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 آزمايشي آزمون پاسخ تشريحي
  تمشهمرحلة ـ  يازدهمسنجش 
)15/12/1399(  

)يازدهم( ادبيات و علوم انساني  

  

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

www.sanjeshserv.ir  

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

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

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

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

    sanjesheducationgroup@  هاي آزمايشي سنجش كانال تلگرام آزمون
 

13از  11آزمــــون   
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@sanjesheduc

هام تناسب 

ationgroup

ايه: تضاد، مردم 

  .شود

/12/1399(  

 

  .ست

:مست و هشيار

ش شني چراغ مي

  )ب اضافي

15 تمشهمرحلة (

 زيركي: ه، دها

عليل و ايهام است

گري با چشم، م

 
  )عاري

برافروختن و روش

  .شود

تركيب 2( خود 
  )يب اضافي

2  


( و علوم انساني 

شكارگاه: دمتصي

  باغ: پاليز) پ

  .يح است

  .ست

ت فاقد حسن تع

گ ي و ناز و عشوه

  ) راني
 ضافة استعاري

اضافة استع(عاره 
  نياد زعاره ا

   كشت
 بيت باد باعث ب

ش متمم مي» حر

  )مورد 5
  )مورد 4

  )ورد
  )مورد 4(ردن 

وزيِ خوان، دلِ
تركي 2(كار آهن 

)2(سي 

 يازدهم؛ ادبيات

  .است»  و چلّه

  .اند معني شده
آزردگي، م: اللت

انبوه، پ: گشن) 

صحي» توجه: ت

اس» ه و خاييدن

كنايه ـ بيت: يدن

گري نايه از غمزه

اضافة اقتر(كردن 
اض:   دست چنار
استع: سرو چمن

استع: دامگه ديو 

  ) نما
مرا) ع( مسيح 

شود اما در اين 

بح« بنابراين واژة 

5(ر، بحر رحمت 
(ود، بخية زخم 

مو 3(كمال قرب 
رگرم عمارت كر

، ر)كيب وصفي
، كام دل، ك)في

 فارس

سنجش

دستخوش«ي 

درست م» و تك
پي در پي، مال: ر

عظيم، الف: هند

  .ت

التفات«) پ   

ار، سالح، مهلكه

ر از كمند نكشيد

كن: زي انگيخت
  

نة تمايل دراز ك
ره از دنيا        

ستعاره، غيرت س
)ضافة استعاري

متناقض: ( هنر
كننده حضرت ه

موشي چراغ مي

شود فه مياضا 

دلِ من، كار بحر
تغافل، خون خو
عذاران چمن، كم

ش، لب بام، سرر

ترك 3(ين خوان 
تركيب وصف 1( 

    
 

 .رست است
 ترتيب در معناي

 .رست است
ص، مواالت ولّخ

بري، متواتر رمان
 .رست است

نژ) سروري، ت: 
 .رست است

صحيح است» اد
 .رست است

.صحيح است: م
 .رست است

اعتذا«: ها ح واژه
 .رست است

 .استت رس
كنايه ـ سر:  دل

 .رست است
عاره از چشم، با

مردمك چشم 
 .ترست اس

دستي به نشان: ت
استعار: چمن) 2
اس: خجلت ماه) 3
4 (ت پاي هم)ضا

 .رست است
هاي هنري بي) 1
با انفاس زنده) 3
باد باعث خام) 4

 .رست است
رفح= و مانند 

 .رست است
د= ر خود، دلم 

مرهم تيغ، تيغ ت
رزق ما، رنگين ع

عمرر، آفتاب عم
 .رست است

ت، ايمنّ روزي بي
ختبروي  بي) 1
www.sanjeshse

  
 
در 2گزينه  

الف و ت به
در 3گزينه  

تخ«هاي  واژه
فر: مطاوعت

در 3گزينه  
:سيادت) ب

در 3گزينه  
آبا: معموره«
در 3گزينه  

بحر غم) الف
در 4گزينه  

شكل صحيح
در 2گزينه  
در 4گزينه  

صيد كردن
در 1گزينه  

استع: نرگس
)2مردم ) 1

در 1گزينه  .
دست رغبت

2(در گزينة 
3(در گزينة 
4(در گزينة 

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

در 2گزينه  .1
مثل و: چون

در 4گزينه  .1
مĤل كار، كا

م) 1(گزينة 
ر) 2(گزينة 
آ) 3(گزينة 

در 4گزينه  .1
برگ سبز، ر

1(در گزينة 
erv.ir
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@sanjesheduc

هـاي   واژه. 

. نمايـد  مـي  

ـد كـه بـه    

ationgroup

.دهد نيز مي» ش

تـر م را سـركش 

خواهـ اونـد مـي  

/12/1399(  

محاسن و ريش«

  .كند مي

  .د

نفس ر ، و عزلت

از خدا) 2(زينة 
  .ز گيرد

  .ست
  .شود بود مي

15 تمشهمرحلة (

  )ركيب اضافي
  )ب اضافي

معناي »  است

  دنر ك
 

زيرا در من اثر نم
  .دهم ت مي

شود م آن كار مي

گيري كه گوشه

 حالي كه در گز
ت و عشق را باز

  .ن است

حق مظلومان اس
ناب ن از بيخ و بن

3  


( و علوم انساني 

تر 2(هل هوش 
تركيب 2(ة زخم 

م و جراحتزخ«

  تاخ
نگاه: نظاره) 2  

 رويي با دشمن

  ـ نده

  .شود 
ي نموده است ز

ها نجات دشواري

د ناگزير از انجام

دانستم ك زم نمي
  .دانند يدي م

ط الزم است در
عارفان اين محبت

ري كردنان را يا

  .دارد ي
 پايمال كردن ح

مينزقت آن سر

  . است

 يازدهم؛ ادبيات

اهاهل، شم چ  )ي
رخنة دل، بخية 

«خود كه همان 
  
و گست وگ بذله) 

            رفتن
جنگيدن و رويار

ـَـ+ خيز = زنده 

تر مي ن عصباني
ر بيهوده و گزافي

بختي و د ز نگون

گيرد يصي قرار م

اي ساز  را چاره
ي را امر خوشايند

 در هر كار شرط
يا از عاشقان و ع

در واقع شيطان 

ي و تجاوز برنمي
ن خون مردم و

ت گيرد در حقيق

 و آرزو نرسيدن

سنجش

تركيب وصفي 1
)تركيب وصفي 

  بدل: 
  . است

  بدل 

معناي قديم خظ 
.دنكاربردي ندار

)2   و كثيف
 قدم زدن و راه ر

ل جمح) 2  ي

  ان+ نگر =  
  ان+ رو 

بحر گهر خيز=  

  .نمايم مي ش
ر و بردباري منب

من بدي كند كار
روتني خود را از

ر شرايط خاص د

شيني نفس خود
گريزي ي و مردم

يگر علم داشتن
دل عطا كند و ي

ه همدست شدن

ز دست از تعدي
ره در پي ريختن
لم و ستم صورت

كامي و به هدف

    
 

(موي سفيد ) 2
1(اين زخم ) 3

 .رست است
طوف، ديوانگان
فاقد نقش تبعي

:آلودگانبحجا
  معطوف: دهن

 .رست است
حفظ وه برعال» 
ك نيز ديگر» جبه

چرك) 1: شوخ
با هم) 1تماشا 

پيشاني) 1: ههجب
 .رست است

  
چشم نگران) 2
ر= رو روان س) 3
بحر گهرخيز) 4

 .رست است
شمن را رام خوي

دشمن از صب) 2
هر كس به من) 3
با تواضع و فر) 4

 .رست است
انساني كه: رك

 .رست است
نش ستم با گوشه
گيري ديگر گوشه
 .رست است

رك سه بيت دي
حبت و صفاي د

 .رست است
ارهمبا نفس ا: ت

 .رست است
ستمگر هرگز) 1
ستمگر هموار) 2
هر جا كه ظل) 4

 .رست است
رك دو بيت ناكا

www.sanjeshse

2(در گزينة 
3(در گزينة 

در 1گزينه  .1
معط: خاشاك
ف) 2(گزينة 
ح) 3(گزينة 
د) 4(گزينة 

در 3گزينه  .1
»ريش«واژة 

دستار و ج«
ش) 1(گزينة 
ت) 2(گزينة 
ج) 4(گزينة 

در 1گزينه  .1
مسند: روان

2(در گزينة 
3(در گزينة 
4(در گزينة 

در 1گزينه  .1
با نيكي دشم

2(زينة در گ
3(در گزينة 
4(در گزينة 

در 2گزينه  .1
رتمفهوم مش

در 1گزينه  .2
ساخو: مفهوم
هاي د گزينه

در 2گزينه  .2
ترمفهوم مش

ان محيزيبارو
در 4گزينه  .2

مفهوم درست
در 3گزينه  .2

1(در گزينة 
2(در گزينة 
4(در گزينة 

در 1ه گزين .2
مفهوم مشتر

  
erv.ir
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@sanjesheduc

ويـد هـيچ   

 مهمي در 
ت و بلندي 

طريـق   ز از 

ationgroup

گو مي) 1(گزينة 

را كه علم نقش
هاي عظمت ه قله

آمـوز كـه دانـش     

/12/1399(  

ر حالي كه در گ
  .كند

چر. كنند كيد مي
ت پست بهدرجا

درسـي اسـت ك

15 تمشهمرحلة (

ره شده است در
كن ا گم مي راه ر

  نبوده )4

كأ و يادگيري ت
ها از د ن ملتست

بنـدي د رده ها و

)2(

4  


( و علوم انساني 

و اشارا طاعت از
در بيابان عشق 

 پرواز كند  ـي 

  عصايي )4

  ت داشت

  ق كند

 

  محونَ 

ي بر اهميت علم
جهل و به پاخواس

ه دانشگاه رس و

(، زبان قرآن 

 يازدهم؛ ادبيات

م وجود رهبر و ا
)ع(ضرت خضر 

اي هيچ جنبنده و

4  يك )3 

دوست) 3  پدر

 

را غرق) 4 

 .ندك رج مي

  .ست

  خواهد م مي

 چپ) 4 

ال يسم) 4    

هاي الهي ي دين
ر رويارويي با ج
ابي به علم، مدا

 عربي،

سنجش

ت سؤال به لزوم
و حتي حض ست

اي و هيچ پرنده 

 ايستند مي ـ ه

پ ـ اين )2 

 بسيار) 4 

 را غرق كند ـ

خا  به سوي نور

ه ترجمه شده اس

دشمنم )4 د 

تر       عجيب 

          قلبکم 

  
علم است، حتي 

ت انساني قادر بر
ن راه براي دستيا

    
 

 .رست است
ي ديگر و صورت
سعشق خبردار ني

 .رست است
  :رتيب

)2  پرواز كند
 .رست است

  :رتيب
قرار داده ـمشان 

 .رست است
  :رتيب

 دارد وست مي
 .رست است

  :رتيب
بسيار ) 3  

 .رست است
  :رتيب

ـ موجي) 3  
 .رست است

  :4وم گزينه 
ها را از تاريكي 

 .رست است
به شكل نكره»  

 .رست است
  :رتيب
گذرد مي) 2  بم

 .رست است
  :رتيب
)2     ند  

 .رست است
  :يبرت
)3           واح

:ه درك مطلب
ةپاي ها بر تمدن

شخصيت ها و دن
ترين رين و ساده

www.sanjeshse

در 1گزينه  .2
هاي در گزينه

كس از راه ع
  
  

در 3گزينه  .2
خطاها به تر

پ ـ نبوده) 1
در 2گزينه  .2

خطاها به تر
مارها دم )1

در 4گزينه  .2
خطاها به تر

دو ـاين  )1
در 1گزينه  .2

خطاها به تر
هاي دل) 2

در 2گزينه  .3
خطاها به تر

بار سوم) 1
در 4گزينه  .3

بررسي مفهو
خداوند آنها

در 3گزينه  .3
اي آزموده«

در 3گزينه  .3
خطاها به تر

روز و شب )1
در 3گزينه  .3

خطاها به تر
انديشيدن) 1

در 1گزينه  .3
خطاها به تر

ال تسمح) 2
  

ترجمه ■■
ت ةهم

ساختن تمد
تر مهم. دارد

erv.ir
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@sanjesheduc

ها بـه   ولت
ف كردنـد و    
هاي درسي 

قبـل از   ةـ    
دبيرسـتان   

در ايـن   و 
كـه همـان   

هـا و   ژهـرو 
د از دانش 

  !شود ص مي

ationgroup

اين رو د از كند
هنگفتـي صـرف

ه تأليف كتاب  و
سـت كـه مرحلـ

بعـد از آن د ه و 
.كند، كامل شود
له كامل كرده ك

پـ هـا و  پـژوهش  
ي علمي كه بعد

 
  !ذير است

 

