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  آزمايشي آزمون پاسخ تشريحي
  چهارمجامع نوبت ـ  دوازدهمسنجش 

)31/3/1398(  
)دوازدهم( نسانيالوم ع  

  

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

www.sanjeshserv.ir  

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

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

هـا ، آدرس   مند شما عزيزان در خصوص اين آزمـون مندي از نظرات ارزش هاي آزمايشي سنجش و بهره در امر آزمون
هـاي   شـود، ديـدگاه   از شما عزيزان دعـوت مـي  . گردد معرفي مي test@sanjeshserv.comپست الكترونيكي 

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

    sanjesheducationgroup@  هاي آزمايشي سنجش كانال تلگرام آزمون
 

13از  13ـون آزمــ  
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@sanjesheduc

) ، سرزنش

: ميوة سخن

: ش و بِكش

اليه  مضاف 

 تحسين«و 

جموع يك 

ationgroup

 )شي

بدگويي :وقعيت

 )واعظي

م) 3گ ) .ه خير

بكُش) (هادست - 

»بدخشان« ←

دهد و همراه مي 

است كه در مج) 
 .ارد

139(  

انديشر، مصلحت

و) (زنگ، زنگوله

 )راب سپهري

ي تنها از مجيد و

است اما استعاره 
 ) ة تشبيهي

  تعاره

-2مكر و حيله  - 

←است» كست

معني به» و«) 2

)پايه(ملة هسته 
وابسته وجود ندا

31/3/98 چهارم 

تدبير: گريچاره

ز: جلجل) (كتف

شت كتاب از سهر

س ميرزا آغازگري

ي اسلوب معادله
اضافة: گ چشمان

است ←كمركوه 

-1: ايهام: ستان

شك«اليه   مضاف

2گ . فعول دارد
 .اند ه

 و جلمة اول، جم
ساز و جملة و سته

2 


جامع نوبت(ساني 

) (برنا، جوان: ب

 .ردن نيست

ميان دو ك: غارب

هش) (ي شيرازي

عباس) (جزيط 

 .ارد

بيت داراي) (2گ 
برگ) (تضاد: شك

ك) (4گ ) تعاره
 

دس) (عاره از نفس

،»لعل« دارد و 

نقش مف» خويش
ند و تكرار نشده

و لة وابسته است
 حرف ربط وابس

دبيات فارسي

ازدهم؛ علوم انس

شاب) ( و ناراستي

 تعظيم و نماز بر

غ: (ت عبارتند از
 )قلعه، دژ: 

ز مهدي حميدي

صل از اصغر رباط

جناس د» مست

گ) .ف و نشر است
تر و خش) (4گ  

است ←رخ آرزو
. استعاره نيست

صراع دوم، استع

و نقش نهادي

خ«) 1گ .  است
يك نقش ندارن» 

 جملة دوم، جمل
ها بيتدر ساير  

 يي نمودن

 زبان و اد

سنجش دو

مكر: دغل) (تي

معني  بادي، هم

 غلط آمده است
ارك) (سركوفت

 پرست رذل و 

 )بلند نشد( ت

درياي گوهر از (

زندان مو) (هدي

شر م«و »  است

بيت فاقد لف) (د
.است» رادوكس

) (3گ ) ستعاره
همراه با طمع و

ديو در مص) (شبيه

است و» اسم« 

راع نقش تكرار
»بيمارتر«و » مار

 است، بنابراين
.اند  تشكيل داده

شكيباي: »ل زدن

    
 

 .رست است
دانديشي، ناراست

 .رست است
عبمعناي اعمال 
 .رست است

هايي كه  ت واژه
المت، سرزنش، س

 .رست است
جوي رذلت مگر 

 .رست است
نخاست به تيرت 

 .رست است
)ز نادر ابراهيمي
 .رست است

ري از باذل مشه
 .رست است

شرم«. اره است
 .رست است

تضاد= ين و تلخ 
پار«و بيت فاقد  

 .رست است
اس ←ي قيامت 

يعني چشم ه» ع
 .رست است
تش: مت و طاعت

 )سان
 .رست است

مصراع اول در 
   .ست

 .رست است
در پايان مصر» ب

بيم«) 3گ . ست
 .رست است

ربط وابسته ساز
را) مركّب(ساده 

 .رست است
سنگ بر دل«ي 

www.sanjeshse

  
  
  
 
در 2گزينه  

بد: راييتيره(
در 1گزينه  

معاملت در م
در 3گزينه  

معني درست
مال: شماتت(
در 4گزينه  

زمانه نيست
در 3گزينه  

هركه بيفتاد
در 2گزينه  

سه ديدار از(
در 4گزينه  

حملة حيدر(
در 2گزينه  

استعا» آهو«
در 4گزينه  

شيري) (1گ 
←تشبيه 

در 1گزينه  .
باالي) (2گ 

چشم طمع«
در 3گزينه  .

دشنة حكم(
جناس ناهمس

در 3گزينه  .1
»شكست«

اليه اس مضاف
در 4گزينه  .1

عتاب«) 4گ
متمم اس» تو

در 1گزينه  .1
حرف ر» تا«

جملة غير س
در 4گزينه  .1

مفهوم كنايي
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@sanjesheduc

 ←  است

  :رد دارند

 .شودت مي

 )تار

... ت، از چه 

 )تار

ationgroup

  

 و حرف اضافه

گروه اسمي كاربر

دريافت» 4«يت 

 

تفاوت ساخت(يم 

 .دانيد مي

ـ مدت)  ساختار

تفاوت ساخت(ند 

   زياد 

139(  

، عجب تضادي 

دهد مي» از«ي 

ت پرسشي در گ

 .شودت مي

مين مفهوم از بي

.شودمي دريافت

اي ه، از تو آموخته

، نم)وت ساختار

تفاوت(كار ببرد 

بر پا مي كن... ن 

،)تفاوت ساختار

31/3/98 چهارم 

ز، پنجرة نورگير،

پايان بيت، معني

عنوان صفت ها به ه
  در شكر؟

 . دوري نمايد

دريافت» 3«بيت  

هم) الفقُر فخري (

د» 1«م از بيت 

  .شوديافت مي

، همان كه)ختار

تفاو( ـ اين است 

بك... خواست، چه 

ست ـ آباد كردن

ت(جات دهندة ما 

3 


جامع نوبت(ساني 

پنجره، پنجرة باز

  كب
  مركب ←ه 

در پ» كه«) (ند

ند، اما ساير واژه
مين سخن؟ چقد

نشين بد، د و هم

همين مفهوم از

.كنم عوض نمي

همين مفهو. شود

دري» 3«م از بيت 

تفاوت سا(داريم 

، آگاه نبوديد)ر

ـ خ) وت ساختار

ـ سريع نيس) ختار

ـ نج) ت ساختار

زبان عربي

ازدهم؛ علوم انس

دريچه، اين پن بي
  تضادي

وندي ـ مركب ←
كوچه پيشه ـ پس

 ) عربي

مسن: به) (نهاد: 

روه اسمي نيستن
چند خانه؟ كدام

ت كه از دوست

ه. ل كردن است

 با تاج پادشاهي

ل حال عاشق شو

همين مفهوم. ست

ـ علمي ند) ختار

تفاوت ساختا(ت 

تفاو(ستفاده كند 

تفاوت ساخ(كند 

تفاوت(ـ قادرند ) 

 ز

دو سنجش

نة تاريك، خانة
 پنجره، عجب تض

←زه ـ پرشكوفه 
پي دل ـ ستم  زنده

دخيل(ساده  ←

:ارب) (متمم ←

وقت وابستة گر چ
اي؟ چ چگونه خانه

ساني در آن است

ية ذات خود عمل

ي خود رايشدرو

عشوق بايد شامل

 آفرينش آگاه نيس

تفاوت ساخ(ريم 

ند ـ همين است

اس... كند  ص مي
 

ايجاد مي ك... ي 

لحاظ نشده( ةد(

    
 

 .رست است
آن خانه، خان: في
آن خانه، اين: ن

 .رست است
پياپي ـ هر روز - 

شناس ـ عه جام
  وندي ←

←) ها زلزله(زل 
 .رست است

←عطوف به نان 
(  

 .رست است
هيچ» كجا«و » ي

ر؟ كدام خانه؟ چ
 .رست است
 .رست است

سعادت انس: »3« 
 .رست است

يت سوال، بر پاي
 .رست است

گدايي و د: سؤال
 .رست است

عنايت مع:  سؤال
 .رست است

كسي از راز: سؤال

 .رست است
دانشي ندا: رتيب

 .رست است
آگاه نيستن: رتيب

 .رست است
اگر، مشخص: رتيب

)تفاوت ساختار( 
 .رست است

انسان وقتي: رتيب
 .رست است

بشدشديد، : رتيب

www.sanjeshse

در 2گزينه  .1
تركيب وصفي
صفت پيشين

در 2گزينه  .1
-نيك گفتار 

مايه ـ دست
←پرورشگاه 

هزاهز ـ زالز
در 1گزينه  .1

، مع»جامه«(
)متمم» بار«

در 1گزينه  .1
كي«، »چرا«

فرن  چندمين
در 2گزينه  .2
در 3گزينه  .2

مفهوم بيت
در 3گزينه  .2

درون ماية بي
در 4گزينه  .2

مفهوم بيت س
در 1گزينه  .2

مفهوم بيت
در 3گزينه  .2

مفهوم بيت س
  

در 4گزينه  .2
خطاها به تر

رد 1گزينه  .2
خطاها به تر

در 2گزينه  .2
خطاها به تر

تفاده كنداس
در 1گزينه  .2

خطاها به تر
در 3گزينه  .3

خطاها به تر
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@sanjesheduc

... داست و 

... ـ قطعاً ) 

 

 

  .شد

 )الزم: ص( 

 )الزم: ص

 »خ ل ف« 

 .د

ationgroup

ـ عزّت از آن خد 

)رام معلمش كرد

)باشد حيح مي

.باشد ه پاسخ مي

باشد ه صحيح مي

، متعد)حرفين ة

ص(ـ متعد ) نفعال

مادته: ص(»  ف

باشد ه صحيح مي

  . است

139(  

)شوند كليف مي

اقدام به احتر.. (

 .باشد

 )ست

 بدون تشديد صح

اين گزينه) زرقاء

اين گزينه...)  ةد

ةبزياد: ص( واحد 

من باب ان: ص(ل 

ل خ«ـ مادته ) »

اين گزينه) شده

ل از فاعل آمده

31/3/98 چهارم 

آيد تك ششان نمي
  ...) ست جز

..ـ براي ) است 

ب گزينه پاسخ مي

 هميشه مفتوح ا

، الراءةكُرَ: ص( 

  .ت

مياه ز... ب منها 

واحد ةقطعض كان 

حرف ةبزيادـ ) ل

ـ من باب افتعال 

»أنواع«لموصوف 

گوشت مخلوط ش

  .نين نيست

قبل» ه«متصل ر 

4 


جامع نوبت(ساني 

ن به آنچه خوش
هيچ كافري نيس: ص

ر پيرش چه زيبا
( 

اين گ) دساز ي مي

 

