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 آزمايشي آزمون پاسخ تشريحي
  دومجامع نوبت ـ  يازدهمسنجش 

)16/02/1401(  
)يازدهم( و علوم انسانيادبيات   

  

  :باشد ده مياز طريق سايت اينترنتي زير قابل مشاه 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
 

12از  12آزمــــون   
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@sanjesheduc

 را پنهـان   

قيامت  : شر

  *ديده 

ationgroup

حقيقـت* زي  

حش  *شمرده  مت

عزل د ←ديده 

    

  ).ست

16/02/1401(  

سـا نيرنـگ : س 

غنيمت –ا ارزش 

ازل د* خردان  

 جامي

  .ست

بوي سود –ريا 
  . د

  .خواه
  ).زيي است

سه جزيي اس» د

6دوم جامع نوبت 

تلبـيس* جمال  –
  .جوان –ا 

با  :مغتنم* وب 

  مان 
  لي

  غله

←خوردان *  

ج  :االحرار ةتحف* 

مستقل مركب ا

غم در: ي اضافي
شود يافت مي» 

 از لطف حق بخ
دو جز» نرسد«(

  ).ست
باشد«). (ر ندارد

2  


ج( و علوم انساني 

–زيبايي   :احت
برنا: شاب* بان 

مجذ –شيفته  

ضم ←زمان ) ب
مستول –دهشت 

غلغ ←قلقله ) 4

مطرب ←رب 

*مجد خوافي   :

داراي جملة م وم
  . شود يده مي

هاي تركيب* هر 
كه«ساز   وابسته

 عمر و ملك او
(سه جزيي  ملة 
دو جزيي ا» آي

ت؛ بنابراين تكرار

)2(سي 

يازدهم؛ ادبيات

صبا* شبرو : رد
درخشان و تاب: ئ

  . ت است

–متون : سحور
  .نده

ب  صفير  –
د –متيقن  ← 

4  تغافل  ←

متر* زهر  ←ر 
  غدر  ←ر 

:خلد  روضة* ه 

اده و مصراع دو
ر نقش نهادي دي

صد گوه –وفان 
ك حرف پيوند

دوام: سه جزئي
فاقد جم) * ما( 

آ«(ة سه جزيي 
فاوت آمده است

 فارس

سنجش ي

شبگر  *ك به هم 
متأللئ*  بردن 

درست» تعصب –

مس* انگاري  ساده
دهن ياري –نده 

   :هريك
–نهيب  ←يب 

ترتيب صتولي به

  : ها ن
تقافل ) 3  

  : ها ن
ظهر* هيبت  ←

قدر* عمل  ←

  : ها
ن ولفگانگ گوته

مستقل سا  جملة
در  »طوفان« و 

اين طو – آسان 
و يك» اول –سان 

  
، جملة س) لك او

تكرار) خلق و وفا
فاقد جملة) * ي
در دو نقش متف 

    
 

 .رست است
   :هاي فرد  واژه

نزديك –ار هم 
كار يله و مكر به
 .رست است

–حميت « معني 

 .رست است
   :ست

س –سان گرفتن 
مددكنن: ممد*  

 .رست است
اليي و اصالح ه

ترتيب سفير به – 
مص –دحشت  –

  عزّت
 .رست است

اليي و اصالح آن
خوار خون ←ر 

 .رست است
اليي و اصالح آن

←حيبت * فل 
←امل   *مالهي  

 .رست است
ه ست و اصالح آن

يوهان  :شرقي – 
 .رست است
   :د هر گزينه

ول داراي يك ج
در نقش قيدي 

چه: هاي وصفي
چه آس« دو قيد 

 .رست است
 :شده د خواسته

مل(معطوف   :عي
خل(معطوف : عي
مي(معطوف   :عي

»يار«(ش تبعي 

www.sanjeshse

  
 
در 3گزينه  

معاني همه
كنا: متقارب
حي –كردن 

در 4گزينه  
به» غيرت«
در 2گزينه  

موارد نادرست
آس  :مسامحه

رستاخيز –
در 1گزينه  

هاي امال غلط
نحيب -الف
–متيغن ) ج
ع -عظّت ) د
در 2گزينه  

هاي امال غلط
خار خون) 1
در 4گزينه  

هاي امال غلط
غا ←قافل 

←مالحي 
در 1گزينه  

موارد نادرست
ديوان غربي

در 3گزينه  
بررسي موار

مصراع او) 1
»آسان«) 2
ها تركيب  )3
در بيت  )4
در 1گزينه  

بررسي موار
نقش تبع) 1
نقش تبع  )2
نقش تبع) 3
فاقد نقش) 4
  

erv.ir
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@sanjesheduc

: سـليمان  
اليـه   ضـاف   

: آسـمان  ←

 تشـبيهي  

ض مشـهود  

دنبـال   بـه  

  .ستند

الش كرده 

  »و دشـمن  

اسـتعاره و  

ationgroup

  
*ت شمارشـي   

دوازدهـم بـا مض 

←ـاي آسـمان   

   »ده
مي تواند اضافه(

دو مصراع تناقض

)سـنگيني بـار  (

ناس همسان هس

  . ت
خنان تو بسيار تال

دوسـت و«ـين  

ا» دل، رنـگ  –   

16/02/1401(  

اليه مضاف: من
صـفت  :صد ←ن 

ه  در پايـة   :توجـ 

قضـ* اليـه   ـاف 

گل به جام با« 
(ضافه استعاري 

در هر د  :توجه (

( اين سركشـي  

داراي جن  »حظه

مجاز است» جود
درك مفهوم سخ

تضاد بـ  )د(بيت 

سـخن، فهـم«

6دوم جامع نوبت 

اهر ← اهرمن 
صد ملك سليمان

ت(اليـه   مضـاف   

مضـ: ـَ م  ←) ه  

  .د

  فاقد تشبيه* 
)پنهان(تشبيه  

اض» در بيداد«* 

.ضاد استاقد ت

دليل ه داس به

لح«عني مجازي 

  

وج«به معني   »ر
است كه براي د

توجه در بي. ست

ترتيـب   بـه ) هــ 

3  


ج( و علوم انساني 

دست* اليه  اف
ص* اليه  مضاف 

:ــَ م * اليـه   اف

  اليه مضاف: ن
فـك اضـافه» را«

   :شود ضح مي
شد شمهندس ن

  گروه مسندي اضافي 

  تشبيه: »نه
*استعاره از دنيا 

*بخشي  و جان
*استعاره دارد   :»

ه است و بيت فا

وند؛ اين است كه

عصراع دوم به م

.است» مرگ« 

سر«) ب(ر بيت 
فهم من ا   چهرة

ناقض عقلي اس ت

ه -ج (در ابيات 

يازدهم؛ ادبيات

  
مضا  :سليمان  * 

:زنهار ←زنهار 
مضا: نگين ← 

من  ←صيب من 
«(سـرم  * اليه  

شده واض مشخص
ق ابروي يار من

گروه نهادي         گ    

انبانه بهان«* ي 
ا: »دير كهن«* 

استعاره و: »لبل
»آسمان«* رند 

تضمين نشده... 

شو ي خميده مي
 
و در مص  »سخن«

مجازاً به معناي 

در: توجه. ز است
انا قطرات عرق

داراي» شود مي

توجه د. ي دارد

سنجش ي

 :ها در هر گزينه
صفت اشاره: ن
انگشتري ز* يه 
)جايي ضمير ابه
  ).د
نص* اليه  مضاف 

مضاف: چشم يه

هاي م نقش واژه
طاشود كه  مور
                    سند  

  .ست

   :ي هر گزينه
بخشي عاره و جان

*بخشي   و جان
بل«* بخشي  جان

ه و تشخيص دار

   :ر هر گزينه
.آيه، مثل و   ث،

ه دليل سنگيني
 .د تناقض است

« معني مجازي 

»خون«و » دن

 
مجاز  »محبت« 

 روي سخن هما

م تنگ آدم پر نم

بخشي عاره و جان

    
 

 .رست است
ه ها و نوع آن سته

آن ←ن سليمان 
اليه مضاف: تو ←
جا(زير نگينم * 

اهيد شدشنا خو
 :وصال ←صال 

سي ←چشمان  ه

 .رست است
ن  دستوري بيت،

معم محبتسراي 
مس     ه نهادي  اضافي 

 .رست است
ژة دو تلفّظي اس

 .رست است
هاي استعارهيه و 
استع: »باز شعبده
استعاره: »سوسن

استعاره و ج: »ل
استعاره: »زمين
  ) گرفت

 .رست است
هاي موجود در ه

حديث  رت، بيت،

ها به خوشه :عليل
بيت فاقد. هاست

ر مصراع اول به
  .غراق است

تلخي ديد«: زي
 .رست است

  :ايگاه هر آرايه
به معني  »دل«
نقطه بر) ج: (ل

چشم«اينكه ) ف
  . ست

استع» مژگان« ) 
  .رند

www.sanjeshse

در 2گزينه  .
بررسي وابس

آن نگين  )1
←لعل تو   )2

*اليه  مضاف
اليه آش مضاف

حريم وص) 3
مهر سيه  )4

  اليه مضاف
در 4گزينه  .

با چيدمان د
طربس كنون

گروه     قيد       

در 3گزينه  .1
واژ  »باغبان«

در 1گزينه  .1
بررسي تشبي

سپهر ش«) 1
زبان س«  )2
كف گل«) 3
ز -قضا «) 4

گ هم در نظر
در 4گزينه  .1

بررسي آرايه
هيچ عبا  )1

  ).است
حسن تع) 2

ها نابودي آن
در  »دم«) 3

بيت فاقد اغ
آميز حس) 4

در 2گزينه  .1
توضيح و جا

«) هـ: (مجاز
حسن تعليل

  . است
الف: (تناقض

محسوس اس
)د: (استعاره

تشخيص دار

erv.ir
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@sanjesheduc

كـه  (بهتر  

بيـت  . سـت  

ن پيرامـو  –

مـورد نظـر    

ست، ولـي  

  .يافتن

ش اراده و  

ationgroup

  

-2). ظر نيست

گـر اس ر و حيله

–نوشـي   ر بـاده  

كـه م(وت كـن   

مشهود اس» عشق

گاهي و بصرت ي
  

نقـش« پاسخ، بـر  

16/02/1401(  

.م مشهود است

كه مورد نظ(ميوه 

كنايه از رياكا -

روزگـار(گردش  

دعـو -2). يست

 در مقايسه با ع
  

آگ: شم برگرفتن
يثارگري كردن

  ها ضي پديده

، ولي در گزينة

6دوم جامع نوبت 

ريزم/ اندازم  –ن 

نوعي مي -1عني 

-2. است» و روز

-3پيرامون  -2

كه مورد نظر ني

 از درك حقايق
.شاره شده است

  رفان

  

آستين از چش) 2
نثاري و اي جان: 

 هدايتگري بعض
 

شود، شاهده مي

4  


ج( و علوم انساني 

جان/ سر  –ري 
  . سجع است

به دو مع» به«ة 

شب و« كنايه از 

2روزگار  -1ني 
  

ك(سفره  -1عني 

ناتواني عقل«و 
اش» ها ريك از آن

 كمال يافتن عار

اپذيري از عشق

  )ست و آستين
در آستين بودن

نقش: رت سؤال
نوشت نامعلوم

مش» كيد بر جبر

  زي
  . شود ي

يازدهم؛ ادبيات

گير/ داري  –فا 
جع بين اركان س

م تناسب در واژة

ك» ه و سفيد كه

به معن» دور«: م
.ت مشهود است

به مع» خوان«: 

  . ايهام است

و  »در برابر عشق
و همپوشاني هر

اوج و) 3  ت  اس
  ز اين امر

گريزنا) 3 

با جنبش دس(ن 
جان د) 4  ن

و عبار) 2  ) باال
شكايت از سرن) 

سان در امور و تأك
 .ده است

نواز ن و ميهمان
ي شامل همه مي

سنجش ي

وف/ جفا  –راه /  
ع اول داراي سج

   :شده
ايهام  ) *ب چانه

سيا« -1 معني 

ايهام* وان روزه 
در بيت)  شراب

:ايهام تناسب*  

داراي» توشه –

ارزشي عقل د بي
ن عقل و عشق و

 
دن به محبوب
 آرامش يافتن ا

   ي وجودي من

  :بيات
ت و نفرت نمودن
ص و پايكوبي كرد

 
عالم(ي گاه اصل

)4    ب

عدم اختيار انس«
، تأكيد شد»گي

و اهميت ميهما
طف واسعة الهي

    
 

سجع بين عزم 
مصراع) الف(ت 

 .رست است
شد هاي خواسته ه

سيب(سيب زنخ 
  ).ست

به دو» دو رنگ
  . است

خو –ترك فلك 
گردش پيالة – 

شاهنشاه همت

 .رست است
–نغمه «ه معني 

 .رست است
بي«ت غير پاسخ 

محاسن«سخ به 
 .رست است
 : ت هر گزينه

قات شرط رسيدل
 ترك تعلّقات و

 .رست است
  : هاي ديگر ه

هاي ري آلودگي
  انديش  معاش

 .رست است
ي مشترك در اب

كراهت  :فشاندن
رقص: برفشاندن

 .رست است
 : ها ك از گزينه

بازگشت به جايگ
انگيز محبوب وق

 .رست است
«ت غير پاسخ، 

ها در زندگ ر آني
 .رست است

ارزش و: ه پاسخ
لط: هاي ديگر ينه

www.sanjeshse

)ب(  :سجع
در بيت : توجه

در 3گزينه  .1
بررسي آرايه

س : تشبيه  )1
مورد نظر اس

د«: ايهام) 2
فاقد تشبيه

ت: تشبيه) 3
شراب  پيالة

ش: تشبيه) 4
  ).است

در 4گزينه  .1
به» نوا«واژه 

در 3گزينه  .1
بياتدر همة ا

در گزينة پاس
در 2گزينه  .1

مفهوم درست
َلترك تع) 1
تأكيد بر) 4

در 1گزينه  .2
مفهوم گزينه

گر هدايت  )2
َذم عقل) 4

در 4گزينه  .2
مفهوم كنايي

اف آستين ) 1
آستين بر) 3

در 2گزينه  .2
مفهوم هريك

ميل به ب) 1
ظهور شو) 3

در 3گزينه  .2
در همة ابيات
اختيار و تأثي

در 2گزينه  .2
مفهوم گزينه
و مفهوم گز

  

erv.ir
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@sanjesheduc

ر و غمخوار 

  )  87و  7

ت داشتند و 
يرايي و در    
 تا مانند تو 
: ه او گفـت     
 ت، اما من

و خنديـد،        

ationgroup

ت بايد دستگير

 

72و  68فحات 

تش او را دوست
م در تـاالر پـذي
 و دانش بدهي ت
ر بگذارنـد و بـه

ترين چيز است ب
سـخ حكيمانـه او

16/02/1401(  

دوست. / ت است

(  

  

4(  

  كند  

  )63 ه

)86صفحه  1

1(  

صف 11عربي ) (4

 مهارت و ذكاوت
 بياورند و حـاكم

ه مرا نصيحتك
 و جلـوي پسـر

 براي من محبوب
 بـا شـنيدن پاس

6دوم جامع نوبت 

  .ست
حنت قابل شناخت

)26صفحه  11 

)33 صفحه 11

40ه صفح 11ي 

كتغيير نمي ست،

صفحه 11عربي 

1عربي ( ه است

  )31فحه 

18و 19و 36و  

4رد گزينه (ان 

خاطر پيرزنان به
را به كاخ حاكم

خواهم ك ز تو مي
اي نقره بياورند

حاكم: مد گفت
ذاشـت، حـاكم

 

