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 آزمايشي آزمون پاسخ تشريحي
  هفتممرحلة ـ  يازدهمسنجش 
)06/12/1400(  

)يازدهم( ادبيات و علوم انساني  

  

  :باشد قابل مشاهده مياز طريق سايت اينترنتي زير  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 

  . 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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همگـي بـه   

 

ationgroup

.(  

  .ق

؛ ه8وافي قـرن  

 سم  ـخودخواه 

  . زره 
  . است

/12/1400(  

)ن كلمه هستند

مذاق  ←مزاق *  

از مجد خو» خلد

زن خو ـ و پياده 

ـن بند زي ترك 
بوده ا  »وزير«ي 

06 هفتممرحلة (

هاي اين ترادف» ت

امارات  ←رات 

خ روضة«*  9ن 

لشكر از سوار  ة

  
ـنگجو و اسب 

 گذشته به معني

2  
 

( و علوم انساني 

   :اند از ارت

شفاعت ـگري  جي

 

  ابقاء   ←

عما* متمثّل   ←

شاعر و عارف قرن

دايرة ـشهادنامه 

. اند ديد گرفته
پوشش جن  :عناي

اند و در دا كرده

)2(سي 

 يازدهم؛ ادبيات

ها، عبا صالح آن

   :ها  اصالح آن

ميانجي ـهشگري 

 خروش  ـرياد 

←ابقاع   )4  ت 

  جحيم   ←

←متمسل  ـراق 

از جامي شا» ان
 

استش  :ترتيب ، به
  . اند دامه داده

 و هم معناي جد
ترتيب به معن  به

حول معنايي پيد

 فارس

سنجش

درست است و اص
(   

   )گمراهي
  ) ر

ت در هر گروه و
    نادرست » ن

  ست 
خواه«( نادرست 

فر ـبانگ  ـغريو 

   :ها ن
عجلت  ←اجلت  

   :ها ن
←جهيم  ـخش 

  ور 

   :ها رست آن
فر ←فراغ * م 

بهارستا«*  13 
 . اند اشته شده

   :ه
ها در گذشته، ژه

 به حيات خود اد
اند  حفظ كرده

اند، شده  )نسوخ
ايي است كه تح

    
 

 .رست است
ها ناد ه معني آن

ثروت ـتوانگري 
گ ـبدانديشي (ي 
دار ميوه ـبارآور (

 .رست است
نا و موارد نادرست

واگذار كردن« ←
نادرس  »اشكال« 
ها واژه  همة  ← 

 .است رست
غر  :اند از عبارت  »

 .رست است
اليي و اصالح آن

)3  قواعد  ←
 .رست است

اليي و اصالح آن
بخ رشحه ←ش 

علم منصو  ←ر 
  اصناف   ←
  جازم   ←

 .رست است
اليي و شكل در

نقض عزايم  ←م 
 .رست است

   : است كه
از قاآني قرن» 

ستان سعدي نگا
 .رست است

ها در هر گزينه ه
معاني واژ: عنايي

 معناي پيشين
ي قديم خود را

من(ي كه متروك 
ها جزو واژه» تور

www.sanjeshse

  
 
در 4گزينه  

هايي كه واژه
ت(  تمكّن) 1
رايي تيره) 2
(برومند   )3
در 3گزينه  

هاي مبنا واژه
←سپردن ) 1
←انكار   )2
پايمردي  )4
در 1گزينه  

»غو«معاني 
در 2گزينه  

هاي امال غلط
←قوائد   )1
در 2گزينه  

هاي امال غلط
بخش رشهه  )1
الم منثور  )2
←اسناف   )3
←جاذم   )4
در 3گزينه  

هاي امال غلط
نغز عظايم* 

در 2گزينه  
الزم به ذكر

»شانپري«* 
تقليد از گلس

در 4گزينه  
وضعيت واژه

تحول مع  )1
با همان  )2
هم معناي) 3
هايي واژه) 4

دست« : توجه
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  .ت

.ب وصفي است

   
   )سندي

   ) ط

  ) تشبيه 

 

/12/1400(  

  ).شود ي

)شوند سوب مي
  ).شود سوب مي

ة دو تلفّظي است
.  

 .  
تركيب» چه جان«

اديش گروه نه
گروه مس  در نقش

  اضافي/ ي 

   پست 
حرف ربط  :»كه« 

4) ( هم هست

  ) ه

 . د ايهام است
  . ست

06 هفتممرحلة (

فعول درست مي

 شوند، اسم محس
اسم محس  است،

ت دوم فاقد واژة
و اضافي هستند

شود ي ديده مي
«ـ ) ه واو عطف

نقش  صفت فاعلي ـ
 مطلق هستند د

   )ه

گروه متممي  )2

 از فرد خبيث و
به معني كسي 

  ظاهر 
 

نايه از شجاعت

تشبيه 2. ( است

فاقد» تك و فرد«
ت فاقد تناقض اس

3  
 

( و علوم انساني 

رهاي گذرا به مف

صورتي كه جمع
شين اسم شده ا

هستند، ولي بيت
تركيب وصفي و

اضافي/ نهادي  ـ 
ميانوند است، نه

ص: باز شعبده) ب
صفات  :ير و زبر

سند از دو جمله

  قش مفعولي 

استعاره: »ديو»
»كه«) ( لحظه
مجازاً ظ» صورت

 آدمي ـآدم  / 

   )بيه
كه كن( ون شير 

 مهر بر دهانش

«به معني » نها
تبي* » داد زياد

 

 يازدهم؛ ادبيات

مفعولي از مصدر

كه صفات در ص
دلبر كه جانش ـ 

گذرا به مفعول ه
ترتيب ت هسوار به
ضافيا/ تممي 

م» آب و رنگ«ر 

ب  تممي 
زي ـدرهم (دي 

دو مس(ش مسندي 

در نق» مرا«: وم
  هادي

»  *» ر ـد «دوم 
به معني» دم« 

ص«اهر انساني ـ 
دم ـبين آدم : ن

تشب 2(ة دهنش 
دل چو ـدام بال 

  ) يه
افظ چو غنچه،

تن«*   ) نه مجاز
تعد«ـ » زمان« 
 . بخشي دارد ن

سنجش

 نماييد صفت م
  نسبي 

  مطلق   :نوا ش

ه داشته باشيد ك
نگري اسم است

   
گ  »دار نگه ـخت 
خيال شه ـكين 

تيب در نقش مت
در» واو«. (ست

 
نقش گروه مت   ـ

نقش گروه مسند
در نقش  نسبي 

   :ها ه در گزينه
و در مصراع د» 

گروه نه) 4 

در بيت د» آ ـ ر
ه معني نفس ـ

مجازاً ظا» دهان
جناس ناهمسان

:   
حقّة ـ فرو ريزد 

د ـبيابان عشق  
تشبي 1(رخيزم 

حا ـه زبان شود 

   :شده سته
و( بخشي دارد 

ترتيب مجاز از ه
جان» جام مي« 

    
 

 .رست است
   :هر مورد

توجه(فاعلي   :ه
ن  :رنگين ـمطلق 

خوش ـفاعلي   :
  مفعولي  

توجه(فت بياني 
افسون(ت بياني 

 .رست است
 :شده د خواسته

پخ« اول دو فعل 
دل مسك: ع اول
ترت به» ش« دوم 

م فاقد معطوف ا
 .رست است

 :شده ت خواسته
صفت نسبي  :ن

ن  صفت مفعولي ـ
صفات  :نوراني ـ

 .رست است
شده ي مشخص

»هستم«: ع اول
   سندي 

 .رست است
   :هاي ادبي ه
آ«در بيت اول   

به» دم«: (مسان
چشم و گوش و د

ج* آدم  ـن ديو 
 .رست است

يهات هر گزينه
وس چون شكر
ـشيب دام است 

ن الله از خاك بر
سان سوسن ده ه

 .رست است
هاي ادبي خواس ه
ب استعاره و جان 

به» هزاران«ـ » 
تشبيه ـ» شادي

www.sanjeshse

در 3گزينه  
نوع صفات ه

شوريد) الف
م  :گلرخ) ب
سرا نغمه) ج
:غمديده  )د
فاقد صف  )هـ
فاقد صفا) و

در 2 گزينه .
بررسي موار

در بيت  )1
در مصراع  )2
در بيت) 3
بيت دوم  )4

در 4گزينه  .
نقش صفات

پشمين  )الف
ص  :بسته) ج
ـظلماني ) د

در 1گزينه  .1
ها نقش واژه

در مصراع  )1
گروه مس  )3

در 1گزينه  .1
بررسي آرايه

:آرايي واج* 
همجناس * 
چ« : مجاز* 
بين: تضاد* 

در 2گزينه  .1
بررسي تشبي

صد افسو) 1
فراز و ش  )2
من چون) 3
حافظ به  )4

در 4گزينه  .1
بررسي آرايه

»زمانه»  )1
»ساعت« ) 2
ساغرشا«) 3
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ها  ي ستاره
ظريـف در   

  . د باشم

ميـده رهـا       

   )حبوب

ان بـاقي و      

  . كند ه مي

ationgroup

سوختن و نابودي
نكتـه ظ. (ل شـد 

گيسوي يار در بند
  . ها است م

ـر از كمـان خم

ت سياهي زلف مح

عتقـاد بـه جهـا

  . است» ويي

 

  اشق

اشاره» يار   عشق

/12/1400(  

وع خود، باعث س
پيروزي حاصل  ،

 بايد در زنجير گي
اندام ك تپيدن گل

طـور كـه تيـ ـان 

علّت. (شده است

عـدم اع»  :ها ينه

صداقت و راستگو

. فته شده است

ي معشوق از عا

شكيبايي در برابر

06 هفتممرحلة (

 خورشيد با طلو
ن دشمن تاخت

  . داخته است

من نيز  ر باشند،
همانا در خاك ، 

 اين است، همـ
  . ت

پوش ش سياه  آنان

 

 مفهوم ساير گزي

تأييد ص سين و

.«  

ضافه در نظر گرف

نياز بي  )3       

عدم صبر و ش«به 

4  
 

( و علوم انساني 

طور كه همان: د
ود تنها بر هزاران

اران دشمن پرد

   :شرح زير
ها بايد در زنجير
ي زيبا از خاك
فراق يار هستم،
 ترك كرده است

   :ين ترتيب
آ زلف تو در عزاي

 . است» مشير

و» هاي خلقت
  . سؤال است

تحس«ه پاسخ در 

ل و بيهوده است

  . د

  . ردانگي كرد

عنوان مورد اض ه

 محبوب         

پاسخ به  ت گزينة

 يازدهم؛ ادبيات

شود رح ديده مي
شير كشندة خو

  
ها به نبرد با هز

يل هستند؛ به ش
ه ز آنجا كه ديوانه
ها ت رويش گل

فدر   علّت اينكه 
شق ديده و مرا
عليل است؛ به اي
قانت پرداخته، ز

. ..  

  ن
كار بردن شم به«

ه  نسبت به جلوه
م مخالف بيت س

و بيت گزينه» ي

هر ادعايي باطل

  . طل است
كند كار عطا مي

  . ت
عاي قدرت و مر

به» انديشي   مثبت

پذيري از عشق

كنند، ولي بيت  مي

سنجش

به اين شر» ليل
ه منصور با شمش

 ).خورشيد است
ه شاه منصور تنه

يه و حسن تعلي
از  :عليلحسن ت * 

علّت  :حسن تعليل
 :حسن تعليل * 

مرا در اثر غم عش
 داراي حسن تع

عام عاشق و به قتل

. است سه پوزة 

  ترين زمان 
   خواستن

وار و زبون كردن
«به معني » زدن

حرمتي هش بي
است كه مفهو  »

ش ريا و رياكاري

د دانشِ كاري، ه

دعاي دانايي باط
جه ارجحيت در ك
شرط دانايي است

توان ادع س، مي

خشي و القاي مث

گريزناپ  )2   يار 

توصيه»  قناعت

    
 

حسن تعل« دوم 
 آن زمان كه شا

ها با تابش خ تاره
اينكه: ست اغراق

 .رست است
توأماً داراي تشبي

*گيسو به مشك 
ح* ندام به گل 

*قامت به كمان 
قامت خميده م  

زينه پاسخ فقط
چشم شهالي تو

 .رست است
   :ه پاسخ

وستا موجودي
 .رست است

   :ها فاهيم آن
كنايه از كوتاه : ن
كنايه از كمك 

از خوكنايه   :دن
شمشير ز»  :سخ

 .رست است
نكوه« : پاسخ   ة

»ردن عمر فاني
 .رست است

ذم و نكوهش«در 
 .رست است

در نبود»  : سؤال
   :ها ه

ب خداشناسي، ا
وانايي و درنتيج
، ش توأم با دانش

ت مهار عنان نفس
 .رست است

اميدبخ«ا مفهوم 
 .رست است
   :يم نادرست

ن وصال ناممك
 .رست است

صبر و«ه داشتن 

www.sanjeshse

در بيت) 4
آ  شود، مي از

سوختن ستا
چنين اس هم

در 3گزينه  .1
همة ابيات ت

گ  :تشبيه  )1
ان  :تشبيه  )2
ق  :تشبيه  )4

شود يار، مي
ولي بيت گز
از وقتي كه چ

در 3گزينه  .1
اصالح گزينه
ضحاك در ا

در 3گزينه  .1
ها و مف كنايه

مژه زدن )1
 :در زدن) 2
بر سر زد  )4

پاس  در گزينة
در 1گزينه  .1

مفهوم گزينة
غنيمت شمر

در 4گزينه  .2
د  تمام ابيات

در 2گزينه  .2
مفهوم بيت

مفهوم گزينه
در مكتب) 1
دانش، تو) 2
عملكرد) 3
در صورت) 4

در 1گزينه  .2
با) هـ(مورد 

در 4گزينه  .2
اصالح مفاهي

تأكيد بر  )1
در 1گزينه  .2

ابيات به  همة

erv.ir
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ه تمامـاً از      

  )4ه 

آن  كند يم
و  شحافظت

ationgroup

شـده اسـت كـه

رد گزينه(ها  يك

م يزندگ  آن اني
مح برايرا  يزان

/12/1400(  

اشـاره ش  )ـحاك 

  . شند

 

