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 آزمايشي آزمون پاسخ تشريحي
  ومدجامع نوبت ـ  يازدهمسنجش 

)20/2/1398(  
 )يازدهم( ادبيات و علوم انساني  

  

  :باشد ير قابل مشاهده مياز طريق سايت اينترنتي ز 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   ظرات ارزشمند شما عزيزان در خصوص اين آزمـون مندي از ن هاي آزمايشي سنجش و بهره در امر آزمون
شـود،   از شما عزيزان دعوت مي. گردد معرفي مي sanjesheducationgroup@yahoo.comپست الكترونيكي 

  . ي و آموزشي اين مجموعه در ميان بگذاريدهاي ارزشمند خود را از طريق آدرس فوق با مدير توليدات علم ديدگاه

    sanjesheducationgroup@  هاي آزمايشي سنجش كانال تلگرام آزمون
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@sanjesheduc

كلك زدن، 

فاقد » 4و  

- الحظه مي

ationgroup

ك: كردن قال) (ي

( 

 ) جبران

3،  2«ه ابيات 

طور كه مالهمان

 20/2/1398(  

گره، پيچيدگي: 

 )مي، خسته

)ميدي شيرازي

جبران خليل: نه

استعاره: ت عقل

جود واژة قافيه هم

ومدجامع نوبت 

عقده) (انگاريه

مجروح، زخم: گار

حم: درياي گوهر(

پيامبر و ديوانه) (

دست) 4رفت گ 

وجود و سجو) (4

 د

 )ن

2(

2  


ج(و علوم انساني 

ان گرفتن، ساد

افگ) (ر گردانيدن

) (سول پرويزي

)بن منور ميهني

محل كسب معر

4گ ) واژة قافيه
 .د

 ضطرب

 .شودسوب مي

نهاد ← چمنم 

 .تضمن است 

بند گردن ←د 

2(و نگارش )  

ازدهم؛ ادبيات و

آسا: مسامحه) (

سازگار:  توفيق (

ر: دارهاي وصله

محمد ب: لتوحيد

ستعاره از ما: بات

ببينم و بچينم و
وجود دار» سان

نگران و مض - 2ر 

نگاري محسكايت

در» م«مسند،  

 

»4«گزينه . ست

بندگردن) ( شب

)2(فارسي   

سنجش يا

 )ور

ل غش و ناپاكي
( 

)نياز، ضرورت: 

 غازيتلش 

شلوار) (ن انوري

اسرارال) (رصادقي

خرابا) 2رفت گ

بب) (2گ ) قافيه
جناس ناهمس«ور 

گرنظاره - 1. دارد

سعدي است و حك

←متمم، مرغ 

.د خوش خوري

مترادف اس» 3و  

كاله ← كاله 

  )مركب: ست

    
 

 .رست است
آوبخش، نشاطي

 .رست است
ه، خالص، مقابل
)ن براي شيطنت
 .رست است

دربايست) (سريع
 .رست است

 
 .رست است

 شهيد است و قا
 .رست است

حسن: سخنرگ 
 .رست است

جمال مير: تاني
 .رست است

ب استعاره از معر

 .رست است
واژة ق ← و من

كوهمة ابيات مذ
 .رست است

ايهام د» نگران« 
 .رست است

بي از گلستان سع
 .رست است

م ←سند، من 
 .رست است

اوفتد ــَ تست 
 .رست است

2، 1«ي گزينه 
 .رست است

شب) (آبِ گل 
 .رست است

تهيدس) (وندي ←

www.sanjeshse

  
  
 
در 2گزينه  

شادي: مفرّح(
در 3گزينه  

سنجه: عيار(
كمين كردن

در 4گزينه  
س: خيرخير(
در 1گزينه  

چابك و فرز
در 3گزينه  

قتيل عشق
در 4گزينه  

فرهنگ بزر(
در 2گزينه  

ادبيات داست(
در 1گزينه  

شراب) 2گ 
 .انداغراق

در 3گزينه  
تن) (1گ 

فرماييد در ه
در 4گزينه  .

در اين بيت
در 2گزينه  .

متن، منتخبي
در 1گزينه  .1

مس ←سزا (
در 3گزينه  .1

چو دير به د
در 4گزينه  .1

رابطه معنايي
در 2گزينه  .1

←گالب (
در 1گزينه  .1

←چاره بي(
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@sanjesheduc

يابي و ر مي

شود، وصل 

. سكوت كن

» 4«بيت . 

 كافران

، )اظ نشده

ـ ) ت ساختار
 

، كه به )تار

جمه لحاظ 

ationgroup

 )ارع التزامي

 بصيرت آن را در

ها برداشته شجاب

و او را وادار به س

.يكسان نيست ،

ـ زيرا، ك) زائد(ي 

در ترجمه لحا( 
 )ساختار

تفاوت( را بپذيرد 
) تفاوت ساختار

تفاوت ساخت(ود 

در ترج» و«( كه، 

 20/2/1398(  

مضا: بيايد) (تمر

زيرا به چشم. ي

اگر اين حج. ست

 زبانش را ببند و

يرا اوضاع روزگار

ـ چه، او، كسي) 

، فَـ)وت ساختار
تفاوت س(وند داد 

صيحتن  ،)اختار
تف(پذير باشد  حت

بو... ـ بعضي ) تار

ك را ـ سربازاني را

دومجامع نوبت 

 ) م ص م

ماضي مست= دند 

واخواهي با خبري

شق و معشوق اس

 .ي دارد

ردن در حق او،

زي. برخورد مكن

)لحاظ نشده» هللا

تفاو(كرديد   مي
پيو... شمنان، او 

تفاوت سا(واست 
نصيح) زائد(، و )ده

تفاوت ساختا(ت 

فات نيك، آنها ر

)2(

3  


ج(و علوم انساني 

ص= انه، ماهي 

خواندداشتند مي

 كه تو از اين هو
 .شوديافت مي

ايلي بين عاش ح

چنين مفهومي» 

سان و نيكي كر

دارند، با قدرت ب

اهللا«(، اين، )ختار

، دشمني)نشده
 يادآور شويد، دش

خو... هد ـ هرگاه 
رجمه لحاظ نشد

است... ، مربوط )ر
 )ت ساختار

بودند، آناني، صف 

(، زبان قرآن 

ازدهم؛ ادبيات و

شا) (ص م ص= 

د) (ي استمراري

 .گيدن است

دانم هستم و مي
دري» د« از بيت 

ست و حجاب و

»4«بيت .  است

 .د

ان نيستي با احس
 

كه توانايي ندساني

تفاوت سا(ستند 

ر ترجمه لحاظ ن
ر بدهيد، و او ـ

، گوش بده)اختار
در تر( » إذا«، )تار

تفاوت ساختار( 
تفاو(نبوده ... ي 

 كردند ـ گرفته

 عربي،

سنجش يا

=ماه، سيب ) (ص

ماضي= كردند ي

اري بهتر از جنگ

زيز، دوستدار تو
همين مفهوم. ي

نتيجه اسشتن، بي

رويكارها، ميانه

شوددريافت نمي

ند دشمن در اما
.شوددريافت مي

زيردستان و كس

كه كافر هس  آنان

در» عليكم«(ي، 
ـ تذكّر)  ساختار

ساتفاوت (ح كند 
تفاوت ساخت(شده 

يزبان عرب... ن 
ـ كه كاالهاي) تار

آزادشانرفتند، 

    
 

 .رست است
م  ص صص =  

 .رست است
مي) (ماضي بعيد 

 .رست است
مدارا و سازگا: 4 

 .رست است
اي جان عز» ب«

دانينانوشته را مي
 .رست است

تعلّق خاطر داش 
 .گيرد

 .رست است
بهترين ك: المثل

 .رست است
از ابيات د» 1«ه 

 .رست است
گر از گزنا: سؤال

د» 2«م از بيت 
 .رست است

با ز: »3، 2، 1«ت 
  .ي دارد

 .رست است
نسبت به،: رتيب

 .رست است
هاي نعمت: رتيب

تفاوت(پيوست  
 .رست است

اصالح... اگر : تيب
مرتكب ش... يتها 

 .رست است
داخل شد: رتيب

تفاوت ساخت(رد 
 .رست است

جنگي، گر: رتيب
  ).زائد(

www.sanjeshse

در 3گزينه  .1
بيخت، فرد(

در 1گزينه  .1
=شده بود (

در 4گزينه  .1
مفهوم بيت

در 2گزينه  .2
«معني بيت 
عرض حال ن

در 3گزينه  .2
:معني بيت
گصورت مي

در 4گزينه  .2
امعني ضرب

در 1گزينه  .2
مفهوم گزينه

در 2گزينه  .2
معني بيت س
همين مفهوم

در 4گزينه  .2
مفهوم ابيات

مفهوم ديگري
  
  