)2(

5  


ج( و علوم انساني 

هاي ماس  زيبايي
گام راحت و مح

عربي( تو را ي،

1عربي (ها  ، آب

عربي( بزرگي )4

دستبندي، اس )4

ع(ي، تماشاچيان 

راني، تاليف شده

صف 11عربي ( ن

35صفحات  11

هايشا ، روزه)3ه 

  سالمة

رمردان و پ از پي
 دستور داد او ر
ي به تو بدهم؟ از
 طال و انگشترها

احم. نتخاب كن
شترهاي طال گذ

  . تا مرد شود

 !حاكم پذيرفت

(، زبان قرآن 

يازدهم؛ ادبيات

ها و هندة زشتي
ت واقعي به هنگ

دشمني )3  

كه، تا) 4  

4  ترين بزرگ )

4  آن، طاليي) 

جواني )4  

سخنر )4   ولي

هزاران )3   شده

1عربي (. است س

رد گزينه( فيضع

الطائرات، للس )
(  

د كه همه مردم
ش حاكم رسيد،

خواهي چه مي: 
 كه انگشترهاي

خواهي ا  كه مي
تش را روي انگش
ت و تعليم كرد ت

.........  
 به او نوشت و ح

 عربي،

سنجش ي

ده  واقعي نشان
دوست  :يت سؤال

ها آن، دشمني 

هاي ماهي، دم) 

  3(

)3  كند مي

جواني) 2  زد ي

و كمي،) 3  زده

ترجمه نش: اللغة 

بسكند، او را  ل

ض كيبه ، )2نه 

)3  ة، حزامهم
96صفحه  11ي 

اي فقير بود واده
و خبرش به گوش
: و و از او پرسيد
زد و دستور داد
چيست؟ آنچه را

كنم، پس دست ي
را سفارش تربيت

 
..حضار شد؟ زيرا 

اي م بود و نامه

    
 

 .رست است
دوست: ة پاسخ

هاي ديگر و بي ه

  .رست است
)2  دشمنان

  .رست است
)3    حركات، تا

  .رست است
تمساحي، شكار

  .رست است
آن برنز، تغيير نم

  )54 صفحه
  .رست است

، صدا ميدر حال
  .رست است
پانز كم، هشتاد،
  .رست است

هزاران،) 2  واژة
 .رست است
توكلكه بر خدا 
 .رست است

رد گزين: (ق داد
  .رست است

السيارة، للسالمة
عربي( ت، األمن
  :ك مطلب

ي باهوش از خانو
ها افتاد و ر زبان

 به او روي كرد و
حاكم لبخندي ز
ن چيز نزد تو چي
ها را انتخاب مي
ه او داد و به وزر

  .رست است
ه قصر حاكم اح

حاكم شق ديدن

www.sanjeshse

در 1گزينه  .2
مفهوم گزينة

گزينهمفهوم 
  ...باشد و 

   

در 4 گزينه .2
د )1: خطاها

در 1گزينه  .2
ح) 2: خطاها

در 2گزينه  .2
ت) 1: خطاها

در 1گزينه  .2
آ )2: خطاها

ص 11عربي (
در 3گزينه  .3

د )1: خطاها 
در 2گزينه  .3

ك) 1: خطاها
در 4گزينه  .3

و )1: خطاها
در 3گزينه  .3

هر ك: خطاها
در 1گزينه  .3

طالق :خطاها
در 2گزينه  .3

ا) 1 : خطاها
الطائرات )4

دركترجمه 
احمد پسري
نامش بر سر
حضور وزرا
ح. دانا باشم
ترين محبوب

اين انگشتره
ها را به حلقه

در 3گزينه  .3
چرا احمد به

احمد عا) 1

erv.ir
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 ) 34و 

  ) 33و 

ationgroup

  !كرد 

  )76ه 

  )93صفحه 

  ! شود
و 25و  39و  52

و 32و  41و  39

  

16/02/1401(  

 !ش

  !ت
  !الع بود

  خاب كند؟
اي انتخاب  نقره

صفحه 11عربي 

ص 11عربي . (ت

تخت گذاشته ي
2صفحات  11ي 

9 صفحات 11ي 

) 94و  86حات 

6دوم جامع نوبت 

  !ش شود

اش  براي خانواده

دانست ال را مي
اطال الت حاكم بي

خواهد انتخ ه مي
هاي ش انگشتر
  !تخاب كرد

 

   »إفعال«اب

  ...و  ب

ع) (مي كسب كن

استفهامي است: 

يه پارچه كه رو
عربي. ( سازد يم

عربي). (3 گزينه 

صفح 11عربي (

3(  

6  


ج( و علوم انساني 

  !حضار كردند
  !و را بياورند

تا جوياي حالش

اي بزرگ خانه) 4

 جواب چند سو
احمد از سؤاال) 4

نهاد داد هرآنچه
ا براي خانواده) 2
هاي طال را انتخ ر

 رف زائد واحد

من با) 3  م وحده

للغائب - ماض

در دانشگاه ييال

من» ح بنويسند

  )96و  94و  9

تكه كي: پنبه) 3
ها النه م و در آن

رد(مجرور است 

. (وصفيه هستند

9صفحه  11ي 

يازدهم؛ ادبيات

م رسيد و او را ا
د و دستور داد ا
 را احضار كرد ت

4  ! طاليي

 
احمد) 2 

4  !دانست 

حاكم به او پيشن
2  !ودش برگزيد

انگشتر) 4 

له حر) 2  
  

للمتكلم -ضارع

فعل م) 3   

باال گاهيجا دياب(

كرد با خط واضح

95و  90 فحات

3  !كند يز م
زند و ين نوك م

اليه و م مضاف ←

جمالت و »هب

عربي. (رود راه مي

سنجش ي

ر غم او به حاكم
در باهوشي شنيد

كرد، حاكم او ي

  ؟
انگشتر) 3  !ت

 :كم چگونه بود
 !اي داد عاقالنه

سواالت را نمي 

كه ح  كرد زماني
مورد آموزش خو

 !م انتخاب كرد

فاعله محذوف
                  

فعل مض) 2 »مسَ 

 للمتكلم وحده 
  »حاكم

. (و تعليل نيست

ردانش توصيه ك

صف 11عربي . ( 

پرنده با آن پروا
ر به تنه درختان

 

←» األسنانِ « و 

لم يذه« و » صل

 روي شكمش ر

    
 

مگين بود و خبر
هرت احمد را د

قير بود و كار نمي
 .ت استرس

كم چه خواست؟
نصيحت) 2  !

 .رست است

 به سؤاالت حاك
 سؤاالت پاسخ ع

يك از واب هيچ
  .رست است

چيزي را انتخاب
كتاب بزرگ در م
خود را نزد حاكم

  .رست است
فعل وف ،مجهول

 »مشهور«وله 
  .رست است
مبتس« سم فاعله

  .رست است
- فعل مضارع

الح« موصوفها 
  .رست است

و م جازمه است
  .رست است

كسي به شاگر چه
  . رست است

.خبر جمله است
  . رست است

كه پ ياندام: باله
خوار مرغ مگس 

. رست است
فاعل ومرفوع، ←

  . رست است
حص«، »َصَلت

 . رست است
بلندي است كه

www.sanjeshse

احمد غم) 2
حاكم شه) 3
احمد فق) 4

در 2گزينه  .3
احمد از حاك

انگشترها) 1
در 1گزينه  .3

پاسخ احمد
احمد به) 1
احمد جو) 3

در 4گزينه  .3
احمد چه چ

او يك كت) 1
تربيت خ) 3

در 3گزينه  .4
م )1:خطاها

اسم مفعو) 4
در 4گزينه  .4

ا) 1  :خطاها
در 1گزينه  .4

ف) 1: خطاها
صفة و) 4

در 2گزينه  .4
الم :لنحصل

در 3گزينه  .4
چ«: 3گزينه

در 4گزينه  .4
خ »لعبوني«

در 1گزينه  .4
ب) 2: خطاها

:داركوب) 4
در 3گزينه  .4

← »آالفُ «

در 4گزينه  .4
َحص«: خطاها

در 2گزينه  .4
مار حيوان ب
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داخت و از 

 ناسازگاري 

ت اسـالمي      

ـان كتـاب   

م غيـب را    

) ص(ـامبر     

جـذب   آن    

ت هـدايت  

 مـذاهب و  

 يـاري آن   

ت بـه ديـن   

ationgroup

صالح جامعه پرد

ر آن اختالف و

شـكيل حكومـت

م و همراه با آنـ

توانسـت عـالم ي   

  46فحه 

ـاد رهبـري پيـ

ـاده بـه سـوي
  44 حه

در جهت) ص(رم 

 ديگر تغيير در

د بشنود، اما بـه

هاشم به دعوت ي

16/02/1401(  

ي و جاهلي به اص
 46  

دا بود، حتماً در

رش ضـرورت تش

 روشن فرستاديم

ئل شـد كـه مـي

صف.  آورده است

روميت جـزو ابعـ

هاي آمـ ود و دل
صفح. ... يابد ر مي

سوزي پيامبر اكر

ي و يا به تعبير

طلبد ن ياري مي

ر از بزرگان بني
8    

6دوم جامع نوبت 

ب و رسوم خرافي
صفحه. ن گفت

 از جانب غير خد

ن نياز به پـذير

به همراه داليل
  59ه 

اي از كمال نائ به

 دارد در كتابش

ردن فقر و محر

ه معنا درك شو
ها در  ساير سخن

وه فراوان و دلس

ن مذاهب اسالمي

 كه از مسلمانان

ر جمع چهل نفر
4صفحه . داخت

 

7  


ج( و علوم انساني 

ر مبارزه با آداب
حقوق برابر سخن

كنند اگر ر نمي

أكيد بر تحقق آ

يامبران خود را ب
صفحه. برخيزند

ب الهي به مرتب
  60صفحه  

امت به آن نياز

 جهت از بين بر

ا به بهترين وجه
ن، تفاوت آن را با

شدت غصه و اندو

 و گوناگوني بين
   74صفحه 

اهي مظلومي را

شده، در ور نازل
و وصي خود پرد

)2(و زندگي 

يازدهم؛ ادبيات

ن كريم عالوه بر
معنويت و حي و 

آيا در قرآن تدبر

لي است كه تأم

راستي كه پي به 
عدل و داد بامه 

گي در مسير قرب
. ...ت تصرف كند

ه امت تا روز قيا

 افراد توانگر در

موجب شد كه تا
ض خواندن قرآن

به ش ﴾...ک سَ 

بين رفتن تكثّر
ص. المي نيست

س فرياد دادخوا
7  

راي اجراي دستو
عيين جانشين و

 دين و

سنجش ي

    .ه است

ن جاهليت؛ قرآن
دوستي هي، علم

آ: فرمايد ساء مي
4  

مي از جمله عوا

:فرمايد حديد مي
م تا مردم به اقا

 عبوديت و بندگ
ي در عالم خلقت

داوند آنچه را كه

ش براي مبارزه با

مات و عبارات م
آشنا باشد به محض

عّلَک باِخٌع َنفَس
  

 زمينه براي از ب
وحدت اسال مرات

هر كس: فرمايد ي
76صفحه . يست

بر) ص(بر اكرم 
ي ترويج آن و تع

    
 

  .رست است
فاعل ومعرفه» 

 .رست است
ي از عقايد دوران

خوا مانند عدالت
 .رست است

سوره نس 82آيه 
46صفحه . فتند

 .رست است
الل جامعه اسالم

  58ه 
 .رست است

سوره حد 25آيه 
يزان نازل كرديم

 .رست است
با انجام وظايف
د و به اذن الهي

 .رست است
خد  :فرمايد مي) 

 .رست است
ي است و تالش

  72حه 
 .رست است

ترين كلم مناسب
س با زبان عربي آ

 .رست است

﴿لعسوره شعراء 
7صفحه .  دارد

 .رست است
ي است و ايجاد

ترين ثم جزو مهم
 .رست است

مي) ص(ول اكرم
يزد، مسلمان ني

 .رست است
ل آيه انذار، پيامب
ي خواستن براي

www.sanjeshse

در 1گزينه  .5
»التلميذات«
     
  

در 4گزينه  .5
ناپذيري تأثير

موضوعاتي م
در 1گزينه  .5

خداوند در آ
يا فراوان مي

در 2گزينه  .5
حفظ استقال

صفحه. است
در 3گزينه  .5

خداوند در آ
آسماني و مي

در 1گزينه  .5
رسول خدا ب
مشاهده كند

در 3گزينه  .5
)ع(امام باقر 

در 2گزينه  .5
پرسش منفي

صفح. نيست
در 4گزينه  .5

استفاده از م
شود و هركس

در 4گزينه  .5
آيه سوم از س
مردم اشاره

در 3گزينه  .6
پرسش منفي
اعتقادات، ج

در 2گزينه  .6
حضرت رسو
مظلوم برنخي

در 1گزينه  .6
پس از نزول
اسالم و ياري
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 59ل آيـه   

سـت دارد،   

نـام او را  ) ص

88  

  )ع(ر ائمـه   

بـه خـدا   :   

از حفـظ  ي 

  223 حه

هـا    مـالك    

. ده نيسـت  

 ياريت بس

ationgroup

ده، پس از نـزول

پندارد مـرا دوس ي

ص(نهاد پيـامبر   

8 صفحه. ه است

هاي عصـر چالش

يشـي فرمودنـد

اي ت كـه نمونـه   

  223ه 

صفحه. مل داشت

ار حـالل جـزو

  

ر آينـدت همسـ   

صورت نيدر ا مي

16/02/1401(  

بيان شد»  االمر

يد كسي كه مي

به پيشـن) ع(ب 

نازل شده البالغ ةج

ترين چ جزو مهم

اندي طر مصلحت

اسـت) ع(عصـوم   

  222فحه 

صفحه. طل است

جواني تسلط كام

كسب و كـاشتن 

225ي صفحه 

يارهـاي شـناخت

ييانكار نما م،يكن
  7حه 

6دوم جامع نوبت 

اولي« مصاديق 

گوي دروغ مي  :ود

د، پدرش ابوطالب

ةالوداع يا حج ةحج

حات اسالمي، ج

ر حكومت به خا

ساير امامـان مع
  125صفحه 

صف. دواج نيست

 انجام گيرد، باط

شور و احساس ج

يست، بلكه داش

وغ عقلي و فكري

 ازدواج جزو معي

ك ينم افتي و در
صفح. ميمنكر شو

 هاي ديني

8  


ج( و علوم انساني 

براي شناخت) 

فرمو) ع(ؤمنين 
  

 كعبه به دنيا آمد

حدر ) سوره مائده

ب گسترش فتوح

 ابقاء معاويه در
  104صفحه . 