 32(  

كيتار :»الّظلمات

يكه در م يزرگ
و ملكه سربا .ند

06 هفتممرحلة (

ضـ(ريبي حاكم 

 شدن ايشان باش

  )67ص  

 

 )56ص  11ي

  )47ص 11 

33( 

ص 11عربي  ( 

ا «، )3رد گزينه 

بز ةو ملك هستند
كن يم يا همراه

)2(

5  
 

( و علوم انساني 

فر به عوام) 2 ينة 

ن شاهد مؤاخذه

11عربي (دان 

 )62ص  11ي 

  )62ص 

عربي(اي  يكين )3

عربي( واژه، مي

3ص  11عربي 

شيغذا ،كي) 3

ر(خواهند  ميم 

  واءها

ه اديزآن كنان 
ح جامعه شهر را

(قرآن ، زبان 

 يازدهم؛ ادبيات

در گزي ـخوبي  
  . است» ي

شوند و جهانيان

كارمند )4  باطات

عربي(ي جوانان) 

ص 11عربي( رد

3  ديداشت، ديس

يدانست) 4 

( دنشيپر، با )

3  نوك بزند )

دشمنانم: »ُعداتي

وأضو، سيقذف) 

ك است كه سا
نظارت بر مصالح

 عربي،

سنجش

 تسلّط بدي بر خ
ن و نبود آزادي
ن بايد مؤاخذه ش

كارمندان ، ارتب 

)4  .بود  اكرده

صدا كر )4  ن

رس ينم )2 

 همانا) 2 

)4  درختي

)2  كند ي

تشاء ُع«،  )1نه 

50(  

)4  ألولياء

كوچك يند شهر
امور و ن ليتسه 

    
 

 .رست است
به مفهوم) 3و  

خفقا« حكومت 
حاكمان: پاسخ  ة

  .رست است

)3  كارتم ميس، ت
  .رست است

شنا ،آن) 2  رد
  .رست است

شايصدا) 3  ش
  .رست است

 تانيها يشتن
  .رست است

 دهد يرخ مي، 
  .رست است

د: شجرة )3 
  .رست است

يخارج م، كرده ت
  .رست است

رد گزين(يم زندگ
  )19ص 

 .رست است
و  62و  61ص 

  رست است

األ، قذف) 3 

  : ك مطلب
عسل مانن  زنبور 
يو برا دكن ي م

www.sanjeshse

در 4گزينه  .2
1  در گزينة
هاي ويژگي

مفهوم گزينة
   

در 1 گزينه .2
  : خطاها

ارتباطات )2
در 3گزينه  .2

  : خطاها
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  :خطاها

شيصداها )1
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  : خطاها
دا دوست )1
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  :خطاها 

يها زبان )1
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  :خطاها
 دنيپر) 2

در 4گزينه  .3
  :خطاها

استراحت )1
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ز: »عيشي«
ص 11عربي  (

در 3گزينه  .3
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در 1گزينه  .3
  :خطاها

 أنوار) 2
  

دركترجمة 
يكندو

اداره را
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@sanjesheduc

شـهد  كـه   
از  يو برخـ  
 آرام كنـدو 

ال و سـپس   
 يهـا بـرا   ن

 يهر زنـدگ  
تسامح و  ،ي

و خالصـانه   

ationgroup

ي جمله كسـان 
كننـد و يبت مـ 

كاست كه  يحال
از بـاال اوالً كه د

از آن ي كه برخ
شـه نيـ ـور در ا  

يري در آن درگ
خود را فعاالنـه و

  !د

  !شوند يج م

/12/1400(  

دارد، از يختلف
مراقبت مارانيز ب

در ح ها نيهمه ا 
هستند يضلع ش
دارد يمتنوع ي
هـزاران زنبـ ب

كه يا در جامعه
خ فهيوظ ي فرد

  

كنند ند حفظ مي
 !كند  مي

خارج يگريز در د
 !شوند يخته نم

06 هفتممرحلة (

مخ يها ت و گروه
كنند و ا يبت م

.كنند يفظت م
زنبور عسل شش 

يكاربردها) كندو
بيـ ترت نيبه ا. ند
د زيانگ شگفت م
هر ني، بنابرارند
  .سد

!هستند ملكه ب
 !دكن ميجمع 

 كه كوچك هستن
 دشمنان حمله

از شوند و ي وارد م
ساخ نيي باال به پا

  به مفعول 

(  

6  
 

( و علوم انساني 

است كندو افراد 
مراقب كودكاناز 

شهر محا ان، از
يها خانه .ندارد

ك(و آن برسد  ن
عسل هستن يها

ستميس كيو در 
ي دارسل همكار

شناس يم ودش را

، مواظبان ملكه
را ج ها گل شهد

كساني را  از اعضا
با سربازانش به

و كيهمه از ) 2 در
عسل از زنبور ي

 !عسل

م،اسم مفعول) 4

  اعل

  زم
  

فعل مضارع: جح
  )ماضي

 يازدهم؛ ادبيات

مادر همه ه،ملك
ا يسازند، برخ ي
ادشمن هاز حمل 

وجود ن ي عموم
انيوساز به پا خت
هانبار زين يبرخ

و دشون يخارج م
جامعه زنبور عس

خو كار مناسب 

  :دين
سربازا) 2  !خوابد
شملكه ) 4  !هد

بعضي ا) 2 
ملكه ب) 4 

  :ص كنيد
2  !مني است

ها خانه) 4 

  !ش
 ساخت كندو عس

4  »نفعال

فا نائب) 3  نث

الز ـ تفّعلباب ) 
»المساكن«عله 

أنج( !شوم يل م
فعل م: أحسن( !

  !ستند

سنجش

م .راف خود دارد
يمرا  ها د و خانه

برخيكنند و  ي
ز خروج از نظم

تا ساخ شوند مي
رش كودكان و ب

در وارد و خ كي
ج رايد، زنكن يم 

وه به طبع خود

را مشخص كن ت
خ ينم گروهش 

د  را آموزش مي

   !سازند
   !هستند

زنبورها را مشخص
دشم ا اختالف و

   !است ي

  ست؟ين چ
شيو غذا زنبور 

طريقة) 4 

ا«باب  )3  يه

مؤن ـ» مسکنة «

   3(
ونائب فاع، ظافة

 در امتحان قبو
كرد يكي فقرا ن

هس انيدا راستگو

    
 

در اطر كردنش 
كنند يجمع م ا

يم زيها را تم خانه
از يا نشانه چي ه
مساخته  نييپا ت

پرور يبرا يبرخ
ياز  يد كه همگ

كاروجود ندارد، 
دهد و هر گرو ي

 .رست است
گزينة درستكه 

مراقبت يب برا
 اعضا، همكاري
 .رست است

  ؟ام است
س خانه مي  ز اعضا
پرستار هس  ز اعضا

 .رست است
ت دربارة گروه ز

گروه زنبورها ن
يشش ضلع شان

  .رست است
متن نيا يب برا

)2    !ونه
   !كندو

  .رست است

إلي مضاف، »فعال
  .رست است

: مفرده) 2  ل
  .رست است

 »المساكن«له 
نظ«مصدره  ـ ل

  .رست است
ام ي سخت كوش

خدا به يرضا ي
مردم به خد نير

www.sanjeshse

خدمت
ها ر گل
ها خا آن

است و
سمت به

اقامت، ب
كنند يم

غفلت و
يانجام م
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ش كآرام) 3
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  : خطاها
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در 4گزينه  .4
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@sanjesheduc

خـت پـرواز     

 

هـا را در   ن   

 ديني غير 

برخـي  ) ع(

رار نگرفتـه     
رآن كريم، 

رآن كـريم  

ationgroup

ـت بـه آن درخ

 نيازهـاي انسـان

  .اند رده
طمينان خاطر از

(ضـرت عيسـي   

ـورد اشـاره قـر
 همانند آيات قر

ه اعجاز لفظي قر

/12/1400(  

درخـ نيـ از اكـه  

هـا و همه سؤال

يامبر ايمان نياور
توان با اط ن نمي

در زمان حض – 

در متن آيات مـ
 آوردن يك آيه

 همگي به جنبه

06 هفتممرحلة (

كـ يا پرنـده  ميد

 

 

شد كه بتواند ه

لي به آخرين پي
 نمانده؛ بنابراين

شاره نشده است
  

، د)دهند رائه مي
ي و تحدي براي

ت قرآن كريم،

 

7  
 

( و علوم انساني 

  

  !رد

ديد). عصـفور( 

 .ي بدترين است

 .كسير هستند

ماندگار باميشه 

يروان پيامبر قبل
و تحريف مصون

فتن فرد فلج اش
42و  41صفحه 

ه انبياي الهي ار
طلبي مبارزه: وم

 و رسايي تعبيرا

)2(و زندگي 

 يازدهم؛ ادبيات

)خبر: خيرٌ ( !ت

!  
  !گذاشته شود

را از نظر دور كر

 براي گنجشك

 ضي بعيد

معناي  بعدي به

، جمع تك»ذنوب

  

تواند براي هم ي
29  

 اين است كه پي
سيب دگرگوني و

عمران به شفا يا
ص. دي كرده بود

اي كه العاده خارق
بخش د. ه است

4  

ها و جمالت مه

 دين و

سنجش

نادان است يوست

 
! بارها انجام داد
كه روي تخت گ
هان كرد و آن ر

 توضيحي است

 
ماض) = ماضي( ت

 و در سه گزينة

الذ » «المعاصي

.است» مفعل« 

ديني مي:  اسالم
صفحه . خ دهد

ك زمان نشانگر
سب آسماني از آ

  33حه 

ع سوره آل 49ه 
پيشرفت زيادي 

  . است
يعني كار خ(» زه

كار رفته به» يت
2و  41صفحه  

ن و دلنشين كلم
  

    
 

عاقل بهتر از دو 
  .رست است

 !دامي در دست
يك كاري را: رد

يك تكه پارچه ك
چيزي را پنه: رد

  . رست است
كند، پرواز مي: 

 . رست است
قدشاهدت) + ضي

 . رست است
معناي بدي به: 

  . رست است
ا » «األعمال « «

 . رست است
  .رست است
وزن  م مكان بر

 .رست است
زآمد بودن دين

ها پاسخ ها و زمان
 .رست است

 چند دين در يك
كريم هيچ كتاب

صفح. روي نمود
 .رست است

ي است و در آيه
علم مانند پزشكي

 .رست است
ش پرسش منفي

معجز«اصطالح 
آي«جاي آن واژه 

.ن كريم نيست
 .رست است

 و آهنگ موزون
44صفحه . شود

www.sanjeshse
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@sanjesheduc

رگوارشـان    

خود نشـان  

ط مختلـف     

ـار پيـامبر     
د بـه قتـل     

ي در گنـاه،  

ها خود   آن

ندارد و نـه  

  151صفحه 

 داده است 
» .ك نورزنـد 

م و آنان را 

ت معتقـد   

ationgroup

ر كنـار پـدر بزر

عتماد خو مورد ا

كنـد و بـه نقـاط

ـرا آنـان از اخبـ
را پـس از تولـد

روي ها و زيـاده  ن

دهد؛ مگر آنكه

 جامعه حضور ن

ص. نيست  مردم

دهند، وعده مي
ركد و به من ش

  158صفحه 

قرار دهيم ]ممرد

 158  

ت، اما اهل سـنّت

/12/1400(  

ق در.ه 260ـال  

ز ياران نزديك و

  151حه 

ك ها عبـور مـي   ن

دي داشتند؛ زيـ
د بودند، مهدي ر

ستمگري انسان

د ست، تغيير نمي

ست؛ نه اينكه در

 بودن در ميان

مل صالح انجام م
د تا مرا بپرستند

ص. ق نظر دارند

م[ن را پيشوايان 

صفحه» .برند مي

نت و شعيه است

06 هفتممرحلة (

د شدند و تا سـ

ن را به برخي از

صفح. اند فرموده

عابر و خيابانز م
  150ه 

سختگيري شديد
ن دليل درصدد

علت س خداوند به

ي ارزاني كرده اس

است» غايب«رها 

ه نيازمند ظاهر

مان آورده و عم
نيت تبديل كند

 پايان تاريخ اتفا

نّت نهيم و آنان

ِح من به ارث مي

اهل سناشتراك 

8  
 

( و علوم انساني 

شهر سامراء متولد

وسان بود، ايشان
  149ه 

شت ابر تشبيه ف

از. م حضور دارد
صفحه» .كند مي

دهم و يازدهم س
بودند و به همين

ماند، اما خ ي نمي
  150حه 

ي را كه به قومي

 كه ايشان از نظر
  151ه 

است كه» معنوي

ي از شما كه ايم
رسشان را به امن

صلِ الهي بودن

ضعفان زمين منّ

ن را بندگان صالح

است، مورد ا) س

 يازدهم؛ ادبيات

ق در ش.ه 255 

ه نيروها و جاسو
صفحه. فرمود مي

ت به خورشيد پش

د در ميان مردم
عت مردم سالم م

 نسبت به امام د
مطلع ) عج(ي 

خالي) امام(خدا 
صفح» .سازد  مي

خداوند نعمتي«

نامند مي» ايب
صفحه. الع است

واليت م«صر به 

خداوند به كساني
و بيم و تر... ند 

ها، در اص گرگوني

خواهيم بر مستض

ايم كه زمين شته

س(و فاطمه ) ص

سنجش

مه شعبان سال
  

آنكه در محاصره
ز خود معرفي م

را در عصر غيبت

حجت خداوند« 
شنود و بر جماع

عباس مان بني
لد حضرت مهدي

زمين از حجت خ
بهره ميانشان بي

: فرمايد فال مي
  150صفحه  

غا«جهت  از آن 
اطال ز اخبار ما بي

 اين دوره، منحص

خ« : فرمايد ور مي
جانشين خود كن

ود تغييرات و دگ

خ ما مي«: خوانيم
  156ه 

نوش) تورات(ذكر 

ص(ز نسل پيامبر 

    
 