ون جمع مذكر

ةكرَّ) فتوح است

زينه صحيح است

و كلّما تقترب... ر 

  .شد

خمس من األرض

من باب افتعال: ص

)ف ص ل : ةصلي

لل: ص(» ها«وف 

باشد و با گ ت مي

ها چن ة گزينهبقي

د و مفعول ضمير

ازدهم؛ علوم انس

بعضي كارگرا: ص
ص... (يست جز 

بت فرزند به پدر
)گيرند  جشن مي

بانها آنها را غني

خصت ـ كثرت

ثمانينَ، نو: ص(نِ 

هميشه مف ةفاعل

اين گز)  كذلبعد 

دها عن بعد كثير

با زينه پاسخ مي

وثهم أنّ هذا الخ

ص(ن باب انفعال 

األصحروفه : ص

ـ للموصو) ةصف: ص

ست كه زير پوست

كند، اما در ب  مي

باشد مي» يؤدب«

دو سنجش

ص(كنند  مي... ن 
ـ كافر ني...) ت و 

محب: ص... (زند 
ن است كه آن را

ادل لغات بين ز

ألشياء، تكثر، رخ

 ر ـ تسعون 

ـ ثمانينِ) معلوم

مففعل در مصدر 

ت الموجودات بع

عندما تشاهد(ن 

 سطر اول اين گز

بحو فيد العلماء 

ـ من) للمخاطب 

ص(ن ص ل : ةصلي

ص(، مضاف إليه 

سسمتي از بدن ا

و ابزار داللت ت

«عل براي فعل 

    
 

 .رست است
به كارگران: رتيب

قط از آنِ خداست
 .رست است

محبت فرز: رتيب
فقط عيد ايرانيان

 .رست است
تبا(معني عبارت 
 .رست است

ـ ا الشيء: رتيب
 .رست است

عشر ةثماني: رتيب
 .رست است

للم مبنیّ ، كيحرِّ 
 .رست است

، عين الفةمسابق 
 .رست است

نشأ(عبارت متن 
 .رست است

نمعني عبارت مت
 .رست است

معني عبارت دو
 .رست است

وجد(عبارت متن 
 .رست است

:ص( ةللغائب: تيب
 .رست است

االصحروفه : تيب
 .رست است

اسم مفعول: تيب
 .رست است
قس(معني عبارت 
 .رست است

آلتبر » ةنظّار«ه 
 .رست است

فاع» الوالدان« ه 

www.sanjeshse

در 2گزينه  .3
خطاها به تر

عزّت فق: ص(
در 3گزينه  .3

خطاها به تر
نوروز فق: ص(

در 1گزينه  .3
با توجه به م

در 4گزينه  .3
خطاها به تر

در 4گزينه  .3
خطاها به تر

در 2گزينه  .3
:ص( كيحرَّ

در 1زينه گ .3
:ص( ةمسابِق

در 4گزينه  .3
با توجه به ع

در 1گزينه  .3
با توجه به م

در 1گزينه  .4
با توجه به م

در 2گزينه  .4
با توجه به ع

در 4گزينه  .4
خطاها به ترت

در 3گزينه  .4
ترت خطاها به

در 3گزينه  .4
خطاها به ترت

در 1گزينه  .4
با توجه به م

در 2گزينه  .4
در اين گزينه

در 3گزينه  .4
در اين گزينه
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 )كر است

ها         ح به آن

ختم نبوت 

 

 به درستي 
   

د، مردم را 

الم نمود و 

ationgroup

  .تند

گردد كه مذك مي

 .ت

 

 .ست

 .يرد

د و پاسخ صحيح

شد و از عوامل خ

.عليه السالم بود

قتي كه بخواهد
».معنايش كنند

 دانش الهي خود

را از آن خود اعال

139(  

فعال ناقصه هست

به دين بر ضمير

  .ود دارد

 .د

هاست مبران و امت

 

.نتان را ببخشد

ن دانسب در جها

د نبايد روزه بگي

بيند رو مي  روبه

 دچار تحريف نش

م حضرت علي ع

ز قرآن نيست وق
نفع دنيا طلبان م

داد و با تكيه بر
  » ...علي بابها 

 حق حكومت ر

31/3/98 چهارم 

از اف» ليس، كان

فيه، ض: ص(فيها 

زينه منادي وجو

اند ثابت بنا شده 

اظر بر همة پيامب

.ت برقرارگردد

ن بدارد و گناهان

ي گسترش حجا

 يا آشاميده باشد

تر  نيازهاي مهم

رآن، اين كتاب

حافظ قرآن كريم

بهاتر از االيي كم
ورت وارونه و به ن

ضرت را ادامه د
 مدينه العلم و ع

 در مراسم حج،

مي

5 


جامع نوبت(ساني 

كن، ل«ه ترتيب 

ـ ف) د مذكّر باشد

در اين گز) ختي؟

  .ت كنند

»منِ «ش همين 

نيز شاهد و نا) ص

يفر است تا عدالت

د تا خدا دوستتان

ان را منشأ اصلي

زي خورده باشد

رود، خود را با 

آوري و حفظ قر 

بود و اولين ح) ص

هد رسيد كه كا
صو ه بخواهند به

 و آله راه آن حض
انا«: فرمود) ص

 و در روز عرفه

و معارف اسالم

ازدهم؛ علوم انس

ها به ر بقية گزينه

مطابق مبتدا بايد

يع االنفجار ساخ

كه مرا عبادت ين

يز بر پاية پذيرش

ص(رسول خدا  

جرم وكيب ميان 

من پيروي كنيد

توان ايران باستا ي

 صورتي كه چيز

وزمرة فراتر مي

در جمع) ص(م
 .كامل است

ص(  رسول خدا 

ي زماني فرا خواه
گاه كه  نيست آن

اهللا عليه دا صلي
ص(خدا  رسول. د

كرد  ود را علني
  . ام داد

 فرهنگ و

دو سنجش

جود ندارد، اما در

، خبر مفطريّ : ص

چرا مايعي سري! 

نيافريديم مگر اي

وابط بين افراد ني

.اند واهان قيامت

ميت دارد تناسب

دوست داريد از م

ن باورند كه مي

وطنش برسد در

 سطح زندگي رو
 .كند ي

تمام پيامبر اكرم
 دريافت برنامة ك

ترين معلم قرآن

به زودي«: مودند
ز آنتر ا  و فراون

س از رسول خد
يني هدايت كرد

لسالم مبارزة خو
ي خود اجازه قيا

    
 

 .رست است
ه فعل ناقص وج

 .رست است

ص( ةفطري: رتيب
 .رست است

!الفرد(ي عبارت 

 .رست است
جنّ و انسان را ن 

 .رست است
ات جامعه و رورر

 .رست است
مامان بهترين گو

 .رست است
ردادي آنچه اهم

 .رست است
بگو اگر خدا را د

 .رست است
رخان غربي بر اين

 .رست است
يش از ظهر به و

 .رست است
سان اندكي از س
ن را تضمين مي

 .رست است
مسلمانان و با اهت
معة بشري براي
 .رست است

تر  علمي و بزرگ
 .رست است

السالم فرم ي عليه
تر  و كااليي رايج
 .رست است

السالم پس ي عليه
حكام و معارف د

 .رست است
الس ن محمد عليه

د بن علي، عموي
www.sanjeshse
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 .ست

 .دهد ن مي

امام را . ضور

 اگر كسي 

 همه امور 

  . ص اوست

 و با اصرار 
شوند و  مي

  »... نكنيد

ationgroup

جلس خبرگان اس

خود را نشان.... ن 

ور است نه حضو

باشد و كيت مي

ها ها را دارد اين

 بندگي مخصوص

 همين امكانات
تر م بدي نزديك

اند و طغيان ن ده

  ».واه باشد

 . ود

139(  

ر نيز بر عهدة مج

  ». نفروشيد

همسر و فرزندان

ت در مقابل ظهو

، شرك در مالك

ها م چيستي آن

 است پس فقط

ا با استفاده از
 سوي هالكت ا

به سوي خدا آمد

پيامبر بر شما گو

خدا را اثبات نمو

31/3/98 چهارم 

تشخيص اين امر

ا به كمتر از آن

 مهر و عشق به ه

 كرد كه غيبت

 از جهان باشند
 

ما گنجايش فهم

اره كننده جهان

ها افزايد و آن مي
تدريج به ، و به

كه با تو ب  كساني

م گواه باشيد و پ

 . ت

 . است

خ ي دارد وجود

هاي ديني
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جامع نوبت(ساني 

 داشته باشد و ت

ست، پس خود را

پذيري و ئوليت

ن مطلب توجه

م مالك بخشي
.يت خواهد شد

 . دارد

 . دارد

 حقيقت ذهن م

ك، سرپرست و اد

نات گمراهان م
ت فاصله گرفته

  . ن است

 كن و همچنين

 اسوه تا بر مردم

اوند استابر خد

يافه اجزاي نظم

 .ت

اي ك سازندة نابغه

ه معارف اقليت

ازدهم؛ علوم انس

ايط ذكر شده را

ا جز بهشت نيس

باشد كه در مسئ 

غيبت بايد به اين
  . است

ر او، ديگران هم
 شرك در مالكيت

ابل وجودطة متق

ر تقويت اخالص

باشد، در ن مي

ني خداوند مالك

ت دادن، بر امكا
ه قدم از انسانيت

مؤيد آن» ...جهم

ك ه اي، ايستادگي

وم امتّي ميانه 

موضع آن در برا

يانگر شكل و قي

يژن به بدن است

ه دستگاه كوچك

 فرهنگ و م

دو سنجش

عه است كه شرا

ي براي جان شما

وي ميقي و معن

 امام در عصر غ
 از نظرها غايب ا

خداوند و در كنار
 باشد، معتقد به

اعي توحيد رابط

 تأثير خاصي در

 دسترسي به آن

يعن» كم فاعبدوه

 عالوه بر مهلت
روند و قدم به ي

 باياتنا سنستدر

ه مأموريت يافته

شما را قرار داديم

مكتب، ارزيابي م

 يك مجموعه بي

وا، رساندن اكسي

ال دوستش، كه

    
 

 .رست است
 وقتي رهبر جامع

 .رست است
همانا بهايي«: ث

 .رست است
دواج، رشد اخالقي

 .رست است
 درست رهبري

اند زيرا ايشان ه
 .رست است

نكه عالوه بر خد
رك در خالقيت
 .رست است

دي و بعد اجتما
 .رست است

مال واجب، روزه
 .رست است

ه بر هر موجود
  . تند

 .رست است
ان اهللا ربي و ربك«

 .رست است
ستدراج، خداوند

ر فساد فرو مي د
والّذين كذبوا« 

 .رست است
گونه كه و همان« 

 .رست است
و اين چنين ش« 

 .رست است
در بررسي يك م

  .رست است
هنگي در اجزاي
  .رست است

ها و مجاري هو ش
 .رست است

مقابل جواب سؤ
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 . يست

 . اشد

 . ت

ود اذغان ج

ationgroup

ها از او پوشيده ني

 .واهيم برد

با بعد از مرگ مي

 خداوندي است

 . جاد نمايند

الوج صل به واجب

 . ست

139(  

 

ه ي در درون دل

ز خود به سر خو

شت او در جهان ب

ن عدل و رحمت

هاي كمالي ايج ش

ود اوست، در اص

دة خود انسان اس

 . 

