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 آزمايشي آزمون پاسخ تشريحي
  ومدجامع نوبت ـ  يازدهمسنجش 

)19/02/1399(  
)يازدهم( و علوم انسانيدبيات ا  

  

  :باشد ل مشاهده مياز طريق سايت اينترنتي زير قاب 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   رات ارزشمند شما عزيزان در خصوص اين آزمـون مندي از نظ هاي آزمايشي سنجش و بهره در امر آزمون
هـاي   شـود، ديـدگاه   از شـما عزيـزان دعـوت مـي    . گـردد  معرفي مي test@sanjeshserv.comپست الكترونيكي 

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

    sanjesheducationgroup@  هاي آزمايشي سنجش كانال تلگرام آزمون
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@sanjesheduc

  )سريع: 

گذار، سـير  

ن، كمـين   
 واگـذاري،   

ationgroup

  )ذاب
:خيرخير) (صبح
  )وق

ماشا، گشت و گ

كلـك زدن: كردن
بخشـش،: عطـا 

  )ست

  ودرو

19/02/1399(  

  ) و مكّار
ناه، سختي و عذ
حرگاه، پيش از ص
نبره، حلقه، طو

تم: جتفرّ) (عصب

قال ك) (ك ظهر
اع) (ز هر چيزي

  

ر اسثكتاب ن(ت 

.  

سيلة محافظ خو

9 ومدجامع نوبت 

م به معني تنبل
گن: وبال) (همراه

سح: شبگير) (ز
گردن بند، چن :ر

ميت، تعحردن، 
  )ك، خالص

ام چاشت، نزديك
يك مشت از: ضه
  

  )بخاييد ←

  )الوهيت 

.است) امروزي(
  .  شده است

ه استشدنوشته 

  .شود مي
.دشو  تقسيم مي

وس: و ـ جديدگج

  .هول ندارد

2(

2  


جا( علوم انساني 

ل فارسي يازدهم
پيوسته، ه: رون

ريشاني، ورم مغز
چنبر) (در كاري

رشك بر: غيرت(
نقصان، پاك  و بي

هنگا: چاشتگاه (
قبض) (بها و گران

)ه، دچار اشتباه

←بخواييد ) (ور

←اُلهيت ( 4 

(ار به نثر ساده 
فردوسي سروده
و قالب داستان ن

شتن مشخص م
 پس از نوشتن

  .ست

گسيله دفاعي جن
  زنده

  

  )ر
فعل مجه) نادي

(  
  )ري

2(و نگارش )  

زدهم؛ ادبيات و

كر؛ در درس اول
مقر) (ته، مجروح
ن، پرگيجه، هذيا

كوتاهي د: فريط

) (يدانگاه، پهنه
كامل: مام عيار

)ردن، آموختن
چيزهاي نفيس و

كنند اشتباه: تبِه

سو ←صور ) (

ت به جز گزينة

د هاي وصلهشلوار
يد از شاهنامة فر
به زبان تمثيل و

  . است

رحلة پيش از نوش
وشتن، نوشتن،

 هر دو متمم اس

وس: قديم.  دارد
گستاخ و سرز: د
  ن

بيهوده و زايد: 

هر شناسة ديگر
جزيي اسن 3ملة 

) شناسة ديگري
 هر شناسة ديگر

)2(فارسي   

يازسنجش 

ناراستي، مك: غل
خسته: افگار) (ن

سرگ: سرسام) (
تف) (اي از مردم ه

صحن، مي: حوطه
تم) (راس، هيبت

شاگردي كر: مذ
جِ نفيسه، چ: س

مشت) ( توانگري

)غو ←قو : (ب

ها درست است نه

كتاب ش: ترتيب
 مشهدي به تقلي

شي بننصراله م 

دهزينة چهار آم

ني نوشته در مر
مرحله پيش از نو

صراع اول و دوم

 و جديد كاربرد
س چرك، جديد

فرمان: ك، جديد
:جديد ،و آراسته

يا ه(هولِ نوشتم 
جم: گشت شه مي
يا هر(م ويل گ

يا( گسيل كنم 

    
 

 .رست است

دغ: (ا به ترتيب
، خوار، اندوهگين
ق، پرچم، درفش
كل، ظاهر، دسته

 .رست است

مح: (ا به ترتيب
فرياد، هر: نهيب

 .رست است

تلم: (ها به ترتيب
سينفا) ( شيطنت

نيازي، بي: غنا (
 .رست است

ت غلط به ترتيب
 .رست است

ت در تمام گزين
 .رست است

 .رست است

هاي غلط به ت نه
ري نوشتة باذل

ترجمة و دمنه 
 .رست است

اره فقط در گزپر
 .رست است

  :غلط
ر بيروني و دروني
نوشتن به سه م

 .رست است

آتش در مص: چهار
 .رست است

 دو معني قديم
معني قديم لباس 
پزشكو وزير : م
زيور يافته و: يم

 .رست است

  :هاهن
نوشته شد مجه 

پر انديش(گشتي 
گفته شود مجهول

مجهول: ه شود

www.sanjeshse

  
 