در 3گزينه  .2
ها به تر خطا

در 2گزينه  .2
ها به تر خطا

...قلبهايتان 
در 1گزينه  .2

ها به ترت خطا
آنكس، معصي

در 1گزينه  .2
ها به تر خطا

ارتباط دار... 
در 4گزينه  .3

ها به تر خطا
(، اين)نشده
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كه،  ، آنگاه

: ص(ستند 
ت با چيزي 

جمع مذكر 

  )و مرفوع

 ) يٍّمبن: ص

 ند

ationgroup

)تفاوت ساختار(

هس... حبوبترين 
گمراه شده است

 ن، اُصول

( 

خَمسينَ، نون ج

نائب الفاعل و... ( 

ص(معرب ـ ) »طائر

متضاد هستن) ن

 )ي است

 20/2/1398(  

(نداشته باشد ... 

مح ـ )راضي كرد
 كه از راه خدا گ

  )د

 اُصول ـ ينطقون

باشد ن فاعلَ مي

خ: ص(خمسينِ 

 )معرب: ص(ْ ٍ 

ـ مفعول» ردات

الط« بع لموصوفه 

 

ع ـ اليسار، اليمين

الي نهي» ال«وا، 

  چنين نيست

ومدجامع نوبت 

.هستند ـ نيست 

ياد و طوالني ر
با كسي: ص(ب 

كند  نصيحت مي

ـ كلمات، ةدخيل

بر وزن ةمفاعلب 

خ) باشد سور مي

ٍْـ مبني) ٍْ مبني 

المفر«للموصوف 

و مرفوع تابع ةصف 

.باشد ه پاسخ مي

 . نيست

شاء ـ يضرّ، ينفع

ال تطلبو: ص(ن 

هاي ديگر چ زينه

4  


ج(و علوم انساني 

هايي، ه آنها، باله
 ، بزرگ) نشده

بردباري ز با را 
كه، خوب كساني 

ن دربار ة عيبهايم

دكلمات ، ) است

اهدت، ماضي باب

ما قبل آخر مكس

:ص(ـ معرب ) 

ل ةعيتببالو مرفوع 

:ص(ه و مجرور 

اين گزينه» قوي

ن گزينه صحيح

صباحا، عش(مات 

ال تطلبون)  ندارد

ي است، اما در گز

ازدهم؛ ادبيات و

ـ باله، آ) ساختار
در ترجمه لحاظ

وردگارشرمن پ
ـ)  دوست دارم

يي دارم كه مرا

عل بعد آن آمده

 ةمرّ مرّات ـ 

 دتشا: ص(شاه

جهول حركت ما

)من باب تفعل: ص

و ةصف... (ف اليه 

ـ مضاف اليه) اعل

لهذه الق ةمقاومت 

 حيح است

اين) شود ش مي

هاي ديگر كلم نه

  .جود دارد

حذف نون وجود

ضي بعيد فارسي

سنجش يا

تفاوت س(دارد ... 
د» فتلك«(، )شده

مؤمن: ص(كند  ي
خواهند ر را مي

 

دوست راستگوي 

يتلفّظ، فاعل: ص(

ب، يكذب، ثالث

ـ ش) ه و منصوب

 فعل ماضي مج

ص( باب تفعيل 

مضافـ  ) نيٍّمب: ص

نائب الفا: ص(وع 

ليست ةالساقطت 

، اين گزينه صح

جهات پخش  همة

ندارد اما در گزين

اسم نكره، وج» ن

نَ، دليلي براي ح

معادل ماض» .. ت 
    

 

 .رست است
.هر ماهي : رتيب

ترجمه لحاظ نش
 .رست است

راضي مي: رتيب
كه براي من خير

 )ت مجادله كن
 .رست است
:ص(اشته باشم 
 .رست است

(يتلفّظون : رتيب
 .رست است

قرب، شاب: رتيب
 .رست است

، مفعول بهةصور 
 .رست است

تُرجِمت، در: ص
 )وح است

 .رست است
مزيد، من: رتيب

 .رست است
ص(معرب : تيب

 .رست است
فاعل و مرفو: تيب

 .رست است
القطرات« عبارت 

 .رست است
سطر اول از متن،

 .رست است
در(معني گزينه 
 .رست است

ه متضاد وجود ن
 .رست است

حيوانان« گزينه 
 .ترست اس

ماال تعلمون: ص
 .رست است

كتبت.. رجع «ه 
www.sanjeshse

در 3گزينه  .3
ها به تر خطا

در ت» ذلك«(
در 3گزينه  .3

ها به تر خطا
برادرانم را ك
كه بهتر است

در 1گزينه  .3
د... دوستي 

در 3گزينه  .3
ها به تر خطا

در 2گزينه  .3
ها به تر خطا

در 1گزينه  .3
:ص( ةٌصور

در 4گزينه  .3
ص(تُرجمت 

هميشه مفتو
در 1گزينه  .3

ها به تر خطا
در 2گزينه  .3

به ترت ها خطا
در 4گزينه  .4

ها به ترت خطا
در 3گزينه  .4

با توجه به ع
در 1گزينه  .4

با توجه به س
در 2گزينه  .4

با توجه به م
در 1گزينه  .4

در اين گزينه
در 4گزينه  .4

فقط در اين
در 1گزينه  .4

(ماال تعلموا 
در 4گزينه  .4

در اين گزينه
erv.ir

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47



  
 

 

@sanjesheduc

اين گزينه  

 

اي شده  ره

حاديث سوء 

ر كنار پدر 

ها   براي آن

يهم لعلهم 

و همچنين 

به برتر  مرت

ationgroup

)شود ردود نمي

 انسان وارد دور
   

م براي جعل احا

هجري در 260 

 خدا در خلقت

هم اذا رجعوا الي

ام دين باشد و

 .رد

را در) و معنوي

 20/2/1398(  

 

مر(ن مردود نشد 

  .ست

در واقع. ز شد
. د پاسخ دهند

ري امام معصوم

  . دادند ي

 شد و تا سال

ها به هدفي كه

ن و لينذروا قومه

بر براساس احكا

پذير رماني را مي

رشد اخالقي و( 

ومدجامع نوبت 

گر چنين نيست

در امتحان) واند

ديگر چنين نيست

نگي بزرگي آغا
هاي هدايتي خود

  . دنبال داشت

ز موقعيت بركنا

را مورد تاثير مي

در سامرا متولد

ه ن ترتيب انسان

الدين فقهوا في

هاي رهب ويژگي

دهد و هر فر  مي

 و هدف چهارم

 

5  


ج(و علوم انساني 

هاي ديگ ر گزينه

بخو( سال خواند 

هاي د ا در گزينه

ت علمي و فرهن
ي خدا به نيازها

ت جديد را به د

ن شده بود و از

السالم عمل ر يم

هجري د 255ل 

بدين. راهم است

ليتف ةطائفمنهم 

ومت، از جمله و

ن تن به خواري

دف توجه كنيم

)2(و زندگي 

ازدهم؛ ادبيات و

دهد، اما د ار مي

يش را در طول

م مكان است، اما

اي ديگر نهضت
سال شده از سوي

مسائل و مشكالت

 به ظاهر مسلما

كرد، ائمه علهي ي

مه شعبان سال

فرل همة افراد 

م ةفرق من كل 

قوانين آن حكو
  . د

بران و زورگويان

 به هر چهار هد

 دين و

سنجش يا

معناي استمرا» 