و س) ص(ن پيامبر
ص. فظ شده است

تر از ازد  محبوب

زور ر عقدي به

آور بايد بر ش ليت

همسر شايسته ني

سي و ديگري بلو

 طوالني قبل از

گانه خود درك
م ديبا زيعلم را ن

ه اقليتمعارف 

يازدهم؛ ادبيات

ره( جناب جابر 

ه علمي اميرالمؤ
99صفحه . ست

در خانه) ص(بر 

س 67( »...رّبک 

سبب مي مردم به

ي از ياران براي
نخواهم گماشت

د متعال از زبان
خوبي حف ريخ به

 بنايي نزد خدا

روري است و اگر

عين حال مسئول

جزو معيارهاي ه

، يكي بلوغ جنس

ميت و دوستي

از حواس پنجگ ي
ع يز دستاوردها

مو فرهنگ 

سنجش ي

ه به درخواست
  86صفحه . ت

س از بيان جايگاه
سه تو در دل او

ل از بعثت پيامب

نزل اليک من رب

رش ثروت عموم

خي درخواست بر
يز او را به كار نخ

 فرمايش خداوند
است، و در تار) 

در اسالم هيچ  :

 براي ازدواج ضر

ب ارزشمند و در ع
 

ت و توان مالي ج

د دو بلوغ است،

ه ارتباط ، صميم

يكيچه را كه با 
از يبرخ ير، حت

    
 

 .رست است
كه) ص(ل خدا 

تبيين شده است
 .رست است

پس) ص(ل خدا 
ه دشمني و كينه

 .رست است
ده سال قبل) ع(ي 
  97 صفحه. ت

 .رست است

 الّرسوُل َبّلغ ما اُن
 .رست است

ي است و گستر
  113حه 

 .رست است
، در پاسخ به)ع

ي براي دو روز ني
 .رست است

يره طاليي نقل
ص(سيره پيامبر 
 .رست است

فرمايد مي) ص(
 .رست است

ل دختر و پسر
 .رست است

شدن در انتخاب
. رست است

ي است و قدرت
  225ه 

 . رست است
ي ازدواج نيازمند

 . رست است
ي است و سابقه

  224و  2

 .رست است
د كه ما تمام آنچ

جهان پهناور ن

www.sanjeshse
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حديث رسو
سوره نساء ت

در 1گزينه  .6
روزي رسول
در حالي كه

در 4گزينه  .6
حضرت علي
علي گذاشت

در 3گزينه  .6
يا اّيها«آيه 

در 2گزينه  .6
پرسش منفي

صفح. نيست
در 4گزينه  .6

ع(  امام علي
سوگند حتي

در 4گزينه  .6
حديث زنجي
سخنان و س

در 2گزينه  .7
(رسول خدا 

در 1گزينه  .7
رضايت كامل

در 3گزينه  .7
براي موفق ش

در 3گزينه  .7
پرسش منفي

صفحه. است
در 2گزينه  .7

آمادگي براي
در 1گزينه  .7

پرسش منفي
225صفحه 

  
  

در 4گزينه  .5
اگر بنا شود  
نيدر ا زهايچ
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. سـازند  يـ 
. بـود  ميهوا

ش مـا دارد،    
   9حه 

. رفته است
وجو و  ست
 نكـه يـت ا 

 يرا علتـ  ه
  17و  

 ي گسـتاخ     
تا كـه مـا    

را  عـت يطب
ـ     علـت  يد ب
بدون  يماد
همـراه   زيـ 

دم داشـتن    
به  ي معنو

ـاص خـدا      
 قتيحق مي

تراع طبقه 
 نيـ ا يفكر

 يا پـاره  ي
 يكـاف  يلـ 
اطـالع را   م 

ationgroup

جود خود آگاه مـ
ه درك آن نخو

پـرده گـوش يو 
صفح. ميستين ف

نسان صورت گر
ات فراوان به جس

علـ. گذاشـت  يـ 
دهيرد كه آن پد

16صفحه . ست

ق جهـان را بـا
/ا را جان جان 

ط يكياست كه  
رد كـه موجـود
چون موجودات م

يرا ن دهيـ آثار پد

هـا و مقـد ـوس 
و ي تكامل فكر

د را بنـدگان خـ
يد گذارند و تسل

اخت ي خداشناس
ف يضعف و ناتوان

ير دوران نوجـوان  
و عقل يكام علمـ   

كـم ايـ راد ناآگاه 

16/02/1401(  

و ما را از وج رند
 بازهم ما قادر به

بـر رو فيخف ار
فيضع اريبس يها

ا يوجوگر جست
ز با تحمل زحما

نمـ يعلمـ  يهـا 
دا نيقيت كه او 

اس  و آن خداوند

گشـود و خـالق 
تو ما يا مي باش

نيف آن دو در ا
وجود ندا يديد

داشته باشد و چو
آ از كي چيو ه ت

و هـ الياز ام ي
و راه گردد يز م

كـه خـود يĤبـان 
خود يخودخواه

كه دارند يهار م
در اثر ض شانيد

عـده در نيـ ـه ا  
كـه از اسـتحكا 
ممكن است افر 

6دوم جامع نوبت 

گذار يس ما اثر م
محسوس باشد،

ايبس يصدا كي
صداه دنيشن اي

و ج يابي س علت
هرگز داشت، يم

ه شـرفت يلم و پ
است نيا كند، ي

وجود دارد علت

زيآم جسارت ي
ما كه«كرد؛  ي

اختالف. ستين 
ترد. ... خداوند را

بودن را ند دهيد
ستين يماد ت،

يرويپ شود، يه م
آغاز يپرست حق

مĤ ـدند، مقـدس  
و خ ينفسان الت

 دور سازند، اظه
اند ساده نيا( .ند

اسـت كـ نيا د،
رنـد يگ يفرا مـ  

شود، يعرضه م

9  


ج( و علوم انساني 

حواس يه بر رو
ما نام يد كه برا

يكه  ياثر اي ارد
يالكترون  دني د

و حس يكنجكاو
ر انسان وجود نم

قدم در عالم عل 
يصرف م يا دهي

ع ي كه موجود ب

ها ب به اعتراض
يعدالت ي ظلم و ب

علت يموجود ب 
خ يگريو د داند 

پد اتيز خصوص
هاست دهي همه پد

ب گم كردن را
و ح تيرتبه انسان

شـ دهيـ برگز ي
اليتما يتند پا رو

ز خدا و مذهب
دهن يم لي تشك

گردد يبه خدا م 
رمتخصصيد غ
ع يخداشناس ل

يازدهم؛ ادبيات

هستند كه يماد
باشد زيچنان ناچ

گذا يچشم ما م 
ست، ما قادر به

ك نير اساس هم
ماق عقل و فكر

جهينت رو د خت
ه كشف علت پد

توجه داشت دي

لب توان يم ايآ ش،
او را متهم به اي

كي رشيدر پذ
يم علت يجود ب

ا كي چيه عت،ي
ت كه خود علت

شده و سبب قيقا
قوط انسان از مر

يامبريخداوند به پ
آمد، نتوانست ش

را ا شياند ساده 
شناسان را فقرا

مانياز ا يا عده
از افراد ينيرف د

ليعنوان دال به اًهر

سنجش ي

تنها موجودات م
اثر چ نياگر ا زي

يبر رو نكترو
نامحسوس اس جه

بر يعلم اتيشف
در اعم دار شهيو ر
پرداخ ينم ها دهي

ر خود را در راه
يبا. ن علت باشد

  . شود
نشير جهان آفر
ي ديمحاكمه كش

  45حه 

خدا د نيو منكر
ست، همان موج
يخالف ماده و طب
جود بدون علت

2  

از حق زيسبب گر
كه سقو نجاست
   24صفحه 

از جانب خد تير
شيپ ياله شيزما

يا عده نكهيا ي
خدا شتريعلت ب

   30 حهصف

 

ع يسبب روگردان
معار ريسا ايخدا 

مطالب كه ظاه 

    
 

 .رست است
ت يوجودات ماد
ين يجودات ماد

عدد الك كيكه  
جيو درنت زيناچ 

 .رست است
و كش يعلم عات

و ليحساس اص
يعلت پد افتني 

دراز عمر انيسال
بدون تواند يز نم

 .رست است
مطالعه 19تا  1

در برابر زيش ناچ
خود به م اليخ

صفح »اني در م
 .رست است

خداشناسان و ن
اس اجيو احت ازي ن
باشد كه برخ ي
لذا موج اند، دهيد

21و  20صفحه 
 .رست است

كه س يمل مهم
نيا. ... است قتي

ص. شود ي بسته م
 .رست است

نجات بشر يبرا 
چون مرحله آز ،

  26ه 
 .رست است

يخدا برا نينكر
ع نيت و به هم

ص). كنند يباور م
 .رست است

  .مطالعه شود 
 .رست است

كه س ياز عوامل 
ر اثبات وجود خ

ليقب نيا. ست

www.sanjeshse

در 1گزينه  .5
در مورد مو  

در مورد موج
يريمثالً تاث
اريچون بس

در 2گزينه  .5
تمام اختراع  

اح نياگر چن
يكاوش برا
يدانشمند

است و هرگز
در 3گزينه  .5

7صفحات   
دانش نيبا ا  

جاهالنه به خ
با تو ميباش

در 1گزينه  .5
نياختالف ب  

كه غرق در
يموجود ديبا

شك همه پد
.خود ندارد

در 3گزينه  .5
از عوام يكي  

يها بر حق آن
انسان يرو

در 2گزينه  .5
ايانب يوقت  
دانستند، يم

صفحه. شوند
در 4گزينه  .5

از من يبعض  
ثروتمند است
اظهارات را ب

در 4گزينه  .5
36صفحه   

در 3گزينه  .6
گريد يكي  

مطالب را در
سيبرخوردار ن
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 ليـ قب نيـ 
 يتامل كاف

 يهـا  انسان 

و  كننـد  يم
 نيـ  تمام ا

   

كه / ش من 

در نظـام   ر 
و او را  نـد 
48  

و  رديـ گ يـ  
 ري كـه سـا  

د به معاد و 

 انيـ ه جهان 
ت، لطف و 

بـه   ازمنـد 

. ردار باشـد  
دن دامنـه   

. آن اسـت  

 67صـفحه  

ationgroup

يبـودن ا  سـاس 
است، بدون ت ل

. ...ستي انسان ن
  39حه 

دراز م گرانيد ي
در. گردانند ي م

44صفحه . ارد

دانش ديدانجا رس
  

گـري از طـرف د  
نيب قليود او صـ     
صفحه . د برسد

ه خدا شـكل مـ
توجه داشت دي

 نسبت با اعتقاد

 

دهنـده  پـرورش 
است ستهين و شا

اينـاخواه ن  خـواه 

برخـور ي نسـب  
بـود يز نامتنـاه     

يهـا  دهيـ  و پد 

ص. انسان است ي

16/02/1401(  

ا يمتوجه ب ند،ي
ليقب نياز ا يمگ

جز خود يزي، چ
صفح. ستش خدا

يو معنو يق ماد
 خود را خشنود

جز نقص ند يا 

تا بد« ا؛ي برابر در
 45صفحه . ست

ان قـرار داده و
ح انسـان، وجـو
 كمال الزم خود

به مانير فرد با ا
يبا. به خداست 

ه خداوند را در

 58صفحه . رد

و كننـده  تيترب
ن موجود ممكن

خ رد،يگ يصورت م

نقـص ياز نـوع 
عبـارت اسـت از

اجـزا انيـ م قـ 

ياتيح يازهاي ن

6دوم جامع نوبت 

يافزا يات خود م
هم يشناسخدا ل

اند، ناتوان دنشي د
اند، نه پرس  مشغول

 تجاوز به حقوق
آلوده يها ل دل
سرچشمه يدالت

است در يا قطره
اس يدانش بشر 

را در وجود انسا 
س شـدائد بـا روح
شكوفا شود و به

هر ينداريت و د
مانيو اعتقاد و ا

اعتقاد به گاهي جا

نقش دار مانيا ت

تر نكهي به حكم ا
آ يكه برا يحد
  

ف دوردست صو
   69ه 

ااز زمان قهـراً   ي
ت و آن جهـت ع

يـو عم دهيچيپ 

از يبخش كننده

10  


ج( و علوم انساني 

 بر دامنه معلوما
ليدال نكهيصور ا

 29  

از زيافراد ن نيتر ل
 به پرستش خود

دست ،يدرون ي
و حال كنند ي م

عد يكه ب ديگرد

مانند قط عتيطب 
يرباره نقص نسب

ايو بال ها يسخت
تماس جهي در نت
كار افتد و ش و به

است گانهي يخدا
در گرو ،ينيد ي

و تيد نظر اهم

تيدر تقو زيح ن

د متعال خداون
 موجودات در ح

64صفحه . كند

سلسله اهدا كي
صفحه. صد است

يدر هر مقطع ي
اسـت يبل بررس

اريبس ارتباط و 

ك نيم است و تأم

يازدهم؛ ادبيات

افراد نيتر كه ا
ت شخص به تص

و 28صفحه . د

عاقل يست و گاه
س باشند، اما عمالً

يها يعلت ناپاك
خود را ارضا ي
معلوم خواهد گ ،

كرانيابر اسرار ب
در ها نهيگز ريسا

مقابله با س يبرا
رار داده است تا

گوناگون او يها

به خ مانيم به ا
يها آموزه ريو سا

مورد نهي اما گز

است، عمل صالح

است؛ چراكه ي
از انواع يهر نوع

ك يم تيهداشان 

يبه  يابيور دست
وصول به مقص ي

يكه دانش بشر
قاب زين گريهت د

جهان يانتها ي

و الزم ديخود مف

سنجش ي

گرداند، اما بعدت 
كه ممكن است ت

زند شيدات خو

 شركت پنهان اس
م ظاهراً خداشناس

ع به گريد يو برخ
يها يخودخواه ،

د،يآ عمل هامل ب

در برا يش بشر
وجه داشت كه س

و استعداد الزم ب
قر ييجا زين ها 

ر كند، استعداده

دعوت مرد يله
و امبرانيعاد و پ

به خداست، قاد
  53فحه 

مه عمل صالح ا

ياله ينيب  جهان
است، به ه يناه

كمالش ريدر مس

منظو كم آنكه به
يبرا لهيخاب وس

ك شود ي سبب م
جه كينسان از 

ياز وسعت ب يش

خ ينسان درجا

    
 

يت قانع و راض
نجاستيا. گردند
پا بر معتقد  پشت

 .رست است
كه سرچشمه يم

خودپرست اگر هم
 .رست است

علت ترس و د به
گرانيجاوز به د
كا يقت و بررس
 .رست است

ر دانشمندان، دانش
تو ديبا» كه نادانم

 .رست است
سو قدرت و كي

يسخت ين، برا
تر تر و برنده صمم

 .رست است
ا انيس همه اد

و اعتقاد به مع د
عتقو ا مانيآثار ا
صف. كند يشن م

 .رست است
سرچشم مانيه ا

 .رست است
الزمه يعموم ت
بخشش نامتن ي

 و موجودات را د
 .رست است

به حك يريتدب ي
مه و روش و انتخ

 .رست است
دن تكامل علم

دانش ان يص نسب
جهان كه خود ناش

 
 .رست است

ان يها تياز فعال
  .د

www.sanjeshse

طور موقت به
گ يمطالب م

در موضوع،
در 2گزينه  .6

آن بت اعظم  
خودخواه و خ

در 1گزينه  .6
افراد يبعض  

و تج يبا تعد
موارد اگر دق

در 2گزينه  .6
بنا به اظهار  

ك يبدانم هم
در 1گزينه  .6

يخداوند از   
انسان يزندگ
تر و مص فعال

در 4گزينه  .6
و اساس اديبن  

شود يآغاز م
از آ ها نهيگز
روش امبرانيپ

در 3گزينه  .6
همچنان كه  

در 2گزينه  .6
تياصل هدا  

ياست و دارا
دارد تيعنا

در 4گزينه  .6
يها تيفعال  

طرح و برنام
در 4گزينه  .6

بو يجيتدر  
مسئله نقص

ج ييشناسا
 74صفحه 

در 2گزينه  .7
بخش ا نيا  

مطالعه شود
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ـا و هـدف     

بـر   يمتكـ  

و  فيظر ار

بلكـه   نـد، 

 ديت كه با
 يآسمان مي

دادن خـط   
 يآسـمان  م
گـام   شيو

  فاعل+ كي 

(on)ke  به

 If+ فاعل  

 فعـل دوم      

Decide, 

ationgroup

بـردن بـه معنـ 

كه منحصـراً م ي

ايو رشد او را بس

كن يها را اقناع م

است يينما  قطب
يعلت تعال نيهم
و نشـان د يكل 

ميتعـال  د،يگشـا 
حل مشكالت خو

كمك  فعل+ كرار 

eepفعل . رود ي

+ل حال ساده 
 زيـر همچنـين

 want, agre

16/02/1401(  

 يسان در گرو پـ 

يزندگ يعمل ني
  81صفحه 

و تيت و راه هدا

ه و عقل بخشد ي
9  

بسان زين مبران
به ه. رديورت پذ

ييبه راهنما ند
بگ يز حل مشكل

تكامل و ح ريمس

قيد تك+ اصلي  ل 

at  

كار مي به ingت 

  :ر است
فعل   و   + ل 
بعـد از افعـال 

e, hope, try

6دوم جامع نوبت 

انس اتيلسفه ح

ييآ اي يظام فكر
ص. واهد بودان خ

است دهياو بخش

يم رويرا ن ها شهي
4صفحه . كند ي

اميپ قياز طر ده
صو يهدف زندگ
ازمنين اي است و 

گره از تواند يم ي
ش، در ميخو ي

فعل+ مفعول + 

8 o’cloc   
sunset/s   
night 
noon   
midnigh   

صورت عل دوم به

قرار زير اول به 
will, c  +فاعل

to رود كار مي به.

