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 آزمايشي آزمون پاسخ تشريحي
  امع نوبت اولجـ  يازدهمسنجش 

)30/1/1398(  
 )يازدهم( و علوم انسانيادبيات   

  

  :باشد مياز طريق سايت اينترنتي زير قابل مشاهده  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   ا عزيزان در خصوص اين آزمـون مندي از نظرات ارزشمند شم 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
 

11از  10آزمــــون   
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@sanjesheduc

 . غلط است

 ) ارد باخ

 ) رديف 

 ) ل

: اروان الله

ationgroup

 ) ذاب، گناه

 دوم، سرزنش غ

ريچا:  نام آذرباد

 ) د

»ما«قافيه، » ن

ابدال ←دمبال  

كا) 4گ ) صفي

 30/1/1398(  

سختي و عذ: ل

در گروه. است» 

 ) مرداني

اي به پرنده) (ي

 ) تشبيه 

مورد 3) (تعاري

جانان و جان«) (

 . 

←دنبال ) (ش

وص: رشيد تابناك

جامع نوبت اول

وبا) (چم، درفش

»غلط«عيب   بي

نصراهللا م:  خاك

ور رستگار فسايي

 ) صر خسرو

:شراب شوق) (ي

اضافه است:  شمع

4گ ) رديف: »

ل اسنادي است

افزايش ←ياست 

اضافي، خور: كه

2(

2  


ج(و علوم انساني 

بيرق، پرچ: ست

در گروه اول،) ي

 . ف روا ندارد

خون نامة) (يي

منصو: عر فارسي

ناص: سفرنامه) (ر

واج آرايي:  است

چهرة) (هستي

است«قافيه، : دا

، فعل»شد«ها  نه

سيي ←سياست 

طلوع برك) 2گ 

2(و نگارش )  

ازدهم؛ ادبيات و

را) (اري، ياوري

وه آمدن، ماندگي

 » صواب

آن توقف قضاي

عباسعلي وفاي: ي

واع ادبي در شعر

دانشور: و و شون

تكرار شده» ش

عاره از وجود و ه

ما و خد) (2گ  

در ساير گزين. د

س) (ادغام ←تر 

  ف 

بيرق عشق   گ 

)2(فارسي   

سنجش يا

هميا: مساعدت(

 ) د كردن

به ستو: مالمت(

خواليگر، فايق، ص

قد، همانا كه در 

دستور توصيفي(

انو) (عي كدكني

سو) (جامي: تان

 نام گياه : 2ي 

ش«واج ) (همسان

استع: خرمن) (ي

  . ديف ندارد
گ)رديف: ، عشق

دهد ناي رفت مي

بت ←بدتر ) (ش

معطوف) 4   گ 

:ق تابان، اضافي
  ي

    
 

 .رست است
) (نهان، مستور
 .رست است

برافراشتن، بلند: 
 .رست است

) (بهره نااميد، بي
 .رست است

ش، نزه، معونت، خ
 .رست است

ت تو واقف گردد
 .رست است

) (نادر ابراهيمي
 .رست است
شفيع: اي صداها

 .رست است
بهارست) ( احمد

 .رست است
يباييشك :1دارد 

 .رست است
جناس ناهم: راب

 .رست است
اضافه استعاري: 

 .رست است
افيه دارد؛ اما رد

قافيه،: ط و فرط
 .رست است
 . رباعي است

 .رست است
، معنا»شد» «3«

 .رست است
كاهش ←شهدا  

 .رست است
بدل ) 3ر   گ 

 .رست است
بيرق: يب وصفي
وصفي:  نودميده

www.sanjeshse

  
  
 
در 3گزينه  

پن: محجوب(
در 2گزينه  

:برافروختن(
در 4گزينه  

ن: خايب) (ج
در 3گزينه  

قداره كش«
در 1گزينه  

اگر بر حاجت
در 4گزينه  

:سه ديدار(
در 2گزينه  

اي برا آيينه(
در 1گزينه  

آل: سه تار(
در 4گزينه  

صبر ايهام د
در 2گزينه  .

خراب و شر(
در 1گزينه  .

رخسار گل(
در 3گزينه  .1

قا» 3«بيت 
شرط) (1گ 

در 4گزينه  .1
قالب اشعار،

در 3گزينه  .1
«در مصراع 

در 2گزينه  .1
←شهداء (

در 1گزينه  .1
تكرار) 2گ 

در 3گزينه  .1
تركيب) 1گ 

اضافي، گل
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@sanjesheduc

وت من به 

هوم از بيت 

  ايد

جمه لحاظ 

واهيم كرد 

م كه ديروز 

ationgroup

پس سكو. شتم

همين مفه. ست

، نبا)ساختار  وت

در ترج» حقًا«( 

  )ت ساختار

نخو... دشگران را

 . رساند مين 

گردم اي مي قاله
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ي براي گفتن دا
 

 . شود مي

 . شود

ت بلكه ازلي اس

تفاو(اند  را نبرده

، مؤمن،)رتيب

تفاوت(گرفت ... 

ـ گرد) ظ نشده

، زيا)ت ساختار

دنبال مق به : ص
.)ده شده است

امع نوبت اولج

هاي زيادي سخن
. شود ريافت مي

دريافت م» 4«ت 

ش دريافت مي» 2

ي و كنوني نيست

چيزهايي، خدا ر

عدم رعايت تر( 

.دن ـ دوستي را

لحاظ(ـ لهم ) تار

تفاوت(عتي است 

ص(نوشته بودم .. 
عربي ملّمع ناميد

)2(

3  


ج(و علوم انساني 

  

داشتم س» هي
در» 1« از بيت 

 . 

ن مفهوم از بيت

«مفهوم از بيت 

ن عشق امروزي

  .ونديد

ـ چ) وت ساختار

 آبرو را خانواده

در حال غرق شد

تفاوت ساخت(رد 

درخت، اين سرع

...دنبال  ـ به) ن
سي آميخته به ع

(، زبان قرآن 

ادبيات وازدهم؛ 

مفعول: مشك/ 

 مودن 

دمساز و همرا«
همين مفهوم. ت

.دهد ت نفس مي

اين.  سخن گفتن

همين م. شود ي

داشته است و اين

راستگويان، بپيو

تفا(اند   را نبرده

روي خانواده ـ

ـ د) وت ساختار

نخواهيم كر... را

رساند ـ د ان مي

دوري كن: ص(د 
فارس: ص(اند  ده

 عربي،

ياسنجش 

نهاد : دريا/ ليه 

 كردن، ياري نم

د ني، من هم 
شتن محرم است

ود كفايي و عزّت

، مهم است، نه

 . دادگي است

ارزش مي شود، بي

ل انسان جاي د

راستگويان ـ به ر

د ـ چيزي، خدا

ي ـ اسيراني، آبر

تفاو(گرفت ...  را

شود ـ سياحان ر
  شود

ي داريم، تنه، زيا

ـ دوري كنيد) و
را ملمع ناميد... ي

 

    
 

