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 آزمايشي آزمون پاسخ تشريحي
  اول مرحلةـ  يازدهمسنجش 
)10/8/1398(  

 )يازدهم( و علوم انسانيدبيات ا  

  

  :باشد ده مياز طريق سايت اينترنتي زير قابل مشاه آنروز برگزاري  آزمون، عصر ةكارنام

www.sanjeshserv.ir  

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

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

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

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

    sanjesheducationgroup@  هاي آزمايشي سنجش كانال تلگرام آزمون
 

11از  4آزمــــون   
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@sanjesheduc

: »خيرخيـر 

   

و  برو  بر و 
 تَلخَنـدي   

  .ندارد يه

 خـود هـم   
اسـت كـه   

عالقة ت به 
  .اند ن

تنهـا  » ـف 
، همـان  قـاً 
 (= »بيـان «

 ـ  ]زاد مـي  
د را يافتـه،   
عشـق هـم    

اولي و ) 4 

ationgroup

خ«. شـدن  حيـر 

.دهنده مژده: »ر

   .ن

هرهم با امثال 
گيرد بـه مي س
تشبياست كه ) 

است، درون ت
ـي اتشبيهــ  ـه 
است مجازخود  

مزاحمانجملگي 

كـ«) 2در ! جـد؟ 
مطلق  حقيقـي، 

«بـا   تضـاد  ينـة 

عـين آدم[صـبح  
خـود بـه  مشـبه   

بـه ع شـكني  ـه 

در. ندمتضادقي 

/8/1398(  

متح: »ماندن فرو

مبشر«) 4در . ه

  .ارزگ ]حق

مينزو  ]طي است

ه لفظ و معنادر 
ركن جناسرا  نما

)2، فقط  گزينه

صفتهم كه ) 1 
بـ مشـبه ، جملـه  

ني غير حقيقي
ج ـ. ن وي است

آن بگنج درــي  
معنيدر » حرف

به قري، نوشتهد، 

ص مـان زيبـايي   
جداگانـه لـب  

شيشـدادن  ـبت 

باقي جز سومي) 3

10 مرحلة اول( 

ف«. ن بوده است

كناره: »كران«) 

ح[) 4در . استو

الخط غلط رسم 

د به اين مهمي ه
ن نقش از قماش 

براي ردباز . ارد

در» ساق سيم«
سـند جم عنوان 

معن است كه در 
 از زمرة عاشقان

ـ»هوسـ«چگونه 
ح«هم ) 4در . ت

خود غير حقيقي

بـه همن رو كـه  
)در الف. است ه

، و نسـهـا  غـم ز 
  

3در . اند مترادف
  )14صفحة 

2(

2  


ت و علوم انساني

« .  

هذيان هاي آن نه

2در . ]ظي كرده

وخ) 3در . حسن

نمونة )اء(» ا«ز 

هآرايبارِ ! ندارد س
ييتكواژهام كه 

دا جناس تام ي

«. معشوقهمان 
، به»موجـ«) 2 
اي كلمهتك» ها

ر شاعر، كه خود

باشد، آن گاه چ
است دست ضاف

معني غست در 

از آن ]صرع دوم
وجه شبهشكارا، 

اند از استعاره ها 
 .است  استعاره

مباقي  ـ  تضادز 
ص. (برقرار است

2(و نگارش )  

ش يازدهم؛ ادبيات

»طعم«و » راهي

 كه يكي از نشانه
  .)بر اسب

بازي لفظ دامت

لحابو): 2در . ]ن

بعد از» ء« حال 

3 (اللـح.  

جناساي ديگر 
سؤالي را هم. ود
ويجو  جويدر  

هموصوف ست؛ 
در. ستعاره باشد

ه مگس«) 4 در 
از منظرـ ق كه 

نب كلّهود، معادل 
مضت؛ بلكه خود 

اس» قلم«ديد كه 

د محذوف در مص
هم، آش ييه زيبا

شيشههم ) ب. 
نوعيدانيد كه  ي

يافته از شكل م
ب تناسب چهارمي

)2(فارسي   

سنجش

گمر«، »چانه«، 

هاي آن ه و پرد
نشستن بر(شدن 

ندطراح با مفهوم 

ي آسما[اقض از 

و به هر[) يعت

3در  ).جشن(ور 

2(  

ه تاچ كدام از س
شو بار نمي كهو 

)1فاصيل، فقط 

ا نشين موصوف
اس تواند نميس 
فقط. است جمله

معشوق ِ »شكر« 

خو عني حقيقي
گرفت دستاز  ز
برگرد) 1 مجازه 

ول و مرجع نهاد
به؛ تشبيهد، هم 

.گل #بد؛ خار  
يهم شما بهتر م

كلمة دو ز گروه
چاند و در  گرفته

    
 

 .رست است

،»بختي سيه«): 

 .رست است

تورم سر و مغز
سوار ش: »شستن

 .رست است

ط[نشين  هم: »م
 .رست است

]خالصي[ ].ي
 .رست است

ضيجمع ( عضيا 
 .رست است

وس): 2در . ست
 .رست است

10 ،13 ،16 ،24
 .رست است

چون هيچ جناس؛
و بهو  باو  تاو  ر

با اين تف. گذريد
 .رست است

صفت جان» رو ش
؛ پسمشبهد، هم 

ج نهاد محذوف
جمع شيفتگانِ

 .رست است

معبايد در » سر«
مجازتوان آن را 

حاال به. استي 

 .رست است

نهاد در مصرع او
دارد تشخيصم 

 #نيك ) در ج
ه تشخيص؛ ست

 .رست است

جز) 1در . تضاد 
شكل گ ها ترادف

www.sanjeshse

  
 
در 3گزينه  

)3ترتيبِ  به
  )نامه واژه(
در 2گزينه  

ت: »سرسام«
برنش«. سريع

در 3گزينه  
نديم«) 1در 

در 1گزينه  
از كار[ غفرا

در 1گزينه  
.ذات و غقو

در 4گزينه  
ساخبر): 1در 

در 2گزينه  
0صفحات ( 
در 1گزينه  

جبا تكيه بر 
برو  گرو  در

بگذاريد و بگ
در 4گزينه  

ترُش«) 3در 
دارد به مشبه
ـشمشبهـ

جمشابهت از 
رد 1گزينه  .

«اگر ) 3در 
نيامده كه بت
نشانة الفبايي

  ). گفتار
در 3گزينه  .

ن[ گل) در د
هم خندد مي

د. دندان نيز
تشخيص اس

در 2گزينه  .1
يك  به يك

متاز  سومي

erv.ir

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.
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9.
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@sanjesheduc

الزم دارد؛  
ـ   اسـت، و  

 اسـم فتـارِ  

را  غنا اران
ثانياً ! يست
روز «ر بـه   

) مـه چيـز  

م ك اسـتفها     
انـه تيمـار    

  )15حة 

ationgroup

  هول
  خص مفرد

  .ج

  .م
  .م

سـاز  ـد وابسـته  
فعـولي مـرخّم   
رفاز مـن اسـت    

گسا بزم مي) 2و 
 لزوماً معشوق ني

نـاظر» زانيـدنش 

هم(=  ال و پايين

ي در قالـب يـك
نـه بيگا«: وينـد 
  )  12حة 

صفح. (ش شدند

/8/1398(  

مجه ⇐ معلوم
شخ دوم ⇐مع 

ج.ش .3 ⇐. م

م.ش .3 ⇐. م
م.ش .3 ⇐ج 

پيونـ قاعدتاًخود 
صـفت مف، نـوع  
با آنچه پـيش ا 

و) 1تازه در ! ت
طرفاوالً ) 4ما 
آموز دعـا  و را ر 

باالگويد از  مي س،

ايـن يكـي[هم 
گو هـر سـه مـي   

صفح! (ش نشسته

 )13فحة 

خود دچار حسنش

10 مرحلة اول( 

م: شناسه
شخص جم اول

م.ش .1

.ش .3
.ش .3

  

پيش از خ  قول
، در»گفـت «): 

]كه[ه تا بگويد 

به او بند است يي
ام. »]گشادن/ ن 
بيمـار آن مـر  م

   ،يش

  ) 10فحة 

بالعكس درست 

ه) 4و ) 3گيريد؛ 
به هر حال، ه. ه
جايش ماهناچار  

صفح. (گرفت خدا

 حذر كند، اما خ

3  


ت و علوم انساني

  شدة فعل ل
  اي شده

  شد نداهـَ

  φ شد
 دشو  

)14صفحة . (ن

نقل ]كه[گيريد 
)3اما در . »~ 

آمده! كه نيامده

ادب غنايه نفَس 
بستن[ احسان –

السال عليه غامبر
  :»؟حساناإل

د جمله پيش پي
  ،د
  ،جو فطرْ
  ،يد

  ؛ نوا
صف( »واب معتبر

،)3ل آن كه در 

مالك بگ مونسي
گفته) 3گويد كه 

حاالبوده كه  ي

ختوان  را مي )ه 

از عشق يوسف

ش يازدهم؛ ادبيات

صورت مجهول
ش كرده ~

خوا كرده ~

بش كرده ~
كرده ~

رفتنيعني » دن

 بگيريد و ياد بگ
]كه[بگفتم «): 

بيهوده ك)  اضافه
 

ت؛ يعني آن كه
ِ–در «: آرايهان 

غپي كردن صيت
ا لّاإحسان زاء اإل

بهر حق كشتيد 
خم وفا انداختيد
ن در چمن بر ط
اي فس آب آورده
گلشن و برگ و
ف و احسان و ثو

حال. است اآگاه

مو بيش از بيان 
خواهند بگ را مي
يك همدمي قبالً

)جي  )ِب لفيق

دادند كه ا د مي

سنجش

  فعل معلوم
  يما كرده ~
 مـَخواهـ ~

  كرد
  φ بكرد ~

  ـندكُنـَ~

شد«در اين يكي 

مالك را) 2در 
)4. »~] كه[ت 

كسرة(» ِ-«آن 
 ~ ةگفت= » د

17.(  

است قمعشو طاب
يز ساختار يكسا

وص«ذيل عنوان  
هل جز«شد به 

// هاي خويش ش
و تخا اندر//  ختيد

سرايان خوش//  و
در جحيم نف//  د
سبزه گشت و گ 
لطف//  !اي پسر 

مطلقاً ناويد كه 

مقصود روشنشو  
همان ر ]تر رياب

ق دست كم): 2ر 

تل، به داور زگررو

ن كه زليخا را پند

    
 

 .رست است

  زينهگ
1(  

2(  

3(  
4(  

  )22و  21
 .رست است

اند؛ د اسناديگر 
 .رست است

د ]»گفت«عد از 
گيو بدو گفت«: 
؛ آمضاف، نقش 
ِ سپهبد– گفت«

 .رست است

7تا  15صفحات 
 .رست است

طرف خط) 3و  
ني) 3و ) 2ه؛ در 

موالنارسد بيان 
ـي باتلميحـرفاً 

 اين جمله آتش
را چو باغي ساخ
وا  و تسبيح اندر
ايد ا اجابت كرده
// ز در حق شما
؟سان را مكافات
 .رست است

گو رت سؤال مي
  )10صفحة (

 .رست است

لحن صريحطر 
 البته كَمكي دير

اما در. » دوست
 .رست است

پير يتوذهنيِ  
 .رست است

؛ اين»ف و زليخا

www.sanjeshse

در 3گزينه  .1

1صفحات ( 
در 2گزينه  .1

سه تاي ديگ
در 3گزينه  .1

يِ بع[» كـ«
)1بنابراين، 

رد ـ  تر مهم
«؛ پس كنيد

در 1گزينه  .1
ص( 2نگارش 

در 4گزينه  .1
)2و ) 1در 

غَنا بخشيده
ر به نظر مي

و صر» مبادا
چون شما«

نفس ناري ر
ذكر بلبالن

داعي حق ر
دوزخ ما نيز
چيست احس

در 3گزينه  .1
در بيت صور

! (آگاه است
در 2گزينه  .1

را به خاط) 1
وـ انكاري  

خوردش نه
در 4گزينه  .2

گروه اسمي
در 2گزينه  .2

يوسف«قصة 
  

erv.ir
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@sanjesheduc

كه پيروزي 
ـل اوسـت   

 شـفيع تن       

در . كنـد  ي
سـت بـر   دا 

ه سبب 

داشت  مي
ه شكل 

 ←ب 

ه مذكور 

سر مستي 

  وتَهص← 

سيار ، يك 

ونَ 
 .(

ationgroup

ست ك رد زميني
كند؛ و عاقـ ه مي

 اسـت بـه يـافت

مي توكل محض 
سـاية خد؛ بلكه 

به« و عبارت ) 4

دوست« راري 
كند و به اثر مي

كُلُّ الشبا)  4و  

 باشد و در جمله

با س ←مرحينَ  

–)  1رد گزينه 

ي بستخفيف ←ر

ال يصعرو –)  4 
هاد ساير گزينه

/8/1398(  

جنگ با همĤور) 
، چهره»ختر بد

 صـرفاً اميـدوار

سفارش به) 4 
؛خدا نيستاس 

25(  

4و  1هاي گزينه

رت ماضي استمر
در آن نيز» انَ 

3هاي د گزينه

 حتي اگر جمع
.مه شده است

– )هااير گزينه

.ده

ر( برد باال مي ←

تخفيض كثير) 3

رد گزينه( رند 
رد(آورند ين مي

10 مرحلة اول( 

)4و ) 2و ) 1در 
ا«ورد آسماني، 

 گوينـده در آن

.»قدرت)  دادن
از اسا آورنده حم

5صفحة . (خيال

رد گ(كرد يم مي

نا بر اين به صور
كا« ه است فعل 

ر( ايت شوندهد

گرددرجمه مي
ترجم » هااين« 

رد سا( راه نرويد
ترجمه نشد 4ه 

←يرفَع  –)  4و

3رد گزينه  (م 

دابه پا مي ← 
پايي ←يغُضُّونَ  

)2(

4  


ت و علوم انساني

است كه دت اينج
هيئت همĤ به) 