 . داختند

 

31/3/98 چهارم 

. شود ت ياد مي

ه دارد و هيچ سرّي

 . باشند ي مي

 شناخت بهتر از

  

دارد، سرنوش ل مي

 موجودات، عين

كت تاريخ، جهش

تي ماده، از خو

 . ت

 دادن آن برعهد

.خويش را بسازد

پرد ت و جهنم مي

. اند سبت داده

 . شود

7 


جامع نوبت(ساني 

وان برهان فطرت

 همه چيز احاطه

هاي الهي گرايش

ور است در عدم

.باشد فطري مي

 .د

 .يابند ت مي

را به خود مشغول

فرينش اين نوع

د در مسير حرك

كه هست«: گويند

يوانيت فراتر رفت

اختن و پرورش

ت و شخصيت خ

ه توصيف بهشت

الت را به نيت نس

ش ت بزرگ ياد مي

ازدهم؛ علوم انس

 كه از آن به عنو

دهد، علم او بر ي

از تمايالت و گ» 

آو ه چيزي زيان

هاي ف خصوصيت

باشد ت بشر مي

 به مواهبي دست

نمايد و او ر ب مي

رسند، آف ظر مي

اند تاريخ، توانسته

گ ردن ماده، مي

ي بايد از حد حي

باشد و سا ي مي

ي خود، سرنوشت

 نزديك كنند به

ط با انسان، اصا

ه عنوان موهبت

سنجش دو

دا، راه دل است

انتهاي خداوند مي 

»يش به زيبايي

ي ما مفيد و چه

ها از نوع خ نسان

عادل فلسفة حيا

ر توجه به خدا،

ن را به خود جلب

ودشان شرّ به نظ

جه به شهادت ت

 . د است

ر هست پيدا كر

هاي الهي و ارزش
   

سماني و روحاني

هاي ند با انتخاب

ها را به ذهن ت

 . گردد ت مي

و ديني در ارتباط

 حيات دنيوي به

    
 

  .رست است
هاي شناخت خد

  .رست است
 خبر از دانش بي

 .رست است
گرا«و »  عدالت

  .رست است
م چه چيزي براي

 .رست است
لبي، در وجود ان

 .رست است
ينش انسان، معا

 .رست است
آاليش در ك و بي

 .رست است
سانلي كه توجه ان
 .رست است

كه به ظاهر، وجو
  .رست است
ا توجلم توحيد، ب
 .رست است

ت ربوبيت خداوند
 .رست است
ها، د اترياليست

 
 .رست است

يي استعدادها و
.رست است

ي انسان، بعد جس
 .رست است

توان ر خود ميتيا
 .رست است

ي اينكه، واقعيت
 .رست است

سم اعمال مراعا
 .رست است

هاي الهي و كتب
 .رست است

 ادوار زندگي، از

www.sanjeshse
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@sanjesheduc

عد انساني، 

ده استفاده 

  .  كنيم

جواب شرط 

سر بودن و 

ationgroup

فلت نمودن از بع

 زمان حال ساد

مجهول استفاده

 ساده و فعل ج

 

هر دو همس راي

139(  

پردازند به غفل ي

اره دارد پس از
  . اشد

  .كنيم فاده مي

ل مكه بايد از فع

ة شرط گذشته

 . را مهيا كنند

  . خبر نداشت

  . انجام دهند

تر بر گاهي مدرن

31/3/98 چهارم 

 . آورد  مي

هاي غريزي مي ت

 

مله بر تكرار اشا
با ذشته ساده مي

استف mustس از 

دهد ك  نشان مي

ر آن فعل جملة
 

راي هواي گرم ر

رتكب شده بود خ

هاي ديگر تمان

دهد كه ديدگ مي
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جامع نوبت(ساني 

 در انسان پديد

ور شدن در لذّت

which است. 

 اول مفهوم جم
 زمان جمله گذ

رعايت شود پس

 و مفهوم جمله

تفاده كرد كه د
 . رود كار مي به

 رطوبت كافي بر

راي رئيسش مر

ش آتش به ساخت

  . م

 اين فرصت را م

  .  مؤثر بود

انگليسيزبان 

ازدهم؛ علوم انس

ه سوي عمل را

و  غرايز و غوطه

hي مناسب با آن 

در قسمت. يرند
دهد كه شان مي

 كه بايد حتماً ر

له گذشته است

طي نوع دوم است
ه با فعل اصلي ب

اشته باشند كه

يك سند مهم بر

گسترش گيري از

مادرم تقديم كنم

شتن شغل به او

عه بيشتر بسيار

ز

سنجش دو

ور قلبي، شوق به

، تنها به ارضاي

 ضمير موصولي

گي صلي قرار مي
yesterday نش

يك قانون است

د كه زمان جمله

جود بايد از شرط
would (همراه

اي آب دا قابلمه 

 هنگام ترجمة ي

وري براي جلوگ

ن آهنگ را به ما
 ن 

ت اوست و داشت

ها براي مطالع چه

    
 

 .رست است
الت تسليم و باو

 .رست است
در زندگي خود،

 . يند

  گرامر لغت 
 .رست است

،e-mail كلمه 
 .رست است

ر قبل از فعل اص
yسمت دوم قيد 
 .رست است

دهندة ي له نشان
 .رست است

L دهد نشان مي
 .رست است

هاي موج  گزينه
…,could-(ز 

 .رست است
ها هميشه بايد

 دن
 .رست است

ز اشتباهاتي كه

 .رست است
 بايد اقدامات فو

 .رست است
 دوست دارم اين
دن، تقديم كردن

 .رست است
 اكنون مسووليت

  . داشته باشد
 ت 

 .رست است
م در تشويق بچ

www.sanjeshse
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 حيوانات و 

  . شد دادند

  . د

ationgroup

روهاي طبيعي،

ي و فرهنگي رش

كردن مسكن بو

139(  

  . شود يم

قا در مقابل نير

لگوهاي آموزشي

ي غذا و فراهم ك

  . ستفاده كرد

31/3/98 چهارم 

يمي توضيح داده 

ردند كه براي بق

صورت ال نها را به

  . ستفاده كرد

آوري  مورد جمع

دار اس ingشكل 

 .دهد
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جامع نوبت(ساني 

هاي فيزيكي لت

كر ي زندگي مي

ت آوردند كه آن

 had to بايد اس

ري اطالعات در

 جمله بايد از ش

د عد انجام ميه ب

  بود؟ 

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

ازدهم؛ علوم انس

 با استفاده از عل

مردم در محيطي

دست هايي به هارت

دهد از شان مي

گذار  به اشتراك

ي بين افعال يك

. ..............  
اريش در مرحله

د وقتي منتظر ب
 

.... در رستوران 

  ش چه است؟ 
 . رسد

. ...............  
 د

  ست؟

سنجش دو

درستي گانيك به

C  

ندن و نوشتن، م
  . ند

سواد مها فراد بي

 مفهوم جمله نش

ل آموزش شامل

و الزام هماهنگي

   

..................د كه 
كند جك با  مي

 را چگونه گذراند
.  صحبت كرد

مرد جوان پشت
 ديگري است

ورد جك پاريش
ر  كه به نظر مي

..............كند كه 
يكا توصيف كند

ل نويسنده چيس
  .كند  كار مي

    
 

 .رست است
م دنياي غير ارگ

   ي
 :Cloze test 

 .رست است
ل از اختراع خوان

جنگيدن ديگر مي
  

 .رست است
ي زنده ماندن، اف

 ا 
 .رست است

 گذشته است و
 .رست است

ترين مراحل ايي
 شدن 

 .رست است
هاي قبلي و فعل

درك مطلب: م
 .رست است

توان فهميد ش مي
كه نويسنده فكر
 .رست است

نگار وقتش نامه
نگاري ديگر نامه

 .رست است
مسون فكر كرد 

كرد شخص د مي
 .رست است

ر نويسنده در مو
ر از چيزي است

 .رست است
ك سنده سعي مي

ش را در آنتاركتي
 .رست است

ين لحظه مشكل
اد كمي از افراد

www.sanjeshse
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1
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m (= 24 2
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فت كرده است؟

  شف كردند؟ 

)− =2 ο
  

        

  .شته باشند

)(m )+ −4 2
, ) ( , )≠2 1 1 4   

                   

 رياضيات

ازدهم؛ علوم انس

چه چيزي پيشرف

ه آنها آنجا را كش

دوم برابر نيز داش

=ο 

ابع نيست       
ست              

دو سنجش

 ده سال قبل چ
 .ست

نجا بود وقتي كه
 

  رسانيم مي 2 

برابر بايد مولفه د

 پس تا
 تابع اس

    
 

 .رست است
ظر نويسنده، از
ت بيشتر شده اس

 .رست است
اي آنج  خطر ويژه

ي موجود در يخ

 .رست است
عادله را به توان

ab =ο 
 .رست است

.شه صفر است
 .رست است

 .رست است
ب با مولفه اول ب

 .رست است

 .رست است
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 .باشد ي
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}نه آن  مي 3{

ازدهم؛ علوم انس

  .ست

د در نتيجه دامن

  .گيريم ي

دو سنجش

  باشند مي

رست اسد 1زينه 

x شود تعريف مي

 
حالت در  نظر مي

   باشد
  ج باشد

    
 

 .رست است

x بزرگتر  + σ
 .رست است

هاي موجود گز ه
 .رست است

 .رست است

 .رست است

xها براي  = 3
 .رست است

 .رست است
.ستدرست ا

ن پرسش دو ح
گان عددي فرد
گان عددي زوج
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d−216 6

a( q
q

−
−

81
1   

a d a+ +

( d)+12
+144 24

d =48 14

n m=2
n m=6 4

     m =

             

 به پرسش 

است » ري
» تجملي« 

هاي  بليت قا

أثير عوامل 

ط هندسي

ationgroup

( ( ) +2 2 8 192
ο

a a d+ + = 3
a(a d) a+ = 3

d d= 2 192

) a(= ×
8 5

4 1

a a d+ − = 3
(= +2 212 12

d d+ =24 144
d =44 3  

+ 5  
m + 9  

,n = 116 2  

      ×= 6 1
2

راي پاسخگويي

ضرور«ن، كاالي 
اً به آن، كاالي

نش فنّي بشر و
  .كند ياد مي» 