  !هد
  !شود آماده مي

 

دانشگاه مشخص
  !ست يابند

/12/1399(  

ك ن را تعيين مي
راي آن مبالغ ه
 كردن معلمان

ش دبسـتاني اس
متوسـطه ةرحلـ  
كن برگزار مي الي

رند در سه مرحل
دهـد و پ ن مـي  

ها يابد كه سمت

 !اند ور پي برده
پذ ر روشي امكان

 ! گيرد ورت مي
  

ده رت كافي مي
رود به دانشگاه آ

  !ن است

 !وختگان است

  !ركز است

بتداي ورود به د
ين بيشتري دس

15 تمشهمرحلة (

هايش آن  توانايي
بر ي پرداختند و

 انساني به آماده
اولين آن پيش. ود

آغاز و سـپس مر
زارت آموزش عا
به آن تمايل دار

عملي تـن وري و
هايي دست ي ت

در پيشرفت كشو
شود بلكه به هر
ل بلندمرتبه صو

!شود علمان مي

هاي آينده مها ت
ري ورمون كشو
  !ل شود

داشتن آن ه نگه
  
  

ي دانش آموازها

آموختگان متمر
  !رابر نيستند

در دبيرستان و اب
آموزان به تمار ش

  

5  


( و علوم انساني 

نيازها و ها و ته
سات آموزش فني
شش در تمدن
شو ده تقسيم مي

 از اول ابتدايي آ
وزن كشوري كه 

تخصصي كه ب ة
ادي امتحان تئو
ر كافي به مهار

نقش آن د لم و
ش دار خالصه نمي

 پست به مراحل
 صرف تمرين مع

گرفتن پست ست
آموز براي آزم ش

احل درسي كامل
  ! است

  
ها براي زنده ولت

!زي تفكر است
!باشد ين آن مي

طبق نيا دين بر

آ در تربيت دانش
ها بر عداد سال
شان د  آموزشي

شود تا دانش مي

         »ح ّد د

 يازدهم؛ ادبيات

طبق خواست بر و
مؤسس ها و شگاه

هميت علم و نقش
زش به چهار رد
لي تحصيل كه

قالب امتحان  در
ةشان را در رشت
و در آن به تعدا

دهد تا به قد مي
 .ت بگيرد

عل هميتبه ا ش،
د ارچوبركز و چ

ها از مراحل ملت
اند ختصاص داده

ه او براي به دست
كه دانشگاه است 

مرا ةهست تا هم
در سير آموزش

........... .ها  مدن
دو ةهاي ساالن ه

ريز با جهل و پايه
سانيت به باالتري

مراحل بنيادها و 

هاي دستي د رفه
شود كه در تع مي
، در پايان سيرن

م موزشي نوشته

ح« :وف أصلّية
  حذوف

سنجش

گذرد و ز آن مي
دانش ن مدارس و

النه را با درك اه
آموزپس مراحل 
اصل ةسپس مرحل

 به مراكز عالي
ش د سير آموزشي
 است، و دانشجو

نامه انجام م ايان
ست را در دست

  
مخصوص آموزش

هاي متمر  روش
به پا خواستن م

بودجه اخها از  ت

  
كند به  دفاع مي

پيش از دانشگ ة
تحصيلي هس ةحل

ل درسي اصلي د

نقش علم در تم 
بودجه نگفتي از

ساني بر مبارزه ب
حل انسترين مرا ن
ه طريق برنامه ز

   
حر ها و ن شغل

 سطح تشكيل م
آموزان ول دانش

درسي و كمك آ

له ثالثة حرو) 3
فاعله مح ـ »دَ 

    
 

بنيادين از و ركز
 آموزش همچون

مالي ساال ةودج
پ. اند هصاص داد

 مدرسه است سپ
تحصيل با ورود

توانند جويان مي
ارشد و دكترا و

دفاع از پا مي و
ن درانتظارش اس

 .رست است
:ها به ترتيب ت

 با ايجاد مراكز م
موزش فقط در
 ناداني فقط با ب
نگفتي كه دولت

 .رست است
:ها به ترتيب ت
اي كه دانشجو ه

ةبيرستان، مرحل
ش عالي سه مرح
ستاني از مراحل

 .رست است
:ها به ترتيب ت

ص دادن مبالغ هن
دن شخصيت انس

ها از پايين  ملت
 كردن آموزش ا

 .رست است
:ها به ترتيب ت

فني بر ياد دادن
موزش از چهار

خصصي مورد قبو
 هزاران كتاب د

 .رست است
  :رتيب

3       ن زائدان
حدَّد« علی وزن 
 .رست است

  :رتيب
www.sanjeshse

مراحل متمر
ايجاد مراكز
قسمتي از بو
مناسب اختص

پيوستن به
باشد تا ت مي

مرحله دانشج
كارشناسي و

يات علمتجرب
آموخته شد

در 1گزينه  .3
ترجمه عبار

ها دولت) 1
مراحل آ) 2
مبارزه با) 3
مبالغ هن )4

در 4گزينه  .3
ترجمه عبار

نامه پايان) 1
مقطع دب) 2
در آموزش) 3
پيش دبس) 4

در 1گزينه  .3
ترجمه عبار

اختصاص) 1
توانا كرد) 2
رساندن) 3
منسجم) 4

در 3گزينه  .3
ترجمه عبار

آموزش ف) 1
مراحل آ) 2
تخ ةرشت) 3
ساله هر) 4

در 1گزينه  .4
خطاها به تر

له حرفان )2
ماضيه) 4

در 2گزينه  .4
خطاها به تر

erv.ir

36

37

38

39

40

41



  
 

 

@sanjesheduc

 

 و اسـت  ه
 خَسـروا  نَ 

 ادعاي سي

3.  

 مـاوراي  و
 نبوده، لي

 از خالي و

ationgroup

داده دسـت  از را
ذينَ خاسـرينَ  الـَّ

كس ايشان، از س

4ص » .دارند ر

و غيـب  عالم ت
معمو آموختن ق

و پاك دلي با رم

/12/1399(  

  » م س

ر خـود  عمـر  د،
الخ انَّ﴿: فرمايـد 

  

پس تا كرد مي في
  .28ص » .ست

عذر خداوند نزد 

توانست مي )ص( 
طريق از لومع ن

دار دوست زيرا 

15 تمشهمرحلة (

ق«األصلّية  ه

 

  )هد

شود خطا دچار 
ف مـي  كـريم  رآن
.7ص »» .اند ده

معرفي الهي يامبر
نيس واقعي يامبر

افرادي چنين ؛

  .ي است

خدا رسول... د 
شن است كه اين

6-61.  

نكنيد؛ بازگو ن

 

6  


( و علوم انساني 

ماّدتهـ  »َتقسيم«

 »َيمتَحنُ « رعه

  .كند مي

  )دهد 

د بيان سبب مي

آن شناخت در 
قر .است برده ن
كرد زيان دچار را

  

پي آخرين عنوان
پي كه او بدانند و

نشوند؛ آگاه ديد

كتاب درسي 50 

شود مي شمرده ي
روش... نمايد  رف

0صص » .است 

من پيش را ديگر

)2(و زندگي 

 يازدهم؛ ادبيات

«مصدره ) 4    

مضار )4 

 آن، توصيفش م

مي ن يا مالكيت

معني تعليل يا ب

  .كاربرد دارد

يا نشناسد، را د
بين از را» ي خود

ر خودشان كه د

.ب درسي است

ع به را خود لف،
و نخورند را او ب

جد پيامبر آمدن

ص»  و تحقيق

ظاهري واليت ز
تصر خلقت عالم

بوده )ع( علي ت

يكد هاي بدي«: د

 دين و

سنجش

     للمخاطب 

    سالم للمذّکر

 س

بعد از ة و جمل

معني داشتن» ـ

م» لـ«حرف ( .م

فعل ماضي كا »

خود حقيقي دف
سرماية وجودي«

اند كساني كاران

كتاب 19و ص  2

مختل اجتماعات 
فريب مردم كرد،
آ از گذشته بران

انديشه«ل دوم 

از باالتر و برتر ي
ع در الهي اذن به
حضرت جان و ح

فرمود ن خود مي
    

 

)3         ف زائد
 .رست است

  :رتيب
جمع س) 3  

 .رست است

الُمدرَّس ـ تَمعونَ 
 .رست است
 .رست است
 .رست است
 .رست است

نكره است »تاباً 
 .رست است

لـ«جر  حرف( .م
 .رست است

 اينكه تمام كنم
 .رست است

»اليوم الماضي«

 .رست است
هد اگر كه داند ي
«حقيقت،  در ي
زيانك حقيقت، در

 .رست است
23ه ترتيب ص 
 .رست است

در نيز )ص( رم
ك ادعا اگر يا ند،
پيامب پيروان ت

 .رست است
ؤال برگرفته از س
 .رست است

اي مرتبه... نوي 
به و كند مشاهده

روح بر الهام رت
 .رست است

به ياران )ص( دا
www.sanjeshse

له حرف )1
در 1گزينه  .4

خطاها به تر
    مفرد) 2

در 2گزينه  .4
َيْسَتم :خطاها

در 1گزينه  .4
در 3گزينه  .4
در 2گزينه  .4
در 3گزينه  .4

کت«: توضيح
در 4گزينه  .4

دارم :»لي«
در 2گزينه  .4

براي :ألتّمم
در 4گزينه  .5

«با توجه به 
 
   
  

در 3گزينه  .5
مي«انسان   

كسي چنين
د«: ﴾اَنفُسهم

در 1گزينه  .5
مطابق با به  

در 2گزينه  .5
اكر پيامبر«  

نكن پيامبري
است ممكن«  

در 1گزينه  .5
مطابق با و  

در 4گزينه  .5
معن واليت«  

م را طبيعت
صور به بلكه

در 4گزينه  .5
خد رسول«  
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 دوران اي 

 كـه  اي ـه 

 مبارزه در 

و تـا  (سـت      
پـس  . شود

در » تفقّـه «

 ما حديث 

  .173ص 

ationgroup

  . درسي است

هـا ارزش بـه  ت 

گونـ بـه  بـود  عه

امامان كلي ول

 منكـر شـده اس
شؤال، مرتبط مي

«بـه   و كنند ن

راويان زمان به 

ص» .كنند مراجعه

/12/1399(  

كتاب 99-98ص 

بازگشـت خطـر ، ر  

در جامع مختلف

12.  

اصو«ست، و نه 

  

  

ـروف و نهـي از
ؤقسمت دوم س 

دين دقيق ناخت

رويدادهاي ورد

م» فقيه«به  بايد

15 تمشهمرحلة (

و صص)  هشتم

كـه منظـور» ؟
  .111ص 

م مذاهب و گون

8ص » .نماند ه

ديني ا مرجعيت

  .درسي است

».كند انتخاب 

.176-175ص 

ل به امر به معـ
در» اين افراد«

  : است
شن صرف را خود

مو در و« :»...ثنا

با هم، اجتماعي ل

7  


( و علوم انساني 

7.  

