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 آزمايشي آزمون پاسخ تشريحي
  رحلة اولمـ  يازدهمسنجش 

)25/07/1399(  
)يازدهم( و علوم انسانيدبيات ا  

  

  :باشد ه مياز طريق سايت اينترنتي زير قابل مشاهد آنروز برگزاري  آزمون، عصر ةكارنام

www.sanjeshserv.ir  

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

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

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

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

    sanjesheducationgroup@  هاي آزمايشي سنجش كانال تلگرام آزمون
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@sanjesheduc

  بيماري  

باكفايـت،   

ي نگاشـته  

مدينـة  (ي  

ز اعمـال و  

  . است
در  )وجـود   

دو تشـبيه     
ي اسـت و  

ationgroup

:قصر، كاخـ  علّت
  بان

:كـافي ) 4گنـاه  

  . گردد ح مي

خصوص آثار ادبي

ت حكمت نظـري

از تيب اسـتعاره 

ت فاقد جناس ا
جـود ـ و(بـين  

ش هجـران هـر د
 تركيب تشبيهي

/07/1399(  

قرار گرفته است، ق
ب خيمه، سايه: اع

اب، گسختي، عذ

اصالح) قضا(ت 

ي اطالعات در خ

ن را با موضوعات

هنگام درو به ترت

بيت)  بلند نسازد
جناس ب. و كينه

وم باد غم و آتش
ناب واژة خو. ارد

/25 اولمرحلة ( 

لب در ميان باغ قر
راي كوچك ـ ش

  اندكي : ي
 

س: وبال) 3نگي 

  
  قريحه ه 

صورت ست كه به

  ست 

آوري  را به جمع

ي كه سعدي آن

كشته و ه) داس

دليل صدا به(رد 
عاره از كدورت و

 ـ در مصراع دو
ه گرية فراوان دا

2  


ت و علوم انساني

وسيع، زيبا كه اغل
زمين زراعتي: ك

 كنار هم ـ لختي
 گريبان، يقه: ب

جوانمردي، مردان

ندارد) 2 
قريه) 4  

غلط ا) غزا(واژة 

خواس) 3 

ت، توجه عزيزان

قالب مثنوي ب و

مه به د: تشبيه(

بخشي دار و جان
گرد دل استع.) ت

 چشم و چشمه
خ رنگ اشاره به

)2(سي 

ش يازدهم؛ ادبيات

ساختماني بلند، و 
گي ـ ضعيتك جن

ديك به هم، در
چانه ـ جيب: ان

غيرت، ج: ميتح

  ر، صلت

و: 1ثناي گزينة 

  

 دارد 

ي و تاريخ ادبيات

ه نظم در ده باب
  . ت

(داس مه )  سبز

غيرت استعاره و
شبيه شده است

جناس بين. ت
اب كنايه از سرخ

 فارس

سنجش

: جانبـ  كوشك
تي با تجهيزات

نزد: ده ـ متقارب
از صبح ـ زنخدا

ح) 2ر، پوشيده 
   

دبار، افگار، مبشّر

  
  طرب 

به استثت است، 

. است)  سورت
  

غلط ند) 2 

 به مباحث ادبي
  . نيم

ن كتابي است به
سروده است)  او
  . د

فلك به مزرع: 
  . ست

غ) يرت به سپند
جود به باران تش(

 تشبيه شده است
خونا(جه  ست، تو

  .) ست

    
 

 .رست است

  : ها
ج حل، كنار، طرف،
تي، به ويژه كشت
آوازخوان، نوازند
سحرگاه، پيش ا

 .رست است

  : ها
پنهان، مستور: 
 د

 .رست است

اد: رد عبارتند از
 .رست است

  :  شامل
زلّت 
 ـ ترب الغاي

 .رست است

ها درست ة گزينه
 .رست است

ترتيل ـ: (4ينة 
: اي ديگره زينه

 
 .رست است

هاي مربوط ست
كن سي جلب مي

بوستان: ينة يك
هاي ي و آرمان
دنباش صحيح مي

 .رست است

  : ها ه
:تشبيه(بز فلك 

ت فاقد جناس اس
غي: تشبيه(يرت 

(ود تشبيه دارد 
  . د است

ناب  چشمة خو
فاقد استعاره اس

شده اس تشبيه 

www.sanjeshse

  
 
در 1گزينه  

ه معاني واژه
ساح: كران) 1
كشتي: ناو) 2
آ: مطرب) 3
س: شبگير) 4
در 3گزينه  

ه معاني واژه
محجوب) 1

اليق، كارآمد
در 4گزينه  

هاي مفر واژه
در 2گزينه  

واژگان غلط
ذلّت ) 1
القاي ) 3
در 1گزينه  

واژگان كلية
در 4گزينه  

دو غلط گزي
هاي گز غلط

گزاردن ) 1
در 1گزينه  

در انجام تس
در كتب فار
در مورد گزي
فاضلة سعدي
بقية موارد ص

در 3گزينه  
بررسي آرايه

مزرع سب) 1
بيت. مت قيا
پند غيس) 2
باران جو) 3

بيت مشهود
خاك به) 4

بيت ف. دارند
آب به خون

erv.ir
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@sanjesheduc

  . ن است

 دارد پـس  

غنچـه   ين 

خواهد   مي

كننـدة   جاد

دو صـورت  

ب آگـاه ـ   

گـروه  ): راه   

ationgroup

زاً به معني سخن

شخصيت انساني

مراعات نظير بي 

ست از مخاطب

سازد ايج ظير مي

  )  ندارد

ش نا اهل در هر د

يباند و به ترت شده

جـاي هـيچ اكـر

/07/1399(  

ً نده ـ زبان مجاز
 .  

با هم شخرسد ص

.بودي رازدار مي

فايي غنچه اس كو

 با باغ مراعات نظ
  )رد نظر است

 ولي تشخيص

پوش  تو ـ پرده 

ش نقش مسند ش

ج(ر اين گزينـه  

/25 اولمرحلة ( 

  .است) 

كنن خش و شيرين
. محسوس است

  )خميدگي

ر به نظر مي(ارد   

كه بايد ر ه از اين 

 گالب نتيجة شك
  . شود ي

بيت چون هزار
كه مور(دد هزار 

از محبوب است

خامشي:  باشند

سبب پيدايش 3

در. خورد شم مي

3  


ت و علوم انساني

وجود(به معني 

 كنايه از تأثيربخ
در بيت) آ(يي 

شدت الغري و خ

غافل استعاره دا

  )خ
صراع دوم كنايه

گ ه تبديل گل به
جاز مشاهده نمي

  جازاً ظاهر
در اين ب. است ب 

ـ عد )نظر نيست
افروز استعاره ا ل

 

 فك اضافه هم

3در گزينة ) تي

به چش) ود ندارد

 

ش يازدهم؛ ادبيات

مجازاً ب) سر(اما 

وت سنج ر ـ حال
آرا ـ زيبارو ـ واج

از ش(ه به چنگ 

 گريه ـ غنچة غ

گرية تلخ(ميزي 
زاي توست ـ مص

طور كه ت همان
 ولي در بيت مج

 .  
يشه ـ پوست مج
 يا ايهام تناسب

كه مورد ن(بلبل 
ماه دل: تذكر(رد 

 مفعولي : خاك

   فك اضافه
توانند مي: توجه 

هست: ي(و  4و  
  . هستند

وجو(به معني ) 

 ) اد دارندضه ت

سنجش

شود ا شاهده نمي

دهنده، مؤثر رزش
ي ناظر و گواه ـ
ت ـ تشبيه روبا

ل ـ پشيماني به
 

آم  و صبا ـ حس
كه پشيماني جز 

شاره كرده است ا
 گل مبتال نشود

يان تناقض دارد
ـ مغز مجازاً اندي 

ي سازنده ايهام
نوعي بل: و معني

 و تشخيص دار

فه ـ يكي را به خ

 حمايت هر دو
) ـ براي نااهل 

1در گزينة ) ت
ها مسند ه گزينه

)نيست(سنادي 

  : ها گزينه

  . ارند
ميم و تخريب كه

    
 

 .رست است

سخ، جناس مش
  : هاي ديگر نه

بخش كنايه از ار
د به معنيهام دار

ن بيگانه و دوست
 .رست است

  : ها ه
به گل) غنچه(و 

 ) شخيص دارد
ص بر غنچة غافل
ك ول كنايه از اين

   
 ظرافت به اين

نوشت  تا به سر
 .رست است

  : ها ه
خندة ديدة گري 

سر مجازاً وجود
هاي از واژه» هزار
به دو. باشد ب مي

ه فلك، استعاره
 .رست است

  : ها ر گزينه
فك اضافه: به سر

  فعولي 
ريز را ن ـ خون

براي تو(تممي 
  . كسان است
 .رست است

نيست و است(ي 
اني ـ فارغ در گ

فعل غير ا 2نه 
 .  

 .رست است

هاي هر يك از گ
  . ضاد دارند

دا) شمول(ضمن 
ترمي(دف به جز 
  . سب دارند

www.sanjeshse

در 2گزينه  
در گزينة پاس
بررسي گزين

چاشني ب) 1
شاهد ايه) 3
تضاد بين) 4

در 4گزينه  .
بررسي آرايه

تشبيه تو) 1
استعاره و تش

تشخيص) 2
مصراع او) 3

صباو و گل 
عر به شا) 4

رازدار باشد
در 3گزينه  .

بررسي آرايه
)گزينه الف
س) گزينه ب
«) گزينه ج

ايهام تناسب
ما) ه دگزين

در 1گزينه  .1
در) را(انواع 

يكي را به) 1
هر دو مف) 2
ما را خون) 3
هر دو مت) 4

يك) را(انواع 
در 2گزينه  .1

اديافعال اسن
اي نها لطيفه

ولي در گزين
نهادي است

در 3گزينه  .1
ه رابطه گروه

تماماً تض) 1
تماماً تض )2
تماماً ترا) 3
تماماً تنا) 4

erv.ir
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: درست آن

ـ نـوع    ش

ون تغييـر  

ـن بيـت و   

  . ست

ationgroup

د. ول شده است

كوشگرية سحري 

توانند بد دي مي

هت مفهوم ايـ با

  . كند ي

اس) جهان هستي

  . دهنده است

  

/07/1399(  

ستمراري مجهو

شبي كوش و گ 

افعال اسناد: ذكر

شب. باشد مي) ت

اشاره مي)  عشق

ور خداوند در ج

د ند عزّت و ذلّت

  

. است» ي افراد

/25 اولمرحلة ( 

به زمان ماضي ا

  نايي
   حذف 

به عذر نيم/  شد

  ) حاللش باد
تذ(رينة معنايي 

رسان است  روزي

نابودگري غم(م 

  .است» 
ت وجود و حضو

خداون. است» اء
  . ست

.  داشته باشيم

كوهش وابستگي

4  


ت و علوم انساني

شده است بلكه ب

ف به قرينه معن
ن تغيير در نوع

باشح دم تا كي 

ح( قرينه لفظي 
حذف به قر: ست

خداوند(مفهوم 

ن بيت به مفهوم

»هللا لعالم محضرا
خدا دارند، وحدت

  . د

ء و تذّل من يشا
ا»  ظلم بر عدل

ل خود بازنگري

  . كند ر مي

نك«م مصراع دوم 

  » تنبلي

ش يازدهم؛ ادبيات

ن مضارع ذكر نش

حذف: باشدهريار 
يگزين كرد بدون
 شكرخواب صبح

حذف به: باشد 
استر  نيك شود 

با م) ت گزينة هـ
  . ل مؤثر است

ندر اي: زينة سه

ال: جا حضور دارد
ر يك نشان از خ

اشاره دارد» فراد

تعزّ من تشاء«ة 
 اختناق و رواج

ر لحظه به اعمال

س را بخواهد خوار

و مفهوم»  ياري

پرهيز از« دوم 

سنجش

ل قديم به زمان
  

  : ا
گر شه باشدنده 

ادي ديگري جاي
مي صبوح و: ي
  . ست
كه بر دوش شد

عمر تو نشمرده
  

بيت(ن يك بيت 
سطح اين سؤال

جز گز باشد به مي

  ) بل از مردن
  ه عشق 

  ) ل از مردن
 

ج ند در همهخداو
ها هر پديده( نيز

ير ديد و نگاه اف

همان مفهوم آية
ويژگي دورة«ه 

بايد هر: نة پاسخ

  

 عزيز و هر كس

دعوت به«سخ 

، مصراع»تالش

    
 

