين خل. سيد

ن، اجتناب از س

خ  ه زمان عمربن

جد اقامت گزيدند

سالمي در مكه با
  

وش موضوع محو

با عنوانسالمي 

قمر از مشهورتري

 سالي كه آن ح
زول نخستين آي

  .بود) ص(د

 تا

سنجش ي

| |− −− −
| |− − − −

بر حذر داشتن« 

نهي از ظلم و« 

ني ـ قص: گ لغت

صور به خالفت رس

 خالفت عباسيا

دوران اسالمي به

ت در جوار مسج

ش دعوت اسستر
.مانان راه يافت

اري براساس رو

كتي در جامعة اس

حاكم و جامع اقم

ديگر در رمضان
 فرود آمد و با نز
ي حضرت محمد

    
 

|− −− − 
|− − − − −

 .رست است
:ت گزينه پاسخ
 .رست است

و بيت سؤال به
  .ره شده است
 .رست است

از فرهنگ» كلك«

 .رست است
ح، برادرش منص

  )66ص 
  .رست است

هاي شاخص گي
  .رست است

يس ديوان در د
  .رست است

 34  
بضاعت اجران بي

  .رست است
 29  

ان، گسكرزار مش
ن پيامبر و مسلم

  .رست است
 18  

نگا هاي تاريخ ونه
  .ست

  .رست است
 74  

حرك) ع(م صادق
  .رست است

 76  
مع ازهر، جامع ح

  .رست است
 25  

روايتي دب يا به 
شتة وحي بر او

ي و رسالت الهي

www.sanjeshse

3 ()− −
4 ()− −

در 1گزينه  .13
مفهوم درست

در 2گزينه  .13
همة ابيات و

اشار» به آن
در 3گزينه  .14

«معني واژة 
  

 
در 2گزينة   .14

پس از سفاح
ص 7درس (

در 1گزينة    .14
يكي از ويژگ

در 3گزينة    .14
پيشينة تأسي

در 2گزينة    .14
ص 4درس 

برخي از مها
در 4گزينة    .14

ص 3درس 
با تشديد آز

به ذهنمكه  
در 1گزينة    .14

ص  2درس 
از جمله نمو
مسعودي اس

در 3گزينة    .14
ص 7درس 

از زمان امام
در 4گزينة    .14

ص 7درس 
مساجد جام

در 2گزينة    .14
ص  3درس

رجب 27در 
غار حرا، فرش
آغاز پيامبري
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  .اند ده

حي ماننـد   
ليت انسان 

گيـري   ـكل  

ك منطقـه   
در نـواحي       

گيرند  ا مي

 فشـار  و ن

 بـه  سـبت 

 بـه  هـوا  ر 

 در دشـان 

 ي منطقـة  

فشـار   ز كم

دة خاصـي  
ـه در ايـن   
دل بـارش         

  

