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  :باشد ياز طريق سايت اينترنتي زير قابل مشاهده م آنروز برگزاري  آزمون، عصر ةكارنام

www.sanjeshserv.ir  

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

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

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

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

    sanjesheducationgroup@  هاي آزمايشي سنجش كانال تلگرام آزمون
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 كـردن  هـا 
 افـزاري  گ 
 نصـب  در 

در بيـت  // 
ـا بـاد هـم    
در معنـاي  
لخورده بـا    

در (م شـد       

 به معنـاي  

  .اندد رفته

م، شـاعر از   
، )يابـد مـي  

ـه اشـتباه       
ي اگـر آب         

، قـوال  )ـد  

. غلط است
ـدن و كـم    
ضايي يعني 

او طمعـي   
بايـد از آن  

سي ترجمه 

ationgroup

ره و با كشـيدن 
جنـگ: قداره// ي 

پشت كه چوبي 

). /ـاي گذشـتن  
ده بود بـ باد آم

د(ت سـرما شـد       
و جهـانِ سـال) د

ين بـرادران گـم

ز دست داده و

اند، امروزه از ياد

در بيـت دوم // 
فراغـت م(شود  ي

نبايـد شـما را بـ
ن اسـت و حتـي

تبريـك تولـ= ي  

ديديد، نگوييد غ
ي به سـتوه آمـد

استحقاق قض//  

)طبع(شت  سر
چيزي كه ب(ذور 

ي آن را به فارس

27/01/1400(  

ب و دارد قرار آن 
بينايي توان ديد،

قفل: كلون// د 
  دهنده ري

در معنـا(ز شـد  
همانطور كه با. 

ـار آمـد و نوبـت
گذرد ن بهار مي

د يوسـفي از بـي
  

پيشين خود را ا

ازينه ديگر آمده

.دانـد  ل خار مي
گري آسوده مي
ود واژه زنـدان نب
اعر مثـل زنـدان

ك شروع زنـدگي

ل را كنار ترس د
ين معنايي يعني
 در غذا خوردن

م، در طبيعت و
ردستان را محذ

كه سودابه پرتوي

  .المي است

7جامع نوبت اول 

در تير انتهاي 
د: سو// كمك  ،

رسد خود مي صد
يا مددكننده،: د

و روز)  گرديدن
).ر معناي رفتن

گويـد بهـ عر مي
بت سرما با آمدن

گويـد  شاعر مي
).ر معناي رفتن

ي پ اكنون معنا

كه در سه گز) ز

ل و فراق را مثل
گر يار من با ديگ
ت چهارم، وجـو
جهـان بـراي شـا

  .ت

تبريك(ز حيات 

هر جا حول. // ت
ه در سطوح زير
يي يعني پرهيز

  . اند ست

در گزينه دوم// 
رگي ظلم به زير

مريكايي است ك

  .ر عرب است
شاعر انقالب اسال

2  


ج(و علوم انساني  

كه كمان زه: لّه
ياري: معونت//  
مقاص به زور، به 

ممد// شده  داده

معناي گشتن و
در(شيروان، شد 

ر بيت سوم شاع
 گردد، بلكه نوبت

بيت چهارم هم
در(ها شد  ستاره

عر بوده است اما

آشپز(و خواليگر 

صال را مثل گل
گويد اگ شاعر مي

تدر بي. // ه شوم
ي يار، هر دو ج

رايش زيانبار است

، تهنيت آغا)گ

همان غريو است
ستوه. //  نيست

امتناع غذاي// ت 
پس هر سه درس

. /جايگاهي ندارد
در راه و رسم بزر

  ).ضر شده

د باخ نويسندة ا

و نويسندة نامدار
حسن حسيني، ش

)2(سي 

يازدهم؛ ادبيات

چلّ) // خيره خيره
پشتيباني ردن،
توسل با كه سي

تغييرد دگرگون،

در م(ي تو نشد 
نوشزاد، پسر انوش

در. // سان است
يد و نوبت سرما

در ) // گرديدن
 آفتاب از ميان س

عناي ديوان شعر
 

و) بنديت، آذين

گله دارد و ويار 
در بيت سوم، ش 

 او كنم و آسوده
ضور يار و زيبايي

بخورد بر!) غ يار

مكر و نيرنگ(س 

غو ه. // سام است
ترس، پس غلط

هم درست است 
 جنگ و دعوا، پ

ردي و مروت ج
 سوم، بزرگان د

حاض(نه محضور 

تة ريچاردنوش) ي

ل جبران شاعر و
ز مرحوم سيدح

 فارس

سنجش ي

خ دقت، با: بِرّ و 
كر ياري: ظاهرت

كس: كش قداره ؛
د: مبدل//  .ندند

گويد وصال، روزي
ك سپردندش و ن

س هر دو معنا يكس
شود بهار بياي مي

عناي گشتن و گ
و به اين ترتيب

ت نخست، به مع
 .رودكار مي به

طاق نصرت(وازه 

ي) فراق( دوري 
. //ييِ يار افتاده

رم كه جانشين
ست كه بدون حض
فراق يار؛ نه فراغ

، غدر و تلبيس)ن
  ) كُمدين

 از عوارض سرسا
 گفتگو درباره ت
ر معنا، پس باز
غزا و نزاغ يعني

در دايره مر) غدر
در گزينه// دارد 
دانند، نه مي) نوع

تان مرغ دريايي

ور جبران خليل
جموعه شعري ا

    
 

 .رست است
بِرّ(آسان  سريع،

مظ/ شود  مي ب
كوتاه؛ و پهن ير
بن مي آن را با در

 .رست است
گ ست شاعر مي

گويد به خاك مي
پس). ناي رفتن

قت كنيد كه نم
ر معد(جوان شد 

و) ن و گرديدن
 .رست است

گذشته و در بيت
 يعني فضاپيما،

، خو)لباس رزم(
 .رست است

خست، شاعر از
به گداي) فراق(ي 

ف او كسي را ندار
ناي بيت اين اس
(م در دوري يار 
 .رست است

رخسارِ تابا(لي ال
گرد بازيگر دوره

هذيان: ها  واژه
يعني» ل ترس 

هاي عميق تر اليه
داوري كردن و غ

 .رست است
غ(خست، حيله 

 بسيار وجود ند
ممن(يا محظور  

 .رست است
جانا( نام آذرباد 

  
وانه از آثار مشهو
حلق اسماعيل مج

www.sanjeshse

  
 
در 3گزينه  

س: خيرخير  
پرتا تير آن،

شمشي شبيه
د و كنند مي

در 2گزينه  
در بيت نخس  

دوم شاعر مي
در معن(شد 

دق. گذشتن
آمدن بهار ج
معناي گشتن

در 1گزينه  
سفينه در گ  

جديد خود،
(برگستوان   
در 4گزينه  

در گزينه نخ  
شدت دوري
من برخالف

معن. بيندازد
زندگاني هم

در 3گزينه  
طلعت متال  

با(خنداننده 
نكات ساير  

بحث حول« 
آوردن در ال
شايستگي د

در 4گزينه  
در گزينه نخ  

براي تواضع
)دوري كرد

در 3گزينه  
اي به پرنده

.كرده است
پيامبر و ديو

صدا با ح هم

erv.ir
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ـت دارد و    

 -2. ديـد  ي 

ـد كـه آن   
بـه  » كـو «  

 
موج باشـد  

هـاي   ژگـي  

ـول اسـت   
  . دارد

سي از نـور  
. شوق اسـت 

مم همـراه    

خواهـد و  ي  

ationgroup

سـت كـه واقعيـ

مـي) ك چشـمان 

گويـ به سرو مي 
هم تكـرار واژة

 .ت وجود ندارد
ه هميشه پر از م

كـه از ويژ» ردن  

قابل قبـ» نشين
 و ايهام تناسب

   به ذوالقار 

اگر كس:  شنيدم
استعاره از معشو 
  

افه با يـك مـتم

مفعـول نمـي» ن 

27/01/1400(  

ز آن را نبسته اس

اشك( روي آب 

  .هن است

)كوكو(، فاخته 
ي فاخته باشد ه

  .ده است
ن تعليل در بيت

است كهث شده

صـيد كـر«ت و  

دلن« در معناي 
آيد به ذهن مي 

رچم و آذرخش

من از اختران: د
»ماه« ←ند 

.اده شده است

د و دو حرف اضا

آسـودن«ت، امـا  

7جامع نوبت اول 

  .ت
.  

اده است و هرگز

  .ج
 همه چيز را بر

 در راه حفظ ميه

ن قد و باالي يار،
تواند صداي م مي

تي شاعرانه آورد
حسن تشبيه و. د

 دريا از آب، باعث
.  

مانند شده اسـت

فقط» شيرين« 
) شيرين ارمني

 برگ الله به پر
  .دهد بهتر مي

قش مهمي دارد
وجوي او هستن ت

خصيت انساني د

  صفت فاعلي 

دهدمي» براي« 

  .يست

ت مفعولي است

3  


ج(و علوم انساني  

مي ندوشن است
فر است  فروزان

رِ احسان را گشا

رنج حاصل و دست
 غرق اشك بود،

 از كشته شدن

ت؛ زيرا با ديدن
هام دارد زيرا هم

علت» كو كو« به 
د اما ايهام ندارند

پر بودن.  است
بيه وجود ندارد

به شكارچي م» 

←كرديد   مي
شهربانوي ايران،

 
شاخة بيد به تير؛
و سپس معناي ب

هاي بيت نق آرايه
ن ماه و در جست

به اختران شخ. 

  سبي
←گار ) + دن

معني» را«، »را

صفت مفعولي نيس

صفت» آسوده«/ 

يازدهم؛ ادبيات

دكتر اسالم) حال
علّامه  ي، نوشتة

د كه خداوند درِ

مجاز از حا» عي
چون چشمانش

كنايه، نشانه و 

استر تصوير شده
ايه» كوكو« ←

ن صداي فاخته
هام تناسب دارند

دست ويش تهي
ايهام و تشب. ست

  .جود ندارد

هنر«ست، زيرا 
  .ت
توجه» شيرين«

ش(اي ديگر آن 
 دلواپس -2ده 
مانند شده؛ شن 

و) رد رنگ است

يدن به معنا و آ
ختران عاشق آن
نسبت به اوست

  فت مفعولي
صفت نس ←ي 

ني سازگاري كر

ريار  بهرِ«و » ا

ص» دسته«//  وم
  ل اسنادي

. //فعل مجهول 

سنجش ي

حسب ح(وشت 
 مشهور به مولوي

فرمايد خست مي

سع«الش است و 
چ -1: ديد ب مي
  .پنداشت ي مي

ك وطن به خون

تر تر و سهي كش
اليت كو؟ كو؟ 

بودن براي شبيه
در كنار هم ايه 

 گيتي از آنِ درو
عليل پذيرفته اس
اي مورد نظر وج

ستعارة مكنيه اس
ت داده شده است

«ث ميان كام و 
معنا» شكر«و » 
نگاه كنند -1: د

به كمان)  كمان
كه زر( به است 

دن بيت در رسي
اخ ←بر كنيد 

يه از دلدادگي ن

صف ←ـه ) + 
ي) + نشين اسم

در معني» ساختن

رادرد  اين از« 

شو) چشم(ديده 
مسند  فعل       

»شودرفته«ت و 

    
 

امة خود نون دگي
الدين محمد، ل

 .رست است
طار در مصراع نخ

  .مايدن ي
مجاز از تال» بازو

اي زندگي بر آب
 در حال نابودي
غشته بودن خاك

 .رست است
د يار از سرو دلك

رورت به قد و باال
شاعر ←ست 
»چين«و » شام
گويد آسايش ي
حسن تع ←ال
اه يك از آرايهيچ

 .رست است
، اس»يد هنر باشد

ست به آن نسبت
د به معنا و مكث

»خسرو« حضور 
ايهام دارد» گران

رنگين(س قزح 
نخست ميوة» ه

 .رست است
ندن و مرتب كرد
ي بيابد، ما را خب
 كسي بودن كنا

 .رست است
)بن ماضي(كند 
صفت جا(حمان 

س«بن مضارعِ (ز 
 .رست است

،»رانان و بقل  
   

 .رست است
 مانند حباب، د
                   
ت مفعولي است

www.sanjeshse

زند» روزها«
زندگي جالل

در 1گزينه  
عط: 1گزينة 

نمي  متناقض
با«: 2گزينة 
بنا: 3گزينة 

همه چيز را
آغ: 4گزينة 

در 1گزينه  
قد: 1گزينة 

نازيدن و غر
معناي كجاس

ش«: 2گزينة 
مي: 3گزينة 

حاو پريشان
هي: 4گزينة 

در 4گزينه  .
صي«: بيت آ

شكارچي اس
بايد: بيت ب

اما به دليل
نگ«: بيت پ
قوس: بيت ت
به«: بيت ث

در 1گزينه  .
درست خواند
آن ماه اثري
در پي خبر

در 2گزينه  .1
پراك: پراكنده
رح: رحماني
ساز: سازگار

در 1گزينه  .1
بهر از«در 
 .تاسشده

در 3گزينه  .1
اگر همه تن
             

صفت» رفته«

erv.ir
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منـدي  هـره   
نوازد؛ را مي

ند استمرار 

مفهـوم  » ي 

ترك مـتن    

يـت ديگـر     

ر، ضـحاك     

نـاي بيـت   

فتن روزيِ 

ationgroup

بـودن مايـة بهـه 
خوششان مشام ر

ونست بلكه پس

مـي«←سـت     

ن، مفهـوم مشـت

شـترك سـه بي

ه اسـت و مهتـر

  .شوند ي

معن. طـاب اسـت  

س بايد براي يا

27/01/1400(  

مايد، زيرا بسـته
د، بيشتر بوي خو

شناسه نيس» ي«

 در نگريسـتن اس

  .استته

  .گرفتار كرد

  . دارند

 فراموش نكردن

مفهوم مش» مرگ

كـاوه» او«كـه   

د و محبوب نمي

زيبارو مورد خط

ِر روزي است، پس

7جامع نوبت اول 

نمنظر مي صرف
شوند دسته مي

  .ست

«←آموخت ي

  .رساندا مي
مرار و مـداومت

كار نرفتبه» مي«

مرا گ.... اش )كوه

  گوهر فايقِي 
        متمم

ي هستي اشاره

تن و خداوند را

زندگي پس از م

» ديـدي سـتم  

ها ارجمند ، بدي

يست، بلكه يار ز

كليد گشايندة در

4  


ج(و علوم انساني  

، اما از اين كار
تي در كنار هم

  .)جويند نمي

مسند جمله اس» 

مي= آموختي //  

فهوم استمرار ر
اسـتمر» بنگـر « 

«وند پس) شتن

شك( فَرو  خوبي 
    نهاد    نهاد

براي... = ر فايق 
                  

  .استآمده» ه

تك اجزاي ي تك

داشت حضور قلبي
  .شود ي

باور به ز«.  است

برگوي تا از كه

ها ن رفتن خوبي

شاعر خداوند ني

، كل»وجو جست«

يازدهم؛ ادبيات

برخود پاره كند
ها وقتان كه گل

 و از آن رهايي

»خودبي«←ي 

سوختمي= ي 

مف» مي«ست و 
ت و تفاوتش با

به معناي كش» ن

و نغزي// را ببر 
           نهاد   

جهت گوهر// ن 
                   

شدن شعلهموش

نات و ارزشمندي

ظات زندگي، ح
نميي ديگر ديده

رانه خواندنِ آن

كه ب/  روي دژم 

 حتّي با از ميان

مده و مخاطبِ ش

«در واژة » س« 

سنجش ي

  .زد

واند زنجيرها را ب
چناشود، هم مي

ديوانگي خودند

هستي)  و مست

سوختي// روخت 

مضارع اخباري ا
ر استمراري است

ميراندن« مصدر

و مغلطه، همه ر
                  

را بزن انديشهنِ 
اليه    مضاف  

خام«در معناي  

تاب داشتنِ كائن

حال، در تمام لحظ
هاي  كه در بيت

 مرگ و بيدادگر

 گفت مهتر به 

 تأكيد دارند كه

 بيان شگفتي آم
.  

