
 
 
 
 
 
 
 

 

 

  

  :باشد از طريق سايت اينترنتي زير قابل مشاهده مي آناري ، عصر روز برگزآزمون ةكارنام

www.sanjeshserv.ir  

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

    sanjesheducationgroup@  هاي آزمايشي سنجش كانال تلگرام آزمون
 

13از  8ون آزمـ  

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

، آدرس  هـا  مندي از نظرات ارزشمند شما عزيزان در خصوص ايـن آزمـون   هاي آزمايشي سنجش و بهره در امر آزمون
هاي ارزشمند  شود، ديدگاه از شما عزيزان دعوت مي. گردد معرفي مي test@sanjeshserv.comپست الكترونيكي 

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

آزمايشي  آزمون پاسخ تشريحي
  پنجممرحلة ـ  سنجش پيش

)25/11/1398(  

  )پيش( علوم انساني
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@sanjesheduc

ود را نگـاه   

: ـ منسـوب   

صرخسـرو    

  .ت

مراعـات  » 

ـاي بـردن     

ationgroup

داري، خـو شـتن 

غزش و گنـاه ـ

 اسـت و اثـر نا

ين و شكن است
  .رخسار است

 دريـا و سـاحل  

اع دوم بـه معنـ

(  

خويش:  تماسـك  

خطا، سهو و لغ: 

  .سايي بودند
 عبداهللا انصاري

  .د
به معناي چين» 

معناي چهره و ر

موج،«هاي  واژه

در مصـرا» ـري 

)25/11/1398 جم

  داندن
 

گل سـرخ:  ورد

  ستايش: ت

  .شود مي

درست آنها زلّت

ي سيستاني و كس
ب از آثار خواجه

   جناس تام
شود ويشاوند مي

چين«صراع دوم 
 مصراع دوم به م

  تشبيه: شيشه

سلوب معادله و و

بـ«، دور، پـاك  

2 



پنجمرحلة (ساني 

  اح كردن
روي برگرد: اض
 بازي كردن: ث

گيري، كناره: ت

  فت
رمي است ـ نعت

  آفتاب 

ترسناك معني م

ستند كه شكل د

  .سانيان
فردوسي، فرخي
چرا كه اين كتاب

شوند نه تي مي
خو:  مصراع دوم
در مص ين است،

نقاشي است در

 تشبيه، چون ش
  .تي است

اس: ن مصراع اول

مصراع اول مبرّا

دبيات فارسي

ش پيش؛ علوم انس

مزا: گ، مداعبت
 فرمانروايي، اعرا
گرداندن، مالعبث

 داشتن، مجانبت

درك و درياف: ط
سفرة چر: ـ نطع

ن هنگام غروب

ت» هايل«ي كه 

هس» منصوب« 

يان است نه سا
عنصري،: زنوي

ادرست است چ

اس ناقص حركت
خود، در: ع اول

 اول سرزمين چي
ل شكل، نقش، ن

اضافه: اغ صبح
اس ناقص حركت

.  
تر شدن ي روشن

در م» بري«اند، 

 زبان و اد

سنجش

شلوار، لنگ: ، ازار
حكومت: مارت

روز برگ:  اعراض

ارزش: را كردن

 و حيا ـ استنباط
شكايت ـ: عرض

ي آفتاب و آسمان

ت است در حالي

و» ذلّت«اند  شده

  .ت نه غزلسرا

بارة تاريخ ساماني
 دورة محمود غز

نا» زادالعارفين«

استاد جنا: اُستا 
در مصراع» ويش
در مصراع» ين
مصراع اول در» 

آميزي، با حس: 
جنا: نشان:  مهر

.ست، محبوبان ا
مثالي است براي

ا جناس تام): ري
  رحم كني 

    
 

 .رست است
فريفته،:  غرّه) 1
مغرور، ا: غرّه) 2
چهره،: عذار): 3

 .رست است
كر(هاي  ت واژه

  .ت
 .رست است

شرم: حجب) 2
عرض؛ آبرو، ع) 3
سرخي: شفق) 4

 .رست است
درست) ط، فاصل

 .رست است
غلط نوشته شه 

   شده، ملقب
 .رست است

ر قصيده سراست
 .رست است

تاريخ بيهقي درب
شاعران معروف
در ميان آثار او 

  .ن است
 .رست است

ايستا، برپا و: تا
خو«هاي  واژه) 1
چي«هاي  واژه) 2
»صورت«واژة ) 4

 .رست است
خندة خشك) 1
محبت،: مهر) 2

ره از زيبا رويان،
مصراع دوم م) 3

  .سب دارند
بري، بر) (4(ي 

:رحمت ببري :

www.sanjeshse

  
  
  
در 4گزينه  

1(در گزينة 
2(در گزينة 

3(گزينة در 
در 4گزينه  

معناي درست
است) داشتن

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

در 3گزينه  
واسط: حايل(
در 2گزينه  

هايي كه واژه
نسبت داده

در 2گزينه  
خاقاني شاعر

در 2گزينه  
ت) 1(گزينة 
ش) 3(گزينة 
د) 4(گزينة 

زادالمسافرين
در 3گزينه  

هاي است واژه
1(در گزينة 
2(در گزينة 
4(در گزينة 

در 4گزينه  
1(در گزينة 
2(در گزينة 

استعار: بتان
3(در گزينة 

نظير يا تناس
هاي در گزينه

رحمت بري
  

erv.ir
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@sanjesheduc

س چشـم   
  .ونه بماند

/ كسـي  /   

/ ي / كـس  

سم اسـت  
» شيريني«

 جمله نياز 

 و آمـال و      

د بگـذرد و  
خن سـنج    

ationgroup

مي كه گل نـرگس
 بيمار و خمارگو

تـر/ ـِــ  / رخت 

كـ/ تـر  / تو / ت 

  متمم

  تمم

مصدر از مقولة ا
«رود و واژة   مي

ود بنابراين فعل

  .است» ني

.  
يدن بـه فرجـام

شد چون از حد
ن شـناس و سـخ

(  

  پارادوكس: د
گويد هنگام   مي

 به همان شكل

در/ بر / نه / گر 

درخت/ بر / نه /  

سه جزيي با م=  

سه جزيي با مت 

مصدر است و م 
به كار» از«افة 

رو بكار مي» از« 

  .م اسم است

سخة خطي قرآ

نهد در ميان مي
 رازپوشـي رسـي

سخن با ارزش با
هاي سخن انسان

)25/11/1398 جم

فهمد  چيزي نمي
رده است، شاعر

گيردرا فرا ن تو

گ/ و / است / سزا 

گر/ و /  φ/ ت 

دارد» با«ضافة 
  سند

.دارد» به«ضافه 

»ساختن«ضمناً 
واره با حرف اضا

 با حرف اضافة

متمم» ريشتگان

نس«عد از عبارت 

ن راز با ديگران د
نجام رازداري و

ت هر چند كه س
گويد تنها ا م مي

3 



پنجمرحلة (ساني 

  تباه شدن
ش و مغز شده

ليل شاعرانه آور
ت شيوة چشمان

س/ و / ـَـ م / د 

است/ سزا / و /  

  .شود  مي
ه نياز به حرف اض

سه جزيي با مس 
 نياز به حرف اض

دارد ض» با«افة 
واژة سرشار همو

كه همواره» دن
 

فر«نابراين واژة 

بع» را«ي درست 

گويي، او نيز اين
يد دارد كه سرانج

آزردگي است و 
لي كه بيت دوم

  ) گزيده گوي

ش پيش؛ علوم انس

  هي

 دچار خطا و اشت
وجود انسان دانش

نة گل نرگس د
ت و چون نتوانست

بيفكنند/ بر / نه  

ـَ م/ ـَـ ند / كن 

  

 جزيي با مسند
كه» درآميختن«

=ه مسند دارد 
كه» پرداختن« 

ياز به حرف اضا
و )2(در گزينة  

پرسيد«ز مصدر 
 . مم فعل است

دارد بن» با«ضافه 

فعول بيايد، جاي

د را به ديگري گ
ين موضوع تأكي

ي موجب مالل
در حال. شود  مي
كم گوي و(ند 

سنجش

اضافة تشبيه: ت
  ستعاره از دنيا

كنايه از»  پاي
حال كه سراپاي و
ي چشم خمارگون
نين بيمار گشت

/و / دارم / ايه 
 

افك/ بـِ / بر / نه 
  تكواژ 29 = 

  اليه ت مضاف
  اليه يه مضاف

اليه اليه مضاف ف
   صفت

سه: دارد» ست
«از مصدر » اند 

نياز به» آيند  مي
از مصدر» ازيم

ني) زگاري كردن
.متمم اسم است

از» مپرس«ول 
متم» ان عجز ما

نياز به حرف اض

فاصله بعد از مف

خودنكه اگر راز 
بر اي) 4و  3، 2( 

د دارد كه پرگويي
موجب آزردگي

آور د بر زبان مي

    
 

 .رست است
خواب غفلت» ت«
اس: غمكده» ب«
لغزيدن» «الف«
در عين ح» پ«
شاعر براي» ث«

ي تو را ديد چن
 .رست است

سا/ نه : اي بيت
 واژه 21/ = د 

  :هاي بيت
ن/ و / ـَـ م / دار 
/ـَـ د / زن / ي 

 .رست است
صفت: اران وفادار

الي مضاف: ارانش
مضاف: ت عاشورا
قيد : سيار عالي

 .رست است
اس«فعل اسنادي 

درآميخته«دوم 
به شمار«: سوم

پرد مي«: چهارم
 .رست است

ساز: ساختن) (1
م» زمانه«و » ژه

  .ست
فعل مصراع ا) 3

ساما«رد، و واژة 
ن» آشنا«واژة ) 4

 .رست است
مفعولي بايد بالف

 .رست است
زداري است و اين

هاي ه در گزينه
  

 .رست است
 اين نكته تأكيد
ي صورت گيرد م
ون در و مرواريد

www.sanjeshse

در 1گزينه  .
«در قسمت 
«در قسمت 
«در قسمت 
«در قسمت 

«قسمت در 
خمار و زيباي

در 3گزينه  .
ها تعداد واژه

زند نمي/ تبر 
تعداد تكواژه

د/ سايه / نه 
مي/ نِ / تبر 

در 4گزينه  .1
مظلوميت يا
مظلوميت يا
تداوم نهضت
جان ماية بس

در 1گزينه  .1
ف: جملة اول

فعل جملة د
فعل جملة س
فعل جملة چ

در 3گزينه  .1
1(در گزينة 

واژ«نه فعل 
متمم اسم اس

3(در گزينة 
به متمم دار

4(در گزينة 
در 3گزينه  .1

نشانة م» را«
در 1گزينه  .1

تأكيد بر راز
در حالي كه
.آرزوهاست

در 2گزينه  .1
بيت اول بر
فراوان گويي
سخناني چو

erv.ir
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@sanjesheduc

رسـاند در   ي
اعتبـار   بـي 

ام،  ار شـده       

رشته شده 

  .ست

سـت جـاي   

ـان تأكيـد        

يـن سـبب     

صـيب مـن     

گويـد    مـي  
شود  ن مي

 بـه شـوق    

ationgroup

 به خورشيد مي
ارزش و ب يز بـي  

ـن گـل يـا خـا

ت او چنين سرا

ي نيسرو نگونسا

پسزگـار دون و   

 بـدان و بيگانگـ

پنـداريم بـه اي ي 

ي اسـت كـه نص

)1( در گزينـه  
ن در برابر ديگرا

گويـد مـي ) 4( 

(  

 تالش، خود را
اي نـاچي نند ذره

آيـد، اگـر مـ ـي 

چرا كه اصل و ذ

د جز بدبختي و

گويـد روز مي) 4

ز مصـاحبت بـا

 را نامساعد مـي
  .خورد  مي

 بهترين تقديري

ت در حالي كه
ي و سرخم كردن

ي كه در گزينة

  

!  