، ونـدارد شـاره  

نشان (=مودن 
رح) 3اما در . ده

صور خ ةلفّافدر  

– مقَدتقدي ← ي

آمده است بن»  
عطف شده» و  

 دييهتتا ه ←ل

 صورت مفرد تر
« به صورت» ذه 

اينكه ر ←شوا 
در گزينه» ت آن 

و1ي هاگزينه د

 خواهممي ←يد

يقيمونَ –)  3و 
–)  4و  3هاي 

(، زبان قرآن 

ش يازدهم؛ ادبيات

اوتاست؛ اما تف 
3 همان كه در 

اش ـة روز مبـادا  

ت كرد پس از نم
ي كه آزارش دا

)دكند،  زگو مي

–) 4و  1هاي ه

) .2ه 
يحب«  مضارع 

«چون با حرف 
.گردده مي

ل)  3و1ي هاينه

شد اسم اشاره به
هذ« كسر است 

أن ال تَمش - )  2 
در وقت« ارسي 

رد( كسي كه  ←

اُري –) ها  گزينه

و 2هاي  گزينه
هگزينهرد ( نند 

 عربي،

سنجش

جنگيدن» يدن
يارش باشد، ت

  )  16فحة 

توشـ تاً به كسب
 23   (  

ايزد رحمت«: ويد
در حق كسي كند

  ! سلطان

را باز»  از كبكي

رد گزينه(داشت 
رد گزينه( است 

به همراه فعل» 
چ» يقَدم « ضارع 
ترجمه )كرد مي

گزي رد( نه هايي
).  4و  3ي 

باش) ال ( داراي 
 نكره و جمع مك

رد گزينه( كنيد
عبارت فا – ) 4 

←من )  2زينه 
). 2و  1 

رد ساير( هاهن
4.(

رد( ني هستند 
گردان را بر نمي

    
 

 .رست است

كوشي« تا البته 
بختب اوست كه 
صف! (ا او نجنگد
 .رست است

است كه ضرورت 
،20صفحات ! (

 .رست است

گو است كه مي 
ك دعاي خير مي

خود سهللا؛ يعني، 
 .رست است

تقليد زاغي« ت

  .رست است
ددوست مي  ←

اضافه 2گزينه 
»كانَ «  ناقص 

شود و فعل مضي
تقديم م( مراري 

 .رست است

اين ها نمون ← 
هايرد گزينه( ن 

 مشار اليه اگر د
  » اسم» نماذج

  .رست است
محافظت ك ← 

و 2هاي گزينه
  .رست است

رد گز( شبيه شد 
هايرد گزينه( 

  .رست است
آن پيراه ←ينُ 

و3هاي د گزينه
  .رست است

آنان مردان ←لٌ 
چهره هايشان ←

www.sanjeshse

در 3گزينه  .2
در هر چهار

در آن نصيب
بيهوده باكه 

در 2گزينه  .2
)1فقط در 

!الحساب يوم
در 1گزينه  .2

)1فقط در 
دگوينده ) 2

اهللا زمين؛ ظل
در 3گزينه  .2

سرراست) ب
  
  

در 3گزينه  .2
حكانَ ي ب←
در گ» اينكه   
فعل: نكته 

ترجمه مي»
 ماضي استمر

در 2گزينه  .2
جنماذ ههذ
 همه جوانان

اسم: نكته 
 با توجه كه

در 1گزينه  .2
أن تُحافظُوا

رد گ( و غرور  
در 3گزينه  .2

 هتش ←شُب
(صدايش را   

در 2گزينه  .3
تلك الفساتي

رد( تخفيف   
در 1گزينه  .3

أُولئك رجال
←خُدودهم   
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رد گزينه 

- مي

. شد

من ؤر م

 غلبه كند 
 به من 

شمگين 

 كسي 
ي كامل 

- تفاده مي

نابر اين از 
ينكه 

 االغ را 
 پس شتر 

آنها 

  . كند
 االغ را به 

ationgroup

ر( بالها  ←ئب 

احترام( حترِمنَ 
 كه در باال ذكر

.است

اگر)  4و  2هاي 

هوتش بر عقلش
واري از آن نوع

خش(تُسخطَ  ←

راي مان مردم ب
اي امت اسالمي

زديك به آن است
گذاشت بني نمي
گشت تا ايها مي

خشمگين شد و
يدندرتگاهي رس

 

مرد بر روي آ) 3

ا را پيدا و اسيرك
، شتر) 3كشت 

/8/1398(  

مصائ –) ها زينه
). 2زينه 

يح ←تَحترِمنَ  
همان دليلي به 

ي مؤنث غائب ا

). تفعيل 

 هرد گزينه( ونَه

هركس كه شهو 
لطفاً شلو) 4شند 

←تُسخَطَ ) 4) ن 

محبوب ترين) 2
ي اخالقي را برا

  .ت

ي خود و شهر نز
كافي ي آنها علف

مرد به دنبال آنه
 بنابراين شتر خ
ت تا اينكه به پر
 . هالك گرديد

3كردند دگي مي

 كه آن مرد آنها
داني االغ او را ك

10 مرحلة اول( 

رد ساير گز( رد 
رد گز( ك شوم 

)3. است»  اوو 
يقتَصدنَ ←نَ 
مبتداي مثنا»  

فعل امراز باب 

تشكر ←كنند 

)2روتني نمائيم
زيبا و تميز بپوش

ديگران( آلخَرينَ 

2كند تقويت مي
هايشدند تا ارزش

درود فرست) ص

ل ميان روستاي
كرد و برايه مي

آن م ان شدند و
ديد و اسير كرد

روي شتر گذاشت
اشخاطر ناداني

غ در روستا زند
  

 سبب شده بود
نا) 2  كرده بود

5  


ت و علوم انساني

كرن سفارش مي
نزديك ←قترِب أَ

« فوع با اعراب
تَقتَصدن –است 

المحسنتانِ« ن 

(حذِّرنَهم  ←م 

كشكر گذاري مي

م اطرافيانمان فر
هايي ز كه لباس

اآل ←اآلخرينَ  

هاي سخت تكار
بران فرستاده ش

ص(پس بر پيامبر 

حصوالت و انتقا
ي سنگين خسته
جا چند روز پنها
شنيد و آنها را د
س مرد او را بر ر
خت و االغ به خ

  .كردندمي
غشتر و اال) 2ت 

.خوردندفي مي

رعر كردن خود
اينكه او را اسير

ش يازدهم؛ ادبيات

به من ←صيني 
أن أَ –)  2زينه 

مبتدا و مر) :  ن
مع مؤنث غائب ا

چون: تَقتَصدانِ  

حذَّرنَهم) فعيل 

او را ش –)  3و  
3 .(

 ذلك  
دان خود و تمام
ك م دوست دارند

)2)  باب افعال 
  ). ال است 

ي ما را بر انجام ك
پيامب) 3كند مي

خشمگين كني پ

اي حمل محها بر
هايل كردن بار

ي رفتند و در آنج
رد و مرد آن را ش
 كه راه برود پس
را در پرتگاه اندا

 مردي زندگي م
داشت دوست مي

زد مرد علف كاف

ده بود زيرا با عر
مگين شد براي ا

  .دور بود

سنجش

كانَ يوص –)  3 
رد گز( ور شوم 

نيكو كاران( ونَ 
 مبتداي جم» ت
←يقتصدنَ  –

فعل امراز باب تف

2رد گزينه ( وا 
3رد گزينه ( يَن 

←ذلك  –) ي 
د در مقابل استا

همه مردم) 3ت 

 
مصدر) ( دادن 

فعاااطب از باب 
د زدن به زندگي
ين شكل رفتار م
 كه شيطان را خ

 داشت كه از آنه
 و آنها را با حمل
دند و به جنگلي

عرعر كراالغ س 
 و االغ نتوانست
 برقصم پس او ر

غ در روستا نزد
رد شتر و االغ را

شتر و االغ نز) 4

الغ خشمگين شد
 صاحبش خشم

روستا از شهر د 
    

 

  .رست است
رد گزينه( پدرم

 بكه د ←جتن
  .رست است

المحسنو ←ينَ 
المحسنات« ون 

–تَحتَرمانِ  ← 

  .رست است
ف( علِّمنَهم  ← 

  .رست است
ال تَحزَنو ←ويد 

ان كنتُم مؤمنين 
  .رست است

شلواري( سرواالً 
ما بايد) 1: ها نه

ارپايان بدتر است

 . رست است
← انجام د( نجاز ا

ضارع معلوم  مخا
لبخند )1: ها نه

ديگران به بهتري
خواهي كرگاه مي

  : ك مطلب 
شتر و يك االغ
د سنگ دل بود
ب خود فرار كرد

ها نزديك شد پس
 را مصدوم كرد

خواهم كهت مي
  . رست است

متن ، شتر و االغ
آن مر) 1: ها نه

4گذاشت ك مي
  .رست است

متن ، شتر از االغ
شتر از) 1: ا هه

)4 كردنش زد 
www.sanjeshse

در 4گزينه  .3
پ ←والدي 

أَن اَج –) 3   
در 2گزينه  .3

المحسني) 1
چو )گذارند   

يحترمنَ) 4  
در 2گزينه  .3

علَّمنَهم) 2  
در 1گزينه  .3

غمگين نشو
←هستيد   

در 4گزينه  .3
س ←سرواالً 

ترجمه گزين
پس او از چا

  .بده
در 3گزينه  .3

←نجاز اَ )1
مض) ( كني 

ترجمه گزين
است كه با د

هر) 4كنند 
ترجمه درك
مردي يك ش

آن مرد. كرد
دست صاحب
روزي به آنه
لگد زد و او
به االغ گفت

در 2گزينه  .3
با توجه به م
ترجمه گزين

بارهايي سبك
در 1گزينه  .3

به م هبا توج
گزينهترجمه

خاطر عرعر
erv.ir
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االغ بسيار 

- شتر مي

» هو«ير 

ب افعال 

 را بسيار 
ستگان 

مبدأ « ) 3

سيديم 
-در دفتر

) 3است » 

قطعاً ) 3
  . است

هالكت (  
) بهترين ( 

ردم كسي 
كسي 

ationgroup

صداي ا) 3ست 

ش) 3.  داده شد

ضميفاعلُه عل و 

فعل ماضي از باب

م علوم سودمند
حاكم شوند شايس

3.م مفعول است

هر مقدس قم رس
ب را به خوبي د

»هؤالء « ر براي 
  .ست

 كامل تر است 
و قيمتش ارزان

» المهلكة« مع 
(» خير « ) 4ت 

بدترين مر) 2ند 
ين برادران من ك

/8/1398(  

شمنان انسان اس

  . دذار
عر كردنش قرار

  .ش راه برود

فع/ ، معرب  علوم

   و مجرور 

ف) يار انجام داد 
  .ست

درمبرا) 2 باشند 
گاه فرومايگان ح

سقَداسم: »  ةلم
  .است صدر

گامي كه به شه
ش آموزان مطالب

م تفضيل و خبر
اس» قميص « ي 

منان از ديگران
كه آن مناسب و

جم» المهالك  
اسم مكان است» 

كنو نزديك مي
بهتري) 4 غذا داد

10 مرحلة اول( 

  
 دشمن ترين د

را روي شتر بگذ
شتر به سبب عرع

كه بر روي پاهايش

 ، مبني للمعلعد

 صفت ← جار

بسي: ( أَكثَرَ ) 2 
اسم تفضيل اس» 

 زبانش در امان
هرگ) 4زش داد 

ا« ) 2كان است 
مص) : رخواست 
هنگ) 2وب نبود 
دانش) 4ري است 

اسم» أَكملُ « ) 
يل و صفت براي

ايمان اين مؤم) 2
اي اينكر است بر

«سم تفضيل و 
»زِل من« عال و 

 ما را به رضاي ا
 به نيازمندان غ

6  


ت و علوم انساني

.ب مرگ او شد
ناداني) 2 ندارد 
  .گرددت مي

د كه آن مرد او 
االغ بر روي ش) 
االغ نتوانست ك 

 باب افعال ، متع

مجرور بحرف) 

م تفضيل است
»األَفاضل « مع 

مردم از دست و
 به ديگران آموز

اسم مك) : وري 
د( » مطلَب «  

كه غذاي آنها خو
شروع تاريخ هجر

)2است » تفكَّرُ  
اسم تفضي» ضَلُ 

2ل عبادت است 
ين پيراهني بهتر

اس) بدترين ( »  
ماضي از باب افع

  . افعال است
چيزي است كه

اشسيار در خانه

ش يازدهم؛ ادبيات

و در نهايت سبب
تر و االغ وجود

 نابودي حيوانات

سبب شد ، شتر
)2 پنهان شدند 
)4يين بيندازد 

 مزيد ثالثي من

4مشتق  ←ي 

اسم) : تني ترين 
جم» األَراذل « ) 

كسي است كه م
آن را آموخت و

غذاخو( » مطعم 
جمع» لمطالب 

شاهده كرديم ك
ه مدينه زمان ش

« و خبر براي 
أَفضَ« ) 4است » 