تواي كل درس

گرديد مي باز ]د
ص» تدبر در قرآن

گوناگ هاي نديشه
 127.  
پوشيد حقيقت 

م به مربوط مات

  .سي است

دكتاب  165ص 

فقيه ولي خود ي
  ».باشد تقليد 

صص. عهده گرفت

ش به انجام و عمل
با تكة  ،ل سؤال

مرتبط )ع( مان
خ و همت وقت 

حديِث واةر الي ها

در مسائل بلكه ،

 يازدهم؛ ادبيات

 
73ص » .بود ها 

عنوان و نيز محت

خود پيشين يين
ت«. ندارد پيامبر

ان حضور و يري
ص» .پرداختند

جويندگان راي

، از  اقدام»نو ي

كتاب درس 150 

و ص 164و ص  

براي جداگانه ور
مرجع انتخاب 

م رهبري را بر ع

ي، امر و سفارش
، اما قسمت اول
ث شريف امام زم

مردم، از گروهي

فيه واقعةُ فَارجِعوا

فردي، مسائل و 

سنجش

 .70ص  »».نم
انسان تقواي ي،

  .سي است

ع( 96رتيب ص 

آيي و[ گذشته به
پ زمان به صاص

گي شكل عصر عد،
پ مي خود افكار ج

بر اسالم حقيقت

  .درسي است
اينيازه با تناسب

ص» ر در قرآن

165رتيب ص 

طو به كس هر ه
مانند تواند نمي 

به شيوة مستقيم

در موارد بسياري
)اند  نظر درست

زيم كه با حديث
گ دهد مي ستور

الو الحوادثُ اَما 

احكام در تنها نه

  .درسي است

  .درسي است

    
 

معاشرت كن شما
بندي تقسيم در ي

 .رست است
كتاب در 90ص 

 .رست است
 برگرفته از به تر

 .رست است

ب«: ﴾اَعقابِكُم ىل
اختص ت كه فقط
 .رست است

بعد به )ع( باقر م
ترويج به خدا ن
ح تا شد سبب ه

 .رست است
كتاب د 136ص 

مت اسالمي ارف
  .4رد گزينة . 

 .رست است
تدبر«ية مباركة 

 .رست است
 برگرفته از به تر

 .رست است
كه شود نمي«: 1
وي انتخاب« :3
امام خميني ب: 4

 .رست است
ت كه در قرآن د

به 3و  1هاي  ه
پردازب اي مباركه

دس كريم قرآن ر
  .172ص » ...
و«: فرمود... )ع
  .173ص » ...

 .رست است
ن امام، غيبت در 

 .رست است
كتاب د 174ص 

 .رست است
كتاب د 171ص 

www.sanjeshse

ش با كدورت
وي مالك«  

در 2گزينه  .5
مطابق با ص  

در 1گزينه  .5
مطابق با و  

در 1گزينه  .5
عل انقَلَبتُم﴿  

است جاهليت
در 3گزينه  .6

امام دوران«  
منكران حتي

ائمه تالش«  
در 2گزينه  .6

مطابق با ص  
معا تبيين«  
»حاكمان با

در 1گزينه  .6
مطابق با آي  

در 4گزينه  .6
مطابق با و  

در 2گزينه  .6
1رد گزينة   
3د گزينة ر  
4رد گزينة   

در 2گزينه  .6
درست است  

اينجا، گزينه
بايد به آية م

در خداوند«  
.بپردازند آن

ع( امام عصر  
.كنيد رجوع

در 3گزينه  .6
مسلمانان«  

در 1گزينه  .6
مطابق با ص  

در 2گزينه  .6
مطابق با ص  
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همـان  » .د

 بـه  ند كه

 هـا  كومـت 

ationgroup

  .174ص 

آورد در اجـرا  ـه 

 

هستن مختلفي ي

حك يـن ا همة ما

.  

/12/1399(  

ص.  قدرت روحي

  .185ص 
بـ را اسـالمي  ي 

 .183ص » آن

نهادهاي خاص،
  .184ص 

ام دارند؛ را خود
  

برند مي» مؤثر«

  .است 

15 تمشهمرحلة (

شجاعت و -5، 

ص» .است شرفت
هـاي برنامـه  كه د

تدبر در قرآ«» .ا

  .183ص » 
اشخ بر عالوه ما، 

ص» ...نظام حت

خ خاص هاي گي
.181ص » .كند

 

  

پي به » اثر« از 

»غير تجربي«ب 

  .باشد

  ديني

8  


( و علوم انساني 

  .اعلم -4، س
مدير و مدبر -4

پيش اساس و پايه
دهد مي امكان ي

نما توكّل خدا ر

»تدبر در قرآن« 
جامعة در مروزه

مصلح تشخيص ع

ويژگ كدام هر كه
ك كمك مردم ت

 .ب درسي است

.گزيند را برمي 

پردازند دي مي

كند مطلب ر مي

ب مي» ها پديده«

  .شوند ه مي

 

هاي ف و اقليت

 يازدهم؛ ادبيات

زمان شناس -3 
4، زمان شناس -

پ مردم همراهي 
رهبري به و كند

بر گرفتي تصميم

».كن مشورت 
امر.. . :مشورت س
مجمع: مانند د،

ك دارد وجود ان
سعادت به تواند ي

كتاب 186و ص 

»سكوت«طقي 

ت جهان غير ماد

مادي را انكارير 

هاي   از ويژگي

شناخته» پديده

  .است 

 .شود مي» دتي

  .وند نيست

معارف

سنجش

عادل، -2تقوا، 
-3 عادل، -2وا، 

و مشاركت مي،
ك مي قوي را شور

تص چون و«: ﴾هللّ

  .درسي است

آنان با كار اين 
براساس گيري يم

دهند مي مشورت

جها در مختلفي
مي بهتر آنها ت

و 186و ص  18

جربي موضع منط

ب علمي به اثبات

 كه موجودات غي

نياز به علت و د

پ«ليت با عنوان 

»ز داشتناني«ه 

ماديگري عقيد«

هاي انكار خدا ه

    
 

 .رست است
بات -1: تقليد جع

باتقو -1 :ي فقيه
 .ستا رست

اسالم حكومت و
كش اجتماعي، ي

 .رست است

كَّل تلَي فَتَوالل ع
 .رست است

كتاب د 189ص 
 .رست است

در«: ﴾االَمرِ في
تصمي -3... هبر 
م رهبري به سته

 .رست است
م هاي حكومت ز
حكومت نوع كه د

 .رست است
84ه ترتيب ص 

 .رست است
ود روح، علوم تج

 .رست است
با تكيه بر مطالب

 .رست است
س، اصالت ماده
 .رست است
باشد  پديده نمي
 .رست است

الم در برهان عل
 .رست است

 اصلي هر پديده
 .رست است

«خالقي منجر به 
 .رست است

از انگيزه»  علمي

www.sanjeshse

در 3گزينه  .6
مرج شرايط  
  شرايط ولي

در 4گزينه  .7
و نظام در«  
همبستگي«  

  .صفحه
در 1گزينه  .7

عزَمت فَاذا﴿  
در 4گزينه  .7

مطابق با ص  
در 3گزينه  .7

ف شاوِرهم﴿  
وظايف ره«  

پيوس صورت
در 3گزينه  .7

نيز امروزه«  
اند آن مدعي

در 4گزينه  .7
مطابق با به  

  
  
  

در 3گزينه  .5
در برابر وجو

در 1گزينه  .5
كساني كه ب

در 2گزينه  .5
اصل و اساس

در 1گزينه  .5
زيرا خداوند

در 4گزينه  .5
موجودات عا

در 4گزينه  .5
خصوصيات

در 2گزينه  .5
ماديگري اخ

در 1گزينه  .5
طرز تفكر«
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  .ست

 زنجيرهاي 

ationgroup

اشاره شده اس» ال

ندهاي جديد و

  .ست

 

  

/12/1399(  

 

ودن نعمت و بال

بن«د در نهايت 

  .وده است

رد و مؤيد آن اس

 .ي اشاره دارند

. بيني است هان

15 تمشهمرحلة (

 

 .گرديده است 

  .گذارد ي

نسبي بو«ه اصل 

اند داده» و رهايي

  .ت

  .انجامد مي

بو» ب گوناگون

«  
اط مفهومي دار

  

دانش بشري» ق

جه ءشناسي جز

9  


( و علوم انساني 

  .نيست» 

 .شود اميده مي

  .ت

»عملي و نهاني

را زيرپا مي» الت

به» .ها است رنج

  

نجات و«خبر از 

است» ن هستي

مي» ظارت خالق

ظهور مكاتب«گر  

  .شي است

»اي راه نيافت ره
ارتبا» .زاد گردد

».م آخرت است

نقص مطلق«ز به 

ش زيرا انسان .ست

 يازدهم؛ ادبيات

»علم«و » دليل

نا» وحيد عملي

است» ت خداوند

ع«مرتكب شرك 

حريم عد«خود 

، آشنا شدن با ر

.باشد جامعه مي

اند ظاهراً خ آورده

هدف يافتن بي«ز 

قبول نظ«نش به 

 انسان، حكايت

انديش س مصلحت

  .ت

آخر به كمال ذر
ز نقص نسبي آ

يي عقل به عالم

پس از مرگ نيز

جهان هستي نيس

سنجش

د«واره متكي بر 

تو« ،كنيم ت مي

عت از دستورات

س گرفتار شود م

ز خرفع نيا براي 

ها، كردن از لذت

ظلم و ستم در ج

ن كه پيامي نو آ
  .اند مغان آورده

خود برخاسته از

نه ببيند اين بين

ن، تاريخ زندگي

انسان براساس» ي

ها است دة انسان

آ/ ورشيد بتافت 
تواند ا هرگز نمي

عدم آشناي«ري 

و حيات پ» طلق

از معنا و راز ج 

    
 

 .رست است
ها همو ات انسان

 .رست است
اثباتبا آن را  خدا

 .رست است
اطاع«ي زيربناي 
 .رست است

ر دام هواي نفس
 .رست است

ي ظلم، شخص
 .رست است

شرط استفاده ك«
 .رست است

از عوامل ظ» ياج
 .رست است

انان توحيد آنان
ي بشريت به ارمغ

 .رست است
گانگي انسان از خ

 .رست است
هستي را حكيمان

 .رست است
دانان نظرية تاريخ
 .رست است

تدبيري«هاي  ت
 .رست است

برانگيزانندة اراد 
 .رست است

دل من هزار خو
ة دانش بشري ه

 .رست است
مطلق دانش بشر

 .رست است
نقص مط«وح به 

 .رست است
جود انسان جدا

www.sanjeshse
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@sanjesheduc

» ست كـه 
 بـه خطـر     

يگـر، اسـم    
 خبـري از    
ـس قطعـاً       

در زمـان  » 
از ). 4و  1 

 1هـاي   ينه

هاي   گزينه
سـش قـرار    

تبـديل بـه    

شـما خبـر     

   يافتن

 

تند و ايـن  

ationgroup

بار ا... سومين  /
 كـردن، دسـت

از سـوي دي). 4
 نـه قبـل از آن
رش را نـدارد، پـ

  ).2د گزينة 

»ن ماندن المپ
هاي رد گزينه( 

رد گزي(گيرد  مي

رد(ستفاده كرد 
چيزي مـورد پرس

  ).3و  1

توانـد تب ميساني 

  بان قلب

س باشـند بـه ش

  هاني، مخفي

  ».كنند ك مي
ود دادن، بهبود

 ».يداري كنند
  فيف

تسـ رو ه ل روبـه    
  ».)رند
  ران

/12/1399(  

/ دومين / ولين
خطر«ه معناي 

  ). 4و  3ي 

و  3هـاي   زينـه 
پذيرفته است و
مي قابـل شـمار

رد(استفاده كرد 

روشن« به شكل 
فاده قرار بگيرد

ي را در ميان مي

لي جمله اسؤا س
، قطعاً تعداد چ»

1هاي  رد گزينه

به آس ي كوچك

ضر) 4 

 اينكه در دسترس

پنها) 4 

م و فعال را درك
بهبو) 2 

را با تخفيف خري
تخف) 4 

خـود بـا مشـكل
ن مشكلي را دار

نگر) 4 

15 تمشهمرحلة (

اين ا«ه معناي 
به risk از فعل 

هاي رد گزينه(م 

رد گز(ار بيايـد  
جمع پ »s«ه نه 
هاي اسـام يژگي

رقابل شمارش ا

 است و اثر آن
كامل مورد استف

اره ضمير مفعولي

ه، بايد از شكل
»كنم دو فكر مي

(استفاده كنيم  

ايه بچهر ميان د

 د

ا من به محض

 

بك زندگي سالم

   گذاشتن

هاي هواپيما ر ت
 

در بيان منظور خ
ها چنين مام زبان

 ئن، مشخص

 