 .رست است

سخ فعل مجهول
. باشد مي) ردد

 .رست است

ها  آن در گزينه
اگر بن....  باشدن 

ان هر فعل اسنا
صراع اول معنايي
ع دوم لفظي اس

باشتر  خوش: دوم
اندر شمار ع: دوم
 )غيير كنندف ت

 .رست است

اضافه بودن وجه
در تعيين س) ب( 

 .رست است

 ابيات صحيح م
 .رست است

  : ت به ترتيب
مرگ قب(ماديات 

ناماليمات در راه
مردن قبل(ديات 

 ها  ن از پليدي
 .رست است

خ« مورد سؤال 
ن 3، 2، 1هاي  ه
تغيي«به مفهوم  

 .رست است

ه 4، 3، 2هاي  ه
ه پاسخ اشاره به

 .رست است

ت سؤال و گزينة
  : هاي ديگر ه

. كار عزيز است
  .رتان دهاد

كس را بخواهد
 .رست است

اول گزينة پاساع 
  : ها ر گزينه

دعوت به ت«: ول

www.sanjeshse

در 1گزينه  .1
در گزينة پاس

گر گفته مي(
در 2زينه گ .1

حذف و نوع
خنك آن) 1

توا مي: تذكر
حذف مص) 2

حذف مصراع
مصراع د) 3
مصراع د) 4

در نوع حذف
در 4گزينه  .1

تو نكتة قابل
بيت گزينة

در 3گزينه  .1
مفهوم همة

در 2گزينه  .1
مفاهيم ابيات

ترك م) فال
تحمل ن) ب
ترك ماد) ج
دور شدن) د

در 4گزينه  .2
مفهوم بيت

فهوم گزينهم
4اما گزينة 

در 1گزينه  .2
مفهوم گزينه
مفهوم گزينه

در 3گزينه  .2
مفهوم عبارت

نهمعني گزي
قناعت ك) 1
خدا خير) 2
خدا هر ك) 3

در 4گزينه  .2
مصرامفهوم 

مفهوم ديگر
ومصراع ا) 1

erv.ir
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/07/1399(  

  »ر

  . است 

  .ه غرق شود

/25 اولمرحلة ( 

  »ستي است
 به ياري يكديگر

»نظري افراد ند

ي نمانده بود كه

  ).هد

  .له بيايد

)2(

5  


ت و علوم انساني

كردن شرط دوس
دعوت«ع دوم 

مناعت و بلن«بر  

نده شد و چيزي

ده مي(كند   مي

  ).كند م مي

ت فعل آخر جمل

(، زبان قرآن 

ش يازدهم؛ ادبيات

كمك ك«ع دوم 
، مصرا»مان خود

و آن هم تأكيد

  2ينة 
ست و گوشت كن

تقديم -شمندي

تقديم(دهد  مي –

  .ت

بهتر است -مردم

  ل
  .ببينند -

  ارهاي مهم
  .ي

  .اري كن

  مصرف -يي
  .ند

  .كند

  ان

  . شوند
  .د

 عربي،

سنجش

، مصراع»وستان
تيجة كارها به خ

شود و تنباط مي

جز گزي  است به
كه يك اليه پوس

  ي ارزشمندي
پندهاي ارزش) ه
  
–به پسرش  -م

  سودمندترين
ه نشده استجم
  ن
سودمندترين م 

بهترين حال -شان
-شان فرزندان -ه

  .ببينند -شان

  م
كا - به تو رسيد

سيد يا دچار شد
بردبا - تو رسيد

جوي صرفه -ش را
كند راهنمايي مي

  كند  مي
ك راهنمايي مي -

همه جوانا -شوند
  وانان

هدايت -له آن
هدايت شوند -ن

    
 

سنجش د«: ول
بازگشت نت«: ول

 .رست است

فهوم از بيت است
 .رست است

ها صحيح گزينه
طوري ك: ة پاسخ

 .رست است

پندهاي -پسرش
اضافه(چگونه  -م

 به پسرش -يم
بينيم حكيم را مي
 .رست است

س -ترين محبوب 
ترج: نزد خدا -شد
براي ديگران -ن

-هركس -سالم
 .رست است

شا فرزندان -ران
هميشه -مادران
ش فرزندان -دارند
  حال -ند

 .رست است

كارهاي مهم -آن
مصيبتي كه -م

تي كه به تو رس
به -مصيبتي -م

 .رست است

فرزندانش -كند ي
ر -مصرف  -ويي
راهنمايي -ش را
-جويي صرفه -ش

 .رست است

هدايت ش -يتي
همه جو -اي ونه

وسيل به - جوانان
همه جوانان –ي 
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م -پدران) 1
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اي پسرم) 1
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فرزندانش) 4
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  .باشد  مي

ود صحبت 

ationgroup

سخ تأكيد قرآن

د با مخاطب خو

/07/1399(  

  

مده و مالك پاس

كه با صداي بلند
  .باشد ي

  .ح باشد ندارد
  ).شده است

/25 اولمرحلة ( 

 

 

.ت مشبهه است

صالح خيلي نيام

 قرآن كسي را ك
منع خداوند مي

ق به اعمال صالح
ع مسلم اشاره نش

6  


ت و علوم انساني

 تبدأُ ) 4 

 البنه) 3 

يست بلكه صفت

تأكيد بر اعمال 

آمده و حتي در
رده شده دليل م

 
  .باالتر ببريم

كسي كه مشتاق
 متن به متواضع

  .ه شده است

ش يازدهم؛ ادبيات

 سنةٍ  

ح اسم تفضيل ني

ن تأكيد شده و ت

 با رعايت ادب آ
 در قرآن نيز آور

 .ه نكرده است
ب) هر مخاطبي( 

  .ند

ند ارتباطي به ك
در(واضع مسلم 

د به حمار تشبيه

سنجش

  ها تم

  .دارد

 عندنا) 3 

  )ِة فی وقتها
سبعین) 2 

  ! قارٍة فی العا

ر حالي كه قبيح

 در سخن گفتن

ر صحبت كردن
 كرده لذا چون

 به چيزي تشبيه
صداي مخاطب
مان ب متواضع مي

كن ي صحبت مي
ماند نه متو ع مي

كند  صحبت مي

   
  .ست

    
 

 .رست است

  ها قيمت -ن
  از اين -

  ها مت
اين قيم -از اين -

 .رست است

  .دارد -م
د -بهتري -كارم
  .دارد -ري

  .دارد 
 .رست است

  

 .رست است
فُظ علی اَداء الصالِة

 .رست است
آسیا اکرب. عاِت ال

 .رست است
  

 .رست است

تفضيل است در
 .رست است

ارة رعايت ادب
 .رست است

در متن تأكيد بر
تشبيه ي حمار

 .رست است

را» خودپسند«
 صدايمان را از ص
و دانش در قلب

 .رست است

ه با دليل منطقي
در قلب متواضع
ه با صداي بلند

 .رست است

.خطا است حده
لم مونث خطا ا

  .طا است

www.sanjeshse
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: بخشـد  ـي 
. بخشـد  ـي   

  )2حة 

 و در افـق      
ونـد بـه او   

 و در افـق      
ونـد بـه او   
قي خود را 
 را از بـين  

دف زندگي 

ationgroup

  ا بدي

دگي حقيقي مـ
دگي حقيقـي مـ

ر و انديشه صفح

مـره فراتـر رود
و  است كـه خـدا  

مـره فراتـر رود
و  است كـه خـدا  
سان هدف حقيق
ية وجودي خود

شناخت هد ـ1 

/07/1399(  

  

  تدا

   

بد يا: »رش« -ي 

   

 كرده و به او زند
اند كه زنـد خو ي

بخش تفكر. (ست

طح زنـدگي روزم
اي سرمايه ويژه

طح زنـدگي روزم
اي سرمايه ويژه

اگر انس. كند   مي
ر حقيقت سرماي

 ذيل سه عنوان

/25 اولمرحلة ( 

است لیسخبر  

  اسم مكان: س

اسم زمان و مبت 

 

خوب يا خوبي: »

ه انسان را زنده
به چيزي فرا مي

معرفي نموده اس

كه انسان از سـط
ي كه برآمده از س

كه انسان از سـط
ي كه برآمده از س
سان را تضمين
 چنين كسي در

سؤاالت اساسي
 (  

 

7  


ت و علوم انساني

:اثقل -4 

مجالس) 4 

:مبدأ) 4  جر

اَکابر) 3 

خیر«) 4 

 بیت) 3 

 چيزي است كه
ريد كه شما را ب

دگي در جهان م

زماني ك. شود ي
هايي نياز. بيند ي

زماني ك. شود ي
هايي نياز. بيند ي

ت كه سعادت انس
ز دست داده و

قرار دارد، س 4و  
)8و  7صفحة ( 

)2(و زندگي 

ش يازدهم؛ ادبيات

 خبر است

 سم مكان

جرور بحرف الج

  .و مصدر است
 ترين

سوي و پيامبر به
و پيامبر را بپذير

ات و اساس زند

 و غريزي او نمي
رو مي به ي نيز رو

 و غريزي او نمي
رو مي به ي نيز رو

هاي اساسي است
ود عمر خود را ا

2و  1هاي  زينه
ت زندگي كردن

 دين و

سنجش

  
  .ت

  . خطا است

خ: اسهل -2 

اس: مزار) 3 

مج: ممرّ ) 2  جر

شود و رجمه مي
بهت: خیر) ۲ 

 ابیض) 3 

 مغفرة) ۲ 

ل، دعوت خدا و
دا ويد دعوت خ

  ) 2حة 

 آب را ماية حيا

هاي طبيعي نياز
تر هاي مهم  نياز

(  

هاي طبيعي نياز
تر هاي مهم  نياز

ه يح به اين نياز
ن دچار خطا شو

هايي كه در گز 
كشف راه درست

    
 

 .رست است

.جرد خطا است
 وحده خطا است
ضي، باب تفعيل
 .رست است

 بتدا است
 .رست است

 سم تفضيل
 .رست است

مجرور بحرف الج
 .رست است

خوبي تر» خیر« 

 .رست است

 .رست است

 .رست است

سورة انفال 24ة 
ا كه ايمان آورده

ر و انديشه، صفح
 .رست است

م از سورة انبياء
 .رست است

سان منحصر به ن
ديشد خود را با

)7 صفحة. (ست
 .رست است

سان منحصر به ن
ديشد خود را با

صحيپاسخ . ست
ا در شناخت آن

  )7صفحة (
 .رست است

 است و پرسش
ـ ك3ندة خويش 

www.sanjeshse
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ثالثي مج) 1
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فعل ماض) 3
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در 2گزينه  .4
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در 3گزينه  .4
م: املدرسة) 1

در 4گزينه  .4
4در گزينة 

 اََشدّ ) 1
در 1گزينه  .4

 حمراء) 2
در 4گزينه  .5

 مواعظ) 1
   
  
  

در 3گزينه  .5
بر اساس آية
اي كساني ك

بخش تفكر(
در 2گزينه  .5

ام در آية سي
در 1گزينه  .5

هاي انس نياز
باالتري بيند
عطا كرده اس

در 4گزينه  .5
هاي انس نياز

باالتري بيند
عطا كرده اس
نشناسد و يا
. (برده است

در 3گزينه  .5
سؤال منفي

درك آينـ 2
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ي خـود و   
دهنـدة   ـان   