هاي حرف دانه

    
 

عل مجهول بساز

توديوانه مي: 3 
 عشق و مستي

شق، سرمست د
 .رست است

خبر وبي(خود ي
 .رست است

افرمي= روختي 

فعل م» رمدمي 
فعل امر» نگرمي
  .رساندمي

از( » نميراند«ر 
 .رست است

بگو كه قافيه و ب
م                 

گرد= نديشه را 
                   
 .رست است

»مردن« ديگر، 
 .رست است

 به حساب و كت
 .رست است
حااينريدن و با 

است 1ت گزينة 
 .رست است

شكايت از م 1ت 

 .رست است
بدو«: بيت است

 .رست است
 بر اين مضمون
 .رست است

براي» ا ربي« 
. اين نكته است
 .رست است

گويد كه دند  مي

www.sanjeshse

تواند فعنمي

معناي بيت
بيشتر او از

ديوانگانِ عش(
در 3گزينه  .1

بي=خوديبي
در 4گزينه  .1

افر: 1گزينة 
  .است

«: 2گزينة 
م«: 3گزينة 

استمرار را م

در: 4گزينة 
در 2گزينه  .1

سيالب ]به[
متمم        

گردن بزن ا
             

در 2گزينه  .1
در سه بيت

در 2گزينه  .1
هر دو بيت،

در 1گزينه  .2
از جامعه نبر
سؤال و بيت

در 1گزينه  .2
مضمون بيت

  .است
در 2گزينه  .2

اين بي يادآور
  .ماردوش

در 2گزينه  .2
هر دو بيت

در 3گزينه  .2
در اين بيت
خود گوياي

در 4گزينه  .2
بيت چهارم

erv.ir
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@sanjesheduc

 تـا جـايي   
 

 ـ  بود سيده

 به شـدت  
سه دسـت  

ationgroup

دانند وجو نمي ت
 !رساند ه ما مي

رس )3سيده بود 

راي انتقام زد و
كه ديگر از مدرس

27/01/1400(  

د تالش و جست
ست و خود را به

يست سالگي رس

 !هد

 را دانست مرا بر
تصميم گرفتم ك

7جامع نوبت اول 

 مقدر را نيازمند
وجوي ماس جست

  شديد مي 

ت آورده بود به بي

  ن زياد بود

دن را تغيير نمي

  ايرشان نامه

  .شودرجمه 

قتي مادرم خبر
ش از حد مادرم ت

)2(

5  


ج(و علوم انساني  

سيدن به روزي
زي خودش در ج

ـ ياد آوردند )4

شگاهي به دست

شانفرهنگ ـ ها

  خواست) 4   

واهند اوضاعشان

   موفق شدي

پدر )3تند       

تر» حترام بگذار

  ي

 گم شده بود، وق
نگدلي بيشه س

(، زبان قرآن 

يازدهم؛ ادبيات

سه بيت ديگر، رس
داند، پس روز مي

4       هاي     ت

چند مدرك دانش

هپايتخت من ـ 

  آنها) 4

  وغ گفتن دارد

ود يك قوم نخو

درس بخواني ـ

 پيامبراني هست

اح«ست كه بايد 

اّلذي) 4          

 برگشتم؛ قلمم
ساخت؛ در نتيجه

 عربي،

سنجش ي

وجو نمود؛ اما سه
ي را عاشقِ ما م

نعمت )2         

چ:  ترجمه شده

)3هوايي       ـ

4        شود  مي

قصد درو )3     

 تا زماني كه خو

د) 3              

آنها) 2تند       

فعل امر اس» حترم

   إخوان )3    

 

وزي از مدرسه
سؤوليتي متّهم س

    
 

و ش كرد و جست
 سوم، شاعر روزي

 .رست است
  :رتيب

ياد آوردند ـ ي
 .رست است

  :رتيب
جابجا )2 ناسي

  .رده بود
 .رست است

  :رتيب
دويست و نه )2

 .رست است
  :رتيب
تقسيم م) 3     

 .رست است
  :رتيب

 د دروغ بگويد
 .رست است

  :1وم گزينه 
خداوندبه اينكه 

 .رست است
  :رتيب

مدرسه  ) 2    
 .رست است

  :رتيب
آموزاني هستش

 .رست است

حا« :3خ گزينه 
 .رست است

  :رتيب
            البئر

:ه درك مطلب
  :يت اول

 ابتدايي بودم رو
مس  و مرا به بي

www.sanjeshse

الشمقدر، ت
كه در بيت

  
  

در 3گزينه  .2
خطاها به تر

هاي نعمت) 1
در 4گزينه  .2

خطاها به تر
شن جامعه )1

به دست آور
در 4گزينه  .2

خطاها به تر
2دارم     )1

در 2گزينه  .2
خطاها به تر

     بال) 1
در 1گزينه  .3

خطاها به تر
خواهد مي) 2

در 1گزينه  .3
بررسي مفهو
اشاره دارد به

در 4گزينه  .3
خطاها به تر

خانه    ) 1
در 4گزينه  .3

خطاها به تر
اينها دانش )1

در 3گزينه  .3
بررسي پاسخ

در 1گزينه  .3
خطاها به تر

ا ـاّلذي ) 2
  

ترجمه■■ 
ترجمه حكاي
سال چهارم
تنبيهم كرد

erv.ir
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@sanjesheduc

ن يكـي دو   
لبم جـايي  

اي  و حرفـه    

: ي؟ گفتد
ت؟ زيرا او 
سي و مداد 
نـگ آن را  
 يـك قلـم   
ـان را گـم   
ـيل شـده،     
ر شـهرمان     

ationgroup

دم و به دزديـدن
ديگر ترس در قل
ن را آمـوختم و

گفتم؟ و چه كرد
تر است من باهوش

نويس كه با آن مي
س بعد از پايان زن
د كه در كيفش

ها وقتي قلمشـ ي
ن فـارغ التحصـ
مـن خيريـه در

  »القلم«ضافه 

27/01/1400(  

قشه را اجرا كرد
و دحريك شدم 

عملـي دزديـدن 

رده بود، به او گ
جان چرا او از من

مدادي ك: د بخر
 گم كرده سپس

اي زياد شد دازه
تند و همكالسي

پسـرم االن. ندند
تـرين انجم بزرگ

 

مضاف إليه و 

7جامع نوبت اول 

در روز بعد نق... 
دم، به تدريج تح
ن سال تئوري و

مدادش را گم كر
پدرج: گفت! ست

 او باشي دو مداد
 را فراموش و يا

 عمل كرد به اند
شناخت  او را مي

گردان ن روز برمي
كنون مسئول ب ا

  !شد

 !ن اشاره نشده
  !دارد

  »ه«فاعله  

مضا )4      مّية

6  


ج(و علوم انساني  

.هايم را بدزدم ي
صيلي دزدي كر
م كردم و در اين

حالي كه م ت در
تر اس ز تو باهوش

ري كه بهتر از
بده كه مدادش
د از اينكه به آن
ها رد، همه معلم

پس آن را پايان
آورد و هم  مي

  !كنند يت مي
  !دتر استمن

 نادرست نهاده ش

يست كه در متن
و درست اشاره د

  .ر است

  مجهول 

)4             ه

جملة اسم» خر

يازدهم؛ ادبيات

دهاي همكالسي
هايم در ترم تحص
دير مدرسه اقدام

 مدرسه برگشت
ات از همكالسي 

ه؛ اگر دوست دا
آن را به كسي ب

اش بعد وشبختي
كر حمل ميها  ي

گرفتند سپ م مي
ها را به ياد خوبي

تر از مادرها تربي
 تحصيلي سودم

  !شود ن نمي

كه بناي تربيت
  !ن نيست

نيس  تربيت كردن
 اقدام به موقع و

 دوم از زبان پد

)4             يٌّ 

جاء قبله» عّلمينَ 

القلم اآلخ«ر و 

سنجش ي

زم كردم كه مداد
ه مه همشاگردي

دن مدادهاي مد

يي بود روزي از
:تم، به او گفتم

ي به دست آورده
ناميم؛ تو آ ها مي

ه شاد شد و خو
 قلم براي خوبي
د و از او يك قلم
رد ولي او قلم خ

  حسنات

  
ن فرزندان را بهت
ت در كدام پايه
لر يا چنگيزخان

   
كايت اول است ك
كه در متن چنين
 نشده شايسته
نه اول چون به

ن پسر و حكايت

مزيٌد ثالثي) 3   

المع«فاعله  ـ ن

خبر) 3      رفوع

    
 

دم، عزمم را جز
كردم بلكه از هم
ري كه به دزديد

  :يت دوم
 سال دوم ابتداي

ام گرفت مكالسي
هاي زيادي خوبي
ه مداد خوبين را 

پسرم از اين ايده
نوشت و شش ي

رفتند يش او مي
هايي دار ه و بچه

 .رست است

قلم الح: وان متن
 .رست است

:ها به ترتيب رت
 نيامده كه پدران
 ذكر نشده تربيت
ربيت خوب هيتل

 .رست است
:ها به ترتيب ت

با زبان حال حك
 را بدتر دادن ك
 كه خود تربيت
متن دوم است ن

 .رست است
ايت اول از زبان

 .رست است
  :رتيب
         »إبن

 .رست است
  :رتيب
للغائبين )3      

 .رست است
  :رتيب
خبر و مر/  عل

www.sanjeshse

خالي برنگرد
قلم اكتفا نك
نداشت طور

  .شدم
ترجمه حكاي
وقتي پسرم

مدادي از هم
با اين كار خ
ديگر كه آن

از او بگير، پس
كه با آن مي

كردند پي مي
ازدواج كرده

 .است

در 2گزينه  .3
عنو :توضيح

در 3گزينه  .3
توضيح عبار

در متن) 1
در متن) 2
نتيجه تر) 4

در 1گزينه  .3
مفهوم عبارت

مناسب ب) 1
پاسخ بد) 2
اي مربي) 3
مناسب م) 4

در 2گزينه  .3
حكا :توضيح

در 2گزينه  .4
خطاها به تر

إ«فاعله  )1
در 2گزينه  .4

خطاها به تر
    الزم )1

در 1گزينه  .4
خطاها به تر

اسم الفاع) 2
  

erv.ir
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 4ر گزينـه  

 

 آن شـدند، 

 بـه  كـار  ن

 به هم را ن

 بـا  و ندي

 و الحكمةَ 
 ـزَكّيهِم وي 

سـئوليت از    

ationgroup

»اند ه واقع شده

براي اينكه و در

 

ش آگاه آن انيت

اين و اند  نياورده

قرآن هاي سوره 

خوان نمي را اي ته
  

مهّملع تابالك و
ي﴿ـارت نـوراني   

عنـي بـه دو مس

27/01/1400(  

 خبر فعل ناقصه

به معني ب» الم«

 

 7ص » .ستن؟

حقا به از آنكه س

ايمان  پيامبر ن
3.  

مانند سوره يك

نوشت هيچ آن، ز
.48ص » قرآن

ه وت زَكّيهِم وي عي
، و عبـ»وحي غ

يع. دارنـد اللـت  

7جامع نوبت اول 

ه ترتيب اسم و

«حرف  3 و 1ه 

 . فعل امر است

چرا زيس= كند؟  ي
8.  

پس مگر يمودند
  .16 ص» ن

آخرين به قبلي ر
3ص » .است ه

حتي ي آوردن د

از پيش و«: ﴾َن
تدبر در ق» «.دند

آيات علَيهِم يتلوا 
ابالغ و دريافت« 

اشاره و دال» )ني

 

7  


ج(و علوم انساني  

ي هستند كه به

در گزينه) 2ينه 

منظور» كند ي

  .د

 چه زندگي مي
ص » ...» ستن؟

نپي مخالفت راه 
تدبر در قرآن» «

پيامبر پيروان ه
گذشته پيامبران 

پيشنهاد ...ارند، 

 لون لَارتاببطالم
افتاد مي شك به

اَنفُسهِم من سوالً
به ﴾آياته علَيهِم

دين مرجعيت(ن 
  

)2(و زندگي 

يازدهم؛ ادبيات

  عاَمالً 

هايي اسم فاعل: ن

  .شد

رد گزي: »ال«ف 

م كار را طلب مي

باشد منصوب مي

براي«هد بداند 
چگونه زيس«، يا 

آن، در كتاب ل
».داشت وجود ن

كه است اين نگر
دستورات از ي

شك د كريم آن

اذًا بِيمينك ُخطُّه
ب كجروان صورت،

رس فيهِم بعثَ اذ 
ع يتلوا﴿ نوراني 

قرآن تعاليم يين
.56ص »  قرآن

 دين و

سنجش ي

ع ـ اْلِعشرينِ  :ب

مستعّدين ـ مون

باشد  منصوب مي

نه حر( .باشد مي

فعلي كه انجام :

فوع و خبرش م

خواه انسان مي: ي
راه زندگي،: گي

اهل و است سالم
آنان ميان كه ي

نشان زمان، يك 
پيروي عدم و خدا

قرآ بودن الهي ر

تَخ ال و كتابٍ من
آن ص در كه تي

لَي هنينَ عؤمالم
، عبارت﴾مبينٍ 
تبي و تعليم«به  
تدبر در«). ص( 

    
 

 .رست است

به ترتيب 2گزينه 
 .رست است
 .رست است

المعّلم« 3گزينه 
 .رست است

 .استرست 

بر فعل ناقصه و
 .رست است

م» ل«ور حرف 
  .د است

 .رست است

ب القياَم بالَعملِ 
 .رست است

م فعل ناقصه مر

 .رست است
زندگي هدف ت
زندگ درست راه 

 .رست است
اس خداوند، نزد ن
حسدي و رشك 

 .رست است
در دين چند يا 

خ فرمان از يچي
 .رست است

در كه كساني به
  .42ص » .ست
 ن تَتلوام ه مقَبل
نوشت نمي را آن 

 .رست است

اللّه منَّ لَقَد﴿يفة 
ضَاللٍ لَفي قَبلُ 

ب ةَ وكمالح﴾
ي پيامبر اكرم

www.sanjeshse

در 2گزينه  .4
خطاها در گ

در 1گزينه  .4
در 3گزينه  .4

در گ: توضيح
در 2گزينه  .4
در 3گزينه  .4

خبر »ناهياً «
در 4گزينه  .4

منظو: »الم«
به معني بايد

در 3گزينه  .4
فعًال َيطلب«

در 3گزينه  .5
اسم: توضيح

 
   
  

در 1گزينه  .5
شناخت -1«  
كشف -3«  

در 2گزينه  .5
دين قطعاً«  

دليل به هم
در 3گزينه  .5

وجود دو«  
سرپي معناي

در 4گزينه  .5
به خداوند«   

اس داده آنها
  ﴿ما و كُنت

خود، دست
در 3گزينه  .5

در آية شري  
من كانوا ان

مهّملعتا يالك
ها مسئوليت

  
erv.ir
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@sanjesheduc

» .سـت ده ا

ط مفهـومي   

 انقَلَبتُم﴿«

ـت اشـاره   

ظاهر  ماعي

 اسـالمي  

 درسـت  ي 

) ع(هـدي  
و دو . ـردد 

/ رار نـدارد  

» .دة سـبز 

 نه مرجـع  

مـردم،   بـر 

شـود و   مي

ationgroup

فرمود منصوب. 