در 3گزينه  

ها معني واژه
زبون،: نژند(
بيرق: رايت(
شكل: هيئت(
در 3گزينه  

ها معني واژه
ن) (و گردش

در 4گزينه  
ها معني واژه
كردن براي
)عطا كردن

در 2گزينه  
امالي كلمات

در 4گزينه  
امالي كلمات

در 1گزينه  
در 2گزينه  

توضيح گزين
حملة حيدر
كتاب كليله

در 4گزينه  
تعريف چهار

در 3گزينه  
هاي غ گزينه
ساختار) الف
مراحل) ب

در 4گزينه  .
در گزينة چه

در 1ينه زگ .
در هر: سپر

:شوخ جامه
قديم: دستور
قد: مزخرف

در 2ه ينگز .1
توضيح گزين
:نبشته آمد

پر انديشه گ
گ: گفته آيد

گسيل كرده

erv.ir
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@sanjesheduc

ـت اينكـه   

ـتعاره دارد  
   

   راه عشق

ationgroup

  .يه درست

علـ }احـت  و نار

   رزق

تشخيص و اسـ 
آميزي حس: ور

  .ن

  .شود

ختي كشيدن در

.  

  .)سان دارند

19/02/1399(  

  ) ـ آن گلزار

ساس، هر دو آراي

 كنايه از عزادار

يك روز ـ): زي

:رد ـ رخت دل 
ـ بخت شو. شود
  سب

سان فرزندي اين

ش لهي نثارش مي

سخ) دي عقل د

  .كند مي
واري افراد است

   طبع
خر مفاهيم يكسا

  .است
  شق

9 ومدجامع نوبت 

  ) ساق
برساراعنـ بوي 

  ) ـ غيرت ما
  )ـ غبارم

اس بيهوده و بي: 
  ) ندارد
ـ سيه دل  )الله

  رايه درست

  يحاي خوشي
روز(ايهام بر ) هـ

بوري تشبيه دار
ش  از من دور نمي

معادله، ايهام تناس

ف به داشتن 4ة 

ست و پاداش اله

  .ت

ناكارآمد) دنيا ج

را بخواهد خوار م
باعث عزت و خو

اعتنممندي و 
سه گزينة آخ(ت 

وق از گناه دور ا
اق و اطاعت عاش

3  


جا( علوم انساني 

 ـ شرمش ـ آن
 سر ـ سر كوي ـ
ه ـ سپند غيرت
خاكي ـ اين در ـ

:ر من باد آيدش
تشبيه(و سنگ 

طة سياه درون ال
هر دو آر) ل دارد

مسي رد عشق به
ع دوم ـ گزينة ه

صبدارد ـ رخت  
خت و اقبال بد
تعليل، اسلوب م

گزينة. شاره دارند

ي كردن خوب ا

است» هر، هر دو

دل نبستن به د 

دهد و هر كه ر ي
روزگار ب: ة چهار

آبروم) ب 
قناعت) د 

معشو) 2 
اشتيا) 4 

زدهم؛ ادبيات و

جاييك(سين 
هواي سر ـ آن
زان ـ هزار غوطه

من خ. (باشد مي

  )شاه(شاخص 

ست، كناية گفتار
هاي كوه و ص واژه

بين الله و نقط ب
حسن تعليل(ت 

  .ره از عشق

  :تيب
تشبيه در) نة ب

اغراق در مصراع 

بع استعاره نيز د
 دوم كنايه از بخ
ض، مجاز، حسن ت

ي و مردانگي اش

ه دارند كه نيكي

و ظاهيي باطن 

)در راه عشق ب

خواهد عزت مي
ـ گزينة. ت است

يازسنجش 

وابستة پس 1ن ـ 
درجان ـ ه(سين 
سوز آتش(سين 

پسين درست م 

ش: ف ـ گزينة ب

لت اسريزي، عدا
 دوم ـ تشخيص

تناسب( تناسب 
جدايي از يار است
اب، آتش استعار

تها به تر ر گزينه
ق و عرق ـ گزين
)دل ـ گزينة د

يص دارد و بالطب
مصراع ـ كردن 
تناقض: د ندارند

قاومت و پايداري

  .ر است

اين مفهوم اشار

ارزشمندي زيباي

فنا شدن د) لف

هر كه را بخ اوند
داوند باعث عزت

  
 

 

    
 

 .رست است

  : ترتيب
وابسته پيشين 2 
پس 4پيشين ـ  2
پس 3پيشين ـ  1
2پيشين ـ  1: 