كسي كه درسهاي

اسم »مطعم«مع 

ها م به سرزمين
كر در برنامة ارس

يگر و پيدايش م

ل كتاب بود كه

 اسالم عمل مي

ر روز جمعه، نيم
  

اي رشد و تكامل
 . رسند ر مي

1   
فلوال نفر ةكاف 

كند كه ق اد مي
وجود آمده باشد

  . زت قرار دارد
 در برابر مستكب

شته باشيم بايد

    
 

 .رست است
تمأل.. كانت «ه 

 .رست است
ك«معني عبارت 

 .اشد
 .رست است

جمع» مطاعم« ه

 .رست است
كه با ورود اسالم

توانستند با تفك ي
 .رست است

سالم در نقاط دي
 .رست است

ر از علماي اهل
 . د

 .رست است
ور بر طبق دست
 .رست است

السالم در ي عليه
. كرد زندگي مي
 .رست است
ها همهدوي زمين

تر ه، بهتر و آسان
 .رست است

22آيه / كه توبه
مؤمنون لينفروا

 .رست است
ومتي را پيشنها
حضور مردم به و

 .رست است
درست مقابل عز
 كسي است كه
 .رست است

ازدواج موفق داش
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 . ك كند

 . ونه باشد

 . گيرد مي

 . د

 بايد براي 

خالقشان را 

ationgroup

  . شوند  مي

آنان كمك  يندگ

 . كشاند ي

 . م

خودش نيز اينگو

ف پسر صورت م

كنند  پنهان مي

 . رسد ي

كرده است، پس

يد تا خداوند اخ

 20/2/1398(  

ي باالتري نائل

ها و بالند ين نهال

 . ت

كيل خانواده مي

گناه قرار نگيريم

من باشد، بايد خ

رخواست از طرف

ت واقعي خود را

وغ جنسي فرا مي

خود را حفظ كر

دواج فراهم كني

دومجامع نوبت 

به درجات معنوي

شود كه به رشد ا

 خانواده زن است

 را به سوي تشك

ر آستانة انجام گ

 است كه پاكدام

 . ست

وند و طلب و در

 

 و پسر شخصيت

مدتي پس از بلو

ند، نصف دين خ

ن خود امكان ازد
 . ياد گرداند

ي ديني

6  


ج(و علوم انساني 

هاي زندگي ب ري

اي تنظيم ش گونه

  . هاست آن

مبداء آرامش در

كند و آنان  مي

اري كنيم كه د

 ازدواج با كسي

دواج ضروري اس

  » و يصم

شو ش قدم نمي

 .ن بودن اوست

شود و دختر مي

كري است كه م

ي كه ازدواج كن

ختران و پسران
ها را زي غيرت آن

هاي ارف اقليت

ازدهم؛ ادبيات و

ها و ناگوار سختي

ر و مادر بايد به گ

 وحدت روحي آ

 بيشتر است و م

زن و مرد ايجاد

د و گناه بايد كا

سي كه خواستار

 و پسر براي ازد

لشيء يعمي و ا

ود در ازدواج پيش

شايسته، با ايمان

ر دو نفر حاكم م

و بلوغ عقلي و فك

كسي«: فرمايد ي

براي د: فرمايد ي
دهد و عفاف و غ

 .كنندر مي

  . انسان است

 فرهنگ و معا

سنجش يا

مدارا و تحمل سخ

هاي بعدي پدر ت

د تحكيم بخش

ر ايجاد آرامش

 جاذبه را ميان ز

 به بيماري فسا

وار است، لذا كس

يت كامل دختر

حب«: فرمايد ي

ت نفس قوي خو

ن معيار همسر ش

حساسات بر هر

د بلوغ جنسي و

ه و سلم مي و ال
 » .ته باشد

و آله و سلم مي
ها توسعه د ي آن

يني علمي تصور

 هدف آفرينش

    
 

 .رست است
تر با گذشت و م
 .رست است

زندان تمام فعاليت
 .رست است

 پيوند زن و مرد
 .رست است

نسبت به مرد د
 .رست است

 اولين كشش و
 .رست است

يري از گرفتاري
 .رست است

ي بر عدالت استو
 .رست است

ت اسالمي، رضاي
 .رست است

السالم مي ن عليه
 .رست است

دليل حيا و عزت
 .رست است
ترين  كريم مهم
 .رست است

ها معموالً ا شرت
 .رست است

ي ازدواج نيازمند
 .رست است

اهللا عليه  صلي
از خدا پروا داشت

 .رست است
اهللا عليه و  صلي

 در رزق و روزي

 .رست است
بيمادي را، جهان
 .رست است

فة حيات بشري،
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 . است

 .اشد
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 .باشدي

جاي خداپرستي

 .رداخت

باخودپرستي مي

دومجامع نوبت 

الوجود مي واجب

جي هواپرستي به

خود به مبارزه پر

ند از آن جمله خ

 

 .گرددستم مي

 .مود

 .معنويات است

 .باشدمي

7  


ج(و علوم انساني 

 .ست

هايويژگياز » 

ها جايگزينيسان

 .پردازدمي

هاي موجود در خ

شونك پنهاني مي

.يابند دست مي

يدايش ظلم و س

 سعي و تالش نم

فزوده شدن بر مع

 .ت

ه و ميل انسان م

 .آوردمي

  .يابدمه نمي

 .ل انسان است

 .باشدي

  .ست

ازدهم؛ ادبيات و

يات جسماني اس

خودكفا بودن« 

دي در ميان انس

شخصيت خود م

هن با خودخواهي

 كه موجب شرك

الهي به مواهب 

شد كه موجب پي

. 

 اوامر الهي بايد

قويت ايمان و اف

هدايت الهي است

 برخاسته از اراد

وجود مطلق را به

ر توسعة علم ادام

حل تمامي مسائل

بيني الهي ميان

 و نيمه مادي اس

سنجش يا

ني در انسان، حي

ي پديده است و

اي و اعتقاديشه

تيار به ساختن ش

تواني خدا، مي

نام و نشان كو بي

در توجه به خدا

 .شودمند مي

باش و اساسي مي

.باشدل صالح مي

وند، در عمل به

خداوند بزرگ، تق

حيوانات، مبين ه

جويانه در انسان

جربي، نقص مط

 بين برود، مسير

نهايي قادر به ح

ت، از اركان جها

ي نيمه ملكوتي

    
 

 .رست است
و تمايالت حيوان

 .رست است
هاياز ويژگي» ن

 .رست است
بروز اختالفات اند

 .رست است
طر دارا بودن اخت

 .رست است
انيدن عمل برايد

 .رست است
كوچك و بزرگ و

 .رست است
آاليش دك و بي

 .رست است
ن راستين ارزشم

 .رست است
ج از عوامل مهم
 .رست است

هاي عملچشمه
 .رست است

تقاد به خدال اع
 .رست است

 تسليم در برابر خ
 .رست است

زي موجود در ح
 .رست است

ج تدبيري و لذّت
 .رست است

در تكامل علوم تج
 .رست است

سبي در انسان از
 .رست است

عتقدند علم به تن
 .رست است

ن به دنيا و آخرت
 .رست است

نة دين، موجودي
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 .شوم ن مي

 .ي نكرد

  .هيه كرد

ationgroup

 

 .كاهد ي

من خيلي ممنون

 .ك اسكيموها

 

 .ز كنند

ك توضيح پافشاري

معروف و مهم ته

 20/2/1398(  

.شودهميده مي

 .دباش دين مي

ل تاكسيراني مي

 .خودم را ببافم

ند به من بدهد م

 بگيريد تا پوشاك

.تا 10اراضي به 

ل در بريتانيا آغا

 اگرچه او براي يك

مغزهاي مردان م

دومجامع نوبت 

رت سنجيده، فه

طه ميان عقل و د

  .سازدن را مي

ز محبوبيت شغل

 دهم و پارچة خ

توان طالعاتي مي

سفالي عصر آهن

ما يك مشتري نا

س واگن را امسال

نظر مي رسيد،  به

  .كت كردند

ك ليست از وزن م

 