 .رست است
در نيم) عج(دي 
149صفحه . ند

 .رست است
با آ) ع(عسكري 

عنوان امام بعد ا
 .رست است

خود ر) عج(دي 
 .رست است

:فرمايد سالم مي
ش خن مردم را مي
 .رست است

ل شده كه حاكم
ت به تولان نسب

 .رست است
ز«: فرمايد مي) ع

ر مجود حجت د
 .رست است

سوره انف 53آيه 
».را تغيير دهند
 .رست است

كنيم كه امام را
ن ما نيست و از

 .رست است
در) عج(ز امام 

 .رست است
سوره نو 55آيه 

ن را در زمين ج
  

 .رست است
 پيامبران با وجو

 .رست است
خ وره قصص مي

صفحه» .ن كنيم
 .رست است

در زبور پس از ذ
 .رست است

و اينكه ايشان از

www.sanjeshse
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و اماما) ص(
  .برسانند
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آنان را از وج
در 4گزينه  .6

خداوند در آ
وضع خود ر

در 4گزينه  .6
بايد توجه ك
اينكه در بين

در 2گزينه  .6
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در 2گزينه  .6
خداوند در آ
كه حتماً آنا

157صفحه 
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سو 5در آيه 
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@sanjesheduc

ق عالمـان      

ذار نمـوده  

  وعده داده

. ن نيسـت    

، واليـت و     

مبرشـان را   
» .آورند مي

از  زيـ ن دهي
است و  مند

و لـذا اگـر       
 رهيـ ك و غ  

 نيست چنـ 
عاهـا پـاك   

بتواند بر  ي

باشـد   زيچ 
 ايت و اشـ   

بـودن،   يد 

ationgroup

، بلكـه از طريـق

المان ديني واگذ

دهند، نجام مي

ظـايف منتظـران

و مالقـات كنـد،

آنـان پيام. ننـد 
ها ايمان م  در آن

يبروند، آن پد ن
ازميمحتاج و ن ي

ـود درك كـرد و
ا و روح و مالئـك

نخواهند توانست ز
ادع ليـ قب نيـ  ا

يزيچ نكهيا يرا

اثر چنان نـاچ ني
نهـا از موجـودا

رمـاديعلـت غ  به

/12/1400(  

ه امامـان قبلـي

ي خود را به عا

ا» عمل صالح« 

تـرين وظ زو مهم

مورد رضـايت او

كن ده زندگي مي
و تفكر) ع(مان 

نياز ب اي نباشند 
يموجود ،يا ده

س پنجگانـه خـ
و چون خـدا ند
  7صفحه . د

زيپس ن نيه از ا
به ياز آلودگ ه

بگذارد و بر ريتاث

نياگر ا زين ي ماد
بودن تن يت ماد
ب يرماديودات غ

06 هفتممرحلة (

نه به شيوه) عج

ت و واليت ظاهر

و» ايمان آورده

ازنين ايشان، جز

مل و مسلماني م

ه در روزگار آيند
 احاديث معصوم

اگر آن عوامل ه
ديهر پد يعني. ت

از حـواس يكي با 
كنن ين را انكار م

ندينما يا انكار م
بلكه ند،يكار نما
شهيهم يعلم برا

حواس ما ت يرو

مورد موجودات
علت حواس ما به 
موجو. هستند ي

  ديني

9  
 

( و علوم انساني 

(يبت امام عصر 

 دين و حكومت

ا«ي از شما كه 
 

ديدار با وجود نا

ايمان كام  حال

اند كه ن، كساني
ن قرآن كريم و

كه يطور ست؛ به
است اجيو احت ز

ها را ه بتوان آن
 كنند، وجود آن

ها را ذا وجود آن
را انك رهيروح و غ

و دامان ع ستي

بتواند بر ر ءي ش
  8صفحه . د

در م. ... گذارند ي
. ...بود ميخواه
يماد ياياش فت

هاي ف و اقليت

 يازدهم؛ ادبيات

 159  

يني در زمان غيب

 تعليم و تبيين

خداوند به كساني
 ».ين قرار دهد

وفيق مالقات و د

 دارد خدا را در
160 

در ايمان و يقيين
سبب خواندن  به

اس گريه عوامل د
ازين ده،يهر پد ي

16  

وجود دارند كه 
واس خود درك

لذ ستند،يخت ن
د وجود خدا و ر

يعلوم ن ييد توانا

آن ديباشد، با 
داشته باشد يماد

يحواس ما اثر م
ر به درك آن نخ

افتيبه درك و در

معارف

سنجش

صفحه. ده است

رار مرجعيت دي
  159ه 

مسئوليت) عج(

خ«: فرمايد ور مي
در زمين) خود(» 

ش براي كسب تو

هر كس دوست
صفحه » .پذيرد

ترين مردمان د گ
ت است و فقط

ودش وابسته به
ياصل تيخصوص

6 فحهص. است ه

ييزهايها آن چ
از حو يكي لهيس

شناخ وبل كشف 
اند نون نتوانسته

نكار خدا در حد

يزي به درك چ
جنبه ما ديرد، با

ح يند كه بر رو
د، باز هم ما قاد

رو تنها قادر ب ن

    
 

هنوز متولد نشد
 .رست است

ي است و استمر
صفحه. يابد ق مي

 .رست است
(بت، امام زمان 

  152ه 
 .رست است

سوره نو 55آيه 
»جانشين«ن را 

 .رست است
ي است و تالش

  
 .رست است

ه«: فرمايند مي) 
را بپ) عج( عصر 

 .رست است
بزرگ«: فرمايد ي

غيبتها در  ام آن
  

 .رست است
است كه وجو ي

خ نيبنابرا.  رفت
دهيپد يازمندي

 .رست است
افراد، تنه ليقب ن

وس را به يزيد چ
واس پنجگانه قاب

تنها تا كن ون نه
اصوالً ان رايز ند؛

   10صفحه  
 .استرست 

حواس ما قادر 
 انسان اثر بگذار

 .رست است
هستن يدات ماد

 نامحسوس باشد
نيو از ا رنديپذ ي

www.sanjeshse

هستند، او ه
در 1گزينه  .7

پرسش منفي
ديني تحقق

در 2گزينه  .7
زمان غيبدر 

صفحه. است
در 3گزينه  .7

خداوند در آ
كه حتماً آنا

در 4گزينه  .7
پرسش منفي

160صفحه 
در 1گزينه  .7

)ص(پيامبر 
محبت امام

در 1گزينه  .7
مي) ع(علي 
اند، اما نديده

160صفحه 
  
  

در 2گزينه  .5
زيچ دهيپد  
خواهد نيب

يهر موجود ن
در 1گزينه  .5

نيدر نظر ا  
نتوانند وجو

حو لهيوس به
گوناگو علوم  

نينما ييادعا
.خواهد بود

در 4گزينه  .5
نكهيا يبرا  

حواس يرو
در 1گزينه  .5

تنها موجود  
ما يكه برا

ياثر م يماد
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بـا   يعنـ ي 
 يرمـاد ي غ

 حـس و  ـد 
تنها  ،يجرب

  16صفحه 

 شيمعنـا ) 

بـه   ييهـا  ي
 نكـه ي بـر ا  
خـود   ودبـه 

 ميدر تعال. 
بـا  . افتـد  ي

عداد درك  
 25   

جـز   يگـر 

 يرا بـرا  نه
  30ه 
 زيـ پره يز

خـورد و در   

 ريدر تدب ي
 يديترد ن

ـر نقـص و     

ationgroup

.برنـد  يه مؤثر م
مسائل يسو  به

نـدينما يتفاده مـ 
 مطالعه علوم تج

ص. ت گرفته است
  24صفحه  

)هـا  دهيجهان پد
 20  

يد چنان آلودگ
عـالوه يپرسـت   

ـ  خو شيـ آال ي ب
.را ندارد ي هست

يدر دل او مـ  ي
اسـتع گـر يكـه د  

صفحه. رديگ يم

گيد اريـ نـد و مع 

نيزم ،يفكر ين
صفحه. برسند ي
ورز و غـرض  ير 

هـا را نخ مكتـب  

   .ه شود

يگريراده، اراده د
نيبنابرا. كند يم ر

 و خداونـد از هـ

/12/1400(  

به ياز اثر پ زند،
ل و استدالل ره

از آن است يجرب
و قي حوزه تحق

انسان صورت ير
.لق جهان است

خودكفا بودن ج
صفحه. ميا كرده

با وجود تواند يم
ن در عـالم خداپ

روح. دل اسـت  
چون مبدا يمت

ياهيلكه سـ  شود،
صورت اسـت ك 
نم يدر آن جا ي

كن يرويـ پ ياد    

ضعف و ناتوا. ت
ييراه به نوا ني ا

انگـار گونه سـهل 
هـا و م و گروه ها

مطالعه 29تا  2

ار كيجز  يعني 
ريرا تدب ين هست
اسـت ازيص و ن

06 هفتممرحلة (

پرداز يم عتيطب
عقل يرويفتن ن

كه علوم تج يزار
رو نيخت، از ا

10   

و جستجوگر يب
و خا كتايداوند 

( ميخالق بشناس
 درباره آن رها ك

كه هرگز نم ست
گام نهـادن. ابدي

ي قلـب و پـاك  
باعظم قتيك حق

ش ينفس خود م
نيادر . رديگ يم

يوانيح اليجز ام

ات و منـافع مـا

ها است دن ضعف
تا از دهد ين م
از هرگ شيت خو

ه تي آوازه شخص

6صفحات . ست

. آن حاكم است
خود، جهان يتها

اشتن عالمت نقص

10  
 

( و علوم انساني 

  9حه 

ط يماورا اي يد
كار گرف و با به د

ابز رايز ست؛ين ي
شنا توان يرا نم

0صفحه . ستين

ابي و حس علت ي
زجمله وجود خد

را بدون خ عتي
سش از علت را

سين يديترد شود،
يز حساب دست 
 محتاج سالمت

درك تيز صالح
ن يهوا ميو تسل

همه دل را فرا م
كه ج شود يم ل

تنهـا از لـذا يق

برد نيو از ب ير
طلب امكا فرصت

نتخاب معتقدات
نام و بيفر رد،

 انكار خداوند اس

بر ي اراده واحد
انت يم و حكمت ب

د كيشر. ستين

 يازدهم؛ ادبيات

صفح. ستندين ي

رمايات جهان غ
دهد يسان قرار م

يرماديجودات غ
ر يماد يها دهيد

ن دهيخداوند، پد

يكنجكاو ني هم
از ق،يسان از حقا

يجهان ماده و طب
و پرس ميا  دانسته

ش يور م غوطه ي
به روز مانيق و ا

از آن، شيب يت
آلوده، هرگز يا
و دهد يم يتيص

جا كه سرانجام ه
ليتبد يا كخانهي

سان از نظر اخال
25  

فكر يمبان تيقو
فر يا و به عده رد
است كه در ان ن
رينپذ يكاف ليدل

  31حه 

نادرست در يها

است كه نيا گر
گ است كه با علم

ن يكيشر چياو ه

سنجش

يي درك و شناسا

به اثبا يب علم
انس اريوم در اخت

 10  

موج اينكار خدا 
حواس جز پد ه

كه خ توجه داش

بر اساس يعلم
انس يگردانيرو ي

خدا ج ني منكر
را بدون علت ت

يبندوبار يت و ب
ن شناخت خالق

از آن و حت شي
ها دارد، اما دل ي

تن به معص يكس
تا آنج ابدي يم ي
يو به تار دهد يم

انس نكهيست از ا
5صفحه  يپاورق 

تق ،ينيد تي ترب
آور يگ فراهم م

نيسعادت انسان ا
بدون د كس چيه

صفحه. طق باشد

ه برداشت ري تأث

انگيجهان ب يچگ
ده خداوند بزرگ

ا ياست و برا نه
3  

    
 

حواس قابل لهي
 .رست است

بر مطالب هي با تك
كه علو يمقدمات

صفحه  يپاورق 
 .رست است

هرگز قادر به ا ي
لهيوس  و چون به

تو ديبا. است ي
 .رست است
ع اتيعات و كشف

يعامل اصل» قل
 .رست است

و ونيماد يدعا
عتيه ماده و طب
 .رست است

در گرداب شهوات
چون ييده و واال
يپ طلبد، يل را م

يخداپرست يسو
 است كه چون ك

يآن لكه فزون ،ي
را از دست م يو

 .رست است
عبارت اس يخالق
.رديرا نپذ ياد

 .رست است
و ميتعل يها ف
رنگارنگ يها يوژ
نجات و سع يبرا
را از ه يمطلب چ
عقل و منط روي پ

 .رست است
د نظر مربوط به
 .رست است

كپارچيو  يماهنگ
ت ندارد و آن اراد

گايو  كتايخداوند 
36صفحه . ست

www.sanjeshse

يوس هرگز به
در 3گزينه  .5

كه يكسان  
استفاده از م

.نديگشا يم
در 4گزينه  .5

يعلم تجرب  
تجربه است

يماد عتيطب
در 2گزينه  .5

تمام اختراع  
از عق زيگر«  

در 4گزينه  .5
اگر بنا به اد  
است كه نيا

در 3گزينه  .5
كه د يكس  

ارزند قيحقا
سالمت عقل

به س شيگرا
آمده ينيد

يتكرار معاص
معنو قيحقا

در 2گزينه  .6
اخ يگريماد  

ما يارهايمع
در 3گزينه  .6

از هدف يكي  
دئولويرشد ا

اول ب شرط  
چيو ه دينما

تمام موارد،
در 4گزينه  .6

مورد نهيگز  
در 4گزينه  .6

وحدت و هم  
جهان شركت

كه خ ستين
منزه ا يازين
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 يحل زندگ
كـه   ينـاه  
خـدا   يسـو    