 .رست است

بعي معطوفش ت
 .رست است

اقض در خونرتن 
غراق در مصراع

ايهام{سيه دل 
سياه است غم ج

جام مجازاً شرا: 
 .رست است

هاي موجود در ه
جناس بين غرق 

يينه استعاره از د
 .رست است

عشق تشخي: ت
قرار ه از بيكناي

كه در بيت وجود
 .رست است

همگي به مق 3، 
 .رست است

حفظ اسرار 3ة 
 .رست است

هر دو به ا: ة دو
 .رست است

ا«ت اين گزينه 
 .رست است

ال: ها به ترتيب ه
 .رست است

خد: 2 و گزينة 
دخ: ة يك و سه
 .رست است

: ها به ترتيب ه
ش و جوانمردي

   فتننت نر
 .استرست 

 :به ترتيب اه ه
    وه عاشق
   معشوق

www.sanjeshse

در 4ينه زگ .1
ها به گزينه

:گزينة يك
2: دوگزينة 

: گزينة سه
:گزينة چهار

در 2گزينه  .1
نقش: گزينة د

در 2گزينه  .1
:گزينة يك
اغ: گزينة دو
س: گزينة سه

الله س ندرو
:گزينة چهار

در 3گزينه  .1
توضيح آرايه
)گزينة الف

آي) ج گزينة
در 4گزينه  .1

هاي بيت آرايه
مصراع اول ك

هايي ك آرايه
در 4گزينه  .1

،2، 1گزينة 
در 3گزينه  .1

مفهوم گزينة
در 2گزينه  .2

بيت و گزينة
در 3گزينه  .2

مفهوم درست
در 2گزينه  .2

مفهوم گزينه
در 2گزينه  .2

مفهوم بيت
وم گزينةمفه

در 1گزينه  .2
مفهوم گزينه

بخشش) الف
زيربار من) ج

در 3گزينه  .2
مفهوم گزينه

غم و اند) 1
زيبايي م) 3

erv.ir

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25



  
 

 

@sanjesheduc

هـايي   سـي 

 ←و ) / ت

 ← شـد   

  .ود

  .شود ي

ationgroup

  . شد

  .  ست است

همكالس. (شـود  ي 

فلتـات(هـا   غزش

ناشـنوا. / شـود 

شو ي ترجمه مي

كيفر مي: م است

19/02/1399(  

باش نادرست مي» 

شود نادرس و مي

فرد ترجمه مـي

  . د

لغ ←لغزش  / 

  . ت
  ) فلتات

ش استفاده مـي » 

ماضي استمراري

متعدي و معلوم 

9 ومدجامع نوبت 

»موجود است« 
  .  باشد ست مي
  .  ت است

يان تومه باعث ز

صورت مفه اره ب
  

باشد نمي» خرين

) متعدي است

فعل الزم است ر
ف(ها  لغزش ← 

كه« حرف ربط 

  .ت

ه قبلي است و م

»عاقبتُ «/ كني 

)2(

4  


جا( علوم انساني 

يابيد و عبارت ي
نادرس» شود  مي

نادرست» رستيد

  )   أن(كه  ←

رساند و ترجم مي

يه آمده اسم اشا
. مشاراليه است

آخ«ستي از كلمه 

  

،ُيضـِمر(ن كند 

َيظهرشود چون  
الي البه) / ست

  .كره است
وصفيه آمده از

كره استن» ُحّمی«

ف به فعل جمله

ك  خشمگين مي
  كرد 

(، زبان قرآن 

زدهم؛ ادبيات و

آن را مي: »جدوه
يافت«و عبارت 

بفر«يد و عبارت 

← اگر/ نيست  
  

اي تو را زيان م

  
م اشاره، مشارالي
خبر را ندارد و م

  .ود ندارد
رد و ترجمه درس

  به فارسي 
  .د و زائد است

پنهان ← شود 

نمايان مي ←
، متعدي اسضِمر

نك» ُحّمی« چون 
جمله و) حّمـی( 

  . ي است
«تال شد، چون 

عطف» يعين«عل 

شيطان را ←
خوشحال نك: ت
  شد 

 عربي،

يازسنجش 

تج« ترجمه. ست
يابيد و آن را مي 
از پيش بفرستي 

»إّياک«معادل 
)  يريد(خواهد 

دي است به معنا

) اآلخرين(ران 
چون بعد از اسم

نقش خ »الزمالء
در متن وجو» ر

 متن وجود ندار

  ) المفردات( 
از عربي ب ← ي

متن وجود ندارد

پنهان) / َمـن( 

كند  نمايان مي
ُيض(مخفي كند  

تبي مبتال شد،
 بعد ازاسم نكره

متعدي» صّير«
به تبي مبت ←

كرد، چون فع مي

 و معلوم است 
دي و معلوم است

كيفر نش:  است

    
 

 .رست است

زائد اس» همه آن
:»تجدوه«جمه 
:»تقّدموا«جمه 

 .رست است

داريم، م حذر مي
خ مي ←خواهي 
فعل متعد ُضّرك

 .رست است

ديگر ←كديگر 
چ) اين ←ينها 
ا«چون  )ها سي
علم ماندگا«في 
در» مردم«لمه 

 .رست است

واژگان ←ژه 
 فارسي به عربي

در م» بيشترين«
 .رست است

هر كس ←ر 

ن) / أو(يا  ← 
←خفي شود 
 .رست است

به ت ←ب كرد 
كه، چون ← 

«نيد، چون فعل 
 تب مبتال شد 
 .رست است

كمك م ← ند
 .رست است

متعدي» تسخط
متعد» ما أرضی
مجهول» ُعوِقب

www.sanjeshse

     
    

در 3گزينه  .2
ه«: 1گزينه 
تر: 2گزينه 
تر: 4گزينه 

در 2گزينه  .2
برح: 1گزينه 
بخ: 3گزينه 
يض: 4گزينه 

در 4گزينه  .2
يك: 1گزينه 
اي: (2گزينه 

همكال ←
تركيب وصف

كل: 3گزينه 
در 1گزينه  .2

واژ: 2گزينه 
از: 3گزينه 
«:  4گزينه 

در 4گزينه  .3
اگر: 1گزينه 

  )أو(يا 
و:  2گزينه 

مخ: 3ينه گز
در 1گزينه  .3

تب: 2گزينه 
و: 3گزينه 

ناشنوا گردان
به: 4گزينه 

در 2گزينه  .3
كن كمك مي

در 1گزينه  .3
ت«: 2گزينه 
م«: 3گزينه 
ع«: 4گزينه 
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@sanjesheduc