فيزيكـي   ي  
 اسـت كـه     
در يك نوع 
 در مقابـل    

ationgroup

ختلف نوشته شد

 و يك نوع نـواح
گر طبيعت، فعال

و اگـر شـك.  دارد  
  

شوري كه در يـك
شـورهاي واقـع د
 طبيعي خود را

وزن از نتيجـه  ر
نس گـرم  هـواي  

فشـار فشـار،  كم
تعداد شـوند و  ي

بـر روي رنتيجـه 
سه اين دو مركز

شود و محدود ي
البتـ. شـود   مـي 

ـا منـاطق معتـد

دانـيم هـوازدگي  
 و آب وابسـته

ها د  از هوازدگي
يشـتري دارد و

2/09/1400(  

هاي مخ ن دوره

ش فاعلي داشتند
اما اگ. آورد د مي

 نقـش مفعـول
. سي قرار دارد

ان مثال كشعنو
مشـابهي بـا كش
ت خاص نواحي

در گيرند، مي صله
بنـابراين، . كند ي

ك در. شود اد مي
مي تر نزديك هم

در آيد، مي فرود
مقايس .يابد مي ش

بيابان ناميده مي 
قه معتدل وارد
ظمي دارنـد امـ

طور كه مـي ان
ايي به رطوبـت
نابراين هركدام

فعاليـت بي Bه    

26 چهارممرحلة 

كه توسط مورخا

طور كلي نقش ه
وجود نواحي را به

دهد و انسان ي
هاي سياس گيري م

به ع. دهند ل مي
سـازي م مات راه 

يمات و تمهيدات

فاص هم از و ند
مي صعود ي باال
ايجا فشار كم كز
به ه آن هاي كول

ف زمين سطح يا 
افزايش ناحيه كز

50ميلي متر تا 
شود و به منطق ي

ي بـارش نـامنظ

هما. كوپن است
شيميا  هوازدگي

بن. شود ها مي گ
ب و هـواي گـروه

21  


م( و علوم انساني 

ريخي هستند ك

نواحي انساني به
يعني انسان ن. د
ها را شكل مي ان

ي تحت تصميم

هاي انساني شكل
تواند تصـميم مي

ركشوري، تصمي

كنن مي حركت ر
سوي به و شود ي
مرك يك گرم طقه
مولك شود، مي د
پايين سمت به

مرك سمت هوا به

م 0ته باشيد از 
خشك خارج مي

طور كلـي شك به

ي آب و هوايي ك
اما. شود ها مي گ

و ساختمان سنگ
فيزيكـي در آب

  .   تري دارد

)2(غرافيا 

يازدهم؛ ادبيات

هاي تار ته، كتاب

رسي، انسان و ن
وجود آوردند را به

حي فعاليت انسا
شود يعني نواحي

ه ماني به فعاليت
نم. اال قرار دارد

ريزان هر ن برنامه
  . رند

تر سريع ها ولكول
مي سبك گرم، ي

منط روي بر جه
سرد هوا ل وقتي

ب و سنگين است
ه فشار پرفشار، 

 . فاوتي دارند

توجه داشت. كنيد
 از قلمرو نيمه خ

زيرا مناطق خش 

بندي گي و طبقه
خردشدن سنگ 

يير در تركيب و
ف  مثال هوازدگي

A فعاليت بيشت

  جغ

سنجش ي

 

وهش در گذشته

تعدد از كتاب در
ر... ، فرهنگي و

ني نواحت كرد يع
حكومت مطرح ش

احي طبيعي زما
ي جغرافيايي با

براي همين. شد
خاص خود را دا

مو شود، مي گرم
هواي. شود مي ه
در نتيج و دارد ي
در مقابل .شود ي
س سرد هواي. ود

در. آيد مي ديد
زيرا اثرات متف. ت

يسه و بررسي ك
متر ميلي 450ز

ش هم مهم است
  .    دارند

حث انواع هوازدگ
دماست و باعث

ها منجر به تغي گ
عنوان به. ي دارد

Aب و هواي گروه 

    
 

 .درست است
 4  
ترين منابع پژو م

  .رست است
هاي مت  در مثال

تصادي، مذهبي
ت خاصي هدايت
وضوع دولت و ح

  .رست است
سوال پيشين، نوا
ها ي يا در عرض

بياباني داشته باش
نسان و محيط خ

  . رست است
گ منطقه يك ي
كاسته حجم حد
فشار كمتري ود
مي كم ناحيه كز
شو مي بيشتر جم
پد فشار پر مركز 

 بسيار مهم است
  . رست است

دقت مقاي ر را به
ن طرف باالتر از
حوه توزيع بارش
ي در طول سال

  .رست است
ل تركيبي از مبح
ختالفات شديد د
خردشدن سنگ
فعاليت بيشتري
شيميايي در آب

www.sanjeshse

د 3زينة گ   .15
ص 1درس 

از جمله مهم
  
   

 
در 1گزينة  .15

كه زماني
نواحي اقت

سمت را به
نواحي، مو

در 4گزينة  .15
همانند س
كوهستاني
استوايي ب
نو روابط ا

در 2گزينة  .15
هواي وقتي
در واح هوا

خو اطراف
مرك سمت
حج واحد
يك سرد

و پرفشار
در 4گزينة   .15

جدول زير
از آن. دارد

مناطق نح
تري منظم

  

در 1گزينة  .15
اين سوال
حاصل اخ
عالوه بر خ
آب وهوا ف
ش هوازدگي
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. ـت دارنـد    
گيـري   ـكل  
بنابراين . د

 پديـد  )ي 

خـود   بـا  را
ك از جملـه   

و ) د ريشـه  
. لب دارنـد 

ز بر بخـش  

كنيد  ه مي

 در جانوران

 و  انبوهي

ationgroup

ن ناحيـه فعاليـ
همچنـين شـك. د   

ت لوت وجود دار

شناسـي م زمـين  
ر نـرم  بخش يج
خشـك مناطق 

رشـد(فيزيكـي  
يايي فعاليت غال

نيز) ب و هوايي

   

دطور كه مشاه ن

ج و گياهان زيرا
گياهان، بلندي 

2/09/1400(  

فرسايش در ايـن
ـت وجـود دارد

متر در دشت 5

وران اول تا سـو
تدري به .ده است

هستند و در ي

ف ن در هـوازدگي 
شيمي ر هوازدگي

آب(ش غير زنده 

همان. سه كنيد
 

  

ز گذارند؛ ثير مي
يا قد ها، گونه 

26 چهارممرحلة 

ت و هر دو نوع ف
سد در ايـن دشـ

00ي با بيش از 
  . گرفته است

كيل شده در دو
كر ايجاد سوبات
آبي - بادي سايش

ت توليدكنندگان
زيه كنندگان در

بخش. شود مل مي

رش و دما مقايس
 .    تايگا است

تأث نواحي نوري
تعداد يابد، مي ش

22  


م( و علوم انساني 

ي و كاوشي است
رس متر نيز مي 4

اي هاي ماسه تپه
ن دشت شكل گر

تشك( قديم هاي
رس اين شكل در

فرس حاصل كه 

توان گفت مي. يم
ي فيزيكي و تجز
 هوازدگي را شام

  ) ها نگ

بوم را از نظر با ت
وايي، بيشتر از ت

جا زندگي و هي
افزايش ارتفاع ه

يازدهم؛ ادبيات

ش بادي تراكمي
0به  اآنه از ضي

ش تراكمي نيز ت
متر در اين 300

 درياچه از مانده
ش U  و موازي ي

ها كلوت.  است
  

بررسي قرار دهي
گان در هوازدگي

كه هر دويكي 
ب و هوايي بر سن

هيد و هر زيست
هاي باراني استو 

گياه پوشش گي
هرچه ين ارتباط

سنجش ي

 در بحث فرسايش
بعض عمق كه ي

در فرسايش. شود
اي بيش از  سه

به جام نرم وبات
شيارهايي باد ال،
گذاشتهباقي  تر

 .شوند مي هده

هوازدگي مورد ب
كنندگ ، مصرف)ن

در هوازدگي فيزي
اثرات آب(ر دارد 

د تفسير قرار ده
بوم جنگل يست

پراكندگ در  نيز
در اي .هستندتن 

    
 