)25/11/1398 جم

 خود با سعي و
عالم در نظرم ما

دست مـهمان به
  . ندهد

شود چ ديل نمي

ت انديش نيستند

4(لي كه گزينه 

بـه پرهيـز از) 4

 ستارة بختمان
به چشم) 2(نه 

شراب و زلف يار

ي و سوختن است
موجب وابستگي

شاره دارد درحالي
  .م

.شود  تبديل مي

 منه حذف شده

4 



پنجمرحلة (ساني 

ه ظاهر ناچيزي
تجلي شود دو ع

باشي هن كاشته
اي جز خرمايوه

ه لعل گهربار تبد

نگر و عاقبت ينده

شاره دارد در حا

4(ي كه گزينـة  

و اگر تقدير و ت
 مفهوم در گزين

  .رسد مي
  .د

ه است و جام ش

فايدگي، تباهي ي
 تعلقات خاطر م

گويي اش  مديحه
ام وزگار دل بريده

اران به مرواريد
  .ن اشاره دارد
  .داشته باش

!  
 چون مستثني

بان عربي 

ش پيش؛ علوم انس

همه سبكي و به
ل و زيبايي تو مت

خمي كه بر زمين
خت خرما نيز مي
ست كه هرگز به

ام كساني كه آي

 روزگار و دنيا اش
  . بگذار

ره دارد در حالي

ت خودمان است
زنيم اين رقم مي

تو نيز به پايان م
دكن ع اشاره مي

واره با من همراه

ثمري و بي ام بي
 هستند چرا كه

  .د است

ق و چاپلوسي و
ف او از خلق رو

در مقام صبر با 
جور و جفاي آن
صبر و بردباري ند

4و  1رد گزينه 
ي ترجمه شود

 زب

سنجش

گويد كه ذره با ه
گويد اگر جمال 

يد هر دانه و تخ
ريده است، درخ
ذاتش اينگونه اس

گويد سرانجا مي 

وفايي و جفاي ي
ص و آز را كنار

ايداري دنيا اشا

 سرنوشت بدست
ت را براي خود ر
ت و طالع نيك ت

دن ستاره و طالع
 است بخت همو

سرانجا: گويد مي
 زير بار و فشار

 چنين غمي آزاد

ه پرهيز از تملق
ن به انعام و لطف

:بر مفتاح الفرج
وفايي دنيا و ج بي

د از من توقع ص

، ر ست نه معلوم
رت مثبت تأييد

    
 

 .رست است
گ  مي) 4و  3، 1(

مي) 3(ر گزينه 

 .رست است
گوي مي) 2( و) 1

ن مرا اينگونه آفر
سنگ سياه ذ) 4

)3(ه در گزينة 
 .رست است

به بي) 3، 2، 1(
ست بنابراين حرص

 .رست است
به ناپا) 3، 2، 1(

 .رست است
معتقد است كه
ود اين سرنوشت

گويد بخت مي) 1
به مساعد شد) 3
شاعر معتقد) 4

 .رست است
م) 4و  3، 2(ي 
دهند يوه ميه م

حال سرو كه از
 .رست است

به) 3و  2، 1(ي 
 پادشاه و رسيدن

 .رست است
گويد الصب مي) 1

به بي): 4و  3(ي 
گويد شاعر مي) 2

 .رست است

فعل مجهول اس 
ت جمله به صور

www.sanjeshse

در 2گزينه  .1
(هاي  گزينه

حالي كه در
  .شود مي

در 3گزينه  .1
1(در گزينة 

آفرينندة من
4(در گزينة 

  .است
در حالي كه

در 4گزينه  .2
(هاي  گزينه

آسايش نيس
در 4گزينه  .2

(هاي  گزينه
  .نمايد مي

در 2گزينه  .2
ناصرخسرو م
است كه خو

1(در گزينة 
3(در گزينة 
4(در گزينة 

  .شده
در 1گزينه  .2

هاي در گزينه
درختاني كه
و خوشا به ح

در 4گزينه  .2
هاي در گزينه

بوسي دست
در 2گزينه  .2

1(در گزينة 
هاي در گزينه

2(در گزينة 
     
   
  

در 3گزينه  .2
←ُتَرّد ) 1
بهتر است) 2

erv.ir
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@sanjesheduc

و ! لخامسـة

!  

 

ationgroup

  !مفرد

الست است نـه  

 

ف است نه سالم

 ! ل مصدر باشد

  !ت

(  

ه مجمع است ن 

درس الخـامسس 

 !ني شده است

صحيح و مضاعف

ست بايد تعامل

عل مقاربه نيست

)25/11/1398 جم

← الليالي) 3

رد مذكر است پس

مبن :ِانفصام) 4

ص ←أحّب  )2

تعاملَ فعل ا) 2

فع 2اربه گزينه 

5 



پنجمرحلة (ساني 

 2!  
  !ست

 3

مفر االسـبوعـ   4

  !]ِص

 4

 

 

ه قواعد فعل مقا

ش پيش؛ علوم انس

و 1ي رد گزينه 
غلط ا» حالي كه

 ! يست

  !فرد

«  

4و  3ست است 
  !س

  !ه

خصائص[گيرد  ي

  !ر نيست
  ت نه نوعي

  

  !اهري
 

 ! ل

 ) نه طيور! (ائرَ
 

د كه با توجه به

سنجش

 است نه متعدي
در ح«اليه پس 

ر ترجمه عربي ني
  !كشيد

جمع است نه مف

  !هايي اله

  ! جمله است

»!ُمتوّکالً ق باشد 

درس ُکّلهال است 
ست نه بر عكس

ت نه مفعول فيه

 پس كسره را مي

ارد چون مجرور
ق تأكيدي است
! ه جمله حاليه

محالً است نه ظا
! موز الفاء است

دوم است نه حال
  !رد نه فرعي

د مفرد باشد طا
 ! مقدم نداريم

فعل مقاربه نباشد

    
 

 .رست است

فعل الزم ← 
صفيه دارد نه حا

 .رست است

در  مادر دلسوز
ك كشد نه مي مي

 .رست است

ايد ج آيا نديده ←
 .رست است

نكره است مقا ←
 .رست است

ه نسبت مفهوم
 .رست است

مشتق«ل است؛ 
 .رست است

جمع غير عاقل 
درست اس  اثنتين

 .رست است
است اليه مجرور 
 .رست است

ون مضاف شده
 .رست است

اعراب فرعي ند 
مفعول مطلق ←
نهخبر است  ←

 .رست است

مجزوم م ← كَ 
معتل نيست مهم

 .رست است

مفعول به د ←
اعراب اصلي دار 

 .رست است
ي نفي جنس بايد
نفي جنس خبر

 .رست است
ل آن است كه فع
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  !           رين

ـرف اسـت   

ـه خداونـد   

ationgroup

!ول وجود دارد

 تهاجر نه تهاجر

غير منصـ ← 

در پرتو ايمان بـه

(  

ط يك فعل مجهو

كانت) 3 

تالميـُذ )4! شود

  !دارد

  .رد

  .گردداط مي

قيقي دندگي ح

  .ن اشاره دارد

)25/11/1398 جم

ها فقط ير گزينه

  

ش ف ميحذ) ن(

ني منه وجود د

  !هستند

  !ريم

  .ح است

ستاخيز اشاره دا

استنبا» ي است

يابي به ز دست

ف برتر پوشش آن

6 



پنجمرحلة (ساني 

حالي كه در ساي

!است نه مازالوا

(ن مضاف شده 

ها مستثن ر گزينه

مضاف همناداي 

مله يا نسبت دار

!  

صحيح) 1(گزينه 

ف تحقق عالم رس

  .ست

 آور رحمت الهي

 دوستي است و

به هدف ﴾...ساً 

ن و زندگي

ش پيش؛ علوم انس

ول هستند در ح

  !شبهه است

مازال صحيح) 

چو مو المدرسـة

ر داريم در ساير

ها م  ساير گزينه

ها تمييز جم ينه

!باشد مي بتَسموا

  !هد

يان است پس گ

به ظرف ﴾ اَخَّرَ

گناه ا دوري از 

كه پيام) ص(ر 

نسان محبت و

نزلنا عليكم لباس

 دين

سنجش

مجهو ] استشهد

ت لكنَّ حرف مش

 2(

معلم) 2! ح است

داريم پس حصر

ت در حالي كه

ريم در ساير گزي

إبشد صحيح آن 

ده القاً معنا نمي

بلش را عطف بي

يومئذ بما قَدم و

 زندگي، راه حل

  .ت

 خويي در پيامبر

ها و كارهاي ايم

يا بني آدم قد ان 

    
 

 .رست است
ولد،[هاي  فعل 

 .رست است

حرف عطف است
 .رست است
 !ن نه معتقداً
 .رست است

صحيح ←ترٌم 
  !گيرد

 .رست است
مستثني منه ند 

 .رست است
 منادي علم است

 .رست است
تمييز مفرد دار 

 .رست است

ه صورت امر باش
 .رست است

معناي جمله اخال
 .رست است
دهد قب وضيح مي

 .رست است
ينبأ االنسان يو ﴿

 .رست است
ضور خداوند در
 .رست است

ردوس برين است
 .رست است

م وجود درشت
 .رست است

سياري از تصميم

 .رست است
﴿ و آيه شريفه 
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  )سوم13

  .مطالبه نمايد

(  

 

  .ود

دوم و 3درس (

ا در خواست و م

)25/11/1398 جم

  .ستند

  ﴾ مودةً

  .ت

  .باشدي

  

 .قرار داده است

  .كندمي

شو، تسليم نمي

.ه خواهد داشت

ي خدا فضل او ر

7 



پنجمرحلة (ساني 

ردان نامحرم هس

  .دا را شاكرند

م عليه اجراً الي

ي آن جوامع است

 آيندة تاريخ مي

.گرددكميل مي

مندي دينشان قر

 انسان معرفي م

شود به گناه مي

شت را به همراه

ست كه از سوي

  .ند است

  .د دارد

ش پيش؛ علوم انس

براي مر) ن برادر

ن هستند و خد

قل ال اسألكم ﴿ 

ابع تغيير دروني

ر نگاه مثبت به

تك» مت اسالمي

ي و الفت و ارجم

ود خود را بهاي

ي آوردن انسان

جاودانگي در بهش

يت انسان اين اس

خر از اراده خداون

يفر تفاوت وجود

  .يل شود

  .كنند

 .گرددهوم مي

سنجش

 دختر عمو ـ زن

ول اعتقاد مصون

ن از اهل بيت،

موجود جوامع، تا

ي است و انتظار

ت ديني ـ حكوم

ر و براي دوستي

  .ط مي گردد

ت و خداوند وجو

ي كه سبب روي

ت و خواري و ج

مأموري ﴾...ضله 

انسان مؤخ رادة

يان پاداش و كي

رت و اندوه تبد

نمي ف آن عمل

وي و معنوي مفه

  .امعه است

    
 