كامالً ارتبـاط 8

«عبارت نوراني  
جاهليـ دوران ي 

اجتم زندگي در
125.  

معارف ، تبيين)

هـاي شـيوه  ـاب 

ز حضرت امام مه
گـ اسـت و نمـي     

استقر/ ر نيست 

شتة سرخ و آيند

ي فقيه است، و

براب در و ناپذير،

عنوي محسوب م

27/01/1400(  

..ايشان  از بعد 

88، ص 7 درس 
  . دارند

.طرح شده است
هـاي ارزش بـه  ت

د بايد بلكه ست،
5ص » .شود مي

)ص(پيامبر  يرة

حقّ، انتخـ بر ام

مردم و جامعه از
اگـذار نگشـته ا

مستقر/  نيست 

گذش: ستا بوده 

ط اختصاصي ولي

ن ستمگر، شكست

ه بعد الهي و مع

7جامع نوبت اول 

امامت و) ص(هللا 

بوي منزلت در
داللت» )ص(ت 

 همان صفحه ط
بازگشت به خطر

نيس شعار و لفظ 
م ميسر خداست،

سي و سخنان ظ

اما عنوان به ش

مندي م بهره: ت
كـس و ـه هـيچ  
برقرار/ وز ندارد 

وابسته عامل دو

، از شرايط»كند 

برابر ظالم و س ر

مربوط به/ ثبت 

8  


ج(و علوم انساني  

شيني رسول اهللا

حديث شريف نب
بر ختمي مرتبت

دوم آن و مطلب
ب» گرديد؟ بازمي

  .د

يك تنها وحيد
خ واليت همان 

كريم، حفظ قرآن
  .10س 

خويش ان، معرفي

غيبت عصر در) ع
وجه و بـ به هيچ

كان وقوع و برو

د به تاريخ، طول

  .، منتظَر)ع

رهبري جهاني 
  . ديگر

در عزيز و انسان

مث/ مناسب / ب 

يازدهم؛ ادبيات

جانش به را) ع(ب 

ورده شده و با ح
 از رسول و پيامب

و پرسش د 111
ب ]خود پيشين 

ندارد پيامبر مان

تو كه بود اين) ع
كه امام واليت ا

ق تفسير و تعليم
درس. اسالمي ي
حاكما تأييد دم

ع(مهدي  حضرت
گاه و ب د كه هيچ

ي آن حضرت، امك
  

ط شيعه در امعة

ع(ت امام مهدي 

پيچيده شرايط
رد سه گزينة. 1

 به دنبال دارد، و
  .202 ص 

، دعوتي خوب»مه

سنجش ي

  .سي است

طالب ابي بن لي

آ 97، ص 8س 
 و رسالت پس ا

1ص »  در قرآن
آيين و[گذشته 
زم به اختصاص 

ع( موسي الرضا 
با اجتماعي دگي

تع: ديني رجعيت
هاي شخصيت يت

عد: ظاهري اليت

ح امامت گونگي
شود ايشان مي» 

و واليت ظاهري
.151الصة ص 

جا پويايي اند ته

تظراند و حضرت

 در را جامعه د

175-174صص 

  .درسي است

، عزّت نفس را
،)2(ارزيابي  ود

نفس لوامه«مان 

    
 

 .رست است
كتاب در 73ص 

 .رست است
علي ميرالمؤمنين

 .رست است
  .بي است

يف سؤال از درس
ختم نبوت« به 

 .رست است

تدبر د«ة شريفة 
به شما آيا: ﴾م

فقط اين خطر 
 .رست است

امام علي بن ود
زند در توحيد ي

 .رست است
مر به مربوط ت

نو، تربي نيازهاي
وال راستاي در ه

  .11س 
 .رست است

و اساسي در چگ
»واليت معنوي«

رجعيت ديني و
چكيده و خال. رد

 .رست است
گفت شناسان معه

يان حقيقي، منت
 .رست است

باشد و بتواند دبر
ص.  و نه مشترك
 .رست است

كتاب د 188ص 
 .رست است

خداوند بندگي 
خو» .روتن است

ل و وجدان يا هم

www.sanjeshse

در 2گزينه  .5
مطابق با ص  

در 1گزينه  .5
خداوند، ام«  

  .84ص 
در 1گزينه  .5

سؤال تركيب  
حديث شري  

هر دو: دارد
در 2گزينه  .5

از آية سؤال  
اَعقابِكُم على
كند كه ا مي

در 3گزينه  .6
مقصو«زيرا   

تجلي و شود
در 4گزينه  .6

اقدامات) الف  
ن با متناسب

مجاهد) ب  
درس. مبارزه

در 2گزينه  .6
نكتة كلّي و  

«منحصر به 
مسئوليت مر
استمرار ندار

در 2گزينه  .6
جام برخي«  

  .162ص 
شيعي: نكته  

در 3گزينه  .6
مد و مدير«  

تقليد، پس
در 1گزينه  .6

مطابق با ص  
در 4گزينه  .6

و تسليم«   
متواضع و فر

دعوت عقل  
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رد . 199ص 

. »...شـده   
معلـول  » ن

 و سـرگرم 

 و نيـك  ي 
 ست كه در

همـان  » .د 

تـدبر در   «
 در نسـت 

 انسان وي

 انسـان  ي

تدبر «. »ي

  .211ص 

 كلمـات  ن

» .شود مي 

ationgroup

ص» .اسـت  ـده 

تسـليم  ـورده و 
دادن ذلت به تن

س حيـواني   بعـد  

پاداشـي كردنـد، 
ن عزيز كسي اس

شـود نمـي  سـليم 

».خداسـت  آنِ 
توا او بـا  پيونـد 

معنو و الهي روح

دنيايي و حيواني 

 
 اخالقي و معنوي

ص» .است درك

اين با كه اي آيه 

كامل فرزندان ن

27/01/1400(  

آفريـ آزاد را تـو  

خـو شكست خود
تن ديگران مقابل

تمـايالت به ط

ك پيشـه  كوكاري
انسان«. 197ص 
و تس كنـد  مي ت

از اسـت،  عزّت
پ و خداونـد  گي 

 200.  

ر به مربوطكه  ،

بعد مربوط به ه

 »س با همسر
رشد«: ازدواج 4

اين د به عمل و 

هر و ندارد صي

آمدن و با آيد مي

7جامع نوبت اول 

خداوند ش، زيرا

ت خ درون پست
م در«علت و » ن

فقط خواهد مي ما

نيكو كه كساني 
ص» دبر در قرآن

مقاومت ايستد، ي

ع هر چه كه ]ند
بنـدگ بـر  تكيه ا

ص» .ندهد ري

خلق، حسن و ر

كه مادي، رفاه و

انس«: ازدواج 2ف 
4هدف  ←» .

مرد و زن بودن

خاص جنس به ص

مي وجود به مرد 

9  


ج(و علوم انساني  

  .3و  2هاي  ه
نباش خودت مثل

تمايالت مقابل ر
شدن تسليم ن و

م از است كه» ه
  .202ص 

براي«: ﴾ذلَّةٌ وال
تد» «.نشيند نمي
مي خويش وس

بدا[خواهد  مي 
با«، » ستمگران

خوار و ذلت به ن

ايثار حيا، جاعت،
  ر

و زيورآالت ذيذ،
  .201ص . ر

هدف ←» يابيد
.قرارداد» رحمت

ب هم مكمل و ت

اختصاص كريم ن
20.  

و زن پيوند با نا

يازدهم؛ ادبيات

رد گزينه. ر باشد
م بندة كسي«: 

در ابتدا دهد، مي
خوردن شكست 

نفس اماره«مان 
ص» .بمانيم فل

و قَتَرٌ وجوههم قُ
نم ذلت و خواري
هو و ويه مقابل

عزّت هر كس« 
عزّت در برابرة 
تن گاه هيچ و ند

شج عدالت، ايي،
برتر/ فراتر / الي 
لذ غذاهاي هرت،

تر پست/ فروتر  

ي آرامش آنها با 
ر«و » دوستي« 

زوجيت از درست

قرآن در» ناس«
09ص » .شود ي

بن اين .خداست

سنجش ي

ناپذير شكست ن
خواهد كه ما مي

م ذلت به تن ن
خود درون ست

هم يا هوس و ي
غا برتر و عالي ت

يرهقُ وال زِيادةٌ 
آنان غبار خ چهرة

م در همچنين و

:﴾...جميعا لعزَّةُ
اسو« به عنوان 

زندگي كن ندانه

دانا به تمايل ند
خود عا/ معنوي 

شه ثروت، به يل
/خود داني / ي 

تا... همسراني  
ميان شما«: ﴾ةً

  .215 ص 

د درك خانواده،

و » بني آدم«، 
مي مربوط دو هر

  .درسي است

خ نزد اجتماعي ي

    
 

نبايد در برابر آن 
از م) ع(ين علي 

  .3و  1
 .رست است

ديگرا مقابل در 
پس تمايالت قابل

هوي دعوت يگر،
تمايالت از و يم

 .رست است

و الحسني سنُوا
چ بر و است تر ن

و ظالمان و بران

 .رست است

زَّةَ يريدالع لّهال فَل
ايشان نيز. 197

من عزت شرايط، 
 .رست است

مانن برتر، و عالي
م / الهي روح عد

تماي مانند داني،
دنيايي /  حيواني

 .رست است

«: ﴾الَيها سكُنوا
مودةً ورحمةً كُم

و متن 209ص 
 .رست است

خ پايداري عامل 
 .رست است

»انسان«، »نس
ه مرد، و زن به ،

 .رست است
كتاب د 215ص 

 .رست است
بناي ترين قدس

www.sanjeshse

عزيز انسان
اميرالمؤمني  

1هاي  گزينه
در 3گزينه  .6

كه كسي«  
مق در«پس 
  . است

دي دعوت«   
باشي مشغول

در 1گزينه  .6
اَحس للَّذينَ﴿  

فزون چيزي
مستكب برابر

  .صفحه
در 4گزينه  .6

ير كانَ من﴿  
7ص » قرآن

ترين سخت
در 3گزينه  .7

ع تمايالت«  
بع: ».هستند

د تمايالت«  
بعد: ».است

در 1گزينه  .7
لتَس اَزواجا﴿  
بينَكُ جعلَ﴿  

، ص»در قرآن
در 3گزينه  .7

ترين مهم«  
در 3گزينه  .7

ا«كلمات «  
باشد، همراه

در 4گزينه  .7
مطابق با ص  

در 2گزينه  .7
مق خانواده«  

  .208ص 
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مـل انكـار   

سرچشـمة  

ي انسـان،       

ationgroup

  .دانند

از عوام» ي غلـط  

بت اعظمي كه س

و زنـدگي دنيـوي

27/01/1400(  

د ت نخستين مي

هـاي آمـوزش «ر 

ب«: بيانگر» خيز

ي دربـارة دنيـا و

  .شود ميده مي

7جامع نوبت اول 

عني خدا را علت

  .ك باشد

  .نظر دارند

گيرند، بيانگر مي

حافظ از ميان بر
  .رد

اساسـي هاي بـي  

نام» توحيد«رد 

  ديني

10  


ج(و علوم انساني  

  .است» 

يع» مبدأ هستي

م نيست متحرك

  .است» ل

اتفاق ن» .ت باشد

  .ظر دارند

ر متخصص فرا م

  .است 

  .است» القي

حجاب خودي ح
باط مفهومي دار

  .شد

از پنـداره» داد؟

گذ ي انسان مي

هاي ف و اقليت

يازدهم؛ ادبيات

  .است»  ماده

  .ست

»مادي در جهان

«و الهيون » ت

الزم» اي پديده«

  .بيند مي

گريز از عقل«كتا 

نياز از علت ه بي

اختالف نظ» نياز

ي را از افراد غير

»ب و پاكي دل

صفات زشت اخال

تو خود ح/ ست 
اشد و با آن ارتب

باش اي ظلم نمي

ود را از دست د

ي، مادي و معنوي

  .ي دارد

معارف

سنجش ي

اصالت«ليستي 

اصالت داده اس» 

موجودات غير م«

طبيعت« ماديون 

«است، اما هر » 

م» ديگري« به 

ن از خداوند يك

موجودي كه«در 

ن بيعت بيط«در 

 مطالب اعتقادي

سالمت قلب«قي 

گناه و ص« انسان 

ق هيچ حائل نيس
با مي» سان است

ها عوامل و انگيزه

ن كودك پدر خو

ردي و اجتماعي

مان نقش اساسي

    
 

 .رست است
ي مكتب ماتريال

 .رست است
»حس«مادي به 

 .رست است
«وراي طبيعت 
 .رست است

علل و معلومات،
 .رست است

»پديده«ي حتما 
 .رست است

ي خود را محتاج
 .رست است

 رويگرداني انسا
 .رست است

گرايان د  و ماده
 .رست است

گرايان د  و ماده
 .رست است

دوران نوجواني،
  .ت

 .رست است
ا انحرافات اخالق

 .رست است
دشمن سعادت
 .رست است

 عاشق و معشوق
ن است، خود انس

 .رست است
از ع» ي سطحي

 .رست است
چرا فالن«مانند 

  .گيرند مي
 .رست است

فر درون زندگي 
 .رست است

در تقويت ايم» ح

www.sanjeshse
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در 2گزينه  .5
بيني م جهان

در 3گزينه  .5
منظور از ماو

در 4گزينه  .5
در سلسله ع

در 3گزينه  .5
هر متحركي

در 2گزينه  .5
اي هر پديده

در 1گزينه  .5
عامل اصلي

در 1گزينه  .5
خداشناسان

در 2گزينه  .5
خداشناسان

در 3گزينه  .6
اي در د عده

خداوند است
در 4گزينه  .6

راه مبارزه با
در 2گزينه  .6

ترين د بزرگ
در 2گزينه  .6

ميان«بيت 
شرك پنهان

در 3گزينه  .6
هاي قضاوت«

در 1گزينه  .6
اعتراضاتي م

سرچشمه مي
در 4گزينه  .6

راهي كه از
در 3گزينه  .6

عمل صالح«
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بـه دانـش   

ته از عمق 

كنيـد كـه    
ـه معنـاي   

 1هـاي   ينه

از سوي ). 3
weig   بـه

از سوي ). 4
 

. انده اسـت 
one o   بـه

را در ميـان     

ationgroup

اتكاء بي او را با 

ي است، برخاست

دقـت ك). 4و  1  
experience بـ

رد گزي(ده كرد 

3و  2هاي  گزينه
ghtاسـم  ). 4و  

4 و 3هاي  گزينه
 ).4و  1هاي  ه

مان حال باقي ما
 of the lights

ضـمير مفعـولي ر

  ».ش پيدا كند

27/01/1400(  

 

  .دهد جام مي

ن و فلسفة زندگي

خودآگاهي نيازي

هـاي رد گزينه
eاسـم  . شود مي

استفاد fewن از 

رد گز(اده كنيم 
3هـاي    گزينـه 

رد گز(اده كنيم 
رد گزينه(باشد  ي

ت و اثر آن در زم
جاي خالي دوم

اي همـواره ض ـه 

اش  درآمد ماهانه

7جامع نوبت اول 

  .باشد

 .است» ي الهي

ت هر كاري را انج

  .ست

راز خلقت انسان

نياز به خ» «طنم

(م مصدر بيايد 
ويرگول شروع م
وان به همراه آن

 ing استفا) دار
رد(تفاده كنيم 

  ). 4و  2اي 

حال ساده استفا
مي» ... ودگاه و 

ه انجام شده است
 به كار رفته در ج

افعال دو كلمـ). 4

ي براي افزايش

 