  ) 8حة 

بـين بـرده     

س هدايت 

ام را بهتـر  
ر هستند و 

هـا نـاداني   
د از آمـدن  
َن َهللا َعزیـزاً 

آن هـم  . د

ن يكسـان      
طح آگـاهي     

. سلمان بود

ationgroup

ه بـراي است كـ 
اسـت زيـرا نشـ

صفح. (كند يد مي

دي خـود را از ب
  )7ه 

پس. مايد فر يي مي
  ) 10ه 

كساني اين پيا. 
هاي الهي داناتر 

ه كند تا بعـد  مي
نده باشند تا بعد
جٌة بَْعَد الرُُّسـِل وَکـا

ت آن آگاه شدند

دعـوت پيـامبران
ـا زمـان و سـط

و مس) گرا حق(ت 

/07/1399(  

ني جستجوگري
شغولي مقدس ا

هدف را تهدي بي

  . مي او دارد

ي سرمايه وجـود
صفحه. (اند كرده

هدايت و راهنماي
صفحه( 50ه آيه 

لهي تعقّل كنند
مان نسبت به فر

گان تمام م ر بند
دهن دهنده و بيم

للناِس َعلَی ِهللا ُحجَّ

كه به حقانيت  آن

حتـواي اصـلي د
عي متناسب بـ ر

پرست  بلكه يكتا

/25 اولمرحلة ( 

هاي انسان دغدغه
مش  دغدغه و دل

كه يك زندگي ب

 
جسمحي و  ق رو

  ) 9ه 

شود چنين كسي
ن را دچار زيان ك

آن هدف او را ه
وره طهس ...َخلَقه

گان در پيام اله د
كر برتر هستند ن

  ) 10صفحه 

 داليل خود را بر
د بشارت ]تاد كه

نِذریَن لِئَّال یکوَن لِل

دند مگر پس از

 همين دليل مح
 برخي احكام فر

  . م است
د و نه مسيحي

8  


ت و علوم انساني

درست زندگي د
اين يك. هستند

 از زياني است ك

  : داشته باشد

 : ها را بدهد كه
تي و ابعاد دقيق

صفحه. (ي دارند

ن دچار خطا ش
اند كه خودشان 

راي رسيدن به آ
ی اَعطی کلَّ شیء خ

كه بند ز براي آن
در تعقل و تفكه 

ص. (ت باالتر است

 انبياء حجت و
را فرست[سوالني 

یَن َو ُمن رُُسالً ُمبَرشِّ

 مخالفت نپيمود
  ) 17حه 

به. اند را خوانده
 تعاليم انبياء در

ابراهيم پدرتانن 
م نه يهودي بود

ش يازدهم؛ ادبيات

 آينده او و راه د
ته ارزش قائل ه

گاهي زندگي و آ

قل دو ويژگي د

ه سخ اين سؤال
 او در نظام هست

نوشتي گ چه سر

 يا در شناخت آ
يانكاران كساني

كند و بر خلق مي
قال ربّنا الذی. ست

  
گان نفرستاد جز
شند و آناني كه
 در دنيا و آخرت

وسيلة فرستادن
رس. نكنند جيه  و

. (تاويزي نباشد

  
كتاب در آن راه

صفح. (جود داشت

فر) مور مشترك
با اين وجود،. د

  ) 19صفحه 

اين دين آيين: ت
هيم ابرا: ل عمران

سنجش

ي هدف زندگي،
رشان قرار گرفت
ه وي به ارزش ز

 انسان بايد حداق
  . اعتماد باشد

تواند پا كسي مي
 انسان، جايگاه

ها پس از مرگ ان

ود را نشناسد و
در حقيقت، ز: د

ي هدف معين خ
 نظام خلقت اس

: مودند حكم فر
سوي بندگ ش را به

تري برخوردار با
اش ر است رتبه

وند به و ساء خدا
 از جانب خدا تو

وند دست بل خدا

: خوانيم ران مي
م است و اهل ك

ها وج ه ميان آن

ام(اين امور ا به 
اند ك دين آورده
. (ر داشته است

سورة حج است 7
سورة آل 67 آية 

    
 

 .رست است

ز قبيل چيستي
گي كه در اختيا

جه وشياري و تو
 .رست است

هاي اساسي الؤ
 درست و قابل ا

  .نبه باشد
ين دو ويژگي ك

ملي از خلقت كا
ن بداند كه انسا

 .رست است

دف حقيقي خو
مايد فر  كريم مي

 .رست است

مخلوقي را براي
م و همگاني در

 .رست است

بن ح به هشام) ع
وند رسوالنش خدا

كه از معرفت برت
تر مل ه عقلش كا
 .رست است

سورة نس 165ه 
رستادن پيامبر

در مقا ي مردم
  ) 11حه 

 .رست است

ز سورة آل عمر
زد خداوند اسالم
ك و حسدي كه

 .رست است

ن الهي مردم را
ها يك قع همة آن

هايي با يكديگر ت
 .ست استر

78سؤال در آيه 
آ  دوم بر اساس

 (  

www.sanjeshse

در 1گزينه  .5
هايي ا سؤال

فرصت زندگ
بيداري و هو

در 2گزينه  .5
پاسخ به سؤ

مالً الف ـ كا
جا ب ـ همه

جه به اي با تو
ـ آگاهي ك 1
ـ همچنين 2

در 4گزينه  .5
كسي كه هد

قرآن. است
در 2گزينه  .5

خداوند هر م
يك اصل عا

در 1گزينه  .6
ع(امام كاظم

اي هشام خد
پذيرند ك مي

آن كسي كه
در 4گزينه  .6

بر اساس آيه
خود را با نفر
پيامبران برا

 ً صفح) (َحکی
در 2گزينه  .6

ا 19در آيه 
قطعاً دين نز

دليل رشك به
در 4گزينه  .6

مبرا پياهمة 
در واق. است

مردم تفاوت
در 3گزينه  .6

بخش اول س
پاسخ بخش

)17صفحة (
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  : رد

ـظ منـافع    

وم پـس از      

 

در ) ص(بر      
 جهت اين 

  : رتند از

داد و سـتد       

صـورت   بـه 

 از قـوانين  

ن كـار بـه     
ندار واقعي 

ationgroup

اليل زير اشاره كر

خـاطر حفـ ه بـه 
 (  

ـود امـام معصـو

  

 : ن خود است

ـامي كـه پيـامب
به همين. نشد  

ها عبار ن ويژگي

ه ولـي شـيوة د

 به ختم نبوت ب

اي وده و نمونـه  

انـد و ايـن ـاورده  
تواند دين ي نمي

/07/1399(  

توان به دال ت مي

داند كه ديني مي
)23صفحه . (ند

ــ وجـ3حريـف     

) 29صفحة . (ت

 درك مردم زمان

لهـي و بـا اهتمـ
ه و يا از آن كم

برخي از اين. شد

ري اشـاره شـده

شده، آية مربوط

بـو) ص( پيـامبر      

يامبر ايمـان نيـ
چنين فردي ن اين

/25 اولمرحلة ( 

ن متعدد چيست

سته از رهبران د
شد يان الهي مي

رآن كـريم از تح

يا به امام نيست

در سطح فهم و
  ) 19صفحة 

 پرتو عنايـات اله
اي بر آن افزوده ه

هاي مختلف باش 

بت جامعة بشـر
 (  

هاي ذكر ش زينه

ل آن فرمـايش

بلي به آخرين پي
بنابراين. ه است

9  


ت و علوم انساني

ستادن پيامبران

ن دس از ناحية آ
أ اختالف در ادي

ـ حفـظ قـر2ي 

ي همة مردم دني

ن داشتن بياني د
ص. (سخن بگوييم

در مسلمانان و 
شد و هيچ كلمه

ي بشر در دوره
  ت 

هاي ثاب مله نيازج
)30صفحة . (ند

د اما در ميان گز

   اهللا 

سـت كـه اصـل

يروان پيامبر قب
 پيامبران گذشته

ش يازدهم؛ ادبيات

كه دليل فرس ش

  ) 20و  19حه 

ستگي ديني را
كار كرده و منشأ

  : بارتند از
يامه كامل زندگ

  ن اسالم 
 معناي دسترسي

وظايف پيامبران
شان س دازة عقل

الش و كوشش
 دچار تحريف نش

 (  

گوي نيازها اسخ
هاي ثابت  به نياز

د با ديگران از ج
كن ني تفاوت مي

تلفي اشاره دارد
   

 شده أدعوا الي

ين و مقرراتـي ا
 

ر اين است كه پي
ي از دستورات

سنجش

سخ به اين پرسش
   در دعوت 
  كر مردم 
صفح(ر پيشين 

تالفات و چند د
مبر جديد را انك

ل ختم نبوت عب
راي دريافت برنا
وزآمد بودن دين
س از پيامبر به

يكي از و) ص(م
كه با مردم به اند

با تال:  از تحريف
شت اين كتاب

)29صفحة . (رد

اتواند پ د كه مي
جه ر در عين تو

  ننده 

از به داد و ستد
وده و در هر زمان

ي به نكات مخت
:بيان شده است

بر او نازل  راه 

از جمله قواني الم
 ) 31صفحة  (

ك زمان نشانگر
خدا و عدم پيروي

    
 

 .رست است

در پاس) في است
رار و پيوستگي

دريجي سطح فك
 تعليمات پيامبر

 .رست است

 منشأ اصلي اخت
پيام) ت و قدرت
 .رست است

عوامل) في است
 جامعة بشري بر

ـ پويايي و رو4  
د امام معصوم پس

 .رست است

ديث پيامبر اكر
ايم ك  مأمور شده
 .رست است

حفظ قرآن كريم
و حفظ قرآن داش
ي به تصحيح ندار

 .رست است

هايي دارد ويژگي
متغير ه نيازهاي 

كن قوانين تنظيم
  ) 30و  

 .رست است

نه به موضوع نيا
هاي متغير بو ياز

 .رست است

 محمود شبستري
بيات اين شعر ب
مده پايان اين ر

(  
 .رست است

ار فی االسالرض  و ال 
.ي استه اسالم

 .رست است

 چند دين در يك
مان خ يچي از فر

  ) 33حه 
www.sanjeshse

در 3گزينه  .6
پرسش منف(

الف ـ استمر
ب ـ رشد تد
ج ـ تحريف

در 1گزينه  .6
قرآن كريم

ثروت(دنيوي 
در 2گزينه  .6

پرسش منف(
ـ آمادگي1

)ص(پيامبر
وجود: جه تو

در 1گزينه  .6
بر اساس حد

مبران ما پيا
در 3گزينه  .6

، حف3گزينة 
آوري و جمع

كتاب نيازي
در 4گزينه  .7

دين اسالم و
جه به تو: اول
وجود ق: دوم

29صفحة (
در 4گزينه  .7

در اين گزين
مربوط به ني

در 3گزينه  .7
شعر جناب

ح در ادصري
بر او ختم آم

)31صفحة (
در 2گزينه  .7

الرضرنون  قا
كننده تنظيم

در 4گزينه  .7
وجود دو يا
معناي سرپي

صفح. (باشد
erv.ir
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  . خداست
بر معرفـي    

 خدا هست 
  )ر

واس خـود   

ت اشـياي      

ه نبـود آن   

 غير مادي 

دا و وجـود  
اهنـد  م نخو  

اي به  عده 
ي علـم در  

ده از بـين  

... يم مـثالً    

  ) 16فحه 
ationgroup

مل از جانب خ كا
را آخـرين پيـامب

هنمايي از جانب
گفتا پيش 2فحه 

توان با حـو  نمي

ه درك و دريافـت

ن بـهـيم و بـا آ  

 نبود موجودات
  ) 10فحه 

 انكار وجود خد
ز اين پـس هـم

...)ها و ن بيماري
نامي د تا از خوش

  )6صفحه 

ن بروند، آن پديد

ي مـاده بپنـداري

صفح. (گرفته است

/07/1399(  

صورت ك ي آن به
ر) ص(م پيـامبر    

ندگي محتاج راه
صف. (شود رح مي

كه چون خدا را

و تنهـا قـادر بـه

ختيار داشته باشـ

ظر درباره بود و
صف. (تدانم اس ي

دهند باز قادر به
بلكه از. كار كنند

هواپيما، درمان  
علم بپوشانند س

ص(... پذيرم ا نمي

نباشند يا از بين

هاي ت از صورت
2 (  

ي انسان صورت گ

/25 اولمرحلة ( 

ن گفت محتواي
ـي قـرآن كـريم

ه آيا انسان در زن
ت پيامبران مطر

ورند اين است ك

يرند و از اين رو

ايي آن را در اخ

جهت از اظهار نظ
دي موضع نمي

 به دست هم د
دا رو روح را انك

از جمله اختراع
دات خود را لباس

 نكنم هرگز او ر

 اگر آن عوامل ن

ها و يك صورت ت
20و  19صفحه 

ي و جستجوگري

  ديني

10  


ت و علوم انساني

توان د ندارد و مي
دادند ولـ رت مي

ست اين است كه
صل نياز به هدايت

آو دعاي خود مي

پذي مادي اثر مي

الزم براي شناسا

ست، به همين ج
ات غير ما موجود

وم تجربي دست
اند وجود خد سته

( صورت گرفت 
اساس و معتقد ي

ي خود احساس

طوري كه ت به

ك حالت از حالت
ص. (ادرست است

يابي  و حس علت

هاي ف و اقليت

ش يازدهم؛ ادبيات

ي ديگري وجود
بر بعدي را بشار

ل طرح و بحث اس
ش ديني يعني اص

يلي كه بر اين اد
  ) 6صفحه  (

ودات و اشياي م

 كنيم كه ابزار ال

طبيعت مادي اس
جربي در برابر مو

ي گوناگون علو
ن نه تنها نتوانس

   

گيري ي چشم
لوح، ادعاهاي بي

  ) 11و  

ر چاقوي جراحي

يگر است عوامل د

و را همچون يك
نا  تصور باطل و 

همين كنجكاوي

معارف

سنجش

يچ كتاب آسماني
شته آمدن پيامب

  )33حه 

ن اصلي كه قابل
يگر از اركان بينش

كنند دلي كار مي
.خدا وجود ندارد

دن تنها از موجو
 

 چيزي را انكار
  )9حه 

م تجربي تنها ط
ر موضع علوم تج

ها گر همة رشته
ني علوم گوناگو

)10صفحه . (د

ها  علم پيشرفت
ل ريب افراد ساده

10صفحه . (ند

تا خدا را در زير

ودش وابسته به
  

ين صورت كه او
آيد درمي گون نا

لمي بر اساس هم
    

 

 .رست است

ز قرآن كريم هي
گر پيامبران گذش
ر گرفته از صفح

 .رست است

ترين د به خدا مهم
ست كه يكي ديگ

 .رست است

وجود خود را انك
يافت نمود لذا خ

 .رست است

ه علت مادي بود
 )9صفحه . (ند

 .رست است

توانيم وجود مي
صفحه. (ه باشيم

 .رست است

ق و مطالعه علوم
به عبارت ديگر. 