 دنشيـ ز د

بادت كنـد  

 چيو بـه هـ     

 يبرتر اهيس

 قيـ طر نـ 

 يو تصـادف 
 ييو تنهـا  

كننـد كـه   

خلـق قـوا و   
 تيما هـدا 
 اريـ ب اخت   

وجود دارد، 
 تيـه هـدا  

 ي مصـلحت  
صـفحه  . ند

ationgroup

تمام مراح دينما 
هـر گن رايكند؛ ز

 و دوبـاره بـه س

از زيـ افـراد ن  ني

جز خدا را عب ي

دل بنـا كـرده و

بر نژاد س دي سف

يـتا از ا كند ي م

ـ  يد   و هـدف  يب
يگـانگ يسـاس ب 

ك جـاد ي كمـال ا 

و خل جـاد يد بـا ا    
ام. ... دينما يم م

 كـه اوالً صـاحب

ه در درونشان و
دارد، از آن بـ ت

خـاطر ده و بـه 
كند يترك م اي د

/12/1400(  

يرد كند و سع
ك زيو گناه پره 

ده و توبه كنـد

يتـر  عاقـل  يگاه

ين در عمل كس

عـد هيـ  را بـر پا 

نژاد نكهيتصور ا
   44ه 

گرفتار ها يشوار

خـود را موجـود
احس زيـ  خـود ن 

در جهت ييها 

ت كـه خداونـد
آن موجود فراهم

ضـرورت دارد ي

كه يزيانگ شگفت
تيـ وقـات عموم 

 حكم عقل و ارا
دهد ي را انجام م

06 هفتممرحلة (

خود طر ي زندگ
تيهرگونه معص

شد مانيقلباً پش

 پنهان است و گ

است كه انسان ن
4  

خداوند جهان 

مثالً به تص. شود ي
صفحه. داند ين م

و دش ها يه سخت

كه خ يانسان. ست
نسبت به ي حت

جهش خيت تار

اسـت يتين هـدا  
آ يبرا يو ذات ي
يدرباره موجود 

  67حه 

ش يروي در اثر ن
همه مخلو اني م

كه انسان بهت 
ها آن ند،يب ي م

11  
 

( و علوم انساني 

را از ييرخدايغ
از ه ديبا يكس ن

ق نكهيمگر ا شود،

ه شركسرچشم

نيا ي شرك عمل
40صفحه . اشد

.مينام ي عادل م

يرتكب ظلم مم 
آنان يعيحق طب

به دارد، يست م

اس يبزرگ نيه ا
و شيوعان خو

حركت ريد در مس

نـوع اول، آن تي
يعيطور طب  را به

تينوع هدا ني
صفح. نباشد ش

 همه موجودات
در تيهدا ني ا

است ييكارها م،ي
 ترك آن كارها

 يازدهم؛ ادبيات

 هدف و مقصد غ
نياست چن يع
ش يدور م خداز 

كه س يت اعظم
  39صفحه  

اما. خداوند است
و شرط او با ديق

جهت او را نيم

ياز سر نادان ي
را ح دپوستانيسف

را كه دوس يدگان
  47ه 

در جهان به ييها
ه نسبت به همنو

اند توانسته ييها
 

يهدا: گونه است
به هدف دنيس
كه ا يارنونگذقا

شيخو ستهيل شا

كه ميابي ي درم
از آنجا كه. ... د

ينام يم يريتدب 
كه در يمصلحت

سنجش

 انسان هرگونه
عيطب. كند مينظ

قدم از كيواقع 

گفته شود آن بت
.ستيانسان ن» 

ست در مورد خد
ق يب ميهد و تسل

ل است و به هم
  43فحه 

يعني. هالنه است
س لهيوس به ستان

ت كه خداوند بند
صفحه. ئل شوند

و تنه يس پوچ
بلكه عت،يبه طب

ه تي تنها شخص
 57صفحه . ند

ن خلقت به دو گ
موجود، امكان رس

ق قياز طر تيدا
كمال ليبه تحص

ت جهان خلقت
اند در حركت ين

  64صفحه . 

يها تيرا فعال ن
خاطر م به ايت و 

    
 

 .رست است
است كه نيا ي

تن يبق اوامر اله
در و شود، يب م
  38حه 

 .رست است
آور باشد اگر گ ب
»خود«جز  يزيچ

 .رست است
شناخت نادرس ي
خدا ده ريغ يگ

 .رست است
فات خداوند عدل

صفح. كند يتم نم
 .رست است

جاه يا دهيعق ر،
پوس اهياز س يش

 .رست است
آمده است ينيد

نائ شيخو يجود
 .رست است

احساس ،يكر ماد
نه تنها نسبت ب 

  54فحه 
 .رست است

 كرده است كه
ان بوده ديلم توح

 .رست است
جودات در جهان

مو كيالزم در  ي
بارت است از هد

قادر ب ييتنها به 
 .رست است

مل در موجودات
نيصد و هدف مع

شود يم ريتعب ي
 .رست است

نوع دوم كه آن ي
كارها نهفته است

www.sanjeshse

در 2گزينه  .6
يعمل ديتوح  

خود را مطاب
انسان مرتكب

صفح. برگردد
در 2گزينه  .6

تعجب ديشا  
اند، چ ناتوان

در 3گزينه  .6
يشرك نظر  

و تن به بند
در 1گزينه  .6

از صفا يكي  
ست يمخلوق

در 3گزينه  .6
گريد زهيانگ  

كش دارد، بهره
در 4گزينه  .6

د ميدر تعال  
به كمال وج

در 1گزينه  .7
تفك جياز نتا  
شناسد، يم
صف. كند يم

در 2گزينه  .7
ثابت خيتار  

قهرمانان عال
در 3گزينه  .7

موج تيهدا  
ياستعدادها

نوع دوم، عب
اًيباشد و ثان

در 4گزينه  .7
تأم يبا قدر  
مقص يسو به

ياله يعموم
در 1گزينه  .7

يها تيفعال  
كه در آن ك
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ي جمـالت  

 sinceـي  

 حال كامل
  

  
ye Since 

 حرف اضافه

ن در زمـان     

كـار   في بـه 
حال ...  از 

 بـه مثلـث    

  هند؟

ـن حملـه   

ationgroup

 توجه به معناي

افه و كلمه ربطـ
  .رسد ي
ح +  

    ربطي

/ esterday
عنوان ح به  

ي طـول زمـان

  به مدت/ 

 در جمالت منف
since به معني

منطقه معـروف 

  ير يافتن

د ي را انجام مي

  ات

ش در پارك به مـ

  مالً

/12/1400(  

با. گيرد مع نمي
  .شود ي

حرف اضا. رود ي
حال به پايان مي
since

عنوان كلمه به

since last 

  .رود كار مي به 
فقط بـراfor و 

   حال
/ر فرهنگ لغات 

 يا ماضي نقلي
eحرف اضافه . د

  .ست

 وارد شدن در م

تغيي) 4 

هاي خيلي ه نقش

عاد) 4 

 كه دو روز پيش

كامال) 4  س

06 هفتممرحلة (

  70حه 

جم sش است و 
هيچ استفاده مي

كار مي ي نقلي به
ده و در زمان ح

 + فاعل
    

 / t week
      

...)ل، سيگار و 
رود كار مي ن به

ات... از /يل دادن
لغات در(كردن 

در حال كامل) 
رود كار مي لي به

بلي داده شده اس

سيد كه بعد از

 د شدن 

 وجود دارند كه

  

ن شخصي است

ر روان و سليس

 

12  
 

( و علوم انساني 

صفح. مرگ است

 غيرقابل شمارش
ر خيلي كم يا ه

ل كامل يا ماضي
گذشته شروع شد

 +   گذشته
    

since two y
پيش تا به حال

شغل( رها كردن 
بدأ يا شروع زمان

تشكي) 2 
پيدا ك) 4 

)هنوز، تاكنون( 
ت مثبت و سؤال
ريحي سؤاالت قب

رس نظر مي كه به
  

ناپديد) 3 

زيادي گوناگون 

نقاط) 3 

آن عكس همان

طو به) 3 

)2(انگليسي 

 يازدهم؛ ادبيات

وشت او پس از م

ست و يك اسم
l به معني مقدا

 براي زمان حال
ي عملي كه از گ
زمان

agoyears 
از دو سال پي

ه معني ترك و
 است و براي مبد

  ؟
به معني yetه 

اكنون در جمالت
م در پاسخ تشر

زارش داده شد ك
.اند  ناپديد شده

 زده كردن  ت

هاي ل و اندازه

  

 كه آن مرد در آ

 نيظ ذه

ا

سنجش

ان، سرنووي انس

معني اطالعات اس
ittleد از صفت 

تا حال است و 
رود، يعني كار مي

به give upينه،
تا حال... ي از 

 ...)ل، سيگار و 
   مدت 

است؟ ي درست
ست، وجود كلمه

alre به معني تا
توضيح الز. رود 

يي و هواپيما گز
طور اسرارآميز ه

شگفت) 2 

 بدن ما به اشكا

ها تكه) 2 

 مطمئن هستم

از لحاظ) 2 

    
 

 .رست است
مسأله پيش رو 

 .رست است
informa به مع

نبة منفي دارند
 .استرست 

s  به معني از...
 مبدأ زمان به ك

 .رست است
معني جملة گزين

 since به معني
  .رود كار مي به

شغل(رها كردن 
به م/ رها كردن 

 .رست است
 از لحاظ گرامري
ي در گزينه درس

eady  اين،بر  وه
 كار نمي زمان به

 .رست است
هاي فضاي سفينه

يانوس اطلس به
 اشتن 

 .رست است
هاي دانيد سلول

  .دانم
 

 .رست است
يد كه آيا كامالً م

www.sanjeshse
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 زيـادي از     

يك زندگي 

كشـورهاي   

  

هـا   قـع آن 

  

  

ationgroup

 و حـاال تعـداد

  ن، مساويسا

ها يك هند و به آن

شـوند و ك ر مـي  

ك يا رها كردن

در واق. جـاد كنـد  

درجستجو/ دل 

گيري كردن زه

  ربه

 

/12/1400(  

مند واقع شـدند

يكس) 4 

س را كاهش ده

  متعادل /  

 مختلف برگـزار
  .آورند م مي

ترك) 4 

  . به دكتر برود

  ر داشتن

، ايجبرنـد  ه مـي 

تعاد) 4  ن 

اندا) 4 

تجر) 4 

   
  ن

  ي
  ن

  ه دادن 
  

 .و يك پسر بود

06 هفتممرحلة (

ها خيلي ارزشم 

 گي

ك كند تا استرس

وب يا پرطرفدار
  ذهني م و

ل در كشورهاي
هم مختلف را گرد

 كردن ت 

د و مجبور شد
  د بخشيدن 

ت كردن، حضور

 اكثر اوقات بهره

مبادله كردن/ د 

 عه دادن 

 د، هستي

 د داشتن 
كرد  دن، انتخاب

كردن، عملياتي 
ستن، ملحق شدن

نهاد كردن، ارائه
دن، خلق كردن

كه او  شد زماني

13  
 

( و علوم انساني 

شد، اما بعداً آن

فرهنگ) 3 

ها كمك ند به آن

مجبو) 2 
منظم) 4 

كه هر چهار سال
ين كشورهاي م

شركت) 3 

خيلي مريض بود
بهبود) 2 
شركت) 4 

كه از آن رادي
  .گذراند
اعتياد) 3 

توسع) 3 

وجود) 3 

وجود) 2 
ناميد) 4 

عمل) 2 
پيوست) 4 

پيشنه) 2 
آفريد) 4 

ك شخص ماهر

  .نشده است

 يازدهم؛ ادبيات

در نظر گرفته نش
  .ت

 ند، گرانبها

توان ش منظم مي

لمللي هستند ك
ها همچني ن بازي

 ل دادن 

كه او خ كند چون

افرت زيادي براي 
گ نترنت وقت مي

 جستجو/  

 دادن 

  منظور

و شكار كردن يك

 در متن اشاره ن
  

سنجش

طور جدي د دابه
قاش خوبي است

ارزشمن) 2 

د دارند كه ورزش
  .نمايد 

  
   ي

ا داد ورزشي بين
اين. كنند ت مي
تشكيل) 2 

كالس شركت ك
    
    

تواند مشكالت ي
ر جستجوي اين

اعتياد) 2 

اطالع د) 2 

هدف،) 2 

  
  

  
  

  
  

 در تيراندازي و

ة ديويد كراكت
.كرد زندگي مي

    
 

 .رست است
شي جوان در ابتد
دند كه او يك نق

 
 .رست است

ي از مردم اعتقاد
 دل را فراهم مي

 تعادل
هيجاني/ سليس 

 .رست است
مپيك يك رويد

ها شركت ن بازي
 كردن 

 .رست است
توانست در ك مي

دن، اجرا كردن
كردن، شفا دادن

 .رست است
به اينترنت مي د

ها را د وز ساعت
 جمع كردن/  

 .رست است
  آوردن

 .ست است

 .رست است
 گرفتن 

 دادن 
 .رست است

 كردن 
 دن

 .رست است
 اشتن 

 ي كردن 
 .رست است

ن ديويد كراكت
 .رست است

 موارد زير دربارة
كرد و ز  سفر مي
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(P :  

(q ⇔: 

(P :  

( )r: :  
(r P   

Pت q∧    
P :  

(P q∧ :  

P q⇔  

P q≡    
  
  
 

ationgroup

)تحصيل بود( 

)q P ≡ ∧:

)P q⇔ ≡ :

)q P ≡ ∧ :

) (P ⇔:

)P q⇔:

درست →Pت
( )q r  

) (q P∨ ∧:


→ 


 درست 

/12/1400(  

رس خواندن بود

q ، P∧: :
q

P ⎯⎯⎯
:

q:  

)q⇔  

,ست q درست
(P q≡ ∧ :

) (q P∧ ≡:

P , q
P , q

 درست
درستنا  

ست

06 هفتممرحلة (

 

شور مشغول در

  .شد يل مي

q P≡ →: :

q⎯⎯→ ⇔:

درس
)r P ≡ ∧

⇔q(درست  

q
q

(  

 درست
درستنا  

 درست
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( و علوم انساني 

 .دوست نداشت

و در خارج از كش

بايستي يك وكي

  .د

:qدرست →  

P P⇔ ≡  

( )q r∧ ∧ :

ناد

)2(ي و آمار 

 يازدهم؛ ادبيات

ها را د  مكزيكي

  .گفت ي

كه او ي مرد،زماني

ب  كرد كه او نمي

  .هوش شد

تاجر مشاوره دهد

→qنادرست

  .ت نيست

P q≡ ∧ ∧ :

رياضي

سنجش

ه ديويد كراكت

  ست نيست؟
سوتان داستان مي

 كه مادر گاندي

گاندي احساس

دگاه بود، او بيهو

رفت تا به يك تا

 

a عددي مثبت

 

r:  
 .د
 

    
 