سال 70بهتر از 
اي) 4كند ت مي

شَرُّ« ) 2ل است 
فعل م)  عام داد 

ل ماضي از باب
زد خداوند آن چ

قطعاً او بس) 3 د

سنجش

غ باعث اسارت و
دوستي ميان شت
ز انسان موجب

شدن االغ با لگد
 شتر در جنگل
ت كه االغ را پاي

، للغائب ، ضارع

جامد مصدري) 2

داشتدوست : (  
)4اسم تفضيل  

ب ترين مردم ك
سي است كه قرآ

م« جمع » اعم 
الم« ) 4ان است 

هاي زياد مشوري
به) ص( پيامبر 

اسم تفضيل» رٌ 
»هي « براي  بر

ي از انديشيدن ب
وارتر است هدايت

 اسم تفضيل» ب
  » مطع( » أطع

فعل) هديه كرد 
ب ترين كارها نز

اندازدها ميت گاه
  .ن هديه كند

    
 

  .رست است
متن ، ناداني االغ

هيچ د) 1: ها نه
فرار كردن از) 4 

  .رست است
متن ، مصدوم ش

االغ و) 1: ها نه
خواستي آنكه مي

  .رست است
فعل مض: ل كلمه

  .رست است
2صفت   ←يه 

  .رست است
أَحب) 1: ها نه
) :بهترين : (يرُ 
محبوب) 1: ها نه
بهترين شما كس 

  .ند
  . رست است

مطا« ) 1: ها نه
اسم زما) : روع 

غذاخو) 1: ها نه
هجرت) 3شديم 
  .شتند

  . رست است
خيرٌ« ) 1: ها نه

سم تفضيل و خب
ساعتي) 1: ها نه

ه راهي كه  استو
  . رست است

أَحب«) 1: ها نه
)3. مكان است 

ه(» أَهدي «  و 
محبوب) 1: ها نه

ها را در هالكت
هايم را به منب

www.sanjeshse

در 2گزينه  .4
با توجه به م
ترجمه گزين
زشت است

در 2گزينه  .4
با توجه به م
ترجمه گزين
رقصيد براي

در 1گزينه  .4
تحليل كامل

   المستتر
در 3گزينه  .4

مضاف الي) 1
در 2گزينه  .4

بررسي گزين
خي) 3است 

ترجمه گزين
)3آموخت 
شونابود مي

در 1گزينه  .4
بررسي گزين

زمان شر( » 
ترجمه گزين
خوشحال ش
هايشان نوش

در 4گزينه  .4
بررسي گزين

 » اس» أقوم
ترجمه گزين
اين قرآن به

در 2گزينه  .4
بررسي گزين

اسم م) گاه 
اسم تفضيل
ترجمه گزين
است كه آن

است كه عيب
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) بهتر  

) 3؟ 
  

وف است 
  .باشد

أَفضَلَ «  

 ميان 
 و 

 

 را خـود  ي 
 را» ي خود

 مسـأله در    

  .يست ن

 در كسـي  

ationgroup

(» خيرٌ « ) 2  
  .ست

ها داريدن لباس
.هاستكتابخانه

سم مكان و موصو
بمي» التُّهم « ه 

)3 مرفوع است 

موال بسيارش را
 خاطر حسادت

حقيقـي هدف گر
سرمايه وجودي«

  .ت

انـد و ايـن شـده 

قابل برداشت 3

چنـين  و سـت 

/8/1398(  

 تفضيل نيست
اسم تفضيل اس) 

يي ارزانتر از اين
ن از بزرگترين ك

اسم) ورزشگاه (  
كان و مضاف به

فضيل و فاعل و
  .وع است

ترين مردم امده
ن همسايگان به

چرا كه انسان اگ
« حقيقت، در ي

بيان شده است 

ت كه هدايت ش

3ه كه از گزينه 

ا داده دست از ا

10 مرحلة اول( 

كند و اسمت مي
)بزرگتر(» أكبر  
آيا لباس هاي) 2 

اپور در خوزستان

»ملعب « ) 2ت 
اسم مك) ها ايگاه

 » اسم تف» أَكرم
ئب فاعل و مرفو

بخشند) 2دارد ي
بخشنده ترين) 4

ذكر شده چ» گي
كسي چنين و ت

2ر بيت گزينه 

  .است ي

 معناي اين است

 هم مطرح كرد

را خود عمر شود،

 

7  


ت و علوم انساني

بر رنگ داللت)  
«) 4باشد ل مي

ردانه زرد است
بخانه جندي شا

 و موصوف است
جا( » مواضع « 

«) 2رفوع است 
ناسم تفضيل و 

به شگفتي وا مي
4 آمرزيده شود 

خت هدف زندگ
است داده دست ز

د و اين غفلت در

ل عام و همگاني

اند به  رها نشده

دايت تكويني را

شو خطا دچار ن

)2(و زندگي 

ش يازدهم؛ ادبيات

زرد( » أصفر « 
اسم تفضيل )ر 

 و آن پيراهن مر
كتاب) 4. نه است

اسم مكان) ها 
«) 4صوف است 

يل و مبتدا و مر
 4 ( » اس» أَجود

جهان مرا بسيار ب
 بدار تا گناهانت

شنا«عنوان نياز 
از را خود عمر ،

غفلت اشاره دارد

يك اصل اين ايه 
  

ت به حال خود

شد اما سؤال هد

آن شناخت در يا 
  .است برده 

 دين و

سنجش

«و ) آبي ( » ق 
 ارزان تر( » خَص

يراهن زنانه آبي
هاي زنانه پيراهن

كارخانه( » انع 
سم مكان و موص

اسم تفضي» سنُ 
 و منصوب است

هاي جن منظره
ؤمنان را گرامي

ده است تحت ع
شود خطا دچار 

 شده است به غ

يت متناسب به
.ت داشته باشيد

ات پس از خلقت

تواند صحيح باش ي

نشناسد، را خود
بين از را»  خود

  اَنفُسهم ا
    

 

  . رست است
أزرق« ) 1: ها نه

أرخَ« ) 3 است 
اين پي) 1: ها نه

مردانه ارزانتر از 
  .رست است

مصا« ) 1: ها نه
اس) كشتزار ( »  

  .رست است
أَحس« ) 1: ها نه

يل و مفعول به
بهترين) 1: ها نه
برترين مؤ) 3د 

  .شته شد

 .رست است

ر سؤال بيان شد
آن شناخت در 
  .است 

 .رست است

در سؤال مطرح
 .رست است

ه باشيد كه هداي
دقت »شَيء كُلَّ«

 .ترست اس

ن و ساير مخلوقا
  .ده است

هم مي 3گزينه 
 .رست است

خ حقيقي هدف
سرمايه وجودي

خَسروا الَّذينَ نَ
www.sanjeshse

در 1گزينه  .4
بررسي گزين

يلاسم تفض
ترجمه گزين

هاي مشلوار
در 4گزينه  .4

بررسي گزين
مزرعة« ) 3

در 2گزينه  .5
بررسي گزين

اسم تفضي» 
ترجمه گزين
مردم بخشيد
دشمني كش

   
  
  

در 1گزينه  .5
  7ص 
اي كه در آيه

يا نشناسد،
برده بين از

در 2گزينه  .5
  8ص 

مطلبي كه د
در 4گزينه  .5

  10ص
دقت داشته  
«به عبارت   

در 1ه گزين .5
  10ص   
اينكه انسان  

آمد 1گزينه 
گ: رد گزينه  

در 1گزينه  .5
  7ص  
ه انسان اگر  

س« حقيقت،
الخاسرين انَّ  

erv.ir
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.  

 را خـود  ي 
شري بـراي  

  .شان است

 ايمـان  هي

  .شان است

 بـه  تـا  ـت 
 رسالت حي،

 دنيـوي،  ع 
ationgroup

  .رود شمار مي

  .د

 راه ايشان است

هـدايتي يازهـاي 
ادگي جامعة بش

دهنده راه ايش مه

اله پيامبر آخرين

دهنده راه ايش مه

خواسـ سـيحيان 
مسيحي و يهودي

  .است ران

منـافع حفـظ  طر  

/8/1398(  

 كنندة آنها به ش

كر ي معرفي مي

دهنده ه و ادامه
  .د

ني سوي خدا، از 
آما( .يابند دست

ديگر آمده و ادام
  .د

به آ كسي اگر ،

  .د

ديگر آمده و ادام
  .كرديم

مس يهوديـان و  ز
ي بزرگان از رخي

زيانكار از آخرت،

بـه خـاط كه ند

10مرحلة اول ( 

 ادامه و تكميل

خرين پيامبر الهي

مبران ديگر آمده
اند بوده ديگر اني

شده ارسال امه
د تري عميق ر و

ر پي پيامبران د
اند بوده ديگر اني

بنابراين،. اند رده

كند  را مطرح مي

ر پي پيامبران د
ك وحي )نيز(  و

از و كـرد  معرفي
بر بود، ده شده

  :ت
آ در او و شد؛ د

دا مي ديني ران

8  


ت و علوم انساني

يشين نيست و

ان آخ را به عنو

 خدا در پي پيام
پيامبرا او از يش

برنا در تفكر با د
جديدتر معارف ه

ه پيامبر خدا در
پيامبرا او از يش

كر تأييد را ديگر
  .ست
همين نكته» ..

ه پيامبر خدا در
تو به كرديم، حي

م آنان كار ننده
داد انجيل و رات

  .برخاستند ن

ينه مطلوب است
نخواهد پذيرفته و

رهبر دسته آن ه

ش يازدهم؛ ادبيات

ستقل از اديان پي

ت مختلف، خود

ست كه پيامبر
پي كه است بري

توانستند مي كه 
به اي دوره هر در

نگر اين است كه
پي كه است بري

يكد همه و دنبال
اس آورده ايمان 

..ابراهيم  الى لَ

نگر اين است كه
وح او از بعد ران

كن تمام و انبيا مه
تور در ايشان دن

ايشان ارزه عليه

تنها گزي 4زينه 
او از كند، تخاب

ناحيه از را ديني

سنجش

ن اسالم دين مس

كرم در اجتماعات

ست بيانگر اين ا
پيامب محمد كه 

بودند شده اي ه
د و دهند پاسخ 

بيانن شده است، 
پيامب محمد كه 

د را مشخص ف
نيز سابق مبران

اُنزِ ما و الَينا ِزلَ

بيانن شده است، 
پيامبر و نوح به 

هم راه دهنده مه
آمد وعده آنكه د
مبا به حتي و د

دهد كه گز ن مي
انت خود براي ي

د چند و تالفات
    

 

 .رست است

د كه دينيه باش
 .رست است

كتاب، پيامبر اك
 .رست است

در سؤال آمده اس
نيست اين جز 

 .رست است

دوره وارد ها سان
مختلف هاي ن

  )مة زندگي
 .رست است

بيان 2در گزينه 
نيست اين جز 

 .رست است

هدف و برنامه ك
پيام تمام به اقع
اُنز ما و بِاللّه آمنّا

 .رست است

بيان 2در گزينه 
كه همچنان ما 

 .رست است

ادام را خود نيز م
وجود با. آورند ن

كردند انكار را ت
 .رست است

 به روشني نشان
، آييني اسالم جز

 .رست است

اخت اصلي منشأ 
www.sanjeshse

در 4گزينه  .5
  22ص   
توجه داشته  

در 2گزينه  .5
  28ص   
طبق بيان ك  

در 1گزينه  .5
  22ص 

اي كه د آيه  
:معناي آيه  

در 1 گزينه .5
  29ص  
انس واقع، در  

زما طول در
دريافت برنام

در 2گزينه  .6
  22ص   
اي كه د آيه  
:معناي آيه  

در 2گزينه  .6
  33ص   
يك همه آنان  

و در بياورد،
آ قولوا«آية   

در 2گزينه  .6
  22ص   
اي كه د آيه  
:معناي آيه  

در 4گزينه  .6
  22ص   
اكرم پيامبر  

ايمان ايشان
رحمت پيامبر

در 4گزينه  .6
  33ص   
ترجمه آيه  
ج كس هر و  

در 2گزينه  .6
  23ص   
كريم قرآن  
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@sanjesheduc

 آنهـا  صـلي 
 ايـن  دگان 

 قالب در ه،

بران فـرق      

 اگـر  و ارند

يرد كـه از   

دقـت  (ـت  
  ) معلول

 بـه شـمار      

ationgroup

اص منشأ كه ست
سـازند از برخـي 

فكرشان رسيده 

چ يـك از پيـامب

دا عذر خداوند د

  .است» گي

پـذ را بهتـر مـي  

 وي قرار داده اسـ
ست و دين واحد

  .بودن است

ز خـتم نبـوت

  . نبوت

  .خورد

/8/1398(  

اس ادياني درباره 
ب. ندارنـد  الهي ه
به آنچه بلكه د،

ميـان هـيچ«: ـد 

افرادي نزد نين

رنامه كامل زندگ

سي پيام الهي ر

در اصل آفرينش
مشترك علت اس 

تسليم امر خدا ب

سـا ه آن زمينـه 

ه از عوامل ختم

خ ن به چشم مي

10مرحلة اول ( 

دليل اين. شدند
جنبه و اند شده 
دانند نمي خدا ب

رسـ  پايـان مـي   

چن نشوند؛ آگاه 

 براي دريافت بر

تر است و آن كس

  : از

ست كه خداوند د
شود پس فطرت 

 اين آيه همان ت

پاسخ به قابليت 

ن متعدد است نه

همين مضمونم 

9  


ت و علوم انساني

ش مي الهي ديان
ساخته ها نسان

جانب از را خود 

 با اين بيان بـه

جديد پيامبر ن
  .رند

ي جامعه بشري

يا و آخرت باالتر

ندا ن بشر عبارت

هايي اس  و ويژگي
شور دين واحد مي

صود از اسالم در

آيند و پديد مي

ستادن پيامبران

هم 4كه در آية 

ش يازدهم؛ ادبيات

در ا اختالف لي
ان دست به كامالً

نيز برخي و اند ه

شاره شده است
 

آمد از گذشته ن
گير مي را خود 

آمادگي«ن عامل 

اش در دني ، رتبه

 سؤاالت بنيادين
   

ش خاص انسان
ها مسبب ظهو ن

مان است و مقص

 نيازهاي ثابت پ

ست از عوامل فرس

اره كرده است ك

سنجش

اصل منشأ و ردند
ك كه جود دارند

كرده معرفي مبر
  .اند رده

ت سؤال به آن اش
 .»سليم هستيم

پيامبران پيروان 
پاداش باشند، ه

ح شده است متن

تر است، ش كامل
  .شد

 اصلي پاسخ به
همه جانبه -2و 

ييم منظور آفرينش
ترك در بين انسا

تاپرست و مسلم

ستند كه از دل

ل مطرح شده اس

ه ختم نبوت اشا
    

 