 .رست است

ن دريافت كه اگ
يعن. خواهند بود

ين ادعايي كنند
 .رست است

ضر كه در عالم
ادند كه براي فر

استفاده كنن سوء
 .رست است

گويد، ت مادي مي
 .رست است

ي است كه وجو
) 16صفحه . (

 .رست است

صور خداوند به اي
نا هاي گو صورت ه

 .رست است

ت و كشفيات عل
www.sanjeshse

رد 1گزينه  .7
امروزه به جز
از سوي ديگ

بر. (نمايد مي
  
  
  

در 3گزينه  .5
بعد از اعتقاد

جا يا نه؟ اين
در 2گزينه  .5

وكساني كه 
كشف و دريا

در 1گزينه  .5
حواس ما به
مادي هستن

در 4گزينه  .5
ما هنگامي م
چيز پي برد

در 3گزينه  .5
حوزه تحقيق
.ناتوان است

در 1گزينه  .5
توان حال مي

غير مادي نخ
توانست چني

در 2گزينه  .5
در عصر حاض
اين فكر افتا

ميان مردم س
در 4گزينه  .5

يك جراح م
در 2گزينه  .5

پديده چيزي
خواهد رفت

در 1گزينه  .6
رو تص از اين

انرژي كه به
در 4گزينه  .6

تمام اختراعا
erv.ir
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هـا    پديـده 

ـه هسـتي        

يـده باشـد    

ـر موجـود    

طبيعـت را     

 را كه غرق 

 جـود  ن مـو 
ه را دارد و   

ودن نظيـر     

د كـه چـرا      

و حقيقـت    
 (  

راه » سـتي 
 (  

ــ فقـر   3ي   

چشيدن . ت
يي جـذب   

ationgroup

جهان طبيعت را

ن و پـا در عرصـ

زيرا اگـر پديت 

زمند اسـت و هـ

ـت كـه مـاده ط

ه يكي طبيعت

تواند همان  نمي
ـدوديت و غيـره

ـيات پديـده بـو
  ) 21و  20 

ـا روشـن شـود
 24 (  

ننـد و از حـق و
)24صفحه . (ست

خودپرس« جـاي            
)24صفحه . (ند

هـاي روانـي ـده  

صل از فقر است
هـاي و ايـدئولوژي  

/07/1399(  

تمام جه. كنيم ي

ي موجـود شـدن

خود پديده نيست

ي محتاج و نياز

معنايش اين اسـ

 در اين است كه

دارند طبيعت ي
 و تركيب و محـ

وصـطبيعت خص
صفحه. (ت باشد

 بررسي است تـ
صفحه. (شوند ي

كن طق فرار مـي 
ها بر حقيقت است

ت بودنـد و بـه
خالف تقسيم شو

ــ عقـ2خالقـي  

 عقده رواني حاص
هـا و رف مكتب

/25 اولمرحلة ( 

ير را مشاهده مي
  ) 17صفحه  (

 اسـتثناء بـراي

بخش جهان، خ ي

اي موجودي ديده

خالق بشناسيم، م
 20 (  

 نيست اختالف
  ) 20صفحه 

شناسان اظهار مي
 تغيير و تجزيه

د چون سراسر ط
تواند بدون علت 

ن حال نيازمند
وند را منكر مي دا

سته از عقل و منط
ه دم دانستن آن

شـناخت حقيقـت
هاي مخ ه گروهب

ـ انحرافات اخ1: 
2(  

ني دارد، ان جوا
طر آگاه به  ناخود

11  


ت و علوم انساني

غي نيازمندي به 
.ها نيست پديده

ي طبيعت بدون

وان علت هستي
19 (  

يعني هر پد. ست

يعت را بدون خ
صفحه. (ايم رده

علت ي موجود ب
ص. (گر خداوند را

خداش.) ده است
حركت، ن نظير 

علت باشد ود بي
رد و هرگز نمي

افتد در عين ق مي
كنند و وجود خد

دانسته يا نادانس
ها و مقد و هوس

بـال كشـف و ش
ها ب ت كه انسان

:وند عبارتند از دا
29تا  25صفحه 

اي افراد در دورا
صورت شود به ي

ش يازدهم؛ ادبيات

ي از وابستگي و
جز گردهمايي پ

هاي  كه با پديده
  ) 19و  

عنو وند به كه خدا
9صفحه . (ت آن

اس» احتياج«و » 

جهان ماده و طبي
دربارة آن رها كر

ر پذيرفتن يك
داند و ديگ ت مي

ي پديده بيان شد
يات پديده بودن

  ) 21و  20

جو واند همان مو
يت و غيره را دا

ندرت اتفاق  و به
كن شانه خالي مي

خت د واهيم پردا
پيروي از اميال و

شخصـي بـه دنب
 چه دليلي داشت

عقل و انكار خد
ص(هاي نادرست 

ا ر معتقدات پاره
جامعه موجب مي

سنجش

كنيم آثاري ر مي
طبيعت چيزي ج

ن مطلب است
18صفحه . (تند

مًال واضح است ك
هد بود و نه علت

»نياز«هر پديده 
  ) 16فحه 

منكرين خدا، ج
سش از علت را د

 منكرين خدا در
علت جود بي ن مو

هاي دامه ويژگي
طبيعت خصوصي

0صفحه . ( باشد

تو د طبيعت نمي
ركيب و محدودي

اي نادر است له
ش خالق جهان ش

ه به ذكر آن خو
مل مهم پ  از عوا

جه بـه منـافع ش
گرفتند ديگر مي

 گريز انسان از ع
ه ـ برداشت5لط 

 سهم بزرگي در
 از آثار فقر در ج

    
 

 .رست است

ي جهان كه نظر
و اساساً جهان ط

 .رست است

راي فهم بهتر اين
زمند علت هست
 .رست است

آنچه گفتيم كامال
ها خواه م پديده

 .رست است

صوصيت اصلي ه
صف. (ديده است
 .رست است

عاي ماديون و م
ايم و پرس دانسته

 .رست است

شناسان و ن خدا
حتياج است همان

 .رست است

في است و در اد
د چون سراسر ط
واند بدون علت
 .رست است

دارند  اظهار مي
ير و تجزيه و تر

 .رست است

كار خداوند مسئل
 اندك از پذيرش

 .رست است

ان به داليلي كه
يكي. شوند  مي

 .رست است

ج ها به جاي تو ن
را در پيش م» ي

 .رست است

عوامل. ي است
هاي غل ـ آموزش

 .رست است

هاي رواني كه ه
قر و رنج دائمي

www.sanjeshse

در 2گزينه  .6
به هر كجاي

اند و پر كرده
در 4گزينه  .6

اين شعر، بر
گذاشتن نيا

در 3گزينه  .6
با توجه به آ

جزئي از عالم
در 3گزينه  .6

بنابراين خص
نيازمندي پد

در 1گزينه  .6
اگر بنا به اد
بدون علت د

در 2گزينه  .6
اختالف بين
در نياز و اح

در 1گزينه  .6
پرسش منف(

علت باشد بي
تو هرگز نمي

در 3گزينه  .6
خداشناسان

حركت، تغيي 
در 4گزينه  .7

كه انك با اين
مين افراده

در 4گزينه  .7
چه بسا انسا
روي گردان

در 3گزينه  .7
هرگاه انسان

پرستي حق«
در 2گزينه  .7

پرسش منفي
ـ4اقتصادي 

در 4گزينه  .7
يكي از عقد
طعم تلخ فق

erv.ir
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 براي رشد 
3 (  

 دارد ولـي  
ل شمارش 

  . رود ار مي

سـت اسـت   
هـا اشـتباه   

 در جمالت
varel   بـه

  . شود ه مي

كنـد امـا    ي 

ينده  گو  2

ه او بتوانـد   

 انگليسـي   

ationgroup

 فكري زمينه را
30صفحه . (سند

نفي در جمالت
 از اسم غير قابل

كا مارش جمع به

درس someنه 
ه  ن سـاير گزينـه   

د someصفت  
    ly, hardly

littl a استفاده

س صحبت مـي

,تر از     

 كيب كردن

كـه رند تـا ايـن  

 در درس زبـان

 يريت كردن

/07/1399(  

ضعف و ناتواني
نوايي برس راه به 

عني و مفهوم من
زياد است و قبل

ارش و قابل شم

 جمله فقط گزين
بـراين بنـا . شـود 

.يد جمع باشد
ي منفـي مثـل

leل شمارش از 

طور روان و سليس

  ن
 بوب

ا كم، يعني كمت

ترك) 4 

د او را تنها بگذا

ن در يك كالس
  . رفتند

مدي) 4  داشتن 

/25 اولمرحلة ( 

ض. هاست ن ضعف
دهد تا از اين ر ي

رود و مع كار مي
ه معني مقدار ز

م غير قابل شما

در اين. باشد ي
ش ش استفاده مـي 

 

شد و فعل آن با
هـاي برابر با قيـد 

  . ند

اي اسم غير قابل

ط ي فارسي را به

طور مطمئن ، به
ر معروف و محب

يليون گوينده تا

 ر كردن 

ها بايد رد كه آن

  ه، تابلو 
  ب

آموزان ضي دانش
ت خيلي بدي گر
 داشتن، تفاوت د

 

12  


ت و علوم انساني

28 (  

ي و از بين بردن
طلب امكان مي ت

ك ابل شمارش به
به much. كند 

ياد و قبل از اسم

قابل شمارش مي
سم قابل شمارش

lost o  دارينو 

باش سم جمع مي
باشد و ب نفي مي

كنن  را منفي مي

برا و a fewش 

زبان بومي  فارسي

يناً،يق) 2 
طو به) 4 

ها مي  يعني صد

تصور) 3  شتن 

خودش اشاره كر

نشانه) 2 
انتخاب) 4 

بعض. كنند ق مي
نمرات الس ديگر

فرق) 3  دن 

)2(انگليسي 

ش يازدهم؛ ادبيات

8و  27صفحه  (

ويت مباني فكري
اي فرصت ه عده

سم غير قا  قبل ا
ثبت را بيان مي

مقدار يا تعداد زي

و يك اسم غير ق
ش و اسل شمار

 a lot of  وof

و در واقع يك اس
ك قيد تكرار من

خود جمالت به د

سم قابل شمارش

مثل يك او . رد
  . ب نيست

ب تعداد از زياد

 بودن، در بر داش

هاي خ و با دست
  . ريزي كند مه

ي به كالسي فرق
آموزان در كال ش

ت يا برخورد كرد

ا

سنجش

.زه با فقر دارند

تربيت ديني تقو
آورد و به هم مي 

في ي كم و ناكا
مي و مفهوم مث

باشد و به م مي 

ار و خبر است و
 از اسم غير قابل

lot نداريم وليf

راد پليس است و
يك seldomيد 
باشند و خود مي

براي اس onlyو  

كر ن زندگي مي
سي خيلي خوب

  
  

فريقايي بر حسب
  . ست

متغير) 2 

د صحبت كند و
ارهايش را برنامه

  
 اشاره كردن 

متحان از كالسي
د، اما بعضي دانش

مالقات) 2 

    
 

اهراً ادعاي مبارز
 .رست است

و تهاي تعليم  ف
نگارنگ فرا اي ر

 ژگان
 .رست است

مقدار خيلي عني
ه معني مقدار كم

  . شود 
a lot ofابر با 

 .رست است
n به معني اخبا

some هم قبل
t ofجه كنيد  و

 .رست است
po به معني افر

رود زيرا قي  نمي
سختي م ت يا به

 .رست است
justتي مانند 

 .رست است
سال در ايرا 5ت 

دستور زبان فارس
 وان و سليس 

  اجتماعي 
 .رست است

هاي اف مي زبان و
گيرد يا متغير اس

 دن 
 .رست است

 واضح قادر نبود
رد به درستي كا

 يب، دستور ت
)make فعل 

 .رست است
يد كه نمرات ام
ي خوبي گرفتند

 شتن 
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تـوانم بـا    ي

 ه

 در آينـدة      

واع مختلف 

ationgroup

خورم و مي ه مي

د عالقه يا دلخوا

و ممكـن اسـت

 ور كردن

 مت، بخش

 

 ظبت كردن

 راف، دورتادور

طول يك روز انو

/07/1399(  

را غذاي خوشمز

مورد) 4 

 ايـن صـورت او

 ل برقي

تصو) 4 

قسم) 4  ه 

اگر) 4 

مواظ) 4  ن 

اطر) 4 

  داري كردن
  

در ط) بايد(ست 

/25 اولمرحلة ( 

دوست دارم، زير

 