 .رست است
طرنشان كرد كه

 .رست است
 مطابق متن درس
ت براي پيشكسو

 .رست است
توان فهميد  مي

 .رست است
ت براي مدتي، گ

 .رست است
تي گاندي در داد

 .رست است
فريقاي جنوبي ر

 . رست است

. رست است

a مثبت است و 
 . رست است

. رست است

بستگي دارد :
. رست است
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q P 
  د  د
  د  ن
  ن  د
  ن  ن

 

( )r P∧  

r P 
  د  د

:tست    
   Pدرست 

q S∨   
P q   

a a

a

a b

a

b
a b
a b

−

= 

− =

= − 

− − =
+ =
+ =

2 2

5
2

1
2

  

  هماني تابع
K f (x) 

v

v1

ationgroup

P P q∧ 
  د
  ن
  ن
  ن

(P r∧  

r ∧ P: 
  ن  د

درس →tرست
د

tدرست →  
∨rدرست  →

{

{

a

f ( ,

f (

b

− = 

 =

=  −

 = −

= −  =
= + =
= − + = −

5 2

5 1
1 1

1
2

5 5
1

ο

ο ο

ο

ο

f (x) x= :ت
K f ( x)− −

1 /1 5 2

/12/1400(  

( )P P q ∧
  د
  ن
  د
  د

)P :  

r : P∧
د  ن

نادر

qست  S→ ∨
qست  r→ ∨

{

a a

),( b

b b

, ), (b

f

 − −

+ +

− = 

− −

=  =

2 4

5 1
1

1 2 1

1

ο ο

ο

ο

f ( x)− يا =
K x K(= −

t

06 هفتممرحلة (

P q )
  د
  ن
  د
  د

(P  P:

 .ت است

S⎯⎯→ نادر
و   درس   qست 

}

(a

),( b, a

f

, ),(

( , )

= 

−

=  =

− − −

− −

5

1 5 2

2 1
1 2

ο

ο

ο

x−
( x) Kx− = 2

t< ≤ →1ο 
/t< ≤1 1 5 

/ t< ≤1 5 2 
/t< <2 2 5 
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( و علوم انساني 

( )r P:

  ن
 همواره نادرست

Sو   نادرست   
→rت نادرس  

}
{ }

}

)(a )

a b)

( , )

b, b)

− +

−

− −

5 1

5 1
2
ο

x  

→
→
→2

5→ مخزن

 يازدهم؛ ادبيات

( )r P∧ ∧ 

ر نتيجه عبارت

qنادرست    
درست

a
a

=
=   =
ο

  .ل است

             

ي و خالي بودن م

سنجش

(P r∧   
  ن

در. ادرست است
 

 
=
= −

5
1

 

قابل قبول 1− 

 

   
                  

   پر از مايع

رودي و خروجي

    
 

 . رست است

 . رست است

)P :

rها  ت P∧ نا
. رست است

. رست است

ها، مقادير گزينه
 . رست است

. رست است

               
                   
                   

  حال پر شدن
 مواد به مخزن

   مخزن
هاي ور دن شير
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2 1
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2
1
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f (x) = 

f ( x)− =  

  
  

ationgroup

[ x

x |

= 
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1 2

1
2

ο

ϒ

≤ −  ≤
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 −
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1
1

1
1

(= − + −1 1
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]

x

=  ≤
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1 1

1

x

x

x

x

≤ − <

≤ − <

≤ − <

≤ − < −

2
1

1
ο

x x

x

< −

− < <

1

1 1

x) f (x)− 

 يا

06 هفتممرحلة (

x < 
12 2 2

[ ]
[ ]
[ ]
[ ]

x

x

x

x

 − =

 − =

 − =

 − =

ο

x −>
= 
−

11
1

1

) x= − +1 1
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( و علوم انساني 

x≤ <1 12
 

y

y x

y x

y x

 =

 =

−  =

−  =

1

1
2

ο

x
x

x

>
< −

− < <

1
1

1

x  

 
  . دار است

  .نساني نوشت

2( فنون ادبي 

 يازدهم؛ ادبيات

x

x

x

x

−

+

+

1

1
2

 

h(x)=
<1

 

 . و موازنه است
اي واال برخورد ه

و تربيت نفس ان

 علوم و

سنجش

 

 

اه داراي سجع و
 عرفاني از مرتبه
ن سلوك دين و

    
 

 . رست است

 . رست است

. رست است

. رست است

 .رست است
   :نادرستد 

ب گاه ساده و گا
ب در بين متون

 كتاب را در بيان
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 ورة مغول 

ضـوعات و   

» پيـر «تي 

ationgroup

اوايل د ←غول 

نين تبـديل موض

  چو كهربا
  چون صنوبر 

  . ت

  . ست
عبارت ده است؛ به

/12/1400(  

  . پرداختند

اواحر دورة مغ  *

  .ماند

 طبيعي و همچن

   و قدرت 

چو) محبوب(تو  
قد و باالي چ ـد 

  لب 
 چون محك است

و عالقه اس  )ت آن
 مصراع اول آورد

  

06 هفتممرحلة (

دن مفاهيم آن پر

* با نثر پيچيده 

باقي نم...... راي 

يف و بيان امور

اختيار و/  دست 

ـماس ناكسان 
دل همچو بيد ـ 

ياقوت ل ـ روي 
حجراالسود ـن 

  . ي من است
يا دوخت(كفش 

 و تشبيهي در
  . ده است

 ).بخشي گرفت ن

17  
 

( و علوم انساني 

پيچيده جلوه داد

هايي نمونه ← 

جايي بر ←شد 

، توصي ند و اندرز

  زي 

در ـعالقه  ـي 
   ).رد

  قصد ديدن

الم ـدر وصل تو  
دل صنوبري  :ت

خورشيد  :بيهات
نقد همگان  :هات

هدفي گردي و بي
ه از پاره شدن ك

مثال  )نياير به د
 نخل تشبيه كرد

را هم جان »خل

 يازدهم؛ ادبيات

ح اصطالحات و پ

يي با نثر ساده

 و اديبان ايجاد ش

تر با مضامين پن
  . ند

بابافغاني شيراز  )

  ) از محبوب
 به معني شنوايي

بخشي دا و جان
مجازاً به معني ق

 :تشبيهات  *ت 
تشبيهات. * ارد

تشب*  محبوب 
تشبيه. * ي دارد

گ آن بر هرزه ندة 
ترتيب كنايه ي به
دلبستگي پي(ي 

هاي را به ريشه

نخ«توان  مي. (ت

سنجش

دن عرفان و شرح

   :ها ن
ها نمونه* ساده 

  عراقي 
 ادبيات فارسي

  ي 

اي خود را بيشت
 تازه همراه كردن

   :ند به
)4صائب تبريزي 

دلبند كنايه(ه 
ترتيب مجازاً  به
دل استعاره و(د 

سرِ ديدن م ـگاه 

   :گزينه
اره از افراد پست

بخشي د  و جان
استعاره از  يك،

بخشي ره و جان

كفشم، همانا خن
و دلبستگي) آرد

ك موضوع ذهني
ر» ستگي به دنيا

بخشي شده است 

    
 

 .رست است
   :نادرسته 

ان به درسي كرد
 .رست است

متن و اصالح آن
اسلوب س ←ني 

 .رست است
  : نادرستد 

سبك  ←ندي 
اي رشد زبان و

بافي قالي ←ي 
 .رست است
 .رست است
 .رست است

   : نادرست
ها سروده   عصر،

هن به مضامين
 .رست است

ست مربوط هستن
ص) 3  مداني 

 .رست است
   :ر گزينه

ز از مهر و عاطفه
در چنگ ـدل  

زاً به معني وجود
جازاً به معني نگ
 .رست است

 تشبيهات هر گ
استعا» خسان» 
استعاره» دل» 
هر» بت و مه» 
استعا» محك» 
 .ست استر
   :ها ه
علّت پارگي ك : ل
آ خنده مي(نما  ن

ر براي اثبات يك
دلبس«كهنسال و 
  پير و جوان

كفش جان خية 

www.sanjeshse

در 2گزينه  .11
اصالح گزينه
مدعيان عرفا

در 4گزينه  .11
سه خطاي م

اسلوب فن* 
در 3گزينه  .11

اصالح موارد
سبك هن  )1
جايي برا  )2
بافي پارچه  )4

در 4گزينه  .12
در 3گزينه  .12
در 2گزينه  .12

اصالح مورد
شاعران اين
تمثيالت كه

در 1گزينه  .12
موارد نادرست

كليم هم  )2
در 2گزينه  .12

مجازهاي هر
دل مجاز  )1
ـگوش   )2
سر مجاز  )3
چشم مج  )4

در 3گزينه  .12
ها و استعاره

 :استعاره  )1
 :استعاره  )2
 :استعاره) 3
 :استعاره  )4

در 3گزينه  .12
بررسي آرايه
حسن تعليل

دندان: كنايه
شاعر  :تشبيه

را به نخل ك
بين پي  :تضاد

بخ  :تشخيص

erv.ir
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بـه كشـور   

  . ايد دهي بر

يـت داراي  

ـي ممكـن   
ت شـنوايي      

ationgroup

  .است) رزش
  ) * هاي ني 

ب) درازي مسافت

 گزينه پاسخ پي

  . * د

  . هستند

بي  سجع متوازن،

راحتـ پاسخ به  ة
ـتي بـه تقويـت

/12/1400(  

ار جان و بي بي( 
سوراخ  :ير ديگر
  . يز دارد

د(ه دليل دوري 

در  ) ادات تشبيه

آه هستند ـسينه 

  . ست

ي فاقد تشبيه ه

  .ن دارند
وجود س دليل  به

 كه يافتن گزينة
در هـر فرصـ . (د 

06 هفتممرحلة (

چون نقش ديوار
به تعبي( درد  ـه 
بخشي ني جان» ي

  ).است
طرفي زلف يار به

  ) دن

با وجود(تشبيه 

س ـعاره از عشق 
  . م است

سخ فاقد آن اس

  )ر دو اسنادي

  . ست
شخيص و همگي

  ).زند

جناس همسان  )
و سجع دارند و

جه داشته باشيد
ي را فراهم كنـد

18  
 

( و علوم انساني 

  ي گلبرگ
  وب

بينم چ هرچه مي
حه از شاعر آزاده

ني«: توجه. دارد
ت فاقد تناقض ا

از ط: شبيهت. * 
گار و جاذب بود

ها و نيز ت گزينه  ة

ترتيب استع د به
ام  دود و آه سينه

ست كه گزينه پا

هر(روز محشر  

فشرده اضافي ا 
تش ضافة استعاري، 

ن تير و زين ساز

  . دارد
)خسرو معشوقة (
د شكست دوبه/ 

وزان گرامي توج
ولختي همسان د

  ).د

 يازدهم؛ ادبيات

مصرّحه براي  :ده
ي عشق و محبو

  خشي 

ه : تشبيه* وجه 
ب استعاره مصرّح
ست كه بر تن د

بيت. ( الوند است
.چين ايهام دارد
ي و پر نقش و نگ

بخشي در همة ن

دود ـمجمر  ـش 
جانگدازم همان

اس) رده اسنادي

]چون[تو  اد بي
  )ي
»ملك حسن»  
اض» دست صبر«

درختي كه از آن
  . تناقض دارند

م درست ايهام د
(بديدي » يرين

/كشيد  ـنتوانم  

آمو دانش  )2×  
ت شما با اوزان
ولختي بپردازيد

سنجش

  ظواهر دنيا 

  : و مصرّحه
پرد  *  بخشي ان
مصرّحه براي: وثر

بخ مكينه و جان 
  بخشي  جان

   :شده
 معني نظر و تو

ترتيب به» زخم 
هايي اس  ني زخم

ه سنگيني كوه
كشور چ ـ شكن  

 به جهت زيبايي

سن تعليل و جان
  : ينه پاسخ

آتش: ره مصرّحه
گداز و سخنان ج

فشر(ت، تشبيه 

بامد ـشب گور 
فشرده اسنادي( 

:توجه)  اسنادي
«ركيب وصي ـ 

   :شده
د : خدنگ(ي تير 

شكرآميز، هر دو
آدم -2م راست 
شي«با )  و خوب

ن/ بتوانم  ـحبت  

مفعولن  ستفعلُ
 مقدمات شناخت
 اوزان همسان د

    
 

و ظ مجازاً ماديات
 .رست است

هاي مكينه عاره
مكينه و جا: سيم

گاني و حوض كو
:ان و مرغ آشنا

مكينه و ج: صبا
 .رست است

شد هاي خواسته ه
مجازاً به» چشم

ـني «:  مصرّحه
هاي علّت ناله : ل

راق يار بر دلم به
به معني» چين

و. (ه شده است
 .رست است

ي سطحي به حس
سه آرايه در گزي

استعار*  به عود 
علّت سوز و گ  :ل

 .رست است
ياك بين همة اب

   :يهات
ش] چون: [تو ي بي

اسپند] چون[ 
فشرده(امير ] ن

تر تان مخضوب، 
 .رست است

شد هاي خواسته ه
گ مجازاً به معني

زهر ش ـاندود  ف
چشم -1ه معني 

دلچسب(» رين
مح/ مذلّت  ـد  

.  
 .رست است

   : از ابيات
مس( 2× مفاعيلن 

تواند  گزينه مي
مرين و تقطيع ا

www.sanjeshse

دنيا م  :مجاز
در 1گزينه  .12

بررسي استع
گل و نس) 1
آب زندگ) 2
باد بوستا) 3
خزان و ص) 4

در 3ينه گز .12
بررسي آرايه

چ« : مجاز  )1
استعاره) 2

حسن تعليل
فر: اغراق) 3
چ«: ايهام) 4

چين تشبيه
در 2گزينه  .12

با نگاهي  قطعاً
بررسي هر س

دل  :تشبيه
حسن تعليل

در 4گزينه  .13
مشترك  آراية

بررسي تشبي
هاي شب  )1
دل عالم) 2
چون[تو ) 3
سرانگشت) 4

در 1گزينه  .13
بررسي آرايه

خدنگ  )الف
قهر لطف) ب
راست به  )ج
شير«لب   )د
عهد/ بار ) هـ

.موازنه است
در 3گزينه  .13

وزن هريك
م  مفعولُ  )1

است و اين
عروضي و تم

erv.ir
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@sanjesheduc

  ). شوند ي

  .د است

 دنيـوي و    

ب آسيا، به 

ationgroup

ند محسوب مي

.  