  .رست است
ت نمونه مهمي

بادي هاي ي چاله
ش نيز مشاهده مي

هاي ماس گفت تپه
  .است رست

رسو در ياردانگ
سا ها ميليون طي
ت سخت هاي خش

مشاه  لوت ايران
  .رست است

ر را اگر از نظر ه
تنفس گياهان( 

ي بخش زنده د
تأثير) ها سنگ( 

  .رست است
دقت مورد ر را به

ساالنة دما در زي

  . رست است
ارتفاعات و ها ي
زيستن به قادر ي

www.sanjeshse

در 3گزينة  .15
دشت لوت

طور كلي به
ها ني كلوت
توان گ مي

در 2گزينة  .15
ي يا كلوت
ط .آيد مي

بخ برده و
در دشت

در 3گزينه  .15
تصوير زير
شيميايي

طور كلي به
غير زنده

  

در 4گزينة  .15
تصوير زير
ميانگين س

در 1گزينة  .16
ناهمواري نوع

معيني ارتفاع
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 كشـي آن 

   

) ا و لردهـا 
(  

زار مصـرف      
مي بودنـد  

هـاي   زمان   

مريكـايي و   
ي افـزايش    

. بودنـد ان    
 را سـرعت  

ون آن بـه    

ل مشـترك       

 جوامـع و    

ـم بـوده و    

 را داشـته  

وجب شـد  

هـا بـر    ـت  
ي و قـومي       

ationgroup

زهك و خـاك  مق
.دارند نگه خود

ها كنت( بزرگ 
)57ص. ( كردند

كـار ارزان و بـاز
ت فرهنگي اقوام
 مـذهبي و سـا

يي به مـزارع آم
هـا بـراي دولـت  

ظـامي دولتمـرد
داران ت سـرمايه   

گـر را در پيرامـو

آگـاهي و عمـل

ديگـر اقـوام،  و

ش از انسـان هـ

 فرهنگ جهاني

(  
جوامع اروپايي مو

ايـن دولـ. ردنـد 
خصوصـاً نـژادي

2/09/1400(  

عم بر ها دامنه ب
خ در را آب وانند

ها و اربابان ودال
 را از دين اعالم
خـام، نيـروي ك

قاومت شكستن م
ست از مبلغـان

ت آفريقايپوس ياه
.ري پيدا كننـد 

مند حمايـت نظ
 انباشـت ثـروت

هاي ديگ كشـور 

 نيـز محصـول آ

آورد  دنبال مـي 

اين جهان، پيش. 

ي مطلوب يك

57ص. (شد) ها
تقال ثروت به ج

 از دين اعالم كر
يي، تـاريخي و خ

26 چهارممرحلة 

شيب عالوه، به .
تو مي كمتر ها نه

 به حاكميت فئو
ي جدايي خود

ي غربي به مواد خ
 نيازمند در هم

دف در وهلة نخس

هاي سي ال برده
اران جايگاه برتر
رت و سود، نيازم
 ديگري بود كه

و  دهـد  قرار مي

ند كه فرهنـگ

را بر ديگران به

.يني وجود دارد

ها هنگ، ويژگي
  )55ص 

ها و لرده كنت( 
ع آمريكايي و انت

 جدايي خود را
هـاي جغرافيـاي     
 

  

23  


م( و علوم انساني 

شود مي هتر كوتا
دامن اين است و 

ت كليسا منجر
طور رسمي  كه به
كشورهاي: ونري

 اقتصادي خود
سيدن به اين هد

داري، انتقا  برده
دا سبت به زمين

گانان براي تجار
صنعت، عنصر 

 را مورد توجه ق

نامن فرهنگي مي

 گروهي خاص ر

ه نام جهان تكوي
  

يزاني كه آن فر
ـ ص 2ـ فصل 7س

و اربابان بزرگ 
ريقايي به مزارع

  )58ص . (د
طور رسمي به ه

لكـه بـا ويژگـي
 )57ص . (دند

)2(شناسي  عه

يازدهم؛ ادبيات

و ك كمتر آنها ش
كمتر خاك مت

ل تدريجي قدرت
گرفتندي شكل 

هاي فراماسو مان
ي تأمين منافع

ها براي رس آن. د

رشد تجارت و: 
 كه بازرگانان نس
ز داشتند و بازرگ

.شكل گرفت ت

ن ثروت و قدرت

ساني را جهان ف

 قوم، جامعه يا
13(  

جهان ديگري به
) 6ص . ( است

 