11  


ج(و علوم انساني  

 ها نمي ي انسان

  .گيرند شه مي

بيني جهان«شتن 

  .گيرد ي

 و نهايي او است

اس» ل و سعادت

تواند ر  پس نمي

م آخر ننمايي وط

د به صورت اسم
له اصلي بعد از و
تو ش است و نمي

فعل(سم مصدر 
 آينده ساده است

ها رد گزينه(شود 

ط بايد از زمان ح
دن در هتل، فرو

ت كه در گذشته
مرجع ضمير). 4

4و  1هاي  گزينه

ده است كه راهي

)2(انگليسي 

يازدهم؛ ادبيات

 ايمان در زندگي

ريش» عمومي«ت 

ون هدايت، داش

صورت مي» حت

ت و هدف اصلي

شناخت راه كمال

كل محال است

روم به كجا مي/  

ن قرار بگيرد بايد
ريد چرا كه جمله

بل شمارشغيرقا

بايد از اس» دادن
زمانجه بايد از 

ش مع بسته نمي

 در قسمت شرط
پذيرش شد«ي 

 دربارة عملي است
4و  2هاي  گزينه

رد گ(مفرد است 

 رفت، تالش كرد

ا

سنجش ي

هاي از بازتاب» 

 انسان از هدايت

انه انسان در قانو

مصلح« خاطر به 

كه غايت »عادت

عدم ش«شي از 

 احاطة جزء بر ك

نم بهر چه بود
  .گردد

ه عنوان فاعل آن
In my را نخور

ست، پس قطعاً غ

ادامه د« معناي 
 در قسمت نتيج
ارش است و جم

 قسمت نتيجه،
check به معنا

ميد كه صحبت
رد گ( كامل است 

ست كه مشخصاً م

 كه به دانشگاه

    
 

 .رست است
»ع فرد بر جامعه
 .رست است

ه درجويان  لذت
 .رست است

جويا هاي لذت ت
 .رست است

 تدبيري انسان
 .رست است
سع« رسيدن به 
 .رست است

 دانش بشري نا
 .رست است

ي از كل است و
  .ف نمايد

 .رست است
ام آمد كجا آمده

گر مفهوم مي» ها

 .رست است
تداي جمله و به

y opinionتار 

جمع نگرفته اس 

 .رست است
 keep on به

رطي نوع اول و
غيرقابل شما» ن

 .رست است
در will وجود 

k inاي  دو كلمه

 .رست است
توان فهم جمله مي

ك فهوم زمان حال
اس» ها ي از المپ
  ).2د گزينة 

 .رست است
او از وقتي«: مله

www.sanjeshse

در 1گزينه  .6
تقدم منافع«

در 4گزينه  .6
هاي فعاليت

در 3گزينه  .7
الزمة فعاليت

در 1گزينه  .7
هاي فعاليت

در 3گزينه  .7
انسان براي

در 3گزينه  .7
نقص مطلق

در 4گزينه  .7
انسان جزيي
بشري كشف

در 2گزينه  .7
از ك«از بيت 

ه جان انسان
  
   

در 3گزينه  .7
فعل اگر ابت  

فريب ساختا
s» تجربه«

  ).2و 
در 1گزينه  .7

بعد از فعل  
ديگر، در شر

وزن«معناي 
در 2گزينه  .7

با توجه به  
ديگر، فعل د

در 3گزينه  .7
از مفهوم جم  

يقاً مفاين دق
يكي«معناي 

رد(گيرند  مي
در 2گزينه  .8

ترجمة جمل  
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  ».ت

وان عربـي       

  ».د

  ».يم

  ».د

ي خـود را  

 توجـه بـه    

ـاي منفـي   
ationgroup

  ك زندگي

  ».رد

سي داشته است

شـي بـه طـور رو

  ندرت

ها تأثير بگذارد ه
 

ه را بهبود بخشي
  معه

  .دقت كنيد» 

كند را دنبال مي
  جود

ت فرهنگي و ملي

  يت

  گرمي

سوي ديگر و بـا
 

  ط، وضعيت

l به جمله معنـا

27/01/1400(  

سبك) 4 

چقدر قيمت دار
  ش يافتن
  گرفتن

ديد تأثير برعكس
   
   

ـاي دورة آموزش

به ن) 4 

وة يادگيري بچه
 ن، درك كردن

 عمومي مؤسسه
جام) 4 

»ه چيزي دارند

انگلستان ر] واي
موج) 4 

د اما هرگز هويت

هوي) 4 

سرگ) 4 

از س). 4و  2اي 
 ).1رد گزينة ( 

شرط) 4 

  ش دادن
   كردن

ittleكارگيري 

7جامع نوبت اول 

 ت، رسم

ه ماشين چمد ك
ش دادن، كاهش
 كردن، اشتباه گ

هدكه داروي جد
 وب

 د، برعكس

نسـتند در انتهـ

 ور اشتباه

تواند بر نحو  مي
چيزي را دانستن

   كردن

دهيم تا تصوير
 ري

گاهي كه مردم به

آب و هو[شابه با 
 

شور زندگي كرد

 ت

 ت

ها رد گزينه(ست 
ه استفاده كنيم

  وسيله

د كردن، گسترش
ي بودن، كنترل

ز سوي ديگر، بك

12  


ج(و علوم انساني  

سنت) 3 

فهم كنم وقتي مي
كاهش) 2 
گيج) 4 

ده هش نشان مي
محبو) 2 
متضا) 4 

آموزان توان دانش

به طو) 3 

 فيزيكي كالس
قدر چ) 2 
بحث) 4 

فوري انجام د تي
بيمار) 3 

عمومي و نوع نگا

اتلند الگويي مش
آشنا) 3 

ل در خارج از كش

عادت) 3 

واقعيت) 3 

ند يك فاعل اس
زمان حال ساده

ابزار،) 3 

ايجاد) 2 
حاوي) 4 

ا). 4و  2هاي  ه

يازدهم؛ ادبيات

 

هرة او را تصور ك

، متأسفانه پژوه

عداد اندكي از د

 كامالً، حتماً

ت حتي چيدمان

ه ما بايد اقداماتي

تصوير ع«عناي 

اسكا ب و هوا در
 

دود بيست سال

 ، صرفه جويي

جمله قطعاً نيازمن
ت شرط بايد از ز

 

رد گزينه( داريم 

سنجش ي

درآمد) 2 

توانم چه ني مي
  
  

ها بيني مة پيش
  
  

ن بود كه تنها تع

قطعاً، ك) 2 

جربه معتقد است
  
  

كنم كه ً فكر مي
 فشار) 2 

public im به مع

دانم، آب  من مي
مشابه) 2 

مشهور ايراني حد

اقتصاد) 2 

 تنوع) 2 

شود و اين ج مي
يجه، در قسمتت

تبادل) 2 

  
  

دار ingه فعل 
    

 

  قابليت
 .رست است

من به آسان«: مله
 ي كردن

 ردن
 .رست است

برخالف هم«: مله

 .رست است
خبر بد اين«: مله

  روان و سليس
 .رست است

معلم با تج«: مله
 شتن

 ذاشتن
 .رست است

من شخصاً«: مله

mageواژگاني 

 .رست است
تا آنجا كه«: مله

 القه
 .رست است

دانشمند م«: مله
  ».د
 

 .رست است
 ت

 .رست است
ك جمله آغاز م

wo در قسمت نت
 .رست است

 ي
 .رست است
 برقرار كردن

  دادن
 .استرست 

 spend نياز به
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 .است 

~ p q∧  

p ~ p∧  

ationgroup

نيكتريزدن ---

  

q F r≡  

F≡

27/01/1400(  

  ).3ة 

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

---------.  

. اشاره دارد --

 
  .هد يافت

F ~ r ≡

7جامع نوبت اول 

رد گزينة( است 

به ييز نظر معنا

 نيست؟ح 

  .ند

-زيرا  است،ايي 

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

د درست است؟
  . باشند

ادامه خواه ----

  .ستند

  .ه است

(  

13  


ج(و علوم انساني  

منطقي نادرست

شده است از ده

ي دريايي صحيح
كنن ايي شارژ مي

ي از زندگي دريا

--------به  ،ت

اند تبديل شدهم 
يقه عموم مردم

-------------
  تبديل كرد

هس rارز  هم 4

  . است

[(p يك مغالطه

)2(ي و آمار 

يازدهم؛ ادبيات

جمله به لحاظ م

ديخط كش 1ف 

هاي  مورد فانوس
رژي فانوس دريا

مهمي بخشيي 
  دهد ي

 .ند
شيده شده است

زرگي كه به فيلم
ستند مطابق سلي

---------كه ن
تهاي عالي  فيلم

q   و  2گزاره

همواره درست 

p q) q] ∧

رياضي

سنجش ي

ه ساختار كلي ج

 چيست؟

آن در پاراگرا ري
  »كيد

 از موارد زير در
ا براي تأمين انر

دريا  فانوسيك 
ها نشان مي ملوان

 
ان ب ساخته شده

خط كش 1گراف 
«  

هاي بز ورد كتاب
سينمايي نتوانس

حث در مورد اين
ها را به ف ز كتاب

  .است ~

rارز  هم 1 

(P ~ P)∧ 

[ عبارت  p

    
 

 قطعاً با توجه به
 .رست است

وان براي متن چ
  ن راه در دريا
 .رست است

immed يكه ز
n نزد« يبه معنا

 .رست است
يك ا  متن، كدام
ها را مروزه باتري
 .رست است

يفهميم كه   مي
خطرناك را به م

 .رست است
متن چيست؟ 

كه براساس كتاب
 .رست است

در پاراگ ه زير آن
»داستان«معناي

 .رست است
 موارد زير در مو
 به عنوان فيلم س

 .رست است
تمال بسيار با بح
 نيست برخي از

 .رست است
(~ p q)∧ ≡
 .رست است

ست باشد، گزاره

 .سترست ا

Tي مقدم 
 .رست است
~ p q∨ و ≡
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p  
  د
  د
  ن
  ن

b = 2  
f ( ) 2  

= 1 1  
a = − 1  

b = و  −

f ( )− =2  

x ∈ −  

ationgroup

p ∧  q  
  د  د
  ن  ن
  د  ن
  ن  ن

b = =4
) = 2

a a− =2 2 3
 ق  ≠2 4

b 1يعنــي  +

f ( b)− == ⎯⎯⎯⎯

x−  <

  .است 

27/01/1400(  

  . است

(p ∧  q∧
د
ن
ن
ن

c c=  =2 2

aق  =3 3
غ ق

a 1=و  = 

b ,f=⎯⎯→ = 2

x [x]− < 1

}رابر  }, ,2 3 4

7جامع نوبت اول 

رابطه مورد نظر

q) q∧ ⇔
  د
  د
  ن
  د

a a= − 22

ق ق

 اســت پــس  

f ( ) a= =1 2

sin g(x −

fامنه  g+ بر

14  


ج(و علوم انساني  

C(x) = ر %6

q p  
  د
  د
  ن
  د

a = 2

 آنگــاه پلكــاني

a a = 1
2

[x])− =1

اند پس د ف شده

  .يم

يازدهم؛ ادبيات

(x x)− 16 4

  . است

ه ثابــت باشــد،

تعريف 4,3,2 ء

f كني را رسم مي

سنجش ي

(نتيجه  و در )

پس تابع ثابت 

ضــابطهي، هــر 

تنها به ازا gو  

f، نمودار  g+

    
 

 .رست است

x)ول  x)− 1
4

 .رست است

 .رست است

 .رست است

x x؛ ∋

x
=1

 .رست است

 .رست است
ايع چندضــابطه

a   .است +
 .رست است

 .رست است

 .رست است
fدر  xرك 

 .رست است
،gو  fنمودار 
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x = 2  
x = −2  

f ( )− =1  

f (
13
6  

⎯⎯⎯  

, , , ,1 2 4 4  

  موزشيه آ
[(x=11  

x =  

 شاغلين

ationgroup

f ( ) =9 2 2
 − = −11

, f= − =1 1 

) = − +3 13
6 2

⎯⎯→ −1 %2

, , , , , ,5 6 7 8 1

شاخص پا =]
x ) /+ ×24 

%5

  .ت آمده است

نرخ ش

27/01/1400(  

f ( )+ −2
f ( ) f− − +2 2

f ( ) = − =1 2 1

=17 22 <3
2

= =24 %76

, , 2 28 29

) كلمات دشوار
] [ / x=4 4

 آوايي آن درست

  ماهي بگو
   مستفعلن

 

7جامع نوبت اول 

( ) f ( )2 2

f ( ) =2 2 =1

,< <13 5 3
6 2 2

38

  
+

 =6 7 13
4 4

درصد +جمله 
/ ]+ 9 6

هاي پايه ،نة دو

م/ سروي بگو /  
   مستفعلن    

2(

جمعيت فعال

15  


ج(و علوم انساني  

/=1 4

− = − 2 4 2

x< < 
3 5

2

يت فعال

 .يانه بهتر است
3
4

 كلمات در هر ج

ت به شكل گزين

 «  

  .هستند 

چيستي يل/ يا 
ن    مستفعلن  

2( فنون ادبي 

يازدهم؛ ادبيات

 + − =1 2

y x = − +3

= =38
جمعي%76

ه روش نصف مي

ميانگين تعداد(

است» لُ فاعالتن

لنعفمست ← 
  »علن

»فاعالتن فاعلن
  
 

خوابي خي  بگو
مستفعلن  فعلن

 
  
  ن

  فاعيلن

 علوم و

سنجش ي

= −1,

+ 17
2

=ليون نفر  5 

اريم خط فقر به

/ ]× 4 )

  :م

ُل فاعالتن مفعول

آموزشي« 
فاع ←ام  خسته

فاعالتن ف« وزن 
فاعيلن مفاعيل
 فاعالتن فاعلن

آهي ب/ كي بگو 
ستفعلن    مستف

 مفتعلن فاعلن
مفعولُ فاعالتن

 مفتعلن مفاعلن
يلن مفاعيلن مف

    
 

 .رست است

 .سترست ا

 .رست است

 .رست است

ميل

 .رست است
د دهتافا راي دو

 .رست است

ها داريم ي گزينه

 .رست است
مفعول«ين بيت 

 .رست است
← فاعالت« 
خ«  »مفعولُ ←

 .رست است
 يك همگي بر

مفاعيلن مف:  الف
عالتن فاعالتن ف

 .رست است
اشك/ ي تتا كيس 

 مستفعلن    مس
 .رست است

مفتعلن فاعلن م 
فعولُ فاعالتن م

علن مفاعلنتمف
مفاعيلن مفاعي: 
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 .فته براي آنان

27/01/1400(  

به قرار گرف شبه

  .ستند

7جامع نوبت اول 

  .استه

 

  .استده شده

  . دارد
ع اصحاب هم مش

مة آثار به نثر هس

  .تم

16  


ج(و علوم انساني  

  .استده

شتر تشبيه شده

  .استند شده

 .بيهي هستند

  .نيز هست

  امتي

  .هت هستند

اليه داد به مضاف

 استعارة مكنيه
ل و آداب و شمع

مثنوي است هم

.  