  . كند   مي

در غير. ي كند

   دادن 
ش كردن وسايل

   ؟دارد

 ه كردن 

وع، مسئله، ماده

 كه، زيرا 

ش يا توزيع كردن

 تحت

ع ورزيدن، خود
، ديده )see(ن 

كه مردم بهتر اس

 . خورند ت مي

13  


ت و علوم انساني

 را خيلي زياد د

كافي) 3 

  كند؟  مي ت
ورشيد دريافت

هاي چرب دوري 

ادامه) 2 
خامو) 4 

كرة ماه وجود د

آماده) 3 

موضو) 3 

چونك) 3 

بخش) 3 

زير، ت) 3 

امتناع) 2 
ديدن) 4 

ست، اين است ك

 . د

مان هاي متفاوت

ش يازدهم؛ ادبيات

اين تعطيلي. ت

 سليس

خورشيد حركت
نورش را از خو) 

ه او گفت از غذا
  . د

 كه زندگي در ك

  كردن 

 ، گرچه

 ل دادن 

  

  . د بود
 . د

مهم اسردن غذا 

 . ..............  
خورند ا مي ت غذ

متفاوت را در زم

سنجش

شن سال نو است
  
روان، س) 2   

ه زمين به دور خ
)زمين(چنين آن 

برد و دكتر به ي
دي داشته باشد

  
  

خوبي وجود دارد
  .  باشد
ك فرا) 2  هم

 نقش) 2 

اگرچه،) 2 

تشكيل) 2 

بعد از) 2 

  
   دادن 

خواهد................ 
خورند ت غذا مي

چه در خور ه آن

.......................كه 
طور متفاوت يا به

 مردم غذاهاي م

    
 

 .رست است
رد عالقة من جش

.برومدم بيرون 
شانس ت، خوش

 .رست است
اريد كه اعتقاد د
همچ. قاد دارم ژ

 .رست است
شار خون رنج مي
تة قلبي بسيار بد

 ردن 
 دادن 

 .رست است
رك يا شواهد خ

چنين كنم اين ي
 شتن 

 .رست است

 .رست است
 جود، اگرچه
 .رست است

 دن 
 .رست است

 ل از، نزد
 .رست است
  سبب شدن 

دادن، پرورش د
 .رست است

....ان براي متن 
طور متفاوت ف به

 .رست است
 بر اين باورند كه

 . ند
 .رست است

متن اين است ك
ف در سراسر دني

 .رست است
دنيا، ي مختلف
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 . دگي كند

p q
T T
T F
F T
F F

  

qرود   =  

p q  

  ) 4( زينه 
  ) 1( زينه 
  ) 2( زينه 
  ) 3( زينه 

⎯⎯⎯  

p = 

q  
  ض كردن

ationgroup

ص با سرعت رانند

 . م بدهيم

p q (
T
F
T
T



  .شود مي

 به دانشگاه مي

q F P≡ →

p→ ⇔ گز
p q→ گز ∧

p q→ ∨ گز
q→  گز

( p⎯⎯→  

= دهد م مي انجا

qشود  تال نمي =
نقيض

/07/1399(  

ماني كه شخص

ت ضروري يا الزم

  .بود دهند

(p q)
T
T
T
F

 

سؤال نادرست م

 p و حميد =

T, q≡ ≡

q F⇔ → ⇔
T T→ ∧ ≡

q F T→ ∨
p F → 

p q)∨ ⎯⎯

كسيناسيون كرونا

 بيماري كرونا مبت
  رگان

/25 اولمرحلة ( 

رود زم ه هدر مي

 عمومي خدمات

  . است» شدن

ل را توسعه و بهب

q

زاره مورد نظر س

رود مارستان مي

,
P T

F
q T

≡ 
≡

⇔Tنادرست  ≡
≡درست 

≡درست 
Tدرست  ≡

 




  

p q⎯⎯→ ∧ 

  :ست باشد

(  

سعيد واك

بهسعيد 
دمور
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كه به يابد يا اين 

ه حمل و نقلب

اعث يا سبب ش

  ند
د تا حمل و نقل

هستند ارزش گز

سعيد به بيم 
T

T

ن

 ).است qي 

q.شود يتال م ≡

ت و تالي نادرس

)2(ي و آمار 

ش يازدهم؛ ادبيات

خت افزايش مي

ن اين است كه ب

با«خط اول متن 

بحث كن............ 
ن استفاده كنند

هر دو نادرست ه

شرط كافي براي 

 بيماري كرونا مبت

ت كه مقدم درست

رياضي

سنجش

خ  كه مصرف سو

ها با ماشين  سفر

خط كشده در خ
  . الح است

.............ت دربارة 
مپيوترهاي مدر

ه qو  pرم كه 

p) p q≡ 

دهد و به جام مي

ي نادرست است

    
 

 .رست است
ن، درست است
 .رست است

ي كاهش تعداد
 .رست است

 معني عبارت خ
giv يك اصطال
  .دن

 .رست است
دي ممكن است

كه بتوانند كام ي

 .رست است

چها) رديف(ت 
 .رست است

  :ها نه

 .رست است

q p q≡ ∨

ناسيون كرونا انج
 .رست است

ي فقط در حالتي
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((p ⇔  

ي درسـت   

(p q   

هـا و   موعـه     

  گزاره سؤال
  دمورگان ≡

 ش از چپ
  ش از راست

( p≡ ∨
  يف شرطي
   دو شرطي

p q
T T
T T
T F
F T
T F
F T
F F
F F

  

[p (∧  

  مقدم

 p =  

q  

ationgroup

)q) p

T F
↓

∧ 

 ≡




دو شرطي زمـاني
  

q) (p q)∨ ∨

ده از جبـر مجم

(p q)≡ گ ∧
(p q)≡ ∧ ∨

[(p q≡ پخش ∧
( p[≡  پخش

q) ( q∨ ∧ 
(p≡ تعري

p≡ تعريف⇔

  

r p q
T T
F T
T F
T T
F F
F T
T T
F T



( p q)]∨ ∧

هوا آفتابي نيست

=بارد  باران مي

/07/1399(  

     
p F

F

≡




درست باشد و د
.م درست است

( p q≡ ∨

 زيـر بـا اسـتفاد

(p q)∨ ∨
( p q)∧ 

]q) p∨ ∧

T

p p) ( p∨ ∧ 

q p)∨   
q) (q∧ 

q⇔

 ;p q




q p r
T
F
T
T
F
T
T
T



×5 18     

[ q (p∧ ∨ ∧

  تالي

ه

ب

 همواره 

/25 اولمرحلة ( 

                 

p همواره د ⇔
هم q است پس 

) (p q)∧ ∨

 يا مطابق روش

)
)

[(p q)∧ ∨ 
p q) (] [∨ ∧

p)

⎯⎯⎯⎯→

(p q) ∧

/س  %= 62 5

q)]∧

  قيضعكس ن
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p F= →

⇔q باشد بايد 
درست pچون 

( p p)≡ ∧

ا تشكيل دهيد

]q
( q p)∨ ∧

q p⎯→  

(p r)
T
F
F
T
F
T
T
T

∧ 

درست است پس

  رست

  ي

ش يازدهم؛ ادبيات

p T=

)ي  درست ∧(
در اينجا چ. اشند

) q F∨ = ∨

ها را رزش گزاره

T

( q q)]∨

p

نهايي د  ش گزاره

هميشه نادر

 همواره 

نهايي  گزاره

سنجش

داده شده عطفي
هر دو نادرست با

 q q=

توانيد جدول ا ي
  :وريد

  .فتابي است

رد ممكن، ارزش

    
 

در مقدم، گزاره د
ر دو درست يا ه

 .رست است

 .رست است
ال ميبه اين سؤ
دست آو جه را به

 .رست است

ارد، آنگاه هوا آف
 .رست است

مور 8از ) حالت(

 .رست است
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[(p≡ ∧  

(p≡ ∧ 
( p≡ ∨ 

q≡ ∨ 

p ( p∧    

p
q

=
=

  

p q
T T
F F

  

p∨ )الف  

p∧  )ب 

p   ج( ⇔

p  )د  

(p∧ )هـ  

(p   

  .ت است
  )واب سؤال

  ست
  ت

ationgroup

F

p) (p∧ ∨

q) ( q∧ ∧ 
q) (p∨ ∧

( p p)∧ =

p q) (p∨ ≡

  :راين
q p

F T
T T



T
p

F

∨

∨





T F
p

F T

∧

∧





T
p

F

⇔
⇔

⇔





(p p)∨ ⎯

p) p ⎯

q) (p∧ 

تفاي مقدم درست
جو. (رست است

a زوج اس  1+

 

a فرد است  

/07/1399(  

p q)] [(∧ ∧ 

p)∨  
q)∨ 

q F= ∨ ≡ 

p) (p∧ ∨

(p→ 

ست باشند، بنابر
q p q

T T
T F

 ∧

F T

T T

≡

≡
F F

T F

≡

≡
F F

T F

⇔ ≡

⇔ ≡

p⎯⎯⎯⎯→

⎯⎯⎯⎯→

q) ( p≡ ∨

شرطي به انتفب 
شرطي نهايي نادر

 طبق الف

  طبق ب

/25 اولمرحلة ( 

q p) (∨ ∧ 

q

p q) F∧ ≡ ∨

q) ( ≡ 

ت يا هر دو نادرس
p q p

T
F

∨

  .ست است

  :زيرا) ت است

p T T ≡
p ندارد(.  

F p T ≡

q) (∨ ∧ 

بنابراين تركيب. ت
 بنابراين گزاره ش
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ت و علوم انساني

T

q q)]∨

(p q)∨ ∧ ≡

p q) p∨ ≡

q هر دو درست

}
p q

F
F

∧ 


 دو حالت، نادرس

شه درسترد همي

pطي به ارزش 

p q) p∨ ≡

نادرست است» 
باشد درست مي

ش يازدهم؛ ادبيات

p q∧

       .q∧ 

qو  p است كه 

p∧  الزاماً هر

مور 3.( هستند

رست است و ربط

  .)رست است

  
p ( q q∨ ∧

 
»ول و زوج است
ب فصلي است، نا

  واره نادرست

سنجش

a زوج نيست +

p زماني درست

qفقط در 

همواره درست» 

شرطي همواره در

شرطي همواره در

p  بنابراين:
q) p F≡ ∨

 :پردازيم ها مي
او 5عدد «عطفي 

ي تالي كه تركيب

همو

    
 

 .رست است

 .رست است

1+د است ولي 

 .رست است
pرطي  q⇔

 .رست است
»هـ«و » د«و » 

 درست است، ش

تركيب ش مقدم،
 .رست است

q p ≡ ∨
F P≡

 .رست است
ه هر يك از گزينه

ارزش تركيب عط
مقدم درست ولي
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طي همواره 

  . يافت

 رويگـردان     
  .ه يافت

.  

ـماعيليه و   

مي شـاعر    

ationgroup

رط تركيب دو ش

ان فارسي رونق

كميـت و دربـار
مدان و فارس راه

.ي پرداخته است

هـاي اسـ  قلعـه   

ن هفـتم و جـا

/07/1399(  

ت است بنابراين

  .ست

داد و توجه به زبا

شـاعران از حاك. 
ي يعني ري و هم

ح مسائل عرفاني

شـاهيان و فـتح

ي مربوط به قر

  

/25 اولمرحلة ( 

هم درست 23

مواره درست اس

  .سي بود

خود را از دست د
  .د

  

  ر ايران 

.خورد  چشم مي
ه مناطق مركزي

  

   حسن صباح

ن مثنوي به طرح

و تاريخ خوارزمش

سعدي، مولوي. د

  .ت

.ين عراقي است

  .ت

2(

17  


ت و علوم انساني

< و گزارة  32

ركيب شرطي هم

 متون ادب فارس

ي نيز جايگاه خرب
عجم منتقل شد

  . وزير
.هللا از بين رفت

در) عراق عجم( 

انساني در آن به
طق شرق ايران به

. سعدي نوشت

ان و جانشينان

وي در اين. ست

 ظهور چنگيز و
  .مطلبي ندارد

ن هشتم هستند

نوشته شده است

معات از فخرالدين

گسترش يافتغير 

2( فنون ادبي 

ش يازدهم؛ ادبيات

درست» ب است

ت است پس تر

سبك غالب 10

چيده شد زبان عر
راسان به عراق ع
مشاهيان بود نه

سي المعتصم باهللا

به غرب) راسان

ا عميق عرفاني و
عر فارسي از مناط

قليد از گلستان

 و خوارزمشاهيا

عر قرن هفتم اس

ان و حكومت آن
توحات اعراب م

ز غزلسرايان قرن

علي شير نوايي نو

بيد زاكاني و لم

د تا آسياي صغ

 علوم و

سنجش

عددي مركب 57

الي هر دو درست

تا اوايل قرن  7

كميت اعراب برچ
ت فرهنگي از خر
اعر دورة خوارزم
رين خليفه عباس

خر(سي از شرق 
 

ن است و معاني ع
شع.  به غزل داد

هارستان را به تق

  
  وال شاعران

ت چنگيز مغول

لدين عراقي شاع

ربارة مغوالن و
وست و دربارة فت

سلمان ساوجي ا

به تشويق اميرعل

سالة دلگشاه از عب

 از شبه قارة هند

    
 