غالب باشد، به مي
درس. (خواهد بود

ها فئودالكميت 
افر پوست ي سياه

برتري پيدا كنند
شكل گرفتند كه
هويتي دينـي بلك
 طريق پديد آمد

جامع

سنجش ي

رويش فصل نين
ضخامت پرشيب، 

زوال: سي سكوالر
هايي رانسه دولت

 مذهبي و سازم
ها برا آن. اشتند

كردند حمل نمي
  )58ص. (دند

:سرمايه و صنعت
ايي موجب شد

بازرگانان نياز ل
ثروت و تجارت با

  )58ـ  5

داري كانون مايه
 

تماعي جهان انس

ي كه تسلط يك
3ص. (كشاند مي

 جهان انساني، ج
ت و اراده انسان

 )6ـ  4ـ  13ص 

 سطح جهاني غ
جام برخوردار خ

سا منجر به حاك
هاي  انتقال برده

داران جايگاه ب ن
هايي ش سه دولت

ه، خود را نه با ه
ي جديد از اين

 ) 58ـ  5

    
 

همچن و گياهان 
هاي دامنه در .د

  .رست است
هاي سياس قدرت

ت، با انقالب فر
 گرفتن مبلغان
غير غربي نياز دا

را تح ها  نفوذ آن
كرد مي  استفاده

ت با تجارت، س
ت به جوامع اروپا

به سرمايه و پول 
ب، پيوند قدرت ب

  )58ص
57ـ ص  2صل

  . رست است
سرم: داري سرمايه
 )13ص. (گيرد
بخش اجت: هنگي

  )4ص. (ت
فرهنگي: ستكبار

ه ضعف ناتواني م
در مقابل: ويني

ستقل از خواست
ـ ص 1ـ فصل 2

  . رست است
يك فرهنگ در

ة جهاني از انسج
  . رست است

جي قدرت كليس
داري،   ت و برده
زمين ن نسبت به
فرانس با انقالب 

هاي گذشته مت
هاي ملت دولت . د

57ـ ص  2صل

www.sanjeshse

رشد درجه
گذارد مي اثر
  
 
 

در  3گزينة  .16
ـ پيدايش قد

در نهايت. شد
ـ به خدمت
كشورهاي غ

سلطه و كه
فراماسونري
ـ پيوند قدر
انتقال ثروت
قدرت خود
بدين ترتيب

ص. (بخشيد
ـ فص 7درس(

در   1گزينة  .16
ـ فرهنگ س
گ خدمت مي
ـ جهان فره

هاست انسان
ـ فرهنگ اس

ها را به گروه
ـ جهان تكو
وجود آن مس

2و  1درس(
در  2گزينة  .16

كه ي هنگامي
باشد، جامعة

در   4گزينة  .16
ـ زوال تدريج
ـ رشد تجار
كه بازرگانان
ـ در نهايت،
خالف حكوم

شناختند مي
ـ فص 7درس(
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  )24ص 

ري دربـارة   
ف دنيـوي  

. شـوند  مـي   

تـري پيـدا    

طه و نفـوذ      

  )55ص

اي جهـان   

متفكران . ت

 

