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 آزمايشي آزمون پاسخ تشريحي
  ومسمرحلة ـ  يازدهمسنجش 
)07/09/1399(  

)يازدهم( و علوم انسانيادبيات   

  

  :باشد از طريق سايت اينترنتي زير قابل مشاهده مي آنروز برگزاري  آزمون، عصر ةكارنام

www.sanjeshserv.ir  

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

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

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

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

    sanjesheducationgroup@  هاي آزمايشي سنجش كانال تلگرام آزمون
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@sanjesheduc

آميـزي،   س

. تعاره دارد
كنايـه دارد  

 و استعاره 

 ناهمسـان   

ationgroup

  

حس:  كار شيرين

 تشخيص و است
ك: چشـم بـه راه     

تشخيص:  ندارد 

جنـاس: و سـاز    

  حركتي

/09/1399(  

اجازه، رخصت: 

  د

  .دايي است

رد خواب تلخ و

آراية: افتد ن مي 
مـردم عـالم ـ چ

ار ـ دل كه پا

رحـم ـ سـوز و ي  

ناس ناهمسان ح
  .ي آن

/07وم سمرحلة (

:اذن) 4( گزينة 

  شراع: مه

  بد
گردن بند: ، عقد

جد: »مفارقت« 

فهوم كنايي دار

چشمش بر زمين
مجاز از م: عالم 

دل اسير و گرفتا

كنايـه از بـي: ل  

جن: مهر و مهر) 
هاي  و وابستگي

  .ط كرد

2  


(ت و علوم انساني 

ترديد در: بهت

خيم) ب  رضه

  .اند ده
هاي خوب و بد ت

)عفو كردن: دن
  گر حيله

  ي، غربت
  .ست است

  .ست

دريا و: »بحر«ا 

هر سه مف: شدن

ن ـ خورشيد چ
)4 ـ در گزينة  

كنايه از د: كسته

كنايه ـ سـنگدل

)ه استعاري ـ پ
 رها كردن دنيا

ا به زمين هبوط

)2(سي 

 يازدهم؛ ادبيات

شب) 3(  در گزينة

عار: حادثه) ث    

درست معني شد
خصلت: ق، خصال
بخشود(بخشيدن

ح: پاداش، دغل 

  .است» ل

دوري: »غريبي« 
بانگ و آواز درس 

آسوده درست اس

شكل درست آنها

ن خواب و لنگر ش
  شوقة فرهاد

 خجالت كشيدن
اغراق: مين دارد

الفي، دل پا شك

ص، استعاره و ك

اضافه: ست عشق
 تعلقات دنيوي،
 داشت و از آنجا

  حركتي
  ن حركتي
  ن حركتي

 فارس

سنجش

تاندن، گرفتن د

مقرون: پيوسته

ها د د بقيه گروه
مشتاق: ت، شايق

بخ: ف كردن، اعطا
: و دشوار، صلت

زايل«درست آن

ت شكل درست
:»صفير«ست و 
آ: »فراغت«ت و 

اند شنادرست» 

 كار و تلخ شدن
نام معش) 2كش 

كنايه از: ن باشد
 چشم سر بر زمي

  
س ناهمسان اختال

تشخيص: دن شمع

دس) بيهي ـ الف
كنايه از ترك: 

در بهشت منزل

ناس ناهمسان ح
جناس ناهمسان
جناس ناهمسان

    
 

 .رست است
ست: »ستدن«) 2

 .رست است
پ) ت  وشك

  محجوب: ر
 .رست است

شود جيوه مي: ب
غيرت: حميت) 
تصرف: تسخير) 
سخت: صعب) 

 .رست است
ت است شكل د

 .رست است
نادرست: قريب) 
نادرس» سفير«) 
نادرست: فراقت) 

 .رست است
مفارغت«و » هر

 .رست است
 .رست است

شيرين شدن) 
نغز و دلك) 1: ن
چشم بر زمين) 

يي تو خورشيد
.جود نداردهام و

جناس: نوا، دوا) 

 .رست است
زدشبيه ـ خنده 

 .رست است
اضافه تشبي:  ابرو

 جهان برچيدن
ه اينكه انسان د

 .رست است
جن: نَقل و نُقل) 
ج: انعام و اَنعام) 
ج: تُرك و تَرك) 

www.sanjeshse

  
 
در 1گزينه  

2(در گزينة 
در 3گزينه  

كو: قصر) پ
مستور) الف

در 1گزينه  
فقط سيماب

)2در گزينة 
)3در گزينة 
)4در گزينة 

در 2گزينه  
نادرست: ذايل

در 3گزينه  
)1در گزينة 
)2در گزينة 
)4در گزينة 

در 2گزينه  
به«هاي  واژه

در 4گزينه  
در 4گزينه  

)1در گزينة 
شيرين: ايهام

)2در گزينة 
از شرم زيباي
تشبيه و ايها

)3در گزينة 
  .دارد

در 1گزينه  
تش: چو شمع
  اختالفي

در 3گزينه  .
محراب) ث
دامن از) ب
تلميح به) ت

در 4گزينه  .
)1در گزينة 
)2در گزينة 
)3در گزينة 

erv.ir
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  ضاد

در . بيايـد  
بـدون  » جه

قيـد  : سـت 

. رفته است

  .ي يافت
.  
  ؟

 مانـد چـه     

رت سـؤال   

رود و  و مي

. ردـواني دا   
كه هميشه 

رد هر جـا  

سر تجلـي  
ationgroup

دوش و شانه: م

رابطة تض: سليمان

ـ     ـاي اضـافه ـِـ
خواج«واژة ) 3(  

ممكن اس: شايد 

  
ي چشم به كار ر

ود دست خواهي
. نخواهي داشت

اي؟ يدار نشسته
نشـئه خـواهي

  .ت

صـور طـة مقابـل   

سل در عسل فرو

صـراع دوم همخـ
را از آن جهت ك

ه حب وطن ندا
  

پسارهاي پدر در 

/09/1399(  

وش دوم و سوم

مور و س) 2زينة 

 القاب نقـش نمـ
ده ـ در گزينة

)3(ه در گزينة 

شد و ديده شد
در معناي: ديده 

 گرانبهاي مقصو
خي براي گفتن
ر اين دنياي ناپا

اي و ن ـي نبـرده  

ق ذكر شده است
  .ي دارد

كه درسـت نقطـ

راي خوردن عس

ت سـؤال در مصـ
سرو ر) 2 گزينة 

گويد انساني كه ي
.ني اشاره دارند

اخالق و رفتا) 3

/07وم سمرحلة (

ش اول ديشب، د

 و ميوه ـ در گز

بايد بعد از اين
بدون اسم آمد» 

  .ست

كهدهد در حالي

زاييده ش) 4زينة 
:گذشتتظارت 

  .داند ياگري
  عول

قيامت به گوهر
داي قيامت پاسخ
چنين آسوده در
ت كه نان و رزقـ

عاشق به معشوق
خواني  سؤال هم

كوشش نيست ك

اي كه بر  مورچه

ست كه با صورت
اني دارد اما در

مي 4 در گزينة 
يز از غربت گزين

3( كه در گزينة 

3  


(ت و علوم انساني 

مسان دارد دوش

سيب) 4گزينة 

م بيايد، ضمناً نب
استاد«واژة ) 2(

ه با اسم آمده اس

د معني مي» ست

كشته شد در گز
كه در انت) چشم

كيميكند  بري م
مسند         مفع

بسازي، در روز ق
گي كني كه فرد
 است چرا اين چ
ي فرداي قيامت

و مانع رسيدن ع
ت كه با صورت

 نياز به جهد و ك

رد درست مانند

و اشاره شده اس
ت سؤال همخوا

  

رد در حالي كه
پرستي و پرهي ن

در حالي.  نَسب

 يازدهم؛ ادبيات

جناس هم) سوم

بل و مرغ ـ در گ

ه بعد از آن اسم
(رفته در گزينة 

همراه» شاه«ژه 

تر استه است، به

ك) 2ل در گزينة 
چ(بس ديده : ول

نثار سيم  صدق
 متمم    گروه م

اليمات دنيوي ب
ساب خود رسيدگ

ر در پيش ناگوا
نيوي هستي برا

و تالش حجاب و
زي ضروري است

شود و اصل مي

گذر گي خود مي

ت و درستي سر
مصراع اول صورت

.سي نموده است

 وطن تأكيد دار
نيز به وطن 1و  2

 دارد نه اصالت

سنجش

دوم و س( دوش 

بلب) 3 در گزينة 

ست كه بالفاصله
ـِـ گر» حضرت«
وا: شاه كاووس 

شايست«: »شايد

مجهول: ته شود
مرتب مصراع او 

از رويرا  ة جان
مفعول     گروه

ها و نامال  سختي
دنيا بايد به حسا
ين دنيا حوادث
كر رزق و نان دن

ي، جد و جهد و
 براي كسب روز
سعي و تالش حا

ك لقمه از زندگ

ستگي و صداقت
اره دارد كه با م

آيد بررس در نمي

پرستي و حب ن
2و  3هاي  گزينه

صالت فرد اشاره
    

 

با) اول(دوش ) 
 .استرست 

بيت و شعر ـ) 
  تضاد: زرگ

 .رست است
 شاخص اين اس
«حضرت دوست 

)4(ما در گزينة 
 .رست است

« 1و  2و  4ي 
  .د است

 .رست است
گفت: گفته آيد) 

)3(ه در گزينة 
  .اي گذشت
 .رست است

خردةكه  كسي 
نهاد      گروه م 

 .رست است
اگر به: مفهوم) 
امروز در اين د) 
هر لحظه در اي) 
قدر فك چرا اين) 

  اي؟ يشيده
 .رست است

در عالم عرفاني) 
سعي و تالش) 
روزي بدون س) 

انسان براي يك) 

 .رست است
به وارس 1و  4ي 

ه بخشندگي اشا
 به رنگ ديگر د

 .رست است
ل به حس ميهن

گ. ا وطن اوست
 .رست است

به اص 1و  2و  4
www.sanjeshse

)4در گزينة 
در 2گزينه  .1

)1در گزينة 
درويش و بز

در 4گزينه  .1
شرط: توجه

ح) 1(گزينة 
اسم آمده ام

در 3گزينه  .1
هاي در گزينه

شك و ترديد
در 3گزينه  .1

)1در گزينة 
در حالي كه

در معنا: شد
در 2گزينه  .1

:مرتب بيت
             

در 3گزينه  .1
)1در گزينة 
)2در گزينة 
)3در گزينة 
)4در گزينة 

تدبيري اندي
در 3گزينه  .1

)1در گزينة 
)2در گزينة 
)3در گزينة 

  .است
)4در گزينة 

  .ميرد مي
در 2گزينه  .1

هاي در گزينه
به) 3گزينة 

سبز است و
در 4گزينه  .2

صورت سؤال
كه رود آنجا

در 3گزينه  .2
4هاي  گزينه

erv.ir
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لحظه مـرا  

رسـد و   ـي      
زمـاني  دك 

صـيحت را   

ارنـد مگـر    

هريمنـان ـ     

ationgroup

ل عقل هر) 4نة 

ـه بـه فريـاد مـ
د گرايي، به انـد

گويـد نص مـي ) 4

 است، اشـاره دا

پسـندد ـ اهر ـي    

/09/1399(  

در گزين. ل عاشق

 عشـق اسـت كـ
خر و به عقل و 

4كـه در گزينـة    

و زيبايي آفريده

  ي ـ كنيم

  ك و خوب

ردبار خـود ـ مـ

   

  ذارند

/07وم سمرحلة (

  .ت

ق از حل مشكل

شود اين ن مي
ساني رها شوي

دارد در حـالي ك

در كمال نظم و
  .شده است

ده بودم ـ درسي

ها آن ـ نيك سان

سلماً ـ كوشا و بر
  واهد شد

 خر فروش

گذ تو ـ تأثير مي

)2(

4  


(ت و علوم انساني 

ه قرار گرفته است

  .واني دارد
ناتواني عشق) 3 

قل عاجز و ناتوا
 اگر از اميال نفس

 و اندرز اشاره د

 تمام هستي را د
اجز و درمانده ش

آمد -3 

انس -3 
  مه نشده 

مس -3  
خو -4 

فخ -2 

برتو -3 

(، زبان قرآن 

 يازدهم؛ ادبيات

 بيت مورد توجه

رت سؤال همخو
در گزينة. عشق

كه هر جا كه عق
گويد مي) 2(ة 

 نصيحت و پند

ه خداوند عالم،
ك آفرينش تو عا

ترجم ،یلَ عَ ن ـ 

ـ كند) نادان را

  ـ استاد

  خوب دارند

 عربي،

سنجش

ت نَسبي در اين

 است كه با صو
 عقل از وصف ع

.  