10  


( و علوم انساني 

It is the fir به
سوي ديگر، بعد

g (استفاده كنيم

دا ingبه شكل 
ت چرا كهش اس

ر، هيچ يك از وي
بل از اسامي غير

شته اتفاق افتاده
 به شكل حال ك
ني است و هموا

در ابتداي جمله 
ف«گويد  د و مي

 how many

بويژه دك عادت 

اعتياد) 3 

مهم هستند، اما

آشنا) 3 

 داشتن يك سب
  
تأثير) 4 

توانند بليت ه مي
رسم) 3 

د،  زبان خارجي
يادگيرندگان تم

مطمئ) 3 

)2(انگليسي 

 يازدهم؛ ادبيات

rst/second/t
از س). 4و  1اي 

gerund همان 

قرار بگيرد بايد ب
غيرقابل شمارش 
به عبارت ديگر 

ma توان قب نمي

در گذش» كردن
بايد forgetل 

اي جداشدن كلمه

How much
دهد طرف دوم مي

ز كلمة پرسشي

داده است كه يك

 س

 در يك جلسه م

 موجود ،ترس

اهميت هي امروز

مام اعضاي گروه
 

 صحبت به يك
يعني ي(ي نيست 

 ي

ا

سنجش

third … tim
ها رد گزينه(ريم 

ا ياسم مصدر ( 

ر جايگاه فاعل ق
»اعتماد بنفس«

a/this/… است.
anyصفت كمي 

فراموش ك«عمل 
فعل حتماً ،تيجه

tu يك فعل دو ك

How man  وh
بي كه طراوج به 

ر نتيجه، بايد از

ق جديد نشان د

احساس) 2 

ز در حال حاضر

در دست) 2 

فراد بسيار كمي
 ي را دانستن

  

 اين است كه تم
هويت) 2 

 افراد به هنگام
ن زبان انگليسي

تزئيني) 2 

    
 

 .رست است
 me (that)ختار 

ن حال كامل دار
دار ingفعل ز 

 .رست است
تداي جمله و در

con  به معناي»
…سمي مانند 
از ص. مارش است
 .رست است

 مفهوم جمله، ع
در نت. مانده است

urn offل فع 

 .رست است
nyت پرسشي 

چنين، با توجه
در.  نه مقدار آن
 .رست است

يك تحقيق«: مله
«  
 

 .رست است
آقاي جونز«: مله

 د
 .رست است

متأسفانه اف«: مله
ردن، قدر چيزي

 كردن
 .ستارست 

خبر خوب«: مله

 .رست است
بسياري از«: مله

ص يادگيرندگان
 ، منحصر 

www.sanjeshse
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بعد از ساخ  

نياز به زمان
بايد از» زدن

در 1گزينه  .7
فعل اگر ابت  

nfidence
هاي ا معرف

غيرقابل شم
در 2زينه گ .7

با توجه به  
باقي محال 

سوي ديگر،
  ).3و 

در 4گزينه  .7
بعد از كلما  
همچ). 2و  1

گرفته است
در 3گزينه  .8

ترجمة جمل  
.اعتياد شود

معجزه) 1  
در 2گزينه  .8

ترجمة جمل  
  ».دهم مي

ارزشمند) 1  
در 1گزينه  .8

ترجمة جمل  
درك كر) 1  
توليد كر) 3  

در 4گزينه  .8
ترجمة جمل  
 تنوع) 1  

در 1گزينه  .8
ترجمة جمل  

مشكل مختص
مختص،) 1  
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@sanjesheduc

 از آن نيـز  
ـه معنـاي   

اده ن اسـتف 

ي در عملـ     
توان  ن نمي

hundred

 

ationgroup

  ». نشان دهد

  ».د
  ندرت

  ».ي هستند
  حل

، بعدandل از 
بـ fewت كمـي   

آنتـوان از    نمي

  بوب، عمومي

ا بيـانگر انجـام
ست و همراه آن
d, thousand,

 نظمي تالل، بي

  ي، عمومي

 .ترين است ك

/12/1399(  

را اشمصيت شخ
  ش يافتن

كند  مصاحبه مي
به ن )4 

هاي رواني جدي
مراح) 4 

قبل visitingر 
كارگيري صـفت

در نتيجه،. دهد

محب) 4 

ستفاده شود تـا
قابل شمارش اس 

 ,million ,د 
  ).4و  2ي 

اخت) 4 

كلي) 4 

نزديك --------

15 تمشهمرحلة (

شتواند  ساني مي
ش دادن، كاهش

  ن

ست و به ندرت
 طعاًالً، ق

ه ابتال به بيماري
 ات

مصدود اسم وج
ز سوي ديگر، بك
د عناي منفي مي

 زن، متعادل

مان حال كامل ا
touristsاسم  

 كه كلماتي مانند
هاي رد گزينه(د 

 ت

  ضروري

  حيح است؟

-----عنايي به 

11  


( و علوم انساني 

به آس شماباس 
كاهش) 2 
بافتن) 4 

ن معاشرتي نيس
كامالً) 3  

نند و در خطر ا
جزئيا) 3 

با توجه به و. دن
از). 4و  2هاي  ه

ت و به جمله مع

متواز) 3 

بايد از زم» 201
).3و  2هاي  نه

ك ين، دقت كنيد
جمع بسته شوند

فعاليت) 3 

الزم،) 3 

  ر

طرات مثبت صح

   نياز دارند

ه است از نظر مع

 يازدهم؛ ادبيات

د، نوع انتخاب لب

سكتباليست جوا
ر روان و سليس

كن ترسي كار مي
 

نبايد همپايه باش
رد گزينه( شود 

است» هيچ«ناي 
  ).1رد گزينة 

 ه

15از سال «ناي 
رد گزين(ه است 

همچني). 4زينة 
ن نبايد جيچ عنوا

 ل

 

ك زندگي شادتر

 مورد ليست خا
  . شما باشد

-----.  
 خاطرات مثبت

خط كشيده شده

سنجش

ك مطالعة جديد
  

   ن

دانم، بس  من مي
به طور) 2 

در شرايط پر است
شرايط) 2 

ب andحرف ربط 
in استفاده) دار

به معن noعادل 
ر(كند  نطقي مي

ممنوعه) 2 

since  به معنا
كنون باقي مانده

رد گز(فاده كرد 
هيبه دد بيايند 

محصول) 2 

مشابه) 2 

 
اي داشتن يكبر 

از موارد زير در
خوب از گذشته

 ------------
ي ازيستان به ل

زير آن خ 2راف 
  »ش

  چيست؟
    

 

 .رست است
براساس يك«: مله

  دادن
ادن، بازتاب داد

 .رست است
تا آنجا كه«: مله

 .رست است
اين افراد د«: مله

 .رست است
 كه دو طرف حر

ngفعل ( مصدر 
به نوعي مع» ي

 جمله را غيرمن
 .رست است

 ، راكد
 .رست است

2015 ساختار 
ا كد كه اثرش ت

استف muchمي 
bi اگر بعد از عد

 .رست است
 ي

 .رست است
  برعكس

 .رست است
  متن چيست؟
 خاطرات خوب
 .رست است
يك ا  متن، كدام

شامل خاطرات خ
 .رست است

توان فهميد كه
ده بيش از ديگرا

 .رست است
ef كه در پاراگر

تالش«به معناي  
 .رست است

وان براي متن چ
www.sanjeshse
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در 4گزينه  .8
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 اغلب) 1  

در 2گزينه  .8
ترجمة جمل  
 داليل) 1  

در 3گزينه  .8
دقت كنيد  

بايد از اسم
ناكافيو كم «

كرد چرا كه
در 4گزينه  .8

افسرده،) 1  
در 1گزينه  .9

با توجه به  
گذشته باشد
از صفت كم
illion, …

در 2گزينه  .9
سرگرمي) 1  

در 3گزينه  .9
متضاد،) 1  

در 2گزينه  .9
ايده اصلي  
استفاده از  

در 1گزينه  .9
با توجه به  
بايد فقط ش  

در 1گزينه  .9
از متن مي  
افراد افسرد  

در 4گزينه  .9
ffortكلمه   
  attempt

در 2گزينه  .9
بهترين عنو  
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 x <   ،
رد  2زينـه      

ــز چــون  

 

(f و در  −

a + 2  

((f g)+  
ga− =  

  
f ( ) 3  

f ( )
f ( )

−
 +

3
3  

  

ationgroup

در. شـــود  ــي 
تقـل شـود و گز

نيـ 2ـدارد و در       

 .درست است 

g)(x) (b− =

b ,= −2 9 2

(x) f= 
( ) g( )− =

−
5 2
5 2

) f ( )− = −4

) f ( )
f ( )

− = −
+ − =

6 3
6 3 1

/12/1399(  

رد مــ 4و  3ـه    
بـه پـايين منتق 

ـابع، مقــدار نــ

1سپس گزينه  

b b ')x (− +

a b+ = 8

f (x) ax= +
−= = − 

6 23

a− = −2

f

f (

−


−

16 3714

15 تمشهمرحلة (

  . كنند

   اشاره دارد؟

 .ت

ـــده و گزينـــ
دحـ ست يـك وا 

يكــي از دو تــ

f ( ) g(
f ( ) g(

+
−

3 3
3 3

a  وc c ')−

f ( ) − =2 8

b g(x)= −

a = 2

f ( )

)

− =

− =

3 68

683 37

(  

12  


( و علوم انساني 

ك بي آرامش پيدا

ت به چه چيزي
  »ي

ادامه خواهد يافت

تعريـــف نشـ )
g(x) بايس مي

دو مقــدار اول ي

(چون 
)

= −3 73

aشد، پس  '=

8 a b b '+ +

)2(و آمار  ي

 يازدهم؛ ادبيات

  است؟ رست
 مراسمات مذهبي

شيده شده است
خوشنويسي عربي

ا ---------رد 
  ي

f) س  g)( )+ 

 عبارتي نمودار 

ـف نشــده در د

طرفي چ زاشود، 

y x= باش مي 2
  .ست

, b b= −4

رياضي

سنجش

نادرز موارد زير 
كردند تا قبل از

زير آن خط كش 2
A  خ«به معناي

د با بحث در مور
شنويسي اسالمي

پـــسنشـــده،   
(f g)(+به ،

تعريــ 2و  1و  

ش مخرج صفر مي

xطه خطي  +1
b ' b− = اس −

' , a= −5 2

    
 

  شتن
 .رست است
يك از  متن كدام

ك وشنويسي مي
 .رست است

2ه در پاراگراف 
Arabic calli

 .رست است
تمال بسيار زياد
 در توسعه خوش

 .رست است
f ( تعريـــف ن

x) x= +2 1

 .رست است
f
f

+
−

بــه ازاء  

f ( ) پس م 2−

 .رست است
(f داراي رابط −

b b 2−و  −'
 .رست است
b '+ = 3
 .رست است

 .رست است

www.sanjeshse

زيبا نوهنر   
در 2گزينه  .9

توجه بهبا   
ها خو چيني  

در 1گزينه  .9
كه itكلمه   
  igraphy

در 3ه نگزي .1
متن به احت  
نقش قرآن  
 
   

 
 

در 1گزينه  .1
(چـــون 

x− = 21
  .شود مي

در 1گزينه  .10

gتــابع 
g

+
−

g( ) =2 

در 1گزينه  .10
  g)(x)−

=نتيجه  2
در 3گزينه  .10

در 2گزينه  .10

در 4گزينه  .10
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@sanjesheduc

x< <1  

f g× −  

f ( −5  

f ( ) =   
f ( ) g+2  

{f (=1 2  
{f (=2 2  
{f (=3 2  
{f (a=7  

x +%8   

 %8   

ationgroup

x x =2

(x )(= +7 1

) f ( )+ =5 2

, g( ) k= 
g( )− = +4 2

  

,b) ,( ,b),2 3
,b) ,( , ) ,2 3 2
,b) ,( , ) ,2 3 2

a,b),( , ) ,3 2

/+ ×%2 5 %8
x + ×25

1  

  .ست است

/12/1399(  

x , x x− =

(x )− − =5 7

−   .است 5

− + +52 1 3

, (f g)( )+ 
+ =3 5

.واند اختيار كند

}(a,b) , f4
}(a, ) ,f =52
}(a,b) ,f =6
}, ( , )2 2

x =1   

x× =8 11  


نادرس rو  qاء 

15 تمشهمرحلة (

, x− =3 3

x x= − −2 4

x5
xو  6 −2 15

=3 25
2 6

) g(x= 3

تو مقدار مي 2س 

{( ,b) ,(= 2 3
{( ,b),(= 3 2
{( ,b),(= 3 2



x %82 

به ازا 3ت، گزاره 

  