رماني قرن هشتم

يازدهم؛ ادبيات

آمد» عيلُ فعولن
  

شن مو به ،  به تير
  

مانن ره به مشعل

  . هستند
اضافة تشب دهان

  . هستند
به مو، اغراق ) ر

.  
يقفردا مجاز از : 

  

  ي

جاز به عالقة شبا

 گرفته شده و ب

  ه
شخيص است و

محيط فضل. ست

ساوجي است و م

 گلستان نوشت

ه از خواجوي كر

سنجش ي

ولُ مفاعيلُ مفاع
ت مفاعيلُ فاعلن

مژگان   ،مشير
.استمانند شده

 به سنگ و چهر
  .ه شده است

ب ستم تشبيه
اغ علم و نقطة د

   
جام گل تشبيه

كمر(طه و ميان 

.است»  خانه«  
:گزينة سه  

.ه آمده استشبي
  شبيه فشرده

   فشرده
 به جوش مستي

  ب 
  و 
  مو ز

هاي مصرّحه مج

ا از انسان عاريه

  ك
ستوه آمدن آيينه

باشد نيز تش ماشا
 به كار رفته است

كه اثر سلمان س

 نهم به تقليد از

 نهم و گوهرنامه
    

 

 .رست است
مفعو«ها بر وزن 

 :مفعول فاعالت
 .رست است

رگ به شم  ،جير
مقد به شمشاد  

لف به كفر، دل
تشبيه تو به گل

 .رست است
كمند زلف و شب 

كاله شكوفه، چرا
موي ميانفقط 

بحر توحيد و ج: 
بيه دهان به نقط

 .رست است
مجاز از»  در«  

گل مجاز از بهار
 .رست است

و همة اركان تش
ديوان زندگي تش 

لعل لبت تشبيه
سرود مجلس: 

 .رست است
لعل مجاز از لب 

از مو مجاز كمند
چوگان مجاز ا :

ه ه همة استعاره
 .رست است

ها سه همة مضاف
 .رست است

ادب كردن فلك 
م شكوه و به ست

د گرم تميشخور
چهار فقط تشبيه
 .رست است
ك »د و خورشيد
 .رست است

ستان را در قرن
 .رست است

س از جامي قرن
www.sanjeshse
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  .ونه نيست

-مـي حفظ 

: ضـه الصـفا  

ationgroup

زينة چهار اينگو

  .استه

  .اند  آمده

خدا او را از بال ح

  .ست

  .كندييف مص

  .ت

روض) ي        ت 

27/01/1400(  

گز اما شودميده

آمده» مي«بلند 

كه به جاي بلند

داشناس باشد خ

 
دا اشاره شده اس

ر فصل بهار توص

 تأكيد شده است

  .ند

بـالذري: بلـدان  

7جامع نوبت اول 

  .خورد م مي

ديدميز شاعرانه 

  .است مان

دوم نيز هجاي بل

شيده هستند ك

  .داند مي

هر كسي كه خد

 يگر موجودات
هار به قدرت خد

عر طبيعت را در

دن به معشوق

دان رور همراه مي

فتـوح الب)     پ  

17  
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.  

ينة يك به چشم

هاي رمزآ  تخيل

يگ تركمكندر ب

و در مصراع د» 
  .ت
  .ت

 هر دو هجاي كش

رقابل توصيف مي

.  

گويد ه ة سه مي

د و زوال ديه دار
ا و در گزينة چه

شاعر گزينة سه 

ن دل براي رسيد

  .ست

 يك آن را با غر

وعلي مسـكويه 

)2(اريخ 

يازدهم؛ ادبيات

.گردد ساني برمي

گرايي در گزي غم

چيده و ابهام و

ي عباسي از اسك

دي«جاي بلند 
 بلند آمده است

ت بلند آمده اس
ع اول و دومصرا

ر گزينة سه غير

.ستشق مطرح ا
  .رد

دارد اما در گزينة

 وجود خدا اشاره
 خالق بودن خدا

مطرح است درم 

كردنات و پاك 

ناپذيري اس گشت

ت اما در گزينة

ابـو: ارب االمـم  

 تا

سنجش ي

بك فكري خراس

 به گذر عمر و غ

ي و مضمون پيچ

آرايستوفي و عالم

م مصراع اول هج
كشيده به جاي
كشيده به جاي
به ترتيب در مص

داند اما د اال مي

 معشوق به عاش
دار معشوق اشاره

اهللا اشاره د  علي

و بر ازلي بودن
ق، گزينة سه به

از چشمن اشك 

ك بر ترك تعلقا

اشق شدن و برگ

رو را ستوده است

1- 18  
تجـا) ي      ب

    
 

 .رست است
ن معشوق به سب

 .رست است
ه و توجهستعار

 .رست است
 .رست است

ها باريك بيني ينه
 .رست است
سه از حمداهللا م
 .رست است

چهار در وسط نيم
هجاي ك» گفت«

هجاي ك» شباب
ب» كوه و سنگ«

 .رست است
ها عشق را وا ينه

 .رست است
توجهي ها بي ينه

 به پسندهاي مع
 .رست است

ها به توكلت ينه

 .رست است
سؤال و گزينة دو

عشق زلي بودن
 .رست است

ها فرو ريختن ينه
 .رست است

سؤال و گزينة يك
 .رست است

زينه تأكيد بر عا
 .رست است

ها آزادگي سر ينه

 .رست است
17 -5صفحه  2
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 واپسـين  ر
سـيلمه بـن     

 و تغييـرات 
 و گـويي  م 

  .يان بود

 محاصره، ي

 از سـياري 

 ايرانيـان  و
 اميـران  زـ 

  .يران بود

ationgroup

در كـه  بودنـد  ي 
ود عنسـي، مسـ

تغ رو، ايـن  از. ـد 
دشـنا همچنين

ن پايتخت عباسي

مدتي از  را پس

بس و خوردنـد  ت

و ايـران  بـر  اي ه
يـن و صفاري يث
  .د

فاي عباسي بر اي

27/01/1400(  

افـراديـروه دوم   
كردند مانند اسـو

كنـ عمـل  ـامبر 
ه او. نشود گرفته
  .گرداند

اد به عنوانبغد ر

 .ت

تخت ساسانيان

شكست ماا گيدند،

گسترد و عميق
لي يعقوب و نين

داشتند بيشتري
ي ـ نظامي خلفا

7جامع نوبت اول 

  ي

رداختند كـه گـر
ك امبرييپ عاي

پيـ سـنت  و ـدا 
گ جزيه سلمانان

بازگ بيت اهل ه

شهر بناي خود، 

  .دند
را پس گرفتنان 

پايت تيسفون و د

جنگ مهاجمان ا

ع پيامدهاي و ار
ذواليمين طاهر. د

ب تأثير مراتب به
سلطه سياسي جي
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امت اسالمي) ت

ي به مخالفت پر
ادع حضرت، آن 

خـ كتـاب  به ت
نومس از و شود ف

به را فدك و كرد

نخاندا خالفت

 سواد حمله كرد
شتر متصرفات آن

دادند ي شكست

با و د هم آمدند

آثا هجري پنجم
دنبو اندازه يك 

ب راندند، مي مان
تدريجي زوال و ش

يازدهم؛ ادبيات

بدر ـ ت) ـ پ نه

 سه گروه با وي
بيماري آثار دن
  ويلد

گرفت تصميم و د
متوقف فتوحات د

ك منع بود، كرده

خ تثبيت و حكيم

به منطقه وبكر،
 جسر يا پل بيش

سختي به را ران

ني در جلوال گرد

پ تا سوم هاي ده
به ها سلسله ون 
فرم تري وسيع رو
كاهشايراني،  ي

سنجش ي

جدالنبي در مدين

رابوبك خالفت ز
شد پديدار با و دا

 و طلحه بن خو

كرد اتخاذ كومت
داد دستور جمله

ك رسم اجبار به 

تح براي منصور 

  :ينگونه است
ابو خالفت دوران

نان در جنگما
اير سپاه قادسيه 

يه ارتش ساسان

سد در ايراني اي
اري همه اميران

قلمر بر كه بويه 
هاي حكومت ظهور

    
 

 .رست است
  28فحه 

 .است رست
  40فحه 

مسج )وران ـ ب
 .رست است

  44فحه 
آغاز و پيامبر لت

خد رسول گاني
دختر حارث حا

 .رست است
  59فحه 

حك در متفاوت ي
ج از: ددا انجام ا

معاويه كه را ي
 .رست است

  67فحه 
مهم اقدامات از 

 .رست است
  82فحه 

ه بيان صحيح اي
د اواخر در مان،

 با شكست مسلم
در نخست مان
 .ند

وط تيسفون، بقي
  .دشدن

 .رست است
  94فحه 
ها سلسله سيدن

ميزان تأثيرگزا ه
آل و سامانيان 

ظه سياسي يامد

www.sanjeshse
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در 2گزينه  .15

صف 4درس   
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در 4گزينه  .15
صف 5درس   
رحل از پس  

زند روزهاي
حبيب، سجا

در 3گزينه  .15
صف 6درس   
اي شيوهاو   

ر اصالحاتي
علي به اهانت

در 3گزينه  .15
صف 7درس   
ديگر يكي  

در 2گزينه  .15
صف 8درس   
موارد زير به  
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مسلم اعراب  

كرد تسخير
پس از سقو  

ش كشته آنان
در 2گزينه  .15

صف 9درس   
رس قدرت به  

البته. داشت
هاي سلسله

پي ترين مهم  
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. اسـت  سـي 
الً رسـميت    

 بسـزايي  ش

 و بـود  دي 

 پيشـرفت   
 تـزيين  و 
 و تـزيين  ي

 دو اقدام ن
 متشـكل،    

 در ثمـاني 
 حكـام  ـژه 

ايران  هرگز

 وقـف  را ود 

 شـم محت،  

 تنها. ذاشت

 شـاه  طنت

 معمـاري  

ationgroup

فارسـ زبـان  عران 
سـلجوقي عمـالً

نقش فارسي يات

اقتصـاد و اسـي 

ايرانـي، ردسـت 
بلند هاي مناره و
براي نيز كاشي 

اين. بود امامي ه
ايه ايـن دولـت

عث امپراتـوري  ه
ويـ به داخلي، ن

ه آن از قبل زيرا

خـو دارايـي  و ت 

بـافقي وحشـي  

گذ افول به رو ن
  .شد مي يس
سلط زمان در ير

جاربت از داري
  

27/01/1400(  

شـاع و سـندگان 
دوره س در كـه  ي

ادبي و زبانسعه 

سيا هـاي  عرصه 

زبر معمـاران  ت 
و ها ايوان ها، طاق
و آجر تركيب ز

دوازده شيعه هب
سا در و گرفتند 

ويژه به خود، ان
مدعيان مختلف، 

زآيد،   شمار مي

ثـروت از بخشي

توان مي صفوي

ايران در ياضيات
تدري مدارس در 
واندميخ الدين ث
  .اشاره كرد 
برخورد با دوره، 

.شد شكوفا ول،

7جامع نوبت اول 

نويس تـرين  زرگ 
فارسي به عربي 

ز در رونق و توس

در زنان وقعيت
  .شدند خوردار

خالقيـت و انـش 
ط گنبدها، ختن
از همچنين دوره

مذه كردن سمي
قرار صفوي اي
مسلما سايگانم
هاي جنگ و ي
  .آورد اهمفر ا

يران اسالمي به

ب ثروتمندان ساير

ص عصر شاخص 

ري و تجربي علوم
نجوم و رياضي 

غياث تأليف سير
 تهماسب شاه 
اين در رانياي ي
او عباس شاه ژه
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بـز ظهور ورسي 
ازغزنويان  داري

فارسي نيز زبان 

مو و نفوذ فزايش
برخ فرادست هاي

د، بـا توسـعه   ن 
ساخ عظيم، هاي
د اين در. بود ن

رس شاهي، تخت
نوپا دولت خدمت
هم از ايران شكار
لشكركشي در يل

را ايران غرافيايي

طفي در تاريخ اي

س و شاهان و ت
  .دند
شاعران از. ودند

ع بود، زمان هم
قديمي متون ي
الس حبيب كتاب 
سلطنت زمان ر
معماري. است ن

ويژ به پادشاهان 

يازدهم؛ ادبيات

ان و ادبيات فار
اد دستگاه زبان 

به خود آثار تن

اف تيموري، غول
ها گروه ميان در 

تيموريـان و ـان 
بناه ايجاد دوره، 

گوناگون هاي شيوه

ت بر نشستن از س
خ در شيعيان ز
آش تمايز سبب م

اسماعي شاه .شد
جغ و سياسي ت

نقطه عط خارجي،
  .الملل نبود ن

يافت ترشگس عه
كرد معماري و ر
بو شعرا جدي ن

ه اروپا در علمي 
برخي و سينا بن

به توان مي دوره
د روملو بيگ ن
ايرا معماري شان

حمايت و نيت

سنجش ي

دوران توسعه زبا
تبديل در يراني
نوشت به دوره ين

مغ عصر جتماعي
مهمي هجايگا ز

ايلخانـ عصر در 
اين معماري هم

ش به كاري اشي
  .شد ي

پس صفوي، يل
از بسياري اينكه 
اقدام ناي آنكه م،
ش شرق، در هند 
وحدت موجبات و

خ روابط منظر ز
لي در عرصه بين

14- 152  
جامع در وقف ت

هنر ترويج و شي
حاميان و شاعر ي
  .برد نام 
عظيم تحوالت 
ابن قانون مانند ي
د اين نگاري يخ

حسن تأليف ريخ
درخش هاي دوره

امن ثبات،ر سايه 

    
 

 .رست است
  110صفحه 

هارم تا هفتم، دچ
اي ساالران ديوان

اي دانشمندان ل

 .رست است
  121صفحه 

اج نظام هاي گي
از ها، خان كنار ر

 .رست است
  130صفحه 

معماري هاي وه
مه ويژگي. كرد 
كا و بري گچ با 

استفاده مي ناها
 .رست است

  137فحه ص
اسماعي شاه قدام

نخست،: داشت
دوم .شدند متحد
گوركانيان و ان

و برداشت ميان
 .رست است

  145صفحه 
از صفوي كومت

ن ديپلماسي فعا
 .رست است

9 -148صفحه 
سنتوره صفوي، 

آموزش و علمي ي،
صفوي شاهان از

را تبريزي صائب
با كهه صفوي، 

پزشكي كهن ون
تاري آثار هورترين

التوا احسن و ل
د از يكي صفويان

تيموري و نيز در

www.sanjeshse

در 4گزينه  .15
ص 10درس   
هاي چ قرن  

د هاي تالش
تمايل و افتي

  .داشت
در 4گزينه  .16

ص 11درس   
ويژگ از يكي  

در ها خاتون
در 1گزينه  .16

ص 12درس   
يوش و فنون  

چشمگيري
ها ساختمان
بن زيباسازي

در 1گزينه  .16
ص 13درس   
اق ترين مهم  

د مهم پيامد
مت و منسجم

ازبكا و غرب
م از را محلي

در 2گزينه  .16
ص 13درس   
حك تأسيس  

شاهد چنين
در 3گزينه  .16

ص 14درس   
در دو) الف  

مذهبي امور
ا رخيب) ب  

ص و كاشاني
در دور) پ  

متو از برخي
مشه از) ت  

اول اسماعيل
ص عصر) ث  

عصر تي فاخر
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 بـا  رشـد  ن 
 فيلسوف ن

 بـراي  ـطو 

درصـد   1/

كـه  كنـد،        
 ايـن  و رده
  .ت

  .شود مي 

  ياهي
  ويش گياه
  ويش گياه

 صـعود  ـن 
 هـر . رانـد  ي 

 بـروز  اطق 
 و آب ـرات 

 طـي  هـا  ه

 زنـده،  دات
 سـيدهايي 

ationgroup

ابـن و سـينا  لي 
ترين برجستهس 

ارسـ هاي برهان 
  .رفت مي 

/د و سـيك   7

بـاط پيـدا مـي
كر غلبه طبيعي 

است داده قرار ثير

هوايي و آب ات

پوشش گيا
امناسب براي رو

مناسب براي روا

ايـ البته. شود مي
مـي باال سمت ه

منـا فشار در تي
تغييـ وزمـين و   

ورقه اين حركت 
  .است ي

موجود هاي ليت
اس پوسيدگي حال

27/01/1400(  

ابـوعل دماننـ  مان 
توماس آكويناس. 