عي انسانها، و تأ

 واسط

139(  

)( ) (− =9 3 1ο

a a= 3 18
ad− =3 2 192

d d=  =2 4

q )
q

−


−

41
1

a a= 3 36
d)− 22  

d+ −4 144 24

=11 33  

كند و بر حث مي

ظ اقتصادي آن
ر دهد اصطالحاً

 و محدوديت دانش
»كميابي« عنوان 

اع و حيات جمع
  .نگي است
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( )− = −16 57

= 6 سط        
2  

= +2  

q+ =4 51 4

=12  

d d+ 2  

شهاي خاصي بح

يير ندهد، بلحاظ
 كااليي را تغيير

ز ذخاير معدني
صاددانان از آن با
صادي در اجتما
 سياسي، و فرهن

12 
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  س

−41ο  

 جمله وس

q =2 1
2

ت معينّي با روش

را  تغي  رف آن
 قيمت، مصرف

 بودن بسياري ا
كرده است كه اقتص
فزون مسائل اقتص
عم از اجتماعي،

 اقتصاد

ازدهم؛ علوم انس

باشد پس مي 3−

  

 

دربارة موضوعات

اال در بازار مصر
كترين تغيير در

  
 انسان، ناشناخته
ضعيتي را ايجاد كر
د، اهميت روز اف
نواده و جامعه، اع

دو سنجش

و قدر نسبت  8

.باشد مي 4چكتر 

aq 

 

  .باشد

هرعلم ديگري د
  .ه است

 زياد قيمت كا
گر فرد با كوچك
»قيمت و لوستر
ت در دسترس

بع در مجموع وض
اسالم به اقتصاد
 زندگي فرد، خان

    
 

 .رست است
8ي با جمله اول 

 .رست است

كوچ دي و جمله
 .رست است

a( )= =6 31
2

.درست است

ب مي9،12،15 
 .رست است

 .رست است

 .رست است
مانند ه» اقتصاد

صي طراحي شده
دي برغم تغيير

ولي اگ» و نمك
فرش گرانق«ثل 

ت منابع و امكانات
دد امكانات و منابع

هاي توجه ا علّت
هاي جنبه  همة
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اگر فرد) ب
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اقتصادي بر
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ل چنانچه 
د، اين عدم 

» ند و شكر

ول دريافت 

انديشة » ي
  .گرفت

 به صورت 

شده است و 

ي ارائه اين 

  .شود 

ميليون  14

س افزايش 

  خالص ملّي

ationgroup

بطور مثا.  است
ت منصرف شود

قن«تند از جملة 

اي ارائه آنها پو

علم رياضي«رفت 
 دانشگاهي قرار گ
ردن بر جمعيت

  .آيد مي
  . گويند

پولي دريافت نش

به ازاي: ت و ثالثاً

محاسبه مي» ن

4داشته باشد و 

كند پس عبور نمي

  
توليد خ=ص ملّي

139(  

هاي ديگري اب
است» توت فرنگي

  زش افزوده

ي توليدي هست

و به از» كنند ي

  .شود ب نمي

ي به ويژه پيشر
ف بشري و علوم

قسيم كروان با ت
بدست م»  سرانه

مي» رمايه مالي

كرده و بابت آن پ

غير قانوني نيست

ژاپن«كشور » لّي

 تومان افزايش د
  .ست

خدمات از بازار ع

. جايگزين شود
توليد ناخالص - ك
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 انتخاب يا انتخا
كشت ت«كه ود 

  .شود ميده مي

ارز =و خدمات 

ها حاصل فعاليت

بازار عبور مي« 

محسوب» توليدي

رفت تمدن بشري
مهمترين معارف

تو ها را مي  كشور
درآمد«، »كشور

سر«ح اقتصادي 

 از بازار عبور نكر

غير مشروع و غ: 

=  
توليد ناخالص ملّ

ميليون 40مد 
ود افزوده شده اس
د و اين قبيل خ

بايد ج» ن توليدي
، هزينة استهالك

  .ند

 درآمد

13 
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 از دست دادن
ز انتخاب دوم خو
ز دست رفته، نام

ش فروش كاالها و

ي همه و همه ح

تي است كه از
G.N شود مي.  

فعاليت ت«خواندن

گسترش و پيشر
 جايگاه يكي از م
شرايط اقتصادي

لّي به جمعيت ك
 شود در اصطالح

شده است، پس

:ثانياً. كند ور مي
  .شود اسبه مي
+

ت«فعالّند جزء » 

پس وقتي در آم
ون تومان بر سو

كنند نمي دريافت

توان«راي حفظ 
x= −6 1ο،

ل زمان حفظ كن

 هزينهسود

ازدهم؛ علوم انس

نتخابي مستلزم
ود قرار داده و از
 هزينة فرصت از

ارزش - در توليد 
18οοο  

 و خدمات كفايي

هاي پولي خدما
N.P: ث افزايش

نبوده و درس خو

گاست، با » صادي
در» علم اقتصاد

سي و تحليل ش
درآمد ملّ«كردن 

بكارگرفته مي» 

شاورزان مصرف
  
از بازار عبو: اوالً» 
»G.N.P  «محا

x = +16
»مالزي«در كشور

هزينه از درآمد پ
ميليو 54 گرفت 

خود پول د» گي
G.N شود مي.  

اي است كه بر يه
n. ديم = 4

 

خود را در طول» 

 س

دو سنجش

هر ان» ت انساني
 انتخاب اول خو
هزينه فرصت يا

رفته د ومات بكار
/ −12οο οοο

صنعتي، معدني،
  »نيشكر  «يل 

ر واقع ارزش ه
ها باعث وع هزينه

ي فعال جامعه ن

انديشة اقتص«شر
ع«ت و با عنوان 

 مطرح براي بررس
با تقسيم ك: مثال

»توليد«رجريان 

 توسط خود كش
.ندارد» ّ جامعه

»ترك اعتياد«ي 
«پس در . يشود

x+  =7 2
كه د» ژاپني«ي 

ست با تفاضل ه
اشد بايد نتيجه

لوازم خانگ«مير 
N.P: عث كاهش

اقع ميزان سرماي
جايگزين نيازمند

 

 
 ه توليد جامعه 

 
»ارزش«وانسته 

    
 

قانون حيات«: س
را» كشت گندم

ه«حاظ اقتصادي 
 .رست است

مواد اولّيه و ملزو
/ه  /= 6οοο
كشاورزي، ص: الت

كارخانجات تبدي
د» هاي درماني

س افزايش اين نو
يان جزء نيروهاي

 .رست است
 تالش فكري بش
شر نيز تكامل يافت

هاي  از شاخص
م  طرح كرد، بطور

 و وجوهي كه د
 .رست است

نوع توليدات ين
توليد كلّ«زايش

 انجام شده براي
، پول دريافت مي

3يليون تومان 
هاي وليد كارخانه

 .سترست ا
برابر اس» ن سود

ها كم شده با ينه
مردم به ازاي تعم
ن نوع فعاليت باع

در وا» ستهالك
ارد ريال هزينة ج

.سود =درآمد
 .رست است

  » تورم  
 ها مومي قيمت

اد پول نسبت به
  ها مومي قيمت

ك واحد پول نتو
  ها مومي قيمت

www.sanjeshse

بر اساس) هـ
ك«كشاورزي 
لح انتخاب به

در 3گزينه  .12
ارزش م) الف
زش افزودهار
محصوال) ب

توليدي در ك
ه هزينه«) ج

شود ، پس مي
دانشجو«) د

در 1گزينه  .12
حاصل) الف

اقتصادي بش
هر يك) ب
مط» سرانه«
به مبالغ) ج

در 3گزينه  .12
چون اي) الف

نقشي در افز
خدمات) ب

نوع خدمات،
درآمد مي) ج
افزايش تو) د

در 4گزينه  .12
ميزان«) الف

تومان از هزي
چون م) ب 

تمايل به اين
هزينة ا«) ج

ميليا» 4«به 
د- هزينه ) د

در 2گزينه  .12
«بروز ) الف
سطح عم) ب
حجم زيا) ج
سطح عم) د

چون يك) هـ 
سطح عمو) و
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» ة صادرات
 .ند

به اين » ه
  . بد

ي اقتصادي 

آالت، و  ين
 

» دولت«ط 
اوراق «اي 

سياست » 
گان انگيزه 
شكل را حل 
ري، بهبود 

خت ماليات 

الب گرچه 
ي وابستگي 

 در اختيار 

ناپذيري   يب
ضد » «دي

ationgroup

بانك توسعة«ل 
كنن را ايفا مي» ي

ن منحني عرضه
يا نيز كاهش مي
هاي رصة فعاليت

 طي، بزهكاري

تريان خود، ماشي
 .فروشند ود مي

هستند كه توسط
ها همگي ويژگي

بانك مركزي« 
كنندگ فته و توليد

 كوتاه مدت مشك
گذا ايش سرمايه

را از پرداخ» ي

د از پيروزي انقال
 درآمدهاي نفتي

كيت عمومي و

ي اقتصاد و آسي
استحكام اقتصاد

139(  

مثل:  همة مردم
بانك تجاري«ش 

صعودي بودن« 
ن» عرضه«قيمت

 و انضباط در عر

عاد زيست محيط

ضاي كتبي مشت
 به مشتريان خو

آنها اوراقي ه. ت 
سه گزينه ديگر ه

هش سرعت آن
كاري افزايش ياف

تواند براي مي» 
وري، افز ود بهره

اي خدمات واسطه

بعد. رفت مار مي
صاد كشور ما به

كمال=و خدمات

سازي شرفت، مقاوم
ا» «اقتصادي ت

  .كنند ا مي
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كنند، نه به  مي
 ايران بيشتر نقش

است و» دكان
ابل با كاهش قمق

دف ايجاد نظم
 .كند ي مي

ي كسب و كار، ابع

 بانك بنا به تقاض
صورت قسطي به

است» سناد خزانه
مندرجات سه. ت

يا كاه» ها قيمت
ليد كاهش و بيك

»انبساط پولي«: 
بهبو: عرضه مثل

كاالها و خ« كه 

ك محصولي بشم
ي هنوز هم اقتص

نعت و تجارت و

صر اساسي پيشر
ثبات« : دني مان

 پيگيري  و اجرا

ي

14 
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صاد ارائه خدمت
هستند كه در» 