, learn, prom

 

11  


ج( و علوم انساني 

بردن به فل يو پ

هر نظ) يش بشر
انسا ازيل مورد ن

به ا يخاص يدگ

ينه تنها اند هد،
يروح و زنده م ي

ديرس يها آموزه 
ه يسو حركت به

عاجز و ناتوان ي
ييتنها به يبشر
يدرون يروهاين ن

 

+قيد حالت + ن 
 :شود ي

ck

sunrise

ht

كه بعد از هر فعل

ختار شرطي نوع
can, may, m

oورت مصدر با 

mise, need, 

)2(انگليسي 

يازدهم؛ ادبيات

جهان و ييشناسا
  76صفحه 

قص مطلق دانش
حل همه مسائل 

ديچيود انسان، پ

د يان را رشد م
يرا در ژرفا اتي

م،يكن هيتشب ت
دو ح نياركت ا

يكل آنجا به رد ي
شهي عقل و اند
كاربردن ا به با به

 درست است؟ 

قيد مكان+ زمان 
استفاده مي atه 

است ك keepو 

ساخ. ع اول است
 must, should

صو ن فعل دوم به

expect, wis

ا

سنجش ي

نسان در گرو ش
ص. جهان است ت

و نق ينقص نسب
يالزم برا يينا

در وجو يو ماد 
  

ه همه ابعاد انسا
يو شوق ح كند

اتيح يكشت يا
و مشا ي همكار

يل و دانش بشر
كه ي در موارد

ن نموده است تا

لحاظ دستوري د
  :ست

قيد ز
o’c حرف اضافه

و enjoyل فعل 

جمله شرطي نوع
+اصلي   فعل + 

 معني خواستن
 : رود  مي

sh, intend, …

    
 

 .رست است
وجود ان يل معنا

راتييحوالت و تغ
 .رست است

نق(دو نقص  ني ا
باشد، فاقد توا ي

 .رست است
يدو بعد ملكوت

85صفحه . سازد
 .رست است

واسطه آنكه به ي
افك يم يور زندگ

 .رست است
عقل را به ناخد 

و با نييت را تع
عقل اياست كه 

است وگرنه كت
توجه خود انسان

  98حه 

 .استرست 
 جمالت زير از لح
له به قرار زير اس

clock با كلمه 

 .رست است
ري در اين سؤال

  . دادن است
 .رست است

له سؤال يك ج
...

به  want فعل
كار به toصدر با 

……….

www.sanjeshse
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درك كامل  

حاكم بر تح
در 3گزينه  .7

با توجه به  
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يروياگر ن  

جهت حركت
ا يدر موارد

حرك حيصح
را مت فيتكل

صفح. بردارد
   

در 1گزينه  .7
يك از كدام
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براي ساعت
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چنين فعـل  

ن صـحبت  

 اين وجود 

توانـد    مـي 

نـت وقـت       

  .كنم  مي

الش خـود    

ي مختلف 

ationgroup

د از صفت همچ

  يا 

  مفرد ل 
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استفاده -1
استفاده -3
س مضمون -4

در 3گزينه  .12
هاي رد گزينه

افعال پيش -1
وجه وص -2
آوردن تت -4

در 4گزينه  .12
وزن عروضي

در 3گزينه  .13
ه همة گزينه

در 2گزينه  .13
، بر2گزينه 
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@sanjesheduc

  .اند ه

ationgroup

استعارة مصرّحه 

16/02/1401(  

  نادي

 تعبير ديگر،  به

6دوم جامع نوبت 

  لن

  لن فاعلن

  د نا
-  -  

تشبيه بليغ اسن 

اند يا شباهت  قة

18  


ج( و علوم انساني 

   

تن فاعالتن فاعل
  

   فعلن

لن فاعلن مفتعلن

شا بِن  خِ
-  - لـا

. 

=ام  ده و پژمرده

دو، مجاز به عالق
  

يازدهم؛ ادبيات

  ن

:بندي كرد سته
  فاعيلن
   مفعولن

  :  است از
 «  

فاعالتن فاعالت: ز
 فاعالتن فاعلن
 فعالتن فعالتن

مفتعل  :ت است از

 شا  يِ رو
  - لـا  -

)تا 4تا  3( هم 

  .است» اعلن

ديد ن، گلِ خزان
  : رفته است

هر د/ زاً آسمان 
:شباهت نيستند

سنجش ي

  :گر
ستفعلن مستفعلن

  يلن مفاعيلن
  ن

 به دو صورت د
اعيلن مفعولُ مف
فعولن مستفعلُ

  ن مفاعلن
  فاعلن

  يلن مفاعيلن 

عبارت 3گزينه 
- -/ لـا لـا  - -

عبارت است از» 
فاعالتن: ست از
فاعالتن: ست از

، هر دو عبارت2 

  ن مفاعلن
  ن فع

 

ر گُل ران 
 -  -  

بندي كرد و شه

فاعلن مفتعلن فا

من /سيم هستي 
كار يغ اضافي به

 

مجاز= چرخ / ن 
ازها به عالقه ش

    
 

هاي ديگ  گزينه
ن مستفعلن مس
ن مفاعيلن مفاعي
ن مفاعيلن فعولن

 .رست است
توان را مي 1ت 
مفا مفعولُ= تا  

مستفعلُ مف= تا 
  :ت ديگر

 مفاعلن مفتعلن
 فاعلن مفتعلن ف
ن مفاعيلن مفاعي

 .رست است
هجايي و وزن گ

-/ لـا لـا  - -/ ا 
 .رست است

»الف، ب، هـ«ي 
عبارت اس» ج«ي 
عبارت اس» د«ي 

 .رست است
 سؤال و گزينه

  :هاي ديگر نه
 مفاعلن مفتعلن
 فاعالت مفتعلن
  مفتعلن فاعلن
 .رست است

 زا هـ  او
 - لـا  -
خوش) تا 3تا  4( 

 .رست است
مفتلعن ف« وزنِ 

 .رست است
ورشيد وابر و نس

ها، تشبيه بلي ينه
 يد، پردة غيب

  ل
  ت

 .رست است
جازاً وجود انسان

هاي ديگر، مجا ه

www.sanjeshse

بررسي وزن
مستفعلن -1
مفاعيلن -3
مفاعيلن -4

در 1گزينه  .13
هجاهاي بيت

4تا  3) الف
ت 3تا  4) ب
وزن ابيات* 
مفتعلن -2
مفتعلن -3
مفاعيلن -4

در 3گزينه  .13
هاي ه خوشه

لـالـا  - -« 
در 4گزينه  .13

وزن عروضي
وزن عروضي
وزن عروضي

در 2گزينه  .13
مصراعوزن 

وزن گزين* 
مفتعلن -1
مفتعلن -3
مفتعلن -4

در 3گزينه  .13
  نِ خو
 لـا  -

شود هم مي
در 4گزينه  .13

بر 4گزينه 
در 1گزينه  .13

تو، ماه و خو
در بقيه گزين

صبح امي -2
تيغِ اَجل -3
بارِ امانت -4

در 2گزينه  .13
مج= درخت 

اما در گزينه

erv.ir
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@sanjesheduc

يـن اسـت   

خـاموش  / 
نية اضافي 

ationgroup

 بيت، كنايه از اي

خانـه طاقـت   = 
استعاره مكن= ر 

  ره مكنيه 

16/02/1401(  

ضمن اينكه كلّ

=ـافة تشـبيهي    
نگ يا بنياد صبر

  .ت، نه بليغ

شخيص و استعار

   اسنادي

6دوم جامع نوبت 

ض/ ز ناكام بودن 

غ اضافي يـا اضـ
دلِ سن/ كنايه = 

بيه گسترده است

  ة مصرّحه
  

تش= نقاب ندارد 

تشبيه فشردة= 

19  


ج( و علوم انساني 

 

  شار

كنايه از= بودن 

بليغ اضافي يا  ة
= و طاقت خانه 

  .رد

تشبي= اي رسته 

استعارة= ز نبي 
استعاره مكنيه 

  شبيه گسترده

رخ آفتاب، نق/ ه 

=دت، جان است 

يازدهم؛ ادبيات

  ن

 : كار رفته است

بين افكندنِ آبش

زين بر پشت/  
  .ت

 
 
 

  يار

تشبيه فشرد/ ه 
شدن بنياد صبر

 
اي وجود ندار حه

ها چون الله/ ال 

خ و بوستان سبز
=سوزد  نمي...  

تش= زنبور   خانة

كنايه= ه بيفكن 

وجود/ شخيص 
  )ه تشبيهي
  ن بودن

سنجش ي

مجازاً زمين= ك 

  م

   اشك
ك كنيه بهتعارة م

ن يا چين بر جب

 از موفق بودن
 يك حالت نيست

 :ك كنايه است
 ز تسليم شدن
 ز مشهور شدن

ز دقت نظر بسي

ي ستون و خانه
سنگ يا خراب ش

 تشخيص= گ 
مصرّح  و استعارة

ه از شهداي كربال

هاي سرخ شاخه 
دلِ آتش/ رايي 
همچون خ/ يهي 

ز روي، پرد/ يه 

  .تعاره ندارد
  .رد

  : ع
تعاره مكنيه و تش

اضافه(اضافي  دة 
ه از غمگينكناي 

  ستعاره مكنيه

    
 

خاك/ جازاً آسمان 
  مجازاً شعر

جازاً سخن، كالم
 .رست است

تعاره مصرّحه از
هاي ديگر، است ه

  مكرِ چرخ/ خ 
  ديد

گر بودن نوحه/ ر 
 .رست است

كنايه= ن بودن 
گي، هميشه بر

ي ديگر فقط يك
كنايه از= ختن 
كنايه از= مايي 
كنايه از= كافتن 

 .رست است
ن بنياد به معني
آب شدنِ دل س

دلِ سنگ/ تعاري 
هيچ نوع مجاز و

 .رست است
استعارة مصرّحه

  :هاي ديگر نه
/كنايه = اند  فته

آر واژه= ژة آتش 
اضافة تشبي= ال 

 .رست است
تشبي= عالمياني 
  :هاي ديگر

  .و كنايه ندارد
و تشخيص و است
ص و استعاره ندار

 .رست است
هاي هر مصراع ه
است= جان عالم  

تشبيه فشرد= ق 
=ريبان داشتن 

تشخيص و اس=  

www.sanjeshse

مج= ابر  -1
م= بيت  -3
مج= دم  -4

در 1گزينه  .14
است= ستاره 

اما در گزينه
مهرِ چرخ -2
گل بخند -3
اي آبشار -4

در 3گزينه  .14
پشت بر زين

زندگكه امور 
هاي در گزينه

سپر اندا -1
نم انگشت -2
موي شك -4

در 4گزينه  .14
بين= تناسب 

محتشم يا آ
است  يا اضافة

در بيت، ه* 
در 2 گزينه .14

ا= گلعذارها 
بررسي گزين

بر باد رف -1
تكرار واژ -3
پيكانِ بال -4

در 4گزينه  .14
تو، شمس ع

 رد گزينه* 
تشبيه و -1
وتشبيه  -2
تشخيص -3

در 1گزينه  .14
بررسي آرايه

تنِ بي) الف
بارِ فراق) ب
سر به گر) ج
اي زبان ) د
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@sanjesheduc

ـقِ واقعـي   

ه ديگـران   

از  اعـم  ـه، 
الاليي،  و ه
(   

 قاجـار  صـر 

 آدم ضرت

 بـراي  آن 

 و ن يثـرب 

 حارثـه،  ن  

 3درس . ( 

 كـرد و در 

 و ست بدر

 هـاي  مـاه  

ationgroup

 و وصل در عشـ

ت و توطئه عليـه

  .شوق است

عاميانـ ادبيـات  ف 
ترانه تصنيف، تي،
)3ص  1درس  (

عصـ اواخر تا و د
زندگي حض شرح

از ولـي بعـد   د،

ساكن يهوديان 

زيـد بـن نيـز  و 
انـد شـده  ناخته 

ك تضـعيف  جـاز 
شكس جبران صد

آخـرين  در  )ـه 
  )39ص  4س 

16/02/1401(  

 است كه دوري

  .است) ع(

يجة فكر نادرست

مردن در راه معش

مختلـف انـواع  ي، 
دو بيت نظير شعر،

.كند مي مختلف

شد آغاز قمري ي
ش به سپس و دند

شد مي گرفته ار

از برخي. بودند 

داشـت  عهـده  
اسالم شـن دين 

حج در منطقـه  را
قص به آن، پيمان

توبـ( برائت  سوره
درس. (مكه شود

6دوم جامع نوبت 

اين  دربارة 3ه 

(امام علي   بش،

نتيج  كه دربارة 2

دي در آرزوي م

شـفاهي خـاطرات 
ش انواع و ها طيفه

م هاي دوره در ي

هجري سوم رن
كرد مي آغاز عالم

كا به ايشان حابه

گرويده سيحيت
.(  

را بـر  او رسـتي 
و حضرت آن ت

ر آنـان  وقعيـت 
پ هاي هم قبيله و

نزول س با. اند ده
مك عازم برائت ره

20  


ج( و علوم انساني 

 دور، ولي گزينه

كه مخاطب 4ينه 

، غير از گزينه 

طور جد  شاعر به

خ ـف تـاريخي،  
لط ها، تفاوت متل

مختلف اجتماعي 

قر از است كه ن
عا آفرينش از را 

صح و پيامبر يره
   )17ص 

مس و يهوديت ن
)23ص  3رس 

سرپر پيـامبر  م، 
نبوت به ورندگان

مو و قدرت و رد
و قريش ن قبيله

ناميد ها ن قبيله
سور ابالغ براي 

)2(اريخ 

يازدهم؛ ادبيات

ست؛ اگر چه از

غير از گزي ست،

كمانِ ظالم است

كه 4 از گزينه 

مختلـ هـاي  دوره 
مت هاي گونه يلي،
هاي سنت و سوم

ايران در نگاري يخ
جهان تاريخ ش
   )4ص 

سي و بط سخنان
ص 2درس . (شد

به آيين عرب ي
د. (اند جمله آن 

هنگـا آن در ـه 
آو ايمان خستين

آو وارد قريش ر
جنگجويان از گ

   )37ص  4

آورد اسالم سال
كه داد مأموريت

 تا

سنجش ي

 ديدار معشوق اس

اس) عج(م مهدي 

 ستمكاري حاكم

 
غير وجود دارد،

در اقوام ساطير
تخي و اخالقي ي،

رس و آداب هنگ،

تاري هاي شاخه ز
آثار نگارش از سته
ص 1درس . (ند

ضبط و ثبت براي
ش استفاده نيز ي

هاي قبيله از دادي
از نجران در قر

كـ )ع(علي  رت
نخ عنوان به ،)ص

بر ناپذيري جبران
بزرگ سپاهي ري،

4درس . (شدند

س يا وفود سال را
م ) ع( علي دا به

    
 