شاره دارد به اينك
كه در گزينةحالي

  .ه قرار گيري

فايده بودن ه بي
.  

يب عالم و اينكه
ل و خرد از درك

 ام  سيدر ←

 كند ي
ه نشده ـ دشمنا

(كند ـ را  ـ مي 
 دهد 

 ن ـ صداهاي
نخواهد داشت ـ

سبت به تو تأثير
  

    
 

د بنابراين اصالت
 .رست است

يران نمودن دل
عجز و ناتواني) 

.كند تر مي يچاره
 .رست است

اش 1و  3و  4ي 
كند در ح ي مي

 باالترين جايگاه
 .رست است

به 1و  2و  3ي 
. آن عمل كردم
 .رست است
ترتي ها به نظم و

گويد عقل  كه مي

 .رست است
  :رتيب

 پدرم ـ درسي 
  رفته بودم

 .رست است
  :رتيب

ارد ـ سفارش مي
ترجمه ني انسا

 .رست است
  :رتيب

)اهريمن را( را 
جاهالن ـ كيفر د

 .رست است
  :يبرت

صداهايشان ←
فخر فروشان ـ ن

 .رست است
  :رتيب
هايت ـ نس  عيب

غيبت ـ خودش

www.sanjeshse

كند پيدا مي
در 1گزينه  .2

كار عشق وي
)2در گزينة 

تر و بي ويران
در 2گزينه  .2

هاي در گزينه
گشايي مشكل

تواني در مي
در 4گزينه  .2

هاي در گزينه
شنيدم و به

در 4گزينه  .2
ه همة گزينه

ك) 4(گزينة 
  
  
  

در 2گزينه  .2
خطاها به تر

زماني ـ -1
پدرم ـ ر -4

در 1گزينه  .2
خطاها به تر

دا باز مي -2
باوفا براي -4

در 1گزينه  .2
خطاها به تر

تالش ـ -2
كند ـ ج مي

در 3گزينه  .2
خطاها به تر

←صداها  -1
چون ـ ف -4

در 2گزينه  .3
خطاها به تر

خوب ـ -1
عيب ـ غ -4
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-لكه الها و
ه اين هنـر  
اني دوم يا 
مانند بيـت  
ن سـعدي   

ايراني پاپ 

ationgroup

  كند

  بکم

ستش داراي خا
ور را ادا كند كه
 از شعر را به زبا

م ؛ن بوده است
همچنـين .»اكله    

زه در موسيقي پ

/09/1399(  

ك چار خسران مي

ِمن عيب -4 

سبي است كه پوس
تا منظو ،عر است

اي يا بيتي پاره
اشعارشاعربي با 

لـي افتـاد مشـك
مانگونه كه امروز

/07وم سمرحلة (

  ر كرده بودم

ل آنكه تو را دچ

  وردگارا

مع به معني اسب
به شع انفروزي 

يه اين است كه
ع كردنآميخته 

ان نمـود اول و
هم. زي استاري

  . عربي است

 . ر ببرد

 . است

 

  ! تلميح

5  


(ت و علوم انساني 

كار -3 

حا -2 

پرو -2  د

  !ت را بچشيم

 شّراً 

ملم  بديع است و
جاليي دن برق و

گيري از اين آراي
ي شاعران ايراني

كه عشق آسا/ ا 
يي ش لهجه سي و

  .خته است

شعر آميخته به
 .افزايدمي
 .اندخته

 اشعارش به كار

اشعار شتارها و
 

.شوداميده مي

نهشود  مي هميد

 يازدهم؛ ادبيات

  هم، همچنين
  ت

  ـ ولي

كند نمي ←د 
  د شد

مي از كرامتاج 

ش -هدايًة  -2 

علم ي ادبي در
كردن يا دادرنگ

گش آنان در بهره
يشيوه. يست ن

 أدر كأساً وناولها
فارس  از عربي و

نگليسي درآميخ

 دارد كه شبيه ش
ي و جال مي زيباي

آميخ ن انگليسي
هنر تلميع را در

سازي نوشلم زيبا
.ربي بوده است

ست كه تلميح نا
 . ه دارد

منا عتلميت كه 

سنجش

نيز،: شده است
جمه نشده است

 ر حالي كه
دارد ـ ست ـ دو

نيامده ـ كند» زء
ركس اخالقش بد

نكنيم تا از آ ي

هاييكي از آرايه 
رعبارت از  د وش

روش. يابيمر مي
ان آنوتعري را 

 يا أيها الساقي
ارد كه متشكل
نيم كه با زبان ا

پ ايراني وجود
آن هبني ديگر 

عارشان را با زبان
تواند هبداند مي

ديع است كه عل
ر فارسي زبان عر

اي ادبي اس آرايه
سه زبانهو ت دو 

ن آراية ادبي است

    
 

 .تاسرست 
  :رتيب

ترجمه نش أيضاً ـ 
ترج أيضاً شته ـ 

 .رست است
  :رتيب

جمه نشده ـ در
ترجمه نشده :ة

 .رست است
  :رتيب

جز« ـ بعد از به 
هر ←قي فرد 

 .رست است
تالش مي): 3(نة 

 .رست است
  :رتيب

  تعريب نشده 
  :ك مطلب

در شعرزبانگي 
گ اصلي باشنرز 

زبردست شعرن 
شاع ايند كه هر
أال«ظ شيرازي 

معي سه زبانه د
بين شبيه شعر مي
 .رست است

  : گزينه ها 
 در موسيقي پاپ

زباكردن شعر با 
شعر فارسي اشع

زبان ب ري كه دو
 .رست است

  : زينه ها
اي در علم بدرايه

م تلميع در شعر
زبانگيي يا سه

 شيرازي ملمعات
يا سه زبانه بودن

www.sanjeshse

در 1گزينه  .3
خطاها به تر

بهاري ـ -2
سال گذ -4

در 4گزينه  .3
خطاها به تر

ترج :َفإّنهُ  -1
ُمصادقة -3

در 3گزينه  .3
خطاها به تر

ها نفس -1
بد اخالق -4

در 3گزينه  .3
ترجمه گزين

در 3گزينه  .3
خطاها به تر

بدترين -1
ترجمه درك
تلميع يا دوز
هايي غير از

را نزد بزرگان
سراسوم مي

معروف حافظ
شيرازي ملم

هايي ش متن
در 2گزينه  .3

ترجمه ي گ
ملمعاتي )1
كآميخته) 2
بزرگان ش) 3
هر شاعر) 4

در 3گزينه  .3
گزي ترجمه

تلميع آر )1
زبان دوم) 2
زبانگيدو) 3 
سعدي) 4 

دو ي: توضيح
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 أِدر کأسـًا 

ationgroup

 يا أّيها الّساقي

  .ست

  ُيساِفرونَ = 

/09/1399(  

أال«: شود مي ع

اس موصول ةصل

) =ِفـ(كسور باشد 

  .ن نيست

/07وم سمرحلة (

روعين مصرع ش

  !شد

صنيست بلكه  بر

  ي

بايد مك ـفَ حرف  

  

؛ اسم مكانالدی

6  


(ت و علوم انساني 

شهور حافظ با ا

  !قصود است
  !است
  !ت

باش گ پوستش مي

خب -2 

  »ملّمع«عله 

  صوف
يمبن -)  شعار

:ُيساَفرونَ  شد ـ

  !ن است

.ستحرف جر ا

بال يف= ود ندارد 

 يازدهم؛ ادبيات

يكي از قصايد مش

  : عني
ساندن كامل مق

و تازگي ابايي ي
هاي ديگر است ان
اي مخالف رنگ ه

 !شود فته مي

فاع -للمجهول  

موص صفة و - 
ألنَّ مفرده: رفة

باش »لُمساِفرونَ 

ن فصل زمستان

  ت
ن و مجرور به ح

  .عل است

 اسم مكان وجو

سنجش

 شده است كه ي

ملمع يع:  نيست
رسن أشعار براي 
كردن شعر به ز
ه يك زبان يا زبا
رآن نقطه و لكه

  :ب
فعل مجهول گف

  :ب
-ه حرف زائد 

   فقط»  تـ « 

  :ب
)الّصفة  کثرة 

 المهنة أو الحر

ا«بايد مفتوح  ن 

ط است چونغل ة

مصدر است صادقة
اسم مكا :َتخَرج

اسم فاع نتظرين

ضيل است ولي

    
 

 .رست است

طور واضح ذكر

 .رست است
  :و سؤال ها نه

 جمله در متن
دنتشبيه در سرو

يا مهيا ك كردن 
يت يا مصراع به

ه برسبي است ك
 .رست است

به ترتيبها  زينه
براي ف=  محذوف
  نیمبـ  ف زائد

 .رست است
به ترتيبها  زينه

له -3 
حرف زائدـ  ّعل

 .رست است
به ترتيبها  زينه
يدّل علی (لغه 
لیيدّل ع (لغه 

 .رست است
  :رتيب

المسافريِندر  نِ 
 .ترست اس

  :رتيب
بديعة خضرة) 4

 .رست است
  :رتيب

ُمص= عول ندارد 
ُمستعول ندارد ـ 

المن= عول ندارد 
 .رست است

  :رتيب
ير اسم تفض؛ خ)1

 .رست است
  :رتيب

www.sanjeshse

در 4گزينه  .3
در متن به ط

  »و ناولها
در 1گزينه  .3

ترجمة گزين
كدام: سؤال

صنعت ت) 1
رنگارنگ) 2
ربرد بيكا) 3
پوست اس) 4

در 4گزينه  .4
گزاشكاالت 

فاعله مح -1
حرف له -3

در 1گزينه  .4
گزاشكاالت 

 متعدٍّ  -2
تفّع وزن -4

در 2گزينه  .4
گزالت اشكا

اسم مبال -1
اسم مبال -3

در 3گزينه  .4
خطاها به تر

ن): 3(گزينة 
در 4گزينه  .4

خطاها به تر
4(در گزينة 

در 4گزينه  .4
خطاها به تر

اسم مفع -1
اسم مفع -2
اسم مفع -3

در 1ه گزين .4
ها به ترخطا

1(در گزينة 
در 3گزينه  .4

خطاها به تر
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 در كـه  ت 
 انسان مي

از  متضـاد  

، 4و  2 و 1
ـا انتخـاب      

 نه شد، مي
 از جديـد  

 از داشـت، 

 / مفهـوم  / 

ationgroup

 .ست

  .داردبالغه ن

شده اسـت سبب
دائم احتياج«س 

گاه و متفاوت ي

1هـاي   ر گزينـه  
 بيـان ديگـر، بـ

م مبعوث دخداون
پيـامبر . كرد مي

د قرار انبيا لسلة

ي از نظـر پيـام   

/09/1399(  

اس ؛ مصدرشرّ =  

اسم مب -4 

س كند، تضمين 
پس. 6ص » .يمش
هاي برنامه ارائة«

رد ذكر شـده در
بـه. ذكور اسـت 

طرف خ از كه ي
م معرفي آنان ه
سلس در كه نيز )ص

ند، اما ارتبـاطي

/07وم سمرحلة (

م تفضيل ندارد

  و فاعل

را او سعادت د و
باش بشري مكاتب

«علت و » كند ن

و موار» .دارند ي
 هر سه مورد مذ

جديدي پيامبر ر
را دهندة را ادامه
ص( اكرم پيامبر

ب درستي هستن

 

7  


(ت و علوم انساني 

اسم -2 

  .صوف نيستند

  :ه خبر است
 .بالغه نداردم م

اسم فاعل و :ِرعُ 

باشد نيازهايش 
م از جانب تضاد
تضمين را او ت

  .11ص 

مشتركي فطري 
در بردارندة 3 
1.  