صادي توليدكنند
اهد يافت و در م
ظر خود و با هد
در كشور طراحي

بهبود فضاي= 

كه بموجب آن
كنند و به ري مي
اسن«شود  در مي

است»  و يكساله

افزايش ق«ي از 
كه سطح تول«ي 

 اعمال سياست
 سياست جانب ع

اي است مرحله

ود و كشوري تك
ش يافته است ولي

ي، دامداري، صن

به عنوان عنص» د
ان با اصطالحاتي
سازي اقتصاد را

 )تاريخ(ي 

 ادبيات فارسي

ازدهم؛ علوم انس

ة خاصي از اقتص
»هاي تخصصيك

رفتار اقتص«گي 
 كاال افزايش خوا
طلوب و مورد نظ
ي را براي اجراء د

شهاي اجتماعي،

ك» قساطي است
سال است خريدا

صا» ع ماليمناب
ه، شش ماهه،

گيري براي پيش 
ركود اقتصادي« 

با» انك مركزي
اعمال«مدت به 

وش چند مر فر

ي نفتي وابسته بو
ت افزايشه سرع

كشاورزي=جي

توان توليد«رتقاي
دانا اقتصاد. است

س ة مقاومسئلم» ي

الم آراي عباسي

وبان ز  

دو سنجش

 به فعاالن عرصة
بانك«ي هم جزء 

دهندة چگونگ ان
ك ت، مقدار عرضة
معه در مسير مط

هايي ه و سياست

گ، باورها و ارزش

فروش ا« مجاز، 
آنها بيش از يكس

تأمين م«ه براي 
سه ماهه«د آنها 

دچار تورم شود
در حالت. گيرد ي

با«اند  دست داده
مشكل در بلند م

  .ميازد

نوعي ماليات بر 

ت به درآمدهاي
ات غير نفتي به

 .شده است

ه، بازرگاني خار

ار عالوه بر» دي
مختلف الزامي ا

پايداري«و » صاد

عا) فقه( عباسي 
    

 

 .رست است
فقط» تخصصي

سكن و كشاورزي
 .رست است
نشا» ني عرضه

 با افزايش قيمت
راي هدايت جام
ني را وضع كرده

 .رست است
تاريخ، فرهنگ= 

 .رست است
ز عقود اسالمي

ا كه عمر مفيد آ
وراق بهاداري كه
وند و سر رسيد

 .شود لقي مي
 .رست است
د» تصاد جامعه

كار مي را به» لي
د اشتغال را از د
ي حل اساسي م

م دست » ب و كار
 .رست است

»ارزش افزوده«
  .كند ي

 .رست است
 گذشته به شدت
د ناشي از صادرا
وابستگي قطع نش

 .رست است
بانكداري و بيمه

 . ست
 .رست است

پيشرفت اقتصاد«
هاي م ها و تكانه

آوري اقتص تاب «

 .رست است
، جامع)عرفان( 
www.sanjeshse

در 4گزينه  .12
هاي ت بانك«

مس: هاي بانك
در 4گزينه  .12

منحن«) الف
معناست كه

دولت بر) ب
جامعه قوانين

در 1گزينه  .12
»پيشرفت«

در 4گزينه  .13
يكي از) الف

تأسيساتي ر
يكي ازاو) ب

شو صادر مي
تل» مشاركت

در 1گزينه  .13
اقت«زمانيكه 

انقباض پول«
توليد و ايجا

كند، اما براي
فضاي كسب

در 2گزينه  .13
«ماليات بر 

مي» معاف«
در 4گزينه  .13

ما در  كشور
ميزان درآمد
دارد و اين و

در 1گزينه  .13
كشتيراني، ب

اس» دولت «
در 1گزينه  .13

« تداوم براي
ه آن از فشار
»شكنندگي

 
  
  

در 4گزينه  .13
الحياتعين
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 يگ منشي

ده ـ هفت 

هاي سنتي 

  .) است

ationgroup

اسكندر بي: صفوي

نثر ساد: الحيات

هف ديگر با آموزه

  اعلن فعلن

وف اصلي قافيه

139(  

عالم آراي ص - 3 

ثر ساده ـ عين

اشت و از طرف

اعلن فعالتن مفا

ون حرو:  ميگون

31/3/98 چهارم 

ن واعظ كاشفي

نث:  آراي صفوي

عاشقانه رواج ند

مفا - 4  

گلگون ـ(و ) ت

15 


جامع نوبت(ساني 

  .است 

 صفهاني

علي بن حسين: ت

 .دارد

ساده ـ عالم: ع

ي و درباري و ع

 ي

  .ت

تن فعالتن فعلن

 اصلي قافيه است

ازدهم؛ علوم انس

 و دمنه مصنوع

ميرزا حبيب اص - 

الحياتعين - 2ي 

 .دي است

ستان كاربردي ند

الوقايعوع ـ بدايع

ي بود شعر مدحي
 .ت است

 كم   ب  نـ  هي
  سوم

  ديـ  دن
− −    
  عالتن

شكيل شده است

  عيلُ فاعلن

فاعالتن فعالتن - 3

  . قافيه است

.  
الف حرف= جفا 

سنجش دو

 موزون و كليله

-4مقام فراهاني 

 نوراهللا شوشتري

سبك هندفكري 

خص امروز در داس

مصنو: القلوبب

 حكومت صفوي
ها درستير گزينه

  .ود دارد

  بر   س  رِ  خا
پايه آوايي  

ديـ   دا ر   يار د
 − − −

 مفعولُ       فاع
ب يا دو لختي تش

 .ستند

عولُ فاعالت مفاع
  ستفعلن فَعل

3   مفاعلن

دو) ي و خبري

صلي قافيه است
وفا ـ ج(و ) اصلي

    
 

 .رست است
االسرار،ي كشف

 .رست است
قائم م - 2سروي 

 .رست است
قاضي:  المؤمنين

 .رست است
يي از مختصات ف

 .رست است
ن راوي سوم شخص

 .رست است
مصنوع ـ محبوب

 ساده
 .رست است

ه كه مصادف با
ساي. در تضاد بود
 .رست است

ها اشتباه وجو ينه
 .رست است
 .رست است

گ ك  دم    ر 
  

 .رست است
چيست دو لت   د

− − −     
فاعالتن          
دو بخش متناوب
ها دو لختي نيست

 .رست است
مفع - 1وزن ....  

تفعلن مفاعلُ مس
 مفاعلن مفتعلن
 .رست است

هنر(و ) ـ جهانم
 .رست است

حروف اص: ــَ م= 
ان حروف ا= ن 

www.sanjeshse

در 2گزينه  .13
هاينثر كتاب

در 3گزينه  .13
ميرزا خس - 1

در 4گزينه  .13
ا - 1 مجالس

در 1گزينه  .14
گوييتك بيت

در 3گزينه  .14
سخن گفتن

در 2گزينه  .14
م: نامهعباس
نثر س: اقليم

در 3گزينه  .14
اين دوره در

عرفاني نيز د
در 3گزينه  .14

در ساير گزين
در 2گزينه  .14
در 1گزينه  .14

گر پ سز مر
     
در 1گزينه  .14

داني ك   چ
− −  −

فمفعولُ      
اين بيت از د
هساير مصرع

در 2گزينه  .14
آمد به جلوه

مست - 2وزن 
مفتعلن - 1

در 3گزينه  .14
دير مغانم ـ(

در 1گزينه  .15
=قدم ـ عدم 

كمان ـ زما(
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139(  

  .ه زباني است

31/3/98 چهارم 

د دارد كه هر سه

  )جاي بلند

16 


جامع نوبت(ساني 

ر اين بيت وجود

كوتاه به يك هج

  ن

 

ازدهم؛ علوم انس

 كوتاه به بلند د
−

↓−


   

    وزني


↓

   

  ني

↓

−
  

  زني

 

ك بديل دو هجاي

 

ت مفاعيلُ فاعلن

  محذوف

.اندجناس ناقص

دو سنجش

− − − −
− − − −


  

 بلند به كوتاه و

↓

− − −

− − − −

 


وزني             
− − − −  

↓

− − − 

وزني            

↓↓

− − −
− −− −
 
 

وزني وز       

↓

− − −
− − − −
 

 

تب(ابدال      
  .د ندارد

− − −
− − −

  
  

 

مفعولُ فاعالت - 1
 علن فَعل

  عالتن
  لن مفاعيلن

  فع لن 
 ن فاعلن

متقارب مثمن م 

  ه

 عات نظير

  
ج) تين و آستان

    
 

 .رست است
− −
− −

 
 

 و تبديل هجاي

↓

− − − −

− −

 
 

باني              
− − − 

↓
− − 

   باني
− − − −

− − − −
 



   زباني=  
 .رست است
−
− −

 
 

  
وجود »ابدال«ت 

 .رست است
− − −
− − −
 
 

1 وزن واژه دارد 
ن مفاعلُ مستفعل

 .رست است
التن فاعالتن فاع
 مفاعلين مفاعيل
ف  فعالتن فعالتن

 فاعالتن فاعالتن
 .رست است

م= ن فعولن فَعل 
 .رست است
  .ميزي ندارد

استعاره: ودن تن
  كنايه: 

مراع: درختـ بز 
 .رست است

.دي جناس ندار
آست) (بال و باال (

www.sanjeshse

در 2گزينه  .15

× ×

− −
− − −−


 

حذف همزه

1 (
− −

− −


 

زب  

3 (
− −

↓
− −

زب  

4 (
− −

− −

  

حذف همزه
در 4گزينه  .15

− − −
− − −


  

   
در ساير ابيات

در 4گزينه  .15
− − −
− − −



 

اين بيت دو
مستفعلن - 2

در 2گزينه  .15
فاعالتن فاعال

مفاعيلن - 1
فاعالتن - 3
فاعالتن - 4

در 4گزينه  .15
فعولن فعولن

در 1گزينه  .15
آميبيت حس

هشيار بو - 2
سر رسد - 3
كوه ـ سب - 4

در 4گزينه  .15
نشان و نشاني

)مهر و مهر(
erv.ir
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ظير همين 
مفهوم بيت 

ationgroup

ب معادله است نظ
سان مد و بدين

139(  

شد آرايه اسلوب
آورد» مانطور كه

  . نه واقعي

31/3/98 چهارم 

  .رفته است

 .تشبيه دارد

ي مصرع اول باش
هم«مصرع واژة 

ت شاعرانه است

17 


جامع نوبت(ساني 

كار رافتادن به ي
  .ت

سا تو جعد سمن

 شيدن

اي برايو معادله 
توان بين دو مي

 و اين يك علت

ازدهم؛ علوم انس

  وثر و طوبي
 و به هواي كسي
يات بهشت است

 .ب وجود ندارد

  
حلقه زلف دو تا و

  ه الوند

  رفتن

  
آه كش - 2آورند ي

رع دوم مثال يا
 معادله است مي

  در عرش

ت لب لعل تواَند
.  