 .رست است
خواهر زن ـ(ل 

 .رست است
ي سخت از تحو

 .رست است
ه با اطاعت كرد

 .رست است
بر تغيير وضع م

 .رست است
ي امري غير عادي

 .رست است
معنوي ـ مرجعيت

 .رست است
بل مردم و رهبر

 .سترست ا
استباط» ز نيكو

 .رست است
رامت نفس است

 .رست است
مشروع درونيي نا

 .رست است
دوري از ذلّت وتر،

 .رست است
لتَبتغوا من فض ﴿

 .رست است
قرار است و ا بر

 .رست است
ت فضل الهي، مي

 .رست است
اه به تلخي حسر

 .رست است
  .وند است

 .رست است
، امام و بر خالف

 .رست است
هاي دنيو نعمت

 .رست است
هاي جات بنيان
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  .دهد امل مي

(  

  .ند

  

  .باشد ان مي

  .ست

.م شهوات است

نها را به طور كا

)25/11/1398 جم

كنن ران دراز مي

.گويند مي عامه

ص و ارزيابي ايما

تر اس كامل لذت 

رق شدن در عالم

داشته و پاسخ آ

هاي ديني

8 



پنجمرحلة (ساني 

به حقوق ديگر ز

و به آن هدايت ع

  .د

  .د

يار براي تشخيص

احساس الم و خ،

گذر دنيوي و غر

  .ست

رتباط مفهومي د

ه معارف  اقليت

ش پيش؛ علوم انس

  .انجامد 

زوني دست تجاو

  داري

هدفشان است و

باشد ماهنگ مي

داند مي) غيب(ن 

  

ي، بهترين معيق

  

مادي بودن برزخ

هاي زودگ ه لذت

تر اس تر و قوي كم

  .داردد 

ها ار ها و حادثه 

 فرهنگ و م

سنجش

ري عقيدتي مي

  .ي است

هاي درو و ناپاكي

 استقامت و پايد

حركت به سوي ه

كتب جامع و هم

ش آشكار و نهان

.كم بر آن است

ت روحي و اخالق

.آيد ه وجود مي

ك انسان و غير م

سرگرم شدن به

چون از بقيه محك

در انسان كاربرد

ي در همة پديده

  

    
 

 .رست است
خالقي به ماديگر

 رست است
ت زشت اخالقي

 .رست است
 به علت ترس و

 .رست است
سئوليت كردن و
 .رست است

روي خاص و ح
 .رست است

گوي، مك ي جواب
 .رست است

شكل از دو بخش
 .رست است

ت اقتصادي حاك
 .رست است

دار و خصوصيات
 .رست است

و عمل شكاف به
 .رست است

  ي
 .رست است

  .ي است
 .رست است

يش قدرت درك
 .رست است

ليل انكار معاد، س
 .رست است

عاد اشاره دارد چ
 .رست است

ن مفاهيم كلي د
 .رست است

بخشي يه وحدت
 .رست است

.ولي اشاره دارد

www.sanjeshse

در 3گزينه  .5
ماديگري اخ

در 3گزينه  .5
صفاتگناه و 

در 4گزينه  .5
بعضي افراد

در 2گزينه  .5
احساس مس

در 2گزينه  .5
به وسيله نير

در 4گزينه  .5
دانش بشري

در 1گزينه  .5
جهان را متش

در 1گزينه  .5
تابع مناسبات

در 3گزينه  .5
اعمال و كرد

در 4گزينه  .6
بين عقيده و

در 1گزينه  .6
مكاتب مادي

در 1گزينه  .6
حيات دنيايي

در 4گزينه  .6
به علت افزاي

در 4گزينه  .6
ترين دل مهم

در 2گزينه  .6
به امكان مع

در 1گزينه  .6
براي ساختن

در 2گزينه  .6
طرح و نظري

در 2گزينه  .6
رابطة طوبه 
  

erv.ir

  
  

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68



  
 

 

@sanjesheduc

 

Part A:
 

  .ود

پـس  . ودشـ 

ationgroup

: Grammar

شو  استفاده مي

ش مـي  تفادهاس )

  .شود

 

(  

r and Voca

so قبل از فعل

(quality + s

to ش استفاده مي

  .خورد ن مي

 .كنم مهم باشد

  .شود 

)25/11/1398 جم

  .ست

abulary 

 as to, to, in

size + color

  .شود فاده مي

 ،not  قبل ازo

 و كل خانه تكان

كن ست و فكر مي

لت استفاده مي

9 



نجپمرحلة (ساني 

  .باشد سم مي

خودش اسش از 

  

  .شود ده مي

n order toز 

r + nationa

استف toمصدر با 

  .شود مي

 در حالت منفي

كنند و صدا مي

د؛ آن جالب اسي

كه توسط يك مل

 زبان

ش پيش؛ علوم انس

 نظرية ماترياليس

  .سان است

  .ست

هستي و وجودش

.علت نياز دارند

رت الوجود ناميد

از منيكميحبت 

lity + mate

و بعد از آن از م

whe استفاده م

آيد كه مي toا 

ها سر و د، پنجره

يي كنا بررسن ر

د چيزي باشد ك

سنجش

  .باشند ف مي

ز موارد شكست

د غير مادي انس

نگر اس دي آينده

الوجود، ه  واجب

هست شدن به ع

حال نيست ضرو

صح دادن كاري

erial + noun
  .ه است

شود و ستفاده مي

ereas جمله از 

اصدر بورت م ص

كند گاه عبور مي

آشنايي نداريد آ

ي باشد بلكه بايد

    
 

 .رست است
ض نظريه تصادف

 .رست است
يت در انسان از

 .رست است
هاي بعد ز ويژگي

 .رست است
شتن عقل، موجو
 .رست است

 اعتقاد دارد كه
 .رست است

ها براي ه ممكن
 .رست است

ود و نبودش مح

 .رست است
رد هدف انجام د

 .رست است
(nت به صورت 

آمده) 1(يب در 
 .رست است

قبل از صفت اس
 .رست است

مفهوم تضاد در
 .رست است
promise به
 .رست است

ي قطار از ايستگ
  دا كردن

 .رست است
با اين موضوع آ 
 

 .رست است
ن نبايد مصنوعي

  ي
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Part B: 

تفاده قـرار   

Part C: 

ationgroup

  .كر كنم

Cloze Test 

ختلف مورد اسـت

Reading Co

(  

ي فكورت جدص

.  

هاي مخ سايت ب

omprehensi

)25/11/1398 جم

ع به ص اين موضو

  .بگويم

شوند روخته مي

  .آورد هم مي

  .كنيم ي

  .ت

تنوع از طريق وب

on 
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نجپمرحلة (ساني 

رم كه در مورد

شه چيز زيادي بگ

ر سال جديد فر

  .اند

ت مفيد را فراهم

wh استفاده مي

آمده است) 4(ر 

  .ست است

رد موضوعات مت

 .............. .ت كه 

 .نزديك است 

  ست؟

ش پيش؛ علوم انس

 زمان كافي ندار

ي شكستن شيش

ها د  كدام كتاب

ماه بما 6ل باشد 

 بااليي از اطالعا

henز ست پس ا

هترين ترتيب در

the mos درس

طالعات در مور

تجربي اين است
  خص كنند

.............. معني 

  .علق دارد
  ش

انگيز اس بحثيژه 

سنجش

باشم، من حتي

ز شنيدن صداي

بيني كند كه ش

دارند كه مايل ز

ترسي به حجم

مان مورد نياز اس

 مفهوم جمله به

tترتيب كلمات 

آوري ا راي جمع

صلي تحقيقات ت
انسان را مشخ بر 

"namely به

تع............ فت به 
مربوط به خودش

ناسي به طور وي

    
 

 .رست است
 بخواهم صادق ب

  ت جدي
 .رست است

 نتوانستم قبل ا
  كار را دادن

 .رست است
خواست پيش مي
  ي

 .استرست 
ياز به كارگري ن

  غب

 .رست است
رنت امكان دست

  ي 
 .رست است
زم ه،مفهوم جمل
 .رست است

ترتيب كلمات و
 .رست است

مفهوم جمله و ت
 .رست است

تواند بر ميرنت 

 .رست است
ق متن، هدف اص
رواني تأثيرگذار
 .رست است

"، كلمه 4خط 

 .رست است
شناسي پيشرفت ن
م ةخاص مطالع 

 .رست است
شن م شاخة روان

   پيشرفت
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mx = −  

m x 2  

x =  

صـفر   θر    

r x= 2  
x =22  

x −2  

ationgroup

A  

A  

x
m

− +1 3

x x m+ = 3

m
, y

m +2
3

1

ت بـه ازاي هـر

x

x +2 1

x− − =2 1

(  

  ............. .جز 

= ABطول  8

ACطول  =

   
  

x(m +2

m

m
=

+

2
2

3
1

نهايـت  آنها تا بي

x ,x 1 2

)25/11/1398 جم

رس هستند به ج

 

8
+ =2 28 6

m tan=

 

) m+ = 1 3

راين حاصلضرب

+ ±= 2
2

11 
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شده توسط استر

  ....... .........را 

 .است.............. 

BCل 

1محيط  

n θ = =6 32
y x= +6 3

m
x

m
 =

+2
3

بنابر ،θاي هر 

+2 4

 رياضي 

ش پيش؛ علوم انس

ت عادي ايجاد ش

شود زير يجاد مي
  شود ه مي

  فسي نيست؟

... آخر به معني 

= طول 6

= + +1 8 6

x

1

cos≤ به ازا

سنجش

وارد زير مشكالت

سيلة استرس اي
 استرس استفاد

س بر سيستم تنف
  ه

در پاراگراف "

=6 24

 

≤  وsθ ≤1

    
 

 .رست است
ق متن، همه مو

  ت خواب
 .رست است

ياد به الكل به و
ي رها شدن از
 .رست است

يك اثر استرس م
ت مربوط به معد

 .رست است
"obviousمه 

  .رست است

 .رست است

 .رست است

  

  
 .رست است

≥sinكه  θ ≤1

 .رست است
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x (=4 2  

bΔ = 2  
m 24  

f (x) =  
x y=2  

g(y) =  

f ( x +4  

x y+ =  

ationgroup

( )+2 6

ac m− =4 4
m− = 2 8

c
c

a
=   

  ديد

xh x= 25
, f (x) g=2

× 
25 25
2 2

/ي  25  

y) f (x= +5
f (x)=  
f (x= 4  

, log x= 29

(  

m ( )(− − −2 4 1
m(m −4

cبنابراين  = 

پـس   

  ه
هاي جديويروس

x− 25
g(y) g(y

f (x) g =

1ست با 
يعني 4

x x x+ + +
).f (x).f (x).

    x).f (y)5

log y+ = 2

)25/11/1398 جم

m)− =2 
) m= 2

ب.  نيز صفر است

m  سـازد پ مـي
  .دارد

دوشنبه

تعداد و 14  

y) y(= −25

g(y) = 25
2

برابر اس pqكثر 

y y y+ + +
.f (x).f (y).f

                  

log xy =

12 
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  :يط

mيا  2 = 

ها لضرب ريشه

mن شـيب   =1
پس ريشه ند. ند

  شنبه سه

=24 16

y) y= − +2

  :پس. 

f (p)  

افتد پس حداك ي

y y y)+ +
f (y).f (y).f

 

xy=  =2

ش پيش؛ علوم انس

x پس محي =

 است پس حاصل

ثانياً چون. الست
كن ا را قطع نمي

  چهارشنبه

=34 64  

y+ 25
b

y
a

−= است 2

pq p(= = 1

p اتفاق مي =

    (y).f (y)

=1 

سنجش

2+س  6
2

dx e+2 صفر

رد پس رو به باال
هاxاين محور 

  نجشنبه

>44 25  

bر آن ث

a
= 25

2

p) p p− = −

bن در 

a

− = 1
2 2

   
  

    
 