8  


ج(و علوم انساني 

صورام هستي به

 .ده است

مؤيد رابط» .ست

يت بعدي انسان

 .كنيمشروع 

ها دارد ا ش درآمد

خودم را پرورش

نم يا اگر كسي ا

 دارد از ظروف س

خواهد گفت، ام 

 آئودي و فولكس

ب  زندگيشان گيج

ها شرك ع فعاليت

E.A. Spi يك

)2(انگليسي 

ازدهم؛ ادبيات و

داشته باشيم نظا

طني تعبير گرديد

دار اس آن را عهده

ده است، شخصي

يم تمام كنيم ش

 .ت

 گفت كه كاهش

خواهم پنبة خ مي

د تا او را پيدا كن

االهاي نمايشي

تا از دوستانش 

رند توليدقصد دا

ورد غيبت جان از

رسه در همة انواع

itzkaنام  ايي به

ا

سنجش يا

هستي و خلوت د

نوان، پيامبر باط

آ كه دين هدايت

د انسان نهاده شد

 

  .اشد

را كه نمي خواهي

 .شد

درست است 4ينه 

كسيراني بزرگ

، اما من واقعاً نم

ه من كمك كند

آوري از كا حيرت

2و خوشحال به

مبيل همچنين ق

وجه بود اما در مو

دردك و صدها م

 دانشمند امريكا

    
 

 .رست است
دربارة هاستين، 

 .رست است
عنيني از عقل به
 .رست است

ل كشتي است ك
 .رست است

قوه كه در وجود

 گرامر و لغت 
 .رست است

ي نوع اول مي با
 .رست است

ي ندارد كاري ر
 .رست است

باش ي نوع اول مي
 .رست است

مفهوم جمله گزين
 .رست است

ر يك شركت تاك
 .رست است

بگوييد تنبل،من 
 .رست است

تواند به  كسي مي
 .رست است

مجموعة حموزه  
 .رست است

 مشتري راضي و
 .رست است

ر سازندگان اتوم
 .رست است

جوان گفت او متو
 .رست است

سال، هزاران كود

Cloze Tes  
 .رست است

بتداي قرن، يك

www.sanjeshse
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  .دل باشد

جمله عالئم 

 . مي گيرند

 .كنند

د به عنوان 

ل موفقيت 

~ p  p  
  ن
  د

  د
  ن

a  3بر  2+

ationgroup

يم تا جمله متعاد

كند؟ اين ج  مي

انك پول قرض

شان محافظت ك

كند ده اشاره مي

توانند احتمال  مي

p ~ p p

  ن
  د

ن

1+مل باشد و 

 20/2/1398(  

كني ي استفاده مي

 لين 

شيده را توصيف

ها كه از با جز آن

ود تا از دندانهايش

ج يا يك خانواد

 چگونه گيمرها

~ (p   p

  د
  ن

 a بايد مربع كام

ومدجامع نوبت 

 .د

ك صفت تفضيلي

بد در ميان شاغل

زير آن خط كش 

ج نها رنج ببرند به

شو اصي داده مي

شيدن يك ازدواج

 .اي است ه

ير وجود ندارد؟

~ p)

يعني. ت باشد

(  

9  


ج(و علوم انساني 

  

اي وجود ندارد ظه

 "and " هم از يك

يش يك عادت ب

2ي كه در بند 

هم ساييدن دندانه

شتري وسيلة خا

  

هم پاشيي يا از 
 . دهند

فرآيند دو مرحله

ك ازسئواالت زي

ت و تالي نادرست

)2(ي و آمار 

ازدهم؛ ادبيات و

o " باشد مي    .

وت قابل مالحظ

  .ت

پس قبل از. ريم

ث مي كند؟ پيداي

اي جملهحو نقش 

افراد زير از به هم

اران بيشتر و بيش

." sense"د به 

تحصيلي، بيكاري
ي ويدئويي انجام

ي ويدئويي يك ف

كدام يك  دادن به

يد مقدم درست

رياضي

سنجش يا

on"لمة ليست 

مردان و زنان تفاو

درست است 4ينه 

دار) better(يلي 

  

 چه چيزي بحث

زير به بهترين نح
 .د

تمال دارد همة ا

 است كه به بيما

گردد د اول برمي

وم به شكست ت
هاي گيرند بازي ي

وگيري از بازيهاي

براي جوابافي 

  .رز است

ادرست باشد باي

    
 

 .رست است
 مناسب براي كل

 .رست است
 سطوح هوش م

 .رست است
مفهوم جملة گزين

 .رست است
a " يك قيد تفضيل

درك مطلب: م
 .رست است

ن عمدتاً درمورد
 .رست است

م يك از موارد ز
كند  را ليست مي
 .رست است

وجه به متن، احت
 .رست است

متن اظهار شده
 .رست است

در بند ""thatة 
 .رست است

سنده در بند دو
مردم تصميم مي

 .رست است
وجه به متن جلو

 .رست است
متن اطالعات كا

  ش دهند؟

 .رست است
هم ار pمذكور با 

 .رست است
گزاره شرطي نا 

  .باشد

www.sanjeshse
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( )=125 2    

/
= =45

4 5
 سرع

[x] = 4 2

x
− =
=

2
2
ο

xياx = −1

[(signο

x si< < 1
sign≥ 1

 20/2/1398(  

r p⇔ q

  د
  ن

p ~ q) F∨ ≡

x x− − +1 2 6
x x= + − +1 2

x+ − =1 2 6

c x+ + = +1

( x≤ ≤ جابه
/) (+ +1 4  

1 

x ≤ <2 3

x − = ±1 2
= 3     

[ ])x = −1
[ ]( )ign x =ο

[ ]( )x =1

ومدجامع نوبت 

 گزاره مذكور
  ن
  د

F ~ (p ~∧ 

x= − +6 3 5  
x+ = − +6 7
xخطي −3 5  

3  

2(+ جايي جابه
/ / )− =5 2 5 4

 

 .آيدت مي

x− + −21
x − =2 1ο

x+ −21

10  


ج(و علوم انساني 

q) F≡   

خطي
7خطي  

خ

/( x< <2 ج 2
           5

دستهاي آن بهه

x− = =1 ο

x= =1ο

x− = =1 ο

ازدهم؛ ادبيات و

  .ست

 .ست

/+ جايي جابه )5
   

ماع دامنه ضابطه

= − 2

=ο

  .شد

سنجش يا

هم ارز اس rقيض 

درست استرزش 

 .ست

/( x≤ <2 ج 5
    

ضابطه اي از اجتم

باششه معادله مي

    
 

 .رست است
 .رست است

زاره مذكور با نق
 .رست است

ر در كل داراي ار
 .رست است

اي ثابت نيسچ بازه
 .رست است

 .رست است

/ )4 5  
  

 .رست است

 .رست است
 يك تابع چند ض

 .رست است

 .رست است
 .رست است

x = − ريش 2
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f
g

D D= 

g
f

D D= 

f (x) =  

x = 3 
x = −3 

( )

(

f

f −

+
−

3

3

4
6

 

ن زمان    

 متغير     

x −
−

9
12 1ο  
x − =9 

 

ن هشتم و 

ationgroup

{f gD D −Ι

{g fD D −Ι

c
c

c
=

  ≠

ο

ο

( )f f +32 3
( )f − +32

( )

) ( )

f

f

f ( )

−+ =

− =

− =

3

3 3

6 1
9
5 3

=+ ميانگين 2

ميانگين += 8

−= =
−

11 9
14 1ο ο

x =1 1ο
                   

.ديع و نقد شعر

ساوجي شاعر قرن

  .است» ي زن

 20/2/1398(  

{x g g(x)∈

{ fx D f (∈

(f .g)(x
(f .g)(x




ο

ο

( )f − =3 6
( )f+ = −33 6

f ( )

=

= 

2
18
3 3ο

+ + +5 7 1
5
ο

+ + + +9 5 9
5

= 1
2

ο
                   

روض و قافيه، بد

، سلمان س3ينه 

 .ست

ك با قي«) ع دوم

ومدجامع نوبت 

} {) = = −1ο

} {x) = =ο ο

x)
x) cx

=
=
ο

6

) = −6

/
+ =14 7 6  

/=11 8 4  

                   

 است در علم عر

  .ست
گزي. گيردر برمي

 .رن نهم است

ن نوشته شده اس

مصراع( پايه دوم 

  ابت
 خطي

2(

11  


ج(و علوم انساني 

} {, , ,1 2 1Ι ο

} {, , −1 2 1ο Ι

                   