دو سنجش

  .شودفت مي

شخيص دربارة كو
عني فرو افتادن

 و طوبي از فرعيا
ل و ايهام تناسب

  )نشر(
.شبيه شده است

 وجود ندارد و ح

  كوه الوند
نگيني آن به كوه

  .اق ندارد
 كس نظر بر نگر

 تشبيه: ق

)چهره(صورت  
 به تصوير در مي

مام گردد و مصر
ه داراي اسلوب

  ي

المنتهي د هًسدر
  مردم جهان

ت كه در حسرت
.بيت تضاد است

    
 

 .رست است
هاي زير يا آرايه

  ب ميگون
  مجاز از سخن

جان بخشي يا تش
 در داراي دو مع
ره دارد به كوثر

س، حسن تعليل
 .رست است

  وار
  شي خوي من

   ش ـ كـ
  .د

 .رست است
( ، سال و مه)لف

 و رخ به ماه تش
ها لف و نشررع

 .رست است
برگ و ك به كاه 

صيف فراق و سن
تشبيه، اغرا: شق
همه عمر از: رد

ارد ـ زندان عشق
 .رست است

)تصوير(صورت 
آه را - 1: كشند

 .رست است
م يك مصراع تم
ي در ابياتي كه

  .گرددساتر مي
 .رست است

 در سوي و جوي
  به آتشاده 

شاره به درخت س
 جهان به معني
 .رست است

تن مردم آن است
ريشان در اين ب

www.sanjeshse

در 3گزينه  .15
در اين بيت

لب= تشبيه 
دم م= مجاز 

ج= استعاره 
افتاد= ايهام 

اشا= تلميح 
در بيت جناس

در 2گزينه  .15
وبنده: تشبيه
باركش: كنايه
آرايي درواج

جناس ندارد
در 3گزينه  .16

ل(زلف و رخ 
زلف به سال
در ساير مصر

در 4گزينه  .16
تشبيه فراق

اغراق در توص
سنگ عش - 1
اغراق دار - 2
اغراق ند - 3

در 1گزينه  .16
ص: جناس تام

آه مي: ايهام
در 2گزينه  .16

هرگاه مفهوم
بيت از طرفي

تر و رسكامل
در 2گزينه  .16

جناس) الف
تشبيه با) ب
اش: تلميح) ج
مجاز در) د

در 3گزينه  .16
علت گريست
جمعيت و پر
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، )ت ساختار

تفاوت (يد 

بازار نيست 

 .ست

 ) ين

) انتنّ، كنّ 

ها   ة گزينه

ationgroup

تفاوت(رق كند 

چيزي را كشي.. 

اي در ب فروشنده
 .)ست

پاسخ اين گزينه ا

 طأ 

 )سور است

للمخاطبي: ص(ن 

ـ كيف، ها ـ ك

ـ  اما در بقية) س

139(  

غر...  ـ خود را 

 

.هنگامي كه  ـ 

يا هيچ ف.  نيست
اميد اس: ص(ش 

و پ» رگردان شود

 .خرب

الخط فيد نقص، 

 .ت

در اسم فاعل مكس

ـ للغائبين) مذكّر

 ) متعد: ص

 ) اسم مفعول 

كذلهؤالء، ( فقط 

ر يدرس ـ يدرس

31/3/98 چهارم 

بزودي، درست 

.همة، حفظ كند

)لحاظ نشده(ئا 

ش مرددكاالهاي
ـ كاش) ورزد م مي

ههاي مختلف سر

، البيت، الخ)ختار

، قد)زائد( ـ كان 

اسخ صحيح است

عين الفعل د زِم،

مفرد م: ص(ذكّر 

ص(زم ـ ال) ماضٍ

:ص(اسم مكان 

نه ها به ترتيب

 ـ يعمل ـ اآلخر

18 


جامع نوبت(ساني 

ـپنداشت  ، مي)

شود ـ هم اك مي

، شيئًا)ت ساختار
 ) ساختار

ار در فروختن ك
كامالً اهتمام: ص

زديك بود در راه

تفاوت ساخ... ( ي

، من خطئه)تار

اين گزينه پا) هد

عازِ: ص(ـ عازم  

ـ مثني مذ) عال 

فعل م: ص(ضارع 

ـ ا) ةنكر: ص(م 

 اما در بقية گزين

يعملحد منهم 

بان عربي

ازدهم؛ علوم انس

)تفاوت ساختار(

ك گردد ـ هوا پا

تفاوت(شي كند 
تفاوت(پش بود 

اي در باز وشنده
ص(ورزد  تمام مي

كاروان نز«ن است 

اّلذيـ القلب ) ار

تفاوت ساخت(كلّم 

ده ميزان قرار مي

 ) ب، مفعول

)ل مكسور است

من باب افع يثال

ـ فعل مضا) يثال

، علم ةمعرفـ ) ل 

ي مبني هستند،

اء ـ واحأصدق ةبع

 ز

دو سنجش

(غرق كند ... ود
 )ساختار

ظ شود ـ هوا پاك

نقاش... ، توانست 
ضو ـ كه پاي چپ

هيچ فرو: ص... ( 
ـ اهت.) مردد باشد

نني عبارت چني

تفاوت ساختا... (

، قبل أن يتكذي

ؤمن خودش را م

 الحطب: ص(طب

عل در اسم فاعل

ثالمزيد : ص( يث

ثال مجرد: ص( ي

اسم فاعل: ص( ة

اسمهاي) هناك 

ارب لي( جود دارد

    
 

 .رست است
بو نزديك: رتيب

تفاوت س( است 
 .رست است

خاك حفظ: رتيب
 .رست است

آغاز كرد،: رتيب
ن زمان، يك عض

 .رست است
فروشنده: رتيب

تن كاالهايش مر
 .رست است

معن» يتحير... كاد
 .رست است

.القلب إذا : رتيب
 .رست است

اّلذينقص، : رتيب
 .رست است
مؤ(معني عبارت 
 .رست است

ـ الحط) نّار، فاعل
 .رست است

متردد، عين الفع 
 .رست است

يثمجرد ثال: رتيب
 .رست است

يثمزيد ثال: رتيب
 .رست است

ةمبالغاسم : رتيب
 .رست است

ما، هذه، ها،(ه 
 .د

 .رست است
پنج جمله وجنه 
  .ت

www.sanjeshse
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در 3گزينه  .16
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رخطاها به ت

ـ آن) ساختار
در 4گزينه  .16

خطاها به تر
كه در فروخت

در 3گزينه  .17
ك« با توجه به

در 4گزينه  .17
خطاها به تر

در 1گزينه  .17
خطاها به تر

در 2گزينه  .17
با توجه به م

در 1گزينه  .17
 النّ: ص(النّار

در 4گزينه  .17
:ص(متردد 

در 3گزينه  .17
خطاها به تر

در 2گزينه  .17
خطاها به تر

در 2گزينه  .17
خطاها به تر

در 4گزينه  .17
در اين گزينه
مبني هستند

در 2گزينه  .18
در اين گزينه
چنين نيست
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جمع » بعاد

ـ  الجهلَ ) 

كند، اما در 

 

ationgroup

ناطق، األنبياء، أبع

)مرفوع است» ال

ك  فقط تأكيد مي
 

139(  

 )آيد شرات مي

المن« به ترتيب 

 .يست

ال«أجملُ، خبر  

ست كه فعل را
.كنند  بيان مي

31/3/98 چهارم 

ن يعني عش دهگا

ها در بقية گزينه

ها چنين ني گزينه

:ص(ـ أجملَ ) 

مفعول مطلقي اس
يت انجام فعل را

 .ي تاريخي

19 


جامع نوبت(ساني 

ي آحاد پيش از

سالم است، اما د

ة گشد، اما در بقي

)باشد س نكره مي

ن نيامده، پس م
نوع و كيفيت) س 

هاي فرهنگي دوره

 .رد

 تاريخ

ازدهم؛ علوم انس

 عربي يكان يعني

كه جمع مؤنث

باشد ستتر أنت مي

 الي نفي جنس
 ).ي باشد

افه براي آن نه اض
ـ قياما ينفع النّاس

فصادي، علمي و 

 .تان

 .ر داد

ود كه اسالم آور

دو سنجش

و عشرين، در ة

يب فاعل است ك

د براي ضمير مس

كتاب، اسم: ص
ي جنس نكره مي

ن نه توصيف و
ـ انتشارا بالغًا ـ ة

ي اجتماعي، اقتص

تمدن يونان باست

كومت خود قرار

 . شاه است

دة آن حضرت بو

 .نا شدند

    
 

 .رست است
ةواحد: ص( ةحد

 .رست است
نا» مأكوالت«ه 
 .ند

 .رست است
تأكيد» أنت« ه 

 .رست است
ص(الكتاب  :رتيب
ي نفي»ال« اسم 

 .رست است
چون» ةإضاع« نه
سهلة ةاستفاد( ها 

 .رست است
د مختلف زندگي

 .رست است
رة هخامنشي و ت

 .رست است
متانه را مركز حك

 .رست است
 م

 .رست است
 ي

 .رست است
شكوه دورة نادر
 .رست است
 .وم غربي بود
 .رست است

د بيرون از خانوا
 .رست است

 . بود
 .رست است

كوه اسالمي آشن
 .رست است

  بافي رچه

www.sanjeshse
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@sanjesheduc

علوم  د كه

 )دهم 2حه 

 شهر كرج 

 )دهم 12و 

شمال باعث 

 )دهم 38ه 

را به خليج 

 )دهم 54و 

  .ند
 )دهم 76ه 

  هش؛ تعداد 
انون ناحيه 

 )يازدهم 16

عنوان مثال 
 ، سرعت و

  .گيردر مي
 )يازدهم 4

ationgroup

دانندف علوم مي

صفح(

هاي قديميحله

و 10صفحات (

يا در سواحل ش

صفحه(

رود كور. كند مي

و 53صفحات (

اباال مستقر شده
صفحه(

  :وان گفت
ها كاهنوع گونه

حيه به سمت كا

6صفحه (

عنبه. ستگي دارد
ي گرم و مرطوب
ت فرسايش قرار

1صفحه (

139(  

هاي مختلفرشته

نان يكي از مح
  .پردازدم مي

 نزديكي به دري

ي خزر را بيان
  .ست است

2   متر به ب

تويازدهم، مي 16
سالي افزايش؛ تن
چه از مرزهاي ناح

و هوا و زمان بس
نين آب و هواي

مرمرين تحت نگ

31/3/98 چهارم 

فيا را پلي بين ر

 تعدادي از ساكن
همنهان تغييرات 

شود وخلي مي

م مختصات دريا
مورد نخست درس

−2 1     و

6يي در صفحه 
هاي خشكسسال

 و بالعكس هرچ

ها، نوع آب وگ
همچن. تي دارند

يتي كندتر از سن

20 


جامع نوبت(ساني 

ين برخي جغراف

ي پژوهشگر با
هاي پنهسي علت

ت در مناطق دا
  .شوندمي

مورد دوم. و است
بنابراين فقط م. 