  . ت است

. كننـد  مـي  
تند، پروانه 

هـاي   گرن 
ها مخفي  ل

 بـه شـكل     

 و دشمنان 

  .شد

  .شد

ationgroup

  .ي ندارند
عناي سيم كارت

 كودكان فـرار م
ها هست شهد گل

.دارد گرما نياز 
ها بين گل  بلبل

بيشـتر پروانـه 

  . شند

ها مخفي شود ل

باش ه وصفيه مي

باش ه وصفيه مي

  .شد

19/02/1399(  

و هماهنگيباشد 
به معن» شريحة«

كه از دستان ي
خورد كه ش را مي

درجه معيني از
ها و د گنجشك
.دهـد  خيص مي

باش  نادرست مي

الي گل  در البه

صيف كرده، جمله

ه، جملهصيف كرد

باش سم فاعل نمي

9 ومدجامع نوبت 

  . ست

بامي للمخاطبةي 
«. ماهنگي ندارند

شوند در حالي مي
 پروانه غذايش ر

  . پيمايد
بدنش دائماً به د
از دشمنان مانند
 از يگديگر تشخ

  . كنند

ها ن بقيه گزينه

  .شناسدديگر ب

شود ش باعث مي

مده و آن را توص

مده و آن را توص

ميزي شده و اس

5  


جا( علوم انساني 

ي بيمارستان اس

   ي
براي» ستطيعين

است و هما طبة

ه گلي منتقل م
باشند، تلف مي

پ رايط سخت مي
كند چون ب ز مي

ن او براي فرار ا
ها را  آن، پروانه

ك دفاع مي دشان

براساس متن. ند

ها را از يكد روانه

هاي رنگارنگش ل

  . هايش است

آم» فراشات«ره 
  . ب تفعل

آم» فراشات«ره 

  .دهد  مي

  .باشد  نمي
آ به معناي رنگ

زدهم؛ ادبيات و

  . ن است
به معناي» تشفی

  . معرفه است

جّوالي ←امده 
تس«كه  در حالي

للمخاطبراي » ني

يم كه از گلي به
ي آن مختها قش

 زيادي را در شر
ها پرواز ور چراغ

ي دفاع است چو
د و او به كمك

گردند و از خود ي

گردن نبال آن مي

كند كه پر ك مي

شود بلكه بال مي

ه هاي بال رنگ ن،

 بعد از اسم نكر
مصدر باب» نّقل
عد از اسم نكر ب

  . باشد ه نمي
تشخيص: عناي

و خبر را دارد ن
م مفعول است

يازسنجش 

عناي بيمارستان
مست«/فرد است 

،الصيدلية/ ست 

 همراه ضمير نيا
است د لمخاطب
تشحن«خاطب و 

كني  مشاهده مي
قشو نها   كه رنگ

هاي  او مسافت
روانه به طرف نو
رين وسيله براي
يده ديگري دارد
به دنبال غذا مي

ردن با پروانه دن

ه به او كمكپرند

ت دشمنانش نم

منانروانه از دش

را ندارد چون بر
تن«تقال است و 

را ندارد چون بر

  .ست
 و جمله وصفيه
عيل است به مع

ألوانصفت براي 
اسم» ملوَّن«متن 
  .  رد

    
 

 .رست است

به مع» مستشفی
مف» ذلک الدواء

مفرد است» لدواء
 .رست است

موبايل» لجوال
للبراي  ن تشحن

لمخبراي ل» تقدر
  : ن

هايي را ر پروانه
ي زيبايي دارد
ي در پرواز دارد
سيدن تاريكي پر
هاي پروانه بهتر

هاي پروانه فا ل
ب كنند و گي مي

 .رست است

بازي كرن براي 
 .رست است

هاي پ ق متن بال
 .رست است

انه سبب شناخت
  . يي نكنند

 .رست است

ل براي نجات پر
 .رست است

نقش خب» َتنتقل
انت» َتنتقل«صدر 
نقش خب» َتنتقل

 .رست است

اس للغائبة» ُتمّيز
ش خبر را دارد
تعدي از باب تفع

 .رست است

نقش ص» نةلملو 
اساس ترجمه مت
ش صفت را دار

www.sanjeshse

در 3گزينه  .3
م«: 1گزينه 
ذ«: 2گزينه 

ا«: 4زينه گ
در 1گزينه  .3

ا«: 2گزينه 
أن: 3گزينه 
ت«: 4گزينه 

ترجمه متن
در فصل بها
ها پروانه بال

قدرت زيادي
هنگام فرارس
ه مختلف بال

شود و با مي
گروهي زندگ

در 4گزينه  .3
چون كودكا

در 1گزينه  .3
چون مطابق

در 3گزينه  .3
هاي پروا بال

او را شناساي
در 4گزينه  .3

بهترين عامل
در 2گزينه  .4

َت«: 1گزينه 
مص :3گزينه 
َت«: 4گزينه 

در 4گزينه  .4
ُت«: 1گزينه 
نقش: 2گزينه 
مت: 3گزينه 

در 1گزينه  .4
ا«: 2گزينه 
برا: 3گزينه 
نقش: 4گزينه 
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@sanjesheduc