هاي خداوند داده

گـذرايي لـذّت«

  113ص  10

فتوحات در غرب

/12/1400(  

 ×4  

ها، بلن اي مصراع

. )صراع بلند است

كر و رضايت بر د

«تأكيـد بـر     ـر،  

درس.  گذاشت

ل و گسترش ف

06 هفتممرحلة (

ن ي وزن مفاعيل

   )ورد

 كشيده در انتها

ي پاياني دو مص

شك  هاي ديگر؛ ه

هـاي ديگـ گزينه

 ايران پشت سر

رو متصرفي مغو

19  
 

( و علوم انساني 

  4× ن 

همة ابيات داراي

مو 3(  ).ند است

هجاهاي كوتاه و

هجاهاي. ( نيست

پروردگار و گزينه

  » وب

و مفهوم گ» سان

خود را در تاريخ

خشيدن به قلمر

)2(اريخ 

 يازدهم؛ ادبيات

مفاعيلن  )4       

هستند و ه» ني

كردن مصوت بلن

  
 ×2  

ه. ( فاعلن است

  ) ار تايي

شاعري مشهود

− −−Υ   
− − −Υ   

− − −Υ   

عنايت و توجه پر

رانگر فراق محبو

آگاهي ناچيز انس

ترين دوران خ ن

 منظور نظم بخ
  

 تا

سنجش

    4× فعولن  

زبان«اختيارات   ة

 
   )مورد 5(

   )مورد
كوتاه تلفظ ك  ير،

فَعل  3  ×عولن 
×فعولُ فاعالتن 

اعالتن فاعالتن

  
چها. (جايي دارد
  . وايي است

ها هيچ اختيار ش

| |− − −−Υ

| |− −Υ ΥΥ

| |− − −Υ Υ

|− −Υ   

ر اميدواري به ع

قدرت غم وير« 

تصورات و آ«بر 

 يكي از درخشان

ش منگوقاآن، به
115ص  11س 

    
 

)3مفاعي  2×  
 .رست است

ه باشيد كه همة
   :يارات

  )مورد 3(زي  ـ
(نا  ـيي  ـقَز  ـ 
م 4(لي  ـمو  ـي 
مورد اخي(هـُ  ـ 

 .رست است
   :ها  از گزينه

فع  )2   4 ×  
مف ) 4   4 × ن 

 .رست است
فا  : گزينه پاسخ
 .رست است
 :ها ست در گزينه

ندي هجب ك دسته
آو ي هشت پاية 
ه ي پاياني مصراع
 .رست است

   :ها يي گزينه
|− −− −Υ Υ

|− − − −Υ Υ

|− − − − −Υ

|− − − − −Υ

 .رست است
ه پاسخ تأكيد بر

 .رست است
:ت گزينه پاسخ
 .رست است

تأكيد ب  :ه پاسخ
   .است» عمر

  .رست است
سلجوقي عصر 

  .رست است
مانروايي برادرش

درس. كشي كرد

www.sanjeshse

مفاعيلن) 2
در 2گزينه  .13

توجه داشته
بررسي اختي

ـبو  ـنَز ) 1
زف ـنَز   )2
مي ـبي   )3
رو ـمي   )4

در 4گزينه  .13
وزن هريك

مفاعيلن  )1
مستفعلن  )3

در 2گزينه  .13
وزن درست

در 3گزينه  .13
موارد نادرست

بيت يك  )1
بيت دارا) 2
در هجاي  )4

در 4گزينه  .13
تقطيع هجاي

1(  − −Υ

2 (−ΥΥ
3 (− −Υ
4 (− −Υ

در 2گزينه  .13
مفهوم گزينه

در 1گزينه  .13
مفهوم درست

در 3گزينه  .14
مفهوم گزينه

اعتباري ع بي
   

 
در 2گزينه  .14

فلزكاري در
در 4گزينه  .14

در زمان فرم
ايران لشكرك
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درس .  بود

شرق آفريقا 

ت و اثري 

و آبادني و 
درس .  بود

9  

ديان انجام 

 بـه بـارش    
رم و سـرد    
ي هـوا بـا    

طـور كلـي   
ن مشـاهده    

ر ميـانگين    
ت مطالعـه  

كشور  3ه 

ationgroup

سي و اقتصادي

 آسيا و حوزة ش

يماري آبله است

مند به عمران و
نيان و آل بويه

92ص  9درس  

جويي يهود  بهانه

 108  

مربـوط» ب«   
هـواي گـر 2ـه  

هـاي  مرفتي تـوده 

ط بـه . ظم دارنـد   
نظم نيـز در آن

ميـزان و از نظـر
ما و بارش قابليت

مريكا، در گزينه

/12/1400(  

هاي سياس  عرصه

ن، جنوب شرقي

صيف دربارة بي

 با تدبير و عالقم
ي در زمان ساما

.كردند هري مي

ن الهي و در پي

ص 10درس. د

 107  

و تصـوير بـارش
در گزينـ.  اسـت   

در بارش هم 4 

عدم بـارش مـنظ
اي نـامنهـ  ـدگي  

ش در كمترين مي
هاي دم ر ويژگي

غرب آ 2گزينه 

06 هفتممرحلة (

وقعيت زنان در

هندوستان، چين

ترين تو ي كهن

يران و وزيران
نشيني رشد شهر

ظهار اطاعت ظاه

بود كه به فرمان

شين ايران بودند

ص 10درس. ت

و. كنيد را مرور 
ـتوايي درسـت

در گزينه.  است

ي، ميزان دما و ع
انـد و بارنـ شـده  

ظر ميانگين بارش
هاي ديگر از نظر

در گ. شده است
  . ت

20  
 

( و علوم انساني 

زايش نفوذ و مو

فارس با هن خليج

ياي رازي حاوي
  

ه دست اميرها ب
نق اقتصادي و ر

عباس اظ اي بني

بو  گر از اقداماني

نش ن مراكز شيعه

ن گسترش يافت

صات اين بارش
ي نادرست و اسـ
م كشيده شده

عرض جغرافيايي
 زياد تشـكيل ش

   .دگي باشد

مداري از نظر ب 
ه  بوم ند با زيست

درستي بيان ش ه
تي آن شده است

)2(غرافيا 

 يازدهم؛ ادبيات

غول تيموري، افز

تجارت دريايي خ

محمد زكريا) ه
98ص  9درس 

 گرفتن زمام كار
جمله عوامل رون

ماً نسبت به خلفا

ي مكه يكي ديگ

ترين جمله مهم ز

ش از ادوار پيشين

 كه الزم مشخص
ت جنب استوايي
به زير هواي گر

  . ودي دارند

ويژه از نظر ع  به
 ارتفاعات بسيار

 زيادي فاقد بارند

هاي جنب ، بيابان
توان ها مي ژگيوي

به 1 تنها گزينه 
 منجر به نادرست

  جغ

سنجش

جتماعي عصر مغ

 پنجم هجري، ت
  100ص 

جدري و الحصبه
د. رود شمار مي ه

ت نسبي، قرار
 و منسجم، از ج

 و ساماني عموما

سوي المقدس به ت

ن، ساري و قم از

بيش) ربض(وني 

اي است  جبهه
عبارت 1 گزينه 

زيرا هواي سرد ب
بلكه حالت صعو

هاي بسياري ت
جغرافيايي باال و

هاي  است سال

كتاب درسي، 5
اين و. ن هستند

 صنعتي جهان
شدن كلمه تنها

    
 

  .رست است
هاي نظام اج گي
1  

  .رست است
هاي سوم تا سده
ص 9درس . تف

  .رست است
الج( و سرخك 

ر علم پزشكي به
  .رست است

 آرامش و امنيت
م ديواني منظم

  .رست است
هاي طاهري سله

  .رست است
مسلمانان از بيت

  38ص  4س 
  .رست است

، ري، گرگان)وار
  .رست است

جوقي شهر بيرو

  .رست است
نشانگر بارش» ف

براين اساس. ت
ز. ته شده است

كنند، ب ورد نمي
  .رست است

سرد و گرم تفاوت
سرد در عرض ج
چند كه ممكن
  . رست است

5تصوير صفحه 
ي بيشترين ميزان

   . د
  . رست است

ترين نواحي هم
اضافه ش 4زينه 

www.sanjeshse

در 1گزينه  .14
يكي از ويژگ

21ص  11
در 3گزينه  .14

در فاصلة س
گسترش ياف

در 1گزينه  .14
رسالة آبله
ارزشمند در

در 4گزينه  .14
برقرار شدن
استقرار نظام

  94ص  9
در 2گزينه  .14

اميران سلس
در 1گزينه  .14

تغيير قبلة م
درس. گرفت

در 3گزينه  .14
سبزو(بيهق 

در 3گزينه  .15
در دورة سلج

  
   

 
در 3گزينه  .15

الف«تصوير 
همرفتي است

جا نوشت جابه
برخو يكديگر

در 1گزينه  .15
هاي س بيابان
هاي س بيابان
هرچ. شود مي

در 2گزينه  .15
با توجه به ت
دمايي داراي
تطبيقي دارد

در 1گزينه  .15
در زمينة مه
ژاپن و در گز
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 زيرا ستند؛
 در ها آن ي

ب و هـواي  
 عمـدتاً  ـه  

ارزان  ـارگر 
 سـود  الت، 

نـه بـاالي    
يـه تـابش     

هـايي   مونـه 
موضـوع   1

ي نسبت به 
يا مقاومت 

طـي   ضافي
وقتـي   ـال 

متـر   8تا  ر

هـاي   ليـت     
طبيعـي بـر    

 و مقايسـه   
گـروه آب و    

 

ationgroup

هس چندمليتي ي
مركزي بخش الً

داراي آبورهاي   
چنـدمليتي كـ 
كـ نيـروي  از و 
محصـوال ايـن  ر

ين اسـاس هزين
ي طـوالني و زاوي
رده از جمله نمو

اما گزينه . دهد

ساسيت بيشتري
سيت بيشتري ي

اض هاي برف شد،
يخچـ معمـوالً  .د 
متر سانتي 1از  
   .برند مي لو

اث كـرده و فعال
 غلبه محـيط ط

ا مورد بررسـي
 مشـترك دو گـ

/12/1400(  

هاي شركت ويژه
معموال كه ستند

نـواحي و كشـو 
هـاي  شـركت  .د 

كننـد  مي ذاري
صدور و توليد ز

برا. كند ترل مي
ا ساعت آفتـابي
ي ساحلي گستر
د هت خاصي مي

   .ل طبيعي

ها حس خي سنگ
 كلسيتي حساس

باش سال در آن ب
آورنـد مـي  ديـد 
هوا دماي و يط
جلو به خود مراه

ر سـواحل احـدا
ن متن بحثي از

  .  كرده است

و هوايي كوپن را
شخصـاته از م  

06 هفتممرحلة (

و به بزرگ، هاي ت
هس هايي شركت 
سـاير  در هـا  ن

كننـد مـي  ليـت 
گذ سرمايه توايي

از دالر ميلياردها

ذارد و آن را كنت
اي كشورهاي با

شورهاي با نواحي
كند و به آن جه
ده است نه عوامل

با اين حال برخ
هاي مرمرين و

ذوب ميزان از ش
پد را ها و يخچال

به شراي بسته ت
هم را ي مختلف

ي بنـدري را در
طور كلي در اين

درستي بيان ك به

هاي آب و  گروه
ي رويـش گيـاه
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( و علوم انساني 

ها شركت نتيشن
چندمليتي هاي

آ مونتـاژ  هـاي  ه
فعال مبدأ كشور 

است نواحي رهاي
ساليانه م ها ركت

گذ يت انسان مي
ت خورشيدي بر
د ماهي براي كش
ك ن را كنترل مي
ات گسترده شد

ب. ي نسبي است
ه ن مثال سنگ

  . ي دارند

برف بيش بارش 
و يابد مي فزايش

حركت اين و كند
هاي اندازه در ايي

كه انسان شهري
ط به.  كرده است

اين موضوع را ب 

شترك هريك از
هي نامناسب براي

 يازدهم؛ ادبيات

تخصصي يا پالن 
ه شركت. دارند ز

كارخانه و ها عبه
مرزهاي از ارج

كشور در مزارع 
شر اين از رخي

 طبيعي بر فعاليت
تفاده از صفحات

وع اول صيدت ن
ي فعاليت انسان
حداث كارخانجا

وازدگي موضوعي
عنوان به. ي دارند

در برابر هوازدگي

وقتي. دارد جود
اف ها آن ضخامت

ك مي حركت به 
ها سنگ عظيم، 

طوري ك به. است
ن نواحي ايجاد

)الف و د(رد موا

شترك و غيرمش
ش و پوشش گياه

سنجش

محصولي تك ع
نياز زيادي ذاري

شع و دارد قرار ي
خا در ها شركت 
اين احداث با ،
بر. برند مي بهره 

ست كه محيط
 كوهستاني، است

يام سال و فعاليت
كه محيط طبيعي
ت كه منجر به اح

ها به هو يت آن
مقاومت كمتري

ي گرانيتي دها گ

وج دائمي يخ و 
ض و شوند مي كم
شروع رسيد تر
بولدوزرهايي ند

سان بر نواحي ا
 تجارت را در اين

براين اساس م. 
 