ارتفاع بين   

هاي باراني استوا
ها و سنيم، دوره

يابدن كاهش مي

چون جنس سنگ
مرمرين يا كلسيت

هاي گراني سنگ

 جغرافيا

ازدهم؛ علوم انس

بنابراي. جود دارد

 به روش ميداني
جمعيتي به بررس

 و كمبود رطوبت
رجي شدن هوا م

ش ماهي و ميگو
مسكوني نيستند

ترتيب در اان به

هي ناحيه جنگل
احيه حركت كن
دد و قد درختان

  .كنندمي

ت و به عواملي چ
هاي مت به سنگ

 مقاومت بيشتر،

دو سنجش

ها ارتباط وجشته
  .دهديوند مي

ري اطالعات و
جه به تغييرات ج

ش اختالف دما
جنوب عامل شر

كز صيد و پرورش
ر خليج فارس م

هرهاي ايراگي ش

 كانون و مرزهاي
سمت مرزهاي نا
 و در نهايت تعد
لت عكس پيدا م

ها متفاوت است
 بيشتري نسبت

دليلبه. دهدمي

    
 

 .رست است
 وسيه

 .رست است
 نسه

 .رست است
 شاه

 .رست است
 سال مذاكره

 .رست است
غرافيا و ساير رش
ه علوم انساني پي

 .رست است
آورم يعني جمع

كند و ضمن توجي

 .رست است
يا موجب افزايش
ش و در سواحل ج

 .رست است
ترين مراكاز مهم 

يزد و همه جزاير

 .رست است
كمترين پراكندگ

 .رست است
هاي شكليژگي

نون ناحيه به س
ع بارش كاهش؛
م موارد فوق حال

 .رست است
هزدگي در سنگ
گرانيتي مقاومت
گي را افزايش م

www.sanjeshse
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و رشد و ه 
  .تد
  )يازدهم 57

حصوالت از 
د و فروش 

  )يازدهم 84

 مديريت و 
تك (مركز 

 )يازدهم 13

 قاعده هرم 

 )دوازدهم 7

ود تا بتوان 

 )دوازدهم 1

ربند مياني 

 )دوازدهم 8

ت ساكنان 
ب سطحي 

 )دوازدهم 9

اي انجام ره
 در مناطق 

 )دوازدهم 1

ationgroup

تر؛ درجه طوالني
افتفوق اتفاق مي

7صفحه (

ونقل محلت حم
دليل خريدبه) د(

4صفحه (

راي قوانين، نوع
ل و در نظام متم

39و  138حات 

 هرم به سمت ق
  .ت است

7صفحه (

شيوه استفاده شو

12صفحه (

وس آرام و كمر

87صفحه (

رسنگي؛ مهاجرت
 كاهش ذخاير آب

99صفحه (

ث سدهاي ذخير
 نجات و امداد

105و  104ات 

139(  

 رويش گياهان
هاي فس ويژگي

دليل خدماتبه) 
(و مورد . ع دوم

گذاري، اجرقانون
م فدرال مستقل

صفح(

 هرچه از رأس
س آن نيز درست

، از دو يا چند ش

ند اطراف اقيانو

روز قحطي و گر
ها؛ت برخي گونه

اركننده و احداث
 و ايجاد پايگاه

صفحا(

31/3/98 چهارم 

ن ارتفاع، فصل
زايش ارتفاع عكس

)ب(مورد .  است
ها از نوع فرآورده

 نمود از جمله ق
است كه در نظا

به عبارت ديگر 
يابد و عكسش مي

ونقل،شيوة حمل

ـ هيماليا؛ كمربن

ت كشاورزي و بر
نوران و مهاجرت

هاي مهاد ديواره
هاي آبخيزداري

21 


جامع نوبت(ساني 

ت با كاهش يافتن
شود و با افز مي

 دريا از نوع اول
صول به كاشي و

رال مقايسهو فد
ق مقايسه شده ا

  : كرد
.عده هرم است

 جمعيت كاهش

ف به جاي يك ش

وهستاني آلپ ـ

 رفتن محصوالت
ن گياهان و جان

  .هاكونتگاه

ايجاد ل انحرافي،
هسعه رود، روش

ازدهم؛ علوم انس

توان گفتع، مي
ع گياهان بيشتر

حصول زمين يا
شكل يك محص

سي تك ساخت و
ام سياسي  فوق

 زير را مشخص
يت بيشتر از قاع

خدمات و) ملت

هاي مختلفرنامه
  .ديريت كرد

كمربند كو:  از

كاهش يا از بين
ستاها؛ از بين رفتن

ها به سمت سكن

ستر، ايجاد كانال
عيين حريم توس

دو سنجش

 گياهي با ارتفاع
ان بلندتر و تنوع

ج مواد خام يا مح
 توليد و تغيير ش

  .شوند مي

ر دو نظام سياس
ت محلي دو نظا

  .ست

توان نتايجه مي
 و ميزان جمعي
خت به سمت هام

كنند كه در بري
ل را به خوبي مد

ند جهان عبارت

كا: ي عبارتند از
خليه شدن روس
ردها و حركت آن

ز قبيل اصالح بس
اي تعش غيرسازه

    
 

 .رست است
اكندگي پوشش
 بيشتر؛ قد گياها

 .رست است
دليل استخراجبه 

دليلبه) ج(ورد 
ع سوم محسوب

 .رست است
توان ددي را مي

ن سؤال اختيارات
صورت محدود اس

 .رست است
مشخص شدرم 

م تنوع خدمات
يعني از پايتخ(م 

 .رست است
ريزان تالش ميه
ونقلهاي حملنه

 .رست است
خيزناطق زلزله

  .س

 .رست است
بار خشكسالييان

ي و تخر خشكسال
 و افزايش ريزگر

 .رست است
اي اقداماتي اززه

 مقابل در روش
  .شودجام مي

www.sanjeshse
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در. شودمي
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وجود  ها به

وة زندگي، 

اي بود كه  

  ديگر 

ationgroup

ه غييراتي در آن

نجارها و شيوة ه

گرفت، به گونه ي

 . جودات است

ن ارتباط ما با يكد

139(  

كه الزم باشد تغ

د و در محدودة
  . د آورد

مي  ختلف شكل

 د

  جنگ سرد 

تر از ساير موج ده

پذير كردن مكان

31/3/98 چهارم 

برد، درصورتي ك

  .ارد

 . اشته باشد

  . مل نكند

ستد داشته باشد
ها پديد  را در آن

 ا 

ن كشورهاي مخ
 . داد ر مي

يش طبقة جديد

المللي ـ تداوم ن

د طبيعي پيچيد

خت عمومي ـ اا

 .ر آن است

22 


جامع نوبت(ساني 

ب مي   ديگر بهره

ش باطل وجود دا

هور اجتماعي دا

 روحي افراد عم

 تعامل و داد و س
م تغييرات الزم

ها و اميدها رمان

ي و فرهنگي بين
 يا اقتصادي قرار

 ارگر

دي افراد و پيداي

 ـ معاهدات بين

صرفاً يك موجود

ق موجود در شنا

نهفته در) تماعي

 وم اجتماعي

ازدهم؛ علوم انس

هاي اجتماعي ن

از حق و پذيرش

جامعه بروز و ظه

زهاي معنوي و

 اجتماعي ديگر
 و درصورت لزوم

خاص ـ مرگ آر

 اقتصادي، نظامي
سياسي، نظامي

به كشور استعما

ز بين رفتن آزاد

 كاذب 

 يا فرد قدرتمند

دانستند ـ ص  مي

رت دفاع از حقايق

اجتم(ي فرهنگي 

 رابي 

علو

دو سنجش

 
تاوردهاي جهان

  . كند ي

 امكان انحراف ا

تواند در ج د نمي

ي متناسب با نيا

ي خود با جهان
عي ديگر بگيرد

گري در معناي خ

 روابط سياسي،
 را تابع روابط س

ي استعمارزده ب

ناسب ثروت ـ از

هاي ك ر معنويت

ت چند شركت

  ويستي 

طبيعي پيچيده

ها ـ قدر ت انسان

و معناي) فردي(

 وضع بهتر ـ فار

    
 

.درست است
خود از دست ياز

سپس استفاده مي
 .رست است

هاي اجتماعي، ن
 .رست است
فرادي و معنوي ا
 .رست است

 جهان اجتماعي
 .رست است
هاي ايد و ارزش

 از جهان اجتماع
 .رست است

  صهيونيسم 
 .رست است

 پنهان ـ روشنگ
 .رست است

ي كه از طريق
عامالت فرهنگي

 .رست است
تصادي كشورها
 .رست است

ماعي و توزيع من
 .رست است

مي ـ رونق بازار
 .رست است

ت رسانه در دست
 .رست است

تقادي ـ پوزيتيو
 .رست است

رفاً يك پديدة ط
 .رست است

ن اراده و خالقيت
 .رست است

(ه معناي ذهني 
 .رست است

ز تغيير ـ ايجاد

www.sanjeshse
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  .م دارد

لب هست، 

را از انسان 

 مفهوم، اما 

چ ب هي«؛ 

رهان درك 

 .سازد  مي

 

ت به تاريخ 

رفاً انعكاس 

ationgroup

 . وجود آمد

است، تقدم) بعيد(

به درك اين مطل
 .اند ده

نعمتي، نعمت ر

ص باشد و هم

 را نتيجه گرفت

رد و هدف از بر

پذير ا امكاني ر

.رت گرفته است

ساير عبارات. شود

دهد و صر  مي

139(  

و دي اجتماعي به

(ضي و يكي فصل 

ند و عقل قادر به
ط بشركشف نشد

 كه هر كفران ن

هم عرض خاصد 
 .ت نيست

كذب عكس آن

پذير  صورت مي

گيري كه نتيجهت 

قراي ناقص صور

ش مربوط مي يار

ي تجربي انجام

31/3/98 چهارم 

انتقاد از قشربند

 تي

ها عرضي ورد از آن

 . تباين دارد

خود هستنخاص 
نواع، هنوز توسط

 .كنند نمي

گويد مي 3ت 
 .ست

تواند يچ چيز نمي
ن تحليلي درست

توان صدق يا ك ي

 احساسات آنان

ست و همان است

ما بر اساس استق

دين جبر و اختي

هاي  برروي داده

23 


جامع نوبت(ساني 

هايي براي ا فيت

 كشمكش طبقات

كر شده كه دو مو

ه با دايره نسبت

ع داراي فصل خ
ل فصول بيشتر ان

 دروني را بيان ن

عبارت. صيه است
ز جملة انشايي اس

ست، بنابراين هي
هاي ديگر چنين ه

 يك قضيه، نمي

 طريق تحريك

هد، حد وسط اس

گيريم، استنتاج م

سئلة كلي و بنياد

است كه ذهن

سفه و منطق

ازدهم؛ علوم انس

تيويستي، ظرفزي

اي قشربندي و

ساير مفاهيم ذك ه

 تعريف ذكر شده

نابراين همة انواع
و به همين دليل

ام، همة مفاهيم

يك قضية شخص
نيز 4ت؛ عبارت 

ومي تصديق نيس
يچ يك از گزينه

 است و از كذب
 .دق است

ت كه بيشتر از

ده  هم پيوند مي

كلي را نتيجه بگ

دارد؛ زيرا به مس
 .ارند

شي از فعاليتي ا

 فلس

دو سنجش

فول رويكرد پوز

ها ـ هويت به جا

  خلدون 

 است و نسبت به

بنابراين. ك خط

ك نوع است و بن
اي نيست و ساده

م ناقص و رسم تا

ي 2ي و عبارت 
لي محصوره است

ست و هيچ مفهو
اشد؛ در مورد هي

س قضية اصلي
 است، پس صاد

ر مخاطبين است

 دو مقدمه را به

خاص يك حكم ك

ماهيت فلسفي د
هيت فلسفي ندا

لت، ادراك ناش

    
 