از »الهيات صول
شمار به توليك

/ي  9  درصد

يـن عبـارت ارتب
هاي محيط بر ي

تأث تحت را مردم

تغييرا و ه زمين

  بارش
نا مبود بارش

ان شمبود بار

 فشار تشكيل م
به را تر گرمبتاً 

تغييراته جنوبي 
در سطح كـره ز

نتايج. لغزند مي
آتشفشاني هاي ه

فعال. شود يي مي
ح در گياهان. ود

7جامع نوبت اول 

مسـلما يلسوفان
.شدند آشنا طون
اص« عنوان با ود
كاتو كليساي مي

درصد؛ بودايي 1

به اي 3ي گزينه 
فناوري و ابزار د

مر زندگي همواره

ف در سطح كره

كم 
كم  .جه نيست

منطقه كم هوا 
و هواي نسب. ند
ها در نيمكره آب

ادهاي مختلف د

م هم امتداد در 
كوه پيدايش و) 

تغييرات شيمياي
شو ها مي  سنگ
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في هاي نوشته و 
افالط و ارسطو ن

خو هاي كتاب ن
رسمفلسفه  نوان

4/م حدود  2

كند ولي صدق مي
توليد و دانش در

ه طبيعي واحي

ش بادهاي مختلف

  دما
  دما زياد است

درج 1 منفي 

صعود اثر بر ره
كن مي حركت ن

شمالي وسعت آ
ر موجب وزش با

يا و كنند مي رد
ها گسل( ها ست

ها منجر به ت ينه
شيميايي در و 

)2(غرافيا 

يازدهم؛ ادبيات

آثارترجمه  ريق
همچون باستان 
ترين مهم از يكي 
عن به ها قرن ات 

درصد؛ اسالم 79

 پرسيده شده ص
د پيشرفت با ها ن

نو و ها محيط ن،

شار موجب وزش

اختالف
چ ماهي بيش از

دوبا درجه، 60 
آ طرف به قطب

ها در نيمكره ش ي
مربندهاي فشار

برخور هم به ند،
شكس ها، كوه شته

شود؛ و ساير گزي
فيزيكي غييرات

  جغ

سنجش ي

طر از يوسط ن
يونان بزرگ ان
در كه بود م13

او فلسفي ظريات

9/ين هندو  8

رابطه  3گزينه 
انسان. آورند مي 
اين وجود با اند؛ ه

ن كمربندهاي فش

  ب و هوا
  شك
هيچ  طبي

جغرافيايي رض
ق سمت از كه ت

ل وسعت خشكي
هاي هوا بين كم

شون مي نزديك م
رش ها، خوردگي 

ش ت فيزيكي مي
تغ موجب تواند ي

    
 

 .رست است
  172صفحه 

قرو در اروپايي 
فيلسوفا فلسفي 

 و 12 هاي سده
نظ. كرد ستفاده

 .رست است
  8فحه 

دي 8شه صفحه 
  .رد

 .رست است
  12فحه 

بارات به غير از گ
وجود به را حي

گرفته تياراخ در 
 .رست است

  26فحه 
هاي هوا بين وده

 .ترست اس
  28فحه 
نام آب   و هوا

خش  
قط  

 .رست است
  26فحه 
عر حوالي عتدله
است هوايي توده

به دليل منطقه 
ه ن جابجايي توده

  .شود
 .رست است

  40فحه 
هم به يا دور هم

چين ايجاد سال،
 .ستا ستر

  41فحه 
منجر به تغييرات

مي جانوران و ن

www.sanjeshse

در 1گزينه  .16
ص 15درس   
دانشمندان  

ايه انديشه
س در اروپايي
اس خدا اثبات

  
 

در 3گزينه  .16
صف 1درس   
براساس نقش  

جمعيت دار
در 3گزينه  .16

صف 2رس د  
در تمام عبا  

نواح ها انسان
را ها محيط

در 3گزينه  .16
صف 3درس   
جابجايي تو  

در 1گزينه  .16
صف 3درس   

عالمت آب
B

E
در 3گزينه  .17

صف 3درس   
مع ناحيه در  

ت تأثير تحت
اين در چند
اين. كند مي

ش مي هوايي
در 3ه ينزگ .17

صف 4درس   
ه از ها ورقه  

س ها ميليون
رد 3گزينه  .17

صف 4درس   
گزينه سه م  

گياهان يعني

erv.ir
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 در نيز هان

 بـا  و ديگر 

 مانند اند، ه
 در. انـد  تـه 

. انـد  شـده  

صـوالت در   
 دام ـوراك 

 قـرار  قـان 

 از ـورداري 
 حمل مانند

 نـوع  نـين 
 تجهيـزات 

 و اندازها م

 سـرزمين  
 در ريشـه  

ationgroup

گياه تنفس يا ه

يكـد بـا  كـه  ـده 

گرفته شكل ليه
يافت گسـترش  ف

پراكنـده  نيـز  ها

وزيـع محصتي و 
خـ براي غالت ت

محقق و خصصـان 

برخـ مركـز،  اي 
م اقتصاديسعه 

همچن و كنـد  ـي 
ت و امكانـات  زيع
چشم و باشد لت

يـك  قلمـرو  در
ملـت  يـك  يت

27/01/1400(  

كنند تجزيه هاي

زنـ موجـودات  ز

اول هاي تمدن در
اطراف نواحي به 
  .است 

ها قاره ساير در ا

يبنـد  بسته ديل
برداشتز بقاياي 

متخ از استفاده 

كشـورها هـاي  ي 
مناسب براي توس

مـ اتخـاذ  رآمـد 
توز بر  دهد، مي
عدال از دور به يا

د كـه  است عيتي
هو. دارند تركي

7جامع نوبت اول 

ه باكتري. شود ي

از اي موعهمج ي

د كه بشر داعات
خود مبدأ حيه

داشته فرهنگي

افريقا و آسيا بر 

تبد براي هايي نه
معموالً از. گويند

و رفتهپيش وري

ويژگـي از. ازنـد 
هاي م تخر ساي

د توزيـع  و تغال 
م اختصاص...)  و

ي عادالنه و اسب

جمعي ملت. دارد
مشت هاي آرمان و
  . است آمده د
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مي مجاورشان ي
  )ي

يعني) كوسيستم
  . ستند

ابد از بسياري. ت
نا از كم كم گي،

ف ر پديده پخش

عالوه و اند لمان

كارخان مزارع، ار
گ ت و صنعت مي

فناو محور بردتاً 

پردا مي جهان ي
و زي متخصص، 
  .ت

اشـت اقتصـاد، ه  
و استان روستا، 

منا امكانات زيع

ند مفهومي و عنا
و اقتصادي و ي
پديد متوالي اي

يازدهم؛ ادبيات

هاي سنگ در يي
تغيير شيميايي( 

اك( سازگان بوم ،
باط و تعامل هس

است داشته جود
جنگ هاي سالح د

 نقش مهمي در

مسل جهان، ردم
  .تند

كنا در، معموالً 
الح به آنها كشت

 نوع صنايع عمد

نواحي ديگر در ي
و ماهر نيروي و
است اجتماعي ه

در زمينـه كشور
شهر،( كشور ف
تو است ممكن 

مع كشور آن ون
مذهبي زباني، ي،
ها نسل طي ويت

سنجش ي

شيمياي تغييرات 
.كنند مي ايجاد 

ايد، خوانده قبل 
كنند، در ارتب مي

 
وج كهن بسيار ي
توليد و فلزات ب

ستد ميان نواحي

 
مر از رنف دميليار
هست اسالم زرگ

)شت غله تجاري
يد كه در اصطال

ن است كه اين

گذاري سرمايه ي
و باال فناوري ته،
رفا و زندگي الي

ك يك حكومت ه
مختلف نواحي هب 

نتيجه، در. ذارد
  .شود ايجاد ي

بد و است كشور
تاريخي شتراكات

هو اين و اردد ن

    
 

 موجب كه ندن
شيميايي ييرات

 .رست است
  54فحه 

هاي سال در كه
آن زندگي م در 

 .رست است
 80و  79فحه 
هاي زمان از نگي

ذوب رزي، خط،
داد و ست و ها گ

 .رست است
 74و  73فحه 

م نيم و يك از ش
بز مذهب دو نن

 .رست است
  87فحه 

كش(كشاورزي  
آي صرف پديد مي

  .دشو 
 .رست است

  96فحه 
اي صنايع نو اين

 .رست است
  107فحه 

يعني سرمايه، ور
پيشرفت خدمات 

باال سطح و فته
 .رست است

  123فحه 
كه تصميماتي و 
كه اي بودجه و 

گذ مي اثر ختلف
متفاوتي غرافيايي
 .ستارست 
  137صفحه 

ك يك بنيادين ر
اش و اند شده ستقر
آن مشترك نگ

www.sanjeshse

كن مي توليد
تغي ها سنگ

در 2گزينه  .17
صف 5درس   
ك طور همان  

كه محيطي
در 2گزينه  .17

صف 6درس   
فرهن پخش  

كشاو هشيو
جنگ گذشته،

در 1گزينه  .17
صف 6درس   
بيش امروزه  

تسن و تشيع
در 4گزينه  .17

صف 7درس   
نوع اين در  

بازارهاي مص
مي استفاده

در 1گزينه  .17
صف 7درس   
ها از ويژگي  

  .دارند
در 2گزينه  .17

صف 8درس   
صدو به آنها  

و نو صنايع
پيشر نقل و

در 3گزينه  .17
صف 9درس   
ها سياست  

ريزي برنامه
مخ نواحي در

جغ فضاهاي
رد 4گزينه  .18

ص 10درس   
عنصر ملت،  

مس مشخص
فرهن و تاريخ

erv.ir
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 فـردي  و 
 از. كنند مي
  

و  ين ذهنـ   
. اسـت  يع

 ،يعـ يم طب  

 و باشند ه

 هانج اي

ـتعمار نـو،   
 يورهاكش

 و هـا  سـانه 

شـورها را  
 يفرهنگ ي

 راسـالمي 

 سـالمي 
 دليـل  بـه 

اي   چـاره  

  .رد
در دوران ي  

ationgroup

ذهني جهان ه
م تصرف و دخل
.دهند مي دست

تـر از جهـان هـم 
عيعلوم طب ري نظ

بـا علـوم ينسان

داشته مختلف ي

ها ارزش و عقايد

در اسـ. ود آمـد 
ك يو داخل يم

رس ژهيـ بـه و  يم

كش گريد ينگ
يها ورها و ارزش

غير هـويتي  راي
ا توانمنـد  گ
ب استعماري اد

غـرب، جهان

آور فراهم را گري
رعيتـي ـ  بـاب    

27/01/1400(  

اين ديدگاه در .
د آن در مختلف

د از فرهنگي ان
مه عتيهان طب

م مربوط به آنها
ن تفاوت علوم ا

هاي ارزش و قايد

ع تحقق و سترش

وجو به ستمين ب
بوم انيمجر از 

علم و يفرهنگ ي

فرهن تيهو نو، 
باو و برد يوم م

اينكه دار وجود 
فرهنگ با ستقيم

استبدا مقابل، 
ج فرهنگي و ي

  .شد مايان

هاي روشنگر سفه
د كشـاورزيِ ارب

7جامع نوبت اول 

.دانند مي كويني
م جوامع ها و نگ

جها برابر در را د
جه و شود يود م
علوم و دارند ي
گرفتن دهيناد. ند

عق سنجش براي

گس زمينة تا كند

قرن يستعمره، ط
اند، كرده جاديا 
  .د

ياز ابزارها يصاد

 در استعمار فرا
هجو گريدي ها

با قومي تبداد
مس رويارويي ز
در. كند حفظ ا

اقتصادي زهاي

نم اسالمي جامعه

  ي

فلس رشگست ينة
عبـور از اقتصـا 
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تك و ذهني جهان
كه فرهن است ي
خود استقالل و 

محدو عتين طب
يو ماد يعيطب 

ستنيقائل ن يوت
  .كند يب م

ب ميزاني و معيار
  .د

كن ايجاد ها نسان

مس يكشورها ة
استعمار ر دورة

كنند يستفاده م

و اقتص ياسيس 

غرب جهان .ند
ه فرهنگي ها ش

است كه است ين
از، نداشـت  سالم
ر خود ديني هر

نيا تأمين راي

ج در دوباره هلي

يعقل و وح ي

زمي ،مردم گي
هـاي  ، زمينـه ال

)2(شناسي  عه

يازدهم؛ ادبيات

ج از تر مهم را ي
خامي مادة ويني

ندارند اهميتي 
به جهان ينيتكو
يتيهو زيگ ن

تفا يعلوم انسان
سلب يو اجتماع 

م توانند نمي ند،
كنند دفاع خود ي

ان در را سئوليت

ةطلبان استقالل ي
كه د يمساعد 

خود اس يعمار
  .آشكارند انير

،ينظام يبزارها

ان هر دو پنهان ن
ها و ارزش مان

اين استعماري داد
اس جهان از ارج

ظاه هر اسالمي،
بركرد،  مي عمل 

  .شت
جاه رفتارهاي و

  يوح ي
يتجربه، نفي نف

زند و رفتارها 
گرفتن تب طال

جامع

سنجش ي

فرهنگي جهان ر
تكو جهان و ست

جهان تكويني 
جهان ت دگاهيد 

 افراد و فرهنگ
و ع يعيعلوم طب

يانسان علوم از 

نباشن قائل يقتي
هاي ارزش انيت
مس و تعهد حيه

يها جنبش يري
طيتفاده از شرا

استع به اهداف 
و مجر ن پنهان
از اب شيرگران ب

  .كنند ي
انيرگران و مجر

آرم د،يبه عقا ي
  .ند

استبد با قومي د
اي خا پيشينه و 
ظواه رعايت با د
غرب جهان طة
نداش اسالمي گ
و اهنجاره ها، ش

ينف ،ييگرا عقل
ن ،ييتجربه گرا

هنجارها، طح
و باال گيكا  آمر

    
 

 .رست است
ديگر گروهي :وم

آنهاس فرهنگ
و ذهني جهان 
نيبراساس ا :ل
ذهن. است يگ
ع نيب دگاهيد ن
را ييها تيقابل 

 .رست است
حقي هب كه هايي
حقا از توانند مي

روح بايد جهاني
  .آورد راهم

 .رست است
يگ  پس از شكل

ستعمارگر با است
دنيرس ي برا

ر نو، استعمارگرا
ر فرا نو، استعمار

يم العات استفاده
، استعمارر فرا نو

يعني ؛دهد ي م
كن يم جيترو و غ

 .رست است
استبداد هبردي

پشتوانه اينكه 
شيدكو مي و كرد

سلط و ية قدرت
فرهنگ مظاهر

ارزش ،خالفت ن
 .رست است
ع: هم و هجدهم

افول ت: بيستم 
 .رست است

سط در رايج يي
تجارت، كشف

  .هم آمد

www.sanjeshse

 
 

در 3گزينه  .18
دو ديدگاه  

ف تابع افراد
ديدگاه، اين

اول دگاهيد  
جهان فرهنگ
نيطرفداران ا

و ها تيظرف
در 3گزينه  .18

ه فرهنگ -  
نم نتيجه، در
ج فرهنگ -  

فر را شمول
در 1گزينه  .18

استعمار نو  
اس يكشورها

مستعمره،
در استعمار  
در استعمار  

اطال يفنّاور
استعماردر   

هدف قرار
غيخود را تبل

در 4گزينه  .18
راه تفاوت -  

دليل به بود
ك مي دوري
سا در اينكه
م حذف جز

دوران در -  
در 2گزينه  .18

قرون هفده  
پايان قرن ب  

در 1گزينه  .18
دنياگراي -  
رشد تبا  -  

فرارنسانس 

erv.ir
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ان و بازار 
 مقاومـت    
ت از مبلغان 

اسـت كـه    

  .د

  .ه يافت

 مقابله در 
 بـا  صـر، 

 المللـي  ين 
 پيوست د

كـرده   دايپ
بدون  يجرب

خدوش شد 

 ني نخسـت   

در  يرازيشـ 
و  يدآباد 

ationgroup

كار ارزا يروين
ـم شكسـتن

نخست ةدر وهل

نينـو  ينظمـ   

گرفتند ي قرار م

ميالدي ادامه 1

غربي هاي رت
ـ  در معا انجه

بـي روابـط  ـحنه 
خواهد وقوع به

پ يو حس يجرب
علم تج نكهين ا

مخ يتجرب ريغ 

بـه مـوازات ير 
   .رت يافتند

شـ يرزايحكم م
اسـد نيالـد  ل

27/01/1400(  

ن به مواد خام، 
درهـ ازمندين 
هدف د نيبه ا ن

جـادي در حال ا

 مجلس فرانسه

1991در سال  

.  