  

 

2(

13  


( و علوم انساني 

x− → +3 3

x− = 12 

xهاي  طه + 3
2

x) = 3

شود، پس ع نمي

}, b), (a, )3 2
}, ) , (a,b)2
}, ) , (a, )2 2 2

x =1   

باشد و رد است ي

.روده شده است

.ن دشوار است

 .ل نويسي دارد

2( فنون ادبي 

 يازدهم؛ ادبيات

x x+ = +3

x = >6 

  .كند طع نمي

x داراي ضابط >

باشد، چون تابع 

درست مي rو 

قالب مثنوي سر

ساده و نه چندا

جنبة حسب حال

 علوم و

سنجش

f (x) =

اي قط هيچ نقطه

x<  و< 

1تواند  ولي نمي

و qء هر ارزش 

 
مي است و در ق

 
تاب نه چندان س

 
ست و بيشتر جن

    
 

 .رست است
x +2 6
 .رست است

 .رست است
شكل روبرو در ه

 .رست است

>بطه و در  3

 .رست است

 .رست است
و شدبا 3يا  2د 

 .رست است

 .رست است

 .رست است
به ازاء 4و  3و  

.درست است 
اثر منظوم جا: ر

.درست است
ت نثر اين دو كت

.درست است 
ز آثار عرفاني نيس

www.sanjeshse

در 4گزينه  .10

در 3گزينه  .10

در 2گزينه  .10
با توجه به ش

  
  
  

در 3گزينه  .1

تابع سه ضاب

در 4گزينه  .1

در 3گزينه  .11
  a تواند مي

در 2گزينه  .11

در 2گزينه  .11

در 1گزينه  .11
1هاي  گزاره

  
 
  

3گزينه  .11
االحرار تحفة

د 1گزينه  .117
توان گفت مي

4گزينه  .118
اين كتاب از
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@sanjesheduc

مجـاز از  : ر

) ر و خـس   

تشـبيه  : ـه 

اكسـير  ) 2
ي و طبـع  
ة اضـافي ـ   

  .است» 

ationgroup

سر) 4(ر گزينة 

دل بـه خـار ،ل 

اللـچون  ،شرده
  . ت

(در گزينـة   ).د 
افيبيه فشردة اض

رو تشبيه فشردة

  تفعلن
  تفعلن

 

لن فعولن فعولن

/12/1399(  

  .ست

  ت نه منثور

 از مردم عالم در

  ه

رفتار به سـيل ،س

تشبيه فش: ب لعل
بيه فشرده است

انـد تشبيه شده 
تشب: تماندر به 
طاق ابر) 4(ينة 

ن مستفعلن مست
ن مستفعلن مست
 عالتن فاعالتن

عولف عولنف«) 1(

15 تمشهمرحلة (

سبك هندي است

 اثر منظوم است

  .ستند

مجاز: عالم) 3(

تشبيه: ون شمع

د، جان به مگس

لب) 3(ر گزينة  
تشب:  باد صرصر

:شكر، سر به تاج
رطوما) 3(ينة گز

يدر گز. اسنادي

 
تفعلن مستفعلن
تفعلن مستفعلن

تن فاعاعالالتن ف

   نِ   مست
   ــ  

(وزن بيت گزينة 

14  


( و علوم انساني 

هاي زباني نثر س

 

ي است و صرفاً

ان قرن دهم هس

(در گزينة . ست

وچ )تعارة مكنيه

گفتار به شهد(د 

يه گسترده ـ د
ه غبار و عمر به

كسي به لش ، بي
در گ. ادي است

تشبيه فشردة ا 

 ت مفتعلن فع
/ − − − مست
/ − − − مست
/ − − − فاعال

ز   ال   ح  /   م
 / ــ   ــ    

ت در حالي كه و

 يازدهم؛ ادبيات

  .ت

ه  عربي از ويژگي

 .كيد شده است

ت در قالب مثنوي

  .عراقي است

شيرازي از شاعرا

  . تشبيه است

مجاز از شراب اس

است(ة استعاري 

خورد ه چشم مي

تشبي: چو تار طرّه
سترده، آدمي به

تادگي به تخت،
شبيه فشردة اسنا
: آتش به طومار

− التن فاعمفتعل
/− − − −
/− − − −
/− − − −

     /  نُ    ص
     /    ـ

است» فعولن فعل

سنجش

 
سبك هندي است

 
ه تقليد از زبان

 
ريايي تأك ز زهد

 
طور كه پيداست

 
هاي سبك ع گي
 

فقي، بابافغاني ش
 

راين بيت فاقد
 

م: جام) 1(زينة 

 
اضافة:  رگ جان

 
شردة اسنادي به

شبيه فشرده، چ
تشبيه گس: و كوه

 
افت(ي وجود دارد 
تش: ي ـ زر شدم 
هر. نادي است

  . اسنادي
 

/− − −
/ /− − −
/ /− − −
/ /− − −

 
   ت   پي   ما 

     ــ    ــ
 
فعولن فعولن ف« 

    
 

.درست است 
ها از آثار سادة س

.درست است 
صوف و صفت به
.درست است

راقي به پرهيز از
.درست است 
ط نهما» نامه اقشّ
.درست است 

ق بر عقل از ويژگ
.درست است 

شاني، وحشي باف
.درست است 

ربستعاره است بنا
.درست است 

در گز. جاز است
  . است

.درست است 
مجاز از پيري، 

.درست است
 فقط تشبيه فش

  .اند
تش: ماه رخسارش

چو) 4(در گزينة 
.درست است

 فشردة اسنادي
يفه فشردة اضا

بيه فشردة اسنش
تشبيه فشردة 
.تدرست اس 

/ /− − 
)1 (− − −
)3 (− − −
)4 (− − −
.درست است 
ع/   ب   طا   ل

/  ــ   ــ    
.درست است
ينه و بيت سؤال

www.sanjeshse

4گزينه  .11
ه بقية گزينه

3گزينه  .12
مطابقت موص

د 1گزينه  .12
در سبك عر

4گزينه  .12
عشّ«مثنوي 

2گزينه  .123
برتري عشق

2گزينه  .12
محتشم كاش

2گزينه  .12
اس: كرم بحر

2گزينه  .12
بيت فاقد مج

تقصد و ني
3گزينه  .127

:موي سپيد
د 1گزينه  .128

در اين بيت
ا تشبيه شده

م) 2(گزينة 
گسترده ـ د

د 1گزينه  .12
فقط تشبيه

تشبيه: عشق
تش: به طومار

:ابرو به قبله
2گزينه  .13

− −
(وزن گزينه 
(وزن گزينة 
(وزن گزينه 

2گزينه  .13
     لَ    طَم
     ـ

د 1گزينه  .13
وزن سه گزين
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ظـر عـارف     
ر چشـم او   

خورد اما در 

بسـتگي   دل 
ـن حـرص   

ationgroup

  . ندارم

ل و فـراق در نظ
 در نـزد او و در

خ به چشم مي 2
  .د دنيا

شـود و د ر مـي  
ت و در واقع ايـ

/12/1399(  

  .ست
 

ن و ياراي مقابله

وصـال ،هـا  سـاني  
 و وصال و فراق

2و  3و  4گزينة 
شاره دارد نه خود

تـر دنيـا حـريص  
مواره حريص است

15 تمشهمرحلة (

  

ي رعايت شده اس
  چن   هر   دم

  ــ     ــ   ــ 

  ) مفاعيلن

    شد
     ــ

  شتنِ  وِ   
     ــ  

ر برابر آنها توان

هـا و آس سـختي 
د كه خار و گل

ين مفهوم در گ
ايي اهل دنيا اش

يري نسبت به د
همو ندارد انسان

15  


( و علوم انساني 

غِ    وح   شي 
    ــ    ــ  

  رز  ق  قِ  يِ
     زِ   ش  ود

چنين وزني) 2(
ش  /     عي   
  /    ــ     

بار 6از تكرار (  

لس /     مج   
      ــ /   ــ

نَ /      طخَ   
/  ــ         

  

كنند و من د مي

ت زشت و زيبا، س
دشو وب ازلي مي

ن دنياست و همي
وفا است و به بي

 آدمي هنگام پي
پاياني  صد حر

 يازدهم؛ ادبيات

/    اينْ   مر    
/  ــ    ــ      

ب  د    دق/ رح
وا /   ر  مِ  در  

(بيت گزينة   در
چِ    اَم   نِ/   

  /    ــ   ــ

    /تا   يو   گ
    /  ــ ــ  

     /ما    ه    د
    /     ــ

   ت   فنَ   ر
       ــ 

تسينكي   بم  
  ــ    ــ   ــ

انگيزي م ن فتنه

حل عرفاني است
حبوتة م سرگش

 و زودگذر بودن
ق روزگار اي خل

اين است كه) 2
دگوين مي) 2(نة 
  .ر

سنجش

ك /  م    را   
/ ــ    ــ    

 

زو   د/ يِ   در  
مح /  ك  ني  

 
ست كها) نعيل

  لِ  جا   نانْ   
ــ  ــ   ــ      

ن    بر   پا   س
ـ     ــ  ــ   ـ 

يش   د   رخ   
     ــ    ــ

/ بِ   مك  تَب  
        ــ   ــ/
 

ك   شمانْ      
       ــ   ـ

 
ك و آسمان و فل

 
حيرت كه از مراح
 چنان حيران و

 
 

ايه از ناپايداري
اعتباري دوستي ي
 

2( به جز گزينة 
حالي كه در گزين
چه جوان چه پير

    
 

د   لَم/    جانْ   
ــ  /   ــ     

.درست است 
  ت آن

ل قِح/ دت    
با  ز  /    در   

.درست است 
مفاع(همان ) تن

زِ  /   ر   من   
/   ـ   ــ    

 
/  ا   ري     ك
 / ـ   ــ     

 
ب /   رِ   اي   

       ــ   /
 
ك   بِ/   منْ   
   ــ  /  
.رست استد

ك   ز    ت   ِي
         ــ
.درست است 

قضا و قدر: رك
.درست است 

در مقام حي: رك
كند و اوت نمي

  .مايد
.درست است
.درست است

كنا: دن گلستان
بي ت برتأكيد بي

.درست است 
رك همة ابيات

كند در حا دا مي
شود چ  افراد مي

www.sanjeshse

م     رن   
       ــ

4گزينه  .133
شكل درست

ر  كه  ش
خا  صِ  ك

2گزينه  .13
ت تن تن ت(

م     را   در
  ــ   ــ

 )1(گزينه 
ن   كام   كُ
  ــ   ــ

 )3(گزينة 
ِس  تا      رِ

    ــ
 )4(گزينة 
ر  گا نِ    
    ــ

د 1 گزينه .13
ز   لَع    لِاَ

ــ   ــ  
3گزينه  .13

رمفهوم مشت
3گزينه  .137

مفهوم مشتر
مدهوش تفا

نممييكسان 
د 1گزينه  .138
د 1گزينه  .13

وار بود خنده
ت) 1(گزينة 

2گزينه  .14
مفهوم مشتر
بيشتري پيد
شامل همة
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صر قاجـار  
ضرت آدم ح

فرمـانروا،  ه  
ي در ميـان  

لـه   به منز
  

 گـاه  هـر  ،

 درآمدهاي
نوان عطايا 

 نسبت اوي 

را به  )لغان
 وصخصـ  ه 

 شـده  ـاب 
 از بردن م

. شده اسـت 
 و اسـالمي 

 شـكوفايي  

ationgroup

شد و تا اواخر عص
 شرح زندگي ح

به اشـاره عموماً
اي سـي سلسـله    

توان فوذ را نمي
.نداشت را الزم 

شود، نزاع و مني

د عثمان، و عمر 
مدها را تحت عن

گيري سخت و ي

مبل( داعيان ازي 
بـه خالفت، ركز

حسـ و زيركانـه  
اسم بدون سپس

 جامعتر بيان ش
ا عـالم  بـه  هنـد 
و فكـري  و مـي 

/12/1399(  

ري قمري آغاز ش
دند و سپس به

لفان عؤم  نگاري
رش تـاريخ نويس

اين قدرت و نف ا
ثبات و نبود مي

دشم مانع و كند

خالفت دوران 
فه دوم اين درآم

زيستي ساده اما 
.  