 .رست است
مضاف ال: تو/ ند 

 .رست است
دن، كنايه از مد
 .رست است

اگر مانند:  سؤال
مراه بودن و نداش

 .رست است
خوسؤال، مفهوم 
 .رست است

عمل و كردار،: ل
 .رست است

عدم دل د» 1« 
 .رست است

هر چه زياد ش: ل
 .رست است

زگار ازل در دل
  . شود ت مي

 .رست است
از ـ از، ر: ترتيب

 .رست است
هر، نبايد: ترتيب

 .رست است
اسيراني: ترتيب

 .رست است
دوستش: رتيب

 .رست است
آشكار ش: ترتيب
ـ آشكار ش) ختار

 .رست است
پرندگاني: ترتيب

 .رست است
بسيار دروغگو: ص

ـ فارسي) ه بودم
 .استرست 

) فرومايگان: ص

www.sanjeshse

در 2گزينه  .1
مسن: رشحه

در 4گزينه  .1
دست گرفتن

در 1گزينه  .2
معني بيت
هم خاطر بي

در 3گزينه  .2
بيت مورد س

در 4گزينه  .2
مفهوم سؤال

در 1گزينه  .2
مفهوم بيت

در 2گزينه  .2
مفهوم سؤال

در 4گزينه  .2
عشق، از رو

دريافت» 4«
 
  

در 4گزينه  .2
خطاها به ت 

در 2گزينه  .2
خطاها به ت 

در 3گزينه  .2
خطاها به ت 

 ) نشده

در 2گزينه  .2
خطاها به تر

در 1گزينه  .3
خطاها به ت 
تفاوت ساخ(

در 1گزينه  .3
خطاها به ت 

در 4گزينه  .3
ص(دروغگو 

آن را نوشته
در 3گزينه  .3

ص(ها  پستي
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@sanjesheduc

مكارم، من 

  قرب

 . اشد

 . اشند

 . د

ationgroup

، الم)ت ساختار

،)لحاظ نشده(ن 

 . باشد

با  اين گزينه مي

با صفت مي» ب

 

لة وصفي هستند

 30/1/1398(  

تفاوت(هذه ... ةيق

ـ أربع مرّات، آن

  ) للمعلوم

ب زينه صحيح مي

 

پاسخ) ب است

 . ست

خالّق، رزاق، كذّا

.  چنين نيست

جمل) رشد، ينفع

امع نوبت اولج

ـ حقي ةألخالقي
ةخالقي 

، قرب ـ)ظ نشده

 .شود ح مي

 )  نيست

ل مبني= معلوم: 

اين گز)  فيلمها

. باشد صحيح مي

 . باشد مي

هاي خوا در اتاق

ها چنين نيس ينه

خ«ها  نهقية گزي

ها ر بقية گزينه

ركب، ير: (رتيب

4  


ج(و علوم انساني 

ا ألنّ، المكارم، 
األخ، )ت ساختار

لحاظ(مرّات، آن 

 از ضمير مفتوح

  ) معرب: ص(

مبالغه: ص( ةلغ

:ص... (ـ مجهول

حقيقي بسيار در

اين گزينه صح )ص

ن گزينه پاسخ م

ش براي اعصاب د

 اما در بقية گزي

ه دارد، اما در بق

باشد، اما در مي) 

تر ها به ية گزينه

ادبيات وازدهم؛ 

،)فاوت ساختار
تفاوت( ةحقيقهي 

ـ أربع م) ظ نشده

ف جرّ الم قبل

 مفعول) ذبه

( ـ مبني) مرفوع

مبالـ اسم ) الزم

ـ) تمبالغه نيس

هدة أشياء غيرحق

طفال بدأ ينقص

اين...) السابق في

گ آرامش بخش

و مكان هستند،

 . باشد ي

 بر شغل و حرفه

)الم امر(» بايد«

 

 ندارد، اما در بقي

ياسنجش 

تف(للمؤمنين .. 
ه...  ، الصفات)ه

لحاظ(، آن ةرّابع

حرف) لَهم: ص(م 

كذ: ص( ـ كذبه 

فاعل و م... (ل أو

 ( ـ متعد)ال: ص

م: ص( ةمبالغسم 

با مشاه( گزينه 

ّ األبداع عند األط

ما كان الطفل ف

برترين رنگ: سياه

اسم تفضيل و) م

مي» ما بدلوا«في 

 مبالغه و داللت

«به معني » تمع

شرط و مجزوم

ه وجودت جمل

    
 

 .رست است
..الصفات: رتيب
لحاظ نشد(ينها 

 .رست است
الرالمرات : رتيب

 .رست است
هم) حدفاعل ـ ل

 .رست است
فاعل) الكذّاب: ص

 .رست است
لـ مفعو) معرب 

 .رست است
معرّف بأل: ص(

 .رست است
اسـ ) ةنكر: ص(

 .رست است
متن عبارت اين
 .رست است
انّ«متن عبارت 
 .رست است
فيم«متن عبارت 
 .رست است

س(معني عبارت، 
 .رست است

خير، مطاعم(نه 
 .رست است

عادل ماضي منفي
 .رست است

اسم» خباز«نه 
 .رست است

لنست«نه الم در 
 .رست است

 :فعل ش) يقترب
 .رست است
صورت نه صفت به

www.sanjeshse

در 3گزينه  .3
خطاها به تر
األخالق ـ اي

در 1گزينه  .3
خطاها به تر

در 2گزينه  .3
 أح: ص(أحد

در 2گزينه  .3
 ص(الكذّاب

در 4گزينه  .3
ص( مبني:

در 2گزينه  .3
(؛ علم ةمعرف

در 1گزينه  .4
(، علم ةمعرف

در 3گزينه  .4
با توجه به م

در 4گزينه  .4
با توجه به م

در 2گزينه  .4
به مبا توجه 

در 1گزينه  .4
با توجه به م

در 3گزينه  .4
در اين گزين

در 4گزينه  .4
لم يبدلوا مع

در 3گزينه  .4
در اين گزين

در 4گزينه  .4
در اين گزين

در 1گزينه  .4
 ص(يقترب:

در 4گزينه  .5
در اين گزين
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@sanjesheduc

 

  . ست يابند

   

ن صالح به 

 . د

شته باشد، 

تواند به  مي

 اسالمي و 

ationgroup

كتاب آسماني دس

 . ست

  . نامند ي مي

. سكونت دادند

 كنند و فرزندان

 . شود ل مي

را درآوردمعه به اج

ناست وجود داش
 » .ود

ها بهتر م مت آن

 را به اصل نظام

 

 30/1/1398(  

معارف بلند اين ك

  . را فراري داد

لذهب مشهور اس

ن را غيبت كبري

سوسان حاكمان

د خدا را بندگي

، عقل آنان كامل

متي است در جامع

 و دانش ما آشن
ت با ما خواهد بو

د كه نوع حكوم

  

م پايبندي خود

  .  كنند

  . ت

. ه گرفته است

جامع نوبت اول

مردم بتوانند به م

خندق دشمنان ر

ال ةسلسلحديث 

وره از غيبت، آن

رة نيروها و جاس

توانند ها بهتر مي

كند ها مي نسان

 و پشتوانة حكومت

ن ما كه به علوم
ورت او در بهشت

مدعي آن هستند

.جمهوري است

كنند و هم ت مي

ي، قانون تنظيم

مال معنوي است

جامعه را بر عهده

 »...لك 

 