در اسـت و     

بـه  » کرمـة

مزيـد بـاب    

 . »هتدي

  . يابد

ـه منـاطق    

 

 شـدند  گـاه 

ationgroup

  .  بكار رود

ت اسـم و مصـد
  . شته باشد

مک«: 4گزينـه  / 

اسم مفعـول م: 

  . رد

يه+ لـ «ن كرده 

ي ه اختصاص مي

 كسب كنـيم بـ
  . هند

ت  آگـ آن حقانيـ
  .17، ص »

19/02/1399(  

رت اسم مفعول

در اين عبـارت» 
بايد فتحه داشت» 

/ خـالص اسـت    

قين«يل،  :»ُمَعـوَّ

  .  است

بار  به آرامي مي

ت كردن را بيان
  .نكرده است

 به زمان گذشته

ها را نكه تجربه
متش بشارت ده

ح بـه  آنكـه  از س 
»قرآن در تدبر« 

9 ومدجامع نوبت 

صوره ب لذا بايد 

»تبـادل«: 2زينه 
»ت«ت و حرف 

ناي برگزيـده و

اسم تفضي: »رين

براي رنگ» سود

ها گامي كه باران

لكه علت نصيحت
را توصيف ن طعام

جمله» أمس« 

براي اين: 2زينه 
تكاران را به رحم

  .11صفحة » 

پـس مگر يمودند
آية دوم» .]لّت

 

6  


جا( علوم انساني 

خودپسند است

گز/ داشته باشد 
 باب تفعيل است

به معنا» صفيّ «
  . گين است

آَخـر«سم فاعل، 

أسو«ي جهان و 
  . ت
  .است» ل

  .رسد ا مي
ار زيباست هنگا

توصيف نكرده بل
طشرط است و 

آمدن قيد زمان

  . نم
  . شد

ترجمه گز. ياورد
 فرستاد تا درست

»تكميل كنيد« 

نپي مخالفت راه 
علّ[ داشت وجود

)2(و زندگي 

زدهم؛ ادبيات و

ز خود راضي و خ

آن بايد كسره د 
مصدر» توفيق«

  .ت
«: 3گزينه / ست 

اي انسان اندوهگ

ا: »نـاجحين«ت 

به معناي »عاَلم« 
است» اسم فاعل 
اعلاسم ف: سابق«

 با تالش به آنها
چقدر هوا در بها

  .توصيف شده
آن را ت» ليهتدي
جواب ش» يستريح

رود اما با آ ر مي

 خودم اعتماد كن
باش اينكه ميي 

آمد تا اسالم بي) 
وند پيامبران را

و 8صفحة » ن

آن، در كتاب ل
و آنان ميان كه 

 دين و

يازسنجش 

رت به معناي از

نـونني است و 
«كلمه : 4گزينه 

است  و پيوسته
ي ناشنوا و كر اس

به معنا» کروب

كلمه موجود است
  .ست

مفعول است اما
:کاتب«و » يل

«و » سم تفضيل

ها آرزو كند وبي
چ: ترجمه.  است

ت» يفتحه«جمله 
ل«ست ولي فعل 
يس«ست ولي فعل 

  .  ندارد

 زمان آينده بكا

شكالت بايد به
، برا»تا« معناي 
)ص(بر نزد پيام
خداو: 4ه گزينه 

قرآن در تدبر«و  

اهل و است سالم
حسدي و رشك

    
 

 .رست است

در اين عبار» جب
 .رست است

مثن» يـدين«لمه 
گ. است» تباُدل«

 .رست است

 معناي هميشه
به معناي» أصمّ 

مک«اري است و 
 .رست است

نوع كنه هر سه 
عناي معلولين اس

اسم م» معروف
اسم تفضي: شهر

اس: جود و أکرم
 .رست است

چه انسان از خو
براي تعجب» ما

 .رست است

ره است كه با ج
نكره اس» مواعظ
نكره اس» طعاماً 

جودسمي نكره و
 .رست است

ردن درمنفي ك
 .رست است

گام برخورد با مش
به» الم«ها  ينه

ييس قبيله به ن
ترجمه. ر كرديم

 .رست است

7در صفحة  / ز
 .رست است

اس خداوند، نزد ن
ر دليل به هم ن

www.sanjeshse

در 2گزينه  .4
ُمعَجب«چون 

در 3گزينه  .4
كل: 1گزينه 

«صحيح آن 
در 1ه گزين .4

به» التزال«
أ«: 2گزينه 

معناي بزگو
در 3گزينه  .4

در اين گزين
تفعيل به مع

م«: 1گزينه 
أ«: 2گزينه 

أ«: 4ينه گز
در 2گزينه  .4

هر چ: ترجمه
م«: 1گزينه 

در 2گزينه  .4
نكر» اءغش«

م«: 1نه گزي
ط«: 3گزينه 
اس: 4گزينه 

در 3گزينه  .4
براي م» لن«

در 3گزينه  .5
هنگ: ترجمه

در ساير گزي
ر: 1ترجمه 

مختلف سفر
 
   
  

در 2گزينه  .5
به ترتيب از  

در 4گزينه  .5
دين قطعاً«  
آن ،]معلول[

erv.ir
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@sanjesheduc

 دنيـوي  ع 

 علـل «و از 

 عـالم  ست
 واليـت،  و
 از بلكه ت؛

 آنـان  عمل

 پايـان  وت 

 تـو  پيـرو  
 آن بـر  س 

تي حضرت 

 گـر طلـوع  
) ع(عصـوم   

يث ثقلـين   
تش يعنـي   

ور حضرت 

 وجـود  از 

ationgroup

منـافع حفـظ  طر
2.  