كر مي انكار را د
وج ادياني امروزه

پيامب دروغ به  را
كر عرضه مردم 

 .رست است

ي كه در صورت
 و در برابر او تس

 .رست است

است ممكن ن،
كرده عمل خود 

 .رست است

 در سؤال مطرح
 .رست است

امام، آنكه عقلش
ي برخوردار باش

 .رست است

هاي  كه ويژگي
 و قابل اعتماد و

 .رست است

گوي مي نرت سخ
وجود فطرت مشت

 .رست است

مود؛ ابراهيم يكت
 .رست است

غير نيازهايي هس

 .رست است

سؤالمي كه در 
 .رست است

شده در سؤال به
www.sanjeshse

جديد پيامبر
ا. است الهي

خود اديان،
به دين يك

در 4گزينه  .6
  34ص   
اي انتهاي آيه  

گذاريم نمي
در 1گزينه  .6

  34ص   
ميان اين در  

دين مطابق
در 3گزينه  .6

  29ص   
موردي كه  

در 1گزينه  .6
  10ص   
طبق بيان ا  

معرفت برتر
در 3گزينه  .7

  9ص   
دقت كنيد  
درست -1  

در 2گزينه  .7
  18  
وقتي از فطر  

كنيد چون و
در 1گزينه  .7

  17ص   
خداوند فرم  

در 2گزينه  .7
  29ص   
نيازهاي متغ  

  .رود مي
در 4گزينه  .7

  19ص   
مورد چهارم  

در 4گزينه  .7
  28ص   
بيت بيان ش  
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@sanjesheduc

ن است كه 
 ».اسـت  زه      

گـر چنـين   
كاوش براي 

  )دهم

ن طبيعـت  
ام و  ت آورده

  )دهم

و سـفر بـه    
لباس علـم  

 غيرمـادي   

ه نبـود آن   
صـفحة  ( .م 

ت اشـياي  

يزي بتواند 

ه اگر كسي 

ationgroup

  ) يازدهم

، مانند اين».ست
ز نيازمنـد اجـاز

اگ. گرفتـه اسـت   
ك  جست و جو و

، يازد2، درس16

هستي در همين
راه علم به دست

، يازد1، درس 1

هـا و ن بيمـاري  
دليل خود را لب ي

هانِ موجـودات
  )م

(  

شيم و با آن بـه
خودداري نمـاييم

به درك و دريافت

براي اين كه چي

اند، تا آنجا كه ده
  ) يازدهم

/8/1398(  

،2، درس19حة 

ز محتاج علت اس
 صـاحبخانه نيـز

 انسان صـورت گ
حمات فراوان به

6صفحة . (ذاشت

 وجود ندارد و ه
ن عقيده را از ر

2و  11صفحات 

 هواپيما، درمـان
س و معتقدات بي

  )ازدهم

راي طبيعت، جه
، يازدهم1 درس

)، يازدهم1درس

اختيار داشته باش
ظر دربارة آن خو

ن رو تنها قادر ب

ا تأثير گذارد و ب
  ) يازدهم

منطق انجام داد
،1، درس7فحة 

10 مرحلة اول( 

صفحة.(تت نيس

ست، خداوند نيز
جـازه هسـتند،

وجوگري جست
هرگز با تحمل زح

گذ اي علمي نمي

 چيزي جز ماده
كند كه اين عا مي

ص( . علمي است

  )، يازدهم1

از قبيل اختراع(
اساس عاهايي بي

، يا1، درس11 

ماور. شود ده مي
،10صفحة ( .كه

، د10صفحة ( .ت

سايي آن را در ا
هر گونه اظهارنظ

پذيرند و از اين ي

ر روي حواس ما
،1، درس 9و  8

علم و م  ف عقل،
صفح( .تيار ندارند

  ديني

10  


ت و علوم انساني

ست، نيازمند علت

 محتاج علت اس
خانه محتاج به اج

و» يابي علت«س 
داشت، ه ود نمي

ها علم و پيشرفت

ر جهان هستي
ين شخصي ادع

بيني غير جهان

، درس11فحة 

( صورت گرفت 
اد ساده لوح، ادع

صفحة( .ه كنند

ناميد» ي طبيعت
دا، روح و مالئكه

است» دانم نمي«

اس الزم براي شن
 نداريم، بايد از ه

ي مادي اثر مييا

 شيء بتواند، بر
8صفحات ( .شد

د، كاري برخالف
گز دليلي در اخت

هاي ف و اقليت

ش يازدهم؛ ادبيات

چه پديده نيس ن

چون طبيعت« 
 براي ورود به خ

كنجكاوي و حس
و فكر انسان وجو
ه، قدم در عالم ع

قيده دارد كه در
چني. جود نيست

ني مادي، يك ج

صف( .رگ هست

اي چشمگيري
 براي فريب افرا
دم، سوء استفاده

ماوراي«ي دارد، 
از قبيل خد. ستند

« مادي، موضع 

 نماييم كه ابزار
اي در اختيار له

موجودات و اشي
  

ي باشد، بايد آن
 مادي داشته با

اند  را انكار نموده
هرگها بخواهد، 

معارف

سنجش

علت دارد، اما آن

: طبيعت بگويد
مانان يك خانه

  )م

علمي براساس ك
 در اعماق عقل و
اخت و در نتيجه

 مادي است، عق
وراء طبيعت موج

بين الي كه جهان

ي بز و ناسازگار

ها  علم، پيشرفت
 فكر افتادند كه
علم در ميان مرد

 جنبة غير مادي
انسان هست هري

ر موجودات غير

 چيزي را انكار
قتي چنان وسيل

ي بودن، تنها از م
)، يازدهم1درس

ر به درك چيزي
ذارد، بايد جنبه

خدا با چشم، او
 اثبات ادعاي آنه

    
 

 .رست است

ه است، نياز به ع
 .رست است

ز مقايسة خدا با
طور كه ميهم ان

، يازدهم2، درس
 .رست است

ت و اكتشافات ع
داري يل و ريشه

پردا  ها نمي پديده
 .رست است

بيني راي جهان
شود و ماو مي صه

مي است؛ در حا
 .رست است

مله يك تناقض
 .رست است

ضر كه در عالم
اي به اين عده) 

 از خوشنامي عل
 .رست است

هان هستي كه
ن از حواس ظاه

 .رست است

 تجربي در برابر
 .رست است

توانيم وجود  مي
ه باشيم، ولي وق

  ) يازدهم
 .رست است

ن به علت مادي
، د9صفحة ( .ند

 .رست است

ه حواس ما قادر
گذس انسان اثر 
 .رست است

به بهانة نديدن خ
 افراد دليلي در

www.sanjeshse

  
  

در 1گزينه  .5
چه پديده آن

در 2گزينه  .5
اگر كسي از

هما«: بگويد
،20صفحة (

در 4گزينه  .5
تمام اختراعا
احساس اصي
يافتن علت پ

در 1گزينه  .5
كسي كه دا
مادي خالص

ام علم عقيده
در 1گزينه  .5

ميان دو جم
در 4گزينه  .5

در عصر حاض
)كرات ديگر
بپوشانند، تا

در 2گزينه  .5
بخشي از جه
است كه نها

در 1گزينه  .5
موضع علوم

در 1گزينه  .5
ما هنگامي
چيز پي برد

،1، درس9
در 2گزينه  .6

حواس انسان
مادي هستن

در 2گزينه  .6
براي اين كه

بر روي حواس
در 2گزينه  .6

كساني كه ب
از اين قبيل

erv.ir
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@sanjesheduc

، 1، درس7

كـه بتـوان   
ك كننـد،      

اگر . ه است
جو و كاوش 

 17و  16ت  

ه نيـاز بـه     

ند خودكفا 

و  18و  17

ن را بـدون   
ن صـورت     

و هر دو در 

بيعـت را و  

برند يعني  ي
مسائل غير 

ت خـدايي   
كـه حتـي    

ationgroup

7صـفحة  ( .د بود

ي وجود دارند ك
ـواس خـود، درك

ن صورت گرفته
ن به جست و ج

صـفحات. (شـت 

ديده نيسـت كـه

توان ج است نمي

7صفحات . (شد

توانـد آن ز نمـي 
 جـوگري انسـا

دا قبول دارند و

 خداپرستان طب

 پي به مؤثر مي
ل، ره به سوي م

 فكر كرده اسـت
ه طـوري كست ب

/8/1398(  

آن چيز نخواهد

تنها آن چيزهايي
ـيلة يكـي از حـ

 و جوگري انسان
ل زحمات فراوان

گذاش لمـي نمـي   

ي كه خداوند پد

و از نياز و احتيا

ند كه پديده نبا

كند و هرگز  مي
و جسـت و» ي 

 هم منكرين خد

نظر دارند يعني

پردازند، از اثر ي
ي عقل و استدالل

 در واقع او ابتدا
 اشغال نموده اس

10 مرحلة اول( 

دليل بر نيستي آ

ين قبيل افراد، ت
چيزي را به وسـ

و جست» يابي ت
ت هرگز با تحمل

هـاي عل يشرفت

ايم در حالي شده

ها مملو ن پديده
  

 چيزي نياز دارن

سؤال از علت آن
يـابي علت«حسن 

م خداپرستان و
  )دهم 2 

ق آن اختالف نظ
  )ازدهم

مي» راي طبيعت
ر گرفتن نيروي

پذيرم، و را نمي
مادي مكاني را

11  


ت و علوم انساني

ين ناتواني ما، د

زيرا در نظر اي. د
 نتوانند وجود چ

  )هم

علت«ي و حس 
ان وجود نداشت
در عالم علم و پي

 پديده بودن او ش
  )هم

چون جهان  ست،
)2درس  17و  

شند و حتماً به

كند س  خورد مي
مين كنجكاوي ح

 و اين نظر را هم
درس 21و  20

د ولي در مصدا
يا 2درس  20ة 

ماور«يا » مادي
هد و يا با به كا

د نبينم، هرگز او
ساير موجودات م

(  

ش يازدهم؛ ادبيات

ه درك كنيم، اي

دهد  را نشان مي
ك كرد و لذا اگر

، يازد1، درس 7

همين كنجكاوي
 عقل و فكر انسا

دم ددر نتيجه، ق

يعني معتقد به
يازده 2درس  2

اس» احتياج«و » 
16صفحات . (

دكفا باوانند خو

اي كه برخ  پديده
مي براساس هم

  

نه هر موحودي
0صفحات . (دند

پذيرند علت را مي
صفحة. (گويند  ي

جهان غير م«ت 
د انسان قرار مي

  )دهم

وي جراحي خود
ي بوده و مانند س

يازدهم 1درس 

سنجش

 با حس و تجربه

 نادرست جراح
جگانة خود درك

7و  6صفحات ( 

علمي براساس ه
دار در اعماق شه
پرداخت و د مي

ي آفريده است ي
0و  21صفحات 

»نياز« هر پديده 
ند محتاج است

تو ها نمي ه پديده
  

زانة خود، با هر
فيات علمت و كش

)يازدهم 2رس 

راي علت است ن
علت باشد معتقد

و وجود بدون ع
د بدون علت مي

ب علمي به اثبات
علوم در اختيار ا

يازد 1درس  10

 خدا را زير چاقو
ك موجود مادي

د 6صفحة . (كرد

    
 

 .رست است

وجود چيزي را

 .رست است

رداشت و تصور
ي از حواس پنج

.كنند  انكار مي
 .رست است

ات و كشفيات ع
س اصيل و ريش

ها نم  علت پديده
  )دهم

 .رست است

 خدا را چه كسي
ص. ( داشته باشد
 .رست است

و ويژگي اصلي
ماً موجود نيازمن

 .رست است

يد اين است كه
)يازدهم 2رس 

 .رست است

ريان زندگي روز
د تمام اختراعات

در 16صفحة . (
 .رست است

اي دار هر پديده
نياز ع وجودي بي
 .رست است

 و ماديون هر د
 خداوند را وجود

 .ست استر

با تكيه بر مطالب
ز مقدماتي كه ع

صفحة . (يندشا
 .رست است

تا«: گويد ك مي
به او معتقدند يك
را ديد يا لمس ك

www.sanjeshse

در 4گزينه  .6
اگر نتوانيم و

  )يازدهم
در 4گزينه  .6

اين گفته، بر
آنها را با يكي
وجود آن را

در 2گزينه  .6
اختراعا تمام

چنين احسا
براي يافتن

يازد 2درس 
در 4گزينه  .6

اگر بگوييم
پديدآورنده

در 1زينه گ .6
خصوصيت و
باشند و حتم

در 3گزينه  .6
اين بيت مؤ

در 20و  19
در 1گزينه  .6

انسان در جر
علت بپذيرد
.گرفته است

در 3گزينه  .7
بايد بدانيم ه
نهايت به مو

در 2گزينه  .7
خداپرستان
خداپرستان

در 1گزينه  .7
كساني كه ب
با استفاده از

گش مادي مي
در 2گزينه  .7

وقتي پزشك
كه الهيون به

توان او ر مي
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 در دريـاي  
. شـنا شـود     