قبول نيست پس

 .رست است

 .رست است

exهاي  ه = 

 .ترست اس
سهمي حداقل دار

 xهاست بنابرا

 .رست است
پن

5 

 .رست است

 است كه حداكث

 .رست است

p p q⇐ +2

ي كه حداكثر آن

 .رست است

 .رست است
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x loga  

log b −  

   

               

 

  در رشـد  
 بـراى  ارى

 گفتنـى  .ت 

 توسـعه  از 
 توسـعه  ـه 

 رخوردارى
 فتگىيـا  ه 

  و دهــــم،

 طبقـات  در
 نسبت فراد

 در وند امـا  
 بـه  زيـ ن »
 در فقـط  

 رفـاه  ـطح 
 و كمتـر  ى

A : =18
4  

ن حركت

ationgroup

log b= 

loga = 1

b

log

=
           

سطح و توسعه ح
ايـ مع عنـوان  ـه 

دانسـت توسـعه 

حاصـل  جيتـا ن 
كـ شـود  مـى  ـه 

بر هاى فرصت ش
توسـعه مـوارد  ز

− =15 4 و 1

د كه كسانى د،
اف درآمد »سبى

شـو مـى  سـوب 
»اجتمـاعى  رفـاه 
امـر  نيا و ست
سـ يـين تع ـراى 

اى جامعـه  در قـر 

/= 4 5

ميزان

(  

log b
x

loga
= =

b
log

a
 = 1

  
a a

a a

− = −
=  =




1

سطح هماهنگى 
بـ سـرانه  درآمـد 

ت توان نمى را ى

كـرد امـا   هده
گفتـ جهـت،  ن

شيافزا بهداشت، 
از زنـدگى  به دي

1ك ششــــم،  
  . است

ثروتمند و فتهيا 
نس فقر« در ،گري
محس ريفق باالتر 

ر« اسـت  »طلق
اس اجتماعى هاى
بـ مـالك  نيتـر 
فق قـدر  هر رايز

C :

)25/11/1398 جم

b
alog=

b

a
 = 1

a a− = 
= 

9
1

 .دارد هماهنگى
د از تـوان مـى  حه 
رشد هر واقع، ر

مشا مدت  كوتاه 
نيهمـ  بـه  باشد؛

و سالم آب به 
يام شيافزا و ان

/5 ، دهــــك5
/ =17 درصد 5

توسعه شورهاى
د انيب به كنند؛

درآمد با افراد ه
مط فقر« فقر، از 
ه هنجارى نابه ش
بهت ديشـا  ل،يدل
ز باشد؛ جامعه ن
 

/
: /=2 5 45


13 
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b a =1



ه كشور نيا در د
مسـامح قدرى ا
در دارد؛ داللت ز

  .است شد
در توان مى را د
نب مشهود مدت 

دسترسى .ست
نوزادا ريم و رگ

 /− =5 3 2 5
(= −1 18 

كش در حتى كه
ك مى احساس ري
به نسبت دارند، 

منظور بلكه ت
كاهش و دانش 
د نيهم به بد؛ا
آن در درآمد عي

 .بود خواهد تر

/1

 اقتصاد

زان حركت

ش پيش؛ علوم انس

= 9

رشد نييپا سطح
با سبب، نيهم ه

زين رشد بر سعه
رش داشتنازمندي
رشد از حاصل ج

كوتاه در و شود

اس رشد براى لى
مر كاهش اعى،

 دهــــك اول،
+ + +15 13

ك معنا نيا به د؛
يفق باال طبقات 
كمترى درآمد 
ستين نظر مورد ر
جيترو جامعه، د
يا مى تحقق ها 
يتوز و فقر تيع
شتيب جامعه آن 

  :ت با

ميز

سنجش

س با كيموزامب ر
به.است صادق ى
توس مفهوم .كرد 

ين توسعه به ابى
جينتا كه است ن

ش حاصل ترى نى

مثا برتر فناورى
اجتما ـ اسىيس

/ − =6 5 1،
/+ + +11 9 6

دارد نسبى هومى
به نسبت را ود
كه افرادى و د

فقر نسبى فهوم
افراد روح و سم

نابرابرى كاهش 
وضع از تنياف ى

مردم رفاه اشد،

شورها برابر است

    
 

 .رست است

 .رست است

 .رست است
كشو در توسعه 
امروزى جوامع تر

 هفاداست زين سعه
ايدست موارد، ب

نيا گر،يد توجه
طوالن زمان در ت

  .است ندمدت
 .رست است

و ف نباتى آفات 
س هاى مشاركت و

  .شوند مى وب
 .رست است

5/ســــوم،   5
/+ +5 5 5 4

 .رست است
مفهو عام طور به
خو دارند، قرار ه

شو مى دهيسنج
مف اقتصادى، عه
جس در سالمت د
و فقر رفتن ني

آگاهى جامعه، ك
با تر مناسب دها

 .رست است
يع درآمد در كش
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B : =19
5  

 و كنـد  ى 
 در گر،يد ى

 و ظـاهرى 
 و ساخت 

  .شد
 و تمـاعى 

 رانيـ ا صـاد 

 شيافزا به 
 بـه  را دش 

 وام عطـاى 

 ميمسـتق  

=   تورم 1

x=5
1

 

  

   مسكوكات

  ن نقدينگي
   در گردش

 زمـان  نير 
 بـه  را آنها 

 اقاور و ت
 بـه  انـد،  ت

 بـر  اشـند، 
 پرداخـت  ،

ationgroup

/= 3 8

نوسـازى را خـود 
سوى از .آورد د
ة جـاد توسـع  يا

صرف كشور تى
ش مطرح اقتصاد

اجت اقتصـادى،  ى
اقتص مـارى يب ، 

رو اديز سرعت 
گـرد در پـول  م

اع ةنـ يدر زم را 

طور به شاركت

−8 12
12

   
   

x −18
18

   
   

= ×3
ارزش 5

= +45  ميزان
= حجم پول 4

تـر كوتـاه  در ت،
د،يسررس از ل

برات ،سفته چك،
پرداخت قابل لى
با ليـ ما كه سى
است، شده صادر

(  

D :

خ التيتشـك  و ن
ديپد كشور ندى
ا هـدف  بـا  لـت 

نفت درآمدهاى ز
 ةدر عرص زرگ
هاى شاخص خى

يـيگرا مصـرف  

با ها متيق مى
حجم كاهش ست

  : از اند عبارت
تجـارى  هـاى  ك 

مش اوراق فروش 

=2 5
1

   
 

x = 27

=45 27 

+ +27 2  
+ +45 27 

تخـدم  من ارائه
قبل توانند مى نها
چ: از اند عبارت ،
قبل اطالع بدون 
كس هر يا خود 

ص او وجه در ند

)25/11/1398 جم

: /
/

24 36 5 

سازمان توانست 
بن بودجه و رىيگ
دول زمـان،  نيا 
از بخشى ب،يرت
زب كارفرماى ك
برخ بهبود و تى

رشـد  و خارج 

عموم سطح و ود
اسيس مركزى ك

عب رند،يگ مى كار
بانـك تيعالف د،

با تواند مى كزى

= %5 


   

= 92 
+ =6 78 

مض تا اند كرده ه
آن صاحبان و ند
دارند، انيجر ى
و بانك تيرؤ ض
وجه در را نظر 

سن كه فردى به

14 
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7

و داشت كشور
گ اتيمال در را ى
در .يافت شيزا

تر نيبد و داخت
يك عنوان به ولت

صنعت داتيتول ش
به اقتصادى گى

شو مى اديز ولت
بانك آن، سرعت

ك به پول حجم 
مجدد  ليتنز خ

مرك بانك روش،

هيته مختلفى د
ان انتقال قابل ناد

اعتبارى مؤسسات
محض به اسناد 

مورد مبلغ ناد،
ب را شده ديق غ

ش پيش؛ علوم انس

ك اقتصاد عرصه 
نىينو نظام حال،
افز دولت ىصاد
پرد كشور در دد
دو و گرفتند كل
شيافزا و عيصنا

وابستگ شيافزا ا
 

دو مخارج ست،
س كاهش يا ها ت

كاهش براى ى
نر شيافزا با ى

ر نيا در :)ركت

  :باشد، داريم 9

اسنا اعتبار، و م
اسن نيا .كنند ت
م و ها بانك در 
نيا كه آنجا از 

اسن نوع نيا بان
مبلغ ت،يرؤ از س

سنجش

در گسترده رى
ح نيع در .رديگ

اقتص قدرت فتى،
متعد عمرانى ى

شك ادىيز سات
ص برخى گسترش

با و افتين دست
 .شد ردشوارت 

اس شده تورم چار
متيق شيافزا از
  .شود مى

مركزى هاى بانك
مركزى بانك :دد

مشار اوراق ش
  .بكاهد دم

98 انتهاي سال 

وام اعطاى اتيمل
افتيدر رندهيگ 
كه اسنادى از ى

:)چك( دارى
صاحب .شود مى 
پس زين بانك .ند

    
 

 .رست است
حضور دولت ن،

بگ خود به دترى
نف درآمدهاى ش
هاى طرح اجراى 

مؤسس و ها رخانه
گ رغم به هلوى،
د توسعه به ران
آن ةعوست ريمس

 .رست است
دچ كشور قتصاد

ا رىيشگيپ راى
م لمع وارد و د
ب كه ىيها روش 

مجد ليتنز رخ
  .كند
فروش( باز ازار

مرد دست در ل
 .رست است

ت ميانگين در ا

 .رست است

 .رست است
عمل انجام منظور

وام از را خود ب
برخى .كنند قل
ديد اعتبارى د
گفته »دارىيد 
نكن مى دداشتا
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 قـرار  تفاده