5  


ج(و علوم انساني 

عهده داشتند تا م

در جنگ خن» ود

مامان در آن به ح

الني بودن اين د

 در ميان محاصر

ه ست لذا انسان

به همة ا) نافداه

 نيازمند مديريت

ر يكي از پيروان
صو ، در اين...د، 

ها م ين حكومت

 محوري دارد، ج

ور كشور دخالت

ر  دستورات الهي

دت اخروي و كم

ظيفة رهبري ج

النفضوا من حول

)2(و زندگي 

ادبيات وازدهم؛ 

رآن كريم را بر ع

عمربن عبدو«ن 

 آمدن اسامي ام

 و به دليل طوال

شان را به اجبار

مة افراد فراهم اس

اروحن(مام زمان 

م اجتماعي را كه

اگر... «: فرمودند
د، راهنمايي كند

همه اي. جود دارد

ن حكومت نقش

ختلف، هم در امو

ه دارند بر محور

ريزي براي سعاد

وظ) السالم عليهم

ظا غليظ القلب ال

 دين و

سنجش يا

و تبيين تعاليم قر

با شكست دادن 

 و پشت سر هم

هجري آغاز شد

ري و خانوادة ايش

رشد و كمال هم

اي كه ام جه ويژه

توان احكام ، نمي

ف)  و آله و سلم
م ما آشنا نيستند

ي در جهان وجو
 

ت مردم در اين

هاي مخ نتخابات
 . ند

گذاران وظيفه ون

ر  خداوند، برنامه

(جانشين امامان 

  59ه 
هم و لو كنت فظ

    
 

 .رست است
ي وظيفه تعليم و

 .رست است
)السالم عليه(ن 

 .رست است
 به جهت توالي و

 .رست است
ه 329ي از سال 

 .رست است
سي امام عسكر

 .رست است
هدوي شرايط ر

 . دم نماين

 .رست است
ن با لطف و توج

 .رست است
ظاهري ادامه نيابد،

 .رست است
اهللا عليه صلي( 

 را كه به احكام
 .رست است

هاي مختلفي مت
. دم كمك كند
 .رست است

 كه راي و دخالت
 .رست است

كت دائمي در انت
دهند ي نشان مي
 .رست است

ين است كه قانو
 .رست است

ترين دستورات 
 .رست است

عنوان نايب و جا
 .رست است

آيه/ عمران  ه آل
من اهللا لنت له ة

www.sanjeshse

  
  

در 3گزينه  .5
پيامبر گرامي

در 2گزينه  .5
اميرالمومنين
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د و تسليم 

السالم  عليه

ationgroup

ايستد ويش ميخ

ضرت ابوطالب ع

 30/1/1398(  

وي و هوس خ

 »راي خودم

  » ها

مكه بود، جز حض

  .  است

 . واني دارند

امع نوبت اولج

 . رفته است

بر ظالمان و هو

آفريدم و تو را بر

فال تبيعوها اال به

رساي مشركان م
 . 

 » . برتر است

گاه وع گاه و بي

  . بگذارد

  . باشد  نمي

 تاريخ تأثير فراو

 

ي ديني

6  


ج(و علوم انساني 

ه و اساس پيشر

ست كه در براب

 » ةذلو ال 

قات را براي تو آ

ف ةالجن ثمن اال 

فر حاصرة طاقت
اي نداشت شتوانه

 زندگي با ذلت

 تمايالت نامشرو

حواس ما تأثير ب

   

علّت  موجود بي

گيري و سير ت

 . داند  بر او مي

هاي ارف اقليت

ادبيات وازدهم؛ 

مراهي مردم پايه

ن عزيز كسي اس

 

ق وجوههم قتر و

اين مخلوق« : ت

 ليس النفسكم

امي كه در محنگ
ندك و فقير،پش

مرگ با عزت از

 منفي دادن به

   

تواند بر روي ح ي

.يت انسان است

ر پذيرفتن يك

 كوشش در جهت

اقتصادي حاكم

 فرهنگ و معا

ياسنجش 

، مشاركت و هم

انسان. ري است

1  
»...جميعاً  ةعز

26   
و ال يرهق ةزياد

سان فرموده است

انه«: فرمايد مي 

هن)  و آله و سلم
 عليها و ياراني ان

م«: فرمود) سالم

مان براي پاسخ

.فراموشي است

ي داشته باشد مي

 سان

و خصوصي يژگي 

 منكرين خدا در

هدف با سعي و

 تابع مناسبات ا

    
 

 .رست است
حكومت اسالمي،

 .رست است
عناي نفوذناپذير

 .رست است
10آيه / ه فاطر 

العفلله  ةالعزريد 
 .رست است

6آيه / ه يونس 
زسنوا الحسني و 
 .رست است

ال خطاب به انس
 .رست است

)السالم عليه(ن 
 .رست است

اهللا عليه صلي( 
اهللا خديجه سالم
 .رست است

الس عليه(دالشهدا 
 .رست است

جواني بهترين زم

 .رست است
 فراموشي خدا ف

 .رست است
شئ جنبة مادي

 .رست است
هاي انس  و ويژگي

 .رست است
مبين بهترين ويژ

 .رست است
ن خداشناسان و
 .رست است

عقيده و هم ه هم
 .رست است

سيستي انسان را

www.sanjeshse
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 . ز مرگ است

 . ردد

 . د
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 در جهان بعد از

گر ي محقق مي

كامل اشاره دارد

 . ي نمايند

  

امع نوبت اولج

 . ت

 . زند مي

سرنوشت انسان

 

ش ركود و ايستايي

 . ت

به تك ي رسيدن

 نهايي راهنمايي

 . ست

.شود ناميده مي

7  


ج(و علوم انساني 

 به خداوند نيست

خويش را رقم م

دارد س شغول مي

. به اشاره دارد

 . 

فت علم و دانش

  . اند علوم

خلق گرديده است

جودي انسان برا

 . نمايند ي

منزل ر را به س

تعدادها نهفته اس

، تربيت انسان نا

ادبيات وازدهم؛ 

 توصيه و ايمان

هي، سرنوشت خ

 خود جلب و مش

 . دارد

  . دهد مي

خداوند بلندمرتب

به و دافعه است

 شود، در پيشرف

مؤثر در تكامل ع

ت و براي آن خ

ن به ظرفيت وج

گرداني خارج مي

ستند كه انسان

 يك سلسله است

 ملكوتي انسان،

ياسنجش 

ج انسان از دايرة

 خود بر پاية آگا

جه انسان را به

 . قعي نيست

ن نقش اساسي د

 ايمان تشكيل م

هدايت عمومي خ

ي كار فاقد جاذب

انسان، دگرگون

زمان از عوامل م

 . شد

خوردار بوده است

 . ست

ي و عملي انسان

ها و تحير و سرگ

طرف خداوند هس

صورت جود او به

دن استعدادهاي

    
 

 .رست است
ن، موجب خروج

 .رست است
خاب و گزينش
 .رست است

ئلي كه مدام توج
 .رست است

 عمل، ايمان واق
 .رست است

 در تقويت ايمان
 .رست است

 فكري انسان را
 .رست است

ت الهي الزمة ه
 .رست است

ك انسان به سوي
 .رست است

جهان و قدرت ا
 .رست است

جربه و گذشت ز
 .رست است

بي برخوردار باش
 .رست است

 كرامت ذاتي بر
 .رست است

العمل اس  و عكس
 .رست است

دن ظرفيت علمي
 .رست است

ه ها را از تاريكي
 .رست است

 دو موهبتي از ط
 .رست است

ي انسان در وج
 .رست است

ن و شكوفا نمود

www.sanjeshse
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 زمان حال 

ationgroup

عناي جمله به

  . گيريم مي
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با توجه به مع» 

   

 

 