ياز از علت 

Part A:
 

دي دربارة 

ب زنـدگي  

 ».كند

اي مسـن،   

  ».ير باشد

ationgroup

ر جهان، آن را
آورد و بـا آن آش

ني ديده نباشد بي

: Grammar

بد احساسجربه 

  ترس

و خوب مقدسي 

  دس

  ريه

«  
  تمال

ب شرقي وارد ك
  يكي

ي جوان با اعضـا

  صد

  ».دهند ل مي

  كيل دادن

متغيوشگاه ديگر 

  شنهاد دادن

/8/1398(  

هاي موجود د ت
 خـود بيـرون آ

جه اگر چيزي پد

r and Voca

اين تج. تخر افتاد

است) 4 

رد كه به طريقي

مقد) 4 

نظر) 4 

».خواهند باخت
احت) 4 

رون بخش جنوب
فيز) 4 

طور بين اعضاي

مقص) 4 

تشكيلخارجي را 

تشك) 4 

 فروشگاه تا فرو

پيش) 4 

10 مرحلة اول( 

شنايي با واقعيت
گنجد، يا  او مي

ز دارد و در نتيج

abulary 

د نبود، توي است

 ي، ترانه

گير دي تعلق مي

 اري

.«  

زياد احتمال به 
 ت

اي در بير ناحيه 
 گي

 جامعه، و همينط

صد خريداران خ

  گذاشتن

كن است از اين

 ل دادن

 

12  


ت و علوم انساني

كه انسان براي آ
تور حواسه در 

 لذا به علت نياز

هر چند شنا بلد

ملودي )3 

مسيحيان به فرد

نوشتا )3 

 دنيا شده است
 ملت)3 

 كنار بيايند كه
تفاوت )3 

هاي  به فرودگاه
فرهنگ )3 

ين اعضاي يك

 مغز )3 

سي باالترين درص

كنار )3 

هاي خاص ممك ح

شكل )3 

)2(انگليسي 

ش يازدهم؛ ادبيات

ي تشبيه كرد ك
 موجودات را كه

 و نيازمند است

ش پيش آمد كه ه

 س

سوي كليساي م

 ايند

در ملتچندين 
 ت

ت با اين واقعيت

دترين ضربه را

 قدرت ارتباط بي
  ».يرد

خريداران انگليس

 م گرفتن

ترس بودن طرح

 داشتن

ا

سنجش

 به تور ماهيگيري
تواند آن عده از

(  

كه پديده است
  )يازدهم 

دشانسي برايش
  ».شت

احساس )2 

است كه از س بي

ناخوشا )2 

روزه زبان رايج چ
كيفيت )2 

واهان بهتر است
 بخت )2 

ود اقدام دولت بد
 جمع )2 

وانات اجتماعي،
گي  تأثير قرار مي

 ابزار )2 

ز آن است كه خ
  :صدري
تصميم )2 

ن كاال و در دست
  :صدري
وجود د )2 

    
 

 .رست است

توان گانه را مي
ت فكند و تنها مي

)يازدهم 1درس 
 .رست است

كه از آن جهت ك
2درس  17حة 

 .رست است

ديويد اين بد«: ه
 در او به جا گذا

 ، نظام
 .رست است

لقب "سنت"«: ه
«  
 ط

 .رست است

انگليسي امر«: ه
 نمره

 .رست است

خو جمهوري«: ه

 .رست است

رو انتظار مي«: ه
 ي

 .رست است

در بين حيو«: ه
صدا تحت سيلة

 ح، شرايط
 .رست است

آمار حاكي ا«: ه
در حالت مصها  ه
 ن
 .ست استر

موجود بودن«: ه
در حالت مصها  ه

 ودن
www.sanjeshse

در 4گزينه  .7
حواس پنجگ
اف هستي مي

د 8صفحة (
در 4گزينه  .7

هر چيزي ك
صفح. (است

   

در 2گزينه  .7
معني جمله  

استخر شنا
سيستم )1  

در 4گزينه  .7
معني جمله  

».كرده است
نامربوط )1  

در 3گزينه  .7
معني جمله  
درجه، ن )1  

در 4گزينه  .7
معني جمله  
 تقابل )1  

در 1گزينه  .8
معني جمله  
اي ناحيه )1  

در 2گزينه  .8
معني جمله  

وسعموماً به 
اصطالح )1  

در 4گزينه  .8
معني جمله  
معني گزينه  
پر كردن )1  

در 1گزينه  .8
معني جمله  
معني گزينه  
متغير بو )1  
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 در حرفـة     

Part B:

يـد بعـد از    

Part C:

  .هستند... 

ationgroup

حـدود ده سـال

  بار

 ».دزن ي

  خص

 ».د

  مه زماني

  ». است
  دتاً

: Cloze Tes

  ل يابي كردن

  موالً

  .است» ده

  خود پرسيدن

توجـه كني. رود   

: Reading C

............آنجلس  س

/8/1398(  

اوه، گمـانم ح: ب

اجب) 4 

فارنهايت يخ مي
مشخ) 4 

رست وجود دارد
برنا) 4 

ف از دست داده
عمد) 4 

t 

محل) 4 

معم) 4 

حال ساد«زمان 

از خ) 4 

ي به كـار نمـي
  

Comprehen

ي در دنور و لوس

10 مرحلة اول( 

دارد؟     ب جربه

 ه

ف -240تا  -180
 مند

تخصصي در هاي
 

ر خدمات ضعيف
 بختانه

  كردن

 ضوح

 زمان درست، ز

 كردن

 هيچ گونه اسمي
.رود د به كار مي

nsion 

  .دهند ظر مي

هاي ز ساختمان

13  


ت و علوم انساني

تجت، ولي چقدر 

تجربه )3 

0هر دمايي بين 
ارزشم )3 

ه مهارتدانش و 
تأثير )3 

به خاطر عمدتاً 
خوشب )3 

درك )3 

به وض )3 

تنها. اشاره دارد

باور ك )3  ستنا

ت و بعد از آن
م در حالت مفرد

نظ.............. ا در 

، و پكن اغلب از

ش يازدهم؛ ادبيات

يلي خوب است

 يون، مجموعه

ندارد؛ در ه صي
 آمد، گرامي

ي براي افراد با د
 

يا مشتريانش را

 دادن

 ، در ابتدال

 در حالت كلي

دن، معذرت خوا

ضمير است) »ران
“another اسم

 استفادة از فضا

در مسكو، قاهره

 .كنند گي مي

سنجش

ظر خيعرمان به ن
 

كلكسي )2 

مشخصطه انجماد 
آخوش )2 

اي العاده هاي فوق
مهارت )2 

اخير، نوكيسال 
 قوياً )2 

  :صدري
تغيير د )2 

در اصل) 2 

يم كه به عملي

  :صدري
بخشيد )2 

ديگر«به معني (
”rجمع و بعد از 

متحد اغلب روي

هاي آپارتماني د

زندگ ....................

    
 

 .رست است

دكتر ع: الف«: ه
 ».ل بوده است

 
 .رست است

گازوئيل نقط«: ه
 شترك

 .رست است

ه هنوز شغل«: ه

 .رست است

طي بيست س«: ه

 .رست است

در حالت مصها  ه
 كردن

 .رست است

 زود
 .رست است

ياز به زماني داري
 .رست است

در حالت مصها  ه
 ردن

 .رست است

(”others“لمة
سم در حالت ج

  :1ة 
 .رست است

گان از اياالت مت
  شهري غرب
 .رست است

ه مقاله، ساختمان
 

 .رست است

..ط در توكسان 
  )مستقل( 

www.sanjeshse

در 3گزينه  .8
معني جمله  

پزشكي فعال
مقايسه )1  

در 4گزينه  .8
معني جمله  
رايج، مش )1  

در 2گزينه  .8
معني جمله  
 رفتار )1  

در 4گزينه  .8
معني جمله  
 واقعاً )1  
 

در 3گزينه  .8
معني گزينه  
توليد كر )1  

در 3گزينه  .8
زاوايل،  )1  

در 2گزينه  .9
ني :توضيح  

در 1گزينه  .9
معني گزينه  
بهتر كر )1  

در 1گزينه  .9
كل :توضيح  

“other” اس
  

متن شمارة
در 4گزينه  .9

بازديدكنند  
مناطق ) 4  

در 2گزينه  .9
طبق اين مق  
 بلندتر) 2  

در 1گزينه  .9
افراد متوسط  
در خانة) 1  
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گي دارنـد،   

ست باشند 

ationgroup

  .قرار دارند ....

. .......  

بسـتگ r و بـه  

 

 
 

 كه هر دو نادرس

/8/1398(  

...........حت تأثير 

...........ه  كنيد ك

.   

ا نادرست باشد

p  
  د
  ن
  ن
  ن

q  p 
  د  د
  د  ن
 ن  د
 ن  ن

ست و در حالتي
  

10 مرحلة اول( 

ها تح ، امريكايي

يزهايي صحبت

....................راد 

تواند درست يا ي

q  p
د  د
ن  ن
ن  د
ن  ن

p∧  ~ p  
  ن 
  ن 
  د 
  د 

درست اس 1زاره 
.م درست است

(  

14  


ت و علوم انساني

 ساخت شهرها،

  .است....... 

ا بايد دربارة چي

د چون اغلب افر

. .......  

 (p r)مي

p q∨  
  د
  د
  د
  ن

q  ~ p∧
 ن
 ن
 ن
 ن

ست پس گزت ا
ليل انتفاي مقدم

)2(ي و آمار 

ش يازدهم؛ ادبيات

 امروزه در بحث

..........ي كوچك 

معناست كه شما

ستان جمع باشد

..............د ديگر 
 ند

r  وq

p (p ∨  
  د
  د
  د
  د

q (p ~ p ∧
  ن
  د
  ن
  د

ت باشند، درست
به دل 3گزاره . ت

رياضي

سنجش

كند كه يان مي

صلي گفتگوهاي
  يگر

“star به اين مع
  ت

دن از افراد حواس
   عوض كنند

 كنيد چون افرا
دشان حرف بزنن

p)ت و  q) ∧
  .ست است

q)∨

~ q  p)
  ن
  د
  ن
  د

 كه هر دو درست
درست است 2ه 

    
 

 .رست است

ه طور ضمني بي
  شان شاورزي

  :2ة 
 .رست است

 مقاله، كاركرد ا
شدن با افراد دي

 .رست است

rt with the o

ما مشترك است
 .رست است

موقع تعريف كرد
ند ظاهرشان را
 .رست است

گويي خودداري
ست دارند از خود

 .رست است

~ p نادرست ∨
(q r)∧  درس
 .رست است

 .رست است

 .رست است

رطي در حالتي
پس گزاره  ست،

www.sanjeshse

در 2گزينه  .9
اين مقاله به  
سنت كش) 2  

  
متن شمارة

در 3گزينه  .9
مطابق اين  
مرتبط ش) 3  

در 1گزينه  .9
  obvious”

بين شم) 1  
در 2گزينه  .9

الزم است م  
توانن نمي) 2  

در 3گزينه  .1
گ بايد از تك  
نيز دوس) 3  
  
   
 

 
در 3گزينه  .1

(q r)∨ ∧
pتنها 

در 1گزينه  .10

در 3گزينه  .10

در 4گزينه  .10
گزاره دو شر
نيز درست ا
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p 
  د

  د 
  ن

  ن 

(p q⇔ 

p    گـزاره
  .ت

ationgroup

p q∨ q 
  د  د
 ن  د
  د  د
 ن  ن

q) (p 

q  p  
  د  د
  د  ن
  ن  د
  ن  ن

q نقـيص   
(p q)∨ است

.  

p  
  د
  د
  ن
  ن

/8/1398(  

~ (p q∨ 
  ن
  ن
  ن
  د

(qـاي مقـدم     

~ p  q
د  ن
ن  د
د  ن
ن  د

و اينكه عكـس
(p ~ q ∧

.شود حالتي مي 

p q  p
د  د 
د  ن 
ن  د 
ن  ن 

10 مرحلة اول( 

p q∧ )
  د
  ن
  ن
  ن

p (~ p∧ 
  د
  د
  د
  ن

سـت و بـه انتقـ

p q  
  د
  ن
  د
  د

~ (~ p و ∧~
(p   گزارهq)

52=زش  32

  .ره تالي است

p ∧  p q∨
 د  
 د  
 د  
 ن  

15  


ت و علوم انساني

~ (p q)∨ ∨ 
  د
  ن
  ن
  د

p ∧ p q)∧

p q⇔ ندرس

p ~ q  
  ن
  د
  د
  د

~ q) p q≡ ∨
q) (~ 

گزاره جدول ارز

ف با نقيض گزار

(p ∨ q∧
د
ن
ن
ن

ش يازدهم؛ ادبيات

(p q)∨ ∧
د
ن
ن
د

(p q)∧ ∨
  د
  د
  ن
  ن

  .درست دارند

م هستند پـس  

(p q  q

~ (p   وq

pره  ~ q)∧

گ 2با كم كردن 

يعني مقدم عطف

q) (p∨  ∧
  د
  ن
  ن
  د

سنجش

 p ~ p∧ 
  ن
  ن
  ن
  ن

p دو حالت د ∧

گزاره نقيض هم

q) (p ~∧ 
  ن
  ن
  د
  د

q) p ~≡ ∧
عكس نقيض گزا

گزاره بوده و ب 7

pره  ~ q∧ ي

p ⇔ q)∧
  د
  ن
  ن
  د

    
 