هر دهد مي شان
ر خود و تصديق

پي .دهند اش ري

ي و قرآني مطالب

)2(و زندگي 

 يازدهم؛ ادبيات

ف هستند؛ موص

خواهد كه  را مي
اسم -3 

ُمزاِر -3 

پاسخگوي كه 
مت گاه و متفاوت

سعادت باشد و ش

  

ص» كميل كنيد

  .ست

هاي ويژگي گان
اما گزينة. ستند

18ص . م داريم

نش الهي انبياي خ
تص را آنها بلكه د،

يا و يروي كنند
 
تعاليم ديني / ها

 دين و

سنجش

 ست

  . صوف نيست
سم فاعل و مضاف

  نه موصوف

اي لغهل اسم مبا
 .  است

 صفت
  و مضاف اليه

اي داشتن برنامه
م هاي برنامه رائة

نيازهايش خگوي
  .ل است

.ب درسي است

تك«و  12ص » ق

كتاب درسي اس 2

همگ... تاكنون  
هاي فطري هس ي

نة ديگر را با هم

تاريخ مطالعه و م
كرد نمي رد و كار
پي او از خداوند ر

 .22ص » .ست
ه كه از نظر آموزه

    
 

خبر و مرفوع اس 
  بتدا و مرفوع
 .رست است

  :رتيب
ضاف است موص

هر دو اس و ُمبعِّد
نه مضاف است ن

 .رست است
  :رتيب

كه صورت سؤال
ولمفعمبالغه و 

 .رست است
  :رتيب

اسم فاعل و ص :
اسم فاعل و :ين

 .رست است
د به انسان ئمي

همواره شاهد ار 
پاسخ كه اي رنامه

معلول» بشري ب
 .رست است

كتاب 8و  7صص 
 .رست است

نديشه و تحقيق
 .رست است

23و ص  19ص 
 .رست است

انسان آفرينش 
ژگيين دست وي

ويي هر سه گزين
 .رست است

كريم قرآن آيات
انك را گذشته ن

دستور به واست
اس كرده پيروي ش

ديگر، هرچند ك

www.sanjeshse

:أحسن -1
مب :أکبر -4

در 3گزينه  .4
به تر خطاها

مض :يدُمر  -1
ُمقّرب و -2
ن :الّزارع -4

در 2گزينه  .4
خطاها به تر
دقّت كنيد ك

م :عّالم -1
در 2گزينه  .5

خطاها به تر
الماهر -۱
الُمالعبي -4
   
  

در 3گزينه  .5
دا احتياج«  

تاريخ طول
داشتن بر به

مكاتب جانب
در 3گزينه  .5

مطابق با ص  
در 4گزينه  .5

ان«براساس   
در 2گزينه  .5

مطابق با ص  
در 3گزينه  .5

ابتداي از«  
مواردي از اي

، گو3گزينة 
در 1گزينه  .5

آ در تفكر«  
پيامبران تنها
خو مي مردم
روش ينهم

سه گزينة د  
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 بـا  و الهي 
 از يا فزوده

 بـه دليـل   

: ... ثابت ي
اي  گونه به 

 دربـارة  ـه  
3.  

 آن از ـوي 
 فرق ،)ست

 و﴿شريفة 
دو آيـة  . ت

 2ه گزينـة   

 از اي تبـه 
 بـه  دايت، 
 هـاي  دايت 

 ) ع( علـي   

ationgroup

عنايت پرتو در 
اف آن اي بر كلمه

29.  
29.  

تم نبوت است،

نيازهاي به توجه 
اسالمي معارف

نيـاز جامعـ ورد 
30و 29صص » 

دنيـ اميـال  اطر 
اس اندك بسيار 

، و آية ش46ص  
كتاب درسي است

بـه. يكي اسـت  

مر بـه  الهي، ب
هـد ايـن  از ها ن
هـد دريافـت  ت
حضـرت بـا  )ص

/09/1399(  

  .د

و مسلمانان ش
ك هيچ و نشد ف
9ص » .ماند هد

9ص . بوت است

عوامل و علل خت

عين در متغير،
م. ... كند ن تغيير

مـو قـوانين  ـده، 
».دهند قرار ردم

خـا به اما اند، ده
تعدادشان عموالً

 

»تدبر در قرآن«
ك 48ص » رآن

»قرآن تعاليم 

قرب مسير در و ي
انسان مندي بهره 
لياقت و استعداد 
ص( خـدا  رسول 

/07وم سمرحلة (

اند اخذ شده 17 

كوشش و تالش با 
تحريف دچار تاب

باقي خواه اودانه
ينه ساز ختم نب

گي كه يكي از ع

م نيازهاي به جه
زمان هر در ست
آمـ وجـود  بـه  د
اختيار مر در و د

كرد درك را قت
مع كه( اند يافته

 . قرآن هستند

«از  ﴾كَثيرًا الفًا
قرتدبر در «از  ﴾
 42    .  

تبيين و تعليم«

بندگي و بوديت
ميزان... و  كند

باشد، باالتر ها 
رفتار در توانيم 

  

8  


(ت و علوم انساني 

ص» ر در قرآن

  
:تحريف از كريم

كت اين داشت، ن
جا و ندارد» حيح
زمي / از عوامل» 

زندگ كامل رنامة

توجـ   اول... الم 
اس ممكن ستد و
جديد نيازهاي ه
كنند استخراج را

حقيق كه كساني
ني را حقيقت ند،

 اسامي مختلف

اختال فيه لَوجدوا 
لونَ رتاببطالم﴾

ص. ؤال ندارند

«و » عيت ديني

عب وظايف نجام
ك مشاهده را عت
نسانا عمل و ن
مي را هدايت ع

.اند ه يك معني

 يازدهم؛ ادبيات

تدبر«از .  ندارند

محفوظ ماندن 
ك قرآن حفظ« 

قرآن حفظ و ري
تصح«به  نيازي 

»زندگي كامل مة

بر دريافت براي 

اسال دين بودن د
و داد چگونگي و
به توجه با آن ن

ر جديد هاي الح

ك و ميان است ه
ان كشيده كه متي
  .34ص » .رد

  .50-49ص 
ن حكيم، همگي

غَيرِاهللاِ عند منَ 
لَا اذًا بِيمينك و 

ت و ربطي به سؤ

مرجع«: نكته. ت

ا با )ص( خدا ل
طبيع ماوراي و 
ايمان قدر درجة 
نوع اين از كامل 

سيدن همگي به

سنجش

شريفة ذكر شده

/ محفوظ بودن
:نه درست است

آور جمع در) ص
كتاب اين جهت
برنام دريافت ي

بشري جامعة ي
  .ت

روزآمد و پويايي 
و شيوه اما ست؛
درون از توانند مي
سال از استفاده و

آگاه همه درون 
با همة زحم كه 
كر نخواهد خذها

، صص2شمارة » ق
ن مجيد و قرآن

كانَ لَو و القُرآنَ 
تَخُطُّه ال و تابٍ

است» حدي قرآن

  .سي است

كتاب درسي است

رسول: ... )ص( ا
غيب عالم نست
هر. دارد ستگي

اي نمونه .كنند 

ول، ايصال، و رس

    
 

ستنباط با آية ش
 .رست است

م= صيانت = دن 
ل هر چهار گزين

ص( اكرم پيامبر ه
ج همين به. ديد

براي بشري جامعة
 .رست است

، آمادگي29 ص 
ها تحقق يافت ن

 .رست است
-4... نبوت  تم
اس ثابت نياز يك

م دين خصصان
و خريد اس،سكن

 .رست است
و قلب از خداوند
كساني و كنند

مؤا را دوم گروه 
 .رست است

نديشه و تحقيق
رآن كريم و قرآن

 .رست است

اَ فَال يتَدبرونَ﴿ 
كت قَبله من من وا

تحد«ر مربوط به 
 .رست است

كتاب در 41ص 
 .رست است

ك 56و  55صص 
  

 .رست است
خد رسول نوي
توانس مي كه شد،

بس آنان عمل و 
كمي كسب يشتر

  .60ص 
شدن، نيل، وصو

www.sanjeshse

اس / برداشت
در 4گزينه  .5

مصون ماند  
قسمت اول  

اهتمامي كه
نگرد كم آن

ج آمادگي«  
در 2گزينه  .5

با توجه به  
تكامل انسان

در 3گزينه  .5
خت عوامل«  

ي ستد و داد
متخ كه است

اس بانكداري،
در 4گزينه  .6

خ البته... «  
ك نمي پيروي

گذارد و مي
در 3گزينه  .6

ان«براساس   
قر: يادآوري  

در 2گزينه  .6
آية شريفة  
تَتلو كُنت ما

شريفة ديگر
در 4گزينه  .6

مطابق با ص  
در 2گزينه  .6

مطابق با ص  
!دقت كنيد

در 3گزينه  .6
معن واليت«  

ش نائل كمال
ايمان درجة

بي را معنوي
ص» .ببينيم

نائل ش: نكته  
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 و صـورت     
ا  اُنـزِلَ  مـ 

 يريـدونَ ﴿

 59 .  

ا در سـاير  
بـا كفـار و     
ـؤال اول و  

 از ديگـر   
سلطة  كه 
 يجعـلَ  لن

 را آنان ي
 معرفـي  ن 
» .بورزنـد  ي 

 در ي شـما  

 69.  

 بـدين  ين 
و » ، علـت  

 ديگـر،  ـار 
 در ايشان 

مسـلمانان،  

ص » ...كـه  

ationgroup

در آيـة كريمـه
بم آمنوا اَنَّهم مونَ

﴿و با عبارت » يا
دبر در قرآن ص

اما. دارند الهي ت
جهـاد، رابطـه ب

، سـ63يـق ص   

يكـي: اسـالمي  
خواهد مي منان

لَن و﴿آية شريفة 

هاي برنامه فريب و
دشـمن را مانان 
دشـمني مانان،

بـراي قطعـاً «: ﴾
ص» .كند مي د

پيشـي ملـل  و م 
عـدالت، جـراي 

بـ تا كردند واني
.بود خميني ام

م بـه  خـود  هاي

كـ هسـتيم  قـي 

/09/1399(  

مرتبط به هـم د
يزعم الَّذينَ﴿رت 

 زمان نبوت انبي
و تد 58ص . ت

حكومت تشكيل
( رد از آنهاسـت   

انديشـه و تحقي 

جامعـة  ـتقالل 
مؤ از كريم رآن
و آ. 58ص » .ند

بشناسيم و زند،
مسـلم برخـي  و 
مسلم از گروهي 
   

﴾كَثيرًا اللّه كَرَ ذَ 
ياد بسيار را خدا

اقـوام«:فرمايد مي
ا داشتن در روا 

فراو هاي شنگري
اما علما، اين از 
ه پيام از يكي در

هاي دقيق برنامه 

/07وم سمرحلة (

خواسته شده و م
با عبار 3 گزينة 

ة وحي الهي در
 داللت كرده است

ت به بيشتري ياز
ا داراي دو مـور

).3م در گزينة 

اسـ حفظ رورت
قر .است اسالمي
گوين مي» سبيل
  .است

ورز مي دوستي م
دوست ها را ست

با و كنند ستي
.74ص .  ندارند

و ومالي رَ واآلخ
خ و رستاخيز روز

م) ص(سول اهللا 
تبعيض«پس . »

روش در ايران، ص
يكي .شوند آنان

د ايشان. داشت ي

اجراي نيازمند 

9  


(ت و علوم انساني 

 به دو موضوع خ
اما. اشاره دارد 
ادامة / استمرار /

شاره وا» هالن

ني الم هستند كه
و يـا) 4د گزينة 

ين قضايي اسالم

ضر) ج... ه گانه 
ا جامعة ستقالل

س نفي قاعدة« را
مشهور ا» سبيل

اسالم دشمنان ا
صهيونيس مانند 

دوس واقعي اسالم
ي به اين سؤال

اللّه و يرجوا كانَ
ر و خداوند به د

آمده است، رس 7
»...داشتند وا مي

خصوص به سالم،
آ ميان هاي يري

بازمي اختالفات 

... و كنيم قويت

 يازدهم؛ ادبيات

با توجه. اند ربط
»ستن از نااهالن
/ ستين به تداوم

ي خواستن از ناا

اسال دين تورات
رد( شود ده نمي

دشمنان، قواني ل

داليل سه) ... 57
اس كند، مي روري

ر قرآني حكم ن
نفي س«يا قاعدة 

با ولي نامند، مي
اسالم دشمنان 

و دشمنان با يج
هستند اما ربطي

ك حسنَة لمن سوةٌ
دارد اميد كه سي

70-69در صص 
رو تبعيض دالت،

  .ت

اس جهان در سوز
مانع درگي و نند
از و كرد مي ت

تق را خود ميان 

سنجش

  . سي است

ر كه بي 2و  1ة 
في داوري خواس

ايمان راس« ، به 
نفي داوري«، به 

دست و  از احكام
دست احكام ديد

دل در رعب دجا

7ص (اسالمي  ت
را ضر اسالمي ت
ناي نروند؛ آنها ار
به آيه ي ﴾سبيلًا 

م مسلمان را خود
كه است چنين

دريت به عادي دم
مطالب درستي ه

  .سي است

اهللاِ اُس رسولِ في 
كس براي است ي

و د» نمونه«وان 
عد اجراي در كه

است» ن، معلول

دلس دانشمندان 
كن متحد اسالم 
دعوت» وحدت« 

وحدت بتوانيم 

    
 