 .رست است
آرزوي ها دربارة

  .ت
 .رست است
امام   تمام ابيات،
 .رست است

ها دربارة نتيجه

 . رست است
. رست است

 در تمام ابيات و

  .رست است
ا و ها افسانه مند

قهرماني تاريخي، 
فره شناخت به ي

  .رست است
از يكي عمومي 
اين دس مؤلفان 

پرداختن مي بران
  .رست است

ب آغاز در روايي 
بعدي هاي دوران

  .رست است
تعد اسالم، ظهور

مستق مسيحيان 
  .رست است

، حضر)س(يجه 
ص(خدا  رسول ه 

  .رست است
و ج سنگين ربه
هجر پنجم و وم
ش مدينه راهي الم

  .رست است
ر هجري نهم ل

خد رسول جري،

www.sanjeshse

در 3گزينه  .14
ه همه گزينه

يكسان است
در 4گزينه  .14

مخاطب در
در 2گزينه  .14

ه همه گزينه
  .است

در 1گزينه  .14
در 4گزينه  .15

مفهوم طنز
   
   

 
در 1گزينه  .15

روشم مطالعه
هاي داستان
زيادي كمك

در 2گزينه  .15
نگاري تاريخ
.يافت تداوم

پيامب ديگر و
در 4گزينه  .15

نگاري تاريخ
د وقايع ثبت

در 3گزينه  .15
ظ آستانه در

از معدودي
در 1گزينة  .15

خد حضرت
فرزندخوانده

   )26ص 
در 3گزينه  .15

ضر بدر غزوه
هاي سو سال

اسال نابودي
در 2گزينه  .15

سال مورخان
هج نهم سال
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@sanjesheduc

فتح  منظور

براي  زمان

 از اَقمر ع

رونق  وجب
 اين: مالك

 - 2. كردند
 -3 .شد مي

 را ي خود
ص  13س 

14(   

 بهايي يخ

. بود وپرويز
سواد  نطقه

 حكومت ا

گذاري  ست
 و شود مي

 گذاري، ون

 سياسي م

 به  مربوط

ationgroup

م به را اقدام ن
(   

همز اموي، لفاي

جامع و حاكم ع

مو اجتماعي، و 
مم اراضي -1: د

ك مي تقسيمخود 
م هزينه سپاه ره
هاي  زمين حكام، 

درس. (داشت رار

48ص  14درس 

شي به معروف) ق

خسرو توسط )ن
من به ابوبكر، ت

اما شود مي سيم
سياس و گذاري ن

مي اعمال كشور
قانو ملي مجلس

نظام در مثال، 
اقتصادي وانين
  .د كرد

16/02/1401(  

اين معاويه. بود ا
55ص  5درس 

خل از برخي. شت

جامع اَزهر، جامع
 76(   

سياسي امنيت 
شدند مي تقسيم

خ زيردستان يان
ادار براي آن مد

اندازي دست از 
قر مصادره رض

د. (برد ريزي نام

ق 953-1030(
15(   

لخميان(منذر  ل
خالفت دوران خر

تقس شهرستان و 
قانون نظام و دود
ك نواحي ساير 

م گذاري، يعني
براي .است ن
قو يا و دانشگاه 

خواهدغيير پيدا 

6دوم جامع نوبت 

دريا در فتوحات
د. (داد انجام ريا

برداش خالفت ن

ج مساجد .بود 
ص 7درس . (د

و ثبات بودند، 
ت دسته چهار به 
مي را ها زمين ن
درآم عباس شاه 

جلوگيري براي
معر در همواره 

تبر اني و صائب

(عاملي  حسين 
1ص  14درس 

62(   

آل دولت رداشتن
اواخ در سلمان،

استان مانند تر 
محد محلي رات
به پايتخت، ني
گ قانون سطح ك
همسان كشور م
به ورود شرايط 

كومت مركزي تغ

21  
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فت و گسترش ي
د بر آن روميان

موروثي كردن ي
   )57ص  5 

قاهره ها آن ين
روند مي شمار به

صفوي عصر در
ها زمين دوره، 
اين ها آن و بود ا
زمان از ويژه به
ب مردم گاهي  . د
و بود ناچيز يار

كاشا ي، محتشم

محمدبن ءالدين
د. (بود نظر حب

2ص  6درس . (

ميان بر از داد، 
مس بود، اعراب ي

كوچك اداري و 
اختيا نظام نوع 

كانون، يعني يك
يك فقط، .كنند ي
تمام در اداري 
آن، مقررات و ن

حت مديريت حك

)2(غرافيا 

يازدهم؛ ادبيات

دريايي نيروي عه
ر مطلق حاكميت

براي را گام ستين
درس. (گرفتند

تري باشكوه كه د
ب قاهره در عصر 

د اقتصادي هاي
اين در. بود شده
ها ايالت واليان ك

ب و بود شاه خص
شد مي وقف شاه 

بسي ها زمين ن

بافقي وحشي  به

بهاء صفوي، صر
عصر صاح طبيعي

است) ع(سجاد 

رخ احوال و اع
آشفتگي و تالف

سياسي حدهاي
اين در. كند مي
ي از سياسي ت

مي اجرا را ركزي
تشكيالت و ت

و قوانين پرورش
است يا تح خت

  جغ

سنجش ي

 
توسع امويان، ته

ح به دادن پايان
  

نخس خود، براي
گ مي بيعت يعهد

  
كردند بنا را في
اين معماري ار
  
ه فعاليت مهم كن

ش ايران ستاهاي
تملك و اختيار 
شخ به متعلق ها
يا مردم توسط 

اين : خصوصي ك

  
توان صفوي مي

   
عص در ماي ايران

ط و عقلي و يني
   

ب مشهور امام س
   
اوضا اين در كه 

اخت دچار ساني
   )81ص 

 
واح به ت،كشور

م تعيين را ها آن
قدرت. است كز

مر دولت ميمات
مقررات و قوانين

پ و آموزش رات
يكنواخ كشور حي

    
 

 .درست است
برجست هاي دام
پ و مديترانه ياي

.درست است 
ب وليعهد تعيين 

ولي عنوان به خود
. درست است

مختلف  شهرهاي
آثا هاي ن نمونه

.درست است 
ركن دامداري، و 
روس و شهرها در 

در كشور راضي
ه زمين اين: صه
اراضي اين: في

امالك -4. كردند

.درست است 
ص عصر شاخص 
.درست است 

علم ترين رجسته
دي علوم همه در

.درست است 
وق از جمله كتب

.درست است 
ديگري يرگذار

سا دربار كه ي
ص 7 درس. (دند

 .درست است
ساخت تك سياسي
اختيارات آ حدود

متمر ت كشور
تصم محلي، اي

ق و دارد وجود 
ادار تشكيالت ت،

نواح همه در ... 

www.sanjeshse

د 1گزينه  .15
اقد از يكي
دريا جزاير

3گزينه  .15
با معاويه

خ پسر دو
د 1گزينه  .16

فاطميان
مشهورترين

4گزينه  .16
كشاورزي
اقتصادي

ار از دسته
خاص اراضي
وقف اراضي
ك مي وقف
144(   

2گزينه  .16
شاعران از

4گزينه  .16
بر از يكي
د كه است

2گزينه  .16
رسالة حقو

3گزينه  .16
تأثي حادثه

در شرايطي
كرد حمله

  
  
  

د 1گزينه  .16
س در نظام
ح مركزي

در پايتخت
ها مديريت

مركز در
ساخت تك

و تجارت
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لسرطان و 
ر تبعيت از 

. كنند مي د
بنابراين  .ت

 توليد ماده 

كاال  به و 
ها  ع فعاليت
هاي  عاليت

 عواملي ند

 موجب ند

 .شوند 

 باشيد كه 
ها تأثير  آن

 مجاورت ر

 مرزهاي ر

 در ستوايي

شك بودن 

 و است ور 
كه مقياس 
ي بيشتري 

حل داراي 
 هاي  ستون

 گذاري وب

راين موارد 

ationgroup

ا ورت مدار راس
بر ي سرد عالوه

  .  رند

آزاد اكسيژن و 
است بيشتر نجا
هايي كه بوم ست

يابند مي رشكل
ر كه از اين نوع

بنابراين فع. شود

معتقدند پليتيك
توانن مي  فراوان

قدرت تضعيف 

توجه داشته. ت
گذارد و از آ مي

در متفاوت هواي
در يا فشار دما 
اس گرم هواي و

ما در گرم و خش

كشو يك يا ستان
 سياسي است ك
ست و پيچيدگي

هركدام از سواح 
س به توان مي يا

رسو از مي ناشي
بنابر .هستند ال

16/02/1401(  

ها در مجاو يابان
هاي كندگي بيابان
گير نيز شكل مي

توليد آلي يبات
در آن آلي ماده 
در نتيجه زيس. 

تغيير ها كارخانه 
طور همان. كنيم
ها انجام ش عاليت

نظران ژئو احب
جمعيت و ميني
موجب و باشند

 جغرافيا و قدرت
سياست تأثير م

ه توده دو احيه
نظر از تغيير يا 

و قطب سرد ي
ام .دارد مهمي ش

اس يا شهر يك 
ز دسته نواحي
زهاي انساني اس

.كرد ي تقسيم
دري اي صخره ل

تراكم فرسايشي
اَشكا جمله اين 

6دوم جامع نوبت 

يان ديگر، اين بي
اما پراكن. ط استوا

 ارتفاعات بلند ن

يا فتوسنتز تركي
توليد ميزان د،

ت بيشتري دارد

كدر اوليه مواد 
ك مي استفاده ها ن

تواند اين نوع فع
 . كند هم مي

صا .دارند كشور 
زيرزم منابع تن
ب داشته منفي د

سياست،: دهد ي
 بر جغرافيا و س

  .  رتيب است

نا يك در وقتي 
گذار منطقه ك
هواي بين كه ت
نقش ما كشور ي
 

روستا، يك از ي
 اتحاديه اروپا از
حي سياسي مرز

اي صخره سواحل
سواحل مواد در 

ف اَشكال مچنين
از اي ماغه ماسه
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صي است؛ به بي
ر مجاورت خط
اال، در مجاورت

نورساخت يا مل
باشد بيشتر حيه

ن عمل نورساخت

و منابع ها آن 
آن از روزانه گي

ت س نباشد نمي
شرايط آن را فراه

كيك براي درت
داشت و هوا و ب
كاركرد عكس، ه

صلي تشكيل مي
ري كه قدرت

 نيز به همين تر

.كنند مي جدا م

يك كنند، رخورد
است جبهة قطبي

هوايي و آب ت
 . سرطان است

بخشي ناحيه ك
منطقه .دارد ي

د مرزهاي نواح

س و اي ماسه و ت
حفر از ناشي 
هم دريا، سواحل 
دم يا زبانه ها و 

يازدهم؛ ادبيات

جغرافيايي مشخص
قرار دارند نه د 

ض جغرافيايي با

عم با كه هستند
ناح يك در اهي

هان و همچنين
  . ي دارند

طي كه است ي
زندگ در كه ايي

ترس اوليه در دس
شود و ش جام مي

قد توليد در مي
آب ت يك كشور،

به يا. شوند كشور

ي سه بخش اص
طو به. گر دارند

يا و سياستغراف

هم از را ها آن و 
بر به هم و يرند
ج هوا، هاي جبهه

تغييرا در قطبي
رت مدار راس الس

يك گاه طوري كه
جهاني مقياس و

جه داشته باشيد

پست سواحل ع
كاوشي رسايش

در .كرد اشاره 
باتالق مرجاني، 

سنجش ي

   
رم تابع عرض ج
) اين دو مدار

ي در عرضرارگير
   

ه اي توليدكننده
گيا پوشش شد

سرعت رشد گيا
ساخت بيشتري

   
هايي فعاليت مل
كاالها انواع وليد

 زماني كه مواد
هاي نوع دوم انج

  
مهم نقش فيايي،

ي، شكل و وسعت
ك يك نظامي و 
 

طور كلي ك را به
تقابلي با يكديگ
ي دو عنصر جغ

  
مجاورند هواي 

بگي قرار ها جبهه
ج ترين مهم از 
جبهة ق .شود مي

مربوط به مجاور
  

ط به. است تفاوت
و گيرد مي  دربر ا

توج. راملي است
  . ي دارد

 
نوع دو به توان ي
فر اَشكال از. ند
هاي دريايي طاق
جزاير و ها نگ

   

    
 

.درست است 
هاي گر ي بيابان

باال و پايين(ي 
رافيايي يعني قر

.درست است 
تو زندة وجودات

ر هرچه سرعت
يد ماده آلي با س
 يعني عمل نورس

.درست است 
شام دوم نوع ي
تو مانند شوند؛ ي

رداشت كرد تا
ه يش از فعاليت

.درست است 
جغراف هاي رزش
جغرافيايي عيت

سياسي صادي،
 .درست است

 مفهوم ژئوپليتيك
عنصر، روابط مت

اين موضوع براي 
.درست است 

توده دو بين مرز
عني در محل ج

يكي .آيد مي د
مي تشكيل عتدله

م و هواي ايران 
.درست است 

مت نواحي، سعت
را قاره و  كشور

كشور دارد و فر
 مرزهاي طبيعي
 .درست است

مي را سواحل ي،
اص خود هستن

ط و غارها يايي،
سن آب. آيند مي د

. درست هستند

www.sanjeshse

3گزينه  .16
طور كلي به

الجدي راس
عرض جغر

2گزينه  .16
مو گياهان

ه عالوه، به
ميزان تولي
آلي دارند

4گزينه  .16
هاي ت فعالي

مي تبديل
توان بر مي

نوع اول پي
3گزينه  .17

ار و عوامل
چون موقع

اقتص قدرت
د 1گزينه  .17

ماهيت و
اين سه ع

.پذيرد مي
2گزينه  .17

م ها جبهه
يكديگر يع

پديد ها آن
مع منطقه

برخي آب
4گزينه  .17

وس و قلمرو
چند گاه

فراتر از ك
نسبت به

د 1گزينه  .17
طوركلي به

اشكال خا
سنگي در
مواد پديد
الف و ج د
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دي داراي 
جا  ريز جابه

ه و بالطبع 

 منبع ها چه

 هوايشان 

 از پس و 

ه هرشكلي 

 حدود دله

 توليد زان

يايي زاويه 

  را دارد و

رزميني كه 
ضرر  بدون 

زيرا .  دارد
 و علمي را 

مانند (وعي 
صورتي  ي به

ت و شرايط 
 مختلف به 

با  اند؛ گرفته
بنابراين  .ت

ة بيشتري 
ي گرم نوع 

با . دام كرد
       

ationgroup

هاي با كه چاله
ستند كه بخش ر
 را تخريب كرده

درياچ و درياها 
خشكي و كمتر
برسد اشباع طه

بارش به نگيرد، 

معتد مناطق در 
ميز نظر از ها وم

ش عرض جغرافي

ترين محدوديت
دوم درياي سر. 
عبور و مرور ق

ن محدوديت را
تصادي، نظامي

و مرزهاي مصنو
رزهاي مصنوعي
نجام شده است

هاي ا در زمان
  .   نوبي

گ اختيار در را ا
است داده قرار ر

حي مرتفع هزينة
 دام و در نواحي
هاي طبيعي اقد

.     شود ام مي

16/02/1401(  

طوري ك به. ارند
يز و درشت هس

ها خش نرم آن

و ها اقيانوس: ب
ك ها آن رطوبت 
نقط به تا شود د
شكل مرطوب ي

كه حالي در ست؛
بو زيست دليل،

 باشيد با افزايش

 داخلي كه بيشت
.اقدامي را ندارد

حق منطقه آن ر
آزاد كه كمترين

قت نوع فعاليت ا

و) ودخانه و دريا
ن ميان برخي مر
 استعمارگران ان
وال مشكالتي ر
شمالي و كره جن

ها محيط اين و 
تأثير تحت را دم

ري كه در نواح
ي سرد يك نوع
ه ري ويژة محيط
 گرمسيري انجا

6دوم جامع نوبت 

مقاومت مواد د
ي داراي مواد ري
ستند و بادها بخ

مرطوب هواي ود
باشند ها دورتر

سر و برود باال 
هواي صعود يا ت

اس مترمربع سانتي
د همين به .ست
توجه داشته .د

هاي ابتدا آب. د
الك، حق هيچ ا

د كشورها ساير 
هاي آ سوم آب 

توانند هر ها مي

انند خشكي، رو
در اين). حميلي

دگان مرز نظير
گونه مرزها معمو
 دو كشور كره ش

كرده غلبه يعي
مرد ي اقتصادي
طو ت پرداخت به

در نواحي. ش داد
 ناحيه گردشگر

ي نواحيصي يعن
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ندازه ذرات و م
دشت ريگي. شود