قدرنظامي  ات
د ها درگيري له

صـ اصـلي  يگران 
به )ها ملت ـ  ت

   محيطي

تج يصورت زدهم
با دانستن نكيا ي

يها ت به معرفت

گـريد يجتمـاع 
روشنفكران شهر

و ح ريركبيام ات
ـ   دجماليت س
   .است سالم

7جامع نوبت اول 

يغرب يشورها
خودي قتصاد

دنيرس براي آنها

ندارد و يملّ ي

در طرف چپ ه

بلوك شرق يش

ب را شكل دادند

عمليا كه بود ي
مرحل آخرين ز
بـازي هـا  ملـت  ت
دولت بين نه( گ

  اقتصادي
زيستبحران 

نو مدرن از قرن
ينگرانه نبود، ول

نسبت يتجرب ي

اج انيـ جر ،يالم
سل دوم آن به ر

اصالحا ه،يجهاد 
اقـداماو  رانيا

ها در جهان اس

23  
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كش :ياماسونر
منافع ا نيتأم 
آ. ردندك ينم ل

به مرزها ييعتنا

هينظر نيا قدان

تا زمان فروپاش م

ك شرق و غرب

اي نظريه كرد، ح
از هانتينگتون .د

دولت ديگر حله،
بزرگ هاي مدن
   .است رب

بحران ا: اند مده
ب: است عتي طب

م يروشنگر :رن
و روشن يعلم ي

يالل معرفت علم
 

اسال يكشورها
نورالفكران و نس

يها رساله نيو
در ا ياسالم ران

ه حركت نياز ا 

يازدهم؛ ادبيات

فرا يها سازمان
يآنها برا. ند

ذ آنها را تحمل
   .ردندك مي ه

اع چيست كه ه
  .راند يم

منتقف راست و 

ستميقرن ب سر

بلوك ستم،يقرن ب

مطرح را آن گتون
كرد مي توجيه 

مرح اين در او ظر
تم و ها فرهنگ

غر براي تهديد ن

  قتصادي
آم ديپد متفاوت 

به غرب  معاصر

پست مدر يها
يشناخت يرتجرب

استقال د،ريگ يم
 .قرار گرفت دي

در ك يغرب يها
اين جريان به من

و تدو يتزار يةس
رگردايب نيخست
ييها نمونه ،ي

سنجش ي

و س ين مذهب
داشتن ازين يرب

ه سلطه و نفوذ
استفاده يراسون

ا يندي، فراشدن
يم شيآن را به پ

  :ت

در طرف يستيرال

سراسو غرب در 

ق يط يدار هيرما

هانتينگ ساموئل
را غيرغربي ي
نظ از .كند مي د

ف بين ها، گيري
ترين بزرگ المي

بحران اق: است 
يها ت و ضعف

مدرن و فرهنگ

ه انيجر يريگ 
ريشناخت غ ،ي
نم شكل يتجرب 

تردي مورد آننه 

ه  و نفوذ دولت
نسل اول ا .ترف

در مقابله با روس 
نخ يها ز حركت
ياسالم يشورها

    
 

 .رست است
 گرفتن مبلغان

رغريغ يها شور
بودند كه يقوام

فراماي ها سازمان
 .رست است

شجهانيرخي، 
آ يالملل نيب ديل

 .رست است
هاي نادرست ينه

بريل يها هينظر 

زاع بلوك شرق و
 
سر طرفدارانو 

 .رست است
سها كه  گ تمدن

كشورهاي هاي
ياد ها تمدن گ

درگ و ها رقابت
اسال فرهنگ ان،

 .رست است
يو مقطع يا ره

متناوب و با شدت
انسان مد كرديرو

 .رست است
و شكل ينگر
يعالمان تجرب گاه

ريغ يها معرفت
روشنگران تيهو 

 .رست است
استعمار يري

شكل گر يسالم
 .رست است
ينيل عالمان د
از ييها كو، نمونه
كش گريو در د

www.sanjeshse

در 4گزينه  .18
به خدمت  

مصرف كش
اق يفرهنگ
و س يمذهب

در 3گزينه  .18
به اعتقاد بر  

تجارت و تول
در 3گزينه  .18

بررسي گزي  
  :1گزينه   
نطرفدارا  
  :2گزينه   
چالش و نز  
 : 4گزينه   
مخالفان و  

در 2گزينه  .19
نظريه جنگ  
ه مقاومت با

جنگ عنوان
ر و نيستند

ميا اين در و
در 4گزينه  .19

اغلب دور -  
به طور م -  
از ر يناش -  

در 3گزينه  .19
افول روشن  

دگياز د. بود
استفاده از م

جهينت و در
در 1گزينه  .19

يگ شكلبـا    
اس دارگرانيب

در 2گزينه  .19
حضور فعال  

تنباك ميتحر
شاگردان او

  
erv.ir
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@sanjesheduc

در قطـع   
 نيـ زاران ا    

 يو اقتصاد
ـ ا. شت  ني

دركـانون    

د واجبـات     

 قـرار داده  

پـس از دو     

. پـردازد  ـي  
ين خـاطر،    

 در هسـتي، 
هاي   رشته

. هـم باشـد   

ر سياسـت  

ـ  ـه    يگدزن

ationgroup

ـ  شدند ي يول
ـا دسـت كـارگز

و ياسيس يها ب
داشي و تمدن ي

آورد و خـود د

آن، جـز در حـد

را هدف او يار

جـود آمـد كـه پ
  .ت

انسـان مـ ـت و  
بـه همـي. هاست

ه اقسـام  از كـي 
ها يا ي از پديده
هـا ه يم و پديده

تماعي دارد و در

س معنادهنـده بـ

27/01/1400(  

يم غرب موفق
اسـتعمار بـ ،يز

قطب ةيرا از حاش
يفرهنگ يتيهو
وجـود آ بهي گ

بـا آ ياسـ يس ي

زمامد وةيالح ش

وج به گرا ن غرب
افتي انيفكران پا

  .دهد مي 

جهـان، طبيعـ ت   
موجوديت آنه و

يك عنـوان  بـه  م
ياري ناظر به بس

ند شامل مفاهيم

و سويي اجتم ت
1  

كسفلسـفه هـر  

7جامع نوبت اول 

غ مياران مستق
روزيـ پ يفردا  از
كشورشان ر گاه
نبود بلكه هو ي
فرهنگ ديجد 

يهمكار و شود ي

ه نبود بلكه اصال

و منورالفكران ي
منورالف انيع جر

نشان را كنت 

جـود و حقيقـت
بوط به هستي و

   9 صفحه 1

علم و معرفت و 
ر توسعه يافته و
توا ي مضاف مي

، سمتشانتماعي
6صفحه  2 س

ف. دارنـد  اهداف 

24  


ج(و علوم انساني  

و حذف كارگزا
سبب، نيه هم

گيجا نتوانستند 
ياسيانقالب س 

يبند قطب ك

يدانسته م عشرو

از پادشاه يخاص

ياسالم دارگراني
به نفع نگلستان،

  
  .است الحي

نظرية بودن خطا

ررسي اصـل وج
كند كه مر ت مي
1 درس. آيند مي

است ودشناسي
ها بسيار  فلسفه

هاي  كتاب فلسفه

ادي و اجت اقتص
در .تاس جمعي

انتخاب در ننده

 فلسفه

يازدهم؛ ادبيات

و ميستعمار قد
؛ و بهنداشتند ي
ها انقالب نيا .ت

كيفقط  ران
كيشرق و غرب، 

  .ت

رمشيظالمانه و غ

رفتار خ ايالح كار 

يب نيخت بس ي
و دخالت ان يمار

.است جتماعي
آميز اصال قابت

خ بيستم، قرن 

بلكه به بركند،  ي
وجودات صحبت

شمار م علوم به 

وجو همان قيقت
اين نهمروزه دام

طبق توضيح. د
  14 و1

هاي فرهنگي و
ج منافع دهكنن ن

كن نقش تعيين ،

سنجش ي

در مقابله با اس
يقيتوف يهنگ

گشت ير نو باز م
ريا يالب اسالم

ش ياسيس يد
الم قرار گرفت

پادشاه، ظ تيكم

ط به دنبال اصال

ي، نزاع و رقابتطه
استعما يها درت

انقالب اجيژگي 
فعاليت ري يخ

 

اول نيمة در ني

نمي بحث خاص
هاي مو ز ويژگي

حث سايرس مبا

حق در است، تي
ام .گيرد قرار مي

اند شكل گرفته ه
13صفحه  2 س

ه قائلند، برنامه ت
د دارندكه تأمين

سازند، مي را  ما

    
 

 .رست است
بخش د يآزادي 

و فره يقتصاد
چهرة استعمار ر

اما انقالج كننـد  
بند از قطب ون
جهان اسال ينگ

 .رست است
حاك ،يمت منف

   .شود ينم م
فقط عدالتخانه

 .رست است
انقالب مشروط
ش، با حضور قد

 .رست است
وي ياسيختار س

تنباكو نمونه تاري
 .رست است

 .است صحيح 
 .رست است

جهان بزرگ نگ

 .رست است
خ موجود ره يك

باره آن دسته از
سفي پايه و اساس

 .رست است
هست رهعلم دربا

وجودشناسي قن 
فلسفه هايي از ه
درس 4 و 3 و 1 

 .رست است
ي جامعه اصالت

اعتقاد» سياليسم
 .رست است

فهفلسباورها كه 

www.sanjeshse

در 4گزينه  .19
يها انقالب

ا يبستگوا
در ها، انقالب
خارج جهان

رويانقالب ب
قطب فرهن

در 4گزينه  .19
مقاومدر  -  

انجام هينظام
جنبش ع -  

  .بود
در 1گزينه  .19

ا انيدر جر  
دهه كشمكش

در 2گزينه  .19
سا رييتغ -  
جنبش تن -  

در 1گزينه  .19
همه موارد  

در 4گزينه  .2
جن دو وقوع  

  
  

  
در 1گزينه  .2

فلسفه دربا  
درب فيلسوف

مباحث فلس
در 2گزينه  .20

فلسفه كه ع  
همان داخل

هخعلمي، شا
مانند گزينه

در 1گزينه  .20
آنان كه برا  

سوس«نيز به 
در 4گزينه  .20

طور ك همان
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@sanjesheduc

. ـود نـدارد      
 4 درس. ت 

  32ه 

ق بـزنيم و  

   38 صفحه

نماياند كه 
 اسـت كـه    

 درس .ويم

ن هجدهم 
هـاي   شسـ 
 6 درس .ت 

 كسـب در  
ايـن   جهتي

ي مختلف 
 گرسـنگي  

 هر چيزي 
د نه علـت  

گـام   بـه  م  
ationgroup

يـن جهـان وجـ
گريخـت ن از آن 

صفحه 4 درس 

اش را ورق سـفي 

ص 5 درس .دهند

ن بود كه به ما بن
آدميان، كسـي

شو ن آشنا مياهج

فيلسوف قرنت، 
سرپرح طـ   علت

اسـت ي درآمده

 معناي ناتواني
نت. است ش كرده

  48صفحه  6

ها استفاده فاوت
رفع ريم و براي

 و از هر چيزي،
آيد به دست نمي

   52 صفحه 7

تـدريج و گـام ه

27/01/1400(  

  23صفحه  

يـز ثـابتي در اي
تـوان و نمـي  )3 

.شدن ندارد و ت

هاي فلس انديشه ر

 من گوش فرا د

، همين»ط است
آ داناترين شما: 

جاي ه  با پديده

كانتة توجه ويژ .
امروزه به طرفي
مستقلي خهت شا

جود اشتباه را به
ون خويش تالش

6 درس .لم است

ود از اشياي متف
دار آب را برمي ن

علتي ويژه دارد،
عليت از تجربه ب

7 درس.  ندارند

خالصانه، به دات

7جامع نوبت اول 

  21صفحه  

3 درس. پذيرد ي

هيچ چي. » است
رد گزينـه ( نـد 

ركتت است و ح

توانيم دفتر و مي
  37ه 

به سخنان ند و

ين مردم سقراط
:ر بود كه بگويد

لكه گام به گام

.كي نكرده است
از ط .شتري كند

 فلسفه به صورت

دارد و وج ر باور
د و جهان پيرامو
هاي گوناگون علم

عقل خو ه كمك
ع تشنگي ليوان

هر پديده ع« كه
ع. ن جو را داريم

رتباطي با شعر

بي همراه با عبا

25  


ج(و علوم انساني  

3 درس .سازد ي

ببرد، آنها را مي

تكرحو  سيالن
ران يز فرمان مـي 

ك امر واحد ثابت

مل در زندگي او
صفحه 5 درس .

م تا از من بپرسن

داناتري« گفته بود
قط به اين خاطر

  

بل دانيم، زي نمي

ي از فلسفه كمك
فلسفه رشد بيش 

ن، اين بخش از

هاي ديگر  پديده
 براي درك خود

ه و شاخه ها شته

دهد كه به ن مي
ا باشد، براي رفع

رت است از اينك
جو توقع روئيدن
ح هستند ولي ا

طلب فس و كمال

يازدهم؛ ادبيات

ه موفقيت را مي

شان پي ب رستي

چيز در سي همه«
ست، بر همه چيز

ت كه هستي، يك

 از مطالعه و تأم
بيشتر پي ببريم

كنم نشيني مي م

وستم كرفون گ
ياد كرد، فق» دانا
 40 صفحه 5 س

ر آغاز تولد چيز

شناسي ل معرفت
»شناسي عرفت

هاي گوناگون گاه

شناخت خود و
خود روي زمين،

در رش ي مختلف

انسان مكان را به
 و يك ظرف غذ

   51 ه

 مبتني بود عبار
 گندم و از دانه ج
ن حال كه صحيح

ي بخشيدن به نف

سنجش ي

 تالش است كه

به داگر  و ديشد

« )4 و 2 گزينه
قانون كائنات اس

گفت مي يتوس،

ما.  فلسفه است
ب  زندگي انسان،

گران هم  با توان

 در الهامي به د
د«من به عنوان 

درس. داند  نمي

ما د. يابد ش مي

ه رشد و استقالل
مع«خه د كه شا

ديدگ ت و ظهور

بيعي به امكان ش
زندگي خ تداي
هاي به دانش سان

ام اين ،هاي اشيا
ليوان آب  يك

صفحه 7 درس .