 .رست است
كتاب در 55ص 

 .رست است
ها، دو گزينة ينه
نف«فقط به  4ة 
،﴾قَبلك من نزِلَ

 ليا الطاّغوت﴾،
 .رست است

، هر سه مورد،2
 موردي از اين د

، و ايج1ر گزينة 

 .رست است
حكومت تشكيل
حكومت تشكيل
با زير و  نپذيرند

المؤمنينَ علَي َن
 .رست است

خ ظاهر، به كه 
چ ها گروه اين ش
مرد كه طوري 

م 4و  3هاي  ينه
 .رست است

كتاب در 73ص 
 .رست است

لَكُم كانَ لَقَد﴿ 
نيكويي سرمشق

 .رست است
جرا كه تحت عنو

ك شدند سقوط 
م و ملل پيشين

 .رست است
و علما كه ست

دشمنان عليه 
نان را بهمسلما 
  . 74ص » ..
مسلمانان ما ه

www.sanjeshse

در 1گزينه  .6
مطابق با ص  

در 3گزينه  .6
از ميان گزي  

سؤال، گزينة
كليا اُن ما و

اَن يتحاكموا
در 2گزينه  .6

2در گزينة   
ها، يا گزينه

بيگانگان در
  .دوم

در 4گزينه  .6
تش ضرورت«  

ت كه عواملي
را بيگانگان

رين اللّهلكافل
در 1گزينه  .7

را كساني«  
روش .نخوريم

به كنند؛ مي
گزي. 76ص 

در 4گزينه  .7
مطابق با ص  

در 2گزينه  .7
:آية شريفه  

س خدا رسول
در 4گزينه  .7

در اين ماج  
دچار سبب

سقوط اقوا«
در 1گزينه  .7

هاس سال ...«  
را مسلمانان

فرصتي، هر
: .فرمايد مي

اينكه براي«  
75.  
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@sanjesheduc

وجـود  «ـد  

جـود خـدا    
  .شود ي

موجـود در   

وجـو و   ـت     

ationgroup

گوينـ خـي مـي  

  ». نمود

و آنها كه بـه وج
جا جمع نمي يك

  

هـاي م ا واقعيت

فـراوان بـه جسـ

  

/09/1399(  

برخ -1ت بگيـرد  

س خود دريافت

نكار خدا ندارد و
ر نبوده و هرگز

.گيرند كمك مي

 براي آشنايي با

  .كند ال مي

حمـل زحمـات ف

.از از علت است

/07وم سمرحلة (

  .كنند  ادعا مي

مكان دارد صورت
«  

ن با حواستوا مي

اي جز ان د، چاره
بول علم سازگار

ك» نيروي عقل«

ه كرد كه انسان

  .ت

سؤا» علت آن« 

  .رد

شت، هرگز با تحم

نيا ده نباشد، بي

  ديني

10  


(ت و علوم انساني 

  .ست

ود ندارند، فقط ا

گيري ام  موضع
»دانم نمي«ويند 

خدا را نم«ويند 

  .دن است

  .ان است

بي بداندعلم تجر
 قبول خدا با قب

«ز پردازند ا مي 

تشبيه» هيگيري

ندي، پديده است

كند از خورد مي

گير صورت مي» 

داش وجود نمي ،

و اگر چيزي پديد

هاي ف و اقليت

 يازدهم؛ ادبيات

كتاب درسي اس 

لي بر ادعاي خو

كنند سه گونه ي
گو برخي مي -3

گو كنند، مي  مي

، سكوت كرد»ت

شه عاجز و ناتوا

 و خود را پيرو ع
زيرا. كنند ل مي

»فرامادي«مور 

تور ماه«يا » ربا
  

موجود نيازمنهر 

  .است» 

اي كه برخ پديده

»سانتجوگري ان

قل و فكر انسان
  .خت

 به علت است و

  .اند رده

معارف

سنجش

71و  72 صص 

كنند دليل كار مي

ك شيء بحث مي
3» وجود ندارد«

ليلي كه مطرح

ماوراء طبيعت«ر 

هميش» اي مادي

مي وفادار بماند
 تفكر علمي عمل

علمي به اثبات ا

ر آهن«توان به  ي
.افكند مي» ستي

است، زيرا ه» ده

»پديده بودن«ي 

زانة خود با هر پ

جست« براساس 

دار در اعماق عق
پرداخ ها نمي يده

نيازمند»  بودن

پر كر» ها پديده

    
 

 .رست است
رگرفته شده از

 .رست است
وجود خدا را انك
 .رست است

دربارة وجود يك
«گويند  رخي مي

 .رست است
ن وجود خدا، د

 .رست است
 تجربي در برابر

 .رست است
ماور«ن از انكار 

 .رست است
ه طرز تفكر علمي

د، برخالف طرز
 .رست است

با تكيه بر امور ع
 .رست است

گانه انسان را مي
هس« در درياي 
 .رست است

پديد«صوصيات 
 .رست است
هاي يير از نشانه
 .رست است

ريان زندگي روز
 .رست است

 كشفيات علمي
 .رست است

د س اصيل و ريشه
 يافتن علت پدي

 .رست است
پديده«ز جهت 

 .رست است
«ت و مادي را 

www.sanjeshse

در 1گزينه  .7
به ترتيب بر  

  
  
  

در 3گزينه  .5
كساني كه و

در 3گزينه  .5
افرادي كه د

بر -2» دارد
در 4گزينه  .5

انكاركنندگان
در 2گزينه  .5

موضع علوم
در 3گزينه  .5

حواس انسان
در 1گزينه  .5

اگر كسي به
اعتقاد دارند

در 4گزينه  .5
كساني كه ب

در 2گزينه  .5
گ حواس پنج
جهان آن را

در 3گزينه  .5
از خص» نياز«

در 4گزينه  .6
حركت و تغي

در 3گزينه  .6
انسان در جر

در 2گزينه  .6
اختراعات و

در 4گزينه  .6
اگر احساس
كاوش براي

در 2گزينه  .6
هر چيزي از

در 3گزينه  .6
جهان طبيعت
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@sanjesheduc

  .رود ود مي

  .آورد مي

  .م
m  و few 

زيـاد  ) ايي 
ن كميـت     

كـه در آن  
، 52 عـدد     

لت حرفـي  

بعد از  1ة 
 بـه زمـان       

only   تنهـا
ationgroup

هر يك به راه خو

در او به وجود م

 داد تشكر كنيم
manyكارگيري 

p )صبر و شـكيبا
بـه هـيچ عنـوا 

“give som )ك
بـا توجـه بـه. د
بايد در حالت 99 

در گزينة). 3ينه 
ضـمن بـا توجـه

yبعـد از  ). 3و  

/09/1399(  

  .ستند

شوند و ه يم مي

صب ضد ديني د

ك از خود نشان
ت، در نتيجه به ك

patienceزان 
little، كلمـة  

 .  

mething to 
نادرست هستند

تا 21عداد بين 

رد گزي(ده كرد 
مع بيايـد، در ض

  ).4ة 

1هـاي   گزينـه 

/07وم سمرحلة (

ز خدا، پديده هس

  .ت است

  .ت

 

ي مخالف تقسي

 

ربيت، نوعي تعص

هاي كوچك  بچه
رار نگرفته است
 جمله، قطعاً ميز
جاي خالي دوم

است kidsسم 

somebody”
ن 4و  1هاي  ينه
سوي ديگر، اع ز

غيرسوالي استفا
د به صورت جم

رد گزينة(ه كرد 

رد گ(جمع بست 

 

11  


(ت و علوم انساني 

دي، همه غير از

  .ست

ها بر حقيقت وس

است» ي عقيدتي

 .است» خالقي

هاي ها به گروه ان

 .ات اشاره دارد

ند، نتيجة اين تر

ر برخورد با آن
جمع قر sي آن 

 به مفهوم كلي
در ججه كنيد كه 

براي اس »كوچك

“give som  و”
گزي) ل غيرانسان

از). 4و  3هاي  ه

 بايد از ساختار غ
بايد 4در گزينة  

ل ساده استفاده

توان آن را ج مي

)2(انگليسي 

 يازدهم؛ ادبيات

موجودات غير ما

ان از حقايق اس

  .ست

شتن اميال و هو

ماديگري« مبين 

ماديگري اخ«صراً 

انسا» پرستي حق

به ضعف نفسانيا

ربيت قرار نگيرن

بر زيادي كه درص
چرا كه در انتهاي
ت كنيد با توجه

توج). 4د گزينة 
ك«فت به معناي 

mebody som
someth مفعول

رد گزينه( بيايد 
  ).4و  1

در وسط جمله،
penاسم ). 1ة 

توان از زمان حال

مارش است و نم

ا

سنجش

ده هستند اما مو

  .ه وجود ندارد

ي رويگرداني انسا

اس» انكار خداوند

ها، مقدم داش وس

عالم ماده ديدن

، منحص» نفساني

رستي به جاي ح

ب» هاي رواني ده

ن واقعي تحت تر

علم به خاطر ص
 شمارش است چ

دقت). 3و  2ي 
رد(ر شده است 

كه تنها يك صف

 ”methingي    
hingن است و 

به صورت جمع
هاي  رد گزينه( 

 how muc د
ينةرد گز( بيايد 

didn’t(تو ، نمي

غيرقابل شم »كار
    

 

 .رست است
ادي، حتماً پديد

 .رست است
رگوني در مالئكه

 .رست است
عامل اصلي» قل

 .رست است
ا«گري عقيدتي 
 .رست است

ي از اميال و هو
 .رست است

 را منحصر در ع
 .رست است
هاي ه خواهش

 .رست است
جايگزيني خودپر

 .رست است
عقد«كار خداوند 
 .رست است

 از طرف مربيان

 .رست است
ما بايد از مع: مله

patie بلغيرقا
هاي رد گزينه(ت 

كه موجب تشكر
مارش نيست، بلك

 .رست است
 بـه سـاختارهاي

so مفعول انسان
 در جمله بايد ب

باشندط فاصله 
 .رست است
how ma  وch

peo (بايد فعل
t know(ل اول 

 .رست است
w  ك«به معناي

www.sanjeshse

در 1گزينه  .6
موجودات ما

در 3زينه گ .6
تغيير و دگر

در 2گزينه  .6
گريز از عقل«

در 4گزينه  .6
نتيجة ماديگ

در 1گزينه  .7
نتيجة پيروي

در 4گزينه  .7
تمام هستي

در 2گزينه  .7
تن دادن به«

در 4گزينه  .7
ج«ل به دلي

در 1گزينه  .7
از عوامل انك

در 1گزينه  .7
اگر فرزندان

  
   

در 1گزينه  .7
ترجمه جم  
enceاسم   

نادرست است
بوده است ك
غيرقابل شم

در 2گزينه  .7
بـا توجـه  

omebody
اسم موجود

همراه با خط
در 2گزينه  .7

anyبعد از  
ople(فاعل 

گذشته فعل
در 4گزينه  .7

workاسم   
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@sanjesheduc

ست و جمع 

  

  

  

رد (ه كـرد   
  ).4و  3 

اي انتخاب 
 a   درست

ationgroup

ابل شمارش اس

  معيت

  يسه كردن

 
  سب

  .ا را بخنداند
  طقه

  .دند
  مل كردن

.آن جا پيدا كرد

.جالب بود ،بود
  ه، خاص

  .ود
مًال، قطعاً، حتماً

  رت، انرژي

 a few اسـتفاده
هاي رد گزينه( 

بر). 3و  1هاي  ه
fewمعنا شد  ي

/09/1399(  

غيرقا »وقت«ي 

  .شبيه هستند
جم) 4 

  .مصدوم شد
مقاي) 4 

 . محبوب است
مناس) 4 

رگرم كند و آنها
منط) 4 

ي شبيه هم بود
كامل) 4   كردن

دوستان زيادي آ
   

 شغل مطمئن ب
ويژه) 4 

ن بسيار دشوار بو
كامال) 4  ن

قدر) 4 

wو  fewز ن ا  
fe استفاده كرد

رد گزينه(ه كرد 
ت است و اگر بي

/07وم سمرحلة (

 time به معناي

جمعيت خيلي ش

ارك به شدت م
 ل كردن

  .يد

اش بسيار شتني
 مكن

ت تا افراد را سر
 

آنها خيليچرا كه 
ك جه شدن، توجه

مند شد و د القه
 ر كردن
  ه كردن
  .ه كنيد

ي كه از گرفتن
 ئن

ملي كردن آنع
ور سليس و روان

 ه

تـوان همـراه آ ي    
ewيا  little از 

  ي كردن
  ه كردن

 a littlاستفاده
درست few شد 

12  


(ت و علوم انساني 

اسم). 2و  1ي 

ز نظر اندازه و ج
 الگو) 3 

زي فوتبال در پا
تبادل) 3 

توجه كني »شدن

صيت دوست داش
غيرمم) 3 

يي ذاتي را داشت
عمل) 3 

تصوير شوم چ 2
متوج) 3  بودن

رهنگ ايراني عال
تصور) 2 
اشاره) 4 

توجه »مند شدن

حبه رفت در حالي
مطمئ) 3 

كل اين بود كه ع
به طو) 3 

وسيله) 3 

ش اسـت و نمـي
توان تنها ميها 

پيروي) 2 
تجربه) 4 

leو  littleن از 
اگر معنادار. نيم

 يازدهم؛ ادبيات

ها رد گزينه(كرد 

كشور همسايه از

شته در حين باز
 ت كردن

مصدوم ش«عناي 

ا به خاطر شخص
 ب

ناكش، اين تواناي
 فايده، امتياز

2جه تفاوت ميان 
وت با بودن، متف

 جان واقعاً به فر

م عالقه« معناي 

ه به اتاق مصاح
 ند

هاد كرد اما مشك
 ر اضافي

يرقابـل شـمارش
v هاز ميان گزينه

توان مراه آن نمي
ترجمه كن »هيچ

سنجش

 a f استفاده كر
  ).3و  1اي 

ك 2زارش اخير، 
 قرن) 2 

ترم هفتة گذش ك
دريافت) 2 

receive به معن

ها  در ميان بچه
محبوب) 2 

ود بيماري دردن
نكته، ف) 2 

ن نبود كه متوج
متغير) 2 

متش در ايران،
  كردن
  

develop a به

رد جوان ماهر كه
ارزشمن) 2 

مالً خوبي پيشنه
به طور) 2 

 مقدار) 2 

غي »توجـه «اي  
very ديگر، با 

 منتقل كردن
  

مارش است و هم
ه«ت جمله را با 

    
 