توانـد آن  ي
ا در زمـان  
سر رسـيد  

 كشـاورزى 

  .ت

 و مقـدار  م 

 را آنهـا  ت 
 ممكـن  د، 
1 ومـان ت 

ationgroup

است مورد ختلف

ج پيدا كند، مي
را و اصل مبلـغ  

اشد و به زمان س

  :د از

ك آن در هـد تـا  

  .كند ى

است مؤثر  تورم

سـهم اسـمى  غ 

دولـت فـروش،  ن 
1 باشـد تومان
 مبلغ مان  

  .كنند  ياد مي

(  

مخ معامالت در 

ن به پول احتيا
پردازدبه او مي

به وجود آمده با

اندها عبارتن آن

ده مى قرار گريد

  .برد مى باال 
مى ميتنظ را هيا
  .كند 
نرخ كاهش در 

مبلـغ سـهم،  وع

در زمـان و رنـد 
 ساله كي  
هم داريخر زين د

  .نهاست

اي عرفاني  ماسه

)25/11/1398 جم

نقد همانند پول

رسيد آزمان سر
قيد شده است، ب
م امور بازرگاني ب

  . ند
ترينند كه مهم

  آنها

 ريان

 رات مربوطه

د طرف ارياخت ر

   
در جامعه را ى

بازار سرما مالت
مى رىيها جلوگ

اقتصادى، ديمف

نو يينتع شده، ت

  .د
ندار بهره كوپن 

خزانه اسناد مى
ديسررس زمان .د
آن بودن )سكير

ه و از آن به حم

ي ادبي

15 



پنجمرحلة (ساني 

ه شود، مى گفته

و قبل از ز باشد
 آنچه در سند قي
د به دليل انجام

گوينمي» تنزيل«
دهننجام مينيز ا

آ واريز به حساب
 ها

اي قيمتي مشتر
تريان طبق مقرر

در نيمع مدت ى
  .د

:جمله از دارد؛ 
گذارى هيسرما جم
معام و كرده قرار

ها متيق دين شد
م هاى تيفعال در

پرداخت هيسرما

شوند مى صادر ت
خزانه اسناد .ت
اسم اگر مبلغ ل،
بفروشد داريخر 
ر بدون( خطر ن

مثيلي بيان شده

  .زوني است

هاي ت و آرايه

ش پيش؛ علوم انس

گ »رىيتحر ول

ر اختيار داشته
 مبلغي كمتر از

ه اين بدهي بايد
« عمل بانك را 

هاي ديگري نيت
 

هام مشتريان و و
ص درخواست آنه
راق بهادار و اشيا
وكالت براي مشت

براى را شخصى
شود مى ميتقس ف

ارىيبس جينتا و
حج راكد، هاى ه

برق ارتباط هيرما
حدودى از نوسان

د اندازها پس ى

:  
و س شده ثبت ه

دولت توسط كه 
است ساله يك و

مثال براى وشد؛
9  به تومان
بدون خزانه سناد

كه به وجه تمت 

ها رو به فز  غزل

 تاريخ ادبيات

سنجش

پو« يا »چك« ن

درانند سفته را 
بانك نيز.  كند

البته. كندت مي
اين. مانده باشد

كه گفتيم، فعاليت
در داخل كشور
نادي و سود سه

تريان در خصوص
اري سهام و اور
يت، وصايت و و

مش نيزم بانك ،
طرف دو نيب ل

و آثار جامعه صاد
هيسرما انداختن 

سر ضاكنندگان
حد وراق بهادار تا

رىيكارگ به و داز

شود مى درج ري
هيسرما مبلغ ن،
  عدد و ف

اند مدتى كوتاه ر
و ماهه شش هه،
فرو مى دارانيخر
 مبلغ را به آن
اس ژگىيو نيتر م

ثنوي عطار است

صر انوري تعداد

    
 

آن به كه سند ن

 .رست است
 ورق بهاداري ما
را به بانك ارائه

كار اصلي دريافت
روز نم 90ش از 

وه بر خدماتي كه
 و انتقال وجوه د
ل مطالبات اسن
خت بدهي مشت
ل امانات و نگهد

قيموميم وظيفه 
 .رست است

قرارداد نيا طبق
حاصل سود ت،ي

 .رست است
اقتص در بورس 

كار به و جذب
تقا و كنندگان ه

ذارى سهام و او
اند پس به مردم 

 .رست است
يز موارد سهم ه
آن ثبت ةشمار و
حروف به آنة د

 .رست است
بهادار اوراق :نه
ماه سه اسناد ن

خ به اسمى مبلغ
آ فروش هنگام 

مهم .كرد خواهد

 .رست است
ترين مث  برجسته

 .رست است
دي برخالف عص

www.sanjeshse

نيا .كند مى
  .رديگ مى

در 3گزينه  .12
اگر  فردي،

ورق بهادار ر
مقرر از بدهك
سند نيز بيش

ها عالوبانك
نقل -
وصو -
پرداخ -
قبول -
انجام -

در 3گزينه  .12
ط :مزارعه

ينها در .كند
در 2گزينه  .12

هاى تيفعال
ج قيطر از ـ
عرضه نيب ـ

گذ متيق ـ با
قيتشو با ـ

در 4گزينه  .12
ورقه روى بر
و شركت نام

پرداخت شد
در 1گزينه  .13

خزان اسناد
نيا ديسررس
مب از تر ارزان
دولت است
خ افتيرا در

  
  
 
 

در 2گزينه  .13
ترين و مهم

در 3گزينه  .13
در عصر سعد
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@sanjesheduc

ـه در ايـن   

ationgroup

 

 انديشه است كـ

  . است

(  

  .ي است

 .شان داده است

 

عملكرد حقيقي

 

  ز اشك

  . وصفي است
فيتركيب وص 

)25/11/1398 جم

ي عصر ابوالمعالي

  ست و نامعلوم

 

در اين كتاب نش
  .ه است

  .دي است

 .بر هر نهاد بود

فاهي يا كتبي ع

  . ندارد

 .هاست ائيست

استعاره ا :گالب

تركيب: ل سرخ
:ست حلّه تنيده
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پنجمرحلة (ساني 

نوادر از آثار ادبي

تاب ناشناس اس
  هلوي

 .هاست  و آرايه

  . شده
 خود را در نثر د

سروده شدهامي 

  .قصايد او
هاي سعد خنراني

  . سعدي

گري در برابر يان

 است و بيان شف

ت يا اصالً وجود
  .گليسي است

  .اليوت است

  .م است
از مجالت دادا: ر

گ  از اشك   
  چشم

د همچنين ، گل
ضافه تشبيهي اس

ش پيش؛ علوم انس

الن ست و مجمع 

مؤلف كت: تواريخ
امير خسرو دهل 

م معاني و بيان

  .ده است

ت پيكر سروده
دهلوي چيرگي
 اسكندرنامة نظا

سعدي است نه قص
ها و سخ  خطابه

ب موالناست نه

 واكنش آن عصي

ي مطلق ذهن

زا است ي يا تشنج
ساموئل بكت انگ

ا. اس. هسه و تي
  .ينگوي است

 مكتب دادائيسم
و ميخانة ولتر نر

استعاره ا: ب گل
استعاره از چ: دام

اندضافة تشبيهي
اض: نامة غم. ست

سنجش

ي عصر بيهقي اس

الت وندي ـ مجمل
:يينة اسكندري

موضوع آن علم: ط

دان او نوشته شد

ت به تقليد از هفت
امير خسرو د: ي
به تقليد از: ري

موعه قطعات س
گانه در بردارندة

شق و عرفان لقب

 هنري داشت و

ي براي آزادسازي
 

ررئاليسم زيبايي
نتظار گودو اثر س

 كامو، هرمان هس
مانجارو اثر همي

يكي از مجالت 
يليام فاكنروهو از 

آب 
باد  سار

اض:  خواب غفلت
اضافة اقتراني اس 

    
 

 .رست است
از آثار تاريخي: ي

 .رست است
الدين راو نجم: ر
سنايي، آ: نامه ق

 .رست است
رشيد وطواط: ر

 .رست است
النا توسط مريد

 .رست است
هشت بهشت) 2
اعجاز خسروي) 3
آيينة اسكندر) 4

 .رست است
مجم: صاحبيه) 1
گ مجالس پنج) 3
خداوندگار عش) 4

 .رست است
ضديسم روش 
 .رست است
 .رست است
 .رست است
 .رست است

اي رئاليسم وسيله
 . مشهود است
 .رست است

مكتب سو» ب«
كتاب در ا» ت«

 .رست است
ترتيب از كافكا،

مهاي كلي برف) 2
:ميخانة ولتر) 3
خشم و هياهو) 4

 .رست است
 تعاره از چشم 

ه از چهره، رخس
 .رست است

داس وقت و) 2
:دست انابت) 3

www.sanjeshse
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مكتب سورر
چند مصراع

در 3گزينه  .14
«در قسمت 
«در قسمت 

در 1گزينه  .14
اين آثار به ت

2(در گزينة 
3(در گزينة 
4(در گزينة 

در 3گزينه  .14
است: بادام تر

استعاره: گل
در 1گزينه  .14
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ي رسيدن 

ationgroup

  )قة كليت

شاره شده كه براي

(  

  

 

عالق(وهاي سرم 
   تشبيهي

  .ود

مين مضمون اش

  

  .شود ي او مي

  ! ت آوردن

)25/11/1398 جم

  .است

مصرحه از ذغال

 .اً عروض است

مجاز از مو: سرم
اضافه: ميوة غم

شو يافت مي) 2( 

به هم) 3(گزينة 
  .شي نيست

.ن از او سر بزند

يي واقعيق و رها

ست نه به دست
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پنجمرحلة (ساني 

ضافه تشبيهي ا

  .دارد

استعاره م: زاغه، 

   و متبسم

  )ت
و نهايتاً عروضي 

  )ارادة محل

س 
م 

ت كه در گزينة

كردن است در گ
ن را چندان ارزش

 نه درخور انسان

نسان به معشوق

 4!  

رسيدن اس ← 

 !مؤنث شوند) 

بان عربي

ش پيش؛ علوم انس

ا: آتش عشق.ي 

استعاره مكّنيه د
  حه از هواپيما

 ذغال برافروخته
  .ش است

رويشوق خوش

عالقه كليت(ست 
ن و همه اركان

ذكر حال و ا. (ت

 پيد

  .دارد ي

صورت سؤال است

فشاني ك  و جان
ق نموده و جان

ري ناشايست و

 مانع رسيدن انس

و 2د رد گزينه 

  !عل نداريم

للوصول) 3! هد
  !ما نفي

  !نه اروپا

)كانت، تشعر(د 

 ز

سنجش

اضافه اقتراني: هار

راية تشخيص و ا
استعاره مصرح: 

عاره مصرحه از
هاي آتش  جرقه

 استعاره از معش

ز از آب چشم اس
مجاز از وزن: علن

 جام شراب است

   شبيه
تعاره از موي سپ

ه به باطن باز مي

ايان مضمون صو

ايه از بذل جان
ا بايد فداي عشق

دهد كه رفتار مي

م و قالب انسان

د نه روي آوردند
  !1د گزينه 

مستقبل است فع

ده دن معنا نمي
تفهام است نه م

ي نهضت است ن

ث است پس بايد

    
 

انگشتري زنه) 4
 .رست است
آر: پر فرو هشت

عقاب آهنين) 1
استع: طاورس) 2

تعاره مصرحه از
نوگل خندان) 3

 .رست است
مجاز: آب سر) 1
مفتعلن مفتع) 2
مجاز از: مي) 4

 .رست است
تشب: چون درخت

است: درخت: وم
 .رست است

را از توجه هر تو
 .رست است

پا ري و عشق بي
 .رست است
كنا: تين داشتن

حريم يار جان ر
 .رست است

ع انسان اجازه نم
 .رست است

جسم) 3و  2، 1(

 .رست است

توجه كردند ←
تر بهتر است رد ن

 .رست است
مس ←د داشت 

 .رست است

تدريس كرد ←
ماي است ← كَ 

 .رست است

صفت براي ← 
 .رست است

مؤنث طفلة فعل 

www.sanjeshse
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در 4گزينه  .14
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در 2گزينه  .15
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در 1گزينه  .15
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در 2گزينه  .15
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در 3گزينه  .15
جان در آست
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در 2گزينه  .15

مناعت طبع
در 4گزينه  .15

(هاي  گزينه
   

  
در 3گزينه  .15

←عکفوا ) 1
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در 4گزينه  .15
وجود خواهد

در 2گزينه  .15
←يدرس ) 1
َكما يدري) 4

در 2گزينه  .15
الحديثة) 2

در 4گزينه  .16
چون مرجع
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@sanjesheduc

يـد مؤنـث    

 اسـت نـه     

حال (دين 

ـد نگـارش      

 و جريـان  

ationgroup

چـون ي ←ت 

مفعـول بـه دوم

  !ظاهر است

  !منصوب شود

خالد) يه منصوب

آنهـا را بـه قصـد

ي در زمان وقوع
  .و غيره

(  

کـادت) 4) جنـي 

م ←علمـًا  )4

اسم آن اسم ظ ←

نبايد م ← سودَ 

جملة وصفي( ←

خان پيشـين، آ

وضوعات سياسي
سري بودن آنها و

)25/11/1398 جم

تج( ←ان دارد 

4! ت اعراب ندارد

←يکوُن ) 4! 