شبكه منظمي ي
مر از دور مناطق

بسـيار  عباسي 
س و كردند مي ان

ها دقيقتر و زينه
ه و رمص يونان، 

علم هـاي  شرفت

15 تمشهمرحلة (

ز قرن سوم هجر
كر عالم آغاز مي

ر اين نوع تاريخ
گسـتر بـا . كردند

  .ي يافت

اما داشتند؛ ديگر
منسجمي و منظم

ك رسيدگي ها ف
  .افت

در. شد دگرگون
خليف .شد سرازير

نبود، اسالمي ت
كرد جلوگيري ن

عباسي خاندان ،
م را خود هاي ت

داعيان تبليغات
بيا را پيامبر يت

سبت به ساير گز
ايران، هاي مدن

پيش در زيادي ار

16  


( و علوم انساني 

يران است كه از
ن را از آفرينش ع

در . مرسوم شد
ك مي ت و ضبط

محلي پيوستگي

د قبايل ميان در
م نظامي و داري

اختالف به تا شت
يا الني ادامه مي

د نخستين فاي
س مدينه دران ن

مساواتم بر پايه 
آنان گرايي جمل

هجري دوم قرن
فعاليت كانون ن،
ت .بودند داده رار

بي اهل به مويان
.  

 همين دليل نس
تم فرهنگي و مي

بسيا تأثير رجمه

)2(اريخ 

 يازدهم؛ ادبيات

ريخ نگاري در اي
ش تاريخ جهان

تيموريان به بعد
ژه، توصيف و ثبت
ا تاريخ نويسي م

د توجهي قابل ي
اد سياسي، يالت

نداش وجود يثرب
براي مدت طو د

خلف دوران در ي
به خزانه مسلما
سط خليفه دوم

تج و اندوزي روت

ق اوايل در اموي
داعيا اين. كرد ي

قر بود، عرب جر
ام ستم و ظلم و 

خواندند  فرا مي

آمده است و به
علمي آثار انتقال 

تر نهضت. ن بود

 تا

سنجش

هاي تار  از شاخه
سته از آثار، نگارش

  .ند

ت نگاري از دوره
ت متمركز و ويژ
 تاريخ نويسي با

سياسي نفوذ ت و
تشكي به  متكي

يث در قدرتمندي
آمد مي پيش له

اسالمي جامعه ت
ه فتح شده بود ب

نحوه توزيع توس 
ثر از قريش، گان

ا حكومت با رزه
سري فعاليت مي

مهاج هاي قبيله ي
اميه بني حكومت
آل محمد ومت

ن جمله كتاب آ
و اقتباس نبش

در دوره عباسيان

    
 

 .رست است
  4فحه 

ي عمومي يكي
مؤلفان اين دس 

پرداختن بران مي
 .رست است

  6فحه 
اين نوع تاريخ ن 

ي او را به صورت
 محلي، اين نوع

 .رست است
  22فحه 

ند قريش قدرت
زيرا شمرد؛ يدار

 .رست است
  30فحه 

ق سياسي مرجع 
قبيل چند يا دو ن

 .رست است
  47فحه 
وضعيت نيز صادي

هايي كه سرزمين
.كرد توزيع نان

بزرگ و خالفت ن
 .رست است

  63فحه 
مبار و مخالفت ي
كه به صورت س 
درگيري گرفتار 

حك معايب خست،
حكو به را مردم 

 .رست است
  72فحه 

سوم دقيقاً همان
جن ترجمه، ضت

 به زبان عربي د
  .مانان داشت

www.sanjeshse

 
 

در 4گزينه  .14
صف 1درس   
نگاري تاريخ  

.تداوم يافت
و ديگر پيامب

در 4گزينه  .14
صف 1درس   
تك نگاري  

تاريخ زندگي
هاي سلسله

در 2گزينه  .14
صف 3درس   
قبايلي مانن  

پاي حكومتي
در 1گزينه  .14

صف 4درس   
كه آنجا از  

انمي جنگي
در 4گزينه  .14

صف 5درس   
اقتص نظر از  

س از فراواني
مسلما ميان

كارگزاران به
در 1گزينه  .14

صف 6درس   
گيري اوج با  

.وجود آورد
كه خراسان

نخ آنان. بود
خاصي، فرد

در 3گزينه  .14
صف 7درس   
در عبارت س  

نهض از منظور
ترجمه آنها

مسلم تمدني
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 مدتي از س

 و خوردنـد 

 پيشـرفت   
 تـزيين  و 
 و تـزيين  ي 

 دو اقدام ن
 متشـكل،    

 در ثمـاني 
 حكـام  ـژه 

  . فته است

 انتقالي ش
 فصـول  و 
 دريافت را 
 دسـت  از 

  هي
  يش گياه

هاي  نگل
  ر

ationgroup

 ساسانيان را پس

خ شكسـت  امـا  ،

ايرانـي، ردسـت 
بلند هاي مناره و

بـراي نيز كاشي

اين. بود امامي ه
ايه ايـن دولـت

عث امپراتـوري  ه
ويـ به داخلي، ن

 كشور را فراگرف

گردش مدار بر ين
شـب  و روز طول

انرژي كمترين 
را خـود  سـطح  

پوشش گياه
مناسب براي روي
مناسب براي جن

دار خزان

/12/1399(  

 . پس گرفت
پايتخت سفون

جنگيدند، جمان

زبر مـاران مع ت 
و ها ايوان ها، طاق

ك و آجر تركيب 

دوازده شيعه هب
سا در و گرفتند 

ويژه به خود، ان
مدعيان مختلف، 

درصد اين 42 

زمي محور بودن 
طو و تاريك و ن
قطبي نواحي ي،

از شـده  جـذب 

 
نام  ش

سرد سال 
  رم سال

م

15 تمشهمرحلة (

  . حمله كردند
تصرفات آنان را

تيس و دادند ست

مهاج با و  آمدند

خالقيـت و انـش 
ط گنبدها، ختن
از همچنين وره

مذه كردن سمي
قرار صفوي اي

مسلما مسايگان
هاي جنگ و ي
  .آورد فراهم ا

قوم پشتون. ست

لماي. كنند نمي
روشن منطقه عت
كلي طور به. شد
ج انرژي و روند ي

 بارش
كمبود بارش
رش در دوره سر
يشتر از دوره گر

17  


( و علوم انساني 

به منطقه سواد 
 يا پل بيشتر مت

سختي شكس به ا

 جلوال گرد هم

د، بـا توسـعه   ن 
ساخ عظيم، هاي

دو اين در. بود ن

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

را ايران غرافيايي

در افغانستان است

ن دريافت را شيد
وسع انتقالي، و ي

وبي متفاوت باش
مي فرو كامل كي

  د است
 ماه بين 

  است 3 
با
بي

)2(غرافيا 

 يازدهم؛ ادبيات

ابوبكر، خالفت 
 در جنگ جسر

را ايران سپاه يه

تش ساساني در

تيموريـان و ـان 
بناه ايجاد دوره، 

گوناگون هاي يوه

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

اسماعي شاه .شد
جغ و سياسي ت

راكندگي اقوام د

خورش انرژي وي
وضعي حركت ي

ره شمالي و جنو
تاريكي در ماه ند
  .بياورند ت

  دما
ختالف دما زياد
نگين سردترين

درجه تا منفي 

  جغ

سنجش

  :ينگونه است
دوران خراوا در

كست مسلمانان
قادسي در خست

ن، بقيه ارتيسفو
  .د

ايلخانـ عصر در 
اين معماري هم

شي به كاري شي
  .شد ي

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

كه متعلق به پر 

مساو زمان مدت
طي كه شود مي 

نيمكر در و تلف
چن مدت به ستان

دست به انرژي 

  ب و هوا
اخ  شك
ميان  عتدل

18

    
 

 .رست است
  82فحه 

ه بيان صحيح اي
د مسلمان، عراب

سپاه ايران با شك
نخ مسلمان عراب
 .كردند يرسخ

س از سقوط تي
شدند كشته نان

 .رست است
  130صفحه 

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

استفاده مي ناها
 .رست است

  137صفحه 
اسماعي شاه قدام

نخست،: داشت
دوم .شدند تحدم

گوركانيان و ان
و برداشت ميان

 .رست است
  7فحه 

7 نقشه صفحه 
 .رست است

  23فحه 
م در زمين هاي ش

موجب خورشيد
مخت نواحي در ل
زمس در حتي ها

دوباره آنكه دون
 .رست است

  28فحه 
نام آب   و هوا

خش  
مع 

www.sanjeshse

در 2گزينه  .14
صف 8درس   
موارد زير به  
عا: 1گزينه   
س: 2گزينه   
عا: 3گزينه   

تس محاصره،
پس: 4گزينه   

آ از بسياري
در 1گزينه  .14

ص 12درس   
يوش و فنون  

چشمگيري
ها ساختمان
بن زيباسازي

در 1 گزينه .15
ص 13درس   
اق ترين مهم  

د مهم پيامد
تم و منسجم

ازبكا و غرب
م از را محلي

  
 

در 1گزينه  .15
صف 1درس   
با توجه به  

در 4گزينه  .15
صف 3درس   
بخشهمه   

خ دور به آن
سال مختلف

آنه. دكنن مي
بد دهند، مي

در 4گزينه  .15
صف 3درس   

عالمت آب
B
C

erv.ir
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 فيـايي بـه    

ثير بسـيار   

 بـه  صـوالت 

 بـراي  ريكا
 صدورحله 

 و گـذاري  

. گيـرد  مـي 

 از ـورداري 
 حمـل  نند

 ين انسـان 
 عـت، يطب

 بنـد يد و پا 

ationgroup

ـر ناحيـه جغراف
  .رد

تـأث نظره شهرها

محص صـدور  ي

امر آنها رأس در
آن مرح شدند و 

سرمايه به ها، ت

م صـورت  عـين 

برخـ مركـز،  اي 
مان اقتصاديسعه 

جهان. دهند ي
جهان ط :نيگو ي

ارزش معتقـد ن

/12/1399(  

هـ ).يابي وحدت
دار تفاوت آنها ا

انداز و من  چشم

براي كشتي از ان

د و كشورها اين 
اي د مرحله تازه

حكومت به ياسي

مع پـول  يـك  ش

كشـورها هـاي  ي 
ناسب براي توس

  .ادي دارد

يقرار م يانسان
يهان سخن م

نيـ تلف خود به ا

15 تمشهمرحلة (

و( است آن در ي
با و شود مي مايز

بر خدماتي هاي

بتوا تا اند شده ع

.زد صنعتي ري
وارد كمونيسم، 

سي فشارهاي دن
  .ردند

ارزش مبنـاي  بـر 

ويژگـي از. ازنـد 
هاي من يرساخت

ن سيطره اقتصا

 مقابل جهان ا
ز وجود سه جه

مخت يها هيدر ال

  

18  


( و علوم انساني 

انساني و طبيعي
متم خود يرامون

ه فعاليت سترش

واقع درياها احل

دار سرمايه رهاي
گسترش از يري
كرد وارد بر الوه

كر اقدام آنها از ي

ب كـه  اسـت  ات
  .دارد سروكار

پردا مي جهان ي
و زي متخصص، 
  .ت

كند و بر آ ر مي
  

را در عتيطب 
از بيـ ترت نيه ا

د ديبا يگ جهان

)2(شناسي  عه

 يازدهم؛ ادبيات

ط عناصر نسبي ي
پي هاي بخش ير

گس و گيرد برمي 

سا نزديكي در ي

كشور به زيادي 
جلوگي همچنين

عال كه ترتيب ين
كشي بهره و هان

خدما و كاالها ي
س المللي بين رت

نواحي ديگر در ي
و ماهر نيروي و
است اجتماعي ه

رامون را استثمار

آنها. كنند يد م
و به كنند يم م

فرهنگ. است ت

جامع

سنجش

همگوني و حدت
از ساي كه است ه

در را متنوعي ي

استوايي نواحي ي
  .كرد ده

هاي خسارت وم
ه و ديگر هاي ن
اي به بود؛ ــ كاال
جه نقاط ديگر ر

المللي بين جارت
تجار با كشور هر

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

امون، مركز، پير

محدود عتي طب
ميتقس يفرهنگ
   .نگ

ن شمول عدالت

    
 