 .رست است

(p ~ q)∨ ∧
  ن
  ن
  ن
  د

p)راه  q)∧ ∨
 .رست است

دو گ qو  pه 
  .ست است

 .رست است

~ p  ~ q)
  ن
  ن
  د
  د

 .رست است

qهاي  ارزي هم

~ q باشد، عك مي
 .رست است

7، سپس 128=
 .رست است

pه  q اگز
 .رست است

q⇔

www.sanjeshse
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~ p

  

  
پس به همر

در 2گزينه  .10
از آنجايي كه
همواره درس

در 1گزينه  .10

  
در 2گزينه  .10

با توجه به ه
q ~ p

در 1گزينه  .10
=چون  72

در 4گزينه  .1
نقيض گزاره

در 3گزينه  .1
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. ـت اسـت  
باشد پـس  

~ (p q∧ 

) در د. ]ده
ايـم ـ    فتـه    

ـه در ايـن   

و » م كبري

و عرفـان و    
رديـم، كـه   

. نـد ا ويسـي 
از هـم   ]ش

ationgroup

(p همواره درسـ
ست يا نادرست ب

  . است

q) ~ p ~≡ ∨

تكليف طراح آمد
 را كـه بارهـا گف

، كـ]ي اسـتعاره  

نجم«، »شابوري

 بـراي اخـالق و
آور ات قرآنـي ح

نو پيچيـده هـاي  
اش نهـاي مقدمـه  

/8/1398(  

p  
  د
  د
  ن
  ن

p ~ p)∧ 
ممكن است درس

در نتيجه گزاره

~شود  مي ت q

كه محض رفع ت
ــ) امثال ج. ام

ع،    نـوعي ـه طبـ
  )10فحة 

عطار نيش«: مرده

ن ميدان فراخي
تلميحبه  آراسته

ه نمونـه  از ،»شـا 
من ايـن آخـري  

10 مرحلة اول( 

~  q  
  د  
  ن  
  د  
  ن  

qدرست پس 

 p ~ p مم

جمله خبري و د

زوج نيستد ت، عد

دانيد ك ير هم مي
جناس تااند ـ   ي

است و، بـ عاري
صف. (عالميانن 

را برشم نامسه  

ن و پديد آمدن
آرا ) 3و ) 1عمد 

جهانگش«و  »ف 
[» المعجـم «و  

2(

16  


ت و علوم انساني

~ p ∨  ~ p
ن  د
ن  ن
د  د
د  د

(p ~ p)∧ ناد
چون. ست است

ج 2 تنها گزينه 

ض عدد زوج است

مراعات نظير[ند 
معني ـ چون ناهم

اضافة استعچون 
يا همان اهلش از 

  )14و  13

شماتاب درسي 

تافتن از حاكمان
ضمناً به عم. نيد
14 ،19(  

ا«، يعنـي  ه  وصـ
»طبقات ناصري

2(نون ادبي  ف

ش يازدهم؛ ادبيات

p   q∨
  د
  ن
  د
  ن

(چون . ت است

q (p درس

جمله امري است

ل نيست و نقيض

ان استعارهسه » د
ـ» بخش«و » ش
چ[ »شعلة عشق«
است مجازهم  

  )14صفحة 

3صفحات ! (مام

كت كشته شدند 

روي برو  يسمان
بين مي ز طبيعت

4صفحات . (شد

بـردههارتاي نام 
ط«و  ]زون است

1(  

 علوم و

سنجش

q

درست 1س گزاره 
 p) T ≡

ج 4ي و گزينه 

ول است، عدد او

بند«و » ره«و » 
بخش«دارند؛  اد
«نه در  تشبيه) 
»عالم« .شوم» 

ص. (قصيدهشدن 

تم ؛بگذاريد» رّع

ك در حملة مغول
  )15و  12 ت

و آس يانسان قي
محض از وصف »

آسوده با اندنش

از چه نامه تاريخ 
بخش كه موزد 
19تا  14 اتفح

    
 

 .رست است

 .رست است

p ~ p∨ پس
p p پس
  .رست است
 .رست است

جمالت عاطفي 3
 .رست است

كه نقيض عدد او

 .رست است

»دام«) در ب): 1
تضا» گمراهي« 

)در الف.  ندارند
»آتش» «من«ه 

 .رست است

ش رنگ كم: كس
 .ست استر

تشرّ«ا جاي آن 
 .رست است

كه دبزرگان  يار
اتصفح( .»هاني

 .رست است

  ) 13و  12
 .رست است

يعم يمعان«جاي 
»ان دل و عشق

نبود راسانيخت 
 .رست است

دوته باشيد كه 
چندجز در [» اد

صف. (نويسي ساده

www.sanjeshse
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≡Tچون 
نادر 3گزاره 

در 2گزينه  .11
3و  1گزينه 

در 4گزينه  .11
توجه كنيد ك

   .است
 
  

در 1گزينه  .11
1به ترتيبِ   
و» آگاهي«

بحثارزش 
ست كهمدعا

در 3گزينه  .11
درست بالعك  

در 1گزينه  .11
ر» تصوف«  

در 2گزينه  .11
سيباز ميان   
اصفه كمال«

در 4گزينه  .12
2ات صفح(  

در 2گزينه  .12
به ج) 2در   

گسترش زبا
خيالتان بابت

در 1گزينه  .12
به ياد داشت  
مرصادالعبا«

سهاي  نمونه
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 ايـن ؛ و »ب

ع و ثر مسج
 شـتر يدر ب 

مثنـوي  ) 3

 س از حـافظ  

 از عبيـد » 
از خواجـه   

 18(  

اگـر ايـن   [
آفـرين  «ز 

بـه  [مجـاز    
17(  

هاي  زمون
ـي از يـك   

» خموش« 

ationgroup

بيـ مكات«و  »عه  

 گلستان را به نثر
يو. است زبان 
  )15و  14 

3و در . ي اسـت  

پـس» قـاآني « 

  )16صفحة  (

»صـد پنـد  «و » 
»التـواريخ  ـامع 

صفحة. (د نهاد

: ر مقـام اثبـات  
ا. ببنديم» رفت

ست كـه همانـا م
7صفحة ! (حافظ

در شرح آضمناً 
جزئـ ن يك واژه با

و» چرخه«و » خ
   

/8/1398(  

مجـالس سـبع«

و ديچ يا خوشه
يفارس سندگاني

صفحات(» .ست

از نظـامي» گـنج 

كه هم او، هم ت

.كند مي ديتأك 

»األشـراف  خـالق 
جـ«. يني اسـت   

  )17صفحة 

پايتخت خورا » 

  )18صفحة 

درامـا  . رد) 4س  
غزل معر«شم بر 
اس» نفَس«ينها 

شعر حز باشد از 

ض.] »خامشي«در 
نه ميانشود،   مي
چرخ«ميان : بات

.تشخيص و تضاد

10مرحلة اول ( 

« ،»يهماف هيف« ز
1(  

خي  و از هر خرمن
سيشاعران و نو مد

گذاشته اس ادگاري 

گ  پـنج «ثنـوي  
  

 

مهم اين استما 

ايدن ياعتبار يب 

اخ«، »لة دلگشـا  
 عطاملـك جـو

ص. (است) وسي

»هرات«بود كه 

ص. (اند را زيسته م

؛ پـسندارد هم 
چش توانيم نمياً 
اما مهمترينِ اي. 

، كه مجا»سخن

ار مضاعف دارد د
برقرار) يي كامل

در مقام اثباما . ند
، توأمان، تش»حالج

17  


ت و علوم انساني

عبارتند از موالنا
4صفحة ( .سازد

و  تجربه اندوخت
سرآم زيعاشقانه ن

به ي ادب فارس

مث) 2امـا در  . ـر 
)18، 16، 15ت 

 )16و  15حات 

سروده، ام» امي

و يشگيپ ناعت

رسـال«، » گربـه 
از» يخ جهانگشا

تو(سدي طوسي 

و هم شاهرخ . ر

هاي پيش از نهم

 19(  

تكرار. رد) 3و  
د بگيريم، منطقاً

.آيد بدر مي) اره
س« از آن ـ خود 

تكرا) 4! [شده بود
ن واحدهاي معناي
جناس داشته باشن

چرخة ح«بودگي 

ش يازدهم؛ ادبيات

هاي ممنثور. اند
س ينمودار م هتر

رد جهان گشت،
ع يها رودن غزل

در يماندگار يا

نثـنظم و  به ش
صفحات. (نظامي

صفح. (است »ي

نظا«به تقليد از 

قن بر ر شعر خود

موش و«. است
تاري«. وفي است

از اس» نامه شاسپ

تيمورپسر » رخ

ه قرن» حافظ« 

صفحة. (ه است

)2؛ پس نداردد 
را ناديد است،» 

استعا ⇐(يص 
تر ، و ـ جالبن

رديد، كار تمام ش
به عنوان( دو واژه 

ج توانند نمي) 2 
و در خروش ب» خ

سنجش

ا منظوم» مثنوي
و به شتريبرا  يو

پنج سال گر و  ي
در سر آورد؛ ديد

و شاهكارها كرده

ـش»ـلمعات« ست؛
از ن به تقليدست 

نجم رازي«همان 

م چند مثنوي ب
  )18صفحة  (

درربداران است 

سلمان ساوجي ا
ز حمداهللا مستو

گرش«و . ي است

شاهر«است؛  رخ

و» سعدي«و » 

نيز شُهره ولتشاه

، جناس و تضاد
»الغزل بيت» «عر

هم تشخي» خن
سخنهر نوعي  نِ

كر توجه مي) 4و  
يم جناس ميان

در» مغزي بي«و 
چرخ«خموشي ر 

    
 

 .رست است

م«و البته » مس
سبك نثر وكه  

 .استرست 

 يلك سخن، سم
پد ير قالب مثنو

ك ييآزما طبع يب
 .رست است

ي اسمثنو اش»
از جامي است» ار

 .رست است

ه» نجم دايه«د 
 .رست است

هم» جامي« كه 
.از اونه پيش د، 

 .رست است

شاعر عصر سر» 
 .رست است

از س» و خورشيد
از» تاريخ گزيده«

اهللا همداني  فضل
 .رست است

شاهرپسر  »رزاي
 .رست است

»عراقي«ست كه 
 .رست است

(  
 .رست است

تذكرة دوبه » را
 .رست است

،ت پيشنهادي ما
شع«وارغريب،  ظ

نفس و لطف سخ
گفتنباشد از ] ه

 .رست است

)2و ) 1ها در  ف
اي گفته ها به تأكيد

و» نغزي«ابراين، 
در. جناس هست 

www.sanjeshse
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18صفحة (  
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تشبيه حافظ

بر ن] كردن[
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در 3گزينه  .13
فقط به رديف  

باره پيشين
بنا! واژة ديگر

»خروش«و 
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. ـرار نمـود  

و ) كـديگر   
حافظ حظ 

 (  

 ي عاشـقي  
     (  

 قاجـار  صر
 آدم ضرت

 فرهنگـي، 
 و ثبـت  ي،

 بـه  را او ي 

. يافـت  ري 
 نامـه  اعيل 

امـا  . گيـرد   
  .گيرد ي

ationgroup

برقـ جناس» ين

19(  

گـرفتن بـر يك  ن
ح رندياز ) 4در  

  )13صفحة ( 

)17و  16فحات 

دشـواري مفهـوم 
19و  18فحات 

عص اواخر تا و شد
ضح زندگي شرح 

ف اجتمـاعي،  ي، 
تاريخي هاي كتاب

  . بوده است

زنـدگي تـاريخ وا  

بسـيار رونـق  و 
اسـما شـاه بـه   

گرافيايي قرار مـي
قرار مياي  گينامه

/8/1398(  

بي باريك«و  »ين

و  18صفحات (

آسان( تساهل بر 
ـ به ويژه ـ و د) 

.]مقدس ص شرعِ

صفح. (شود د مي

مدر ) 3و ) 1ن   
صف. (رتريش داد

ش آغاز قمري ري
به سپس و دند

سياسـي طالعـات 
كاين دسته از  ن

و مشاهير محلي

ه فرمـانروه اشار

رواج مغـوالن ن 
تـوان  مي نظوم

  .كرد ه

اي جغر تة توشته
هاي زندگي رهنگ

10 مرحلة اول( 

اي«ميان  شود ي

ارزد نمي ك جو! )

تكيهوردند كه 
)1در [ شود مي 

نصاز آنِ  تَبع، 

تأكيد تگان عشق

البتـه ميـا .»ود   
بر سرشت انسان

هجر سوم قرن 
كرد مي آغاز عالم

اط مهـم  هاي ينه
صلي نويسندگان
ي نامه مفاخر و

به عموماً مؤلفان 

در دوران. اشـت 
من تاريخ هاي ونه

اشاره اول ماعيل

ه است و در دستة
بقات، انساب و فر

18  


ت و علوم انساني

نميهيد ديد كه 

حتي يك» قين

روي آوآن  ي بر
ديده آشكارا) 4
و به[» خداست 

سوختپيش  راق

من مهـر تـو بـو
ودن عشق در س

از كه است يران
ع آفرينش از را 

گنجين از يكي و 
انگيزه اص.  است

قتصادي و زندگي

نگاري تاريخ ع
  

اي د ينة ديرينه
نمو از. كشيدند ي

اسم شاه صفوي،

دهه نگارش درآم
ت و در دسته طبق

)2(اريخ 

ش يازدهم؛ ادبيات

بنابر آن، خوا! د

يق«) 2 در .است 

و ادبيات مبتني ف
4و ) 2و ) 1هاي 

حكم از آن«د 

شرح فرمقابل ـ 

گل من در دل م
ازلي بو مفهومبه 

اي در نگاري ريخ
جهان تاريخ ش

نگاري تاريخ ي
و مناطق ايران 

ي جغرافيايي و اق

نوع اين در. م شد
.كردند مي ضبط

ه در ايران پيشي
مي نظم به را ي

ص سلسله مؤسس

وسط مقدسي به
ابي اصيبعه است 

 تا

سنجش

قبل برگرديد ؤال

»طلب يقين« 

تصوفل به  مغو
ه مفهوم در بيت

گويد مي، العكس

و ـ در م خامان 

پيش از آب و گ«
 قدر كه بتوان ب

تار هاي شاخه از
نگارش آثار، از سته
  .ند

هاي گونه ترين هم
شهرها غرافيايي

هاي ويژگي بيان

ن به بعد مرسوم
ض و ثبت و صيف

كه تاريخي و سي
اريخيت ويدادهاي

م فتوحاترباره 

القاليم اين اثر تو
ت االطباء اثر ابن

    
 