تس) 3! شته باشد

← تجـري)  دوم

  ) 3و  2گزينه 

 

زيرا مور. ه است

سياري از اين مو
اندركاران يا س ت

ن

18 



پنجمرحلة (ساني 

اعالل باالسكا ←

فعل ماضي است

 است نه مشتق

  .ت

جواب شرط داش

مفعول به(ناٍت 

رد گ. (فرد باشد

 !عطوف مجرور

نروايان آن دوره

بس. كند بيان مي
الت روزمره دست

 ايران و جهان

ش پيش؛ علوم انس

← تجنـیُ ) 3!ب

ف ← َجَعـل) 3 

جامد ← کرب

فعل ناقصه است

ج) فـَ(بايد  ← 

جن) وف منصوب

 تنوين و بايد مف
 

موسي مع/ جرور 

 زندگينامه فرمان

ها را ب ساير گزينه
به دليل اشتغاال 

 تاريخ

سنجش

 باشد نه منصوب

  !ن باشد

! به علَم نيست

الک) 2!  نه خبر

ف )صاَر َيصيرُ (

َسلِّمْ ) 2! م باشد

معطو(لمؤمنات 

  

دون ال و بدون
 ! مقدم نيست

صحف بدل مج/ 

  شناسي يخ
خي در حقيقت

  .اند نوشته

  يخ شناسي
ري نسبت به سا

.گردند شر نمي

    
 

 .رست است

بايد مرفوع ←
  !ت

 .رست است

بايد بدون تنوين 
 .رست است

معرفه ← ميّ 
  !ق

 .رست است

صله است ← 
 .رست است

(فعل تام است  
 .رست است

نبايد مجزوم ←
 .رست است

ال) مفعول به اول

 .سترست ا
!ب است نه امر
 .رست است

ي جنس بايد بد
نفي جنس خبر
 .رست است

/صفت مجرور  

 .رست است
تاري 127صفحه 
هاي تاريخ  كتاب

هان عصر خود ن
 .رست است

تاري 131صفحه 
تر رم شرح دقيق

روح ثبت يا منتش
 .رست است

  137صفحه 

www.sanjeshse

در 1گزينه  .16
←يتغلّـُب ) 2

معنوي است
در 1گزينه  .16
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در 1گزينه  .16

الخـوارزم) 2
مفعول مطلق

در 3گزينه  .16
أْمسيُت) 1

در 2گزينه  .16
←َصّير 

در 4گزينه  .16
←ُيْدرُکه ) 1

در 2گزينه  .16
م( المؤمنين
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در 1گزينه  .16
يغفر غايب) 4

در 1گزينه  .16
اسم الي نفي

در الي ن) 4
در 3گزينه  .17

← االولی
   
 
  
 

در 2گزينه  .17
ص 10درس   
بسياري از  

اقدامات شاه
در 4گزينه  .17
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گزينه چهار  

به طور مشر
در 4گزينه  .17

ص 11درس   
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@sanjesheduc

شـود   ي مي

 فرهنگي و  

ميـزان  (ت    

 ايـران  ساعد
 آنهـا  حليل

 عـدالت  و  

هـا در   ينـه  

 برقـراري  . 
.  

 حكومـت  و
 مرزهـاي   

 كشور دو 
و  )ع( هـار 

 در فراينـد    
شكسـت در      

 

ationgroup

 اسناد نگاهداري

ماعي ـ شخصي

ي بيشـتر كيفيـت

نامسا وضع ايسة
تح و داخلي هاي

قـانون استقرار 

سـاير گزي.  آورد

كردنـد پيـدا  ي
.كرد ها برقرار مي

دو ميان رگيري
تثبيـت بـراي  زا 
ميان اول الروم 
اطه ائمه مقابر به

بـاقي مـوارد. د   
انيـت سـبب ش

(  

دارد و در مراكز

قتصادي و اجتم

بنـدي ع تقسـيم   

مقا و كشورها ي
رويداده دربارة ي
لزوم و استعمار 

صوف را فراهم
  .د

بيشتري نفوذ رف
ش را در شهرها

در تنش و اروپا، 
ميـرز عبـاس  ه،
ارزنة قرارداد ي،

ب ها عثماني امي

ـا در ايـران بـود
طـور بـا روحا ن

)25/11/1398 جم

 محققان قرار د

اق: شوند سيم مي

در ايـن نـوع. زد 

برخي هاي شرفت
اخباري  ـ انتشار 

و استبداد آفات

و رونق جريان تص
كند ويه صدق مي

عر محاكم دليه،
آرامش و امنيت ب

شرق در ثماني
شاه فتحعلي نت

عثماني رخواست
احتر بي و كرد 
  . د

هـ هـا و روس  ي 
 يكديگر و همين
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ون در دسترس
  . است

به شيوه زير تقس

سـاز  مطرح مي

پيش بيان: سيدند
ماندگي ايران ب

آ دربارة مطالبي

دنياگريزي وش 
ورد سلسله صفو

عد وزارت سيس
ميرشب و داروغه 

عث مشكالت و ي
سلطن اواخر در 

در با گرچه. كرد
پيدا ادامه نيز ه

كرد فراهم را شور

وزكارانه انگليسـي
سران مشروطه با

ش پيش؛ علوم انس

 اسنادي كه اكنو
 بعد باقي مانده

قيقات تاريخي ب

ي نشريات را نيز
  .ست

رس ب به چاپ مي
و عقب كشورها 
م ـ چاپ. يافتند 

ي زمينه گسترش
ده است و در مو

تأ بـا. آورد جود
كمك به كه. د

شمالي مرزهاي ر
تنها. يافت هش
ك پيشروي بغداد
محمدشاه لطنت

كش دو ميان بط

تجاونوپا حضور 
ختالف ميان س

سنجش

شود مربوط مي
 و آق قويونلو به

  يخ شناسي
دشان در تحقربر

بندي ي از تقسيم
مطالب مطرح اس 

  يخ شناسي
طيت اين مطالب

اين پيشرفت ي
نمي چاپ جازة

ساماني اقتصادي
درست بيان شد

وج بـه صالحاتي
عهده كالنتر بود 

در ايران رفتاري
كاه محسوسي رز

ب تا و كشيد شكر
سل زمان زي در

رواب مينه تيرگي

شكل مشروطه ن
ن مضمون كه ا

    
 

 به تاريخ ايران م
خانان، تيموريان
 .رست است

تاري 138صفحه 
اس محتوا و كار

 .رست است
  148صفحه 

حتوا نوع ديگري
هميت و كاربرد
 .رست است

تاري 152صفحه 
ا انقالب مشروط

هاي علت ذكر با ه
اج داخلي هاي مه

 .رست است
  102صفحه 

نابس و ج اجتماعي
م رونق تصوف نا

 .رست است
  129صفحه 

اص قضايي نظام ر
بر شهرها در ت

 .رست است
  139صفحه 

گر سبب به جار
طر به قبل وران

لش سمت آن به 
مرز اختالفات ما

يان در كربال، زم
 .رست است

  178صفحه 
ترين مش و اساسي
افتد بدين فاق مي

  .شود وطه مي

www.sanjeshse

تا آنجا كه  
از دوره ايلخ

در 1گزينه  .17
ص 11درس   
اسناد براسا  

  .سياسي
در 2گزينه  .17

ص 12درس   
توجه به مح  

، اه)سنديت
در 3گزينه  .17

ص 12درس   
هم زمان با  
همراه آنها با

روزنام در كه
  كشور در

در 4گزينه  .17
ص 12درس   
و مرج هرج  

مورد مفهوم
در 4گزينه  .17

ص 14درس   
د اميركبير  

امنيت و نظم
در 1گزينه  .17

ص 15درس   
در دوره قاج  

دو به نسبت
ايران غربي
ا شد منعقد

كشتار شيعي
در 4گزينه  .18

ص 19درس   
ترين و مهم  

مشروطه اتف
انقالب مشر
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رين اصـل  

 در را آن ي

 و شىوكا 
تـر تبـديل          
گي، سنگ 

ationgroup

مهمتر. ي هستند

ايجزا و ها هپديد

رتصو دو به كه
و بـه ذرات ريزتـ

بادبردگ:  تراكمي

(  

  .علق دارد

ى جغرافياييها 

پ واقعـي همـه     
  .نند

ك ستا دىبا ش
ي مـدت خـرد و

انوع اشكال. ند

  .ير است

)25/11/1398 جم

تع 5 ها به مرحل

لمد از بخشى ز
  . ست

هـا در محـيط ن  
كن مى درك اءجز

فرسايش ديجاا ل
نبسـاط طـوالني

كن حمل دخو با 

قيقه روز اول تي
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ها  و ساير گزينه

نيز نهاآ بلكه د؛و
 در يادگيري اس

رد؛ زيـرا انسـان
جا ساير با را نهاآ

ملاعو جمله از مر
ـه انقبـاض و ان

را يزر ذرات ين

دق 33درجه و  6

 جغرافيا

ش پيش؛ علوم انس

حله سوم است

شو نمى قطالا ا
فاده و تأثير آنها

ميت بسياري دار
آ طتباار و بينند

نر ىها كخا و د
ها در نتيجـ سنگ

يا نداتو مى دبا .د

66عني در مدار 

سنجش

متعلق به مر 1 

هاژموال و ها كت
ي سهولت استفا

ها اهم يم پديده
ب مى تركيبى رت

6  
شديد ىهادبا ،ك

س: شكال كاوشي
گويند مى گىزد

  .ياردانگ

 قطبي شمال يع

    
 

 .رست است
   91فحه 

 .رست است
  92فحه 

گزينه! ه باشيد
 .رست است

  98فحه 
ماك به تنها فيايى

هاي جغرافيايي ل
 .رست است

  101فحه 
 مشاهده مستقي

رصو به د،خو ى
 .رست است

69تا  66فحات 
خشك يىاهو و 

اش .دگير مى رت
اهوه اين فرايند 

ي، ساييدگي و يا
 .رست است

  87فحه 
ن روز در ناحيه
 .رست است

  133صفحه 

www.sanjeshse

 
  
 

 
در 4گزينه  .18

صف 8درس   
  
  
  
  
  
  
  

در 1گزينه  .18
صف 8درس   

  
  
 
  
  
توجه داشته  

در 3گزينه  .18
صف 9درس   
فاجغر لمد  

در تهيه مدل
در 1گزينه  .18

صف 9درس   
در جغرافيا  

صلىا سامقي
در 2گزينه  .18

صف 7درس   
آب يطاشر  
رصو كمىاتر
شوند، به مي

فرش بياباني
در 4گزينه  .18

صف 9 درس  
ترين طوالني  

در 3گزينه  .18
ص 13درس   
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 و تسيسا
 به شهر
ــوالً. ـد  اص
 تأمين ى،ر