ن مشخصات مش
ول كمبود بارش

    
 

  .رست است
مزارع اغلب بان
گذ سرمايه به رع

صنعتي پيشرفته
اين. اند شده اد
هستند اروپايي 
خود مزارع در 
  .آورند 

  .رست است
بوط به نقشي اس
هن در كشوري
شيد در بيشتر ايا

دهد ك نشان مي
د يك شهر است

  . رست است
ها يا حساسي نگ

به بيان ديگر م 
مقايسه با سنگ

  .رست است
برف ها وهستان

متراك و انباشته 
مت 100تا  60ه 
مانن ها يخچال .ت

  .رست است
نگر اثربخشي انس
ناسبي از جمله
طرح نكرده است
 . رست است
توان جدول زير مي

طابق با اين جدو
 A است  . 

www.sanjeshse

در 4گزينه  .15
صاحب امروزه

مزا گونه اين
پي كشورهاي

ايجا مناسب
و آمريكايي

ها آن قيمت
مي دست به

در 1گزينه  .15
متن زير مرب
آه احداث راه

عمود خورش
هستند كه ن
جمعيت زياد

در 2گزينه  .15
مقاومت سنگ

.بقيه دارند
كمتري در م

در 4گزينه  .15
كو برخي در

ساليان دراز
به ضخامتش

است روز در
در 2گزينه  .15

متن زير بيا
اقتصادي من
انسان را مط

در 3گزينه  .16
با بررسي جد

مط. قرار داد
و Bهوايي 
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  )84ص. (ت
كشـورهاي    
جهان غرب 

ند، ولي بـا  
گ از زندگي 

  .است يلي
 

ش اصـلي   

  تار خود

ي را توجيه 

جهاني اول، 

موش شده 

 ،هاي بزرگ

هاي غربي 
 غرب قرار 

ationgroup

است  و تحميلي
 و جنـگ را از ك
ر، تحت سلطه ج

افزودن ت خود مي
، جنگ صنعتي
تحميو ي عارضي

 )86ـ  84ص 

چـالش بودند كـه  

8(  
8(  

سوسياليستي، رفت

ورهاي غيرغربي

  

در جنگ ج.اند ه
 84(  

ره به تازگي خام

ه امپراتوري. ست

نگ را از كشوره
ت سلطه جهان

/12/1400(  

امري عارضيه 
كننـد جـو مـي  

ر دوران استعمار

م جنگي برثروت
بعد از انقالبل 

امرييست بلكه 
ـ ص 3ـ فصل 10

شمندان معتقد

8(  

85ص( .بود ري
84ص. (دهد  مي

 ليبراليستي و س

هاي كشو مقاومت

)89ـ  86ـ  85

برآورد كرده نفر
ص. (ستفاده شد

 آتش جنگ كر
 85(  

 فراواني بوده اس

كنند و جن جو مي
ن استعمار، تحت

06 هفتممرحلة (

ذاتي نيست بلكه
وج  جنگ جست

اند كه در  كرده

ة تاريخ، با غنايم
همين دليل به. د

ذاتي نيي، امري 
درس. (رح كرد

 زيرا برخي انديش
  .فقير است

88ـ ص  3 فصل

 مناطق استعمار
ة كنت را نشان

ي ناسيوناليستي،

ي در مقابله با مق

85(  
5ـ ص  3 فصل

تا صد ميليون ن
اس بمب اتمر از 

  )85ص . (
ني آغاز شد كه

ص. (كردند يي
هاي شاهد جنگ

   3فصل

وج جنگ جست
اند كه در دوران ه

  

22  
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د غربي، امري ذ
براي ديگري را 

هايي منتقل دن

تحان در گذشتة
آيد دست مي ت به

معه جديد غربي
گتون آن را مطر

كار گرفته شد ه
شورهاي غني و ف

ـ 10درس . (ت

ي اروپايي بر سر
خطا بودن نظرية

هاي  قالب انديشه

هاي غربي  قدرت

5صحيح ـ ص  (
ـ 10درس) (89

تها را  هايĤن شته
ربا  دوم براياولين

پيش برد ي سوم
اين جنگ زمان 

آرايي يكديگر صف
ة تاريخ خود شا

ـ ف 10درس. (د

ديگري را براي ج
يي منتقل كرده

)2(شناسي  عه

 يازدهم؛ ادبيات

گ و جامعه جديد
، طرفك شرق
ها و تمد  فرهنگ

  )86ـ  84ص 

بود كه فات عتقد
 غلبه بر طبيعت
در فرهنگ و جا

 ساموئل هانتينگ

به گ جهاني دوم
ش اصلي بين كش

است  بلوك غرب

رقابت كشورهاي
ل قرن بيستم، خ

طرفين جنگ، در

عمليات نظامي

.ستم نام گرفت
9غلط ـ ص . (ت

كش.اند خ بشريت
ر جنگ جهاني
نه جنگ جهاني
.ستم نام گرفت
ر يشوروي در براب

شري در گذشتة
كردند مي  تعيين

ك شرق، طرف د
هاي ها و تمدن گ
(  

جامع

سنجش

 
جنگ در فرهنگ

 از فروپاشي بلوك
به) شرق و غرب

ـ ص 3ـ فصل 1

س فرانسوي، مع
 ثروت از طريق
دگاه او، جنگ د

كه«  ها گ تمدن

بعد از جنگدتاً 
چالشست بلكه 
داري ي سرمايه

 
راين دو جنگ، 

اني در نيمة اول
  )85ـ  8

و طر يني نداشت
  )85ـ ص 
اي بود كه ع ظريه

  
ن جنگ قرن بيس

است جهانيبلي 

هايتاريخ ن جنگ
و د هايشيميايي
آستانجهان را تا 

ن جنگ قرن بيس
هاي آمريكا و ش

جامعة بش.  است
روزي در جنگ

پاشي بلوكز فرو
به فرهنگ)  غرب
)86ـ ص  3صل

    
 

 . رست است
 آگوست كُنت،ج

پسزان غربي، 
گ ميان بلوك ش

10درس. (بودند
  . ست است

شناس جامعه: كُنت
جربي و صنعت،

از ديد. بندد رمي
جنگ«نظريه : ن

  . رست است
ال و جنوب عمد
شرق و غرب، نيس

كشورهاين اول، 
 . رست است

ن عوامل وقوع ا
جنگ بزرگ جها

4ـ ص  3 فصل
  . رست است

منشأ دي جهاني، 
غلط ـ. (كردند ي

ها، نظ گ تمدن
)86حيح ـ ص 
ترين نام جهنمي
تقابال و جنوب 
  . رست است
ترين جنگ، بزرگ

ه سالحين بار از 
شكي كوبا، كه ج

ترين نام جهنمي
نيروه دو جنگ، 

اي اجتماعي يده
ي خود را با پير

  . رست است
ن غربي، پس از
ن بلوك شرق و

ـ فص 10درس. (د

www.sanjeshse

   
 

در 3گزينه  .16
ـ از ديدگاه

پرداز ـ نظريه
جنگ(غربي 

قرار گرفته ب
در 2گزينه .16

آگوست كُـ 
رشد علم تج
بشر رخت بر

هانتينگتونـ 
در 4گزينه  .16

مفاهيم شما
بين بلوك ش
مراد از جهان

در 3گزينه  .16
ترين ـ از مهم

ـ وقوع دو ج
ـ 10درس(

در 1گزينه  .16
هاي ـ جنگ

را توجيه مي
ـ نظريه جنگ

صح. (كرد مي
ـ جنگ ويتن
ـ تقابل شما

در 2گزينه  .16
ـ اين دو ج
براي نخستي
ـ بحران موش
ـجنگ ويتن

در اين. بود
ـ جنگ پدي

اغلب مرزهاي
در 1گزينه  .16

پردازان نظريه
جنگ ميان(

گرفته بودند
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ير كشورها 

برند كه  مي
امع غربي، 
مشترك و 

د اقتصادي 

قالي براي 
سوسياليسم 
وصي قائل 

ي سياسي 
. ي ساختند

يك از اين 

را   جهاني

مع مركزي 

موجب شد 

4(  
گي و عمل 

 با شناخت 
اي  چ برنامه

 روشنگري 

ationgroup

ي ديگرند و ساي

كار م  كساني به
ين نظريه، جوا

هاي م گذاري ايه

 فقير را به ابعاد

اي انتق را مرحله
س. هستند گرا عه

ه مالكيت خصو

عماري، جغرافياي
 هويت جديدي
ي ي كه براي هر

ب يك فرهنگ

صورت جوام را به

جوامع اروپايي م

  )47ص (
48ص(طال   تب

ي در سطح زندگ

  گي مردم 

كرد دنيوي،اگر
 خدايي كه هيچ

وقتي.پيدا كرد 

/12/1400(  

 الگوي كشورهاي

اين اصطالح را
اساس ا بر. اند ده

ها با سرما ؛ آن
  .نند

شورهاي غني و
89(  

، سوسياليسم ر
رويكرد جامعهدو 

لي كمونيسم به

ل فتوحات استع
 از اين مناطق،

هاي جديدي يت
  )67ـ ص  2

هاي مطلوب ژگي

ه جوامع غربي ر

تقال ثروت به ج
  )58ـ  57ـ 

(ن اقتدار كليسا 
كا و باال گرفتن

يت قرون وسطي

ها، رفتارها و زند

وشنگري با رويك
يعني اعتقاد به

گرايانه ل حس

06 هفتممرحلة (

ي توسعه يافته،

ا. تي اشاره دارد
يف و فقير شد

كنند؛  حل مي
كن ز را آسان مي

ش و نزاع بين كش
9ـ  88ـ ص  3ل

ماركس،. گويند
د -گرايي ليبرال

داند ول طلق نمي

دنبال رآمدند و به
يك س براي هر
هو. شكل گرفت

2ـ فصل 8درس

ويژآن فرهنگ، 

شكل گرفت كه 

ع آمريكايي و انت
ـ 55ـ ص  2صل

فرو ريختن =سا 
يك رت، كشف آمر

ي كه در مسيحيت

ر سطح هنجاره

رو. داشت گرايانه
دئيسم ي. شود ي

شكلستم، بيشتر 
  .آورد مي
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( و علوم انساني 

رد كه كشورهاي

روتمند و صنعتي
ي مركزي، ضعي

غربي رهاي غير
رهاي مركز كشو

برند كه چالش ي
ـ فصل 10درس

گ ماركسيسم مي
فردگدر مقابل  -

ن را مطآ داري

ي استعماري در
پس. ديد آوردندپ

ري از جهان ش
د. (سكوالر است

 به ميزاني كه آ
  

صادي جديدي

فريقايي به مزارع
ـ فص 7درس. (د

ن دنيا طلب كليس
تجار = ـ رعيتي

تحريفاتي =يسا 

ياگرايي رايج در
 

گ شكلي عقلتر 
منجر مي دئيسم

ي نوزدهم و بيس
پديد م ي سكوالر

 يازدهم؛ ادبيات

ن نكته اشاره دار

ي كشورهاي ثر
ملكرد كشورهاي

كشي از كشور ه
هاي پيرامون به

كار مي  كساني به
د. (ز توجه دارند

، ماسي ماركس
-سم و كمونيسم
د رخالف سرمايه

هاي صورت قدرت
ها پ يگر فرهنگ

هاي ديگر  بخش
هويتي قومي و

ي غالب باشد،
.وردارخواهد بود

ي سياسي و اقتص
  .ي درآورد
پوست آف ي سياه
پيدا كنندبرتري 

عنوان رقيبان  به
شاورزي ارباب ـ
عنوي توسط كلي

دني = روشنگري 
 )50ـ   49ـ  4

م ميالدي، بيشت
د پذيرد به  نمي

هاي ري در سده
علم تجربيوعي 

سنجش

، به اينمانده قب
  .هند

به نقش مركزي 
سبب عم وني به

 از طريق بهره
ل ثروت ازكشوره

را ك  استعمارزده
 فرهنگي آن نيز

هاي سيا نديشه
سوسياليس. نست

برقد است ولي 

7(  
 

ص توسعة خود به
ور خود براي د
هاي جديد در

شود، ه  ساخته مي

 در سطح جهاني
 از انسجام برخو

دهي سازمانستم، 
جوامع پيراموني

هاي  انتقال برده
داران جايگاه ب ن
 

هاي محلي درت
بور از اقتصاد كش
ود در پوشش مع

هاي رش فلسفه
48ـ  47ـ ص  

هفدهم و هجدهم
 اينكه وحي را

روشنگر. ر ندارد
 محدود شود، نو

    
 

  . رست است
يافته و عق وسعه

ها را ادامه ده ن
مركز و پيرامون

رهاي پيراموكشو
 دروني خود را

المللي، انتقال ن
استعمارگر وح 
كنند و به ابعاد ي

  . رست است
اپايبند به اي 

دانس كمونيسم مي
 خصوصي معتقد

79ـ ص  3صل
 . رست است

ها، در مسير ت ت
در مناطق حضو

ه ملت  -، دولت 
رافيايي جديد س

  . ت استرس
ه يك فرهنگ
، جامعة جهاني
ة نوزدهم و بيس

صورت ج مع را به
،داري رت و برده

ن نسبت به زمين
 . رست است

روز پادشاهان قد
هاي عب دن زمينه

ملكرد دنيوي خو

دن زمينة گستر
2ـ فصل 6درس

  . رست است
هاي ه  در سده
دليل ه باشد، به

ت و سعادت بشر
حسي و تجربي

www.sanjeshse

در 4گزينه  .16
توـ اصطالح 
بايد مسير آ
مـ اصطالح 

معتقدند، كش
هاي چالش

معاهدات بين
ـ دو اصطالح
محدود نمي

در 4گزينه  .16
ها به ديدگاه

رسيدن به ك
به مالكيت

  . نيست
ـ فص 9درس(

در 3گزينه  .17
ملت -دولت 

جديدي را د
ترتيب، بدين

مناطق جغر
در 2گزينه  .17

كه ـ هنگامي
داشته باشد،
ـ در دو سد
و ديگر جوام

رشد تجارـ 
كه بازرگانان

در 3گزينه  .17
ـ ظهور و بر
ـ فراهم آمد
ـ توجيه عمل

  )49ص(
ـ فراهم آورد

د) (50ص (
در 2گزينه  .17

ـ روشنگري
عقلي همراه

ايتبراي هد
به شناخت ح
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رها از بشر 

ي عدالت، 
راي رهايي 
 مسلمانان 

 يت نويدشر

ها، شيفتة  ن
جان و مال 
 براي بقاي 

  .د
  .نند
از بين  ت،

 و يكـي از     

شمانشـان      

شته شد يـا  

هـاي   سـت  

پرسـم و   ـي    
  .وند است

ري اعتقـاد    

ationgroup

 هنجارها و رفتا

ل آدميان، اجراي
آنان بر. اند شده
اسالم،. سازند ي

ين حق را به بش

آيد كه همة آن ي
ت مقهور، مالك ج
ك جامعه مردم
ر خودداري كنند
كن ز استفاده مي

ر قرارگرفته است

ختصـاص دارد

ور خورشـيد چش

ان فلسفي نگاش

گيـاس از سوفيس

معـي سـؤالي مـ
حقيقي فقط خداو

درت فـوق بشـر
  .ت

/12/1400(  

نوب يا بد بود

ي شكوفايي عقل
ران مبعوث شكب

 ساخته، وادار مي
 و حاكميت دين

هنگامي پيش مي
خواهند ملت نمي

 از آنجا كه در يك
بر يكديگر چيرگي

نيز ودتاي نظامي
اي ديگر جامعه ي

 