 . ت

گ آن در نظر م

امع نوبت اولج

  . جواب است

اي؟ ر فكر كرده

. متوجه نشدي

. كردم صور مي

. سازد مند مي

 . ست

هايشان است سنت

ا به عنوان فرهنگ

 . شوند مي

  

 

8  


ج(و علوم انساني 

  . ه نياز دارد

m كلمه ،little ج

تر زندگي طوالني

زد را داشت مي

م چيزهايي را تص

ي ما بسيار ارزشم

ش درمان شده اس

 . گيرد  را مي

ف و يادگرفتن س

  . اند س كرده

ل يك جامعه را

ها م ست ساخته

.كند را كامل مي

 . ست است

)2(انگليسي 

ادبيات وازدهم؛ 

 به فعل گذشته

money بودن 

گي سالم براي ز

ته حرفي كه او د

م يا فقط داشتم

بان ما او را براي

 . ستند

اش  كامالً بيماري

خيلي وقتم .هم

ز مناطق مختلف

با نمرات باال پاس

تعطيالت متداول

ها، رفتارها، و دس

مه بنابراين آن ر

درس 3ن، گزينه 

ا

ياسنجش 

  گان

 گذشته است و

يرقابل شمارش

يك سبك زندگ

  . ول دارد

 اين بود كه نكت

دايي شنيده بودم

ب انگيز دروازه فت

بدن ما مضر نيس

را خورد و حاال

بازي را انجام ده

صنايع دستي از

ها را با ت امتحان

 

سيقي، لباس، و ت

ه ها، ارزش  سنت

است و كلمبلي 

سوالي نبودن آن

    
 

گرامر و واژگ: 

 .رست است
مله دربارة زمان
 .رست است

معناي جمله وغي
 .رست است

حال به داشتن ي
 . ست

 .رست است
تار شرطي نوع او

 .رست است
شده بودي  گيج

 .رست است
دم كه واقعا صد

 .رست است
يات شگفخصوص

 .رست است
ها الزاماً براي بد ي

 .رست است
هايش ر بيوتيك ي

 .رست است
وباره اين بهم د

 .رست است
به جمع كردن ص

 .رست است
موزان با موفقيت

 كلوزتست: م
 .رست است

معموالً غذا، موس
 .رست است

صر ديگر شامل
 .رست است

تيجه جمالت قب
 .رست است

معناي جمله و س

www.sanjeshse
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  . باشد 

(q ~ p

~ (p q


∨

  

(p T)≡  

ationgroup

..................تواند 

 

p) F q

q) F ~ (q

≡ 
≡

(q T)∧ ≡ ∧

 30/1/1398(  

  . كنند ر مي

ت كنند مي اب مي

  . ها است

 . ..................... 

T ~ p

q p) F

≡ ∧ ≡
 ≡

(r F)≡  

امع نوبت اولج

ت زندگي و رفتا

  

ي جنوبي را انتخا

ه آن............. .......

.كنند زماني كه 

  ا ندادند

F p T∧ ≡ 

(  

9  


ج(و علوم انساني 

ست يا غلط است

كند؟  ا ذكر مي

يي مانند آفريقاي

  است؟

 .  
 د 

 كنند ي

.... دوست دارند 

ك عذرخواهي مي

.......  
ن همراهشان را


 

)2(ي و آمار 

ادبيات وازدهم؛ 

كنند درس كر مي

تي بريتانيايي را
 . يسه كند

هاي رفتن به محل

ي بيشتر نشده

.................. .تر  ن
شود عالقمند مي

ا عذرخواهي مي

 مورد خودشان

ها بيشتر ع نيايي

............. 3گراف 
ر مردم به او تلفن

رياضي

ياسنجش 

طبق آنچه كه فك

  ب 

ن تعطيالت سنت
ها رامقاي خير آن

ه افراد بيشتري ر
 

هاي بريتانيايي ت
 ر مصر 

رد كه نسل مسن
 دريايي بيشتر ع

. ...............  
ها كي و چرا يي

ها در بريتانيايي

جه شد كه بريتا
 كنند

ث شده در پاراگ
كرد يا نه، بيشتر

 .باشدت مي

  .باشدي

    
 

 .رست است
ها معموالً ط س آن

درك مطلب: وم
 .رست است

ه در ابتداي متن
 آن باتجربيات اخ

 .رست است
، دليل اينكه1ف 

وحش اي حيات
 .رست است

رد تعداد توريست
هاي لوكس در ت

 .رست است
متن برداشت كر

هاي ماجراجويي
 .رست است

.....ين است كه 
دهد كه بريتانيا

 .رست است
يك چيزي كه ب

 

 .رست است
متوج 3پاراگراف 

ك ها صحبت مي
 .رست است

هاي آزمايش بحث
گر عذرخواهي ك

 .رست است
 .رست است

زاره مذكور درست
 .رست است

q r∨ درست مي

www.sanjeshse
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f (x) f+  

f ( x)−1  
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f ( )

− =

=

=

1
2

1 2
2 2

   

ationgroup

 . نادرست دارد

) T) (r

) T) ((r

≡ ∧ ≡
≡ ∧ 

a , b

d a

 =
=

3 4
2

( , ),( , ),(3 1 2 2
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( ,x y)

= 
+ 

2 1 1
2

xy− =2 1  

sign
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=



sign(x

[x]

 
=

1


sign(x

[x]
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=

2

1

mx h+

f ( x) mx− =2
f ( x )− + =2 1

f ( x) mx= +2
f ( x)+ + =2

( )

( )

( )

= − +

+ =
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2

2

2

12 12
1 1 3
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مقدم 2 گزينه 

F) (p T

q) T)

≡  ≡
 ≡

b

a b c d

=
+ + +

3

( , ),( , ),(1 2 2 1

x y

x y y

 + =
 + = 

2 2

n(x )+ =
= −

2 1 1
1

x )+ = 
2 1 1


)+ =  +1 1 1

x h mx+ − 2
mx m= + +

h mx+ + +2
m mx h= − +

= + =1 312 2

امع نوبت اولج

ها فقطدر گزينه

 . دارد

T) (q T)∧ ≡

= + + +4 3 2

).دارد , )}1 1  

x , y =
1



x

x

− =


=
1 1

2

 x

x

+ =


=
1

1


 + ≠1 1

h mx+ = − +

h mx h− −2
h mx+ = +3

h m mx+ +2

 

ق

 ق

10  


ج(و علوم انساني 

رست است كه د

ارزش درست 1 

 ) (r F)∧ ≡

+ =1 1  

عضو د 6

=1
 

    

h m x′+ = +2
h طي mx= −

h m x′′= +2
x h m+ = +3

 غ ق ق

 غ ق

ادبيات وازدهم؛ 

 انتفاي مقدم در

هستند و گزينه

+′h خطي 

خط
′′h خطي

h ثابت c+ =2

 

ياسنجش 

ادرست باشد به

رزش نادرست ه

 

 

 

ث

    
 

 .رست است
ي كه مقدم آن نا

 .رست است
داراي ا 4و  3، 2

 .رست است

 .رست است

 .رست است

 .رست است

 .رست است

  .دارد
 .رست است

 

 .رست است

www.sanjeshse
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گشا با نثر مصنوع

2(

11  


ج(و علوم انساني 

}2
 

را خط فقر است 

 .باشدمي

= 26 

  .دهيم

تاريخ جهانگ. ست
  .يلي ناميد

2( فنون ادبي 

ادبيات وازدهم؛ 

 