 .رست است

به جواب سؤ س
  )19و  1

 .رست است

سؤال قبليدر  
 .رست است

پس از حملةگ 
؛ اين مداشت) را
با، )3 انتهاي در

 .رست است

رهيز از مؤانست
 .رست است

«: گويند گر مي
هست، اما نه آن

 .رست است

  5فحه 
ا يكي عمومي ي
دس اين مؤلفان 

پرداختن مي بران
 .رست است

  6فحه 
مه از يكي محلي
جغ نيز و نظامي
ب تاريخي، دهاي

 .رست است

  7فحه 
ز دوره تيموريان

توص ويژه، و ركز
 .رست است

  8فحه 
حماس هاي ظومه

رو آثار، نوع اين 
در گنابادي سيني

 .رست است

  12فحه 
سيم في معرفه ا

االنبا في طبقات 

www.sanjeshse
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صف 1درس   
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 يـك  نقـد 

 نقد و عتبار
، شـواهد  و 

 علـوم  هاي 

 ن ويژگـي 
 نگاري ريخ

نويسـنده     

 روش در. د
 قـرار  ـاري 

كه  دارد ود

 بـه فيـايي    

 و معيارهـا  
 عوامـل « ت 

ationgroup

ن. پردازنـد  مي ن

اع جشت با سن
منـابع  سـاير  ـا 
دسـتاورده بر يه

ترين مهم. كند مي
تار .كردند كر مي

ان بـه بـالذري

كردند مي ارائه و
نگـ تـاريخ  حـور 

وجو هماهنگي و

ـر ناحيـه جغراف
  .رد

انتخاب. گيرد ي
اسـت ممكـن  ـا 

/8/1398(  

آن نقد به طالح

م در ارتباط است
بـ تطبيق و يسه

تكي با بارسنجي

م ذكر اسناد، دن
آنها را ذك ا عيناً

توا مي سبك ين

و تنظيم وضوعي
مح خـاص  وعضـ 

و پيوستگي عي

هـ ).يـابي  وحدت
دار تفاوت آنها ا

مي صورت او كار
معيارهـ اين. ارد

10 مرحلة اول( 

اصط به و كنند مي
  .ت

ولي گزينه چهارم
قت با عقل، مقاي

اعتبن، مكا و مان

آورد با را واحد 
ها يترفي در روا

  .رفت كار مي

اين هاي چهره ين

مو و شماري ال
موض يـك  ضوعي،

نوع مكان، هر ي

و( است آن در ي
با و شود مي مايز

كو شيوه  دان ي
دا بستگي دان ي

19  


ت و علوم انساني

مي اعتبارسنجي 
است خبر اصالت 

باشد و حيح مي
مطابقت: رت است

زما براساس ها ش
  ساني

 درباره موضوع
هيچ دخل و تصر
 صحابه ايشان بك

مشهورتري از. شد

سا روش دو به ا
موض روش در .د

ها پديده و اجزا 

انساني و طبيعي
متم خود يرامون

جغرافي يك تفكر
جغرافي تحقيق و

)2( غرافيا

ش يازدهم؛ ادبيات

را آن شوند، مي 
بررسي و نجي

ر و نقد راوي صح
صور ششود به 

گزارش سنجش 
انس علوم ساير اي

متعدد و مختلف
نگاران، بدون ه 

 سيره پيامبر و

ش متداول هجري

ر خود هاي شته
شوند مي نوشته ع

ميان همچنين 
  .زد

ط عناصر نسبي ي
پي هاي بخش ير

ت طرز براساس و
و مطالعه هدف 

  جغ

سنجش

رو به رو ريخي
اعتبارسن همان ت

ا سنجش اعتبار
تاريخي كه خو 

،ناسيش باستان
دستاوردها مك

م هاي روايت ي،
تاريخ كه بود ن

سخنان و ضبط

ه سوم قرن خر
  .كرد

نوش و ها گزارش ،
وقوع زمان تيب

 

.دارد هايي ژگي
سا ا متفاوت مي

ونيهمگ و حدت
ساي از كه است ه

و است غرافيايي
به ناحيه، يك د
  .باشد »

    
 

 .رست است

  14فحه 
تا گزارش با تي
حقيقت در كه ي

 .رست است

  14فحه 
ول در ارتباط با

منابع و ها زارش
ب تحقيقات نتايج

كمتبارسنجي به 
 .رست است

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

 .رست است

  17فحه 
اوا از نويسي يخ

 البلدان اشاره ك
 .رست است

  18فحه 
اسالمي، دوران 
ترت به حوادث ي،

.درست است 
  4فحه 

ويژ زمين روي ر
ها  از ساير مكان
 .رست است

  4فحه 
وح ناحيه، هر ي

رسيده همگوني
 .رست است

  5فحه 
جغ كاري صرفاً 

حدود تعيين اي
»انساني عوامل« 
www.sanjeshse

در 2گزينه  .1
صف 2درس   
وقت مورخان  

تاريخي خبر
در 4گزينه  .1

صف 2درس   
سه گزينه ا  
گز بررسي و

نت با مطابقت
ي و اعتتجرب

در 2گزينه  .1
صف 2درس   
تار در مورخ  

تاري نوع اين
آغا در روايي

در 2گزينه  .1
صف 2درس   
تار نوع اين  

كتاب فتوح
در 1گزينه  .

صف 2درس   
در مورخان  

شماري سال
 .گيرد مي

 
 
  

 
2گزينه  .15

صف 1درس   
در مكان هر  

آن مكان را
در 3گزينه  .15

صف 1درس   
اصلي ويژگي  

ه از اي درجه
در 4گزينه  .15

صف 1درس   
بندي ناحيه  

بر ها مالك
يا »طبيعي
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149
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51
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 متمـايز  ه 

هـر چـه از    
 كاسـته  يه

 پـيش  حرا 
 تشكيل قد

  

 شـود؛  يـاد 
 اسـت  كـن 

 سياسـي  ت 
 و سياسـي 

ـ  نـواحي   اب

ationgroup

بقيـه از دارند كه

معمـوالً ه. دارند
ناحي آن همگوني

صـح بيابـان  مت 
ق كوتاه فزارهاي

  .شوند مي ل

زيـ يا كم آن عت
ممك يا دهد مي 

تقسـيمات بـا  ي 
س مرزهـاي . وند

ن ايـن . كنـد  مـي 

/8/1398(  

ك خاصي جانوري

د وجود آن در ي
ه عوامل از دريج

سـم بـه  چـه  هر 
علف از كه مداري،

تبديل بياباني ي

وسع و برود بين 
ورزي را كاهش

قبلـي هـاي  پايه 
شو مي جدا ديگر

م مـديريت  و ره

10 مرحلة اول( 

ج زندگي و اهي

همگوني و حدت
تد به كنيم، مي 

.ست»افريقا گ
م مراتع به كم م
هاي استپ به هوا 

از ناحيه يك ص
ناحيه كشاو يك 

در. نيستند طبق
يكد از مرز با رها

ادار را آنهـا  هـاد 

20  


ت و علوم انساني

گيا پوشش سبب

وح عوامل شترين
حركت آن هاي

بزرگ صحراي« و
كم و شوند مي تر
خشكي علت به

خاص هاي ويژگي
وسعت كسالي،

  

منط انساني و ي
كشور كه وختيد

  .شوند ي

نه يك زيرا شوند؛

ش يازدهم؛ ادبيات

س به يك هر كه

بيش كه است ي
مرزه طرف به و 

  .گردند

و استوايي باراني
ت گتن و تر كوتاه 
به صحرا حاشيه 

و است ممكن ي
خشك وقوع يا حيه
.كند تبديل زي

طبيعي نواحي ي
آمو همچنين. د

تعيين مي ها سان

ش مي محسوب ي
 .شوند مي 

سنجش

ك هستند عيطبي

مركز يا كانون ي
شويم مي دور ي

گ مي ناپديد مل

ب هاي جنگل ين
ساوان هاي علف

در مراتع اين. د

طبيعي عوامل يا
ناحي يك از ييان

غيركشاورز اي يه

مرزهاي بر معموالً
شديد آشنا ستان

گيري انس صميم

سياسي نواحي ا
متمايز مجاور، 

    
 

 .رست است

  6فحه 
ط نواحي جزء ها

 .رست است

  15فحه 
داراي جغرافيايي

يجغرافيايناحيه 
عوا اين سرانجام،

 .رست است

  15فحه 
بي انتقالي ناحيه 
ع و كمتر رندگي
گردند مي تبديل

 .رست است

  16فحه 

 .رست است

  16فحه 
ي انساني هاي يت

روستا مهاجرت 
ناحي به را ناحيه

 .رست است

  17فحه 
م اداري و ياسي

شهرس و بخش ن،
ناي انتخاب و تص

 .رست است

  18فحه 
كشورها و ها تان

نواحي از ردادي
www.sanjeshse

در 4گزينه  .15
صف 1درس   
ه بوم زيست  

  .شوند مي
در 2گزينه  .15

صف 2درس   
جهر ناحيه   

كانون يك ن
س و شود مي

در 1گزينه  .15
صف 2درس   
ساوان يك  

بار رويم، مي
ت است، شده

در 3گزينه  .15
صف 2س در  

در 3گزينه  .15
صف 2درس   
فعاليت اثر در  

مثال، براي
ن آن كلي به

در 4گزينه  .15
صف 2درس   
سي مرزهاي  

استان مانند
بر مبن اداري

در 4گزينه  .16
صف 2درس   
است شهرها،  

قرار مرزهاي
erv.ir
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  . دارد

هـا بـا هـم     

  ه

  .يبند باشد

شـر را بـه    
  .د

اي جهـان   

ر اگ. خ دهد
نيادين، در 

ationgroup

ين بخش تعلق

لف و رابطـه آنه

  .ست

مدينه فاسقه: شد

زش معتقد و پاي

كنـد، بش ـي مـي  
ت، برخوردار باشد

هـا قايـد و ارزش    

ن و جهان پاسخ
هاي بن ر پرسش

/8/1398(  

  .رتبط است

ها به ا ني انسان

هاي مختل  جهان

  . با يكديگرند
  .كنند مي

هنگ جهاني اس

  داري  سرمايه
مسو با حق نباشد

 خود به اين ارز

پوشـ وي او چشم
هان شمول است

ش و تحقـق عق

بشر دربارة انسان
انسان عالوه بر. ت

10 مرحلة اول( 

 تجربه است؟ مر

ي، اخالقي و روان

  .د

  .د

 به ديدگاه دوم

مهم و در تعامل
 دخل و تصرف م

 

فره يابد ترش مي

  
فرهنگ/ نيسم 

 آن موافق و هم

هاي مختلف اليه

ي ابدي و معنو
كه ارزشي جه ت

 زمينـة گسـترش

هاي بنيادين ب ش
را نخواهد داشت
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ت و علوم انساني

شناخت، حس و

ابعاد ذهني.ردد 

  .د
تعلق دارد ساني

 

دانند محدود نمي

مربوط(. هاست

يني، مجهان تكو
 مختلف در آن

 .وجود دارد ني

و در جهان گست

داري گ سرمايه
فرهنگ صهيوني 

رها و رفتارهاي

جهاني بايد در ال

ست و از نيازها
معنويتي بايد از 

تا ها ايجاد كند

دا بايد به پرسش
 از هويت خود ر

)2(شناسي  عه

ش يازدهم؛ ادبيات

آيا تنها راه ش: ل

گر ها باز مي سان

دهد  را شكل مي
جهان انسآيد به  ي

 .هاست ك انسان

  .نامند مي ني
جهان طبيعت م

 تابع فرهنگ آنه

جهان ذهني و ج
ها و جوامع نگ

جهان تكويننام 

كند و مي ي عبور

فرهنگ: دهد ر مي
:گيرد خدمت مي

باشد اما هنجار ق

فرهنگ ج. است

و دنيوي انسان ا
فرهنگ جهاني 

ه نسانيت را در ا

باشد؛ ابتد النيت
د، توانايي دفاع

جامع

سنجش

هايي از اين قبيل

خصي و فردي انس

ها تماعي انسان
 انسان پديد مي
 و عمل مشترك

جهان ذهني را 
را به ج ن تكويني

ي و فردي افراد

هان فرهنگي، ج
ي است كه فرهن

هان ديگري به ن

غرافيايي و قومي

مورد توجه  قرار
پيراموني را به خ

هاي آن حق ش

ا  شمول عدالت

نيازهاي مادي و
.سازد گرفتار مي

ه تعهد و مسئولي

  .ت

عقال دو سطح از 
ها پاسخ دهد ش

    
 