و» مـردم  فكـر  
  

توانس مي كه ،شد
و قـدرت  ايـن  ز
نيست عمومي و 

عم و ايمان درجة

نبـو خـتم  بـا  م، 
 

كه رسد مي الح
هـركس اسـت؛  ح 

ي طوفان و كشت

ديگ اي ستاره ود،
بدون امـام و مع

زيرا در حـدي. د
ي قرآن و عتـرت

تر از نعمت ظهو 

كامـل  مندي ره

19/02/1399(  

خاط به كه داند ي
23ص » .شدند ي

سطح تدريجي 
.4و  1هاي  زينه

نائل ش كمال از 
ا اسـتفاده  بـا  ن

معمولي موزش
د به هدايت، ين

مـردم به وحي 
 .83ص » .ست

فال به كسي...« 
نـوح كشتي مثَل

ر كه در ماجراي
  .يابد جات مي

شو غايب اي تاره
م نيز هيچ گاه ب
اط مفهومي دارد
 كتاب خدا يعني

  . است

نعمتي عظيم چه

بهر و ظهور رك

9 ومدجامع نوبت 

مي ديني هبران
مي الهي اديان ر

رشد«مربوط به 
رد گز: ال ندارد

ايمرتبه به ،هي
ايشان .رف نمايد

آم طريق از يعني
اي از ها انسان دي

ابالغ و دريافت 
نيس جديدي تاب

:فرمايد مي) ع( 
م تو، فرزندان از 

طور براين، همان
باشد نج) ع(يت 
ست چون كه ست

ماند، عالم  و نمي
ارتبا» ثقلين«ث 
عدم جداييِ / ي

  . ست

كتاب 137و  1

است؛ و چ» ها ت

در شايستگي ني

7  


جا( علوم انساني 

ره دسته آن حية
در اختالف صلي

م» عقولهِم قَدرِي 
ي به موضوع سؤ

اله قرب مسير ر
تصر خلقت عالم 
يع كار ظاهري، ك
مند بهره ميزان 

يعني اول، ليت
كت آوردن به زي

رالمؤمنين علي
امامان تو و ثَل
بنا. 99ص . »ود

 هم پيرو اهل بي
اس آسمان رگان

شود ستاره نمي
 و اخير با حديث
تفكيك ناپذيري

  .ت

كتاب اس 125و  

36و  135صص 

نعمت دادن ست

انسان جامعة لكه

زدهم؛ ادبيات و

ناح از را ديني د
اص منشأ و كردند

نُكَلّم النّاس علي
ب است و ربطي

  .اند خذ شده

در و بندگي و ت
در الهي اذن به

يك هدايت، اين
.گيرد مي صورت

  .اند  بيان شده

مسئو ،)ص(خدا 
نياز و است ماني

خطاب به امير) 
مثَ .گزيند دوري
شو هالك  كند،

ت يافت، هركس
ستار مثل شما ل

س ان هيچ گاه بي
 اين بخش دوم

ت / عدم انفكاك 

كتاب است 115

127و  126ص 

طرح شده در ص

دس از علت«بارة 

بل مسلمانان، نها
1.  

يازسنجش 

چند و ختالفات
ك مي انكار را ديد

  . است
الَنبِياء اُمرنا اَن نُ

كتاب 19در ص  

كتاب اخ 46حة 

عبوديت وظايف 
به و كند مشاهده

ا البته .كند مي ت
آن، ص مانند و ت

كتاب 73و  70

خ رسولة گانسه
آسم كتاب خرين

ص(پيامبر اكرم 
د تو از كه كسي 

كسرپيچ ركس ي
شتي شد نجات

مثَل«: يث يعني
طور كه آسما ان

ضمناً. هد ماند
/ دايي ناپذيري

  .كند أكيد مي

5و  113و  114

ق با عناوين صص

ن و موضوعات مط

و درب» قرآن در 

تنه نه كه يابد مي
150ص » .كند 

    
 