ر ماه مورد نياز

=5 252
 م

دك خط عبور مي

ي نثري ساده است
و آن را انوار سهي

 علوم و

سنجش يا

دگي يك نفر در

نجا برابر با 

( , )2 18 يك

يس رازي، داراي
 بازنويسي كرد و

    
 

 .رست است

 .رست است

 .رست است

 .رست است
دي كه براي زند

 جامعه كه در اين

 .رست است

 .رست است

 .رست است

( , )1 (و  1633

 .رست است

 .رست است
جم، اثر شمس قي
ه را به نثر ساده
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بيه فشرده 

راحتي بايد 

 .شت

ationgroup

 .ته است

وجود دارد و تشب
 .رده است

ي رسيدن به ر

  .ت

 فارسي رواج داش

 30/1/1398(  

ب نظم و نثر نوشت

هم و) ش آسوده
تشبيه فشر) شق

 )د

  

گر آن است براي

 .است) دي

ف عاشورايي است

 در تاريخ ادبيات

امع نوبت اولج

معات را در قالب

  .ست

 

اي ـ باشن آمده
گلستان عش( 4ه 

آيده پرواز در مي

 .ست

      پ  رند
− −   
 ن     فَعلَ

  

  ن  ب  سند
− −     

 .ج نيست

 ساير ابيات بيانگ

كفش، هرزه گرد

بند معروفركيب

 .است) هان

 

صدوپنجاه سال

12  


ج(و علوم انساني 

نامه، لمي عشاق

هماهنگ ا) ل ها
−     

 .هماهنگ است

از خويش برون( 
گزينه) مع جمال

شكند و روح بهي

 .عراقي

مجاز از شراب اس

     بي با لُ بي
− − −
         مستفعلن
.حذف شده است

 ك  مي  خا  ران
− − − 

رايجت كه امروزه 

مفهوم. ه باشد

بخيه ك(عاميانه  

شعر مذهبي و تر

پنه(تعارة كنايي 

.استعارة كنايي 

هجري به مدت ص

ادبيات وازدهم؛ 

 بر سرودن مثنوي

خون نِ دل(با ) 
         − −

ه)  ص بو ري(ا 
   − −  

شبيه، وجه شبه
گلبن وصل ـ شم

سي است كه مي

اساني است نه ع

ب است و جام مج

   چ  من  هـَ  مِ
−  

      مفاعلُ     
هجا حذ اياني دو

  زون  تَر  كُن 
− − − 

 كردن آمده است

يد با عمل همرا
 )شود

هاي بارز آن واژه

هرت او سرودن ش

است) وفتن عشق

)درِ دولت(ت و 

 قرن دوازدهم ه

ياسنجش 

 هفتم كه عالوه

)دي گ ران را( 
   − − −
با)  چ  رن  جم(
 − −       

دو ركن اصلي تش
گ( 3گزينه ) برو

مانند قفسجسم  (

فكري سبك خر

رة مصرحه از لب

مر غا نِ  اين=  
  − − −

ستفعلن         
ت كه از ركن پا

ي  زين  فيا  م
− − −

ر معني خاموش

ست كه علم باي
شنج ميسر نمي

 است و ويژگي ب

دهم است و شهر

گفتن دل، در كو

تشبيه است) ن تو

ازدهم تا اواسط

    
 

 .رست است
راقي شاعر قرن

 .رست است
وايي مصراع الف

                   
(وايي مصراع ب 
                   
 .رست است

عالوه بر د 2نه 
كمانِ اب( 1گزينه 

 .رست است
.وجه شبه است
 .رست است
هاي ف از ويژگي

 .رست است
، لعل استعا4نه 

 .رست است
=يي مصراع اول 
                   
مس                  

ي ناهمسان است
 .رست است

سا  قِ  ي:  جايي
          −

 .رست است
، كشتند در2نه 

 .رست است
اين اس 4 گزينه 

نابرده رنج گن(يد 
 .رست است

ز صائب تبريزي
 .رست است

شاني شاعر قرن د
 .رست است

درِدل و گ(، 1نه 
 .رست است

يكي چون(، 3نه 
 .رست است

ي از اوايل قرن يا
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 .ت

مفعولُ ( 3 

 .نايه است

 3گزينه ) ن

ه از گفتار 

ationgroup

 .ت

تاب بينابين است

گزينه) فاعالتن

 

  .كنايه است

كن) گران داشتن

ث نيارست كردن

كن بودن، كنايه

 30/1/1398(  

 .ي

نوشته شده است

كه نثر هر دو كتا

فعالت ف( 2زينه 

                   

ك) زبان درازي( 

  

سرگ: (3گزينه  

حديث( 1گزينه 

و شكرشك) 2گ 

امع نوبت اولج

ي است نه هندي

 عباسي در فقه ن

گ روملو است ك

گز. ختي نيست

                   

،4رّحه و گزينه 

. خاموشي است

)پرشدن بازار (

مصدري است گ

 .ست است

گ(ست، تشبيه 

  )ن دارد

13  


ج(و علوم انساني 

باني سبك عراقي

ر عرفان و جامع

 .باني

 نوشتة حسن بيگ

 .ست نه فكري

همسان دو لخ) ف
 .ت

   نِ مي  آ  يد
− − −  

         فع لن  

استعارة مصر) ل

نايه از سكوت و

:2گزينه ) ختن

ه بعضي افعال، م

درسها اير گزينه

وهر بدخشاني ا

ت كه غرق شدن

ادبيات وازدهم؛ 

زب  كهن، ويژگي

الحيات در؛ عين

هندي است نه زب

سن التواريخ هم

 سبك هندي اس

 مستفعلُ مستف
ن دو لختي است

در   نِ   شان  
− − 

          مفاعلن

لعل( 2گزينه . ست

م در كشيدن، كن

خرمن سوخ: (1ه 

، وجه4و  3، 1ي 
 )شايد شدن

سا. شبه به است

، لب او گو)1گ 
  .ندارد

مانند دريايي است

ياسنجش 

ي مختصات نو و

سي، ساده است؛

دبي نثر سبك ه

 مير است و احس

هاي ادبييژگي

ستفعلُ مستفعلُ
همسان) مفاعيلن

نا مِ دل د.   ست
      − −

فاعالتن           

  .ود ندارد
تشخيص است) اد

دم. درست است

گزينه. جود ندارد

هايبيات گزينه
نشا( 4گزينه ) ت

ريش فرعون مش

گ(ه از معشوق 
ت مجاز وجود ند

  ه
سياهي م(سياهي 

   استعاره از مو

    
 

 .رست است
آميختگي در هم

 .رست است
يات و جامع عباس

 .رست است
اد بوط به ويژگي
 .رست است

ندالسير از خواب
 .رست است

مربوط به وي 1ه 
 .رست است

مس( 1ت گزينه 
مفعولُ م( 4ينه 

 .رست است
دوري نيس 1زينه 

                   
→               

 .رست است
، مجاز وجو3نه 

ل الله و دست با
 .رست است
ناد 2ي در گزينه 
 .رست است

، كنايه وجو4نه 
 .رست است

قلمرو زباني در ا
فتن، ببايد نهفت

 .رست است
، دلق موسي و ر

 .رست است
ال، بت استعاره

است ـ در بيت) 4
 .رست است

  ) ج
ر، مجاز از انديشه

غرق س: ة كنايي
سنبل:  مصرّحه

  گلِ رخسار
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در 3گزينه  .15

د، الف، ب،(
سر: مجاز) د

استعارة) الف
استعارة) ب
گ: تشبيه) ج
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ترين   كهن

 مندرجات 

  )ب يازدهم

ationgroup

م گرفت كه از

كند كه مك مي

 . سوسي يافت

كتاب 3صفحه (

 30/1/1398(  

علي بلعمي انجا

 به مورخان كمك

 .د

 .ادند

نيان تغيير محس

 .د

امع نوبت اولج

عمي توسط ابوع

وناگون تاريخي

صادي قرار دهند

  

ان را شكست د

ماعي به نفع ايران

 .كردند  مي

 .تقر شدند

سالم تبديل شد

 .  