درت پـاپ  
  .ار گرفتند

ـازند؛ ولـي     
ـ   2ـ فصـل 

ationgroup

ـ ص 1ـ فصل 3س

تـوان داور علـم، 
 در خدمت اهداف

 نـوع تقسـيم م

  رحله سوم
  حله اول

ران جايگـاه برت

ودنـد كـه سـلط

ـ ص 2ـ فصل 7س
  )53ـ ص  2
  )52ـ ص  2

هـا قايـد و ارزش  

گ اسالمي داشت

 ستبداد قومي

فقط با قد ها، كت
جريان دنياگرا قر
يسـا خـارج سـا

ـ  5درس(   .ردند

2/09/1400(  

درس. (جود آمد

عاين . آورد د مي
ت دانش ابزاري،

ستعمارزده به دو

مر ←. داشتند
مرح ←.شد) ها

دا ت بـه زمـين  

هنگي اقـوامي بو

درس) ص. ((زد
2ـ فصل 6درس
2ـ فصل 6درس

تحقـق عقا ش و

ريشه در فرهنگ
  .د كردند

ا -را حفظ كند 

اين حرك شي از
 و در تقابل با جر

كلي  را از تسـلط     
سترش پيدا نكر

26 چهارممرحلة 

و به  قرن بيستم

بي سكوالر پديد
صورت و صرفاً به

هاي اس كشور. د

ي غير غربي نياز
ها و لرده كنت( 

ه بازرگانان نسبت

تن مقاومت فره

ساز جهاني را مي
د) غ . ((اند  كرده

د) ص. ((تي بود

 تا زمينة گسترش

ر كل گرفت كه
سالمي را گوشزد

  د قومي 

هر ديني خود ر
 

بخش. پديد آمدند
معنوي داشتند
پـاي مسـيحي

فتند و امكان گس

24  


م( و علوم انساني 

 مستعمره، طي

 نوعي علم تجرب
و) حسي نيستند

ني جديد بودجها

صرف كشورهاي
 و اربابان بزرگ
ي، سبب شد كه

ند در هم شكست
58(  

ها، جامعة ج ن آن
ك ت انسان تعريف

ـ رعيت  عي ارباب

ها ايجاد كند ن

هايي شك مقاومت
هنگ و هويت اس

استبداد -كرد  ي
  تعماري 

اهر اسالمي، ظا
.بداد استعماري

ح ديني پت اصال
رويكرد م ي ديگر

د بخشـي از ارو
گرف ها قرار ستان

يازدهم؛ ادبيات

بانة كشورهاي

ي محدود شود،
ها ح  اين پديده

  )43ص 

در نظام ج  غربي

 ارزان و بازار مص
ها كميت فئودال

به جوامع اروپايي
 

ادي خود نيازمن
8ـ ص  2ـ فصل

بكَة روابط ميان
قياس با خواست
 و روابط اجتماع

  )52ـ  5

وليت را در انسان

 فرهنگ غرب، م
فراموشيِ فره  و

سالمي دوري مي
استبداد است -ت 

يد با رعايت ظو
استب -كرد  ل مي

در جهت) نتيسم
بخشي. نداشتند

محلي توانسـتند
و ديگر پروتس ها 

سنجش ي

طلب استقالل هاي

ت حسي و تجربي
زيرا. (ي را ندارد

ـ ص 2ـ فصل 5

غام جوامع غير
(  

خام، نيروي كار
كسا منجر به حا

 و انتقال ثروت ب
 )60تا  57ص 

مين منافع اقتصا
ـ 7ـ درس) غ((

مع مختلف و شب
ن همة امور در ق
بناي كشاورزي

53ـ  55ـ  58ص 

يه تعهد و مسئو

ل نفوذ و سلطة
ة فرهنگ غرب

  )31و 16 

رهنگ توانمند اس
 اسالمي نداشت

كوشي ي بود و مي
جهان غرب عمل

3(  

پروتستان(ذهبي 
ن دنياگرا تقابل ن

هاي م يت قدرت
 هجوم كاتوليك

    
 