7«ارزش گزاره 
  ت

ارزش مقدم و تا

 .رست است
7ي از اوايل قرن 
 .رست است

رة مغول كه حاكم
ن مغول مركزيت
ين اسماعيل شا
 دورة مغول آخر

 .رست است
يت ادبي و سياس

 .نادرست است
 .رست است

ره نرم و دلنشين
خود راجاي   يده

 .رست است
رن نهم كتاب به

 .رست است
هاي موالنا نامه 

ذكر احو: ولتشاه
حكومت: هانگشاه

 .رست است
ق نامه اثر فخرال

 .رست است
گشاي جويني د
ح و جانشينان او

 .رست است
جوي كرماني، س

  .ت
 .رست است

شاه سمرقندي ب
 .رست است

ر از جامي و رسا
 .رست است

تم زبان فارسي
 .رست است

www.sanjeshse

ا): 1(گزينه 
درست است

ا): 2(گزينه 
 
  

در 4گزينه  .11
سبك عراقي

در 1گزينه  .11
در اواخر دور

در دوران) 2
الدي كمال) 3
در اواخر) 4

در 4گزينه  .11
تغيير مركزي
ساير موارد ن

در 1گزينه  .11
شعر اين دور
شدند و قصي

در 2گزينه  .12
جامي در قر

در 3گزينه  .12
:مكاتيب) 1
تذكرة دو) 2
تاريخ جه) 4

در 2گزينه  .12
مثنوي عشاق

در 3گزينه  .12
تاريخ جهانگ
حسن صباح

در 4گزينه  .12
حافظ، خواج
تقرن نهم اس

در 1گزينه  .12
تذكرة دولتش

در 2گزينه  .12
االحرار تحفة

در 4گزينه  .12
در قرن هشت

در 1گزينه  .12

erv.ir
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را سلمان » 

ت مغوالن 

... ه اعم از 
، 1، درس 

ationgroup

 

»شيد و خورشيد

ين شاعر به دست

يات عاميانهف ادب
2تاريخ . (كند ي

/07/1399(  

 . مصنوع است

  .د

جمش« و كتاب 

اي. شعر را سروده

ي، انواع مختلف
هاي مختلف مي

/25 اولمرحلة ( 

  .روده است

ده و مقدمة آن

  .ن است

ر زيبا آراسته شد

فان نوشته است

.  

ط مغوالن اين ش

  .ي است

  .ت

 خاطرات شفاهي
ه تماعي در دوره

18  


ت و علوم انساني

  .هر شيراز بود

هاي خود را سر ي

ارسي نوشته شد

  .ت

ا لمعات يكسان

 خوش و تصاوير

 ذكر احوال عارف

.است 8عر قرن 

  .است

م اصفهان توسط

 لمعات از عراقي

  
اعران ايران است

ختلف تاريخي،
هاي مختلف اجت

)2(اريخ 

ش يازدهم؛ ادبيات

م و خصوصاً شه

ج نظامي مثنوي

المانه به زبان فا

عات اخالقي است

عارفانه است و با

شاهنامه به خط

و» االوليا ةتذكر
  .ده است

جوي كرماني شاع

چيده و متكلف ا

رة قتل عام مرد

الدين دايه و جم

.ي سروده است
تن از شا 100ز 

هاي مخ در دوره
ه  رسوم و سنت

 تا

سنجش

ي در عراق عجم

  
قليد از پنج گنج

  . نثر است

 نثري ساده و عا

وي داراي قطع. 

 سير و سلوك ع

تيمور قرآن و ش

ت«امي به شيوة 
دي نظامي سرو

است و خواج 7 
  .ت
  .ت

 و ساير آثار پيچ

هفتم دربار  قرن

العباد از نج مرصاد

  .رست است

ا در قالب مثنوي
رح حال بيش از

و اساطير اقوام د
رهنگ، آداب و

    
 

تم مركزيت ادبي
 .رست است

.ج درست است
وي كرماني به تق
 عبيد زاكاني به
 .رست است
با 8جم در قرن 
 .رست است

. ابن يمين است
 .رست است

العباد، ب مرصاد
 .رست است

سنقر ميرزا نوة ت
 .رست است

را جا» االنس ات
ها شيوة منظومه
 .رست است

ه نويسندة قرن
است 7شاعر قرن 
است 8شاعر قرن 

 .رست است
ري به نثر ساده
 .رست است

 اسماعيل شاعر
 

 .رست است
عبيد زاكاني و م
 .رست است

در 730 تا سال 
 .ترست اس

  .رست است
كتاب بوستان را

دولتشاه شر  كرة

  .رست است
ها و شمند افسانه

ي به شناخت فر

www.sanjeshse

در قرن هشت
در 3گزينه  .12

موارد ب و ج
خواجو) الف
صد پند) د

در 4گزينه  .13
تاب المعجك

در 1گزينه  .13
اين شعر از

در 3گزينه  .13
موضوع كتاب

رد 2گزينه  .13
در دورة بايس

در 4گزينه  .13
نفحا«كتاب 

ساوجي به ش
در 1گزينه  .13

نجم دايه) 2
عراقي ش) 3
حافظ ش) 4

در 2گزينه  .13
طبقات ناصر

در 3گزينه  .13
الدين كمال

 .كشته شد
در 2گزينه  .13

صد پند از ع
در 3گزينه  .13

تاريخ ايران
در 1گزينه  .14

الف و ب در
سعدي ك) ج
كتاب تذ) د
 

 
در 4گزينه   .14

مطالعة روش
كمك زيادي

  )3صفحة 

erv.ir
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@sanjesheduc

دم و ديگر 
، 2 تاريخ( 

ها و مناطق 
. شود ده مي

هاي اداري، 

تاريخ ( .فت

حل تولد و 

 مندرجات 

ز آن براي 

ها، يك  يت

ـيد در هـر   
 بـا سـقف   

هاي  ويژگي

 اين به جه

ationgroup

آد دگي حضرت
.كردند ختم مي

جغرافيايي شهره
منابع كمتر ديد

شكيالت و نهادها

ونق بسياري ياف

كنندة خبر، مح ت
1( 

كند كه اخبار و

شد، ولي بعد از ي

 دادن همة رواي

وجه داشته باشـي
ها وع سكونتگاه

صرفا همگون از و

توج با آنها. گيرند

/07/1399(  

پس به شرح زند
دورة ساسانيان خ

جي و نظامي و 
ند كه در ديگر م

ت و مردم و تشك

مغوالن رواج و ر

ي هويتي روايت
14، صفحة 2س 

ك خان كمك مي

كار گرفته ميه

طالعه و مطابقت

تو .است يابي ت
ساني آن مانند نو

ص اي ي را ناحيه

گ مي كار به را عيار
   .دهند مي ش

/25 اولمرحلة ( 

كردند و سپ  مي
غاز و به پايان د

رهنگي، اقتصادي
كنند ران ارائه مي

ناسبات حكومت
.(  

شت، در دورة م

  )7صفحة 

هاي  نظير ويژگي
، درس2تاريخ (. ند

تاريخي، به مورخ
1(  

 صحابة ايشان به
17( 

ك موضوع، با مط

آن يا وحدت در ي
ك با عناصر انس
ناحيه جغرافيايي

معي چند يا يك ،
نمايش را مختلف

19  


ت و علوم انساني

نش عالم آغاز
را از كيومرث آغ

ي، اجتماعي، فر
تماعي مردم اير

، من كشورداري
11، صفحة 1س 

اي داش نة ديرينه

، ص1، درس 2خ 

خان، موضوعاتي
كنن را بررسي مي

و آثار گوناگون ت
16، صفحة 2س 

سيرة پيامبر و
7، صفحة 2رس 

يات در بارة يك
  )17 صفحة 

انساني و طبيعي
واي گرم و خشك

توان يك ن و نمي

،)ل ناحيه بارشي
م بارشي نواحي و

)2(غرافيا 

ش يازدهم؛ ادبيات

جهان را از آفرين
ساطيري ايران ر

 اطالعات سياسي
ي از زندگاني اجت

ند دربارة شيوة
، درس2تاريخ  (

ه در ايران پيشين

تاريخ(. سوم شد

هشگران و مورخ
جايگاه علمي او ر

ي محوطه بناها و
، درس2تاريخ ( .

ضبط سخنان و س
، در2تاريخ (. شد

ي ذكر همة روا
،2، درس 2يخ 

ط عناصر نسبي 
ي مانند آب و هو

و. س داشته باشد

به عنوان مثال(ه 
و كرده ترسيم ه

  جغ

سنجش

 نگارش تاريخ ج
س از آن تاريخ اس

هاي مهم نجينه
طالعات مفيدي

 )8و  6

طالعاتي سودمن
.دهند ي ارائه مي

سي و تاريخي كه

وريان به بعد مرس

 نقد راوي، پژوه
بي و سياسي و ج

شناسان روي ان
كنندت ارزيابي 

 براي ثبت و ض
ي نيز استفاده ش

 تركيبي به جاي
تاري( .كند يم مي

همگوني و حدت
ي عناصر طبيعي
ش شتر تجانس

 .  د
 

ناحيه يك حدود
نقشه روي حيه را

    
 

  .رست است
هاي عمومي، خ
پس. پرداختند ي

 )5فحة 
  .رست است

محلي يكي از گن
ها اط سفرنامه .... 

6، صفحة 1رس 
  .رست است

اي اط نامهسياست
ظامي و فرهنگي

  .رست است
هاي حماسي ظومه

 )8، صفحة 
  .رست است

ي از دورة تيمو
  .رست است

سنجش اعتبار و
ش فكري، مذهب

  .رست است
قات علمي باستا

اريخي را به دقت
  .رست است

 روايي در آغاز
هاي بعدي دوران
  .سترست ا

نگاري ش تاريخ
جموع آنها تنظي

  .رست است
وح ناحيه، هر ي

هاي است ويژگي
هاي پرور عاليت

ساني تصور نمو
 . رست است

ح تعيين براي ها
ناح مرزهاي يا ود

www.sanjeshse

در 2گزينه   .14
مؤلفان تاريخ 

پيامبران مي
، صف1درس 

در 1گزينه   .14
هاي مح تاريخ 

.ايران است
، در2تاريخ (

در 2گزينه   .14
هاي س كتاب 

اقتصادي، نظ
در 4گزينه   .14

سرودن منظ 
1، درس  2

در 3گزينه   .14
ها نگاري تك 
در 3گزينه   .14

در مرحلة س 
رايشزندگي، گ

در 2گزينه   .14
نتايج تحقيق 

هاي تا كتاب
در 4گزينه   .14

نگاري تاريخ 
ثبت وقايع د

در 1گزينه   .15
مورخ در رو 

گزارش از مج
  

 
در 3گزينه   .15

اصلي ويژگي
ناحيه الزم ا
گنبدي يا فع
طبيعي يا انس

در 3گزينه   .15
ه دان جغرافي 

حد معيارها،

erv.ir
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 ابزارهـاي  
ي بازارهـاي    

بـا اسـتفاده        
هـا   ت انسـان    

. دهنـد   مـي  
ت و بهتـرين     

 كـانون  از 
 ناحيـه،  ن

را دارد و در  
يك باشـد،     

حركـت   1  

به صحراي 
در منطقـه   

. شود ده مي
 زمسـتاني  

 فرهنگـي،  
 طبيعي ي

 .دارد جهاني
ي مختلـف  
ي كوچـك   

ationgroup

و هـا  شـيوه  از ي 
شـيوه زنـدگي . 