14  


ج(و علوم انساني 

عنوان تاريخ بلع

 بناها و آثار گو

 اجتماعي و اقتص

  .ب بود

. حضور داشتند

تحدان محلي آنا

 .دادند ن مي

 سياسي و اجتم

 اطاعت ظاهري

در خراسان مست

و هنري جهان اس

  .شد

ي به وجود آيد

 )2( اريخ

  )2( غرافيا

ادبيات وازدهم؛ 

ريخ طبري با ع
  .شود مي

ها، روي محوطه
.  

 تحت محاصرة

ر اسالم در يثرب

يفة بني ساعده

هاي رومي و مت

  

سفه و كالم نشان

شرايط و اوضاع

عباس لفاي بني

و سپس دءالنهر 

مي و فرهنگي و

باش بحاراالنوار مي

بندر ري با نقش

تا

جغ

ياسنجش 

 و تلخيص از تا
فارسي شمرده م

شناسان بر ر تان
ت ارزيابي كنند

هاشم را بنيتند 

سترش چشمگير

فر ديگر در سقي

عمر، نيروالفت 

.قدرت نشستند

 .خته شد

ه خاصي به فلس

مشق به بغداد، ش

 و ساماني به خل

خست در ماوراء

ان به كانون علم

المعارف ب ةداير 

شود تا شهر ب مي

    
 

 .رست است
سانيان ترجمه

عمومي به زبان ف
 .رست است

قات علمي باست
اريخي را به دقت

 .رست است
مي تصميم گرفت

 .رست است
بيانگر نفوذ و گس

 .رست است
بين حارثه سه نف

 .رست است
سالم در زمان خال

 .رست است
 آنان بر مسند ق

 .رست است
الفت منصور ساخ

 .رست است
گرا بودن توجه ل

 .رست است
كز خالفت از دم

 .رست است
هاي طاهري سله

 .رست است
يدن به اسالم، نخ

 .رست است
  .ايلخان بود
 .رست است

در زمان تيموريا
 .رست است

مجلسي صاحب

 .رست است
ت دريايي سبب
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اي را  نامه ت

  )ب يازدهم

بوط به دما 

 )ب يازدهم

و به همين 

  )ب يازدهم

ن رطوبت، 

  )ب يازدهم

ناحيه غلبه 

 )ب يازدهم

 )ب يازدهم

شاره نمود 

 )ب يازدهم

 )ب يازدهم

   
 )يازدهمب 

 )ب يازدهم

و، سازماني 

 )ب يازدهم

ationgroup

اي موافقت لخانه

كتاب 13صفحه 

هاي آماري مربو ه

كتاب 21صفحه 

شود و بيشتر مي

كتاب 23صفحه 

رد و اشباع شدن

كتاب 26صفحه (

خشك در اين ن

كتاب 47صفحه 

  . ت
كتاب 54صفحه 

 گزينه ب بايد ا

كتاب 87صفحه 

كتاب 90صفحه 

.گيرد صورت مي
كتاب 100صفحه 

كتاب 102صفحه 

 كشورهاي عضو

كتاب 104صفحه 

 30/1/1398(  

صدور گازهاي گل

)

 يك ناحيه داده

)

تابش خورشيد ب

)

 رفتن هواي سر

)

ط آب و هوايي خ

)

سطح زمين است
)

ت براي مثال در

)

  . كنند   مي
)

ك پول معين ص
ص(

  . ده است
ص(

ي و حفظ منافع

ص(

امع نوبت اولج

 براي كاهش ص

ت آب و هوايي
  . آيد ت مي

م تمايل زاويه ت

يابد با باال ش مي
   

ه است و شرايط

ها در س بوم زيست

رد نادرست است

رش دام را بيان

 مبناي ارزش يك

ش كمونيسم بود

 در بازار جهاني

15  


ج(و علوم انساني 

متقابل دارند تا

ي تعيين وضعيت
گين آن به دست

كنيم  حركت مي

ماي هوا كاهش
.شود شاهده مي

نرم پوشيده شد

 مؤثر در تنوع ز

ساير موار. كند 

ن تجاري از پرور

شود كه بر ه مي

گيري از گسترش

هش بهاي نفت

ادبيات وازدهم؛ 

رابطه و كنش م

طوب است و براي
شود و ميانگ  مي

جغرافيايي باالتر

زايش ارتفاع، دم
ر بعد از ظهر مش

هاي ن ي از خاك

 زمين از عوامل

ك تجاري بيان مي
  . شوند ي

 اهداف دامداران

 و خدمات گفته

ال و سرمايه جلوگ

 جلوگيري از كاه

ياسنجش 

يوتو با يكديگر ر

 هوا سرد و مرط
طوالني محاسبه

هاي ج مت عرض
  . يابد

كند و با افز  مي
 با رعد و برق د

در نواحي بياباني
  . ك زياد است

 ارتفاع از سطح

تي را از غالت تج
شركت اداره مي

ي لبني و يا پشم

المللي كاالها ن

ي از صدور كاال

 و گاز با هدف
  . اند ده

    
 

 .رست است
عضور پيمان كي

 .  

 .رست است
ي غربي زاگرس

هاي ط طي سال 

 .رست است
دار استوا به سم
ي  هوا كاهش مي

 .رست است
به تدريج صعود

هاي تند همراه 

 .رست است
كه سطح زمين د
ت فرسايش خاك

 .رست است
ط آب و هوايي و

 .رست است
 ج مفهوم درست

صورت يك ش به ت

 .استرست 
هاي ت و فراورده

 .رست است
ني به تجارت بين

 .رست است
داري رهاي سرمايه

 .رست است
صادركننده نفت
ك به وجود آور

www.sanjeshse
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كشورهاي ع
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..و بارش و 

در 3گزينه  .16
هر چه از مد
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در 1گزينه  .17
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را به نام اوپك
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@sanjesheduc

  )ب يازدهم

 )ب يازدهم

  )ب يازدهم

ي فرهنگي 

 .كند

ationgroup

كتاب 110صفحه 

كتاب 117صفحه 

  . ت
كتاب 119صفحه 

قوم مغلوب برتري

كت را معرفي مي

 30/1/1398(  

  . ندر است
ص(

ص(

اي است ي منطقه
ص(

رود و قو بين مي

 