  .رست است
ه جنبش گيري ل

  .رست است
گري به شناخت

هاي انساني رمان
درس. ( گيرد مي

  .رست است
ترين عامل ادغ م

60ـ ص  2صل
  .رست است

 غربي به مواد خ
جي قدرت كليس

داري ت و برده
ـ ص 2ـ فصل 7س

  . رست است
ي غربي براي تأمي

(  .كردند مل نمي
رة تاريخي، جوام
 را جايز دانستن
ون وسطي بر مب

ـ ص 2ـ فصل 6
  .رست است

جهاني بايد روحي
  .راهم آورد

 اسالم، در مقابل
م، خطرات سلطة

ـ ص 1ـ فصل 
 .رست است

ي مستقيم با فر
جز حذف مظاهر
يتي غير اسالمي
درت و سلطة ج

31ـ ص  1فصل
  .رست است

آميز مذ  اعتراض
شتند و با جريان

نوع اول با حماي 
 نوع دوم، مورد

www.sanjeshse

در  3گزينة  .16
پس از شكل

در  1گزينة  .16
وقتي روشنگ

ها و آر ارزش
انسان قرار م

در   2گزينة  .16
استعمار مهم

ـ فص 7درس(
در  1گزينه  .16

ـ كشورهاي
ـ زوال تدريج
ـ رشد تجار

درس. (كنند
در  3گزينه .16

هاي شورـ ك 
ها را تحم آن

ـ در هر دور
ـ ليبراليسم
ـ اقتصاد قرو

6ـ  7درس(
در  4گزينه  .17

ـ فرهنگ ج
شمول را فر
ـ در جهان

اسالمجهان 
 4و 2درس(  

در  1گزينه  .17
ـ از رويارويي

اي ج ـ چاره
داراي هويـ 

ـ در ساية قد
ـ ف 4درس( 

در  2گزينه  .17
هاي حركت

مخالفت داش
هاي حركت
هاي  حركت

  )48ص 
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ـ   7درس ـ  

. اني اسـت  

. نعتي دارد    

) نادرست((

    )43ص 

  )8فحه

ي متفاوتي 
كوتـاه و   ـا 

ـي برخـي   
ـي، تـداوم    

سائل انسان 

دار دانـش    

ت اسـت و     

، پـس بـه   

ationgroup

ــ) نادرسـت  ((

نظام نوين جهـا

بـه انقـالب صـن

. (شدند يده مي

ـ ص 2ـ فصل 5

  )5ه
صف(ها با يكديگر 

  )12حه 

هاي حد، فرهنگ
هـ خي از فرهنگ

ولـ كننـد  ر نمـي 
عناصـر فرهنگـ 

ترين مس بنيادي

 خـود را دوسـتد

ـائل و موضـوعات

است،شناسي  ت

2/09/1400(  

.بردنـد  سر مـي  ه

آيند تكوين در ن

عي مربـوط بتما

ران متكثّر پرستي

5ـ درس) رست 

صفحه( فرهنگي 
ها ه تعامل جهان

صفح( گ جهاني 
  

 در سرزميني واح
عمر برخ. گيرند ي

فيايي خود عبور
انـد؛ برخـي   ونه

  )11ـ ص  1

ترين و ب  اساسي

رفي نكرد، بلكه

تـرين مسـ ـادي  

 مربوط به معرفت

  .رتباط دارد

26 چهارممرحلة 

مه استعماري به

ين مرحله از فرآ

ي و تغييرات اجت

عالم، خداوندگار

در. (( بشر ندارد

ودة اجتماعي و
ديدگاه دوم به←

فرهنگ←جهان 
)17صفحه (  ها 

در طول زمان،
گوني شكل مي

جغراف ز مرزهاي
گو نيز اين ها نگ
1ـ فصل 2درس

هائي مربوط به 
  .ت

را سوفيست معر

ضوع فلسـفه بنيـ

واي اين گزينه

تب اصالت فرد ا

25  


م( و علوم انساني 

ن، در شرايط نيم

، سومي»سونري 

سفي روشنگري

اه توحيدي به ع

و سعادتدايت 
  )43ـ  49

ورود به محدو ←
←ها دانستن  گ

سترش در كل ج
 و احترام به آن

د. يكساني ندارند
گونا هاي رهنگ
آيند و از جود مي

صر و اجزاي فرهن
د(  .گونه نيستند

ت يعني پرسش
ئله بنيادين است

ما سقراط خود ر

است ولي موض 

است و محتوسي 

فرد است با مكت

 فلسفه

يازدهم؛ ادبيات

 عثماني و ايران

هاي فراماس ازمان
 

هاي فلس و انديشه

ن با غفلت از نگا

اي براي هد رنامه
9ـ  53ـ  57ـ  6

← بيان كردن 
و تصرف فرهنگ
ي و قومي و گس

ها قبول تفاوت 
(  

 تداوم تاريخي ي
متعدد، فر هاي ن

وج قي محدود به
بلكه عناص ها گ

گ اين رند و برخي

 فطرت اول است
 گزينه يك مسئ

خواندند؛ اما  مي

 مانند رياضيات
  .ست

شناس و معرفتي 

كنندة منافع ف ن

سنجش ي

 
يي مانند چين،

ان مذهبي و سا
 )57ـ ص  2ل

دوران رنسانس و
  )53ـ ص  2

ن و روم باستان
4(  

دايي كه هيچ بر
61ـ ص  2و  1

گفتار يا نوشتار
مي براي دخل و
زهاي جغرافيايي

←خت متقابل 
)17ـ  12ـ  8ـ 

رة جغرافيايي و
احد در سرزمين
برخي در مناطقي

نه تنها فرهنگ. ند
يي بيشتري دار

مربوط به حوزة
اما پرسش اين 

خود را سوفيست

جهت ت و از اين
عدد و كميت اس

شناسي ل هستي
  .ط است

صوصي كه تأمين

    
 

 . رست است
ستعمار،كشورهاي

  )61ص 
ت گرفتن مبلغا

ـ فصل 7ـ درس 
نسه ريشه در د

ـ فصل 6 درس
گ اساطيري يونا

49ـ ص  2فصل
ني اعتقاد به خد

ـ فصل 7، 6، 5
  .رست است

صورت گ ود را به
مويني را مادة خا
ن فرهنگ از مر
دن انگيزة شناخ

ـ 5ـ ص  2و  1
  .رست است

مختلف، گستر ي
و در زماني وا ند

ب.  طوالني است
ش بسياري دارن
سترش جغرافيا

  .رست است
ها م  ساير گزينه

.طبيعت نيستند
  .رست است

 زمان سقراط خ

  .رست است
ه استداللي است
ضيات، مقدار و ع

  .رست است
اي فلسفه شامل 
اي فلسفه مربوط 

  .است رست
ردن مالكيت خص

www.sanjeshse

در  3گزينه  .17
ـ در دورة اس

ـ ص 2فصل
به خدمت« ـ 
)نادرست((

ـ انقالب فرا
ـ) درست((

ـ در فرهنگ
ـ ف 6ـ درس

ـ دئيسم يعن
هاي  درس(

در  4گزينه  .17
ـ انديشة خو

تكوـ جهان 
ـ عبور كردن
ـ فراهم كرد

هاي  درس( 
در  2گزينه  .17

هاي فرهنگ
آيند پديد مي

برخي ديگر
ديگر گسترش
تاريخي و گس

  
  

  
در 2گزينه  .17

هاي پرسش
طو جهان و 

در 1گزينه  .17
دانشمندان

  .ناميد
در 4گزينه  .17

روش فلسفه
موضوع رياض

در 2گزينه  .17
بخش ريشه
بخش ريشه

در 3گزينه  .18
محترم شمر
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كـه بعـد از   