 .رست است
  4فحه 

وح ناحيه، هر ي
رسيده همگوني

 .رست است
  98فحه 
هاي فعاليت مات،

 .رست است
  92فحه 

محصولي تك ع
استفا جهان لف

 .رست است
  101فحه 

دو و اول جهاني 
سرزمين منابع از 

ك صدور بر عالوه
د مونتاژ هاي نه

 .رست است
  100فحه 
تج جهاني، قتصاد
ه اقتصاد مختلف

 .رست است
  107فحه 

يعني سرمايه، ور
پيشرفت خدمات 

باال سطح و فته
 .رست است

  107فحه 
رظريه مركز ـ پي

 .رست است
را به ينين تكو

و ف يهانِ ذهن
ن و جهان فرهن

 .رست است
ارزش جهانمر، 

www.sanjeshse

در 3گزينه  .15
صف 1درس   
صليا ويژگي  

ه از اي درجه
در 3گزينه  .15

صف 7درس   
خدم بخش  

  .گذارد مي
در 3گزينه  .15

صف 7درس   
مزارع بيشتر  

مختل نواحي
در 2گزينه  .15

صف 8درس   
هاي جنگ  

برداري بهره
ع ــ سرمايه
كارخا ايجاد

در 3گزينه  .15
صف 8درس   
اق از منظور  

م هاي بخش
در 2گزينه  .15

صف 8درس   
صدو به آنها  

و نو صنايع
پيشر نقل و

در 3گزينه  .16
صف 8درس   
براساس نظ  

 
 

در 3گزينه  .16
جهان يبرخ  

را به دو جه
جهان ذهن

در 3 هنگزي .16
ام نيچاره ا  

  . باشد

erv.ir
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@sanjesheduc

بـود و   ي
 يظ نظـام 

م مغلـوب،   

 يدر زنـدگ 

شـت و بـه    

ب صـنعتي   

  .ور ماند

نامتعـادل   

 ده،يـ پد ن

ت بدهـد و   

 ،سـابق  يو  
ا انتقـاد از   

   .جه شدند

اتحـاد   يشـ   
و بـه   فـت 

 ديگـر بـار    

 تجربـه  و  
. انجاميـد   
ationgroup

ا لـه يو قب يوم   
تند كه به لحاظ

اقـوام يها رهنگ

  . كنند يم 

ـ  د انيـ آدم يوان
  .كرده است دا

گـام برداش نـي 

ربوط به انقـالب

دو دقالني توحي

  .است ن

يسطح جهـان  ر

نيـ و ا رديـ گ يم 

از دسـت گريد ي

شـامل شـورو ق 
بـا يستياليوس

مواج يت اساس

ـا زمـان فروپاش
افيدو، ادامـه   

شورهاي غربـي،

عقـل راه از خت 
معرفتـي حـران 

/12/1399(  

ـگ آنهـا، قـو
گرفتن يقرار م ي
فر ريتحت تأث ن

دايپ يخيود تار

د بلكه حاالت رو
ديرا پ تياهم ن

دين ذف پوشش

مر رات اجتماعي

عق ثليث از ابعاد

سطح جهان در 

در يدالت تجار

آنان را از يجهان

يعناصر فرهنگ ش
  .د

شـرق بلـوك . ـد    
سو جوامع .ـت 
با مشكال زينها ن

تـ و  قرار دادنـد 
ـ ا يراموني ني

هاي دروني كش

شـناخ و بـود  ن 
بح بـه  تـدريج  به

15 تمشهمرحلة (

ـ     فرهنـ يـد ول
ييها فرهنگ ر
رانيهند و ا ن،يچ
  .آمد در 

و جلوه و نمو ند

ندارد ين توجه
نيشتريگ غرب، ب

حذد، به سوي 

شنگري و تغيير

شد و با قبول تث

ها تمدن و ها گ

استعمارگر، مباد 

در اقتصاد ج يزن

نشيگز در ود را
رديفرا گ ،يديقل

ب را شـكل دادنـ
گرفـ يبرم را در 

دادند اما آنه ير م

نفوذ خود ريا ز
يمناطق پ نيب 
   .دي

سياري از چالش

جهـا شناخت ه
ب و گرفت قرار د

19  


( و علوم انساني 

را تصـرف كردنـ
ريعت تحت تأث

مغول در چ ير
حكومت مستقل

ابني يراه م يشر

انسان يهدات اله
رمان در فرهنگ

ابعاد دنيوي خو
  
فلسفي روش هاي 

هاي اساطيري ش

فرهنگ بين چالش

يبه كشورها ه
  .كند يم دا
ز ، قدرت چانهه
  .شود ي
ق خواو خلّ الع
تق يا و به گونه 

ك شـرق و غـرب
يغرب يو اروپا 
خود قرار شعار ا

از جهان را يخش
راه جنگ گرم

يبخش رونق بود، 

شود بسكه فعال 

راه معتبرترين سا
ترديد مورد فتي

 يازدهم؛ ادبيات

از جهـان ر يعي
آنان به سرع. ت

ه بود كه امپراتو
به صورت سه ح

عرصة فرهنگ بش

كاشفات و مشاه
ر ل،يدل نيه هم

سط و گسترش ا
.بازگشت نستا

سانس و انديشه
  .ت

هيكرديخته با رو

چ از اي نمونه الم

زدهاستعمار ي
ديادامه پ يغرب ي
زداستعمار يا
ياستعمارگر م ي

 جامعه، حالت فع
نشيگز و قيحق

بلوك ستم،ين ب
كايك غرب، آمر

مناسب ثروت را

بخ كيغرب هر 
و بلوك، به همر

ينظام حاتيسل

ت و در صورتي ك

كليس آباء شهود 
معرف روش اين ،

سنجش

يخود مناطق وسـ 
شدن را نداشت

گونه نيا .بودند
كرد و ب دايپ ين

به ع ها انسان ش

و مك يمعنو يها
كند، به يعكس م

گ غرب براي بس
گ يونان و روم باس
شه در دوران رنس
ل در جهان است

، مسيحيت آمير

اسال فرهنگ ا

كشورها يصاد
يطرف كشورها

قتصاد كشورها
يآنها به كشورها

شود يسبب م 
را بدون تح گريد

قرن يط يدار هي
بود و بلوك ني چ

م عيو توز يتماع

 بلوك شرق و غ
دو نيا نيرد ب

كه وابسته به تس

بل جهاني است

و مقدس كتاب
،رنسانس وران

    
 

 .رست است
خو يقدرت نظام

ش يجهان يها 
كست خورده بو

رايو ا يهند ،ي
 .رست است

رشيپذها با  زش
 .رست است

ه به سلوك درن
را منعك يجهان ن

 .رست است
 رنسانس فرهنگ

فرهنگ يديوح
كه ريش فرانسه

ين انقالب ليبرا
ح انديشه و نظر

 .رست است
با غرب رهنگ

 .رست است
اقتص يوابستگ

ثروت، به ط لاتق
شدن اق يصول
آ ياقتصاد يستگ
يفرهنگ يتگ

عناصر فرهنگ د
 .رست است

 طرفداران سرما
و يشرق يروپا
عدالت اجت ه،يول

 .رست است
دوم، يگ جهان

جنگ سر ،يرو
ك يصنعت يورها

 .رست است
، تقال و جنوب

  .د شد
 .رست است

ك وسطي، قرون 
دو در. شد مي ه

www.sanjeshse

در 2گزينه  .16
مغوالن با ق  

يستگيشا
از آنان شك

ينيچ يتيهو
در 4گزينه  .16

و ارز ديعقا  
در 1گزينه  .16

مد اتيادب  
نيمره و ازور

در 2گزينه  .16
در دورة -  

رتويغ ريتفس
انقالب ف -  

دارد، نخستي
سطحدر  -  

در 4گزينه  .16
فر مواجهة  

در 3گزينه  .16
 ليبه دل -  
شود و انت يم
تك محص -  

موجب وابست
خودباخت -  

ع جه،يدر نت
در 1گزينه  .16

مخالفان و  
ار ياكشوره

او سميبراليل
در 1گزينه  .17

نگجس از پ  
شو ريجماه

اقتصاد كشو
در 2گزينه  .17

شمالتقابل 
فعال خواهند

در 2گزينه  .17
فرهنگ در  

گرفته ناديده
erv.ir
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 تجربـه  و

 يهـا  رفت

از  يرگـ يد 
ـ    يو علم

  .است ي

 راد گـاهي   
و  گيرنـد  ي    

 كـه  دارنـد 
 صـفحه  9 

كر عقلـي،  
 طبيعـت  م 

مـه  ي بـه ه     
 از را جربـي 

در آغـاز  . د
 در جهـان  

عقلـي،   ظـر  

سطه است 
) 2 و 1 نـه 

يم كـه  شـو 
بـر    انسان

ationgroup

و عقل راه از ت

به معر آني گ

دارد، بعـد د ازين
ـ  يها يمعرفت

يعي ماوراء طب

را كه برخـي افـر
 آن تصـميم مـي

د سـاحت  يك و
درس .ن نيسـت 

مهري به تفك  بي
عـالم از غير مي

ـه در دسـتيابي
تج احكـام  عيت

وجود گذاشتند 
پيوسته  بود كه

هـا را از نظ ـوني  

واس ت شهودي بي
رد گزين( .شـود         

ش ي متوجه مـي 
ن نشانه توانايي

/12/1399(  

شناخت به و ت

وابستگ نيمچن

ن حضور نيبه ا ،
ه يب با توانمند

و يقدس قيقا

نشان دهند؛ چر
تـه و براسـاس

و بعد يك فقط ن
اعصاب انسانه س

پزشكي شد، اما
عوالم وجود و خدا

ن نـاتواني تجربـ
قطع توانست مي 

صهنان پا به عر
هايي   دگرگوني

ستي ايـن دگرگـ

ن طور كه معرفت
امبر نـازل مـي

كه گاهي همچنان
ت خود يا ديگران

15 تمشهمرحلة (

گرفت ناديده لمي

و هم يش تجرب

استش،يصاد و س
غرب ياسيو س

به حق يآدم ير

رفتن ديگران، ن
پذيرفت طه است،

انسان جمله از و
ه جز مغز و سلس

و پ شناسي يست
خ و مبدأ به هان
همچنـين )3 ـه 

ها، انسان به تجر

ين فيلسوفان يو
داشت، غول مي

درس  بتوانند به

همان. دي است
 و بـر قلـب پيـا

  55صفحه  7

ه .ايم شده  خطا
 خطا در شناخت

20  


( و علوم انساني 

عل شناخت در را

دانش يِعلم يا

كه اقتص يطيشرا
و ياقتصاد رد

فطر ازي، ننسان

 جهت عبرت گر
ي آن يك مغالط

و مه موجوداته
روان هم چيزي

زيك، شيمي، زي
جه نياز ةت دربار
رد گزينـ( . كنـد  

 و تفاوت ميان

ذاري شد و اولين
ن را به خود مشغ
 دست يابند كه

ي معرفت شهود
واسـطه اسـت ي  

7 درس )4 گزينه

ت نبوده و دچار
يافتن. ت دارند

 فلسفه

 يازدهم؛ ادبيات

ر شهود و وحي 

ها تيمحدوده 

خود، در ش يهان
عملكر نيب ير

ان يگدر زند يو

فلسفي را هاي ه
وري را كه مبناي

ه گويند  كه مي
گويند ذهن و ر ي

ايي از قبيل فيز
توانست جربه نمي

ك القي اظهـارنظر
نتايج تجربياز  

184  

گذ فلسفي پايه ث
ين انديشمندان

ه ديدگاهي تا ب

نوعي فت وحياني
هـم بـي حيـاني 

رد گ( . نه مردم

هاي ما درست ته
متفاوت باورهاي و

سنجش

بحران، اين از ت

آغاز شد كه يام
  .آشكار شد

حضور جه هيوج
ناسازگا يعني؛ 

و معنو ينيد ي

هايي از مغالطه ه
 زندگي خود، باو

  22 فحه

هستند يلسوفان
آنان مي. ي است

ها ب رشد دانش
تجر .ا پديد آورد

و بدهاي اخال ب
بسياري  بودن
4صفحه  8 رس

 از ميالد مباحث
يش از هر چيز ا

كردند شش مي
  30حه 

معرف پس. است
شود معرفت وح 

ني پيامبر است

 بعضي از دانست
و نظرها واحد، ع

    
 