 و موانع شناخت

امع نوبت اولج

دراين بن رتباطي

  . اشد

ي نواحي سياسي

 رهنگي

 .ند

گر قرار گرفته از

.كردي دوري مي

شناخت حقيقت

 .ف بودند

 ن جهاني 

 ستعمارزده

16  


ج(و علوم انساني 

هاي ار هميت راه

با يت كشور نمي

هاي ك از ويژگي

ها ـ جهان فرسان

گيرني شكل مي

ظامي جامعة ديگ

 فرهنگ اسالمي

شر ندارد ـ راه ش

قدرت پاپ مخالف

در نظام نوينمع 

صاد كشورهاي اس

 .دانستندي

 .شته باشد

  .ي است

)2(شناسي  عه

ادبيات وازدهم؛ 

ست از داليل اه

يف عمده مديري

مديريت مشترك

گي اجتماعي انس

هاي يكسانيهنگ

ف اقتصادي يا نظ

د، از رويارويي با

ايت و سعادت بش

ت كردند كه با ق

مار و ادغام جوام

صولي شدن اقتص

شرفت جامعه مي

 غربي ريشه داشت

اي و مقطعيدوره

امعج  

ياسنجش 

هاي دورد سافت

ن مرزي از وظاي

 با هدف تحقق م

يان ـ شيوة زندگ

هاي متعدد، فره

 كه تحت تصرف

ي غيراسالمي بود

اي براي هدنامه

كشيشاني حمايت

 سكوالر ـ استعم

رزده ـ تك محص

مايه را ضامن پيش

 و جامعة جديد

اقتصادي اغلب د

    
 

 .رست است
جايي كاال تا مس ه

 .رست است
وط ارتباطي برون

 .رست است
سايي براي شورا

 .رست است
مل مشترك آدمي

 .رست است
هحد، در سرزمين
 .رست است

ايمنطقههنگي 
 .ط را بپذيرد

 .رست است
كه داراي هويتي

 .رست است
كه هيچ بردايي 

 .رست است
آميز كي اعتراض

 .رست است
هاي سياسيرت

 .رست است
شورهاي استعمار

 .رست است
ت صاحبان سرم

 .رست است
 مون

 .رست است
 وب

 .رست است
واند در فرهنگ
 .رست است

ست ولي بحران ا

www.sanjeshse
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@sanjesheduc

عات آن با 
  

شناسي  معه

 تا آنجا كه 
  .ن

ه را بپذيرد 

 . ذاشتند

ationgroup

مسائل و موضوع
 .ل آنها پرداخت

ع يا فلسفة جام

 پيچيدگي بود
ل حركت و شدن

هاي راه و سختي

گذ مردم تأثير مي

 30/1/1398(  

  .ور ساخت

م. پردازد ئل مي
كري بايد به حل

 فلسفة اجتماع

  .باستان دارند

ته با ابهام ويخ
ت دارد نه در حال

سخن حق كند و

 .خواهد بود

ر شيوة زندگي م

امع نوبت اولج

 .شودي

ز هويت ديني دو

ترين مسائل يادي
قط باعمليات فك

الق و دومي به

لنهرين و ايران ب

ن هراكليتس آمي
د، حقيقتي ثابت

 

هياي شنيدن سخ

 بسيار سخت خ

 . انگيزند ي

پرداختند و بر ي

17  


ج(و علوم انساني 

كالتش حل نمي

رن شده بودند از

 بادي

 و فلسفه به بني
فقضي است كه 

ي به فلسفة اخال
  .  ستند

 .ورد

ال مدن مصر، بين

داند، سخنان مي
، هستي و وجود

. ي نخواهد شد

ها خود را مه صب

 محبوس است،

ت انسان را برمي

 انديشة خود مي

 فلسفه

ادبيات وازدهم؛ 

ي مسايل و مشك

وب فرهنگ مدر

الدين اسدآبجمال

 .عنا بود

 متفاوت است
شبيه مسائل رياض

ف هستند، اولي
ه فلسفة اولي هس

آ ف را پديد مي

هاي فلسفي تم ه

ولية موجودات م
 نظر پارمنيدس،

ري از مردم عامي

ها و تعص  عادت

كسي كه در غار

ديگري نيز حيرت

خنوري، به نشر

ياسنجش 

صرف آن، تمامي

 ي

غربي را كه مرعو

 اقدامات سيد ج

معها بيبراي آن

ه با ساير علوم
ي از اين جهت ش

هاي مضاف لسفه
چهارم مربوط به

ون، فلسفة مضا

ريشه در انديشه

عداد را عناصر او
از. اند ش خوانده

لسفي باعث دور

شدن در زنجير
  .راموش نكند

روشنايي براي ك

 نيست، عوامل د

، جدل و فن سخ
    

 

 .رست است
خير طبيعت و تص

 .رست است

 .رست است
گراييريسم ـ پوچ
 .رست است

كن كشورهاي غ
 .رست است

 ت

 .رست است
الحي اميركبير ـ

 .رست است
 و ملت اسالمي ب

 .رست است
وضوعات فلسفه
تفاوت است ولي

 .رست است
ل مربوط به فل

گزارة سوم و چ. ت
 .رست است

سفي علوم گوناگو
 .رست است

 فلسفي يونان، ر
 .رست است

عداد و اصول اع
ت تاريك انديش

 .رست است
ي بر پاية فهم فل

 .رست است
يش از گرفتار شپ

 نظم عقلي را فر
ر و رسيدن به ر

 .رست است
 حيرت فلسفي ن

 .رست است
ك اقسام مغالطه،

www.sanjeshse
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@sanjesheduc

» كر شود؟

س و جهاني 

تلقي  عرفت

 طريق پي 

ها و  تفاوت

ده عليت از 

 ولي براي 

 زير سوال 

ه ما نشان 

سفي خود 
 او در عين 

ationgroup

وجود خدا را منك

ودات نامحسوس

شر در كسب معر

رة اشياء دوم از

 . گذاري كند

ن در شناخت ت

 شناخت و قاعد

شود، حاصل مي

خت واقعيت را
 

ها را به ن، سايه

 را در تبيين فلس
لسفيدستگاه ف

 . ت

 30/1/1398(  

شته باشد ولي و

 يا دربارة موجو

عناي ناتواني بش

هاي جديد دربار

گ هايي را پايه ش

د، توانايي انسان

غيرمحسوس را

ستدالل عقلي ح

مكان شناصل ا
.  متفاوت باشد

 زيرا صرفاً جها

ي داشت اما آن
ي بهره ببرد و د

مند است نيز بهره

  . شناخت

امع نوبت اولج

ري را قبول داش

  .ته است

گذشته و آينده،

د اشتباه را به مع

ها يابي به دانش

يقي برسد و دانش

گيرد ي قرار مي

توان حقايق غ مي
 . كند  مي

مايش و بدون اس

سوسفطائيان ا 
تواند ر كسي مي

برخوردار است،

شناخت شهودي
نار معرفت عقلي
شهود و اشراق ن

وان واقعيت را ش

18  


ج(و علوم انساني 

 عدالت فوق بشر

بارة سقراط گفت

ند مثالً دربارة گ

انسان وجود. ند

اول با دستي. شود

 با تأمل، به حقاي

مينة تفكر عقلي

ه وسيلة عقل م
ي از آن استفاده

ه از تجربه و آزم
 . وري است

.قل مطرح نبود
ت و نسبت به هر

هميت كمتري ب

 نگاهي هم به ش
ت شهودي در كن
ستوار است، از ش

تو ق تجربه نمي

ادبيات وازدهم؛ 

علم و قدرت و 
 »شود

 اين جمله را در

كن خود، فكر مي

كن فت شك نمي

ش تر مي  و كامل
 علومات آنها

رفاً تجربي و ص

ت حسي، كه زم

به.  و وحي است
اي خت هر پديده

و بدون استفاده
هذيب نفس ضرو

 به صورت مستق
ي يكسان نيست

 اما از درجة اه

دانست و نيم ي
طلوبي از معرفت
دالل و منطق اس

قدند كه از طريق

ياسنجش 

شود كه يدا مي
ش سي پيدا نمي

ب بزرگ رومي

 برتر از حواس خ

مكان اصل معرف

يشرفت ميكند
ن و تصحيح مع

هاي ده از يافته

و اعتبار شناخت

، قلبس، عقل
 انسان در شناخ

واسطه است و ي
ير و سلوك و ته

معرفت شناسي 
كه حقيقت امري

حس اعتبار دارد
 . لم مثال را

عقل را معتبر مي
ست به نحو مط
ي دارد و بر استد

صالت عمل، معتق

    
 