ه فلسـفة هنـر ا

ند بـا ديـدن نـو

هايي كه به زبا ه

وتاگوراس و گرگ

كه وقتـي در جم
كه داناي ح حالي

عدالت و قدم و 
پذيرفت دايي نمي

06 هفتممرحلة (

ها و خو و انديشه

پيامبران براي. 
 حاكميت مستك

هاي انسان  بت
ن بر مستكبران

كنند و اين ه مي 
ها ن آن. ران است

 چيره شوند ولي
دند، ناچارند از چ
ه به خود، از كو
صادي يا نظامي

 .لسفي هستند

بنيادين هنر، به

ه بيرون غار برون

ها يا قطعه جموعه
   

ن هستند و پرو

آن اين است ك ل
دانم در ح  من مي

شود كسي به علم
ورشيد را به خد

24  
 

( و علوم انساني 

ط بودن باورها و

ق خداوند است
 مستضعفان از

هاي ديگر و سان
روزي مستضعفان

كديگر همكاري
قهور كردن ديگر

چ جامعة خود نيز
ود به هم نيازمند
 نيروهاي وابسته
حت تصرف اقتص

  .پذيرد  مي

ن نبوده و غيرفل

سش از مسائل ب
  . جامعه است

هار آزاد شده و ب

يرا نخستين مج
.گار مانده است

سان يونان باستا

اند و شايد دليل ه
داند، نچه او نمي

ش نمي: گفت  مي
د كه او ماه و خو

 فلسفه

 يازدهم؛ ادبيات

ص درست يا غلط
(  

ترين مخلوق و ب
نيا و آزادسازي
را به بندگيِ انس

پيرداند و  ن مي

ها با يك  ساير ملت
خوار و مقه   مردم

بر يكايك مردم ج
 اقوام ديگر بر خو
 قدرت رساندن

اي كه تح منطقه
عة مسلط را نيز

ساسي و بنيادين

پرس. مربوط است
 فرد يا اصالت ج

سرعت از غا ر به

شود، زي  ياد مي
به يادگ ن باستان

شناس س از جهان

ي مشهور ساخته
كنند كه آنچ ر مي

خداوند است و
دهد له نشان مي

سنجش

امكان تشخيص ي
)43ـ ص  2صل

يباترين و محبو
ت در دست اغن

ها ر اندكه انسان
زادي مستضعفان

(  

ي غلبه يافتن بر
هدف اين.شند 

ي دوست دارند ب
جلوگيري از غلبة

براي بهتعمارگر 
ومت فرهنگي م
ي فرهنگي جامع

  )24ـ  23ـ  

 ديگر، مسائلي ا

 به علم اخالق م
ي بحث اصالت

ن گرفتار در غار
  . شود 

هد تفكر فلسفي
ه داشته از يونان

رس و پارمنيدس
 

غلط مرا به دانايي
هد حاضرين تصو

ي حقيقي فقط خ
اين جمله.  بشود

    
 

شناختي  معرفت
ـ فص 5درس. (ود

  . رست است
هنگ اسالم، زيب
ز چرخش ثروت
ا نجيرهايي آمده
ه تالش براي آز

21ـ ص  1صل
  . رست است

،براي مردم تغلب
م و ملل ديگر باش

چنين افرادي. شد
ر اقوام ديگر و جل

هاي است دولت: 
مقاو: م فرهنگي

م مغلوب، برتري
19ـ ص  1صل

  .رست است
ارات سه گزينة
  .رست است

 دروغ و خيانت
فة علوم اجتماعي

  .رست است
طون، اگر زندانيان

فرسا مي  طاقت
  .رست است

عنوان مه ستان به
ها غلبه ي در آن

  .رست است
ليتوس، فيثاغور

 .شوند سوب مي
  .رست است

اي به غ عده: گفت
تواند پاسخ بدهد ي

  .رست است
قد بود كه داناي
 ولي منكر خدا

www.sanjeshse

در بحران ـ
شو سلب مي

در 1گزينه  .17
عقل در فره
جلوگيري از
آدميان از زن
را موظف به

  . دهد مي
ـ فص 4درس(

در 1گزينه  .17
در جامعة تـ 

غلبه بر اقوام
باش... خود و 

خود، غلبه بر
استعمارنوـ 
امپرياليسمـ 
و قو رود مي

ـ فص 3درس(
  

  
در 1گزينه  .17

محتواي عبا
در 2گزينه  .17

قبيح بودن
مسائل فلسف

در 4گزينه  .17
از نظر افالط
دچار دردي

د 3گزينه  .17
از يونان باس

جنبة فلسفي
در 2گزينه  .18

تالس، هراكل
مشهور محس

در 4گزينه  .18
گ سقراط مي

مخاطب نمي
در 2گزينه  .18

سقراط معتق
داشته باشد
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@sanjesheduc

  .ت

يي كنـد و     

كنيم بدان 

ست آورده 

س مجـرد و    

 مؤسسـان   
از مدافعان 

ت تأثير هـر  
گزينـه  . ت

جويي و  يب
 نوجوانـان    

ationgroup

طق مربوط است

حبـت را شناسـاي

ك زي را حس مي

دس ت شهودي به

وجـود نفـس  بـه  

يكـي از. د بـود   
پراگماتيست و ا

رشد افراد تحت
ي اشاره شده است

گرايي و عيب رمان
ي شـناختي در

/12/1400(  

يدن به علم منط

ـادي، درد و محب

رسيد و اگر چيز

صورت الهاما  به

 مانند معرفـت

ت تجربـه معتقـد
جيمز فيلسوفي 

  .عتقاد دارد

  . شده باشند

هاي ر ين تفاوت
عامل محيطي 4

،آر فرد بودن به صر
كارگيري توانـايي

  . دو نيستند

06 هفتممرحلة (

ي درست انديشي

  .خت است

  .ارد

شـا فـس ماننـد  

وان به حقيقت ر

 طريق اشراق و
  .ها بنا نمايد

اند، ست نيامده
  .جربه ندارد

رزيد و به اصالت
ويليام ج. ت بود

ود عرفاني نيز اع

 . وكار دارد

شناختي مواجه

بنابرا. ثتي است
4 شده و گزينه 

 احساس منحص
ك ر مورد نحوة به

ر به تفكيك آن
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( و علوم انساني 

هاي قواعد و راه 

 معرفت و شناخ

ت تجربي نام د

حاالت دروني نف

تو  راه عقل، نمي
  .د

د آنچه را كه از
را بر پاية شهوده

د كه از تجربه به
زي به حس و تج

ور جربه اصرار مي
رد، اوگوست كنت
ربة ديني و شهو

ژه شناخت سرو

ش هاي روان زمون

تأثير عوامل وراث
ل وراثتي اشاره

، ه انتقاد ديگران
ها در  در توانايي

 همه افراد قادر

شناسي

 يازدهم؛ ادبيات

.اسي قرار دارند

براي رسيدن به

آيد، معرفت ت مي

تواند ح روني، مي

اه حس و نه از
دهد وني خبر مي

ي كرد و كوشيد
م فلسفي خود ر

دارد ك هايي رفت
ن قبيل امور نياز

ميت حس و تج
ن بار استفاده كر
است كه به تجر

، با وا رد مطالعه

ه با استفاده از آز

ت تحت طي و هم 
تنها به عامل 2و  

  .شده است

حساسيت به:  ل
دم پختگي الزم

 به همين دليل

ش روان  

سنجش

شنا حوزة معرفت

ة توانائي انسان ب

دست س و عقل به

ده از حواس بير

سطائيان، نه از را
يك واقعيت بيرو

ي تأكيد بسياري
و در نهايت نظام

طور ذاتي معر به
سان در فهم اين

ي بود كه بر اهم
طالح براي اولين

گراياني ا ز تجربه

ن موضوعات مو

راد عادي جامعه

ير عوامل محيط
1گزينه . شود ي

 محيطي اشاره ش

ي نوجوانان شامل
عد 1گزينه   .ت
  .ارند

كي با هم دارند،

    
 

  .رست است
ها در ح ير گزينه

  .رست است
وستة علم نشانة

  .رست است
 با همكاري حس

  .رست است
، عالوة بر استفا

  . نظر دهد
  .رست است

گوراس و سوفس
 كه حس ما از ي

  .سترست ا
ر معرفت شهود
استداللي كند و

  .رست است
ت عقل انسان ب

نظر دكارت انس به
  .رست است

ستين فيلسوفاني
 كه از اين اصط

او از. اتيسم بود

 .استرست 
، در تبيين ي نوين

 .رست است
، افر از هر روشي
 .رست است
تأثي  شد هم تحت

وامل بررسي مي
 عامل وراثتي و

 .رست است
غييرات شناختي

گيري است صميم
ختگي الزم را ندا

 .رست است
كز ارتباط نزديك

www.sanjeshse

در 1گزينه  .18
محتواي ساي

رد 1گزينه  .18
پيشرفت پيو

د 3گزينه  .18
معرفتي كه

در 1گزينه  .18
نيروي عقل،

ها بارة آن در
د 3گزينه  .18

از نظر پروتاگ
معنا نيست

در 1گزينه  .18
سهروردي بر
بود، تبيين ا

در 4گزينه  .18
از نظر دكارت

ب. وجود خدا
در 2گزينه  .19

بيكن از نخس
پوزيتيويسم
اصلي پراگما

  
  

در 2گزينه  .19
شناسي روان 

در 1گزينه  .19
شايد بيش ا 
در 3گزينه  .19

تغييرات رش
دوي اين عو

به هر دو 3
در 1گزينه  .19

تغپيامدهاي 
مشكل در تص
است كه پخ

در 4گزينه  .19
توجه و تمرك
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@sanjesheduc

ـطه انجـام   
د، كـارايي    

، بـه   سـتمر       

ي محسـوب    
  .ي نيست

  .است

ـون گفتـه        

نـده را بـه   

  .شـود   مـي  

ن نـدارد و   

ationgroup

وجه كه به واسـ
ك تكليـف باشـد
يجـاد توجـه مس

زگردانـي حسـي
جز انواع رمزگرداني

 اطالعات بوده ا

 پديـده اثـر آزمـ

  .رد

  .دهد ي

  ن راه حل

گيرن رد تصـميم  

ي است، مـردد

هـاي آن  اولويـت   

/12/1400(  

شي از تقسيم تو
ر انجام دادن يك
 مفيـد بـراي اي

ري از جمله رمز
ج 4و  3گزينه  .د

شكال در تداخل

كندكـه بـه ايـن

آگاهي كامل دار

ئله را افزايش مي

ي و ارائه بهترين

،فـر  هر اولـويتي 
.  

جهاتي ناخواستني
  .ود

هـا يـا  انتخاب
  .ظر دارد

06 هفتممرحلة (

اثر منفي ناش 3 ه
، درگير  مختلف

ثر مـدت زمـان

شنيداري و ديدار
 و خالصه باشند

گويي اش ر پاسخ

ك تر مي را توانمند

دهد، آ  انجام مي

توانايي حل مسئ

معيار براي داوري

ديگر  به عبارت 
ال ًنادرست است

خواستني و از جه
شو چار ترديد مي

شناسايي تعداد
 اولويت مورد نظ
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در گزينه  . است
اگر حواس 2نه 

ورد دقيق حداكث

رمزگرداني ش .شود
جز يا كلي به  جز

ملكرد ضعيف د

يابي موفق آنان ر

ست و به آنچه

ت 4و  1گزينه .ت

، ارائه م  راه حل

. احتمالي باشد
كامال 2و  1زينه 

 كه از جهاتي خ
گيري دچ تصميم

حلة دوم يعني ش
ا و نتايج اجراي

 يازدهم؛ ادبيات

تر ع توجه ارادي
گزين. يابد ش مي

برآو. رست است
  .تگي دارد

ش ايي تقسيم مي
صورت توانند به ي

آموزان عم  دانش

 مكرر جهت بازيا

 درگير موضوع ا

ير بازنمايي است

، ارائه حل مسئله

هاي همة گزينه
گز .طلوب نباشد

خاب يك هدف
و در نتيجه در ت

يگر اشاره به مرح
 بررسي پيامدها

سنجش

، نوع گاهي بيشتر
گردد، كاهش  مي

پاسخ در 4زينه 
ري تكليف بستگ

، ديداري و معنا ي
سي يا معنايي مي

 عدم استراحت

هاي م در آزمون

ئله است، كامالً

 نوع نگاه يا تغيي

تعريف ح:  راحل

تواند شامل ه مي
يت مط است اولو

ناب فرد در انتخ
 در نظر بگيرد و

 
ن چهار شغل دي
حلة هفتم يعني

    
 

 .رست است
 توجه هرچه آگ

يجادند تكليف ا
و در گز   داشت؛

 شخصي و دشوا
 .رست است

ه انواع شنيداري
هاي حس زگرداني

 .رست است
دليل طالعات به
 .ست است

آموزان دوازدهم ش

 .رست است
ر حال حل مسئ

 .رست است
،به معني تغيير

 .ست است
شامل مر  مغزي

 .رست است
گيري م  تصميم

، اما ممكن ساند
  .رست است

هاي گرايش اجتن
د ميزان خطر را

.رست است 
ل معلمي از بين
لي اشاره به مرح

www.sanjeshse

در 4گزينه  .19
در 1گزينه 

همزمان چند
بهتر خواهد

هاي ويژگي
در 3گزينه  .19

رمزگرداني به 
رمز .شود  مي

در 2گزينه  .19
در تداخل اط 

درس4گزينه .19
شركت دانش

  .شود مي
در 1گزينه  .2

فردي كه در
در3گزينه  .2

، تغيير تصور
در2گزينه  .20

روش بارش
در 3گزينه  .20

اولويت يك 
رس مقصد مي

در 1گزينه  .20
ها در تعارض

بنابراين بايد
در 4گزينه  .20

انتخاب شغل
رضايت شغل
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