ز مغالطات 

ر جهان به 
  .شود ي

يـافتن بـه     
پارمنيدس 

ه چيـز در   
   ». بگذاريد

ر آن زمان 
هـا، كـم    ت

ش ديگـري  
  . شد

ند بر عهدة 

انجـام  زوم   
رد بررسـي    

ز پـردازش     

ationgroup

ل است نه اين ك

هاي جلوگيري از

ن بود كه تفسير
ر فلسفي ياد مي

در پـي دسـت ي
س، فيثاغورس، پ

س مي گفت همـه
ك رودخانه قدم

ها بود كه د ست
هاي سوفيست طه
 

ف مقابل، پرسش
سقراطي معروف

را كه خداوند خود
  .محكوم كنند

بـه لـز 4گزينـة      
لم اخـالق مـور

  .ادراكي است
نـدي آنـان جـز

2/09/1400(  

رهان و استدالل

ه اعد تفكر و راه

 مانده و در يونا
عنوان مهد تفكر

كرده بود و آنها د
توان تالس ان مي

ولي هراكليتوس
نيد دوبار در يك

معاصر با سوفيس
سخنوري و مغالط

 . ستوار ساخت

عد از پاسخ طرف
اسخ به روش س

تابم و رسالت خ
 اعتقاد به خدا م

طـرح شـده در گ
ي است كه در عل

دارد و پردازش ا
بن طالعات و گروه

26 چهارممرحلة 

داف خود تابع بر

ي و شناخت قو

ان باستان باقي
ع هت از يونان به

 خود مشغول ك
ندان يونان باستا

ستي راه ندارد، و
توان شما نمي«. د

سقراط م.  اوست
 ساية جدل و س

را اس ه و فضيلت

كرد و بع طرح مي
گو و پرسش و پا

  . محاكمه شد

ان الهي سر بربت
 را به جرم عدم

كـه پرسـش مط
 چيزي، مفهومي

ند رنگ اشاره د
هاي مشترك اط

26  


م( و علوم انساني 

د در انتخاب اهد
  .رها باشد

هاي منطقي نايي
  .ر سازد

شته شده، از يونا
به همين جه. ت

دان يوناني را به
خستين انديشمن

ن و تغيير در هس
جهان وجود ندارد

دهندة فلسفة ن
قيقت طلبي در

الني را احيا كرده

بتدا پرسشي مط
گ و ن روش گفت

ساختن جوانان

ر ديگري از فرما
كيل شود و من

ك ـود، در حـالي  
الزام داشتن به 

هاي حسي مانن ي
ه وجه به ويژگي

شناسي

يازدهم؛ ادبيات

انديشد وفانه مي
قلي براي آن باور

ت كه فرد از توا
 درست را هموا

بان فلسفي نگاش
يونان شكل گرفت

ستين انديشمند
از نخ. ستي بودند

ت است و شدن
 ثابتي در اين جه

ندگي او نشاني ز
طائيان بود و حق
ست و تفكر عقال

صورت بود كه اب
قت رساند كه اين

خداوند و گمراه س

  .است

مرگ يا هر خطر
د دادگاهي تشك

شـ القي بيان نمي
.شود سترس مي

فرنگي به ويژگي
 و پستانداران، تو

ش روان  

سنجش ي

ي است و فيلسو
قوي استدالل ع

لسوفانه اين است
دن به اعتقادات

هايي كه به زب عه
نش فلسفه در ي

هن نخسداد ذ مي
ندة جهان و هس

امر واحد ثابت ك
ست و هيچ چيز

اي نداشت ولي ه
هاي سوفسط شه

خاس پا  سقراط به

گرفت به اين ص ي
هنده را به حقيق

عدم اعتقاد به خ

 داناي حقيقي ا

خاطر ترس از م
وقت سزاوار بود ن

ت ارزشي و اخال
وجب كاهش اس

خرمالو و گوجه ف
داران گروه مهره

    
 

  .رست است
راي تفكر فلسفي
ورها، در جستجو

  .رست است
ج انديشيدن فيل

كند تا راه رسيد 
  .رست است

قطع ها يا جموعه
ي رايج شد و دان

  .رست است
ه در جهان رخ م
ين و اصلي سازند

  .س را نام برد
  .رست است

نيدس هستي يك
 تغيير مداوم است

  .رست است
چ كتاب و نوشته

 تحت تأثير انديش
جهت از اين. ود

  .رست است
كار مي سقراط به

ده كرد تا پاسخ ي
  .رست است

دادگاه به جرم ع
  .رست است

ط فقط خداوند
  .رست است

خ گفت اگر من به
 انجام ندهم، آن

  .رست است
صورت  علمي، به

شاره دارد كه مو
  .د

  .رست است
شباهت رنگ خ 

بندي در گ قهطب
  .ت

www.sanjeshse
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در 4گزينه  .18
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در 3گزينه  .18
نخستين مج
روش عقالني

در 1گزينه  .18
تغييراتي كه
مادة نخستي

و هراكليتوس
در 2گزينه  .18

به نظر پارمن
حال گذر و

در 4گزينه  .18
سقراط هيچ
جامعة آتن

رنگ شده بو
در 1گزينه  .18

روشي كه س
را مطرح مي

در 3گزينه  .18
سقراط در د

در 2گزينه  .18
از نظر سقرا

در 3گزينه  .19
گ سقراط مي
من گذاشته

  
  

در 4گزينه  .19
هاي پرسش

رفتارهايي اش
گيرد قرار مي

در 3گزينه  .19
:عبارت الف
ط: عبارت ب

مفهومي است
erv.ir
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 4گزينـة  .د    
زيـرا از  . ت  

ه امور غير 

 زمان بروز 

نند بسـتن  

 بـه ايجـاد   

  