ا المعجم كتابي

ها نادرست اسنه
بني عباس را در
ي شاعر عرفاني قر

رح احوال شاعران

است»  من زل

ثا
خ

2(  فنون ادبي

ازدهم؛ ادبيات و

} { } {, − =1 2 1

} {, , ,− −1 1 2 1

                   

اما.  عرفاني است

ساير گزين.  است
نه و باي چهارگا
اهللا وليشاه نعمت

شير نوايي در شر

ك اين«) ع اول

 علوم و

سنجش يا

{ }2

} { }− =1 2

          

                   

و مرصاد العباد،

ر جامي درست
خ پيامبران، خلفا

شا 4گزينه ...  را 

ويق امير علي ش

مصراع(پايه دوم  

    
 

 .رست است

 .رست است

 .رست است

 .رست است

 .رست است

 .رست است
   .رست است

  

 .رست است
نامه، لمعات وشاق

 .رست است
در مورد آثار 1ة 

يخ گزيده، تاريخ
شيد و خورشيد
 .رست است

ة دولتشاه به تشو
 .رست است

.هشت پايه دارد
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گي ادبي و 

ن بود و بابا 

ند و اندرز، 

ationgroup

 د

ها ويژگير گزينه

سعدي در جريان

 را با مضامين پن

 20/2/1398(  

 

، سه مورد3زينه 

سا. است» چربي

 

  )شودي

 مثل حافظ و س

 .د

هاي خودسروده

ومدجامع نوبت 

   س  رِ  كويت
  ك  ت  دا ني

چهار مورد ـ گز 

چ«و » ب ندهد

 − −  

− )فعولن=  −

 .ت

ب سخن گفتن مي

 به شيوة كساني

اند شعري دانسته

شعر ستايشي س

12  


ج(و علوم انساني 

  ت ك نا  رز  
   لِ عِ  ذاري   

2مورد ـ گزينه 

 

 ساني

فريب«تغييريافتة 

  م عي يت
− − −  

  − − 
. 

) (مفاعيلن= 

 آن نادرست است

زيرا دم سبب(ه 

ف و فصيح كه

ار مضامين تازة

 دوره به جاي ش

ازدهم؛ ادبيات و

نَ  ت  وان جس
ت  د  لِ  ال    

چهار م 1گزينه  

.شودونريزي مي

قي است نه خراس

هاي تصورت» ش

  خيش تَن   جم
  − −    −

    − −
حذف شده است

−) (ن − − =

ز است اما قرينة

ت به عالقة سببيه

يكي شعر لطيف. ت

 و او را خداوندگا

رد و شاعران آن
 .كردند

  .ن است
  مر  د نَ شد

−  −   
       فعلن

 . است

سنجش يا

س  رِ  مويي   ن
هس   تك سِ يا 

.بيه وجود دارد

مشير موجب خو

فكري سبك عراق

چربش«و » ريبد

رين دن     تَم 
−      − −   

        − −
از ركن پاياني ح

− −  =فاعلن

مصراع اول مجاز

از از سخن است

ري رونق داشت
 . آن است

ن يازدهم است

يعه را ترويج كر
كهمراه مي...  و 

ي آوايي ناهمسان
عاشق  نَ  بو د م

− −   − − 
التن      مفاعلن
همسان تكراري

    
 

 .رست است
س:      صراع سؤال
ك:     صراع سؤال

 .رست است
، هشت تشب4نه 

 .رست است
جفا مانند شم 1

 .رست است

ويژگي فك) ب(و  
 .رست است

نفْر«هاي  ، واژه
 

 .رست است
گوش دا  د:   ال
−:  1گ  −

 .رست است
          :2زينه 
ها يك هجا اينه

 .رست است
−) (مستفعلُ=  

 .رست است
م(، سر دوم 4نه 

 .رست است
مجا» دم«، 3نة 

 .رست است
م دو جريان شعر
زي از نمايندگان
 .رست است

ترين شاعر قرنف
 .رست است

فوي، مذهب شي
ان امور طبيعي
 .رست است

هاي، داراي پايه3
عهر ك :  جايي

          − −
از بيت      فاعال
يي ساير ابيات ه
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هوم فوق از 

از تغييرات 

  

           

ن مفهوم با 

وشته شد، 

ationgroup

مفه. بال زندگي

 مضمون يكي ا

.شته شده است

                   

           

اين. شويمتر مي

خارج از ايران نو

 20/2/1398(  

 

دنبت و مرگ به

زيرا همين. كرد

 زمينة تاريخ نوش

     وري        

                   

ن زندگي نزديكت

اي كه در خده
  .شته شد

ومدجامع نوبت 

 .درست است

.د تشبيه است

 .ت

ر پسِ جواني است

امين نو، تلقي ك

  .فراهي است

كه در. ن است

    يت
−   
وزن دو ←تن 

   تان ها
− −   

      يلن        

 لحظه به پايان

از نثرهاي سا. 
ي در ايران نوش

13  


ج(و علوم انساني 

ها نان ساير آرايه

     وي شِ دل
  − −   

       فاعلن

بيت فاقد. خ است

زباني است ويژگي

ستند؛ پيري در

مضاك هندي به 

ميرزا برخوردار ف

ندر بيگ تركما

 د      مز هـَ  وا
−  − −

            فاعالت

ف ت     بِ بس
       − 

لُ           مفاعي

صان است و هر

.شد نوشته مي
عالم آراي عباسي

ازدهم؛ ادبيات و

ت به قرينة مردن

  مي د هد تش
 − − −   

فاعالتن          

رّحه از زلف و رخ

و. .. آيينه، ديوار 

 روزگار پايدار نيس

ن شاعران سبك

وب القلوب اثر م
  .شفي

سي نوشتة اسكن

 وا يي  ك ز نَد
− −    −  

ن         فعالت

دا يي    مي رف
− −    − −

لن         مفعول

تدريج رو به نقص

صنوع و بينابين
ع. باشدشكوه مي

سنجش يا

مجاز از گور است

 دا يِ زل  فت 
 − − −   

   فاعالتن 

گل استعارة مصرّ

 عاميانة حيرت،

هايكه خوشي
 .ود

ن، علت رو آوردن
 .ست

صر صفوي، محبو
يات اثر واعظ كا

 .ر خواندمير

ب عالم آراي عباس

 ود ك   بي نَ
−  − −
فاعالتن       الت

تي  د   لِ سو د
−    − − 

مفاعيل       عولُ

تت كه عمر ما به
 .است نگ

صورت ساده، مص
قايع، كتب داراش

    
 

 .رست است
م» خاك«، 4نه 

 .رست است
هم چ نان سو   

− − −   
 فاعالتن    

 .رست است
، سنبل و گ4نة 

 .رست است
هايكاربرد واژه 

 .رست است
بيانگر آن است ك

شودريافت مي 4
 .رست است

توانرا نمي 2ه 
سبك هندي است

 .رست است
ي نثر مصنوع عص
رفاني، عين الحي

السير اثر حبيب
 .رست است

برگرفته از كتاب
 .رست است

چِ ش: اول صراع
             

فعال       
 .رست است

وق  ت:  اول صراع
              − −

مفع        =
 .رست است

 سؤال آن است
، هماهن3 گزينه 

 .رست است
ندي به سه صو
ليسي، بدايع الوق
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 .ند

به محل از 

ها بلندتر و 
ستپ شدن 

 يازدهم 15

ationgroup

كن اجتماعي مي

ي با مسافرت ب

هكت كنيم علف
ه و به سمت اس

5صفحه 

 20/2/1398(  

هاي سوم و سنت

هاي تاريخي زارش

حرك) ي استوايي
شده )پراكنده(ك 

ومدجامع نوبت 

نگ و آداب و رس

خي اخبار و گز

 .دند

 د؟

هاي ناحيه جنگل
قد و تنك  كوتاه

14  


ج(و علوم انساني 

به شناخت فرهن

 يا نادرستي برخ

ره مهاجرت كرد

 .شت

ياي مديترانه بود

 .نبوي بود

كانون(ستوايي 
كت كنيم علف ها

)2(اريخ 

)2( غرافيا

ازدهم؛ ادبيات و

ف كمك زيادي ب

رسي درستي و
 .دادند  مي

حي آن شبه جزير

ن حكم قرار داش

ان در جزاير دري

ي ديني و سنت ن

 . كرد

 .شيد

 . است

هاي باراني اسگل
حركت ت بيابان

 تا

 جغ

سنجش يا

هاي مختلف دوره

سعودي براي برر
ورد مطالعه قرار م

ين به ديگر نواح

 .دند

نام مروان بن ش به

ميت مطلق روميا

 .دست زد

 با تحريف مباني

ايرانفسي روانة 

 . شيعه نبود

ي را تحكيم بخش

 