مت متفاوت هس

وجو -1: دارد ي
و دريا ها  يانوس

معيني ارتفاع تا
رطوبت عامل دو

س در كالري 10
متر مربع اس نتي
دارند تفاوت ود،

هاي خاصي دارد
ن اجازه كشور ما

اما رياستد ور
.روط هم ندارند

لي همه كشوره
  . لمللي باشد

ما(هاي طبيعي 
از، تطبيقي و تح

كنند هاي تعيين
اين گ. ده است

قايي و مرز بين

طبي هاي محيط 
هاي جمله فعاليت

هاي متفاوت ينه
جاري را گسترش
ي، به ايجاد يك
 جغرافيايي خاص

يازدهم؛ ادبيات

ي شرايطي در ا
ش اد برداشت مي

موادي با مقاوم 

بستگي عامل دو 
اقي از هرچه حي،
ت بايد مرطوب ي

د از هريك حيه

0حدود  قطبي 
سان در كالري 8
شو مي حاصل ها

  . كند غيير مي

ه ايي محدوديت
چ كشوري بدون

مجا كشور به ق
يتي حتي مشر

الملل  قوانين بين
الم دريانوردي بين

مرزه: شود يم مي
تاي خاص، پيش
ه رايط و خواسته

ر آن لحاظ نشد
كشورهاي آفريق

بر فناوري و زار
زندگي از ج مواره
آهن با هزي ث راه

نوع دامداري تج
هر نوع ناهمواري
 صرفاً در عرض

سنجش ي

  
ي بياباني داراي
تند كه توسط با
گرزديوها داراي

  . گذارد ي مي
 
به ناحيه يك ر
نواح بنابراين،. د

هواي تودة: صعود
ناح يك در ن اگر

    .شد
  
نزديك مناطق 
800 استوايي ق

ه آن از كه ستي
عمود به مايل تغ

  
مه مرزهاي دريا

و هيچ .هاست آن
كه آن هم متعلق
زه هر نوع فعالي

اما طبق. يست
 اقدامات مخل د

  
سته اصلي تقسي

 عرض جغرافيايي
رفاً براساس شر

ها د ملت... ن و 
مرز بين برخي ك

  
ابز توليد و انش
هم طبيعي حي

واري، به احداث
يك ن جغرافيايي،

طور در ه همين 
ت محصول برنج

    
 

.درست است 
ي اشكال كاوشي
 ريز فراوان هست

ها و گ ما كلوت
ها را باقي خت آن

 .درست است
د بارش وقوع ي،

تندهس هوا وبت
ص عامل -2 .ت
بنابراين. ببارد ر،
ايجاد نخواهد ش 
.درست است 

در روزانه يافتي
مناطق در و ري
زيس تودة و آلي

رشيد از حالت ع
.درست است 

باشيد كه همته 
آ مالك دريا اور

ت كمتري دارد ك
با اين حال اجا 

 هيچ كشوري ني
ند اما نبايد اين

.درست است 
سياسي به دو دس
راساس طول و

ده است كه صر
نظير دين، زبان
هد آورد مانند م

.درست است 
د در پيشرفت ا
نوا و ها محيط ،

در هر نوع ناهمو
در هر عرض ج 

. را پرورش داد
توليد و صادرات

www.sanjeshse

2گزينه  .17
كلي طور به

هاي ماسه
ا. شود مي

بخش سخ
د 1گزينه  .17

طوركلي به
رطو عمده
است بيشتر

ابر تشكيل
كه باشد،

4گزينه  .17
دريا انرژي
كالر 400

آتركيبات
تابش خور

2گزينه  .17
توجه داشت

مجا كشور
محدوديت

.دارند را

متعلق به
انجام دهن

3گزينه  .17
مرزهاي س
هندسي بر
تنظيم شد
فرهنگي ن
وجود خوا

4گزينه  .18
با ها انسان

وجود اين
توان د مي

.نياز دارد
ديگر دام
اين حال ت
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ف قرار داده 
د و شاه را 

  .كرد
ن جنبش، 

  .دند

و در جهت 

) 120ص (

ع وابستگي 
نو باز  تعمار

غيرمشروع 

 استعماري 

ياسي بشر 
قابل  تري ب

ationgroup

او را هدف داري
هي را تدوين كند
ك الت منتقل مي

گيري اين با اوج. 
ا براي آن برگزيد

ماري داشتند و

  )116ص (
  )120ص 

( اسالمي ايران 

ند ولي در قطع
ا، در چهرة است

شاه، ظالمانه و غ

،به قراردادهاي
1(  

زات عقيدتي سي
ن بهتر و مناسب

16/02/1401(  

الح شيوة زمامد
وانينِ عادالنة اله
بداد به مدار عد
.ب اجتماعي بود
، نام مشروطه را

استعم گيري ضد ت
  )119ص 

  

(شروطه ت در م
ص(زادي بخش 

انقالب=  ستي 

شدن مي ب موفق
ها ن اين انقالب

 حاكميت پادش

 برابر بيگانگان ،
16ـ ص  4صل 

ب را پايان مبارز
ي آن جايگزين

6دوم جامع نوبت 

بلكه اصال.  نبود
بود كه قو جلسي

ت را از مدار استب
داد، يك انقالب ي

تخانة انگلستان،

جهتم، همگي 
ـ ص 4ـ فصل  

شكست=  منفي 
هاي آز انقالب= 

ماركسيس ري ضد

ن مستقيم غرب
 دست كارگزاران

مقاومت منفي،
  .شود جام نمي

ي مقاومت در
ـ فص 14درس  (

رب دموكراسي غ
دانست كه براي ي
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خاصي از پادشاه
تأسيس مج پي 

حركت، حاكميت
معه را تغيير مي

سفارت نشيني در

خش قرن بيستم
14درس . (ردند

 موضع مقاومت
= مستقيم غرب 

گير ر كنار موضع

حذف كارگزاران
استعمار با ب،

در م. بود«  نفي
جبات نظاميه انج

به جاي  ستعماري
.تغيير كرد» يز

بة نظام ليبرال
ي تاريخ بشر مي

)2(شناسي  عه

يازدهم؛ ادبيات

ح كار يا رفتار خ
در  ي و خارجي

اين ح. عمل كند
ختار سياسي جام
نش در جريان بست

  

بخ هاي آزادي ش
كر ربي عمل مي

آميز به ت رقابت
حذف كارگزاران
صهيونيستي در

 (  

تعمار قديم و ح
و به همين سبب

12(  

مقاومت من «س 
، جز در حد واج

اس هاي ولت از د
آمي فعاليت رقابت

وي سابق و غلب
ا محصول نهايي

جامع

سنجش ي

   
دنبال اصالح  به

 به شرايط داخلي
ب اين قوانين ع
ن جهت كه ساخ
آن پيوستند و د

)117و  116ص 
  

ها و جنبش نقالب
ي كشورهاي غر

  

  )118ص 
   

 از موضع فعاليت
ستعمار قديم و ح
ص آمريكايي و ضد

120و  116ص 
 .  

در مقابله با است
يقي نداشتند؛ و

20ـ ص  4صل 
   

 با قاجار براساس
ي سياسي با آن
دليل اثرپذيري

ف «سوي  به» في
   

ك شرق و شورو
ل دموكراسي ر

 132(  

    
 

.درست است 
 عدالتخانه فقط

با توجه ب  جنبش
د كه در چارچوب
 عدالتخانه از آن

زده به آ ان غرب
ـ ص 4ـ فصل  1
.درست است 

سالمي ايران و انق
سلطة سياسي دن

. درست است

ـ ص 4ـ فصل  1
.درست است 

ت رهبران ديني
ت در مقابله با اس

گيري ضدآ جهت
ـ ص 4ـ فصل  1
.درست است 3
بخش د آزادي ي

 و فرهنگي توفي
فصـ  14درس  (

.درست است 
عالمان شيعي 

و همكاري شود ي
به د  ي كه قاجار

مقاومت منف «ند 
.درست است 

ا، فروپاشي بلوك
و نظام ليبرال ت
پاورقي ص. (ست

www.sanjeshse

   
 

2گزينه  .18
ـ جنبش

اين ج. بود
ملزم سازد
ـ جنبش
منورالفكرا

14درس (
3گزينه  .18

انقالب اس
از بين برد

د 1گزينه  .18

  
14درس (

4گزينه  .18
ـ بازگشت
ـ موفقيت
ـ اعالن ج

14درس (
3گزينه    .18

هاي انقالب
اقتصادي

.گشت مي
2گزينه  .18

ـ تعامل ع
دانسته مي

هنگامي ـ
روي آوردن

1گزينه    .18
ـ فوكوياما

پنداشت مي
تصور نيست

erv.ir
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نخبگان به 
ي در برابر 

  . د

 ين فعاليت

آنها . بودند
ل به عدالت 

به شناخت 
 جهت حل 

خاست   مي
 

 يك قطب 

 استعماري 

ر داده بود، 

 و موقعيت 

ها و  بحران
هاي  بحران

 را به حلّ 
هان اسالم 
خاطب پيام 

ت و عدالت، 

ationgroup

مروز، از سطح ن
ي، الگوي جديدي

ده بودندجود آم

اي. ميز بازگرداند

 قدرت نرسيده ب
ت نبودند و عمل

12(  

ني و فرهنگي به
ي جهان غرب، ج

هنگ اسالمي بر
 )125ـ ص  4 

جهاني بر مدار

به قراردادهاي 

را هدف قرار) ي

غرب نيست ك
  

ي به شناخت ب
، جهت حل بب

 و رسالت خود
زّت و اقتدار جه

را مخ ها ة انسان
  )130ـ ص 

 براساس فقاهت

16/02/1401(  

ا تستقالل و عزّ
 بيداري اسالمي

وج به  از رنسانس

آم رقابت  فعاليت

به ارهاي الهي
؛ عالم به عدالت

0و  119ـ ص  

ي، از منظر دين
 جديدي را براي

 بلكه از متن فره
ـ فصل 15رس 

ري نظم نوين ج

 برابر بيگانگان

پهلوي(ك غرب 

تنها رقيب بلوك
)132ـ  116ص 

فرهنگي  ديني و
 براي جهان غرب

ها ها، ارزش مان
 اسالمي، از عزّ
طرت الهي همة

ـ 4ـ فصل  15 

حركت خواهند

6دوم جامع نوبت 

ه براي حفظ اس
ايران از طريق ي

 گرفت كه پس

قاومت منفي به
  )119ص . ( 

كه با معيا كرد ي
ست آورده بودند

4ـ فصل  14س 

و سياسي شيعي
سالمي، فرصت

رب قرار نداشت
در. (ل گرفته بود

گير ق را به شكل

ي مقاومت در
  .رد

بسته به بلوكي وا
  .شد سته مي

د بلوك شرق، ت
ـ ص 4ـ فصل 1

يعي، از منظر
صت جديدي را

ستفاده كرد، آرم
هاي آموزه ساس

دانست، فط د مي
درس. (ديد  مي

سوي نظامي ح ه

25  


ج( و علوم انساني 

الماني بودند كه
انقالب اسالمي 

ي مدرني شكل

 را از موضعِ مق
ي شاه آغاز شد
اني تحميل مي

دس به ستعمارگر
درس) (119ص 

 فقه اجتماعي و
اسهويت  شت به

سكوالر جهان غر
شكلمت اسالمي 

شي بلوك شرق

132(  

ستعماري به جا
تغيير كر»  آميز

ك نظام سياسي
آن كاس  اهميت

ش آن نشان داد
5و  14درس  (

ي و سياسي شي
ت اسالمي، فرص

  )125 ص 

عرفتي شيعي اس
قالب براسان. رد

ن را وظيفة خود
 را رسالت خود

د، اين جوامع به
128(  

يازدهم؛ ادبيات

نديشمندان و عا
.تقل شده است

هاي ها و ارزش ان
  )132ـ  

،مردم و عالمان
و رفتار استعماري
ادالنه را به كسا

هاي ا يت دولت
ص.(ينه نشده بود

 الگو گرفتن از
خت و با بازگش

  .ورد
هاي س ها و ارزش

ازدست رفتة ام ق

ن بود تا فروپاش
 

2ـ ص  4 فصل 

اس هاي  از دولت
ي فعاليت رقابت

 آن جهت كه يك
 وابسته نبود، از

ة نخست پيدايش
.گي تثبيت كرد

از فقه اجتماعي
زگشت به هويت

ـ 4ـ فصل  15

 و از ذخاير مع
هان محدود نكر

جهان ستضعفان
ي و معنوي بشر

 تحقق پيدا كند
8ـ ص  4فصل 

سنجش ي

 جهان اسالم، ان
جهان اسالم منت

  .ست
م با آرما 1789 

128ـ  125ص 
   

ك مرجع ديني
 كاپيتوالسيون و
بود كه رفتار عا
و عشيره يا حماي

نهادي ها يت آنص
   

سالمي ايران با
جهان اسالم پردا
نوي آن پديد آو
ه  چارچوب آرمان
ي و تأمين حقوق

   
دنبال آ كوياما به

 .)ه غلط است
ـ 15درس . (ت
  

دليل اثرپذيري
سوي«به «  نفي

سالمي ايران از
 به بلوك شرق
ي ايران در دهة
نگك قطب فره

 
با الگو گرفتن ا
 پرداخت و با باز

درس . (د آورد
   

در ايران رخ داد
 يا شيعيان جه

ز محرومان و مس
شكالت معرفتي

   
 جوامع اسالمي

ـ ف 15ح ـ درس 

    
 

ن بيدارگران در
رهنگ عمومي ج
مي قرار داده اس
فرانسه در سال

ـ ص 4ـ فصل  1
.درست است 

عنوان يك ميني به
ز، با اعتراض به
 عدالتخانه اين ب
با شمشير قوم و
ر كافي در شخص

.درست است 
 ميان انقالب اس

هاي جه و چالش
ي معرفتي و معن
سالمي ايران،در

فظ هويت اسالمي
.درست است 

پايان تاريخ فوكو
اين گزينه.(ا كند

زينه صحيح است
. درست است

به د  ي كه قاجار
مقاومت من «ند، 

ساس، انقالب اس
اما چون يافت ي

ت انقالب اسالمي
عنوان يك الم را به

 .درست است
 اسالمي ايران ب

اسالم ي جهان
 معنوي آن پديد

.درست است 
سالمي با آنكه د
ي جامعة ايران

كرد، دفاع از  مي
داد و حل مش  مي

.درست است 
ري اسالمي در

صحيح. (يابند ي

www.sanjeshse

نخستين ـ
مردم و فر
امت اسالم
ـ انقالب ف

15درس (
4گزينه    .18

ـ امام خم
آميز رقابت

ـ مشكل
قدرت را ب
نيز به قدر

2گزينه  .18
ـ در اين

ها و بحران
هاي بحران

ـ انقالب اس
و براي حف

3گزينه  .19
ـ نظريه پ
واحد معنا
ـ ساير گز

د 3هگزين .19
ـ هنگامي
روي آوردن
ـ بر اين اس
اهميت مي
ـ مقاومت
جهان اسال

د 3گزينه .19
ـ انقالب
هاي چالش

معرفتي و
4گزينه  .19

انقالب اس
هاي چالش

پاسداري
خود قرار

2گزينه  .19
ـ اگر بيدا

سازمان مي

erv.ir
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  )99ـ ص 

 كشورهاي 

ار، استقرار 

سوي  ن به

گ واحدي 

هاي جامعة 

اي خاص  ه

  . گرداند مي
ي نامتعادل 

 ديني گام 
ي باستاني 

 كشيشاني 

يتي فراهم 

ationgroup

ـ 3ـ فصل  12س 
  . دارد

يده، ضمن آنكه

نيز صلحي پايدا

در برابر بيگانگا
  .  كرد

  