a little  ياfew
ها رد گزينه(شود 

 .رست است
براساس گز: مله

 ماني
 .رست است

برادر كوچك: مله
 ح دادن

e an injuryح 
 .رست است

معلم تاريخ: مله
 ، در دسترس

 .ترست اس
بيمار با وجو: مله

 ، قابليت
 .رست است

خيلي آسان: مله
 ي كردن

 .رست است
در طول اقا: مله

ك ش دادن، ايجاد
 شتن

an interestح 
 .رست است

مشاهدة مر: مله
 ه، متأسف 
 .رست است

او ايدة كام:  مله
 ر مكرر

 .رست است

 .رست است
attent به معنـا

از سوي). 4و  1
 .رست است

 برقرار كردن؛ م
 كردن

 .رست است
speak قابل شم

a  و fewكافيست
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  ).2 گزينه 

از ). 4و  2  
ن سـاختار      

و  1هـاي   ه 

 ينتـر  يـك 

  
 
 
 
 

ationgroup

رد گ(رست است 

هـاي رد گزينـه 
كنيـد كـه چـون

رد گزينـه(ايـد  

نزدي ---------

q   p
 د  د
 د  ن
 ن  د
 ن  ن

/09/1399(  

 a fewپاسخ در

ر(ه قرار بگيـرد  
مچنين دقـت ك

الي بياؤت غيرس

-----عنايي بـه  

  .د

p q⇔  
  د
  ن
  ن
  د

/07وم سمرحلة (

wمعنا شد، پس  ي

ho مورد استفاده
هم). 1رد گزينة 

نها بايد به صورت

از نظر مع ،است

اشاره دارد -----

  .د نيست

------ .  

~ (p ⇔ 
  ن
  د
  د
  ن

(  

13  


(ت و علوم انساني 

بي جمله كامالً. 

ow muchاه 
how m  ر(بيايد

ملة بعد از آ، ج

  دارد؟

-.  
  .مفكر كني م

ط كشيده شده ا

------ست به 

و ديگر بد استج 

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

p q∧  q)
  د
  ن
  ن
  ن

)2(ي و آمار 

 يازدهم؛ ادبيات

.» دوست نشويد

تواند به همرا مي
manyبعد از  ه

اند ط جمله آمده

ال وجود دؤام س
  ؟

----.  

-------------
مبراي آن نداري 

زير آن خط 2ف 

ط كشيده شده اس

بسيار رايج تقلب

---ين است كه 
   رايج است

[(p  
p q∨   q

  د
  د
  د
  ن

رياضي

سنجش

ر بوميشوچ گويِ

مارش است و نم
m بايد بالفاصله

how  در وسط

اي پاسخ به كد
؟دهند  شكل مي

-------------
  بينند  مي

----ت كنيم كه 
اي يزي كه كلمه

كه در پاراگراف “

  »شوار

  چيست؟
  

خط 1 پاراگراف 

عتقاد ندارد كه ت

 پاراگراف آخر اين
بين نوجوانان ر

p ~ q) (~∨ ∧
(p q∨ q

    
 

توانيد با هيچ  مي
 .رست است

mista قابل شم
mistakes اسم 
how   وmuch

 .رست است
طالعات كافي بر

رامن  بان افكار
 .رست است

- مردم گينه نو 
مانند بقيه مردم
 .رست است

برداشت توانيمي
در مورد چيز مني

 .رست است
“complicate

di  د«به معناي
 .رست است

نوان براي متن چ
رايج اما اشتباه 
كه زير آن در “ .رست است

 .رست است
تن، نويسنده اعت

 .رست است
سنده از نوشتن 
د كه تقلب چقدر

 .رست است
~ p q)]∨ ≡
q) (p q ∧

  د
  ن
  ن
  د

www.sanjeshse

شما«. است
در 3گزينه  .9

akesاسم   
سوي ديگر،
w many 

2.(  
در 1گزينه  .9

در متن اط  
زب اًآيا واقع  

در 2گزينه  .9
طبق متن  
هان را مج  

در 4گزينه  .9
نمياز متن 

توان ما نمي  
در 2گزينه  .9

”edكلمه   
  .است

  ifficult 
در 3گزينه  .9

بهترين عن  
ر چيز يك  

در 4گزينه  .9
”it“كلمة   
  تقلب  

در 4گزينه  .9
براساس مت  

در 1گزينه  .1
دف نويسه  
دهدنشان   
   

 
در 1گزينه  .1

  p q⇔
q)

  

erv.ir

92

93

94

95

96

97

98

99

00

01



  
 

 

@sanjesheduc

ارز بـا   هـم  

زاره مـورد     

  .ت

 3« گـزاره   

x x+2 2  

x x+22  

a a=   

x −24 1  

x −24 1  

 نويسـنده    

ationgroup

p   p  
  ن  د
  ن  د

    
    

pت و   q

سـت و كـل گـز

p نادرست است

~ ارز بـا هـم  )

x (x+ = +1

x x=  21 2

b, = =1 3

x= −  =1

x=  =

توانـد چنـد مـي  

/09/1399(  

p  و
د  
د  
  
  

q نامعلوم اسـت

r و  p درس

pيجه  نت q⇔

(p q) p ≡

)21

x+ − =1 

a=  =3 1

= 

, A− 
1 1
2 2

ت و هر كتـاب م

/07وم سمرحلة (

p  و
  د
  د
  ن
  ن

تند پس ارزش 

~ (p نادرست

ي نادرست و در

  .ست است

pرزي  ~ q∧

  .ست

x = 1
2

a b + = 2

x − =24 1

A ,= − −


11 2

ند يا چند مليت

14  


(ت و علوم انساني 

~  q   
  د 
  ن 
  د 
  ن 

واره درست هست

pيجه  ~ q)∧

درست و ديگري

در qرسيم كه 

ار  با توجه به هم

س مربع كامل اس

  .ست

2

x=  =3

, , , 


1 12 2

تواند چند فرز ي

 يازدهم؛ ادبيات

p∨  ~ p
 ن  د
 ن  د
 د  د
 د  د

 q p همو

ادرست و در نتي

 p  وq يكي د

ر  اين نتيجه مي

عدد اول است و
  .د

 x پس. شود مي

دامنه تابع اس −]

,−11

 ولي هر فرد مي

سنجش

q  ~ p
د
د
د
د

pهاي  q∨ و

p  ،درستq نا

نادرست، پس 

 p نادرست به

ع q≡3ت و 
باشد مي» ياست

س جذرش برابر

,ها يعني  ]−2 4

مركز وجود دارد

    
 

 .رست است
(p ~ p) ∨
  د
  د
  د
  د

 .رست است
ه ست باشد گزاره

  .شد
 .رست است

pنادرست، پس 
  . است

 .رست است
pرست و  q∧

 .رست است
p درست و ∨

 .رست است

گوياست 5≡
گو 5ست و 

 .رست است

، پسx2كامل را 

 .رست است

 .رست است
هxار بر محور 

 .ت استرس

 .رست است

 .رست است
هر استان يك م

.  
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( , ) ,(14 2  

f ( ) =1 3  

a

a

 


3

3
2
2

  

  

طلبـي   ـالح  
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( , )− − 
52 2

f (a)
f (a)

=
  =

3

+ = − 

+ = 

3

3
1 1
1 

  .ند

. در قرن هفتم

رخـواهي و اصـال

/09/1399(  

xy −
 = 3

2

f (a= −
=

1
3
a

a

 = −


=

1


ط خوش نگاشتن

 

جويني و موالنا

 و سرشار از خير

 اي       

 قغ ق 

/07وم سمرحلة (

a −
 = 1 3

2

a) =1

 + − = −1

  .ردند

  نويسي ده

  .شته شد
شاهنامه را به خط

  .ست

 .ده شده است

تند و عطاملك ج

زنده و طنزآميز

2(

        ق ق  
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(ت و علوم انساني 

= −3 1

−1

ه تصوف پناه آور

پيچيد) 2  ي

  .ست
ي شيرنوايي نوش
ندان، قرآن و شا

  .ت
 سروده شده اس

  .ده است
گنج نظامي سرو

زيست تم مي هش

ت اما لحن او گز

  

(−  

2( فنون ادبي 

 يازدهم؛ ادبيات

يوس شدند و به

نويسي ساده) 1: د

اسهشدسروده ي 
ه تشويق اميرعلي
حمايت او هنرمن

ي استس راز قي
 از شيوة نظامي

سعدي نوشته شد
 تقليد از پنج گ

قرندر ستوفي 

نظير است ان بي

)روز فت شَ/ آ 

(− −  
( /− −  

/− − −

(− −  

 علوم و

سنجش

 سرخورده و مأي

گرايش پيدا كرد

س به شيوة نظامي
شاه سمرقندي به
سنقر ميرزا و با ح

م نوشتة شمس
به تقليد» رشيد

يد از گلستان س
جوي كرماني به

ه مسحمدال واني 

يق عشق و عرفا

آ ده نِ اي/ سي 

/ /− − − 
/− − − − 

/ /− − −

/− − − − 

    
 

 .رست است

 .رست است

 .رست است
 مغول، بسياري

 .رست است
 .رست است

ه به دو جريان گ
 .رست است

نفحات االنس) 1
تذكره دولتش) 2
در زمان بايس) 4

 .رست است
 .رست است

عايير اشعار عجم
جمشيد و خور«

هارستان به تقلي
هاي خواج ي مثنو

 .رست است
ي و عبيد زاكاج

 .رست است
ظ به جهت تلفي

 .رست است
ا ال هي س(ت آن 

 .رست است
 (/ )− − −
 (/ )− − 
 (/ )− −

 .رست است
/ )− − − 
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  .)گرفت

  .ستا
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ري هم در نظر گ

صل مانند كاخ ا

/09/1399(  

  ) ي

ن اضافه استعار

كاخ وصل      وص

  ري

/07وم سمرحلة (

اضافه تشبيهي( 
  سنادي

تواسموات را مي

سته ساز است ك

اضافه استعار: ل

16  


(ت و علوم انساني 

  ركن

  كن

  عولن
  .هستند» يلن

تشبيه فشرده: 
تشبيه فشرده اس

البته بام س( شبيه

  يدم
   شبه

  )فشرده

  )ليغ

  است نهاني
  به

  )ليغ

حرف پيوند وابس
  .ست

 

ديدة عقل 

 يازدهم؛ ادبيات

(− −  
(− −  

(− −  

/− − − 4 ر
  ركن 4 −
/− − 4 رك

ن فععيليلن مفا
ن مفاعيلن مفاعي

كيمياي عشق) 
:شوي مانند زر

  
  تشبيه 3ماه، 

تش 3 :م سموات

رميباز آدمي     
وجه              

تشبيه ف(حسن 
 
  

بل شبيه فشرده يا

  .رد
وزهاي نس        ع

ه به     وجه شب
شبيه فشرده يا بل

  .شود مين  
  وجه شبه  

 