اخ اصلي منشأ م
جد پيامبر ،)رت

 .رست است

كتاب 31ن ص 
انّا معاشرَ ا«يف 

»متعدد يامبران
 .رست است

ش سؤال از صفح
 .رست است

انجام با )ص(دا 
م را طبيعت اي
هدايت نيز را ده
الهامات و غيبي 
  .60ص » .د

 .رست است

0و  72در صص 
 .رست است

س هاي مسئوليت
آخ قرآن، كتاب 

 .رست است

از اين حديث، پي
ك رسد مي هالكت
هر و يابد نجات

ركس سوار بر كش
ديگر همان حدي

، هما»قيامت وز
ماند و نخواه نمي
بر جد) ص(كرم 

تا روز قيامت، تأ
 .رست است

4مطابق با صص 
 .رست است

راساس و مطابق
 .رست است

مطابق با عناوين
 .رست است

تدبر« سؤال از 
.(  
م ادامه قدر آن ت

پيدا را الهي ت
www.sanjeshse

كريم قرآن«  
قد و ثروت(

در 3گزينه  .5
مطابق متن  
حديث شري  

پيا فرستادن
در 1گزينه  .5

هر دو بخش  
در 1گزينه  .5

خد رسول«  
ماور و غيب
آماد هاي دل

امداد طريق
دارد بستگي

در 1گزينه  .5
به ترتيب د  

در 4گزينه  .5
م ميان در«  

و پذيرد مي
در 3گزينه  .5

در بخشي ا  
ه به و باشد
ن شود، سوار
، هر)ع(نوح 

در بخش د  
رو تا كند مي
شود و ن نمي

نيز پيامبر اك
اهل بيتش ت

در 4گزينه  .5
به ترتيب م  

در 3گزينه  .6
به ترتيب بر  

در 1گزينه  .6
به ترتيب م  

در 2گزينه  .6
آية شريفة  

)عج(مهدي 
غيبت اين«  

حجت آخرين
erv.ir
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 يك و شد

 و كرد هد
پـس  . 159

امام  / قائم 

  .ند
 ـاعي هـم  

 شكسـت  
  .202ص 

 ـز بهشـت  

  .اند ه شده

 و اسـت  ل 

 جامعـة  ل 
 للكـافرينَ 

سـوره   67    
انجـام  ) ص

 را بيـان   »ه

ationgroup

ش خواهد حق ش
  .158ص 
خواه ظهور ها، ن
9ص . »باشـد  ي 
/ امام عصر/  ن

 و درست هستن
اجتمـ ر مسـائل 

]داني[ خود ون

ص. »است شده 

جـز شـما  جـان  

برگرفته 209حة 

باطـل بگيـرد،  م

اسـتقالل حفـظ  
لل اللّـه  يجعلَ لَن 

س از نـزول آيـة
ص( پيامبر اكـرم  

مـواله علـى  ذا  
  .ردند

19/02/1399(  

آمادة پذيرش ري
ص. »دهد مي كيل
انسان منجي مان

مـي )ص(مبراكرم
امام زمان / حجت

ث همان صفحه
در بلكه فردي، ل

ايالت درو پست
آنان هاي خواسته

براي بهايي مانا

صفحة» قرآن در

انجام زور به دي

ضرورت«و  55
َو... ﴿فهوم آية 

  .كتاب است 7

پـس. شده است
جرا و اعمالي كه

فَهـذ كُنت واله مـ
يين و معرّفي كر

9 ومدجامع نوبت 

بشر جامعة وزي
تشك جهان ه در

آخرالزم در كه م
پيام نسل از كه 

قاد به حضرت ح
  

سه مفهوم احاديث
مسائل و احكام 

تما مقابل در ]ت
خ تسليم و ديده

هم: بها الّا يعوها

 تدبر«و از  215

عقد اگر و است 

  .224ص » .ت

5در ص » وانين
مف» اسالمي معة

76و  75ص  ث

طرح ش 89ص » 
كبو ماج ﴾... ر

ك من«ار مشهور 
د منصوب و تعي

8  


جا( علوم انساني 

رو اما خواهند، ي
عادالنه حكومتي 

داريم عقيده هي
است) ع(هدي 

اعتق د داريم، اما
.ر اديان نيست

و هر س اند  شده
در نه تنها ،)ع(

نخست[ ابتدا ،]
گرد قدرتمندان 

تَبي فَال الجنَّةَ الَّا نٌ
1.  

5تيب از صفحة 

ضروري ازدواج 

اوست بودن مان

قو و احكام ئيات
جامع استقالل ظ
  

و حديث» لمانان

»قرآن در تدبر«
ر من الَيك اُنزِلَ 
حديث بسيا / ت

ه جانشيني خود

زدهم؛ ادبيات و

نمي مستكبران ه
و كند مي ظهور

اله اديان ساير ن
مه امام منجي، ن

 منجي و موعود
ست، عقيدة ساير

اخذ 173ص » 
(امام غيبت در ن
 

معلول[دهد  مي
و زورگويان وب

  علّت
كُم سنٌ الَنفُسثَم

199ص . »شيد

ن اهداف، به ترت

براي پسر و ختر

ايم با شايسته، سر

جزئ قرآن و فهم
حفظ ضرورت«ي 

.ذكر شده است

مسل وحدت راي

«و  88ريفة ص 
ما بلّغ الرَّسولُ 

 حاضرين، عبارت
فرمان خداوند به

يازسنجش 

گرچه كه اند رده
ظ خداوند جانب 
پيروان مانند نيز 

اين. رساند واهد
ن هم اعتقاد به

اس) ص(بر اكرم 

»حديث در فكر
كه مسلمانان ت
 .173ص » .ند

  .كتاب است 

م ذلت به تن ان
مغلو سپس و ]ت

ع=  علول، متبوع
لَيس انَّه«: فرمايد ي

نفروش آن از كمتر

ريفة مرتبط با آن

كامل دخ ضايت
2.  