ها صحيح شواليه

سمت جنگ به چه
ل هرچه به سمت

    
 

 .رست است
ساطير اقوام در د

 .رست است
ورخان مانند مس

مو ن رويدادها را
 .رست است

اكنان آن سرزمي
 .رست است

پرست بود ها بت
 .رست است

يكي از مشاورانش
 .رست است

ن دادن به حاكم
 .رست است

سي به اين اقدام د
 .رست است

تر امامان مقابله
 .رست است

جنگاوران تازه نف
 .رست است
 . شكل گرفت
 .رست است

 .غزالي بود
 .رست است
هاي زء حكومت

 .رست است
ب سلسلة صفوي

 .رست است
.ل ادامه داشت
 .رست است

يابي فئودال و ش 

 .رست است
قالي ساوان هرچ

در مقابل. شودي
  .كنند
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يا كم  2قة 

متر  8تر تا 
  

  يازدهم 45

در . گذاردي
  .گويند

  يازدهم 48

 مداري در 

 يازدهم 55

در . يابد مي

 يازدهم 57

 در قوانين 
ها تأثير ين

 يازدهم 74

- ه، شركت

 يازدهم 92

ي پيرامون 
پاي غربي، 

  يازدهم 10

ستند اما از 
 كشورهاي 

  يازدهم 11
  
 

ationgroup

 مقابل در منطق

متسانتي 1هوا از 
. مختلفي دارند
5صفحه 

 مقاوم را باقي مي
گمي (Hodo)و 

8صفحه 

هاي جنبابان
  .انده

5صفحه 

 گياهان كاهش

7صفحه 

 همگوني نسبي
ش چهارم دي بخ

4و  73، 8، 4ت 

ويژاي بزرگ، به

2و  90، 87، 84

شرايط كشورهاي 
 مانند ژاپن، ارو

7صفحه 

هسگرچه مستقل 
دون رواديد به

1صفحه 
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در. يابديش مي

شرايط و دماي هو
هايها اندازهرِن

هاي سخت وش
يسي به آن هودو

رد و منطقه بيا
ستي تفسير شده

 رويش و بلندي

يك از نواحيام
اما در. آورندمي

صفحات

هاصصي، شركت
  .دارند 

4صفحات 

»ب«مورد . ست
كشورهاي مركز

شورهاي عضو اگر
توانند بدمي» ن

ومدجامع نوبت 

سمت مركز افزاي
 .بد

سد و بسته به ش
همچنين مور. ند

كند و بخشب مي
آورد كه در انگليي

النه دما قرار دار
به درس 55فحه 

ع، انبوهي، فصل

ي دارد و هر كد
وجود مصي را به

ك محصولي تخص
رفته صنعتي قرا

ا كره جنوبي است
ك با ويژگي» ج« 

مچنين همه كش
شنگن«ي پيمان 

15  


ج(و علوم انساني 

د، فشار هوا به س
يابكز كاهش مي

 1  رسمتر مي
هستن  و پرشيب

رفته است، تخريب
وجود مي شكال به

ن ميانگين ساال
طابق با شكل صف

زايش يابد، تنوع
  .بد

جغرافيايي خاصي
انداز خاص چشم

ن اغلب مزارع تك
كشورهاي پيشرف

سنگاپور، چين يا
دهد و موردمي

اند، همك پذيرفته
 عضو كشورهاي

ازدهم؛ ادبيات و

 دليل هواي سرد
مركهوا به سمت 

6ها به آن  تا
هاي تنگد دره

ها قرار گره سنگ
اش قارچي يا ساير

ها، در بيشترينم
موارد مطساير . 

، هرچه ارتفاع افز
يابان افزايش مي

ن تقريباً قلمرو ج
 اعتقادات خود،

  ).و ناحيه

زيرا صاحبان. ست
ها در كركزي آن

پيرامون مانند س
و را نشان م و پر

.  

وان پول مشترك
در نهايت افراد

  ).ن

سنجش يا

تي سيكلون به
واي گرم، فشار ه

آت كه ضخامت 
شكل فاقد Uلي 

تخته ةر زير يا لب
هاي سنگي، قون

ندي زيست بوم
ساالنه قرار دارد

 گياهي با ارتفاع،
د ذكر شده گياها

ار دين، هر دين
وجه به باورها و

نه دو(حيه دارند 

ك محصولي است
مر معموالً بخش 

كشورهاي نيمه پ
، مراكش، نامبيا

.كندمطابقت مي

عنوپا، يورو را به
د. كنندعيت مي

 كشورهاي جهان

    
 

 .رست است
يا پرفشار يا آنت 1

كلون به دليل هو
 .رست است

ها زماني استچال
هاي يخچالدره. 

 .رست است
واد نرمي را كه در

اي به شكل ستوه

 .رست است
بندوان در طبقه

نگين بارندگي س

 .رست است
كندگي پوشش

موارد ،ش ارتفاع

 .رست است
ي براساس معيا
ود دارند و با تو

يابي هر ناححدت

 .رست است
ربوط به كشت تك

ليتي هستند كه

 .رست است
بيانگر ويژگي ك» 

ستان، نيكاراگوئه،
مالي و استراليا م

 .رست است
هاي اتحاديه ارو
ت مشتركي تبع

نه(ا سفر كنند 
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آخرين حد 
ز  بودن از 

 يازدهم 12

  يازدهم 13

س بررسي 
» قدرت«ع 

  .دهدل مي
  يازدهم 14

اين . شودي
دارانشان را 

  يازدهم 14

ملي بيشتر 

 دهم 62 و 

  . ت

تا استبداد 

ت رسانه در 

ationgroup

همچنين آ. گرند
نيازستقالل و بي

29و  128فحات 

39و  138فحات 

 سياست و بالعكس
موضوع گيرد اماي
تشكيل» قدرت«
41و  121، 118 

يست و صلح مي
افع خود و هواد

42صفحه 

تر باشد، قدرت م
  .ي جمعيت

يازدهم 151ت 

جود داشته است

مار سبب شد ت

ت ـ تجمع قدرت

 20/2/1398(  

ستقل از يكديگ
 يعني داشتن اس

صف

  . باشيد
  اي ناحيه

صف

جغرافيايي را بر
رد توجه قرار مي

تيك را يره ژئوپل
صفحات

زق بشر، محيط
توانند منات مي

ن همگوني بيشت
شوند نه همگوني
صفحات

از انسان هم وج 

در دوران استعم

 اسالمي نداشت

ومدجامع نوبت 

حيه سياسي مسا
رانجام حاكميت

  .دهدن مي

فضا دقت داشته
تركيبي و ← 

 و تأثير فضاي ج
لي و فراملي مور
 و در واقع جوهر

حقوقجمن فعال 
ست آوردن قدرت

ست و هرچه اين
ت محسوب مي

 ين جهان پيش

ود، داي ب  قبيله

 مظاهر فرهنگ

  

16  


ج(و علوم انساني 

يي دو يا چند نا
 هر كشور و سر
 كشوري را نشان

ديريت سياسي ف
تان و آذربايجان

كيب شده است
اي، مليي، منطقه

تيك اشاره داردي

كومتي مانند انج
دسستند كه با به

ؤثر اسدرت ملّي م
راكندگي جمعيت

اي. ي وجود دارد

بيشتر قومي و

اي جز حذف ره

 

)2(شناسي  عه

ازدهم؛ ادبيات و

شخيص و جداي
ديريت سياسي
تدار سياسي هر

 تحت الگوي مد
ل؛ عراق، انگلست

ترك» سياست«و 
سي اعم از محلي

تيسياسي يا ژئوپل

دم نماد و غيرحك
عمده جهان هست

ي در افزايش قد
عوامل مؤثر در پر

ام جهان تكويني

  ي مسلمان

ل از استعمار، بي
 .درآيد

جهان غرب، چار

.  روم بازگشت

امعج

سنجش يا

ترين عامل تشهم
 رسمي اعمال مد
كه استقالل و اقت

رهاي ذكر شده
فدرال ←ستراليا 

و» جغرافيا«صر 
انواع نواحي سياس

جغرافياي س دانش

هاي مرد سازمان
اسي اصلي و عم

مي، زباني و ديني
آوري از عها و فن

هان ديگري به نا

الر در كشورهاي

المي كه تا قبل
د ايلي و قومي د

دي و فرهنگي ج

فرهنگ يونان و

    
 

 .رست است
اسي كشورها مه

ر. ن كنند قلمرو
هاي خارجي كت

 .رست است
 هر يك از كشو

تك ساخت؛ اس 

 .رست است
سياسي از دو عنص
اين رشته همه ا

اي از د به شاخه

 .رست است
س سمن مربوط به
مله بازيگران سيا

.  