رافيـايي همـراه ب
ملكـرد و فعاليـت

م ن انسا ها شـكل
 و مناسـب اسـت

  . ب باشد

هرچـه  معموالً .
آن همگـوني  مـل 

كز كارخانجـات ر
ت توليـد سـرامي
اي ناحيه شـاره

  . شود مي

تر بودن ب نزديك
يقـا دبـزرگ آفر  

قا در آن مشاهد
و) باراني اسـت 

قومي، و زباني ي
بين نواحي مرز ن

ج مقياس و گيرد
اي شد كـه در قـاره  

ك محدوده خيلـي

/07/1399(  

طبيعـي محيط ز
دهنـد مي تغيير 

يـك محـيط جغر
طبيعي به نـوع عم

 نواحي به فعاليت
پـذير زياد امكـان 

ند چندان مناسب

.دارند وجود آن، 
عوام از )طور كامل

د بيشترين تمركز
مربوط به فعاليـت
ن به سمت مرزها

يد مي معمول ناپد

به دليل ن(كنده 
ي تا صـحراي ب
راي بزرگ آفريق
ي در همه سال ب

نواحي مانند ساني
تعيين وارتر از دش

گ در بر مي را قاره
بوم باش ك زيست
يا در يك) ن عربي

/25 اولمرحلة ( 

از برداري بهره و 
را طبيعي واحي

حيط طبيعي بـه ي
هاي محيط ط گي

توان گفت هد مي
 روزهاي آفتابي ز
توان كوهستاني نمي

در همگوني و ت
ط نه به(تدريج  به

كه در كانون خود
م 1عتي شماره صن

و هرچه از كانون
 فعاليت به طور

و پراك)  استوايي
ا ه استوا يا حاره
 استوايي و صحر
ي باراني استوايي

انس نواحي ي در
انساني  مهاجرت

ق و چند كشور اه
د طبيعي مانند يك

مانند زبان(ن قاره 

20  


ت و علوم انساني

زندگي براي آنها
نو يا آورند مي يد

حيط و تبديل مح
ل و اثرگذاري ويژگ

حت تاثير قرار ده
و گرم و خشك با
احي مرطوب يا ك

عوامل وحدت ين
ب كنيم، مي حركت

ت صنعتي باشد ك
ثال اگر ناحيه صن
 خود قرار دارد و
ي ديگر اين نوع

هاي باراني نگل
توايي در منطقه

هاي باراني نگل
هاي جنگل(راني 
 )ت

بندي ن ناحيهن ميا
هاي انساني و م ت
  . ت

گا و است كشور 
تواند ن ناحيه مي

ين آن در چندين

  
  
  
  

ش يازدهم؛ ادبيات

آ. آورند مي وجود
پدي را مختلفي ي

   .يرات است

ها در تغيير مح مت
رت دوم به تحميل

ها را تح ليت انسان
در نواحي بياباني و
ين اقدامات در نوا

بيشتري كه است 
حر آن ف مرزهاي

   .گردند مي د

ط به يك فعاليت
عنوان مث به. شود

در بيشترين حد
يابد و در نواحي ي

تر بودن به جن ك
هاي باراني است ل

هاي جنگ  ويژگي
ده، تابستاني بار

سال خشك است

در اين. است شوار
پيچيدگي فعاليت

است... ها و بوم ست

يك يا استان يا ر
حال اين. شود  مي

 باشد كه متكلمي

سنجش

و  به تغييراتي عي
نواحي نتيجه، در 

اي از اين تغيي نه

ي سياسي حكومت
كند و عبارت ره مي

طبيعي شكل فعال
حات خورشيدي د

اما همي. شود ب مي

مركزي يا كانون
طرف به و شويم ي
ناپديد عوامل ين

تواند مربوط ه مي
ش يت مشاهده مي

د 1كانون شماره 
خانجات كاهش مي

به دليل نزديك( 
تقالي بين جنگل
ين دليل برخي
وم ساوان پراكند
يقا نيز در همه س

دش نواحي دقيق
به دليل پ... شور و

زيست اري، خاك،
 
شهر يك روستا، 

مختلفي تشكيل
ي مانند يك زبان

  .  

    
 

  . رست است
طبيع هاي محيط 

و كنند مي تفاده
تخت تايلند نمو

  . رست است
هاي گيري ه تصميم

اشار... حفاظتي و 
  .   ت

  .رست است
زماني كه محيط ط
ل استفاده از صفح
وليد برق محسوب

  .رست است
ك داراي غرافيايي
مي دور جغرافيايي

اي سرانجام، و شود
  .رست است

ورد نظر هر ناحيه
يه كمترين فعالي
 نوع فعاليت در ك
ت و تمركز كارخا

  .رست است
ه از نوع متراكم

يك ناحيه انت) ا
به همي. ي است

ثال در زيست بو
ريحراي بزرگ آف
  .رست است

د مرزهاي تعيين
اسي بين دو كش

آب وهوا، ناهموا 
 .  رست است

يك از بخشي يه
هاي بسيار م سعت

ه است و يا انساني
.باشد) هاي محلي

www.sanjeshse

در 2گزينه   .15
در ها انسان 

متفاوتي استف
شناور در پايت

در 1گزينه   .15
عبارت اول به 

سودجويانه يا
پرداخته است

در 3گزينه   .15
طور كلي ز به
عنوان مثال به

شيوه براي تو
در 4نه گزي  .15

جغ ناحيه هر 
ج ناحيه يك

شو كاسته مي
در 1گزينه   .15

در تصوير مو 
مرزهاي ناحي
بنابراين اين

كنيم، فعاليت
در 4گزينه   .15

ها چه ساوان
بزرگ آفريقا
اي جنب حاره
به عنوان مث

صح(خشك 
در 2گزينه   .15

تطور كلي  به 
مذهبي، سيا
مانند نواحي

در 3گزينه   .16
ناحي يك گاه 

سبنابراين از و
پراكنده شده

ها مانند زبان(

erv.ir
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@sanjesheduc

 همان 
  

ل نيسـتند     

نـدارد و از    

ند؛ كه به 

حقق عقايد 

    .كند ي

ن ذهنـي و   
ي دخـل و    

ر جهـان  راب

و جوامع 

ا نوشته 

ط جهان 
د از جهان 

ationgroup

هاي بنيادي،سخ
.كنندگ عمل مي

ي تفـاوتي قائـل

هـاي ديگـري ن 

كن شند، اشاره مي

 فعال و مانع تح

 جامعه تأكيد مي

  جتماعي

تر از جهـان مهم
ادة خـامي بـراي
الل خود را در بر

ها و  كه فرهنگ

صورت گفته يا ه

دهندة ارتباط شان
ت كه باعث ورود

/07/1399(  

ها و پاسن پرسش
الوده آن فرهنگ

ي و علوم انسـاني

 ـه بـه فرهنـگ   

ترك انساني باش

هكنند ن يل مي

ج  قبال فرهنگ و

اج -هـ            

هان فرهنگي را م
هان تكويني، ما
هميت و استقال

ادة خامي است

اش را به  انديشه

هنگ است و نش
هر ورزيدن است

/25 اولمرحلة ( 

اين. دهد سخ مي
ه مثابه روح يا شا

ين علوم طبيعي

  .دد

جويانـ اه سـلطه  

هاي مشت  ارزش

داتي منفعل تبد

سئوليت فرد در

  اجتماعي  - 

ن گروه جهاي: ي
هاست و جه گ آن

جهان تكويني، اه

جهان تكويني ما

  .ود

، تا زماني كه)ش

دي به حوزة فره
، در واقع مه»خود

  

21  


ت و علوم انساني

هاي بشر پاسسش
سازند و بهن مي

كه بيكساني. ست
  .كنند مي

گرد از ميها ب ان

خاصي است، نگـا
  .د

كه بايد عقايد و

ها را به موجود ن

گيرد و بر مس  نمي

د             عي

رهنگي و تكويني
راد، تابع فرهنگ
جهان ذهني و ج

هاست و ج گ آن

  .گرند
شو عه تأكيد مي

ر مريم از پدرش
  .رد

ورود انديشة فرد
 فرزند مريض خو

)2(شناسي  عه

ش يازدهم؛ ادبيات

ترين پرسبنيادي
را از انسان و جها

هان طبيعت نيس
طبيعت محدود م

صي و فردي انسا

قوم و منطقه خ
ني شدن را ندارد

جهاني كرهنگ 
  .ند

ر مسئول، انسان

ن شخاص را ناديده

اجتماع -ج       

هاي ذهني، فر ن
هني و فردي افر
در اين ديدگاه ج

فراد تابع فرهنگ

با يكديگر تعامل 
ل فرهنگ و جامع

مانند تصو(شد 
قرار دار ي خود

دك، مرتبط با و
ن مادر بر بستر

جامع

سنجش

 
هاي خود به باليه

دي هر فرهنگ ر

ي محدود به جها
ي را به جهان ط

    
به زندگي شخص

    
هاي مربوط به 

د، ظرفيت جهاني
   

هاي فر  و ارزش
گوين شمول مي 

    
د جبرگرا و غير

   
 جهان فردي اش

     
       فردي  - 

   
ط با تعامل جهان
يدگاه جهان ذه
د.  مختلف است

  
   

ذهني و فردي ا
  .كنند ف مي

ه سوم مهم و در
يت فرد در قبال

    
انديش ي خاص مي

ان فردي و ذهني
ي توسط يك كو

بيدار ماندن«. ت

    
 

.درست است
ترين ال در عميق

ي يا تصاوير بنياد
 .درست است

، جهان تكويني
، جهان تكويني)

. درست است
ي جهان انساني ب
. درست است

ه  عقايد و ارزش
كند ود عبور نمي
.  درست است

ح شده، به عقايد
 ي عام و جهان

. درست است
 رويكرد: منفعل

 
.  درست است

دگاه قرآن كريم،
. درست است

ب              ي
.  درست است

ه دوم در ارتباط
در اين دي. دانند
ها و جوامع نگ

.دهند دست مي
.  رست است
  :رد نادرست

گاه دوم، جهان ذ
آن دخل و تصرف
جهان در ديدگاه
قرآني بر مسئولي
. درست است

 دربارة موضوعي
در محدودة جها
 گذاشتن نقاشي

هان فرهنگي است

www.sanjeshse

 
 

د 3گزينه  .16
هر فرهنگي

عقايد اساسي
د 2ه گزين .16

از نگاه قرآن
ديدگاه اول(
د 2گزينه   .163

بخش فردي
د  1گزينه  .16

فرهنگي كه
هاي خو مرز

د 4گزينه  .16
ابيات مطرح

ها آن ارزش
د 3گزينه  .16

 فعال
.شوند مي

د 4گزينه  .167
بر اساس ديد

د 3گزينه  .168
فردي -الف 

د 4گزينه  .16
ديدگاه گروه
تكويني مي
تصرف فرهن
فرهنگي از د

د 1گزينه  .17
تشريح موار 

در ديدگ) ب
مختلف در آ

هر سه ج) ج
در نگاه ق) د

د 3گزينه  .17
وقتي فردي
بيان نكند، د

به نمايش«
ذهني و جه

erv.ir
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ز در 

ه سعادت 

  .داشت 
تواند از  مي

كر فلسفي 

 كه براي 

كر دربارة 

ationgroup

آموز ن يك دانش

فرهنگي كه.ست 

خود را نخواهد د
 داشته باشد و نم

تفكر. ومات است

وف كسي است

  .ت

اما تفك. ين است

  .ت

  .وس ناميد

/07/1399(  

رق در فكر شدن

 فرهنگ حق اس

 

اع از هويت خ دف
ش هاي مختلف

ن انسان به معلو

فيلسو. شود و مي

لسفه شده است

ني سوالي بنيادي

كاري است مغالطه

خود را فيلوسوفو

/25 اولمرحلة ( 

غر«. هنگي است

ري باشد همان
  .گويدن مي

 .ي فطري باشد

  .د

خ دهد ،توانايي
ش عقايد و ارزش

كر واسطة رسيدن

رو به ي هستند رو

 دانشي به نام فل

رتبط است، يعن

 

وزي سفسطه، مغ

ها، خ ا سوفيست
  .شود  نمي

22  


ت و علوم انساني

هان ذهني و فره
 

بق نيازهاي فطر
ك انساني سخن

 مطابق نيازهاي
  حاشيه

داند د خاصي مي

  دي

ن و جهان پاسخ
اني براي سنجش

تفكر. پردازد ي م

اصي كه بنيادي
  .كند مي

  .ل است

ي موجب ظهور

ة فطرت ثاني مر
  .ت

 كار  مغالطه: ت
  دانش: سفه

معناي امرو. ست

رديف نشدن با م
نياز رت اول بي

 فلسفه

ش يازدهم؛ ادبيات

هندة ارتباط جه
 . فردي اوست

تارهاي آن مطاب
هاي مشتررمان

 و رفتارهاي آن
هاي پيرامون و ح
ود را متوجه نژاد

  .كشاند مي

حريت و آزاد -ت

 بشر درباره انسا
اند معيار و ميزا

هاي بنيادين ش
  . هستند

هاي خا  با سوال
بنيادين تالش م

 حوزة فطرت اول

هاي فلسفي سش

ي آزادي به حوزة
ول مربوط است

مروزي سوفيست
عناي امروزي فلس

س، دانشمند اس

  .ت است
شايد به خاطر هم
كر در حوزة فطر

سنجش

ده و نشانشود  ي
 جهان ذهني و

   
ها هنجارها و رفت
كند از عقايد و آر

   
ها، هنجارها ش

ت گرفتن كشوره
خو هاي و ارزش

ضعف و ناتواني م
   

تعهد و مسئوليت
   
هاي بنيادين ش

تو ل نباشد نمي
  .فاع كند

نة خود به پرسش
وزة فطرت ثاني

گاه، ود گاه و بي
هاي ب به پرسش

مگي متعلق به

مند به پرس قانون

 زندگي و معناي
ه حوزة فطرت ا

معناي ام/ شمند 
معن/ اري دانايي 

همان فيلوسوفوس

رياضيات متفاوت
ع و فروتني و ش
دست يابد، از تفك

    
 