 فظ
 ناشى آب 

 اپيد جي

1  درصد

ــده اي در  ن
 مسكن ديا

  .دن

 ها اد كنش
بـا فطـرت    

  .يست

 كـه  شود ي
 تيبه رسم

ationgroup

تأ ننداتو نمى ،ن
ش نساكنا دگى

ــي  ــ ري م پردازن
شهر ىيزر برنامه

محاف هاتن نه لى
تا شوند مى عث

سفنجا حالت كا

شور برزيل، ر ك

ارزن ىها مقد نيا
بنيا بـه وسـيله    

بود يرانيمانند ا 

باشد، افرا شتريب
دارنـد و ب يـتر 

ني يكسان د،يجد

يمحقق م يامنگ
و ب رفتهيفراد پذ

(  

شهرنشين معيت
ندز د،نشو يتاهد
ــهر ــه ــزي ش ري

ب از نهايى فهد 

جنگل نختادر ار
باع و كاهند مى ن
خا ايرز نيايد دجو

درصد آن در 3

ستاييارو به تال
عمران روسـتاها

. را داشته باشد

ب فرهنگ كيع 
ـ   شـيب يو عقالن

ج يها تيهو سب

هن تيهو نيا .د
اف يسو از ها ش

)25/11/1398 جم

جم سريع شدر ت
ه و لكنتر گرا ه

برنامـمر ا به لف
.تسانظر ردمو 
  .ت

يرز ؛ستا اههمر 
مينز به رانبا رد
جوو به هاآب ديد

كه . پوشانند

تسهيال و تخدما
هدف توسعه و ع

ها يژگيو يرخ

قدرت اقناع چه 
يمنطق تيظرف

و كس ي اجتماع

رديگ ين شكل م
شو ارز ديعقا از ي
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ازاتمو به اندير
كه يدآ مى پديد

مختل ىهاركشو 
ىها فهد به ن
ستا شهر در تر

ننساا و محيط
ربرخو سرعت ز
شد سطحى نيا

پ  سياره ما را مي

ــه ــا ارائ خ رزي ب
ي روستايي با  ه

 

تواند بر يمن ياع

هر .شود يم ين
ظ كهيي ها هنگ

  

كتحرّ يراد برا

آن ياجتماع يا
يگاه نوع هر ين
  .د

شناسي امعه

ش پيش؛ علوم انس

مد و نمسئوال ،د
دىياز تشكال
در اننظر احب

نسيدر جهت در
ت سالم و لپذيرتر

م اىبر مشكالتى
ا بلكه ،ندا رانبا 
جري و كند اپيد 

  .ن ميشود

ر مربع از سطح
 

كشــاو دجها ،ى
هادي ىهاحطر 
 .ستا هشد اجر

اجتما هاي  گروه

گ در افراد درو
فر .دهند يجام م

.برخوردارندي ر

افر يرو شيپ ي

ها شو ارز ديعقا
عني. ديآ ديپد ي
ديآ يم ديپد يع

 جا

سنجش

بنديا مى شستر
مش ،نتيجه در. ند

صا ،ليلد همين
د منطقى و لمى
د محيطى ديجا

م با ها جنگل يع
اتقطر رسايش

را كخا ىها يه
قطرات بارا جذب

ميليون كيلومتر
 . زئير قرار دارد

سالمىا بنقالا ى
چنين مه .شت

جا و تهيه ناطق

  و ثابت
   و ثابت

  ي و فردي

در تيعضو اي ن

آن، فرهنگ ةسط
هنگ را بهتر انج

شتريب يت اقناع

ها ختلف، فرصت

براساس ع يماع
يمشترك يها ش
جهان اجتما يگ

    
 

گس سرعت  به ها
كنن همافر را زم
ه به.. ددگر مى ل

عل يك فعاليـت  
يا طريق از نينا

 .رست است
  80فحه 

سيو امنهدا كه ت
فر مقابل در ها ك

الي در بجذ صت
موجب جذتيجه 

 .رست است
  79فحه 

م 11گلي حدود 
درصد در ز 9 و 

 .رست است
  118صفحه 

وزىپير از پس ما
شدابر ستايىرو ه

من بعضى در مى

 .رست است
سابي، اجتماعي و

انتسابي، فردي 
متغير، اكتسابي: س

 .رست است
گرانيرتباط با د

 .رست است
است كه به وا ي

ناسب با آن فره
قدرتگارترند، از 
 .رست است

مخ ياجتماع يا
 .رست است

جهان اجتم ينگ
شو ارز ديدم، عقا
فرهنگ تيد، هو

www.sanjeshse

شهره قتىو  
زال اتزتجهي
مختل تشد

ريزي برنامه
شهرنشي هفار

در 3گزينه  .18
صف 8درس   
ستا بديهى  

كخا طبيعى
فرص رانبا از
نت در و دهكر

در 1گزينه  .18
صف 8درس   
اراضي جنگ  

در اندونزي
در 4ه گزين .19

ص 11درس   
ما ركشو در  

مسير توسعه
سالما بنقالا

  
 
  
 

در 2گزينه  .19
انتس: ايراني  
:گندمگون  
شناس وقت  

در 1گزينه  .19
فرد بدون ا  

در 2ه گزين .19
يروش اقناع  
اعمال متن و

سازگ انيآدم
در 3گزينه  .19

ها در جهان  
در 4گزينه  .19

فرهن تيهو  
مرد انيدر م

شناخته شو
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ار سـاخت  
 يع اسـالم 

 نـاتوان  سـا 

  .كرد يم ي

عـام و   يگـ  

 يگ جهـان  

 يهـا  حـران 

 نيبـه همـ  

از . رده بود
ـ   بـدون   يب

خدوش شد 

ationgroup

.  

دچا يفرهنگ يگ
جوامع نيب درد، 

سياربـاب كل  يو

يها معرف و آرمان

ورزان را از بردگ

بعد از جنـگ. ند

  .ند

بحمربـوط بـه    

بـ .اورديـ ه دوام ن 

كر دايپ يو حس 
علـم تجرب نكـه 

مخ يتجرب ريغ 

(  

  .كرد دايپ يت
.شود يم يرهنگ

خودباختگ به  را
ردندك يالم القا م

ويصالح رفتار دن
  .ت شست

ها و ارزش ةهم م

كشـاو. خـت يم ر   
  .كنند يريگ م

خود ساختن ريگ

  .كند ي

رفتنيپذ ميها اثر 

يهـا  بيآسـ  ي

  . شود

سـده دو از شي
  .شد

يتجرب يصورت 
نيبـا دانسـتن ا   ك 

يها ت به معرفت

)25/11/1398 جم

تيهو يتحوالت ،ي
ستد فر  و داد و

 .امند

مسلمانان تين
جهان اسال تيو

اص قياز طر كليسا
عالم دست نيبه ا

ن را آغاز و انجام

ـه آن را در هـم
ميخود تصم يگ

درگ را همه جهان

يم ادي ها  تمدن

آنه يوامل داخل

ـ ج يامعه است، ول

ها منجر حكومت

يان مدرن بانس 
قلمداد ش يعلم 

نوزدهم  از قرن
نـكيا يبود، ول

نسبت يتجرب ي

22 
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ياسالم  فرهنگ
 كه مانع تعامل

ان يم يزدگ غرب

ذهن ازيي ها خش
از هو يغرب گاران

ك عملي و ظري
نسبت ب يمعنو 

ساخت و انسان ي

مربـوط بـ يماع
زندگ ةويش ةربار

بلكه ه نشدندد 

با عنوان جنگ 

و از عو شدند مي

ج فيو ضع ريفق

ح يد به فروپاش

يجهان نيو ا ي
نها راه شناخت

مدرن يوشنگر
و روشنگرانه نب ي

يالل معرفت علم
 

ش پيش؛ علوم انس

با ييارويس از رو
است يفرهنگ ق

غرا  رهنگ غرب

بخ ها، ييارويرو ن
نگ خيتار و سان

 

نظ رويكرد بين ش
ينظر كرديز رو

ياو متمركز م ةز

اجتم يها  ارزش
جرت كنند و در

محدود يو غرب 

جهان معاصر در

ممحدود  يغرب ي

ف يتوجه قشرها
 

تواند يل نشود، م

يويدن كرديرو ل
تن يو تجرب يحس

رو: پست مدرن 
يعلم يشناخت 
استقال رد،يگ يم
 .قرار گرفت دي

سنجش

، پساي صليبي
قيعم بيآس ك
در برابر فر يغرب

نيرب در نخست
شنا كه شرق ير

 .كند دايرواج پ

چالشحل  از كه
پرداخت و از اين

زيو انگ شهيه اند

و يتيرع ـ  اب
اجازه داد تا مها

يياروپا يشورها
  .نشدار 

د ها يريحله درگ

  :ت

يتدا به كشورها

همواره مت و غنا
 .رديگ يدر بر م

كه كنترل يورت

ليبه دل زين ديجد
شناخت ح ستم،

يها انيجر ير
يرتجربيخت غ

نم شكل يتجرب 
تردي مورد آن ةن

    
 

 .رست است
ها جنگ يرب ط

كي، گي فرهنگي
رغيجوامع غ يگ

 .رست است
غر يو نظام يس

ريسبب شد، تصو
ر رانيا ةجامع در

 .رست است
نكيا ليبه دل ،ي
و دن نيد ةرابط 

 .رست است
وجه انسان را به

 .رست است
نظام اربا ،متقدم

ا كرد و به آنها ا
 .رست است

ول و دوم به كش
برقر دار،يپا يح

 .رست است
مرح نيآخر از ن

 .رست است
هاي نادرست ينه

در ابت ياقتصاد 

فقر و مربوط به 
جامعه را د يمام

صو در ياقتصاد 
 .رست است

ج يعقل يستدالل
سين نوزدهم و ب
 .رست است

ريگ و شكل يگر
شنا ،يمان تجرب
ريغ يها معرفت

روشنگران تيهو 

www.sanjeshse

در 2گزينه  .19
جهان غر -  
خودباختگ -  
خودباختگ -  

در 1گزينه  .19
اسيقدرت س  

امر س نيو ا
و از جمله د

در 3گزينه  .19
يغرب ةجامع  

يبه نف بود،
در 4گزينه  .19

تو اومانيسم  
در 1گزينه  .2

ليبراليسم م  
گسترده رها

در 4گزينه  .2
دو جنگ او  

صلح زيدوم ن
در 2گزينه  .20

نگتونيهانت  
در 1گزينه  .20

بررسي گزي  
  :2گزينه   
يها بحران  
  :3گزينه   
يها بيآس  

تم ياقتصاد
  :4گزينه   
يها بحران  

در 3گزينه  .20
شناخت اس  
در قرن ليدل

در 3گزينه  .20
افول روشنگ  
لمعا دگاهيد

استفاده از م
جهينت و در
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» .داننـد  ـي 
) 3 و 2 نـه 

سـت آمـده      
 ـايه باشـد    

 درس. شند

.... كه باشـد 
. شـود  مـي   

رزش كلـي  

 درس. فـت 

دهـي   بيق

ـه را انكـار    
ت حقيقـت  

 .گردد ي مي

. شناسي بود

ationgroup

 41 

شند قلندري مـ
رد گزين(» شـد 

 

 قيـاس بـه دس
س بـراي همسـ

ختالف داشته باش

خواهي ك گر مي
صـل محسـوب نم

شد در تداخل ار

 حواس فراتر رف

با عالم مثل تطب
  54 صفحه

دآوري و حافظـ
نايي در شناخت

سل باطل منتهي

ش ناسي و جهان

(  

و 40 صفحه 7 

تراش ي كه سر مي
ترا داند سر مي ي

 50و  49 فحه

 بر مبناي يـك
پـس )مقدمـه دوم 

بايد در كيف اخ

اگ. ي متصل است
ع شرطي منفص

جزئي صادق باش

حقيقي از سطح

ي بيرون غار را ب
صف 6 اي درس ه

يـا 1 گزينـه . د 
 حسي فاقد توان

ت به يك تسلس

شن  نوعي هستي

)25/11/1398 جم

ه حقيقي درس

برخي«تناقضش 
ر كه قلندري مي

صف 8 درس) 1 

توانند دشان مي
م(  خـوب اسـت  

دوم دو مقدمه ب

هم شرطي 4 نه
ب باشد در واقعذ

اگر قضيه ج) 4 و

 كسب معرفت ح

يق كني و اشياي
قيده مرا دريافته

دهـد را نشان مي
ادراك. شوند مي

ر باشد، در نهايت

فلسفي داشت و

23 
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يد و پژو منفصله

مت» .داند ي نمي
هر« متداخل» 
رد گزينه( .ست

د ولي خودر رون
لكن مرگ) ول

كل دهم در ش) 

گزين. وجود دارد
تواند كاذ هم مي

و 1 رد گزينه( .