 .رست است
معيت از نظر قوم

هاگذاري دولته

 .رست است
هان انساني، جه

 .رست است
ـ حاكمان سكوال

 .رست است
سي جوامع اسال

صورت استبداد ه
 .رست است

 نيازهاي اقتصاد
  بان ثروت 

 .رست است
  ان پنه

 .رست است
رة رنسانس به فر
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 علوم بود

 . ست

هنگ غرب 

سفه با ادارة 

ationgroup

رد اين بخش از ع

ي و مقطعي اس

ودن، درون فره

 . ند

پرداختن به فلس

 20/2/1398(  

 و صنعت، رهاور

ا ادي اغلب دوره

 دليل سكوالر بو

پيوستن لوك مي

پ. كندتوجه نمي
 . هستي است

ومدجامع نوبت 

ا كرد و فناوري

لي بحران اقتصا

 . ند

 داشت ولي به

 ناگريز به اين بل

 .ت

ت همة امور هم ت
يادين زندگي و

 .جودات است

17  


ج(و علوم انساني 

ن اهميت را پيد

 

ميشگي است ول

دانستن رصت مي

 شاه

 اروپايي تفاوت

مبارز فلسطيني

كرده استطور مي

دهد؛ به جزئيات
 از موضوعات بني

 همة اشيا و موج

 فلسفه

ازدهم؛ ادبيات و

 مختلف بيشترين

جوامع مختلف

 ال و جنوب

 

و غنا، چالش هم

مارگر را يك فر

  اروپايي 

ة زمامداري پادش

هاي يگر انقالب

 رن بيستم

هاي م ند و گروه

ذهن او خطي به 

ن پاسخ قطعي بد
ي فلسفه پرسش

تي، دربرگيرندة

سنجش يا

ي در بين علوم

جت تأثيرگذاري 

 ور ليبراليسم

  فرانسه 

تي ـ تقابل شما

 كز و پيرامون 

د ـ چالش فقر و

كشورهاي استعم

پ در كشورهاي

د ـ اصالح شيوة

سياليستي با دي

ي آزاديبخش قر

داد  تشكيل مي

و سؤاالت فلسفي

سؤاالت بنيادين
ويژگي. تي ندارد

ستي است و هست

    
 

 .رست است
تجربي علوم ،جديد

 .رست است
 فرهنگي و قدرت

 .رست است
  منافع خود 
 .رست است

ي فرهنگي ـ ظهو
 .رست است

ي دوم ـ انقالب
 .رست است

هاي سوسياليست
 .رست است

ادي ـ رابطة مرك
 .رست است

ت اقتصادي دارند
 .رست است

ادي و سياسي ك
 .ترست اس

هاي چپ جريان 
 .رست است

هاني قدرت خود
 .رست است

كرد چپ و سوس
 . ت

 .رست است
هاي مي ـ جنبش
 .رست است

مت و پايداري را

 .رست است
 تفكر با او بوده و

 .رست است
 نتواند به همة س
رة زندگي منافات
 .رست است

ر مورد اصل هس

www.sanjeshse
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 عقل بيان 

) ي خداوند

كه  كساني

د كه انسان 

د دارند كه 
همين دليل 
شر متوجه 

د كه فلزات 

ن را تبيين 

ationgroup

 .ت تازه است

سفه را در تربيت

يعني(افوق بشر 

فتن دانايي، نزد

دهدت، نشان مي

چيزهايي وجود 
هم اعتنا است، به

جربه و دانش، بش

يابددرمي) علمي

لسفه كرده و آن

 20/2/1398(  

 .عتقد نبود

دايش موجودات

ي و اهميت فلس

  .نگيرد

ند به موجود ما

 وي بود براي يا
 .اند نبرده

 درك اشتباهات

.هايي داردديت
ي از موارد قابل

زمان و ازدياد تج

كمك تجربة عه 

. 

 .شوده مي

شهودي را وارد فل

ومدجامع نوبت 

ماوراء طبيعت مع

يرات و عامل پيد

ن شناخت حقيقي

ورد پيروي قرار ن

 .داشتوامي

توان بگويد، نمي

وجو و تالشت
ايكمترين بهره

بنابراين. نداشت

خت بشر محدود
ست و در بسياري

با گذشت ز. ست

به(ي مثال عقل 

 دل انسان است

شناخته) طبيعيات

شراق معرفت شه

18  


ج(و علوم انساني 

دانست و به ممي

ودات، باعث تغيي

 به دست آوردن

يرفته نشود و مو

مردم را به فكر و

ق بشري سخن

خاطر جستند، به
انايي، از دانايي ك

 براي او تفاوتي ن

باشد؛ زيرا شناخ
شه مشكوك نيس

درست اس 1رت 

براي.  عقل است

ت و ابزار درك،

طب(ن علم تجربي 

 بود كه شيخ اش

ازدهم؛ ادبيات و

 را كامالً مادي م

موجو ميان) ستيز

 .ست

قل انسان را در

دليل پذيخن بي

عادي و روزمره، م

لت و صفات فو

 دانا ناميده بودن
ه بود، مدعيان د

خطا و غيرخطا

بكه هست، نمي
خت حسي، هميش

اما عبار. يمشوي

  .شودمي

سوس، به كمك

سطه و روشن است

گذارانولين پايه

بن سينا در اين

سنجش يا

، ماركس جهان

جنگ و س(تضاد 

دگار نگذاشته اس

 سير و صعود عق

 اين است كه سخ

ئلي در زندگي ع

لگر كسي از عدا

اي او را كه عده
ه او متوجه شده

خت ناتوان بود، خ
 .ت

چيز، همانگونه ك
شناخ. شوندك مي

ي حسي خود مي
 .شودي

معرفت مربوط م

دربارة امور محس

واست به نحو بي

شناس بود، از اوت

شراق با فلسفة اب

    
 

 .رست است
سوفان ذكر شده،

 .رست است
 معتقد بود كه تض

 .رست است
اي از خود به ياده

 .رست است
رائه تمثيل غار،

 .رست است
قالل در انديشه
 .رست است

طرح كردن مسائ
 .رست است

وري كرد كه اگ
 .ته باشد

 .رست است
راط اين مطلب
كهي  بودند و اين
 .رست است

طور كلي از شناخ
خت چيزها هست

 .رست است
 به شناخت هرچ
س و با عقل درك
 متوجه خطاهاي
خطاهاي خود مي

 .رست است
ت، به چيستي م

 .رست است
هاي ما دشناخت

 .د
 .رست است

 شهودي، شناخت
 .رست است

يلسوفي طبيعت
 .رست است

ي فلسفة شيخ اش
. 
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 زمان خود 

وي انسان، 

دانست  مي

نوعان،  هم

ح از دامان 

- جب نيك

ر راه كسب 

القي و نيز 

 . شود ل مي

دهد  رخ مي

د جديد آن 

ationgroup

نگرا با مغالطه

 براي بعد معنو

ية عالم حقيقي

رورت زندگي با

ين است كه روح

س فعلي كه موج

عمل و تالش در

يت مسائل اخال

 ديگران را شامل

ندي، در افراد ر

در نتيجه، ابعاد 

 20/2/1398(  

ي دانش منطق،

رند، اما هر سه

م طبيعت را ساي

 نيست، بلكه ضر

ندة آن است، اي

پس. بختي استك

ها، ارادة الزم، ع

به دليل رعاي. د
  . ست

حوه ارتباط فرد با

ي تا دوره سالمن

  .برد ز بين مي

 .شود مي

.كند  عادت مي

ومدجامع نوبت 

 با مغالطه، يعني

 باهم تفاوت دا

افالطون عالم. تس

بت به حيوانات

كننمالصدرا ابداع
 .شودده مي

ن سعادت يا نيك

همندي به آنالقه

انان عمل كنند
هايي مواجه اس ت

 فكر، عقايد و نحو

 از دورة جنيني

باشد، عادت را از

 انتخاب هدف م

د به آن موضوع
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هاي مقابلهشيوه