ه آن قـرار    
  .باشد

ايـن  . گيرد

، 4 گزينـة  

تمركـز، از     

جـوي   و ـت  

زمـاني بـر    
ationgroup

 توصـيف نـدارد
كه كنتـرل اسـت

 از آنها در حيطه

ص و با گذشت

ركات ظريف مان

ك اين موضوع

.دهد خود جهت 

حرك شـبيه بـه
هاي بعدي ب راك

گ گيري شكل مي

ت، اما در عبارت

ايجـاد توجـه مت

 زماني بـر جسـ

فـرد، ز نحصـربه  

2/09/1400(  

ره بـه تبيـين و
شود ك سترس مي

توان ست و نمي

  ت 

ه در شرايط خاص

 پله و سپس حر

ي رود، پس درك

د به هيجانات خ

مان محرك يا مح
و تأثير آن بر ادر

 ارائه شود، خوگ

اي ادراكي است

دهد و بـراي ا ي

عوامل انحرافي،
  .وجو كنيم ت

هـاي من ويژگـي  

26 چهارممرحلة 

ست، عبارت اشار
هش ابتال به اس

 اجرا و معتبر اس

بة اخالقي است

ست و صفاتي كه

پ و باال رفتن از

كار مي گرايي به ن

 كند، سعي دارد

رائه پيشين هما
 محرك معين و

 دفعات متعدد

ر ارتباط با خطا
  .ست

شده را كاهش مي

اره دارد، تعداد ع
جست) انحرافي( 
.فـرد اسـت   بهر  

27  


م( و علوم انساني 

 بيان چرايي اس
رواني موجب كا

  .آوريم ي

پذير قابل اهدهش

ق ديگران و جنب
  ست 

  . است 

د رنگ پوست اس
  .ند

ند ضربه به توپ

ر مقابله با آرمان

 مادر را دريافت

، تحت تأثير ا ي
 بيانگر شناخت

ك مورد نظر به
  .جه است

در 1،2،3 گزينة 
ي باقي مانده اس

 توجه تقسيم ش
  .شود

مل انحرافي اشا
 محرك مزاحم

هـاي منحصـر ي 

يازدهم؛ ادبيات

تبيين 3 گزينة 
 مقابله با فشار ر
در كنترل در مي

  . است
ر حيطة امور مش

  .رد

ان، رعايت حقوق
اس جنبة شناختي

، جنبة اخالقي
  

كند مانند وز مي
 راه رفتن هستن

 انجام دهد مانند

ستند، به منظو
  .كند ك مي

اكنش هيجاني

ت محرك معيني
ترسد هم د مي

حرككند و اگر م 
موضوع مورد توج

عبارات. ر است
هاي حسي يرنده

هارت اثر منفي
ش ف استفاده مي

ري به تعداد عوا
در ميان تعدادي

 مشكي، ويژگـي

سنجش ي

ه نشده است و
آموزش شيوة. 

 به استرس را د

سي روش علمي
م تجربي تنها در
جگانه استفاده كر

هاي آپارتما  پله
ي در آزمون، ج
ر اماكن عمومي
. هيجاني است 

ظاهر و رفتار برو
و شروعق بودن 

ركات درشت را

سن و معايب هس
 در نوجوان كمك

كند تا و كرار مي

د كه شناختافت ي
مان سياه و سفيد

كمركز ايجاد مي
ي با محرك و م

الير -راكي مولر 
ست و در حد گي

جه دشواري و مه
دادن يك تكليف

اي پر از روسر سه
حرك هدف را د

هاي ر بين كيف
    

 

  .رست است
 هدف علم اشاره

استن چيستي 
ش، كاهش ابتال
  .رست است

جربه ركن اساس
رائه شده در علم
ده با حواس پنج

   .رست است
ه پايين آمدن از

يزي براي آمادگي
كارت واكسن در
لق و خو، جنبة
  .رست است

ز روز تولد در ظ
نند خوش اخالق

  .رست است
تواند حر بتدا مي

  .رست است
اي از محاس  آميزه

رمان و واقعيت
  .رست است

 رفتار خود را تك
  .رست است

 زماني اتفاق مي
رگزيده از ريسم

  .رست است
وع ارائه شده، تم
گر آشنايي نسبي

  .رست است
ط به خطاي ادر
دراك نرسيده اس

  .رست است
هت تكاليف، درج
لف براي انجام د

  .رست است
 روسري در قفس

گذارد كه مح  مي
ك كيف آبي در

www.sanjeshse
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)  جهـت آن 

ادراك ) چـه   

و را كامـل    

ationgroup

 شكل، رنگ و ج

ك كـل يكپارچ

ر شـكل ب آهـو

2/09/1400(  

مثل اندازه، (ن 

يـك(يـك گـروه   
  .دارد

در. مـل ببينـيم   

26 چهارممرحلة 

صيات مشخص آن

صورت ي بهها را  ن
 اصل مجاورت د

صـورت كام  بـه  

28  


م( و علوم انساني 

توجه به خصوص

ديگر باشند، آن
كنيم، اشاره به 

قص هسـتند را

يازدهم؛ ادبيات

رك هدف را با ت

شيء در كنار يكد
كهم را ادراك مي
 اشيايي را كه نا

سنجش ي

گذارد كه محر ي

ت، وقتي چند ش
كال نزديك به ه
ما تمايل داريم

    
 

ي هدف تأثير مي
  .كنيم

  .رست است
س اصل مجاورت
ر شكل الف اشك
س اصل تكميل، م

 

www.sanjeshse

وجوي جست
جو ك و جست

در 4گزينه  .20
اساس بر) الف
در. كنيم مي
اساس بر) ب
  .بينيم مي
  
  

erv.ir
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