ح» وقتي كه«ي 
مزرعه اس مانند 
 ادات تشبيه: د

 . ت

سنجش

/− − − − 
/− − − − 

/ /− − − −

/− − − −
/− − − − 

/ /− − − −

/ − − مفاعي
فاعيلن مفاعيلن

)اضافة تشبيهي(
م: شوي زر  

تشبيه 2 لعل، 
 آيينة رخ، چو م
س، علم عشق، بام

آهوي وحشي   
مشبه به        

كان ح)هيه فشرد
 شممشوم ايرا  

       وجه شبه
تش(فه تشبيهي 

  جوشمر 
       وجه شبه

وجود داسترده 
شمع             

مشبه      شبيه
تشب(فه تشبيهي 

چهرة جا  جاب
         به       

 دست پادشاهم

راع اول در معناي
ات تشبيه فلك
ل اينكه، به مانند

يب وصفي است

    
 

/ )− − − 
/ )− − − 

/ )− − − 
 .رست است

/− − − −
/ /− − − 

/− − − − −
 .رست است

/ /− − −
مف«گر بر وزن دي

 .رست است
(تشبيه فشرده  

تشبيه گسترده
جام گل، مي) 2
شاهد بخت،) 3
كوس ناموس) 4

 .رست است
           چو    
  تشبيهادات   

 .رست است
تشبي(لب لعل ) 

مفلسم  جوهري
مشبه به        

اضاف: آتش دل) 
د مي    خم   ن

ت  مشبه به    
فقط تشبيه گس) 
چون          نم
تش ادات           
اضاف: نمغبار ت) 
حج   غبارچون   

مشبه           
 .رست است

شهباز د مانند) 
  ادات   

در مصر» چو«) 
ادا: مزرع فلك) 
مثل: و گفتيت) 

 .رست است
يترك: رخ رعنا) 1
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حـالي كـه   
هـيچ   كـه ي  

ي كـه بـه      
ـه را آنجـا    

تـار عشـق   
گـز آرزوي     

ب حرمان و 
ن در ميان 

ام از درك 

ationgroup

خالف است در ح
يـافتم در حـالي

ـذار از شـاهراهي
شود و ايـن جرعـ

ه و اسير و گرفت
يـن اسـارت هرگ

   

ه بگوييم موجب
ويش را با ديگران

يابند و افراد خا ي

/09/1399(  

  بيهي
  ش شدم

ب فضل و هنر مخ
 و سعادت راه يـ

گويـد بگـ مي) 4
شو عه حاصل مي

 دام عشق افتاده
كنـد و در اي مي

.كند ن روي مي

ت و اگر نسنجيده
ت كه راز دل خو

ق را در ميش عا

/07وم سمرحلة (

  فيص و

اضافه تشب: شق
از با ارزشكنايه  

 با مردم صاحب
رفاني به توفيق

4( كه در گزينة 
م كه با يك جرع

ز آن روز كه به
ها عوض نم زادي

 غمي تازه به من

رگرداندن نيست
 بهتر از آن است

واقعي حال يك

17  


(ت و علوم انساني 

  .اند بيهي

تركيب:  نگارين

اكسير عش 
:زر شدم 

  ن افزايشي

  .است   جاع
  وجه شبه

دارند كه روزگار
و سلوك عرسير 

 دارند در حالي
جذبه نيازمنديم

ن اينكه عاشق از
رت را با تمام آز

ي آوردم هر روز

ود ديگر قابل بر
موشي و سكوت

  .نهد

خته و عاشقان و
  .ت

)2(اريخ 

 يازدهم؛ ادبيات

  .اند ه تشبيهي
اضافه تشب: ر غم

  ).د
لعل. اند شبيهي

 ردن كسي
جناس ناهمسان

  ش
شج   شير چون 

     مشبه به   و
  ادات تشبيه: 

ين نكته اشاره د
جز و ناتواني در س

  .فته است

زت نفس اشاره
به حال سكر و ج

 وجود دارد و آن
عاشق اين اسا ر

  .ق بماند
درگاه عشق روي

شو ان خارج مي
گويد خامو مي) 2

ننكسي در ميان 

ال، تنها افراد پخ
توان يافت مي) 1( 

 تا

سنجش

اضافه: شب فرقت
وطي جان، لشگر

اند اضافه تعلقي: 
اضافه تش:  جهان

  

 زش انسان
مار و ضعيف كر

ج: زرد و زر 

 سپه شكن باش
در گرفتن موش
                  

:مانند شدم      
  ه

ورت سؤال به اين
سته و عجي شك

وفيقي دست نياف

ناعت طبع و عز
ا همه بكنيم زير

وعي پارادوكس
د به تعبير ديگر

اره عاشقوارد هم
ز آن روز كه به د

ويد آنچه از دهاگ
2( كه در گزينة 

م اين راز را با ك

 دوم صورت سؤا
وم را در گزينة

    
 

 شراب وصل، ش
طاق ابرو، طو) 3

:الجنشاخ ت(نه 
تير جفا، دام) 4

اضافه استعاري
 .رست است

ار ره از وجود بي
كنايه از بيم: ردن
 ضاد

 .رست است
به خود رون شي

د گربه .ير است
مشبه            

نظرم   كمند  
 مشبه به  مشبه

 .رست است
و صو 1و  2و  4
گويد من با پاي ي

كي به چنين تو
 .رست است

به من 1و  2و  3
شود گذر ك م مي

 .تسرست ا
نو 1و  2و  4ي 

كند س آزادي مي
كند و دوست دا

گويد از مي) 3ة 
 .رست است

گ مي 1و  3و  4
در حالي .دشو ي

عد، از او بخواهيم
 .رست است

مضمون مصراع
ند و همين مفهو

 .رست است
  64فحه 

www.sanjeshse

سراچة دل،
3(در گزينة 

گوشة ميخان
4(در گزينة 
ا: دامان كوه

در 2گزينه  .13
استعار: مس

روي زرد كر
تض: مس و زر

در 1گزينه  .13
چو) تو) (پ
گربه شي) ب

             
  اسير) الف

وجه شبه  
در 3گزينه  .13

4هاي  گزينه
مي 3گزينه 

راهرو و سالك
در 4 هگزين .13

3هاي  گزينه
ميخانه ختم

  .دهند مي
در 3گزينه  .13

هاي در گزينه
شده احساس
ك رهايي نمي
اما در گزينة

در 2گزينه  .13
4هاي  گزينه

ناراحتي مي
بگذاريم و بع

در 1گزينه  .14
با توجه به م
عشق عاجزن

  
 

 
در 3گزينه  .14

صف 6درس   
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@sanjesheduc

 پيشرفت ر
 و نجوم ت،

 او. كـرد  ر 

 و جنـگ  ه 
 مذكور ي
 سـرزمين  

 درآمدهاي
نوان عطايا 

 بتنس اوي 

 سـال،  ـان 
 مسـير  ـد 

در نتيجـه   
 و اسالم پاه

 گـاه  هـر  ،

 به منزلـه  
  

ز مجمـوع  
 دور او شـم 

ationgroup

د را پويايي وثر 
ترياضيا شناسي،

فـرار آفريقـا  مال 

بـه ديگري از س
ايه پيمان حتواي
آن مـردم  كردن

د عثمان، و عمر 
مدها را تحت عن

گيري سخت و ي

همـا اواخـر  در. 
تهديـ عمليـات،  
.بودنـد  كـرده  

سپ ميان بزرگي

شود، نزاع و مني

توان فوذ را نمي
.نداشت را الزم 

ها يك گزارش ا
چش از خبـر  ـاي 

/09/1399(  

دلسي نقش مؤث
ش گياه اروسازي،

شـم به معاويه ن
  .ي كند

پس يكي را مصر 
مح كه دهد مي ن

نك مقاومتتيجه 

خالفت دوران 
فه دوم اين درآم

زيستي ساده اما 
.  

.گرفـت  نظامي 
اين اهداف از ي

غـارت  و صـرف 
ب جنگ هجرت، 

دشم مانع و كند

اين قدرت و نف ا
ثبات و نبود مي

ه دن همه روايت
هـ جنبـه  از خي
  .برد

/07وم سمرحلة (

ت و مسلمانان اند
دا پزشكي، يات،

بن عبدالرحمان 
ريزي ايهر آنجا پ

شهرهاي و دند
نشان تاريخي، ع

 مصر، بيشتر نتي

در. شد دگرگون
خليف .شد سرازير

نبود، اسالمي ت
كرد جلوگيري ن

نيروي تشكيل 
يكي. دادند نجام

تص را مسلمان ن
دوم سال در ام

ك رسيدگي ها ف
  .افت

اما داشتند؛ ديگر
سجميمن و منظم

عه و مطابقت داد
برخ دارد امكان و

توان نام ب  را مي

18  


(ت و علوم انساني 

يشه تجلي يافت
ادبي كالم، فقه، 

نام به بدالملك
دررا امويان ومت

داد شكست را ي
منابع در سلمانان

ت مسلمانان در

د نخستين فاي
س مدينه درنان 

مساواتم بر پايه 
آنان گرايي جمل

به تصميم خدا 
ان مدينه از خارج

مهاجران اموال ن
سرانجا سلمانان،

اختالف به تا شت
يا الني ادامه مي

د قبايل ميان در
م نظامي و داري

موضوع با مطالع
و است انتخاب و

ده اخبار الطوال

 يازدهم؛ ادبيات

عرصه علم و اندي
حديث، تفسير، 

عب بن هشام گان
حكو و تصرف را

رومي لشكريان ي،
مس با مصريان ح

فتوحات. س دارد

خلف دوران در ي
به خزانه مسلما
سط خليفه دوم

تج و اندوزي روت

رسول جهاد ات
خ در محدود تي
آنان زيرا بود؛ مت

مس توسط قريش
  .صورت گرفت

نداش وجود يثرب
براي مدت طو د

د توجهي قابل ي
اد سياسي، يالت

ات درباره يك م
و گزينش به چار

دينوري نويسند 

سنجش

در ع اندلس، مي
قبيل از معارف 

  .كردند

نوادگ از يكي ي،
طبه در اندلس 

نبردهايي طي ن
صلح هاي پيمان 

المقدس صلح بيت

اسالمي جامعه ت
ه فتح شده بود ب

نحوه توزيع توس 
ثر از قريش، گان

آيا نزول دنبال ه
تاطالعا و نظامي

غنيم كسب و م
ق تجاري هاي ن
ص »بدر« نام به 

يث در قدرتمندي
آمد مي پيش له

سياسي نفوذ ت و
تشكي به  متكي

همه روايا ذكر ي
ناچ روش اين در

سبك اين هاي

    
 

اسالمي ميراث ين
و علوم گوناگون

كر ايفا فلسفه مه
 .رست است

  63فحه 
اموي خالفت وط

فق شد شهر قرط
 .رست است

  51فحه 
مسلمان اعراب ل،

بررسي. گشودند
قرار داد ص به دي
  .بود اسالم ه

 .رست است
  47فحه 
وضعيت نيز صادي

هايي كه سرزمين
.كرد توزيع نان

بزرگ و خالفت ن
 .رست است

  37فحه 
به هجرت، خست

ن عمليات چندين
شا به مكه ركان

كاروات تعقيب 
مكاني در شرك

 .رست است
  30فحه 

ق سياسي مرجع 
قبيل چند يا دو ن

 .رست است
  22فحه 

ند قريش قدرت
زيرا شمرد؛ يدار

 .رست است
  17فحه 

جاي به روش ن
د مورخ. كند  مي

ه چهره شهورترين

www.sanjeshse

ترين برجسته  
گ هاي رشته
هم از تر مهم

در 1گزينه  .14
صف 6درس   
سقو از پس  

موف سرانجام
در 1گزينه  .14

صف 5درس   
حال هر در  
گ صلح به يا

زياد شباهت
سپا برابر در

در 4گزينه  .14
صف 5درس   
اقتص نظر از  

س از فراواني
مسلما ميان

كارگزاران به
در 2گزينه  .14

صف 4درس   
نخ سال در  

چ مسلمانان
مشر تجارت

تدوام سياست
مش لشكريان

در 1گزينه  .14
صف 4درس   
كه آنجا از  

ميان جنگي
در 2گزينه  .14

صف 3درس   
قبايلي مانن  

پاي حكومتي
در 3گزينه  .14

صف 2درس   
اين در مورخ  

آنها تنظيم
مش از .بماند
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@sanjesheduc