شاني از نظرات

تدانساعتبار نميي

متياز انسان نسب

 اما نظري كه م
كاملي در بدن زاد

خير انسان. شود

ها و عالخت آن

   

دا همانند فيزيك
اره با محدوديت

ذارد هويت طرز

ل دورة زندگي،
 

 جذابي داشته ب

كه همواره مانع

ت ارائه شود، فرد
 . باشد ركز مي

 شناسي وان

ازدهم؛ ادبيات و

وين و آموزش ش

ز جهت بسياري

حسي را كامالً بي

يژگي ذاتي يا ام
 .ي آورد

الصدرا هستند،
 از نوعي روند تك

به خير منتهي ش

يل عالوه بر شنا

.شود  روشن مي

ند به راحتي ه
وش علمي هموا

گذ  و ديگران مي

راتي كه در طول
 . محيطي باشد

شرايط متنوع و

هايي است ك رك

صورت يكنواخت
سبي از موانع تمر

رو

سنجش يا

ه كوشيد با تدو

طون، هرچند از

دس، شناخت ح

 رعايت اخالق و
ه اخالقيات روي

 مورد اعتقاد مال
ديگر، روح پس

كه بداند لي مي
 .ست

راي كسب فضاي

عيت ناشناخته 

توانن ناسان نمي
وط به انسان، رو

كه فرد بين خود

گي افراد و تغيير
وامل وراثتي و م

 لحاظ معنايي، ش

م انحرافي، محر

ص ميشه بهوجه ه
ختي و ثبات نس

    
 

 .رست است
ن كسي است كه

 
 .رست است

 برگسون و افالط
 .اري قائلند

 .رست است
 برخالف پارميند

  
 .رست است

ها معتقدند كه
كه انسان ناچار به

 .رست است
هاي داده شده،
خيزد و به بيان د

 .رست است
ل اخالقي را فعل

 فعل اخالقي است
 .رست است

خالق معتقدند بر
  .زم است

 .رست است
وش علمي، موقع

 .رست است
شن ز موارد، روان

هاي مربو ژوهش
 .رست است

ن تمايزي است ك
 .رست است

ن معتقدند ويژگ
لول دو دسته عو

 .رست است
رد توجه اگر به
 .رست است

ها يا عاليم حرك
 .رست است

موضوعي مورد تو
د كه اين يكنواخ

www.sanjeshse

در 2گزينه  .21
ارسطو اولين

.رو شودروبه
در 4گزينه  .22

سهروردي،
اهميت بسيا

در 1گزينه  .22
هراكليتوس
.نه خود آن

در 3گزينه  .22
هداروينيست
باعث شده ك

در 3گزينه  .22
ههمه عبارت
خجسم برمي

در 1گزينه  .22
افالطون فعل
بختي شود،

در 4گزينه  .22
فيلسوفان اخ

ها نيز الزآن
 
 

در 2گزينه  .22
به واسطه رو

در 4گزينه  .22
دربرخي از 

پيچيدگي پژ
در 3گزينه  .22

هويت همان 
در 1گزينه  .22

شناسان روان
تواند معل مي

در 2گزينه  .23
موضوع مور 

در 1گزينه  .23
منظور از مح 

در 4گزينه  .23
وقتي يك مو

يابد را درنمي

erv.ir
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@sanjesheduc

تري انجام 

 جايگزيني 

 فاصله، اثر 

ي جديد از 
سواري  رخه

  . م

 . گويند

كاري را كه 
 فرد ايجاد 

ناختي آن 

 

ationgroup

شيم، بازيابي بهت

گذشت زمان يا

يادگيري با. ود

هاي  در موقعيت
كسي كه دوچر

 . رده است

مواجه هستيم) ب

گ ش ـ گرايش مي

كنند هر كا  مي
 اين اعتقاد در

ال از عالئم شن

 20/2/1398(  

شته باششتري دا

افظه به دليل گ

شو ري قبلي مي

داند، سئله را مي
ك.  انتقال گويند

ديد را آسان كر

وضعيت مطلوب

حاً تعارض گرايش

ها فكر آن. دانند
ند، در نتيجه،ان

طور مثا به   كه

ومدجامع نوبت 

هاي بيش ه نشانه

واد اطالعاتي حا

ديد، مانع يادآور

هاي حل مس ش
 حل مسأله را

رد، يادگيري جد

(سي به راه حل 

 . باشد خطر مي

 . ه پيش رود

ستني را اصطالح

 .ت

د ت مرتبط نمي
دا خود رفتار مي

شود ي ديده مي
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سته  است هر چه

، محو شدن مو

يادگيري جد.يد

 . خر است

كسي كه روش. د
هاي گذشته بر

گذشته فرتجربه 

و حالت دسترس 

هاي آن خ مالك

مرحله به مرحله

ع جذاب و خواس

كند، نگرش است

ش را با پيشرفت
 را مستقل از خ

تاري و هيجاني
 . شد

ازدهم؛ ادبيات و

ن اطالعات وابست

ظه كوتاه مدت

صله استفاده كني

هاي شروع از آخ

گذارد ه تأثير مي
ه تأثير يادگيري
، در اين مثال ت

)ضعيت موجود

شد كه يكي از م

گيري بايد م ميم

خاب دو موضوع

ك رد را كنترل مي

 است كه كوشش
پيامدهاي رفتار

  

 . ي است

، جسماني، رفت
با  عصبانيت مي

سنجش يا

هاي آن  به نشانه

طالعات در حافظ
  . د است

 يادگيري با فاص
 

ه اي از روش ونه

در حل مسئله ا
ت. كند تفاده مي
گيرد دتر ياد مي

وض(وجود مسئله 

باش گيري مي ميم

وب، هر نوع تصم

گيري براي انتخ م

نچه كه رفتار فر

ربوط به افرادي
يعني پ. رسند ي

.ترل او نيستند

 تغيير در زندگي

هاي شناختي، ت
هيجاني، ترس و

    
 

 .رست است
العات از حافظه

 .رست است
ليل فراموشي اط
ي با موارد جديد

 .رست است
ل اثر تداخل، از

. دهد اهش مي
 .رست است

سي معكوس نمو
 .رست است

ته بر توانايي ما
 حل مسئله است
تورسواري را زود

 .رست است
له، با دو حالت و

 .رست است
صطالحات تصم

 .رست است
ن به نتايج مطلو

 .رست است
 ناشي از تصميم

 .رست است
فرد آنچهاي  سته

 .رست است
موخته شده مر

 به موفقيت نمي
 رويدادها در كنت

 .رست است
رو شدن با  روبه

 .رست است
صورت  رواني به

ركز و از عالئم ه

www.sanjeshse

د 3گزينه  .23
بازيابي اطال

 . شود مي
در 1گزينه  .23

ترين دل مهم
مواداطالعاتي

در 4گزينه  .23
براي كنترل
تداخل را كا

در 2گزينه  .23
روش مهندس

د 3گزينه  .23
تجربه گذشت

ها براي آن
داند، موت مي

د 3گزينه  .23
در هر مسئله

در 2گزينه  .23
اين واژه از ا

در 4گزينه  .24
براي رسيدن

در 1گزينه  .24
تعارض فرد

در 2گزينه  .24
در كنار خوا

در 4گزينه  .24
درماندگي آ
انجام دهند

شود كه مي
در 3گزينه  .24

فشار رواني،
در 1گزينه  .24

عالئم فشار
نداشتن تمر
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