رفتند، به فرهنگ

ه چالش  به حلّ

لمللي به منطقه

ربي را متزلزل م
ر سطح جهاني

  )70ـ  

ي حذف پوشش
فرهنگ اساطيري

  .ي بود
آميز ي اعتراض

رعي -رزيِ ارباب 

  . ي است

  . دانند ي

16/02/1401(  

  .ياسي بودب س

صحيح ـ درس. (د
صرفي را در آن د

  )128ـ  117

اين پديد.مي كند
  .د

د از جنگ دوم ن

جاي مقاومت د
ك بت آميز تغيير

)116ـ ص  4 

گر مي  جدا قرار

ي فرهنگ غرب

ال هاي بين شركت

گي جوامع غيرغر
دالت تجاري در

68ـ  66ـ ص  

سوي ي خود، به
جهت پذيرش ف
استان از هستي

هاي ت از حركت

ز اقتصاد كشاور

  .گويد خن مي

د؛ فرهنگ جهاني

جتماعي برتر مي

  . ست

6دوم جامع نوبت 

داد، يك انقالب ي

شناخت جهان بود
جازة هرگونه تص

7ـ  99ـ  95ص 

يرامون تقسيم م
يز ايجاد مي كند

پذيرفت و بعد ن
  .خت

به ج استعماري 
سوي فعاليت رقا

ـ فصل 14رس 

بخش متمايز و
  . ند

هاي  همان بنيان

گذاري ش سرمايه

فرهنگي ي، هويت
ستعمارگر، مباد

2ـ فصل 8رس

ترش ابعاد دنيوي
ن بازگشت در ج
گ يونان و روم با

د و در اين جهت

هاي عبور از مينه

ها سخ مرگ امت

يابد گسترش مي

جوامع را ارزش اج

 جهان اسالم اس

26  


ج( و علوم انساني 

معه را تغيير مي

 معتبرترين راه ش
داند كه انسان اج

ـ ص 15و  11.12

پي  هاي مركز و
نها را نيش بين آ

طرف نزاع پايان
سرد سايه انداخ
 از دولت هاي

لمان ديني به س
ـ در 85ـ ص  3

غرافيايي در دو ب
 غرب قرار داشتن

و در چارچوب 

اي، س ك منطقه

هاي صهيونيستي
به كشورهاي اس

د. (كند پيدا مي

اي بسط و گست
البته اين. زگشت

فرهنگ توحيدي
كليسا پرداختند

 
ب طال، زمفتن ت

 و از زندگي و م

ند، و در جهان گ

سلطه بر ديگر ج

نگ اسالمي در

يازدهم؛ ادبيات

ختار سياسي جام
  

شهود آباء كليسا
د جاني مي م و بي
2.14هاي  درس

هاني را به بخش
نة ستيز و چالش
ست يكي از دو ط
ن ديروز، جنگ س
دليل اثرپذيري
قاومت منفي عال

3ـ فصل  10س 

 اقتصادي و جغ
فرهنگ سكوالر
دي سكوالر بود

  )81ص 

بازارهاي مشترك

ه  ثروت و كانون
ي استعمارزده ب
اي غربي ادامه پ

فرهنگ غرب برا
 روم باستان باز

غيرت رش تفسير
قابت با قدرت ك

 .كردند طع مي
مريكا و باال گرف

  

اي قائل گاه ويژه

كن ومي عبور مي

و جوامعي كه، س

بازگشت به فرهن

سنجش ي

ن جهت كه ساخ
)117ـ ص  4 

كتاب مقدس و ش
عت را مادة خام

د) (95ـ ص  3 
  

سلطه،جامعة جه
ته مي كند، زمين
ل و دوم با شكس
ي، بين متفقين
دان قاجار به د

برداشتند، مق دم
ـ درس 68و  67 
   

ز نظر سياسي،
دو بلوك درون ف
 به عالم، رويكرد

ـ ص 3ـ فصل  9 
   

المللي و ب ي بين

 دست صاحبان
صادي كشورهاي
ه طرف كشورها

  
دورة رنسانس ف
قدم، به يونان و

پذير مسيحيت و
 اروپايي، به رق

خود را با پاپ قط
جارت و كشف آم

)48ـ  47ـ ص 
  

 و فرهنگ جايگ
  )8ـ ص  1ل 

فيايي و قو جغرا
  )12ـ ص  1 

ها و بي، فرهنگ
  )20ـ ص  1

عطفي در ب قطة

    
 

 عدالتخانه از آن
ـ فصل 14رس 

گ قرون وسطي،ك
 اساطيري، طبيع

ـ فصل 11رس 
. درست است

 امپراطوري و س
مركز وابسته را به

جنگ جهاني اول
از پيروز كه پس

ي كه دولت مرد
ي استعماري قد

ـ ص 2ـ فصل 
.درست است 

اينكه ا قطب با 
تند؛ يعني هر د
 ماركس نسبت

درس. (رداخت
.درست است 
گيري نهادهاي ل

  . شود مي
درت رسانه در
 وابستگي اقتص
 انتقال ثروت، به

. تدرست اس
در د:  اول و دوم

و در نخستين ق
ه براي عبور از م

شاهزادگان: سوم
ردند كه پيوند خ

با رشد تج: هارم
ـ 2ـ فصل  6س 

.درست است 
ريم براي جامعه

ـ فصل 1ـ درس 
ي كه از مرزهاي

ـ فصل 2درس 
غلب از نظر فاراب

1ـ فصل  3رس 
سالمي ايران، نق

www.sanjeshse

ـ جنبش
غلط ـ در( 

ـ در فرهنگ
ـ فرهنگ

درغلط ـ (
د 1گزينه    .19

فرهنگ ـ
پيرامون ر

هردو ج ـ
نيافت؛ بلك

هنگامي ـ
قراردادهاي

ـ 8درس (
2گزينه  .19

ـ اين دو
تعلق داشت

رويكرد ـ
پر خود مي

3گزينه  .19
ـ با شكل
محدود نم
ـ تجمع قد

دليل ـ به
شود و مي

د 1گزينه    .19
ـ قسمت
برداشت و
نبود؛ بلكه
قسمت س
حمايت كر
قسمت چه

درس. (آمد
4گزينه  .19

ـ قرآن كر
صحيح ـ(

ـ فرهنگي
غلط ـ د( 

ـ مدينه تغ
غلط ـ در(

ـ انقالب ا
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 شده است 

لبِ كليسا، 

   

  .د
هاي   عرفان

  .آورد  مي
 دنيوي در 

(  

 به دريافت 

 و تفكر در 
ت ثاني كه 

روشمند و 
 و بنيادي، 

ست كه به 

اجتماعي،  م

هاي   ريشه
به تأمل در 
شي رسيده 

ationgroup

ي جديد ديني

طل  رقيبانِ دنيا

.دادند د قرار مي
  )80ـ  

ي خود فراخواند
شدة اديان و 

دنبال حران را به
شيدن به انسان

)102و  101ص 

سب با پرسش،

سي و بنيادين
كرده و به فطرت

ورت جدي و ر
ضوعات اساسي

نه مطرح شده اس

نند فلسفة علوم

 دارند برخي از
فلسفي هستند ب
د و به آزادانديش

16/02/1401(  

هاي برخي نهضت
   

عنوان به  محلي

وت را شعار خود
47ـ  38ـ  31

  : ت از جمله
  

ديني سوي هويت
، انواع بازسازي

شكل ديگري از بح
بخش ه با اصالت

ـ ص 3ـ فصل  1

ب معلومات مناس

هاي اسا  پرسش
طرت اول عبور ك

صو ا فيلسوف به
كننده براي موض

شناسان ة معرفت

هاي مضاف ما ه

هايي كه ا رفتار
 كه اهل تفكر ف

دهند طق قرار مي

6دوم جامع نوبت 

يدايش و رشد ب
)38ـ ص  2صل 

هاي ن و قدرت
  

زيع مناسب ثرو
ـ 20ـ  12ـ  8

ي مختلفي داشت
. ديني واداشت
س  شده بودند، به

پرستي  شيطان
 

از ابعاد معنوي ش
انسه نرسيد بلكه

2درس  . (جاميد

ها و انتخاب وخته

ورود به.  است
ايد انسان از فط

شوند اما جه مي
 درست و قانع ك

گزينه يك مسئلة

ها به فلسفه زينه

زنند يا ي كه مي
هايي انسان. رند

چوب عقل و منط

27  


ج( و علوم انساني 

 جهان، سبب پي
ـ فص 5 ـ درس 

سانس، پادشاهان
)47ـ ص  2ل 
اجتماعي و تو ت

ـ ص  .1.2.3.4

مدهاي اجتماعي
هاي قدسي و ت

 فرهنگ مدرن
پرستي، ؛ خرافه

 .وغين هستند
شود، غفلت ا  مي

هاي انقالب فرا 
اميدها انج ها و ن

ت و تفكر در اندو

ها  تفكر در آن
انسان نيست، با

 و فلسفي مواج
ت داشتن پاسخ
  .واهد انجاميد

ت ولي در اين گز

حتواي ساير گز

هايي الي حرف به
و طرز فكري دار
خود را در چارچ

 فلسفه

يازدهم؛ ادبيات

 
معنوي و ديني

غلط. ( شود مي
ا در دوران رنس

ـ فصل 6ـ درس 
سم اوليه، عدالت

5.6.9.هاي  رس

وامع غربي، پيام
وجوي سنت ست

وبه اغلب مرع
را رونق بخشيد

هاي درو معنويت
منجر  به بحران

ه تنها به آرمان
ي و مرگ آرمان

جوع به معلومات
  .يابد قق مي

 عادي زندگي و
ت اول شايستة ا

هاي بنيادين ش
بدون در دست 

نجام روشني نخو

هاي مضاف است
  .ت

محبي است ولي 
  .ط هستند

توانيم از البه  مي
ها چه عقيده و ن
هاي فكري خ ان

سنجش ي

 )31ـ ص  1ل 
 غرب به ابعاد م

ياد م » ستانتيسم
سا سبب شد تا

صحيح ـ. ( كنند
 انتقاد از ليبراليس

د) .(80ـ ص  3
   

كوالريسم در جو
ن غرب را به جس
رهاي غربي را كه
ذب و دروغين ر

هايي از اين م ونه
بعاد دنيوي، به ا

حقايق قدسي، نه
، يأس و نااميدي

  
انسان بعد از رج
ت و معرفت تحق

  
ل بودن به امور

ماندن در فطرت
  .ست برسد

  
ي خود با پرسش

.شود مسائل مي
و سرانج به نتيجه

  
ه ربوط به فلسفه

سفه مربوط است
  

وط به علم تجرب
ي فلسفي مربوط

  
زير نظر بگيريم

م و بدانيم كه آن
ي پرداخته و بنيا

  .كنند ب مي

    
 

ـ فصل 4ـ درس 
 گزينشي جهان

پروتس «با عنوان 
ختن اقتدار كليس
وز و ظهور پيدا
سوسياليستي با

3ـ فصل  9رس 
.درست است 

رويگرداني از سك
 از نخبگان جهان
انِ ساكنِ كشور

هاي كاذ معنويت
پوستي، نمو سرخ

توجهي نه كه بي
 غرب با انكار ح

گرايي، م به پوچ

.درست است 
ل تفكر فلسفي، ا

رسد و شناخت ي
.استدرست  

ل همان مشغول
م. رت ثاني است
تر اس  برتر و عالي

.درست است 
ها در زندگي ن

وارد اين قبيل م
هاي انسان ب ري

.درست است 
ها مر ساير گزينه
اي فلس ل و ريشه

.درست است 
ين عبارت مربو

شناسي ر و انسان
.درست است 

رافيان خود را ز
را كشف كنيمن 

مربوط به زندگي
تي مستقل كسب

www.sanjeshse

صحيح ـ(
ـ رويكرد
كه از آن ب
ـ فرو ريخ
فرصت برو
ـ جوامع س

غلط ـ در(
2گزينه  .2

ـ گريز و ر
برخي) 1
مهاجر) 2
بازار م) 3

شرقي و س
گون همان ـ

ـ فرهنگ
قرن بيستم

  
  

4گزينه  .2
در مراحل
فلسفي مي

2گزينه  .20
فطرت اول

ها فطر آن
اي مرحله

3گزينه  .20
همة انسان
قانونمند و

گير تصميم
2گزينه  .20

محتواي س
بخش اصل

4گزينه  .20
محتواي اي
فلسفة هنر

2گزينه  .20
اگر ما اطر
فكري آنان
باورهاي م
و شخصيت

erv.ir
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ي فلسفي 
 كاستن از 

اش را  قيده

ار مكتوبي 
لسفه رواج 
في نگاشته 

ان اهميت 

 از اين كه 
اگر مرگ . 

آمده  لي در
ي در دورة 

. خت است

ورت شاخة 

محسوس و 
چنين عقل 

زمة چنين 
شد، حاصل 

ationgroup

ها رد تا انديشه
كوشند با ن مي
  .نند

پذيرد و عق  نمي

اند، گرچه آثا يده
ش حكمت و فل
كه به زبان فلسف

 در زندگي انسا

چه نعمتي باالتر
. همنشين گردد

ت شاخة مستقل
يلسوفان بيشتري

مكان اصل شناخ

صو  از فلسفه به

تواند امور مح مي
ري كند و همچ

آيند و الز ت مي
پرداخته باش ون

16/02/1401(  

گير ت، كمك مي
فيلسوفان.  گردد

طه باشد بيان كن

ي را بدون دليل

انديشيد ستي مي
كم و بيش... ن و

ت ولي متوني ك

  .رائه كرد

 اساسي را كه
  .كرد سش مي

 گرد آمدند، چه
و بلند مرتبگان 

صورت ي امروزه به
شتري كند و في

غير از شك در ا

ون، اين بخش

ن حقايق هم م
گذا جربي را پايه

  

دست از تجربه به
كه به تزكية درو

6دوم جامع نوبت 

ا از باورها است
 درست هموار

ه خالي از مغالط

قعي هيچ سخني

هاي هس ن مسئله
النهرين هند، بين

 جاي مانده است

هاي فلسفي ار ه

ت و هم مسائل
اش پرسش و درباره

ن در آنجاشتگا
شود و با نيكان و

شد ولي طرح مي
 فلسفه رشد بيش

 ولي اين شك غ

هاي گوناگو دگاه

اين. مكن نيست
تواند معرفت تج 

.ز شناسائي كند

 بدون استفاده ا
اي هر انساني ك
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ها رج كردن آن
دن به اعتقادات
گفتار مناسبي كه

ني فيلسوف واقع

ترين بارة اساسي
 مانند چين، ه
ستي داشته، به

 دورترين انديشه

گفت و سخن مي
گزيد و  را بر مي

 كه همة درگذ
رو شو به جهان رو

باحث فلسفي ط
شناسي  معرفت

 امور شك كند
  .ت

ت و ظهور ديد

ز راه حواس مم
مك حواس مي
وني نفس را نيز

سطه هستند و
تواند برا دي مي

يازدهم؛ ادبيات

ها و خار  مغالطه
شود و راه رسيد

و آن را با گ هند

يعن. نديشه است
  .كند ي

اند كه درب م بوده
ي باستاني ديگر

ادين هسسائل بني
  .ده است

رشي اجمالي از

انديشيد و ي مي
ي از آن مفاهيم

هاني ديگر است
وران دادگر آن ج

  .ه شوم

سي در ضمن مب
ب شد كه شاخة

برخي شناخت 
پذير نيست مكان

يد دربارة معرفت

درك كرد كه ا
عقل با كم. سوس

تواند حاالت در 

واس و معرفتي بي
معرفت شهو. ت

  .مبران دارد

سنجش ي

 
ي كه تشخيص

تشخيص داده ش
ز حقايق ارائه ده

  
ي استقالل در ان

 و تعصب بنا نمي
  

فته، كساني هم
هاي در تمدن. 