 .رست است
رن بيستم ـ با اف

 .رست است
ها ي دولت، ملت
 .رست است

ار منابع ـ ابن خ

 .رست است
جنس بعيد زرافه

 .رست است
سطح است نه يك

 .رست است
ي ذاتي خاص يك
صل هر نوع كار س

 .رست است
ريف، مانند رسم

 .رست است
ك قضية شرطي
نابراين يك حمل

 .رست است
ص يك مفهوم است

ها نبا چ يك ازآن
 .رست است

ف ب است، عكس
يض اصلنق» ت

 .رست است
 خطابه تأثير بر

 .ت
 .رست است

ر قياس اقتراني
 .رست است

ربة چند مورد خ
 .رست است

ؤالي است كه م
شوند و ماه ط مي

 .رست است
شناسي گشتا ن

 .جربي نيست
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ا پرسش از 

ود ارتباطي 

نند حركت 

يرت بيشتر 

سهروردي و 

 .ورشيد

ن به همان 
 .م دارد

 .جاند

 

م غيرمادي 
 .ضور ندارد

 

 .د

ationgroup

وط مي شود، اما

ست و معتقد بو
 .كند هم مي

ي از حوادث، مان

 موارد، باعث حي

 كساني مانند س

نسبت به خو» ن

نابراين نتيجة آن
يط مشابه تعميم

ختصر در آن  گنج

.ع ناميده است

ت و علت آن هم
زيرا نزد خود حض

باشدشناخت مي

139(  

مربو) تجربي(لم 
 .شود ي

دانس لد انسان مي
دانسته، فرا ل مي

ت، اما در بسياري

م ا، دربسياري از

 از متفكران به

شرق طلوع كردن

گيرد و بن ق مي
ن را به همة شراي

تاً مخا به نحو نسب

وردي ارباب انواع

علوم بالذات است
 از خود ندارد؛ ز

هاي كسب شوش
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به فلسفة علم 3ت 
مربوط مي) زيك

ط به قبل از تول
ن چه كه از قبل

لي دروني استم

ها كر دقيق درآن

ست؛ اين دسته

از مش«طور است 

موارد جزئي تعلق
توان آن ت كه مي

 .نشده است

وناگون حكمت را

 .مبدل گشت

فالطوني را سهرو

ست و بنابراين مع
ف ماده كه دركي

  .اند ري نوشته

تند و يكي از رو

فرضيه و نظريه

24 


جامع نوبت(ساني 

و عبارت) يزيك
متافيز(دالطبيعه 

ناخت را مربو ش
 براي يادآوري آن

بيعي همواره عام
 .ست

ين است كه تفك
 .د

يافته اس هم پايان

ط ي دارد و همين

 همراه است به م
ت اصل عليت اس

ر تاريخ گزارش ن

هاي گو ت و بخش

ي براي معتزله م

هستند و مثل اف

خودش حاضر است
ور دارد، برخالف

النس حمزة فنار

و قابل تكرار هست

مانند مسئله، ف: 

شناسيوان

ازدهم؛ علوم انس

يا في(لم مكانيك 
ها، به مابعد ژگي

مسلط بر بدن و
اي كند، زمينه ي

علي تغييرات طب
ي عامل حركت ا

ها اين ساير پرسش
رسند شخصي نمي

فلسفة اسالمي ه

مكاني آن رابطة ا

دة موارد خاص
ل عقالني، مانند

حر او در شعر در

ين پارسي نوشت

كه به رقيبي جدي

به عالم ملكوت ه

ست، نفس نزد خ
زد خودش حضو

 كتاب مصباح اال

شود كه عيني و

دارد ميت زيادي

 رو

دو سنجش

به علم 2 عبارت 
ي است يا در ويژ

ي غيرمادي و مس
 جهان برقرار مي

وان او، علت فاع
ك فاعل خارجي

هاي فلسفي با س
اره به پاسخ مشو

ي، با ابن رشد ف
 

ست و بنابراين با

زمايش و مشاهد
ط براساس اصول

جود دارد اما تبح

ي را به زبان شيري

 استداللي بود كه
 

متعلق ب) ر مدبر

علم حضوري اس
مادي نز جود غير

حي است كه بر

شربي استفاده مي

ها اهمي از گزاره
    

 

 .رست است
شناسي، عرفت م

ت در اصل هستي
 .رست است

س انسان را امري
 طريق حواس با

 .رست است
ظر ارسطو و پير

ر اثر لگد زدن، يك
 .رست است

ه هاي پرسش ت
ها، همو ن پرسش

 .رست است
تر متفكران غربي

. اند جهي نكرده
 .رست است

ن ذاتي اسب نيس
 .رست است

ن جهت كه با آز
شود و فقط د مي

 .رست است
سوب به فارابي وج

 .رست است
ب دانشنامة عاليي

 .رست است
ك جنبش فكري
.درست است

يا همان انوا(ي 
 .استرست 

ص به خودش ع
ست، زيرا هرموج

 .رست است
خميني، شر امام

 .رست است
مي از روش تجر

 .رست است
لم تجربي، برخي
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الدين شهاب

جزا، شامل 

. افظه است

ي كار براي 

كاري حافظه

مسئله، به ل
مسئله، حل

ت ي موقعي
 ه هدف

 .شود

 احساسي، 

ationgroup

وحامد غزالي، ش

الوه بر مجموع اج

در حات موجود 

، فضاي)مدتوتاه

مدت و ح كوتاه

ت كه در اثر حل
گيري حاصل از ح

شناسايي - 1: شود
 عدم دستيابي به

شومي ذخيره مي

اجتنابي،:  است

 ب چيست

139(  

توان از ابو، مي

 

ها، كل عالر آن

اطالعا - 2. شودي
 .د

حافظه كو. (كند

 . همراه است

وند و به حافظه

كه هدف آن است
ل است كه يادگي

شتقسيم مي» ه
مين دستيابي يا

عنايي دانش عمو

ي انواع گوناگوني

ه بهترين انتخاب

 . او قرار دارد

31/3/98 چهارم 

اندشتهانقدر نگا
. 

.پختگي گويند

از نظر. جزا است

روني تحريك مي
صي انتخاب شود

كريم ذخيره مي

اري بيشتر فرد

شوت تبديل مي

خاص نيست، بلك
همين دليلبه. شد

بد تعريف شده« 
امكان تضم - 4ف 

در حافظه مع. ود

  .شودي

گويند كه داراي

مواجه هستند كه

هايرها و ارزش

25 


جامع نوبت(ساني 

 آثار علمي گرا
ن خلدون نام برد

 است رسش يا پ

تر از مجموع اج
 .يد

هاي بيرة محرك
شود محرك خاص

 كوتاهي الزم دار

 .شودش مي

يختگي و هوشيا

توجه به اطالعات

حل آن مسئله خ
ابل استفاده باش

و» تعريف شده
ريف دقيق هدف

شوي تقسيم مي

چيده تقسيم مي

گيري ميصميم

ن با اين مسئله م

ناختي فرد، باور

ازدهم؛ علوم انس

مراتب شناخت،
ي، سعدي و ابن

 آمادگي زيستي

داشتند كل بيشت
آيددست نميزا به

وسيلةحواس ما به
شست كه باعث مي

ك  را كه به مدت

طالعات فراموش

شود و با انگي مي

سي، در صورت ت

دستيابي به راه ح
هاي ديگر هم قا

 . است

خوب ت«و گروه 
تعر - 3 دسترس 

ويدادي و معنايي

ها به ساده و پيچ

ي افراد، سبك تص

گيرندگانتصميم

تأثير نظام شنحت

سنجش دو

وضوع نفس و م
ن طوسي، مولوي

آ ي كه وابسته به

اد دشتالت اعتق
 كه از جمع اجز

حو - 1. امل است
ها استتظارات  آن

مطالبي: م دارد
 .كندمي

6ري   درصد اط

وجوصي جست

س در حافظه ح

 آموزشي فقط د
هموقعيت كه در 

ها، قابل تعميم

ها به دو، مسئله
 راهبردهاي در

عات به دو نوع رو

هس تعداد اولويت

گيريخت تصميم

چون ت. ئله است

متنوع است و تح

    
 

 .رست است
شاهير كه در مو
خواجه نصيرالدين

 .رست است
سي به رفتارهايي

 .رست است
ن پيرو مكتب گش

شودجزا هم مي
 .رست است

تأثير سه عاتحت
ردازش افراد و انتظ

 .رست است
 دو كاركرد مهم
ي ذهن فراهم م

 .رست است
ول بعد از يادگير

 .رست است
دي، هدف مشخص

 .رست است
سي ذخيره شده

 .بند
 .رست است

هاي مختلفرين
ين دست يابيم
ها ساير يادگيري

 .رست است
هاي زير،شاخص

رست اقدامات يا
 .رست است

جه به نوع اطالع
 .رست است

ها براساسگيريم
 .رست است

ي ثابت و يكنواخت
 .سته، تكانشي
 .رست است
مسئي نوعي حل
 .رست است

دهنده نگرش مل
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 .ر است

 مرگ يك 

ationgroup

ي آن هم مدنظر

سالمت كامل تا

139(  

رتقاي سالمتي و ا

ستند، بلكه از س
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 .گيزد

الوه بر اين، حفظ

نبه جداگانه نيس
 .گيريمي

26 


جامع نوبت(ساني 

انگي خاص برمي

عال. ها استماري

ا سالمت دو جن
يوستار جاي مي

ازدهم؛ علوم انس

 انجام دادن كاري

يري و درمان بيم

ت كه بيماري يا
 يكي از نقاط پي

دو سنجش

خارجي فرد را به

ها پيشگيرسالمت

تقاد بر اين است
يك از ما بر روي

    
 

 .رست است
بيروني، عامل خ
 .رست است

شناسي سف روان
 .رست است

سي سالمت، اعت
ود دارد كه هر يك
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