 .ست است

ه ، با پرسشسانه
 .رست است

به زندگي شخ ي
 .رست است

شيوه زندگي اجت
 انديشه و عمل
محصول آگاهي
 .رست است

ديِ جهان انساني
نجها مسلمان، 

 .رست است

گاه جهان ذهني

 .رست است

، جهديدگاه سوم
مادة خامي ويني

 .رست است

جهان انساني، جه
 .رست است

ه از مرزهاي جغ
 .رست است

وت و قدرت را م
ركزي، منطقة پ
 كه عقايد و ارز

 .ست است

ارزش جهانمر، 
 .ست است

نه صرفاً متوجه 
روحي و رواني گ

 .رست است

بايد روحيههاني 
  .راهم آورد

 .رست است

رت صحيح است
 .رست است

هاني بايد داراي
واند به اين پرسش

www.sanjeshse

 
 

درس 2گزينه  .1
شناس معرفت

در 4گزينه  .1
بخش فردي  

در 1گزينه  .16
شفرهنگ  -  
هر چه با -  
م فرهنگ -  

در 3گزينه  .1
بخش فرد -  
متفكران -  

در 3گزينه  .1
در اين ديد  

  .)باشد مي
در 1گزينه  .1

دبراساس  -  
جهان تكو -  

در 2گزينه  .1
در مقابل ج  

در 4گزينه  .16
فرهنگي كه  

در 1گزينه  .1
كانون ثرو -  
منطقة مر -  
اي جامعه -  

درس 3گزينه  .1
چاره اين ام  

درس 2گزينه  .1
فرهنگي كه  

هاي ر بحران
در 4گزينه  .1

فرهنگ جه  
شمول را فر

در 1گزينه  .17
هر سه عبار  

در 3گزينه  .17
فرهنگ جه  

فرهنگي نتو

erv.ir

161

62

63

64

65

66

67

68

69

170

171

72

73

74



  
 

 

@sanjesheduc

ـاي ثابـت   
يـر، پاسـخ     

ول صـفحه   

 تفكر شده 

؛ در حـال    

از  -2 .كنـد 

ل ماهيـت     

درس دو . د 

 يـك روح  

سـي را بـه   

 و جايگـاه   

). 2گزينـه  
روزمره هم 

ationgroup

هـ خ بـه پرسـش  
و نيازهـاي متغي

جـدو. (باشـد  ي

وارد مرتبه دوم

آنهـا برآمـده خ       

كن ن بحـث مـي  

سـان و نـه اصـل

م بررسي كننـد

 آنان با يكديگر

شناس  و معرفـت        
   14 صفحه

پردازنـد هم مي

رد گ( ت راه يابـد   
االت رؤد ولي س

/8/1398(  

ايد توانايي پاسخ
هـا و ين پرسش

هاني چيست؟ مي

 دوم پرداخت؛ و

ال يـافتن پاسـخ

ن دانش درباره آ

انس ـ) 3 د گزينه

در شناخت را هم

 زندگي طوالني
  15و  14 ه

ي وجودشناسـي
درس دو ص. نند

ه بعد مجرد او ه

سـيع معقـوالت
شود ان ساير مي

  

10 مرحلة اول( 

رهنگ جهاني با
يادين خود، به اي

 كه فرهنگ جه

هاي دسته الؤس

گرفتـه؛ بـه دنبـا

موضوعي كه آن
  8 حه

رد(بيعت مادي 
    9 ك صفحه

 توانايي انسان د

م آمدن افراد و
درس دو صفحه 

قـوانين بنيـادي
كنن جود بيان مي

شناسي به م روان

به جهان وس. كند
ي مربوط به انسا

5صفحه س يك 

22  


ت و علوم انساني

فر. شود واجه مي
هاي بني و ارزش

 به اين موضوع

ت و پيوسته به س

ايي را جـدي گ

از جهت م -1 .د
درس يك صفح 

طبيعت و نه طب 
درس يك . است

خواهند فان مي

د است با گرد هم
.عه تأثير بگذارد

ي هسـتند كـه ق
محدوده را از وج

رد است، در علم
14  

ي ظواهر عبور ك
االت اساسيؤس 

درس.  تكاپوست

 فلسفه

ش يازدهم؛ ادبيات

هاي متفاوتي مو
 براساس عقايد و

هاي مربوط سش

 كرد و با جديت

هـا ـين پرسـش  
 5  

شود ها جدا مي ش
.گيرد يه قرار م

ـ) 1 رد گزينه(
ساس ساير علوم

ن است و فيلسوف

 و جامعه معتقد
ند بر افراد جامع

هـاي فلسـفي ش 
ين بنيادي آن م

بعد مادي و مجر
4 س دو صفحه

ش است از تنگناي
)3 رد گزينه( ت
او همواره در) 4

سنجش

ها و نيازه رسش
و باشد  داشته

گويي به پرس سخ

تفكر عبور) ول

وادي شد و چنـ
درس يك ص. ت

ت از ساير دانش
ش مورد استفاده

( ت جهان مادي
ري است كه اس

كان شناخت آن

الت توأمان فرد
توان كه مي گيرد 

ن دسته از دانـش
سازند و قواني  مي

سان داراي دو بع
درس. دهند ن مي

تالشدر .  است
محسوسات است

4 رد گزينه( ارد

    
 

خي مختلف با پر
هاي متغير را ش
  .هد

 .رست است

اي براي پاس مينه
  )رسي

 .رست است

ا(  از اين مرحله
  5 يك ص 

 .رست است

ن كه وارد اين و
است» ر فلسفي

 .رست است

  8ص 
 .رست است

انشي از دو جهت
ي كه در آن دانش

 .رست است

هان و نه حقيقت
از امور) 4 گزينه

 .رست است

ر امكوجود فرع ب
 

 .رست است

سفي قائل به اصا
جامعه شكل مي

 .رست است

دانش فلسفه، آن
ي خاص منتقل
 .رست است

 معتقد باشند انس
تار و تربيت نشا

 .رست است

حركت و پويايي
متعلق به عالم م
سوسات تعلق دا

www.sanjeshse

شرايط تاريخ
بشر و پرسش
مناسب بدهد

در 2گزينه  .17
زم 2گزينه   

كتاب د 14
  

  
 

در 2گزينه  .17
اگر انساني  

درس. است
در 1گزينه  .17

انسان همين  
تفكر«تمرين

در 4گزينه  .17
درس يك ص  

در 3گزينه  .17
اساساً هر د  

جهت روشي
در 2گزينه  .18

حقيقت جه  
رد گ( انسان 

در 3گزينه  .18
معرفت به و  

 13 صفحه
در 2گزينه  .18

ديدگاه فلس  
جمعي در ج

در 4گزينه  .18
هاي د شاخه

هاي محدوده
در 2گزينه  .18

كساني كه  
آن را در رفت

در 1گزينه  .18
سائر اهل ح  

فطرت اول م
به عالم محس
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ده نظريات 

  10فحه 

ـاد وجـود   

كننـد   يمـ  
 هيـ سـخ اول 

 گريد يها ل
 بـه  ختلـف 

 ليـ دل نير 
  .ستينه ن

  .  است

ationgroup

، اساس و شالود

درس يك صف. د

معـ«گـزاره  ) 4 

يسـع  انينيشـ 
پاسفرضـيه  . نـد 

عث طرح سؤال
مخ نيول و قـوان  

تـر مهـم . وسـت 
گون نيا گريوم د

  

آن بودن ميتعم

/8/1398(  

شود ذيرفته مي

كند ها كمك نمي

و 1 رد گزينـه (

شيو پ خودشـان 
گوين مي هيفرض 
با ند،يايسؤال ب 
اصـو بيـ با ترك 

رو روبه ياديز ي
كه در علو يحال

.شود مربوط مي
 

قابل تريو غ يص

  .گويند ي

10 مرحلة اول( 

هاي مضاف پذ فه

و ابزار به حلّ آنه

( .انـد  حاصل شده
 10  

خ نـش و تجربـه  
ها پاسخ ليقب ن
كيپاسخ به  ر

ها هينظر .شوند

.  

يها يها با دشوار
هستند؛ در ح يد

ف به چيستي م
 )است توصيف 

شخص وه،يش نيا 

مي ريف عملياتي

  .ست
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ت و علوم انساني

 و آنچه در فلسف

تفاده از حواس و

اساس تجربه ح
رس يك صفحه

ها با توجه به دان
نيبه ا. نديگو يم

د نكهيد ضمن ا
 يم ليتبد صل

.شناسي هستند

ه دهيپد نييو تب 
زياد يها تلع ر

ي كه واژه توصيف
اين عبارات( .ه

يژگيو نيتر هم

تعر يژگيو ني ا

اس شناسي روانف 
  .ديآ

شناسي

ش يازدهم؛ ادبيات

ضاف قرار دارند
  15حه 

ي هستند كه است

بر» .وراني است
در) 3 رد گزينه(

آنه. شود يروع م
م يعلم يها ئله
توانند يها م هيض
ا ايقانون به  يب

ش هداف علم روان

فيدر توص ،يب
ريتحت تأث يخت

ره دارد در حالي
خاطرات گذشته 

مه :يشهود يها

شود، به انيب ق

ترين تعريف جامع
آ يبه دست م ي

  .نام داردر 

ش روان  

سنجش

هاي مض ر فلسفه
درس دو صفح. د

ش، مانند رياضي

خورشيد نو«و » 
( .آيد دست نمي

شرمسئله  طرح 
به مسئ يا دهيج
فرض. است يعلم 

تجرب دييورت تأ

از اه كنترلي و 

علوم تجرب ري سا
شنا روان يها ه

ي آن پديده اشار
يو بازشناس ي

ه  سلوك و روش

قيبه طور دق ديا

ج يذهن يندها
ي آزمون سازگار

رفتارهده جاندار 

    
 

 .رست است

ربناهاي علوم در
گيرند وم قرار مي

 .رست است

  11صفحه 
 .رست است

وشفي از جهت ر
 .رست است

  14صفحه 
 .رست است

».يخ سرد است«
بناي استقرا به د

 .رست است

دانشمندان با ي
خردمندانه و سنج

يها له به مسئ
ها، در صو هيفرض
  .ند

 .رست است

بيني يشپ ـ بيين
 .رست است

در مقايسه با ،ي
ديپداست كه  ن

 .رست است

 ، به بيان چرايي
يادآوريقدرت  ي

 .رست است

و ريبر س يبتن
 .رست است

با ريهر متغ يلم
 .رست است

نيعه رفتار و فرا
كه بااست  يدد

 .رست است

ليت مورد مشاه

www.sanjeshse

در 3گزينه  .18
مباني و زير  

علوم در علو
در 4گزينه  .18

درس يك ص  
در 3گزينه  .18

مسائل فلسف  
در 1گزينه  .18

درس دو ص  
در 2گزينه  .19

«هاي  گزاره
بر مب ».دارد

  
  

در 3گزينه  .19
يها پژوهش
خ يها پاسخ

پژوهشگران
ف. هم بشوند
نيآ يدست م

در 1گزينه  .19
تب ـ توصيف

در 4گزينه  .19
يشناس روان

نيا يدشوار
در 2گزينه  .19

واژه تبيين  
يعنيحافظه   

در 2گزينه  .19
مب يها هويش

در 4گزينه  .19
در روش عل  

در 1گزينه  .19
علم مطالع -  
عد هوش -  

در 3گزينه  .19
هر نوع فعال  
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@sanjesheduc

 ادراكـي ش 

  

بلكـه هـر    

ationgroup

دازش باشـد، پـر   

  .ود
  .ارد

.شود يستفاده م

،سـت ين يخصـ 

/8/1398(  

  .ست

ك تكيه داشـته

آمدتر خواهد بو
ي كيفي قرار دا

اس )بدون نظام( 

و شخ ي خصوص

10 مرحلة اول( 

هاي پايه نيس خت

ل ظاهري محرك

ه، پايدارتر و كارآ
هاي  تأثير ويژگي

ه بدون ساختار

 
،ي از روش علم

  .ر كند
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ت و علوم انساني

  .د

جزو شناخساس 

.  

ند اندازه و شكل

خت شكل گرفته
اي حسي تحت

مصاحبهسيم، از 

 .هستند ياخت
به دست آمده ي

 ديگران را تكرار

ش يازدهم؛ ادبيات

شود گفته مي ك

احسه هستند و 

است گيري ميم

هاي حسي، مانن

باشد، شناخ هوم
ها الوه بر ويژگي

  .فاده كرد

بپرس ييم از فرد

روان شنا يها ي
يها افتهياست،  
هاي يافته تواند ي

سنجش

ادراك يانتخاب ي

هاي پايه شناخت

حل مسئله و تصم

ه صرفاً بر ويژگي

فهما مبتني بر م
، پردازش عالومي

استف اطيحتبا ا 

به صورت مستقي

يژگيكردن و يم
يريتكرارپذي، 

يم ،يضوابط علم

    
 

 .رست است

يها محرك ريفس
 .رست است

از شراك و توجه 
 .رست است

حرتبه شناخت 
 .رست است

  :ها نه
هر گاه پردازش ص

هر چه پردازش م
مفهور پردازش 

 .رست است

ديبا ها نامه سش
 .رست است

را به ييم موضوع
 .رست است

كم يبرا يابزار 
ر در روش علمي

ضو تيصورت رعا

www.sanjeshse
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تف نديفرابه   

در 4گزينه  .2
حافظه ـ ادر

در 1گزينه  .2
مر نيتر يعال

در 3گزينه  .20
بررسي گزين  
ه: 1گزينه   

  .است
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در: 4گزينه   

در 3گزينه  .20
پرس جياز نتا  
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وقتي نتوانيم  

در 4گزينه  .20
،ها آزمون -  
ويژگي ديگر  
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