ت از تفكر در مس
ن به يادگار ماند

  
توان گزار ما، مي

 
ل روزمرة زندگي

گو با مردم يكي و
 

گ انتقال به جه
يي يابد و با داو
ه كام مرگ روانه

  
اسشن حث معرفت

ه شناخت، سبب

  
نايي خود براي

ها، ا همة دانسته
  

ي جدي و جدي

  
ان حقايقي را د

محس يعي و غير
س بيروني، مي

  
 وحياني، هر دو
تعالي ايمان است
ختصاص به پيام

    
 

 .ستدرست ا
 توانائي منطقي
 تفكرات غلط ت
 فهم درستي از

.درست است 
وائد تفكر فلسفي
ياالت، تبليغات

.درست است 
مدني شكل گرف
ما نرسيده است
ثاري كه حكايت
د از يونان باستان

.درست است 
اطالعات امروز م
 .درست است
ئلم دربارة مسا

و او در گفت. رند
 .درست است

گويد اگر مرگ ي
ين مدعيان رها
 حاضرم بارها به

.درست است 
ه برخي از مباح
جه ويژة كانت به

  .آن بپردازند
.درست است 

ت انسان در توا
صل دانستن و ه

.درست است 
هاي طرح پرسش

  .آمد در
.درست است 

توا قوة عقل مي
طبي شد و يا غير

ر استفاده از حوا
.درست است 

شهودي و شهود
تزكية نفس و ت
شهود وحياني اخ

www.sanjeshse

د 1گزينه  .20
فلسفه از
درست از
ها، مغالطه

4گزينه  .20
يكي از فو
بر پاية خي

3گزينه  .20
تم هر كجا

دست م به
داشته و آ
شده باشد

2گزينه  .2
بر اساس ا

د 1گزينه  .2
سقراط هم
حياتي دار

د 1گزينه  .21
سقراط مي
آدمي از اي
اين است،

 3گزينه  .21
در گذشته

توج. است
جديد به آ

2گزينه  .21
ممكن است
شك در اص

2گزينه  .21
به علت ط
مستقلي د

3گزينه  .21
با كمك ق
طبيعي باش
عالوه و بر

4گزينه  .21
معرفت ش
شهودي، ت
شود، اما ش
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تقد بود كه 
داد و  ت مي

 طبيعت را 

 هم اعتبار 
ي آن را در 

ر نيستند، 
هد، معناي 
يت اشيا را 

  .ست

ب شده بود 
 كرد و بر 
 معرفت را 

وسيله  دين

 بدن مانند 
  . بدن

هاي   آموزه

و » خوب«

ورد بررسي 
 كه امكان 

ationgroup

هراكليتوس معتق
 به عقل اهميت
 برتر از جهان

شناخت وحياني
دي داشتند ولي

پذير ي كه تجربه
تواند نظر ده مي

توان واقعي ه نمي
رست بودن آن ا

همين امر سبب
 بيكن را دنبال

خت ون به شنا

ساني باشد تا بد

 آزاد است ولي
ي نفس است نه

و نيز با الهام از

دهد؛ بنابراين  ي
  .ضررمان

هاي مو ز پديده
م پزشكي است

16/02/1401(  

ه. ي اعتبار ندارد
افالطون. يابيم ي

تواند جهاني ي

ها براي ش آن. د
ه شناخت شهود

ها و مفاهيمي ره
ها نم  اثبات آن

 از طريق تجربه
نش به معني در

 كرده بودند و ه
 الك نيز روش

 تنها راه رسيدن

يد وظيفة هر انس

قوانين فيزيكي
رادة آزاد ويژگي

ن رسيده بود و

 خود انجام مي
مان باشد يا به ض

ها كمتر از ي آن
 مربوط به علوم

6دوم جامع نوبت 

، شناخت حسي
در ميق حس 

 است و عقل مي
  . مثل ناميد

دانستند تبر مي
يم نگاهي هم به

ن دسته از گزار
ه دربارة نفي يا
عتقد بودند كه
 داشتن يك دان

الل عقلي تكيه
جان. فت نكند

يويسم است كه

قبت از نفس باي

كند، روح از ق مي
ت نيز اختيار وار

ها به دستشان آن
  .د

 منافع طبيعي
 آن كار به سودم

 

پذيري يزان تكرار
 هاري و سگ
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دهد س رخ مي
ن جهان از طريق

شناخت حسي
ان برتر را عالم

 هم عقل را معت
دانستند و ني  مي

جربه است و آن
 روح كه تجربه

ها مع راگماتيست
فايده. رار دهيم

ر بر استدال بيشت
 بماند و پيشرف
ن مكتب پوزيتي

 و توجه و مراقب

ودكار فعاليت م
به نظر كانت. ست

يروان آسطو و پ
 بلندي برداشتند

ر كاري را براي
سته به اين كه

.  انساني نيست

شوند كه مي  مي
 رابطه بيماري

شناسي

يازدهم؛ ادبيات

ي كه گاه در حوا
حركت را در اين

تر از ش  مطمئن
وي نام اين جها 

طو هم حس و
هاي شناخت ه

 به معرفت، تج
ختيار، نفس و
لمي نيستند، پر
كشف واقعيت قر

روي از ارسطو،
ي بيجا محصور

 يكي از مؤسسان

يي انسان است
.  

طور خو ت كه به
كند و آزاد نيس ي

ز افالطون و ارس
هاي انسان قدم

ست، انسان، هر
دهيم، بس  كار مي

ه مختص علوم

بررسيناختي 
ديده مورد نظر

  . ست

ش روان  

سنجش ي

  
 دليل خطاهايي
رد و ما وجود ح
ت عقلي بسيار
.الل ارائه نمايد

 
فالطون و ارسط
را هم يكي از را

  .كردند نمي
  

نها راه رسيدن
ي مانند، خدا، ا
ل قابل بررسي ع

د هدف خود را ك
  

ر گذشته با دنباله
هاي ت و تعصب

آگوست كنت. 

 
ترين داراي  ارزش

.ل آراسته گردد
  

ني پيچيده است
زيكي تبعيت مي

 
تفاده از آنچه از
تبيين حقيقت ا

  
گرا و ماترياليس ت

ه خود ما به هر

  
ار دارند و نظريه

 
شن هاي روان يده

پد 1 در گزينة 
پذير بيشتر اس رار

    
 

.درست است 
س معتقد بود به
حسي اعتبار دار
شت كه شناخت
 براي آن استدال
 .درست است

مانند ا و فارابي
ئل بودند و آن ر
سفي خود وارد ن

.درست است 
ها تن وزيتيويست

مفاهيمي. ستند
دارند، لذا اصوالً
بنابراين ما نبايد

.درست است 
كن فيلسوفان گ

جربي در خرافات
.يي تأكيد ورزيد

  .دانست ي
 .درست است
الطون نفس با

 شود و به فضائل
.درست است 

كارت بدن ماشين
سام از قوانين فيز
 .درست است

 مسلمان با است
د، در توضيح و ت

.درست است 
لسوفان طبيعت
ويني هستند كه

.درست است 
كا و  با نظريه سر
 . درست است

، پد2،3،4هاي 
اما. علوم است

هاي تكر به يافته

www.sanjeshse

3گزينه  .21
پارمنيدس
شناخت ح
عقيده داش
بشناسد و

د 1گزينه  .21
سينا و ابن

خاصي قائ
تبيين فلس

4گزينه  .22
ظر پوبه ن
معنا هس بي

روشني ند
شناخت، ب

4گزينه  .22
از نظر بيك
تج كه علوم

گراي تجربه
تجربه مي

د 1گزينه  .22
از نظر افال
نفس زيبا

3گزينه  .22
از نظر دك
ديگر اجس

د 1گزينه  .22
فيلسوفان
ديني خود

4گزينه  .22
از نظر فيل

عناو» بد«
  
  

3گزينه  .22
همه علوم

د 1گزينه  .22
ه در گزينه 

در ساير ع
دستيابي ب
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 از وظايف 
 آن انجام 

 آگاهي از 

ينكه براي 

ها  راي آن ب

  .پذيرد  مي

  .بينيم مي

ه حسي و 

غيرمعنايي 
ست كه به 

ند موضوع 

در اثر حل 
ري حاصل 

ر اين مثال 
بيند و با  ي

دليل روش 

ationgroup

ر طول زندگي
هاي مختلف به

، بلكه مستلزم
  .هد

ه باشد، اعم از ا

ر چون شرايط

اثر)   يا مفهومي

در حال حركت مي

و شباهت حافظه

هاي حسي يا غ ه
خيلي در آورده اس

قتي همزمان چن

 آن است كه د
 است كه يادگير

در. تفاوت است
پدر و مادرش مي

كند، به همين د

16/02/1401(  

يني تغييرات د
اساس جنب  را بر

يجانات كودك،
 به او آموزش ده

ست دارد داشته

گير  و افراد سهل

ادراكي(ش افراد 

صورت كامل د  به

حسي هستند و

، نشانه ، بيروني ي
ورت داستان تخ

وق. ل توجه دارند
  . لف است

ست، بلكه هدف
به همين دليل

ز يك مسئله مت
ط در ارتباط با پ

ك را تضمين مي

6دوم جامع نوبت 

بي اسايي و پيش
، مطالعه رشد

زم آگاهي از هي
جانات كودك را

ست كه فرد دو
  

كنند تجربه مي

ت از نوع پردازش

كميل، تصاوير را

دو نوع از نوع ح
 

هاي دروني نشانه
صو  مناطق را به

رند، بلكه مشكل
هاي مختل وضوع

سئله خاص نيس
ب.  استفاده باشد

 احساس مبهم ا
مسئله را به غلط

سيدن به هدف ر
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شنا.  المت است
شناسان رشد، ن
  

 نه تنها مستلز
ي خريده تا هيج

هايي اس ي، ويژگي
.پردازي كند ويا

ذب بيشتري را ت
  .شوند ي

شدت ي، ادراك به

اساس اصل تك  بر

 است كه هر د
 .امحدود است

منظور از نش  .كرد
ا و آب و هواي

كل حافظه ندار
اي ضعيف از مو

حل آن مس ه راه
هاي ديگر قابل

  . يم است

خيص مسئله يا
دهد و م ص نمي

طقي است و رس

يازدهم؛ ادبيات

شناسي سال روان
چنين روان هم) 

 هيجاني و غيره

چيده است كه
 مادر سارا كتابي

آرماني ت و خود
رسيدن به آن ر

سيار، هشدار كاذ
ز دست دادن مي

هاي حسي ويژگي

آيد، ما در ميش 

 نوع رمزگرداني
ست كه هر دو نا

بيروني تقسيم ك
ها  ها و كوه جلگه

ضعيف است، مشك
ها گيري حافظه ل

فقط دستيابي به
ه كه در موقعيت

قابل تعميها،  ي

خص شود تشخ
درستي تشخيص ه

ي بر قواعد منط
  .كتشافي است

سنجش ي

  
 آن از اهداف ر

)1و  2 ( گزينه 
ختي، جسماني،

  
ي فرآيندي پيچ

در اين مثال. ت
 
هاي فردي است 

د يا صرفاً براي ر
  

وش به زنگي بس
ر دچار خطاي از

  
بر و هد كه عالوه

  
ت سرهم به نمايش

  
مدت در  كوتاه

ايش اندوزش اس
  

 گروه دروني و ب
سامي رودها و ج

  . معنايي است
  

ند حافظه ما ض
حاصل آن شكل

  
تلف آموزشي، فق
ي دست يابيم ك
ه با ساير يادگير

 
خود مسئله مشخ

را به) ره ضعيف

  
 است كه مبتني

هاي اك ها روش ه

    
 

. درست است 
ايالمتي و ارتق

سي رشد است
 مثالً رشد شناخ

.تدرست اس 
جاني در كودكي
 اطرافيان او است
 .درست است

ي همان ويژگي
ه آن تالش بكند

.درست است 
دليل گو تگير به

م نيست، بيشتر
.درست است 

ده جربي نشان مي
.درست است 

وير با سرعت پشت
.درست است  

حافظه حسي و
 ظرفيت يا گنجا

.درست است 
توان به دو ا مي

اين مثال نيما اس
هاي مع جاد نشانه

.درست است  
گوين ادي كه مي

سپاريم، ح ظه مي
.درست است 

هاي مخت تمرين
ه اصول و قوانيني
سئله، در مقايسه
 .درست است

ل مسئله، بايد خ
كسب نمر(سئله 

  .كند جره مي
. درست است 

روشي» س خبا
ساير گزينه. ست
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حفظ سال
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دهند، مي
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رشد هيج
هيجانات
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خود واقعي
رسيدن به

3گزينه  .23
افراد سخت
خيلي مهم

4گزينه  .23
شواهد تج 

2گزينه  .23
وقتي تصاو 

2گزينه  .23
شباهت ح

مدت بلند
3گزينه  .23

ها را نشانه
در ا  .است

عناي ايجم
4گزينه  .23

بيشتر افرا
را به حافظ

2گزينه  .23
هدف از ت

، به مسئله
از حل مس

د 1گزينه  .23
قبل از حل
فرهاد ،مس

شاجها م آن
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پس«روش 
تحليلي اس
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@sanjesheduc

فرآيند .  ت

دها و نتايج 

.  شود م مي

يي الزم و 

 اين حالت 

ationgroup

گيري است صميم

ي بررسي پيامد

ي بعد از تصميم
  .  دارد

كند كه كارا مي

 دارد يعني در

16/02/1401(  

نتخاب نوعي تص

  

گيري يعني صميم

 دچار ناهماهنگي
شترين تغيير را

را او احساس نم

ي آموخته شده

6دوم جامع نوبت 

ان 4در گزينة  
  .ت

.نظر كرده است

 مرحله هفتم تص

كي را برگزيند،
شگاهي امكان بيش

فره مي رود، زير
  .است 

اره به درماندگي

31  


ج( و علوم انساني 

.استي انسان 
قضاوت است) 3ه 

ن ه مسابقه صرف

در  نابع انساني

تخاب مطلوب يك
ن تحصيل دانش

ن مسئوليت طف
ا انگيزه دروني ا

اشا»  صد وجب

يازدهم؛ ادبيات

 فعاليت شناختي
حل مسئله)  2ه 

ن هدايا، از ادامه

 از شغل مدير من

 شود بين دو انتخ
ر نگرش در دوران

ي از پذيرش اين
ئله مرتبط با مس

 يك وجب يه
 . ي انجام دهيم

سنجش ي

   
ترين و پيچيده

حافظه) 1: رتيب
.  

طر از دست دادن
  
تمندي خودضاي

  . قرار دارد
  

ي فردي مجبور
تغيير  .دهد خ مي

  
 احساس كارايي
شته باشد و اين

  
سر گذشت، چه

توانيم كاري نمي
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ترين و ري عالي
تر ها به در گزينه

.درست است  
دليل ميزان خط 
.درست است  

ررسي ميزان رض
ويت مورد نظر ق

.درست است 
وقتي:  ي تصميم

گرايش رخ رض 
.درست است 
يل عدم وجود
هارت كافي داش

. درست است 
آب كه از س«ل 

ر دادن شرايط ن
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