 .رست است
آيا كسي پي«: ت
نه چنين كس«: ت

 .رست است
يلسوف و خطيب

 .رست است
ي دربارة اموري

 . ن مادي

 .رست است
ور طبيعي در ام

 .رست است
به دو صورت پي
تباهات گذشتگا

 .رست است
ست بدون استفا

 .رست است
هاي ارزش و نه

 . شيا است

 .رست است
رفتي انسان، حس

 تعقل ا ست كه
 .رست است

ودي، معرفتي بي
ين معرفتي، سير

 .رست است
ستان مباحث مع
و معتقد بودند ك

 .رست است
طون اگر چه ح
 جهان برتر و عا
 .رست است

هم حس و هم ع
مالصدرا توانس. رد

مالً هويت فلسفي
 .رست است

ها يا پيروان اص ت

www.sanjeshse
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بردن به اشت
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در يونان باس
برده بودند و

در 1گزينه  .22
به نظر افالط

هد، نهد مي
در 3گزينه  .22

ابن سينا، ه
كروارد نمي

حال كه كام
در 2گزينه  .22

پراگماتيست
  
  
 

erv.ir

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22



  
 

 

@sanjesheduc

ننده به نام 

  

ضوع مورد 

گر سوي دي

ت سالگي و 

ها را  زيبايي

اي خاصي 

به شناخت 

ر حالي كه 

ationgroup

 مميز و جدا كنن

 . د

راي بررسي موض

اه دانشمند از س

 سالگي تا هفت
 . شود ي

ها و ز يد زشتي

ها شود تا محرك

و ورود ب) دراك

كنند در ني مي

 30/1/1398(  

سان يك فصل

ند به آن برسند

گيري بر ل اندازه

 سو و زاويه نگا

كي اول از دو
تقسيم مي) يري

ل دوم كم كم با
  .  ساخت

ش  كه باعث مي

مثل توجه و ا( 

عات را رمزگردا

امع نوبت اولج

ك است ولي انس
 

توانن ات زنده مي

ي دقيق و قابل

ت دانش از يك

دو سالگي، كودك
ني، ميانسالي، پي

در هفت سال. د
ها رهنمون شتي

هاست ظارات آن

 از شناخت پايه

زء به جزء اطالع

19  


ج(و علوم انساني 

 حيوانات مشترك
. كند  جدا مي

ست كه موجودا

ها و ابزارهاي ش

زمان و پيشرفت

يت از تولد تا د
جوان(بزرگسالي 

شود  تقسيم مي
ها و دوري از زش

  .كند  مي

ش افراد و انتظ

 .گويند ي

زاري براي گذر

صورت جز ن به
 

 . ي كرد

 شناسي وان

ادبيات وازدهم؛ 

 جنس با ساير
ز ساير حيوانات

 . ن است

 درجة تكاملي اس

 است كه از روش

شناسي، گذر ز ن

طفولي( كودكي 
ـ ب3ـ نوجواني و 

ي، به سه مرحله
ه و او را به ارزش

حريكحسي را ت

د، سبك پردازش

 . كند جاد مي

حساس، توهم مي

حافظه ابز. د بود

كودكان. گيرد مي
. كنند داني مي

بندي ت را درجه

رو

ياسنجش 

طقي انسان در
كه او را از ددار  ي

ها دربارة انسان ت

 انساني آخرين

م علوم بشري

 مختلف در روان

ـ1ه سه دوره 
ـ2، )زده سالگي

سالگي 21ن تا 
او كوشش كرد و

هاي ح ه گيرنده

حت آن قرار دار

ر فرد، تمركز ايج

هاي بدون اح ده

كري هم نخواهد

ختلف صورت م
 خالصه، رمزگر

توان خاطرات  مي

    
 

 .رست است
منط طو، از لحاظ
ورزي ر و انديشه
 .رست است

نظر داروينيست
 .رست است

مت متعاليه روح

 .رست است
ي يكي از اقسا

  .كنند فاده مي
 .رست است

 وجود تعاريف م

 .رست است
 بعد از تولد به
م از هفت تا دواز

 .رست است
راحل رشد انسان
ند و در تأديب ا

 .رست است
ر چيزي است كه

 .رست است
ي كه توجه تح

 . د

 .رست است
وع ارائه شده، د
 .رست است

ادراك پديدن به 
 .رست است

شكل نگيرد، تفك
 .  تفكر است

 .رست است
هاي مخ صورت  به
صورت كلي و به

 .رست است
سازي ن ذخيره

www.sanjeshse
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 جبران آن 

ationgroup

سيار كمي براي

 30/1/1398(  

 . 

كنند، انگيزه بس

 . ند

 . شد

امع نوبت اولج

. ناكامي نام دارد

 . 

 . گويند مي 

 . گيرد مي  يم

 آن را كنترل ك

دانند  مرتبط نمي

باش ي تكليف مي

20  


ج(و علوم انساني 

 . م است

كند كه جاد مي

.حل مسئله است

 . ه است

»گيري  تصميم

ن محاسبه تصمي

توانند  كه نمي

ش را با پيشرفت

دهد، دشوار  مي

ادبيات وازدهم؛ 

كم ها سازي آن ه

خوشايندي را ايج

هاي درست ح ش

موارد قابل توجه

سبك«ي افراد، 

 با عجله و بدون

دهند نسبت مي

ست كه كوشش

ل پايدار نسبت

ياسنجش 

 اما مدت ذخيره

عيت عاطفي ناخ

ي، پرورش روش

ها از م حل تن راه

گيري خت تصميم

صورت ناگهاني و

ت را به چيزي ن

بوط به افرادي ا

كست را به عوامل

    
 

 .رست است
ي حسي زياد،
 .رست است

حل مسئله، وضع
 .رست است

هاي فشار رواني ش
 .رست است

ئله توجه به يافت
 .رست است

ي ثابت و يكنواخ
 .رست است

ص كانشي، فرد به
 .رست است

رندگان، شكست
 . شت

 .رست است
موخته شده مرب

 .رست است
ملي كه فرد، شك

www.sanjeshse

د 2گزينه  .23
ها حجم رده

در 1گزينه  .23
ناتواني در ح

در 2گزينه  .23
يكي از روش

در 4گزينه  .24
در حل مسئ

در 3گزينه  .24
هاي به روش

در 1گزينه  .24
در سبك تك

در 2گزينه  .24
وقتي يادگير
خواهند داش

در 3گزينه  .24
درماندگي آم

در 4گزينه  .24
عوام يكي از
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