رفت برون رايب 
  

 .است رست
هنگا ديجد يفت
آ يرحسيو غ 

 .رست است
تو يان غرب برا

است؛ يعلم يت

 .رست است
لت تداوم باورها

 .رست است
كوشند نمونه مي

 دقت كنند، در
صفح 3 سدر .ند

 .رست است
از فيل گروهي ها

مادي و جسماني

 .رست است
ص به تجربه، سبب
ظري متعددي را

و اساس خوب )1
احتمالي و اشيا 
در )2 رد گزينه(

 .رست است
شش قرن پيش

فلسفه، آنچه بيش 
كوش آنها. داد  مي

صفح 4 درس .د
 .رست است

 برترين شهودها
رف متجلي مي
ده معرفت وحيان

 .رست است
شويم كه جه مي
موضوع رهف دربا

www.sanjeshse

غرب جهان
.كرد بسنده

در 3گزينه  .17
بحران معرف  
يرتجربيغ

در 1گزينه  .17
جها يناتوان  

بحران معرفت
  .آن

در 4گزينه  .17
عل نيتر مهم

  
  

  
در 2گزينه  .17

م فيلسوفان  
بدون اينكه
كنن عمل مي

در 1گزينه  .17
ه ماترياليست

مبعد  همان
74   

در 4گزينه  .17
توجه خاص  

اشكاالت نظ
1 رد گزينه(

خصوصيات
. (ببرد ميان

در 1گزينه  .17
دود شدر ح  

گيري شكل
طبيعت رخ
تحليل كنند

در 3گزينه  .18
وحي الهي  

و بر قلب عا
كنند دريافت

در 2گزينه  .18
گاهي متوج  

افراد مختلف
erv.ir
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 5 درس. د   

 است كـه  
ين فضيلت 

در انديشـه      
ـود نـه بـه    
جمع شوند؛ 

يـك   كـه او      
يق تجربـه  

 رهاو دربـا  

توجـه   قـي 
ـه زيسـت    

 9 درس .د

ويم؛ يعني 

فيلسـوفان  
تي قـانون    
 و بـا چـه    

صـفحه   2 

 سفي كه به
 تلسـكوپ  

ها  ل دانسته

ationgroup

گـاه انجـام شـد

 بلكه از فضيلت
لت و معلولي بي

   38 صفحه 

فهـوم متضـاد د
ظر پارمنيدس بـ

ديگر جند با يك
  32و  3

ت، بخصـوص كـ
كه از طري ي بود

.كنـد   بنـا نمـي  

ق و فضائل اخالق
دليل اسـت كـ ن

دم زنـدگي كننـ   

شو جهان آشنا مي

فپـس  . ن قـانون 
كه آيـا در هسـت
كه بشر چگونـه

درس . دريابـد 

سائل فلسدر مما 
 ميكروسكوپ و

و تحليل  تجزيه

/12/1399(  

وس، توسط داد

آورد، ضيلت نمي
ارت به رابطه عل

5 درس. شود ي

ـه عنـوان دو مف
ياي باطني از نظ

توانن هستند، مي 
1صفحه  4 رس

 در اروپـا داشـت
ا و قواعد عقالني

غات و تعصبلي
2  

 انسان به اخالق
، بلكه به اين)1 

تا بتوانند با هـم

هاي ج  با پديده
  

ني شناخت اين
ند؛ مثالً بدانند ك

كنند  كنند و بدا
 قانون عليت را

ام. كنيم فاده مي
 از ابزاري مانند
 تفكر و تعقل و

15 تمشهمرحلة (

ر اتهامات ملتوط

فض م كه ثروت،
بادقت در اين ع

شنگي برقرار مي

فراز و نشيب بـ 
ن ظاهري و دنيا
ي كه با هم ضد

در . تضاد نيست

پيشـرفت علـم 
ها قبول گزاره د،

  65و  64حه 

تبلخيالت، يه تا
23صفحه  3 س

اگر. ي قائل شد
رد گزينه( دارد

آنها كرده است ت

لكه گام به گام
45صفحه  6 س

ك اين اصل يعن
آورن ت به دست

ي را هم بررسي
تواند انسان مي 

اي تجربي استف
برد و يا ش بهره

ي تكيه كرد و با

21  


( و علوم انساني 

  45ه 

ه سقراط به خاط

شما يادآوري كنم
با د. آيد ست مي

بين آب و رفع تش

)1 رد گزينه( .
سترسي به جهان
ده داشت اموري

ستيز واين   از

ش مـؤثري در   
گرايان جدا كرد ه
صفح 8 درس .د

اش را بر پا عقيده
درس .پذيرد  را مي

اي ان ارزش ويژه
طرت او وجود د
القي و رعايت آ

بل دانيم، زي نمي
درس .رويم ش مي

عالم و درك ي در
ستي و وجود است

شناخت هستي ر
د بدانند كه آيا

ها از روش ...د و
حواس يا آزمايش

هاي عقلي تدالل
  10ه 

 يازدهم؛ ادبيات

صفحه 6 درس .

محاكمه. رح كرد

ي ندارم كه به ش
به د مند است،

فقط بي) و معلول

 پارمنيدس بود
س و عقل ابزار دس

عقيد هراكليتوس
سازد و گريزي ي

د و خـود او نقـش
از تجربه  وي را

دالل عقلي بودند

پذيرد و عق ل نمي
ن پي ببرد، آنها

توان براي انسا ي
ايي در روح و فط
 ابداع اصول اخال

در آغاز تولد چيز
بيشتر پيش خت

يجود چنين اصل
بوط به خود هس
وانايي انسان در

خواهند مي  مثالً

ك، شيمي، اقتصا
توان از ح د، نمي

انايي عقل و است
صفحه 1 درس. 

سنجش

.موجودات است

ليه سقراط مطر

جز اين مقصودي
د و جامعه سود

علت و( ع رابطه

ضع شده توسط
حس) 3  گزينه

ه) 4 رد گزينه(
 كه جهان را مي

 علم تجربي نبود
نچهآ. دش مي ده

ط متكي بر استد

ي را بدون دليل
شان به درستي ر

نمي ها، روينيست
گر ت كه فضيلت

آنها را وادار به) 

ما د. يابد ش مي
شناخ ي، در مسير

ي پي بردن به وج
حكامي را كه مرب

خواهند تو ن مي
بپردازد؛  هستي

مي مانند فيزيك
ن مربوط هستند

بايد به توا  فقط
هول نزديك شد

    
 

ها، اشياء و م يده
 .رست است
عل ط اتهاماتي را

 
 .رست است

گذار در شهر ج 
چه كه براي فرد 

اين نوع .بريم  مي
 .رست است

دن از مفاهيم وض
رد( . مطرح بود

( . سازنده جهان
ين اضداد است
 .رست است

الف با تجربه و
بزرگ هم شمرد
بي نبودند و فقط

 .رست است
قعي هيچ سخني

انديشد و اگر مي
 .رست است

ها و دار ياليست
 اين دليل نيست

)4 و 2 رد گزينه
 

 .رست است
 به تدريج افزايش
ختن و يادگيري

 .رست است
صل عليت يعني
نند قوانين و اح

آنان .ي است يا نه
واند به شناخت

 .رست است
ب دانش در علومي
س جهان و انسان

در اين موارد. ت
ئله و كشف مجه

www.sanjeshse

شناختن پد
در 3گزينه  .18

ملتوس فقط  
 39 صفحه

در 1گزينه  .18
و از گشت  

ثروت و هر
و ثروت پي

در 2گزينه  .18
شدن و بود  

هراكليتوس
عنوان مواد

پس وجود اي
در 4گزينه  .18

دكارت مخا  
دان ب رياضي

قابل دستياب
در 4گزينه  .18

فيلسوف واق  
ها م استدالل

در 3گزينه  .18
از نظر ماتر  

ند، بهك مي
ر( اجتماعي

 75 صفحه
در 2گزينه  .18

مااخت شن  
با عمل آموخ

در 1گزينه  .18
اعتقاد به اص  

كن تالش مي
عليت جاري
تو ابزاري مي

13  
در 2گزينه  .19

براي كسب  
اصل و اساس
كمك گرفت

ئلل مسبه ح
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  . آن است

ـ      ني را از ب

هـا بـا    حـل  

... و  يمـاع 

بـه   ياديـ ز

 رييـ ابـر تغ 

ationgroup

آ ي، ركن اساسه

ه باشـد، عـادت

اعتبـار آن راه ح

  .ند

  . ت

اجتم تيـ م حما

ز ليـ ها تماوندي

در برا يعنـ يد؛  

/12/1399(  

شاهده و تجربه

  .د

داشـته ي جـذاب 

  .است ي

رسند اما ا يل م

گويند مي نگرش

است يو جمع ي

عدم گران،يد ريق

يپ نير است و ا

هسـتند يشـناخت 

  .دانند يم يز

15 تمشهمرحلة (

مشفت است كه 

نامند مي هياول ي

متنوع و طيشرا

انيددم رمزگر

 زمان به راه حل

نشود  خت ما مي

  . سازد انيا

  .كنند يل م

يفرد يها  هدف

همچون تحق ين

  . د

برقرا ياريبس ي

ش يل همـاهنگ 

روزيد را عامل پ

22  


( و علوم انساني 

و معرفت يب آگاه

يجنس يها يگ

ش ،ييحاظ معنا

عدآن مربوط به 

رند و در حداقل

  . انسان است 

رفتار و شناخن 

را از خود نما ي

عمل يت و منف

به يابيهت دست

رونيو عوامل ب ي

شود يدر رفتار م

يوندهايصر آن پ

 شده و تابع اصل

خود ت،يدر موفق

شناسي

 يازدهم؛ ادبيات

كسب يها  روش

ژگيوگذارند را  ي

د توجه اگر به لح

ستن تعداد آنندا

العات نداراط ق

يشناخت تيعال

 حركت در آورد

جام دهد و رفتار

 دو صورت مثبت

جه يمحركه قو

يارزش يب ،يديم
 .  

باعث انسجام د 

عناص نيست كه ب

برخوردار يشتر

دانند و د يصر م

ش روان  

سنجش

از يكي تجربه 

يم ريتأث دمثلي

موضوع مورد: ها

مان مسكوني و ن

قيبه پردازش عم
  . شود يلزل م

فع نيتر دهيچيو پ

كه باعث به يت

را انج يفرد كار

 رفتار انسان، به

، موتور م جامعه

ناام ،يساس ناتوان
.شود يم غلط ي

،يتوانمند جادي

اس يمند  قاعده

شياز ثبات ب ،ير

را مقص گرانيت، د

    
 

 .رست است
همان روش اي ي

 .رست است
يتول ييكه بر توانا

 .رست است
ه محرك يوندر

 .رست است
هاي ساختم  پله

 .رست است
ب ازين ياكتشاف

ن به شدت متزل
 .رست است

و نيتر يعال ،ير
 .رست است
ستيه عوامل فراز
 .رست است

شود كه ف يب م
 .رست است

به يده ر شكل
 .رست است

فرد وهر  يها
 .رست است

همچون احس ي
يباورها يريگ ل

 .رست است
ي، عالوه بر ادف

 .رست است
ما همچون نظام

  .دن دارند
 .رست است
ريگ پس از شكل

  . كنند ي
 .رست است

فراد در شكست

www.sanjeshse

  
  

در 4گزينه  .19
يروش علم  

در 1گزينه  .19
كه يراتييتغ  

در 3گزينه  .19
د راتييتغ  
  . برد يم

در 1گزينه  .19
طي كردن  

در 3گزينه  .19
ا يها روش

گذشت زمان
در 2گزينه  .19

ريگ ميتصم
در 3گزينه  .19

به مجموعه  
در 1گزينه  .19

سبب زهيانگ  
در 4گزينه  .19

د ها نگرش
در 4گزينه  .2

نظام باوره  
در 2گزينه  .2

يعوامل فرد  
شكلباعث 

در 2گزينه  .20
انتخاب هد  

در 3گزينه  .20
  م شناخت

هماهنگ بو
در 1گزينه  .20

، پها نگرش
يمقاومت م

در 4گزينه  .20
ا اسناددر   
 

erv.ir

91

92

93

94

95

96

97

98

99

00

01

02

03

04

05