 ن ويژگـي 
 نگاري ريخ

 .ردد

 درياهـا  و  
 انحـالل  ج،
 اشـكال  و 

 طي ضافي
مت ا ضـخ   

 متـر  8 تا ر
هـا و   ـنگ 
 هزاران طي

ationgroup

نتري مهم. كند مي
تار .كردند كر مي

گر  محسوب مي

هـا اقيـانوس  طح 
جواامـ  بـر  عـالوه 

شـوند  مـي  يش 

اض هاي برف شد،
معمـوالً وقتـي 
متر سانتي 1 از 
به سـ. برند مي و

ط يخچالي سايش

/09/1399(  

م ذكر اسناد، دن
آنها را ذك ا عيناً

نگاري  گونه تك

سـط بر كه هايي
ع .اسـت  زيـاد  ، 
فرسـايش موجـب  

باش سال در آن ب
.آورنـد  يـد مـي  

هوا دماي و يط
جلو به خود مراه

فرس اثر برشكل 

/07وم سمرحلة (

آورد با را واحد 
ها رفي در روايت

  .رفت كار مي

باشد و از اه مي

 ب
ـن   
نـه    

باده. گيرند مي ر
باشـد، توفـاني   

ها سنگ نوع ن

علي صـدر   
ي محسـوب    

ذوب ميزان از ش
ها را پدي يخچال

شراي به بسته ت
هم را مختلف ي
ش هاي  دره. د

19  


(ت و علوم انساني 

 درباره موضوع
هيچ دخل و تصر
 صحابه ايشان بك

اثر ابن عربشا) ر

آ. آينـد  مي ديد
اي از جملـه ايـ  

ميـان كالـه زبانـ

قرار باد و مد و ر
دريـا كه زماني 
اين درزهاي و ها ف

غارهاي. است د
سـايش كارسـتي

بيش برف بارش 
ي و يابد مي ايش
حركت اين و كند
هاي اندازه در ايي

گويند  رفت مي

)2(غرافيا 

 يازدهم؛ ادبيات

متعدد و مختلف
نگاران، بدون ه 

 سيره پيامبر و

آور تيمور شگفت

پد) مواد گذاري ب
ماسـه   يا دماغه

زر شبه جزيره م

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

زياد زاگرس هاي
ي از اشكال فرس

وقتي. دارد جود
افزا آنها ضخامت

ك مي حركت به 
ها سنگ عظيم، 

ند، مورن يا يخ

  جغ

سنجش

م هاي روايت ي،
تاريخ كه بود ن

سخنان و ضبط

زندگي ش( تيمور 

رسوب از ناشي( 
و زبانه ها اتالق

شرقي درياي خز

ا تأثير تحت اوم
نيروي. ندآور مي
نفو و دريا آب ر

  . آورند مي

ه كوه در ويژه به
هايي زنجان نمونه

وج دائمي يخ و ف
ض و شوند مي كم

شروع رسيدمتر 
بولدوزرهايي ند

كنن خود حمل مي

    
 

 .رست است
  17فحه 
روايي نگاري ريخ
اين در نگاري يخ
ض و ثبت براي غاز

 .رست است
  6فحه 

وائبقدور في ن

 .رست است
  50فحه 

تراكمي سايشي
با مرجاني، جزاير
در جنوب ش. تند

 . ود دارد

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

د سواحل هكي
م پديد سواحل ر

 .رست است
  46فحه 
ب كارستي شكال

و كتله خور در ز

 .رست است
  45فحه 

برف ها كوهستان
متراك و انباشته 

6   1تا  مت
مانن ها يخچال .ت

ها با خو ه يخچال
  .اند مده

 .رست است
  25فحه 

www.sanjeshse

در 3گزينه  .14
صف 2درس   
تا در مورخ  

تاري نوع اين
آغا در روايي

در 3گزينه  .15
صف 1درس   
عجائب المق  
 
  

 
در 2گزينه  .15

صف 4درس   
فرساشكال   

ج و ها سنگ
اشكال هستن

اي وجو ماسه
 

در 4گزينه  .15
صف 4درس   
ساح مناطق  

امو وزند، مي
آ هاي سنگ
در را خاصي

در 2گزينه  .15
صف 4درس   
اش ايران، رد  

ودر همدان 
 . شوند مي
 
  

در 1گزينه  .15
صف 4درس   
ك برخي در  

دراز ساليان
يخچال به 

است روز در
رسوباتي كه

پديد آ سال
در 2ه گزين .15

صف 3درس   

erv.ir
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@sanjesheduc

ه تشـكيل    

در گزينه . 

 فيـايي بـه    

ationgroup

 منطقـه معتدلـه

.شيد غلط است

ـر ناحيـه جغراف
  .رد

/09/1399(  

در استوايي رم

ابش خور دوم ت

هـ ).يابي وحدت
دار تفاوت آنها ا

/07وم سمرحلة (

گر هواي و قطب
.  

در گزينه. شود 
  .لط است

 بـه  هـا  كره

و( است آن در ي
با و شود مي مايز

20  


(ت و علوم انساني 

ق سرد هواي ين
دارد مهمي قش

ش ميبار يجه،
ار مدار استوا غلط

نيمك در ريوليس

انساني و طبيعي
ممت خود يرامون

 يازدهم؛ ادبيات

بيطبي است كه 
نق ما كشور وايي

نتي در و هوا عود
در گزينه چها. ت

كور نيروي و ين

ط عناصر نسبي ي
پي هاي بخش ير

سنجش

جبهه قطي هوا، 
هو و آب غييرات

صع مانع هوا يين
پايين غلط است

زمي وضعي ركت
    .شود مي ف

همگوني و حدت
از ساي هك است ه

    
 

هاي مترين جبهه
تغ دربهه قطبي 
 .رست است

  34فحه 
فرونشي فشار، پر

هاي جغرافياي پ
 .رست است

  28فحه 

 .رست است
  26فحه 

حر ثرا بر بادها ش
منحرف شرق و 

 .رست است
  4فحه 

وح ناحيه، هر ي
رسيده همگوني

 .رست است
  16فحه 

www.sanjeshse

يكي از مهم  
جب. شود مي

در 1گزينه  .15
صف 3درس   
پ نواحي در  

ه سوم عرض
در 2گزينه  .15

صف 3درس   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    

در 4گزينه  .15
صف 3درس   
وزش جهت  

غرب سمت
 
 
 
 
 
 

در 3گزينه  .15
صف 1درس   
اصلي ويژگي  

ه از اي درجه
در 3گزينه  .16

صف 2درس   
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و  ين ذهنـ   
. اسـت  يعـ 

ـا علـوم   

شدن  مالي
 نيـ  چاره ا

 جهـان  يا 

ـ   .ديج رس
ـ   از  يناش

و هجـدهم    

 و ها رسانه 

موفـق از   ة

 ياسـ يو س

ي ا لـه يقب

آوردنـد و   

ationgroup

تـر از جهـان هـم 
عـيعلـوم طب  ريـ 

بـ يـوم انسـان  

يپا جه،يو در نت 
كرد؟ يريشگي

هـا و ارزش ديقا

اوج به  نوزدهم
دوران نيـ در ا 

سـدة هفـدهم و

ژهيبه و يو علم

ـ درضـا   ةدو نمون

و ياقتصـاد  يـا 
  .رديگ

و ق يقـوم  ـگ 
  .شكار شود

خود در ياسيس
  .ساختند

/09/1399(  

مه عـت يهان طب
يط بـه آنهـا نظ  
تن تفاوت علـ

گريد يخبر ع از
يو امكانات بشر پ

  .هاست هنگ

عق تحقق ترش و

در قرن شد و 
اسـتعمار  يهـا 

ر سد ييار اروپـا  

و يفرهنگ يرها

محمد 1332اد  

هـ هـا و سـازمان  
گ يم اري در اخت

ارچوب فرهنـ
به طور كامل آش

س سلطة  نفوذ و
را مغلوب س يالم

/07وم سمرحلة (

جه و شود يد م
علوم مربو و رند
گرفت دهيناد. ند

  .كند يلب م

ها و جوامع سان
اه شدن منابع و

ها و فره انسان ن

گست نةيد تا زم

آغاز انييط اروپا
ه تيـ موفق .ديسـ  
اسـتعما. بـود  ي

از ابزار ي اقتصاد

مـرد 28 ييكاي

دهسـتفاده از نها 
را گريد يشورها

كه در چا يمان
آن ب ياجتماع ي

را تحت يسالم
اسال جوامع دانِ

  

21  


(ت و علوم انساني 

  

محدود عتي طب
دار يو ماد يعي
ستنيقائل ن يوت

سل يو اجتماع

انس يبرخ ةظالمان
و تبا جوامع ني

انيم يها فاوت

كند جاديها ا سان

 پانزدهم توسط
درصـد رس 67ه 

يصـنعت  قتصاد

و ياسيس ،يام

يآمر يكودتا ني

خود، با اس يصاد
كش استير و س

مغوالن و عثم ،
يها و ارزش يالم

جوامع اس مختلف
دولتمرد و مداران

)2(شناسي  عه

 يازدهم؛ ادبيات

به جهان ينيكو
يطب يتيهو زي ن

تفاي علوم انسان
و يانسان علوم 

ظ يكش ان، بهره
يب توان از تفرقه ي

ها و تف  شباهت

را در انس تيئول

كه از قرن ست
به نيصد كرة زم
اق و يون نظام

  .را برپا كرد ت

نظا ياز ابزارها 

يضاخان و همچن

  .آشكارند انير
كا به قدرت اقتص
نده، كنترل بازار

ان،يخوارزمشاه
اسال فرهنگ ي

م يها بخش ،ي
استميس شترِيب 

جامع

سنجش

جهان تك دگاهيد
 افراد و فرهنگ

و ع يعيعلوم طب
از رايي ها تي

شدن جها يقطب
يكرد؟ چگونه م

  .است عدالت

زمان بر هم دي

تعهد و مسئ ه

ا يو امپراتور ي
درص 35از  انيي
فنو ،يانورديدر
تيبشر خيتار ي

شيتعمارگران ب
  .كنند ي

رض 1299سفند 
  .روند يشمار م

ان پنهان و مجر
ستعمارگر با اتك

دست نشا يها ت

خ ان،ي سلجوق
ها تيظرف تا شد

يغرب ياستعمار ي
ش،يخو يصنعت

    
 

 .رست است
د نيبراساس ا: ل
ذهن. است يگ
ع نيب دگاهيد ن
يقابل و ها تيرف

 .رست است
ق از توان يرت م

ك يريها جلوگ ن
ع جهان شمول
 .رست است
  :رات نادرست

:  
يبارز تأك ة نمون

  :م
هيروح ديبا يهان

  .راهم آورد
 .رست است

ييگشا جهان يع
ت، تصرفات اروپا

د يها نهيدر زم
يدار برده نيتر گ

 .رست است
است ،مار فرا نو

يالعات استفاده م
سوم اس يسيانگل

به ش ستعمار نو
استعمارگرا ،ر نو

كشور اس ،مار نو
دولت قيطر و از

 .رست است
مانند ييها ت
ش يمانع م دندر

 .رست است
يها دولت :عمار

و ص يدرت نظام

www.sanjeshse
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اول دگاهيد  

جهان فرهنگ
نيطرفداران ا

ظر ،يعيطب
در 1گزينه  .16

چه صور در  
حقوق انسان

ارزش جامر، 
در 4گزينه  .16

بررسي عبار  
:عبارت اول  
مراسم حج  
عبارت سوم  
فرهنگ جه  

شمول را فر
در 3گزينه  .16

استعمار نوع  
مدت نيدر ا
د شرفتيپ
بزرگ يالديم

در 3گزينه  .16
استعمدر  -  
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 يز باورهـا 