هان فرهنگي مي
دهندة ، نشان»س

.  درست است
ه عقايد ، ارزش
كها را دنبال مي
.  رست است

عقايد، ارزش) ج: ق
به خدمت) پ: ي
ها و آرمان) الف 

ديگران را به ض) 
.  رست است
تع -دالت و قسط
.  درست است

 نتواند به پرسش
 به حقيقتي قائل
ش هاي خود دف

  .رست است
 در زندگي روزا
ر دو تفكر در حو

  .رست است
دگي روزمرة خو

مند ب قانونهاي  
  .رست است

هاي ديگر هم ينه
  .رست است

شر براي پاسخ ق
  .رست است

جايگاه انسان در
ل در دانشگاه به

  .رست است
دانش:  سوفيست

دوستدا:  فلسفه
  .رست است

زي فيلسوف يا ه
  .رست است

هت موضوع با ر
ضععاً به علت توا

 تفكر فلسفي د
www.sanjeshse

فردي به جه
كالس درس

د 4گزينه  .17
فرهنگي كه

هسانهمه ان
د 1گزينه  .173

فرهنگ حق
داري سرمايه

:صهيونيسم
)ب: استكبار

د 1گزينه  .17
عد - حقيقت

د 4گزينه  .17
فرهنگي كه
فرهنگي كه

حقانيت ارزش
  

  
در 1گزينة   .17

انسان گاهي
و فلسفه، هر

در 3گزينة   .17
انسان در زند
يافتن پاسخ

در 2گزينة . 17
محتواي گزي

در 3گزينة   .17
هاي بش تالش

در 4گزينة   .1
پرسش از ج

ادامة تحصيل
در 1گزينة   .1

معناي اوليه
اوليهمعناي 

در 3گزينة   .18
معناي امروز

در 2گزينة   .18
فلسفه به جه
سقراط، قطع
اگر كسي به

erv.ir
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ي تعلق 

در علوم  
قل چون 

  

 مضاف نيز 

تقدند كه 
 .ت

ب شـناخت  
گيـري   ميم 

ــد    .گوينــ

ت جمعـي     
  .هده باشــد  

بـه آن   يـد  
ي را در بـر         

ationgroup

حوزه فطرت ثاني

هائي كه  پرسش
روش تفكر و تعق

.پردازد نسان مي

  .كنند

هاي  در فلسفه

 سوسياليسم معت
م اجتماعي است

رابر منابع كسب
 و از موانع تصـم

ــي   ــالي مــ  عــ

 كنـد، مشـاركت
ــق مشــاه  طري

اي كـه باي نكتـه  
مـالت پرسشـي

/07/1399(  

و به ح ي هستند

ست، نه بررسي
ت نه استفاده از ر

عت و انان، طبي

ك صي منتقل مي

ديدگاه فرد. ت

 در سياست به 
لسفة علومحوزة ف

 گويند مي

موضع آنها در بر
ها طي بر يافته

ــناخت ع ـر شــ

گيـري يق اندازه
ــد از ــه باي ؛ بلك

اولـين ن. ص كنيم
لـه از جملـه جم

/25 اولمرحلة ( 

ها همگي فلسفي

  .لق ندارد

ستي و جهان اس
ل بنيادين است

د و حقيقت جها

هاي خاص حدوده

هاي مضاف است 

 قائل نيستند و
رايش دارد در ح

هدف را فرايند م

كه م طوري ند به
يانگر اعتماد افرا

ــ ــواع تفكــ  انــ

  .گويند ول مي

را به صورت دقي
ــرد؛ زه  ــري ك گي

ه است مشخص
سـاير انـواع جمل

23  


ت و علوم انساني

ها ي ساير گزينه

 حوزة فلسفه تعل

ربارة انسان و هس
مي بخشد، مسائل

رسي اصل وجود

شناسي را به مح 

صي براي فلسفه

و هويت مستقل
گي اجتماعي گر

يان رسيدن به ه

كنن  اطمينان مي
كه اين بي» ست

ــه  ــه/ جــ بــ
  .تند

ر وابسته را معلو

شاركت جمعي ر
ــداز ــه ان ش نام

  . است

علمي خردمندانه
بري اسـت و س

شناسي

ش يازدهم؛ ادبيات

تند، ولي محتواي

ديني است و به

هاي بنيادين در 
لسفي وحدت م

  

كند بلكه، به برر

شناسي و هستي

دارندة پيام خاص

راي فرد، نقش و
سان ذاتاً به زندگ

ت هستيم، جري

ود بيش از حد
نيس«گويند  ه مي

توج	→→	دراك
شناخت هست بة

 را علت و متغير

خواهد مش كه مي
صــاحبه و پرســش

بوط به مشاهده

را كه به لحاظ ع
صورت جملة خب

ش روان  

سنجش

غير فلسفي هست

 دين و احكام د

مند به پرسش ن
 به موضوعات فل

.كند ستفاده مي

ك خاص بحث نمي

ش نيادي معرفت

شناسي در برد ي

 اعتقاد دارند بر
اين كه انس. ست

 
صد در حال حركت

 
هاي خو  به يافته

كه اشد، درحالي

     
ــه اد	→→	ظــ
ترين مرتب  عالي

    
 متغير مستقل

   
ته شده است ك
ــق مص ن از طري
آن است كه مرب

   
اي ر هد تا فرضيه

رضيه حتماً به ص

    
 

  .رست است
ن گزينه هر دو غ

  .رست است
در حوزة مسائل
  .رست است

دار پاسخ قانون ه
آنچه. طرح است

ز از اين روش اس
  .رست است

ة يك موجود خ
  .رست است

مضاف، قوانين بن
  .رست است

 در حوزة هستي
  .يرگذار است
  .رست است

ه اصالت جامعه
ة منافع جامعه اس

.درست است
دأ به سوي مقصد

.درست است
در روش علمي

با» دانم نمي«ت 

.درست است 
ــه  حافظ=  پايــ
گيري  و تصميم

. درست است
شناسي علمي، ه

.  درست است
صورت سوال گفت
ــوا  ــه بت نســت ك
يز دقيق بودن آ
.  درست است

خواه ل از ما مي
 اين است كه فر

www.sanjeshse

در 4گزينه   .18
محتواي اين

  .دارند
در 2گزينه   .18

اين مسئله د
در 4گزينه   .18

فلسفه، عهد
گوناگون مط
رياضيات نيز

در 1گزينه   .18
فلسفه دربار

در 3گزينه   .18
هاي م فلسفه

در 4گزينه   .18
ديدگاه فرد
در علوم تاثي

در 1گزينه   .1
كساني كه به

كنندة تامين
  
  

د 1گزينه   .19
وقتي از مبد

د 4گزينه  .19
دانشمندان د

صورت بايد به
  .است

3گزينه   .193
ــناخت شــ
حل مسئله

د  1گزينه  .19
از لحاظ واژه

د 2گزينه  .19
در انتهاي ص
ــزي نيس چي
نكتة ديگر ني

د 4گزينه  .19
صورت سؤال
توجه كنيم
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از سوي . د

گـي اصـلي   
هوشـياري    

راي كسب 
ـهودي بـه      

يشـمندان  
ي از قـرآن  

ه هـر نـوع    
  .شود  مي

گر بر روي 

مطـرح    ش 
در حيطة ) 

ـدة طـالق     
حت تـأثير  

  .گردد

رك تكيـه   
. ـت يابنـد   

ز مصـاحبة  
  .د

ationgroup

كند ن صدق نمي

ويژگـ. اكي است
وانـي، ذهـن و ه

هايي كه عرفا بر 
ي عرفـاني و شـ

اند. جربـه اسـت    
اي اجعه بـه آيـه  

؛ بـه»هاي ذهني
ت زنده را شامل

م كنترل آزمايشگ

پرسـش پاسخ به 
)تهابات مفصلي

ن چيسـتي پديـ
شناختي تح  روان

  .ت

گ  شناخت باز مي

كل ظاهري محـر
ي مختلـف دسـ

از«قيم بپرسـيم  
كنند  استفاده مي

/07/1399(  

وان فرضيه بر آن

 بر پردازش ادرا
طالعة زندگي رو

 روش. وني است
باشـد و نگـاهي ي  

تخصـص و باتج
كنند؛ مانند مر 

 رفتار و فراينده
ه همة موجودات

هاي آن، عدم ت

اما. گنجد ي مي
ماري ديابت و الت

  .)ه باشند

چون به بيـان( 
هاي  كه پديده

 يا همان شناخت

ني است پس به

نند اندازه و شك
هاي كترك محر

طور مستق ي را به
حبة ساختاريافته

/25 اولمرحلة ( 

ي است اصالً عنو

گيري مبتني يم
روانشناسي را مط

ني بر درك درو
از موالنـا مـي» 

، افـراد مت»ـران 
دين مراجعه مي

علم مطالعة«: ز
سان نيست؛ بلكه

؛ اما از محدوديت

شناسي  علم روان
مانند بيم(مني 

ي تداخل نداشته

توصيف) جني، 
اختي اين است

ايندهاي ذهني
.  

يك امر ذهنمورد 

هاي حسي، مان ي
هاي مشت ويژگي

 نتوانيم موضوعي
معموالً از مصاح 
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ت و علوم انساني

اي پرسشي جمله
  

ارآمدتر از تصمي
ثر روانشناسان ر

اين روش مبتن: 
»الـف « قسـمت    

نظـ صاحب«ر از 
تعاليم بزرگان د

ن عبارت است از
ار محدود به انس

ي شخصي است؛

در قلمرو 4،  2
ختالالت خودايم

شناختي ئل روان

بين پيش) ، ب.)د
شنا هاي روان ده

فر -2	رفتار -1 
ت مرتبط است

  .رد
 قضاوت در اين م

 صرفاً بر ويژگي
كنند كه به و مي

وقتي. ي هستند
)ها رفراندوم(ها  ي

ش يازدهم؛ ادبيات

 دليل اين كه ج
.دمندانه هستند

زش مفهومي، كا
، اكث20	يل قرن

:هاي شهودي ش
عر يادشـده در

 
منظور: دار حيت

، سيرة نبوي و ت

كثر روانشناسان
مطالعة رفتا. يند

ر از پيش داوري

2، 1	هاي  گزينه
زيرا ا. سي نيست

جايي كه با مسائ

طالق اشاره دارد
ف و تبيين پديد

	:وم تأكيد دارد
 ذهني يا شناخت
ه رفتار اشاره دار
ت شده كه چون

پردازش ادراكي
رسند و سعي م 

  .شاره دارند

شناختي هاي روان
پرسي همهدر . يم

سنجش

به	3	كته گزينة
خرد  فاقد وصف

    
 مبتني بر پرداز

در اواي. دن است

 
 و سلوك و روش

شـع. له قرار دارد
 .ت سؤال دارد

ران و مقام صالح
ت به آيات الهي،

    
اسي به عقيدة اك

گوي ار، رفتار مي
 

ت دقيق و به دور

    
 مطرح شده در

شناسي  علم روان
ج البته تا آن. (ند
    

 چرايي پديدة ط
 دشواري توصيف

  
   

مفهو	دو سي به
ردگي به فرايند
 ورزش كردن به

ي محرمانه صحبت
   

پ. كي و مفهومي
 مي به مفوم مي
ازش ادراكي اش

   
ه ي كردن ويژگي

كني استفاده مي» 

    
 

ا توجه به اين نك
هم	1	و	2	هاي

. درست است
گيري  و تصميم

ي، شخصي بود
.  

.درست است
ي مبتني بر سير

ند، در اين مقوله
ر صورت مطرح د

نظر  نظر صاحب
ي كسب شناخت

  .»ب«سمت 
.  درست است
شنا تعريف روان

د مشاهدة جاند
.  رست است

ده همراه با ثبت
  

. درست است
هاي  به پرسش

مربوط به 3ينة 
باشن ن علم نمي

. درست است
ه بيانچون ب(ن 
ترين علت مهم 

.تعددي هستند
.  درست است
شنا تعريف روان احساس سرخور	

عاليت كردن و
 قضاوت رفتارهاي

.  رست است
ادراك: زش داريم

 پردازش مفهوم
 و چهارم به پرد
.  درست است

ابزاري براي كمي
»ر يا بدون نظام

www.sanjeshse

با. گيرد نمي
ه ديگر گزينه

د 3گزينه  .197
حل مسئله
شيوة شهود

دانستند يم
د 3گزينه  .198

هاي شيوه -
شناخت دار

هاي پرسش
استناد به -

اسالمي براي
كريم در قس

د 2گزينه  .19
ترين ت جامع

فعاليت مورد
د 1 گزينه .20

روش مشاهد
.رفتار است

د 3گزينه  .20
پاسخ علمي
شده در گزي

مطالعاتي اين
د 3گزينه  .20

تبيين) الف 
).اشاره دارد

هاي مت علت
د 2گزينه  .203

تترين  جامع
←←	الف
فع	←←	ب
از		←←		ج

د 1گزينه  .20
نوع پراز	 دو

دارند اما در
عبارت دوم

د 4گزينه  .20
ا» ها آزمون«

بدون ساختار
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