ت تجربي برآن
م انتظار رويش

هم در عين 3 و 

ايمان و تعالي ت
    

 

ق با اين مطلب
 .رست است

اند مي ها ستدالل
 .رست است

رد گ( گفت مي س
انون زندگي و ق

 
 .رست است

بر خالف هراكلي 
 .رست است

 حكايت واقعي
يقي فلسفه در
 .رست است

تان و همسديته
 .رست است

 معبد دلفي كه
م زا اگر ادانيم و

ط بداند كه هيچ
 .رست است

 به تدريج افزايش
4   

 .رست است
 فالسفه لزوماً به
شناخت سبب شد

معرفته يد دربار
 

 .رست است
طور طب  بشر به
ابت كند، از ي نمي

مر، دستيابي انس
 .رست است

ه و تفاوت مايزها
گر در مقابل ما

.رويم ف غذا مي
 .ت استرس

 عقلي كه شناخت
از بذر گندم ».د
4هاي  گزاره) 2

 .رست است
تقويت ت از طريق

www.sanjeshse

مطابق. اوست
در 2گزينه  .20

اس هاو دربار  
در 1گزينه  .20

هراكليتوس  
قا دگرگوني،

 32صفحه 
در 2گزينه  .20

پارمنيدس  
در 4گزينه  .20

وي زندگي  
به نقش حقي

در 3گزينه  .20
ت هم با من  

در 1گزينه  .2
راز سروش  

تا چه پايه نا
چون سقراط

در 3گزينه  .2
شناخت ما  
45 صفحه 6

در 1گزينه  .21
اظهار نظر  

آلمان، به ش
جدي و جد

 46صفحه 
در 4گزينه  .21

از آنجا كه  
رفت تلقيمع

تالش مستم
در 3گزينه  .21

شناخت تم  
ا بكند؛ مثالً
به سراغ ظر

در 1گزينه  .21
قاعده دوم  

آيد نمي پديد
2 رد گزينه(

در 3گزينه  .21
اين معرفت  
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@sanjesheduc

به حقيقت 
   

رابي و ابـن  

هود و شرع 

جتماعي، از 

 بـدين  ا تـ    
 اين نفـس  
 غيـر فـاني  

را يـك   )2
74   

 .ط نيسـت  

ا انـش ر د ن 

 يها نييتب 

 نيهمچن. 
 يو برا يم

ationgroup

   54 صفحه 

توان ب  عقل، مي
60 صفحه 8 س

فـار) 2 د گزينه
  61و  60فحه 

 پيوند عقل، شه

هاي مختلف اج 

ر انسـاني باشـد
ت، نفس است و

كند و غ مي مايز

 رد گزينـه ( شـر 
4 صفحه 9 رس

و نامي از سـقراط

فه، يعني همـان

75  

است ودشوار  ر

صص انجام شود
يه صورت عموم

27/01/1400(  

7 درس . است

حس و نه از راه
رسد .دهد  خبر

رد( . كرده است
صف 8 درس )3 

سفي را بر روي

يابد و در حوزه ي

ظيفه اصلي هـر
قل و خرد است

متم )1 رد گزينه

او ذهن بش. ست
در .كند  كار مي

ذكر شده است و

كرد، فلسف ه مي
  

5صفحه  10 س

اري، بس...خود و

افراد متخص ست
اند، به ت آورده

7جامع نوبت اول 

ب نفس ضروري

كه نه از راه ح ند
 واقعيت بيروني

 برتر را مشاهده
و 1 رد گزينه( 

حث علمي و فلس
 63   

گسترش مي بي
  63فحه 

 از نفس بايد وظ
رخاص داراي عق

ر( ترا از حيوانا

زيس نگلستان مي
 موتور اتومبيل،

 آنها در كتاب ذ

ي دانش استفاد
8صفحه  1 رس

درس. ها نيست ت

ناخت، اراده، خ

  .تر است نسا

دس ها باشد و به ش
ز افراد به دست

26  


ج(و علوم انساني  

و تهذيب سلوك

ده و مدعي بودن
 حس ما از يك

سقراط آن عالم
.دانستند تبر مي

صدرا مبناي مباح
صفحه 8 درس 

علوم تجرب شود،
صفح 8 درس .هد

توجه و مراقبت
طور جودي كه به

ان است كه او ر

ان رن هفدهم در
 مكانيكي، مثل

رسطو و پيروان

به معني» فلسفه«
در. شعريفه لس

ها و داروينيست ت

ش، عواطف، شن
  .جود دارد
تر و آس ص راحت

روش ري كنار سا
خود از قاتيحق

شناسي

يازدهم؛ ادبيات

س و سير معرفتي

 را زير سؤال برد
معنا نيست كه

بود كه س معتقد
 هم عقل را معت

مالص) 4 و 2 نه
)3 رد گزينه( .

ش رج مياكليسا خ
ده زيادي رخ مي

و ت  انسان است
تنها موج.  گردد

جزء عقالني انسا
  72ه ح

ز است كه در قر
يه يك دستگاه

نند افالطون و ار

«قراط از كلمه 
عملي و فلفه لس

دگاه ماترياليست

هوشسان، مانند 
وج يشناس  روان

شتن ابعاد مشخص

در ديآن با ريس
تحق را كه در ي

ش روان  

سنجش ي

 دريافت چنين م

شناخت واقعيت
كنيم بدان م مي 

م باور داشت و م
طو، هم حس و

رد گزين(ست كه 
شود و سنت مي

ج از حاكميت كل
لسفه تحوالت ز

رزشترين دارايي
گ  فضايل آراسته

نفس، ج. است )
صفح 9 سدر .ت

هابز ليه توماس
شبي كه كرد مي 

ي فيلسوفاني مان

نان كه مانند سق
نظري، فلس فهفلس

لزوماً نتيجه ديد

انس در ت مختلف
و مانند آنها، در

به جهت داشت ما

اجرا و تفس يونگ
يصات و اطالعات

    
 

البته براي .شود
 .رست است

ن اصل امكان ش
 چيزي را حس
 .رست است

شهود قلبي را هم
 افالطون و ارسط

 .رست است
طبائي معتقد اس
رع شامل وحي و

 .رست است
تدريج ره اروپا به

فرهنگ و فل ست،
 .رست است

طون، نفس با ار
س زيبا شود و به

4 رد گزينه( ي
و جاويد است )2

 .رست است
هاي او رياليست

تلقي مادي دهي
 .است ترس

آوردهايز دست
   78 صفحه

 .رست است
سوف بزرگ يون
فل: ه تقسيم كرد
 .رست است
ها ل تماعي انسان

 .رست است
از موضوعات قي
موضوعات و ني

گرماي مثل  يده
 .رست است

، چگوها آزمون 
مشخص دين نبا

www.sanjeshse

ش حاصل مي
در 2گزينه  .21

سوفسطائيا  
رسيد و اگر

در 4گزينه  .21
افالطون شه  

سينا، مانند
در 1ينه زگ .21

عالمه طباط  
شر .قرار داد

در 1گزينه  .22
در اين دور  

جمله سياس
در 3گزينه  .22

از نظر افالط  
نفس وسيله

چيزي نامرئي
2 رد گزينه(

در 4گزينه  .22
يكي از ماتر  

ماشين پيچي
در 2گزينه  .22

مندي ا بهره
ص 10 درس

در 1گزينه  .22
ارسطو، فيلس  

به سه شاخه
در 2گزينه  .22

زندگي اجتم  
  
  
  

در 3گزينه  .22
يدق فيتوص  

از ا يمتفاوت
توصيف پدي  

در 1گزينه  .22
استفاده از  

متخصصان
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مله معروف 

  .ت

 شـكل  در 

شـناخت   ي

 نيـ ا نكـه ي
  .)يون

مزگردانـي  
صـادراتيِ  

 ممكن نها
 بالش ك
 مثـال،  ن 

هـا بـا    حـل   

. شنود يو م
ـه حـدس       

ي مكان ت

 دسـت  از ا

ationgroup

جم.  خود دارند

است شتنيه خو

كـه  همچنـان  
  .يكي خط و

يهمـه اجـزا   ار 

يت كه عالوه بر ا
نشانه درو( شود

رم هم ديداري ت
ص كشـاورزي   
آن حفظ باشد، 
يك به كه حالي 
ايـن در. كنـد  ي

اعتبـار آن راه ح

ل موتور خودرو
ه اسـت قـادر بـ

تيوضع رييتغبا  

ر زمـان  تيجـه، 

27/01/1400(  

جنسان با هم ي

به يو اخالق يش

  .است هدف

.مكني بندي قه
دو و دوتايي خط

كـا زيـ م يه كار

است نيلت آن ا
ش يمربا درست م

صورت به العات
محصـوالت م 
انبه و پنبه ج،
در پاكستاني 

مي كمتر را خل

رسند امـا ا يم ل

داخل يرا از فضا 
خـودش نشسـته
.ا مشاهده كند

نت شـود؛ در  مي 

7جامع نوبت اول 

يباز به يه خاص

ارزش ،ينيد يها 

صر به فرد آن ه

طبق مقوله يك
خ يك گوييم مي

كند حافظه يم 

علاست،  )مربا ـ
م آلبالو،با  رايد؛ ز

اطال همين اگر. ت
نـام داريد قصد

برنج محصول 
فرد يك تصور

تداخ احتمال ،

زمان به راه حل

ييصدا ياگهان
خ يصـندل  ي رو
موتور را كي نزد

  . است يخص

درست خود به 
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كنند، و عالقه يم
  .ميا هديشن 

يژگيت دادن و

منحص يژگي و

ي در آنها باهت
م بلكه كنيم، مي

يرسان ت خدمت

ـ  آلبالو( واژه 
هم دارند ييمعنا

است ت شنيداري
ق كنيد فرض :
سه تانپاكس ر
ت. كند تداخل 
باشد، او روي ش

  .است شده

و در حداقل ز د

به طور نا. است 
كه يزمان. ست

شده و از ادهيپ
  . ت

شخ اتي تجرب

ودخ چيز همه 

يازدهم؛ ادبيات

م يگروه يها ي
يهمگ را )رها

نسبت ممستلز ش،

و يانحراف مل

شب براساس را 
نم ادراك جداگانه

شناخت ياجزا ر

تري دارد، جفت
مع ارتباط )يروني

صورت به طالب
كنيد توجه زير 

كشور صادرات
كشورها ساير 

پيش انبه و نج
ش استفاده هم ي

ندارنداطالعات  

ير حال رانندگ
صدا كرده اس جاد

خودرو پ ازدهد  
تر شده است شن

ها و و نگرش ي

كه باورند اين ر

سنجش ي

يباز گريكديبا  ن
و پسرها با پسر

شيخو تيهواز 

عوام تعدادتابع 

اشيا داريم ل
ج خط 4 شكل،

ريست كه به سا

مال خطاي كمتر
ينشانه ب(گرفتند 

مط بيشتر گرداني
مثال به. شود ي
ص اگر. كنيد فظ
كشاورزي الت

برن حاوي ظرف
ديداري رمز از
 

قي پردازش عم
  .شود يلزل م

در يابانيجاده ب 
جياست كه ا يا 
يم حياو ترج. ت
رو مسئله يعل
 
يتوانمندتابع  

، افراد برجتنابي
   .شود مي تر

    
 

  .كنند تشر
 .رست است

دوره دبستانر 
ها با دخترها و

 .رست است
نوجوان ا فيتعر

 .رست است
 محرك هدف، ت

 .رست است
تمايل معموالً ما

ش اين در ما ينيم
 .رست است

اس يا حافظه ير

 .ست استر
اي كه احتم  واژه

قرار گر گريكدير 
 .رست است

رمزگ :حسي ند
مي تر قوي رداني

حف را اسالمي 
محصوال درات

ظ دو و داده يه
ا شنيداري، مز

.درست است
به ازين يكتشاف

ن به شدت متزل
 .رست است

كيدر  يا اننده
قطعه ييشناسا 

ستيمحل صدا ن
فع يمكان تيضع

.درست است
يريگ ميتصم ك

 .رست است
گيري اج تصميم
بيشت آنها مشكل
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منت گرانيد
در 4گزينه  .22

كودكان در  
دختره(آنها 

در 4گزينه  .22
شناخت و ت  

در 2گزينه  .23
كردن دايپ  

در 4گزينه  .23
م: مشـابهت   

بي مي رو روبه
در 1گزينه  .23

حافظه كار  
  .ماست

د 1گزينه  .23
تنها جفت  

دو واژه كنار
در 3گزينه  .23

چن مطالعه  
رمزگر شوند،

كشورهاي
صا با است
تكي اي پنبه
رم بر عالوه

د 2گزينه  .23
اك يها روش

گذشت زمان
در 1گزينه  .23

در مثال، را  
يدغدغه و

از م يدرست
و وضع هياول

د 2گزينه  .23
كي يدشوار  
د 1گزينه  .23

تصدر سبك   
م و دهند مي
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 و افـراد  بـا  

   .شود مي

شـده   ختي  

  . گويند

 بـه  قـادر  ، 

ationgroup

گيـري، ب صـميم 

مي ساخته فرد ود

اهنگي شـناخ

گ مي ك زندگي

نتيجـه، در و ـد 

27/01/1400(  

تص موقعيت در. د

خو وسيله به ت

ناهمـااي از  ونه

سبككنيم،  مي 

  .است فته

كنـ تجربـه مـي   

7جامع نوبت اول 

شود ي موفق مي

   .كنند يل م

در نهايت و جتماع

نمو »روم ينم ش

استفاده آنها از 

گرف شكل كامي

را ناخوشايندي 
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گيري انع تصميم

عمل يت و منف

اج مدرسه، واده،

دارشيبه د يم ول

روزمره زندگي ر

ناك و شكست 

احساس شكل،

يازدهم؛ ادبيات

گري است كه ما

 دو صورت مثبت

خانو همچون ي

دوست دارم يلي

در معموالً ما كه

نتيجه در و ي

مش از اش ارزيابي 

سنجش ي

عامل مهم ديگ 
  .شويم مي

 رفتار انسان، به

اركاني وسيله به 

يرا خ ميعمو« د

ك شناختي، و ي

ميديا نا و دگي

نوع دليل به رد
 

    
 

 .رست است
ردن هيجانات

م مواجه مختلفي
 .رست است

به يده ر شكل
 .رست است

افراد همه هاي
 .رست است

ديگو يكه م يرد

 .رست است
رفتاري الگوهاي ه

 .رست است
درماند حالتي از

 .رست است
فر ،منفي رواني

 .نيست هدف 

www.sanjeshse

در 4گزينه  .23
كنترل نكر  

م هاي حالت
در 4گزينه  .24

د ها گرشن
در 2گزينه  .24

باوره نظام  
در 2گزينه  .24

در مثال فر  
  .است

در 1گزينه  .24
به مجموعه  

در 4گزينه  .24
ح، 4گزينه   

در 3گزينه  .24
ر فشار در  

به دستيابي
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