ز قداسـت  

 يروشـنگر 
 يهـا  وش 

و  عقل ،يح

ت از معرف
گ جديـد  

   .ست

 ريو به تفس

 يي دنياگرا

 بـا قـدرت   
رار ـاگرا قـ   

بِ كليسـا،    

ي از جهان 

صـفحه   4 

ationgroup

از يهـاي  بخـش  

ا يا را در هالـه  

ر يبرا ديرباز از 
و تجربـه رو ي

با استفاده از وح

ا يروش و شود
رصد سال فرهنگ
اخت حقيقت اس

ي گام برداشت و

نيوي داشتند و

فقط ها، حركت
ل با جريـان دنيـ

يبانِ دنيـا طلـب

د تفسير درستي

درس. يز اسـت 

/09/1399(  

بلكـه نند؛ ك يم

اسـوه  يهـا  ـان 

ياله يانبيا. ت
ـ   ،  يعقـل، وح
همراه باشد، ب ي

ش يغرب گفته م
بيش از چهار ول
و شهود در شنا 

ديني ف پوشش

دنيكرد ند اما رو

اين ح بخشي از 
شتند و در تقابل

لي به عنوان رقي

 و آنها نتوانستند

آمي جمله تناقض

/07وم سمرحلة (

  .ت

نم يرا نف يهست

شان، چهرة انسـ
   .كند يركز م

صر غرب نيست
اسـالمي  دين
يدين يشناس سان

 در فرهنگ غ
طو ين روش در
ير گذاشتن وح

د، به سوي حذف

كردن ستفاده مي

.ني پديد آمدند
معنوي داش يكرد

هاي محل قدرت و

گر در تضاداست

زيرا اين ج» ست

22  


(ت و علوم انساني 

است يجهان هست

ه يكه ابعاد معنو
  .دهند يقرار م

كرد و نقاش يم دي
تمر يبدن يها ي

ه فرهنگ معاص
در فرهنگ. ند
و انس يشناس يت

پذيرفته شده 
اي .ه شده است

همة آنها كنار ك

بعاد دنيوي خود

يدي اسي و توح

جهت اصالح دين
يكرو خشي ديگر

س، پادشاهان و

شناسان با يكديگ
   34صفحه  

نيستي، هس« فت

 فلسفه

 يازدهم؛ ادبيات

يا تصور آن از جه

است ك يهاي سفه
ق يو اين جهان ي

ديانسان تأك يمان
ييابيو ز يجسمان

رن و مربوط به
ان  حقيقت بسته
معنا، اگر با هست

  .دهد ئه مي
يشناس عرفت

ومانيسم همراه
مشترك كه وجه

سترش اسط و گ
  .ازگشت

 و مفاهيم معنو
  

در ج) ستانتيسم
بخ. قابل نداشتند

در دوران رنسانس

ش مندان و جهان
4درس .انستند

توان گف نميد و 

سنجش

فرهنگ غرب ي 

مل باورها و فلسف
يت اهداف دنيو

و آسم يد معنو
بر بعد ج ،مدرن

مدر يا پديده، 
اند كه راه را بر ه

در اين م ينگر
سان و جهان ارائ

مع يبه مبنا، ص
كوالريسم و او
يدا كرده است ك

گ غرب براي بس
 و روم باستان با

كليسا از شعارها
.كردند نبال مي

پروتس(  مذهبي
جريان دنياگرا تق

سبب شد تا د سا
  .نند

ه سخن انديشم
د  را بيهوده مي

 نيستي راه ندارد

    
 

 .رست است
  :ارم
يبين جهان سم،

 .رست است
شام: سم پنهان

را در خدمت يين
 .رست است

بر بعد ،ي وسط
هنر مدكردند اما 

 .رست است
،عام يمعنادر  

آمده يدن موانع
روشن .اند قيقت

از انس يدين يير
خاص يمعنادر 

 است كه با سك
پي يمختلف يها

 .رست است
فرهنگ نسانس

فرهنگ يونان ي
 .رست است
آباء ك  وسطي،
مل را دسمِ در ع

 .رست است
آميز اعتراض ي

ت داشتند و با ج

 .رست است
ن اقتدار كليس
 و ظهور پيدا كن

 .رست است
 به دليل اين كه
رند نظريات آنها

 .رست است
 در جهان واقع

www.sanjeshse

در 2گزينه  .16
عبارت چها  
سكوالريس  

در 1گزينه  .16
سكوالريس  

و دي يمعنو
در 1گزينه  .17

هنر قرون  
ك يم ميترس

در 3گزينه  .17
يروشنگر  

برد نيو از ب
شناخت حق
تجربه، تفسي

 يروشنگر  
و شناخت
ه غرب، شكل

در 4گزينه  .17
دورة رندر   
يديرتوحيغ

در 1گزينه  .17
قرونطي   

و سكوالريس
در 2گزينه  .17

هاي حركت
پاپ مخالفت

  .گرفتند
در 3گزينه  .17

فرو ريختن  
فرصت بروز

  
  

در 4گزينه  .17
ها سوفيست

به دست آور
در 3گزينه  .17

گفت او مي  
32  
  

erv.ir

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77



  
 

 

@sanjesheduc

ها از   گزينه

22  

زي از ايـن   

 آن دسـت    

ت كـه آيـا   

 را بررسـي         

ـرد او هـم      

 -2 ي خـود  

 درس .ست

 و نخواهـد  
يي بنگـرد،    

در ايـن  ) 2

 لفـظ . رفت

ationgroup

گ. آيد ي در ساير

2صفحه  3 رس

يـزسـازد و گر  ي

تـوان بـه ي مي

 فلسفه اين است

ـاني هـر علـم

ي بـه بعـد مجـ

هـاي و نادانسـته  
  11صفحه 

شناسي اس عرفت

 خواهد ساخت
ر خـود روشـنايي

2 رد گزينـه ( ن 
 

كار به خود گر ه

/09/1399(  

كري به دست مي

در. از باورهاست

ضداد جهان را مي

نها با تفكر عقلي

در اين شاخه از

فلسـفي كـه مبـ

شناسـي ق و روان

مجهـوالت و  از 
ص 1 درس. اسخ

ربوط به حوزه مع

هايش را خيره م
در هـد گـر بخوا  

  

را يـافتن ا باورهـ  
 21صفحه  3 س

 و معناي مغالطه
  7ه 

/07وم سمرحلة (

 و با عمليات فك
  10صفحه  1

ارج كردن آنها ا

كه وجود اين اض

رو هستيم كه تن

ئل مورد توجه د

ش از مباحـث ف

ومي مانند اخالق

آگـاهي -1:  از      
 براي پذيرش پا

اي است كه مر ه

چشم ، روشنايي
رست ببينـد و ا

25صفحه  3 س

ي يا نادرسـتي
درس) 3  گزينه

 را از دست داد
صفحه 1 رسد 

23  


(ت و علوم انساني 

مك روش عقلي
 درس. يابيم مي

ها و خا ص مغالطه

ت اضداد است ك

 و فناناپذير روبر

يكي از مسائ. ت

هي، به آن بخـش
  15فحه 

ي است، در علو

 عبـارت اسـت
داشتن معياري 

گزاره »جود دارد

ه بيرون بنگرد،
ديد، در را مي ها

درس .خواهد شد

و داليل درستي) 
رد( .كنيم ب مي

ناي اصلي خود
.كاري است لطه

 يازدهم؛ ادبيات

بارت اول به كم
س به آن دست م

توانايي تشخيص

 راجع به وحدت
 32  

يت تغييرناپذير

هم فلسفه است م
  15صفحه  2 

شوند و گاه ي مي
صف 2 درس. شود

بعد مجرد و مادي

درسـت فلسـفي
-4 اللي صحيح

جهان هستي وج

ش را ببيند يا به
ههاي آن قط سايه

فرسا مبتال خقت

)4 رد گزينه( ي
ي مستقل كسب

ت ولي بعدها معن
به معناي مغا ت،

سنجش

ش دارد كه در عب
و با كمك حواس

ت) نه فلسفه( طق

 به هراكليتوس
و 31صفحه  4 

ه ما با يك واقعي
 

هاي ي از شاخه
درس. د يا فرد

ر فلسفه بررسي
ش  علم گفته مي

سان داراي دو ب
 14  

 مسـير تفكـر د
ارائه استدال -3 

  

براي شناخت ج 

بور كنند تا آتش
فق مگانه ا آنت 

ش به دردي طاق

ي آموختن چرايي
سيم و شخصيتي

ي دانشمند است
ي دوم سوفيست

    
 

 .رست است
ت، اشاره به روش
هده و آزمايش و

 .رست است
ئد آموختن منط

 .رست است
هاي مربوط يشه

درس. د نيست
 .رست است

 معتقد است كه
 32صفحه  4 

 .رست است
م اجتماعي، يكي
ت و اهميت دارد

 .رست است
ربناهاي علوم د

ه مضاف آنسف
 .رست است

 معتقد باشند انس
صفحه 2 درس 

 .رست است
ها در شتن گام
االتؤي پاسخ س

 .رست است
)پاورقي( 8فحه 

 .رست است
هاي مختلفي ه
  13 و 1

 .رست است
ندانيان را مجبز 

كه ن اشيايي را
هايش كه چشم ت

 .رست است
 فيلسوفانه يعني
رس زادانديشي مي
 .رست است

فيست به معناي
معناي نساس اي

www.sanjeshse

در 1گزينه  .17
نوع دريافت  

طريق مشاه
در 2گزينه  .17

يكي از فوائ  
در 1گزينه  .18

يكي از اندي  
ستيز و تضاد

در 3گزينه  .18
پارمنيدس  

درس .يافت
در 4گزينه  .18

فلسفه علوم  
جامعه اصالت

در 2گزينه  .18
مباني و زير  

كنند، فلس مي
در 3گزينه  .18

كساني كه  
.پردازند مي

در 1گزينه  .18
ترتيب بردا  

وجوي جست
در 2گزينه  .18

صف 1 درس
در 1گزينه  .18

را«اين كه   
2صفحه  2

در 4گزينه  .18
اگر يكي از  

توانست عين
بيعي استط

در 1گزينه  .18
انديشيدن  

صورت به آز
در 2گزينه  .19

اگرچه سوف  
سفسطه براس
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ت مسـائل    

را بـه   يهن

. پردازد يم 
  .ست

ـات را فـرا   

آن  هي شـب 

  .باشد ي

 يطير شـرا 

ز بعد ا يه
 شـود،  يم ر

ationgroup

سـان، رعايـت

ذه يندهايفرا ل،

خود يانفراد ي
آنها ي اجتماع

ه سپردن اطالعـ

محرك ايحرك 

موانع تمركز مي

فرد در ي اينكه
  .نشود ك

هر از چند گا ت
شتريب فيتكل م

/09/1399(  

انس مربوط بـه  

ليدل نيهمبه  .

ير كودك به باز
رشد انگريب ر،ي

ونگي به حافظه

  .شود

همان مح نيشي

مل خوگيري و م

  .نام دارد ك

   

ميت حسي يعني
كيتحر يرونيب ي

  .نامند مي

است بهتر .كرد ز
انجام هرچه مدت

/07وم سمرحلة (

يها پژوهش ي
  .ت

.ستنديشاهده ن
  .ميده ي

هر يكنند، ول يم
ييتغ نيا. كنند ي

خواهند، چگومي

ش مي جوان مربوط

  .نامند ي

  .است يخت

يارائه پ ريحت تأث

از عوامرد توجه 

ادراكجه شده 

.شود  تبديل مي

محروم .شود  مي
يها محرك لهيس

م گيوش به زن

زيپره يطوالن
كه ه ميجه شد

24  


(ت و علوم انساني 

يدگيچيپ ،يسـ 
است ...نساني و

ل مشقاب ميتق
يقرار م يتجرب 

م يباز گري همد
يم يباز مشتركاً

ه عبارت ديگر م

در نوج اخالقي

يم توجهتلف را 

  .ميني بب

شناخن و روا ي

تح ،ينيحرك مع

 و موضوع مور

توج يها  محرك

شناختي معنادار

انجامت حسي 
به وس... گوش و

گورا  يطوالن ين

در ساعات ط ت
شمار، متو هيثان

شناسي

 يازدهم؛ ادبيات

شناسـ در روان ن
هاي ان ير پديده

ه به شكل مست
ةها، مورد مطالع

در كنار يكودك
شود و م يمند م 

به؛  خود هستند
 .گويندمي ظه

رشد درك ابه 

مخت يحس يها

ه صورت كامل

يكيولوژيزيفل 

 كه شناخت مح

سبي با محرك

سازمان دادن به

ش اطالعات روان

محروميتشرايط 
مثل چشم، گ يس

دوره زمان كيدر 

تياز انجام فعال 
ث ةبه ثبت عقرب 

ش روان  

سنجش

كساني يها هافتي
ر نگاه و تفسير

هستند كه ير
آنه ةابل مشاهد

دوره ك هياول ني
باالتر قاعده نين

ي تقويت حافظه
فراحافظهموزي 

ب  مهربان هستم

ه محرك نيب از 

ناقص را به يايش

عوامل ريحت تأث

افتد ياتفاق م ي

ي و آشنايي نس

و مفهوم و س ين

هاي بيروني به ا

در شان حواس 
حس يها رندهيگ

محرك هدف د 

ديتمركز، با د
مربوط شيآزما
  .ابدي ي

    
 

 .رست است
يبه  دنيرس ير

ها د ثير ارزش
 .رست است

از امو يذهن ي
قا ي و كاركردها
 .رست است
يسن  كودكان در

كودكان در سن 
 .رست است

 دنبال چگونگي
آمنوع مهارتين 

 .رست است
صادق و ي فرد

 .رست است
محرك كيخاب 

 .رست است
شا ميدار لي تما

 .رست است
تح ،يذهن يختگ

 .رست است
يزمان، سازي ده
  .د

 .رست است
ي و ثبات نسبي

 .رست است
كردن و معن ريس

 .رست است
ه ، محركدراك

 .رست است
ي مربوط به فقد

از گ كي چيكه ه
 .رست است
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