ك د لذا بايد براي

ي خورشيد تطبيق
ي بداني آنگاه عق

ي سرما يا گرما ر
خت محسوب نم

ديگر ذهني صور

حث آنان رنگ ف
 

 سفه و منطق

ش پيش؛ علوم انس

 و شرطي و پراي

ر بتراشد قلندري
تراشند د سر مي

ي آن نامعلوم اس

ل تمثيلي به كا
مقدمه او( باشد 

ومي انتاج قياس

الجمع و مانعه 3
 صادق باشد و ه

 آن جزئي است

4  

 و پايداري ندارد

تش را با نيروي
به عالم شناسايي

كه ادراك حسي
ي و حافظه شناخ

يم و به واسطه ص

ن نبودند اما مباح
 106 صفحه 9 

فلس

سنجش

حملي. سازند ي

كه سر هر«رت 
دانند قلندري مي

 باشد ارزش كلي

وانند در استدالل
ت براي همسايه

   59تا  5

شرايط عمو( ت

3 در گزينه. ست
تواند هم مي» ا

پس نتيجه در 
  )3 ه

49 صفحه 8س 

ت دوام و ثبات

سوسات و پرتو آت
عود روح آدمي ب

كند ك ن بيان مي
ك حسي يادآوري

  51تا  4

اشيا غير مستقي

طايفه فيلسوفان
درس. ن بودند

    
 

 .رست است
 مانعه الجمع مي

 .رست است
عبارت را به صو

خي كه قلبر«وي
گر جزئي صادق

 .رست است
تو ها مي المثل ب

مرگ خوب است
56صفحه  9 س

 .رست است
مقدمه سالبه است

66  
 .رست است

فصل حقيقي اس
يا« كه دو طرف 

  41و  40 فحه
 .رست است

.شكل سوم است
رد گزينه( .است
و درس 56 صفحه

 .ت استرس
طون عالم طبيعت

5  
 .رست است

غار با عالم محس
سان را سير و صع

 .رست است
ئتتوس افالطون

راكبا اد 2 زينه
9 صفحه 6 رس

 .رست است
 به صور ذهني ا

  97 فحه
 .رست است

چند از ط يگر هر
ه عرفا و متكلمان

www.sanjeshse

 
  

در 3گزينه  .20
آبي و قرمز  

در 4گزينه  .20
ابتدا خود ع  

عكس مستو
تداخل اگ در

در 2گزينه  .20
اگرچه ضرب  

اگر م. باشند
درس )نتيجه(

در 3گزينه  .20
هم هردو م  

6 صفحه 10
در 1گزينه  .2

منف 2 گزينه
ك در عباراتي

صف 7 درس
در 2گزينه  .2

قياس ما ش  
آن نامعلوم ا

ص 10 درس  
در 1گزينه  .21

از نظر افالط  
50 صفحه 6

در 3گزينه  .21
اگر زندان غ  

و خروج انس
در 3گزينه  .21

در رساله تئ  
كند و گز مي

در .اشياست
در 1گزينه  .21

اگر علم ما  
صف 8 درس

در 4گزينه  .21
دو گروه دي  

اين دو گروه
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آنهـا  . ننـد 

  118 فحه

ت بـه علـم    

 1ر گزينـه  

. باشـد  ـتر 

ـ   يريادگي

ـ   يريادگي

كلمه وجود 

 مطالعـات  

 يوجـو  ـت    

ationgroup

كن ا قضاوت نمي

صف 10 ن درس

شيا و موجـودات

در» .سـر اسـت  

شـياطالعـات ب  ي
  .باشد ي

يـ ـ  اسـت  هيـ اف 

يـ ـ  ان قرار داد

ك نيدر ا» ب« ـ

اين اصل در .ود

 خـود بـه جسـ

(  

ي با اين معيارها

عقول و فرشتگان

آگاهي ما از اش .د

مان اشراقي ميس

يابيـ باز ةو نحـو 
مي ثرتر است،

هـم قا» كبـاب «

توا يض گرفتم م

حرفـ ايهد كه آ

بهتر خواهد بو

شود كـه يسته م

)25/11/1398 جم

د و جهان هستي
  108 حه

ستي در مراتب ع

حصولي نام دارد
  

ش عارفان و حكيم

  .نام دارد بي

و يريادگيـ  انـ 
 غيرارادي مؤث

« ةبا كلم» تاب

دوست خود قرض

سؤال پاسخ ده ن

ملكرد حافظه ب

ز او خواسود و ا

24 
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داوند و درباره خ
صفح 9 درس .د

هي و جريان هس

شود، علم ح  مي
. حضوري است

 مشائي با روش
 116 و 1

بازياخيره شده، 

يـاز جر رندهيدگ
ي از يادگيري

كت« ةكلم ايكه آ

را از د يديمف.. 

نيجه كند و به ا

تر باشد، عمش

شو يداده نم يا ه
  

شناسيوان

ش پيش؛ علوم انس

دانند نسان مي
نامند  برهاني مي

ودات از ذات اله

ر علميه حاصل
تني بر يك علم

متأله  حكيمان
15 صفحه 10 

دن اطالعات ذخ

اديچه اطالع فرد 
يادگيري ارادي 

قضاوت بپردازد ك

............ من ةجمل

كلمه توج نيف ا

شيب يابيو باز ي

سرنخ و نشانه چ
.دينما يادآوري 

 رو

سنجش

بوط به زندگي ا
سفه را حكمت

ري، صدور موجو

كه از طريق صو
علم حصولي مبت

 

 آميختن طريقه
درس .ده است

ي به خاطر آورد

هر چ يريادگي 
مربوط به .د بود

  :ت

ق نيست كه به ا

را در ج» كتاب«

ست كه به حروف
  اولدرجه 

يريادگي ةمرحل
  

چيكه به فرد ه ت
شده را يريدگ

    
 

 .رست است
را مرب» ن وقبح

مت جدلي و فلس
 .رست است

مباحث افعال بار
 .استرست 

شياي خارجي ك
گردد و هر ع  مي
 98 و 97 فحه

 .رست است
عارف و علوم با

برعكس بيان شد

 .رست است
حله حافظه، يعني

 .رست است
ثبت اطالعات و
فظه بهتر خواهد

 .رست است
هاي نادرست ينه

 
خواس رندهيادگي 

  رجه دوم

« ةكلم ايد كه آ
  جه دوم

خواس رندهيادگي 
د يسطح يري

 .رست است
م ني شباهت ب

.نه شهرت دارد
 .رست است

است يزمان آزاد
ايردد و مطالب 

www.sanjeshse

در 1گزينه  .21
حسن« حكما

كالم را حكم
در 2گزينه  .21

سفر سوم م  
در 3گزينه  .21

علم ما به اش  
حصولي باز

صف 8 درس  
در 1گزينه  .22

حصول مع«  
اين مطلب ب

  
 
  
 

در 1گزينه  .22
آخرين مرح  

در 4گزينه  .22
در هنگام ث  

عملكرد حاف
در 3گزينه  .22

بررسي گزي  
 : 1گزينه   
توان از يم  

در سطحي
  :2گزينه   
ت كندقضاو  

عمقي درج
  :4گزينه   
توان از يم  

يادگي ـ دارد
در 3گزينه  .22

هر اندازه  
به اصل زمين

در 1گزينه  .22
يادآوري آ  

اطالعات بگر
  
  

erv.ir

17

18

19

20

21

22

23

24

25



  
 

 

@sanjesheduc

عمـوالً بـه   

هي زمـاني  
ز سه نـوع  

  .ارد

شـود    مـي  

.  

 يبازشناسـ  

ين فراينـد  

  .است 

ي  اجتمـاع       

هاي آنها  ي

ationgroup

باشد و مع ود مي

ده ز يك سازمان
فظه به مراتب ا

 

كالمي نقش در

ت به كار بـرده

سازد  به رو نمي

پـاراگراف با اي و 

است و اي يمركز

ي روان شناخت

صـالح محـيط

 مطابق با توانايي

(  

ت رفتاري محدو

گيرد اطالعات از
هشياري اين حا

 .باشد شكار مي

مي و حافظه غير

صحيح و نادرست

با دشواري رو را

جمله كين در 

مر يعصب ستميس

براساس اصول 

ي در تغييـر و اص
  .شود

ا از ديگرانود ر

)25/11/1398 جم

يشتر به اطالعات

گ مرحله قرار مي
يزان آگاهي و ه
ز نوع حافظه آش

و حافظه كالم) 

ات به صورت ناص

 سخن ديگران ر

آن ةنيزم ايمعنا 

س ياغز م ،يداد 

يمارياز ب يريگ

يگـران و توانـايي
ش خود ناشي مي

ت و توقعات خو

25 
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له قرار دارد و بي
  .ند

كه در باالترين م
مي. باشد زياد مي

ين نوع حافظه ا

ه رخ داده است

 آن، شكل كلما

سازد ولي فهم 

م قيمه را از طر

و برون يداد ون
  .شود

و جلوگ يب زندگ

 هماهنگ بـا دي
ايالت شخصي خ

آيد و انتظارا مي

ش پيش؛ علوم انس

ترين مرحل پايين
ي نيازمند نيستن

ين نوع حافظه ك
هي و هشياري ز

وط به ايعات مرب

ماني اتفاقاتي كه

است كه در لي

تن را دشوار مي

كلم كيكند تا  ي

درو يها مهارت 
ش ناميده مي عات

مناسب يها وش

رتباط موزون و
ي هيجاني و تما

ة انجام آنها برنم

سنجش

ستم حافظه در پ
ختيح باالتر شنا

در اي: )ويدادي
ري مستلزم آگاه
وع بازيابي اطالع

ترتيب زم(زماني 

خطاهاي شكل 
  .م

گرچه سخن گفت

موزان كمك مي

نيب ةكنند هنگ
پردازش اطالع

 
رو يدفش، معرف

ايجاد ار  فرد در
هاي طقي تعارض

كه از عهد كند

    
 

 .رست است
اين سيس: اي يه

العات در سطوح
 .رست است

ر(وادث خاص 
باشند و يادآور ي

ر بيشتر است نو
 .رست است

در حافظة ز ني
 .رست است

ترين خطاها، يع
دا مسافرت رفتم

 .رست است
اگ ،ناحيه بروكا
 .رست است

آم به دانش  متن

 .رست است
پارچه و هماه ك

سيستم پننده 
.درست است
هد، سي سالمت
 .رست است

قابليتاز  ،واني
ل مناسب و منط

 .رست است
نكگير با مسائلي 

www.sanjeshse

در 2گزينه  .22
حافظة روي  

پردازش اطال
در 4گزينه  .22

حافظه حو  
برخوردار مي
حافظه ديگر

در 4گزينه  .22
لوب پيشا  

در 1گزينه  .22
يكي از شاي  

مثل من فرد
در 3گزينه  .23

نآسيب در   
در 2گزينه  .23

هاي نشانه
   .كند

در 4گزينه  .23
كي زميمكان  

كن يك پارچه
د 3گزينه  .23

شناسي روان
در 1گزينه  .23

سالمت رو  
خويش و حل

د 2گزينه  .23
خود را درگ  

  .نمايد مي
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