همس معيار رين

  .اب است

ق آسماني كتاب 
امر دوم يعني. د
 59كه در ص  

بر اي برنامه«وان 

و آية شر» غدير
اَيها يا﴿غ يعني 

جواب ايشان با
را طبق ف) ع( ي

    
 

 .رست است

كر اعالم ...الهي 
از شده تعيين 
مسلمانان ما«: 
خو عدل نهايت 

ت كه ما مسلمانا
كه از نسل پيامب

 .رست است

تف«از  3و  2و  1
است آن بيانگر ت
كنن مراجعه» يه

 .رست است

188و  187ص 
 .رست است

ديگرا مقابل در 
علت[شده  سليم
مع=  تابع:  مهم

مي) ع(علي  ين
ك به  ]را خود[ 

 .رست است

واج و دو آية شر
 .رست است

رض اسالمي، رات
223ص » .ندارد
تر مهم كريم، آن

 .رست است

كتا 61ق با ص 
 .رست است

بلند معارف به 
اند آمده 58ر ص 

است ﴾سبيلًا نَ
 .رست است

ق با مطالب عنو
 .رست است

حديث غ«جراي 
آية تبليغ / ابالغ

، و سؤال و ج)89
ميرالمؤمنين علي

www.sanjeshse

در 3گزينه  .6
پيامبران ا«  

ولي و رهبر
:دقت كنيد  

به را جهان
درست است

ك) ع(مهدي 
در 4گزينه  .6

1هاي  گزينه
روايات اين«  

فقي«به  بايد
در 2گزينه  .6

مطابق صص  
در 4گزينه  .6

كه كسي«  
تس خورده و

نكتة بسيار  
اميرالمؤمني  

نيست، پس
در 2گزينه  .6

ازدو اهداف  
در 3گزينه  .6

مقرّر طبق«  
ن مشروعيت

قرآ نظر از«  
در 1گزينه  .6

دقيقاً مطابق  
در 4گزينه  .7

دستيابي«  
در» اسالمي

المؤمنين علَي
در 4گزينه  .7

دقيقاً مطابق  
در 1گزينه  .7

سؤال از ماج  
آية ا / مائده
9ص ( دادند

فرمودند و ام
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ان خـدا را       

ationgroup

ه، اهميـت فرمـا

  .نجام دهيم

19/02/1399(  

يـن بخـش آيـه

  .باشد ها مي

  .ي است

  .ياورد

  .شود

خصص مشورت ا

  .رنديگ ي

9 ومدجامع نوبت 

و اي. »اي نكـرده 

  .يستند

ها  و علت پديده

نحرافات اخالقي

 حساب ايمان بي

ش ملي ناميده مي

بايد با افراد متخ

  .اند ده

يسرچشمه م ها

  ديني

9  


جا( علوم انساني 

ن ادا را رسالتش 

  .ست

ك و شناسايي نيس

ه خداوند خالق

گردد، ان خالق مي

د به خالق و روز

ض آن، شرك عمل

  .شود يده مي

د عملي باشد، با

ها، معرفي كرد ج

همحدودنگريز 

  .ود

هاي ف و اقليت

زدهم؛ ادبيات و

نكني، چنين ر

  .كتاب است

كتاب اس 196ص 

  .اشد

حواس قابل درك

  

  .آيد ي

ست نيست، بلكه

داني انسان از خ

تواند  هرگز نمي

اقضي است و تن

ناميد» بندگي«، 

دهنده توحيد شان

شنا شدن با رنج

ا ،رسند يالت م

 

شو ل تقويت مي

معارف

يازسنجش 

اگر و« : ﴾رِسالَتَه

  . است

ك 111ص » آن

و آغاز ص 197ص 

با ي و تجربي مي

رگز به وسيلة ح

.ي را علتي است

ها، بدست مي ده

درس» ها است ده

گرد ه سبب روي

شهوات و فساد،

نگر توحيد عملي

م خداوند شدن،

 اجتماعي ما نش

ها را آش ن از لذت

ظر ما دور از عد

 .بخشد اي مي ه

 نور ايمان در دل

    
 

رِ بلَّغت فَما تفعل

 .رست است

كتاب 98ن ص 
 .رست است

قرآ در تدبر«ن و 
 .رست است

ص» قرآن در بر

 .رست است

شناخت او مادي
 .رست است

 مادي بودن، هر
 .رست است

اي  كه هر پديده
 .رست است

ضور مشروط پديد
 .رست است

زيي از عالم پديد
 .رست است

ترين عواملي كه 
 .رست است

ور شدن در ش طه
 .رست است

رابر خداوند، بيان
 .رست است

 و شرطي تسليم
 .رست است

زندگي فردي و
 .رست است

استفاده كردن ط
 .رست است

كه به نظ يموارد
 .رست است

سان، حيات تازه
 .رست است

ن پرهيز كنيم،

www.sanjeshse
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@sanjesheduc

Part A:

  

  ».شودار 
رو  روبـه  ول     

ش خـواهم      

  .عولي است

  ».شند
ضـمناً  . ـت 

ationgroup

  .يد

: Grammar

».خواهيد داشت

زل برگزادر من د
 شـرطي نـوع او

ر حـال دوسـتش

صفت مفع) سيده

زيكي فعال باش
“It + to b اسـ

19/02/1399(  

  .د

نمايد را اثبات مي

 

r and Voca

گرم آرد نياز خو 

بايدت، مهماني 
راين بـا جملـة

اما بـه هـر شود

“frighte )ترس

د به صورت فيز
be + adjecti

9 ومدجامع نوبت 

  . است

شوند ناميده مي» 

  .داند ي مي

ي دانش بشري ر

 . ديگري باشد

abulary 

175م شكر، و 

در غير اينصورت 
“I  بنـابر. اسـت

ش پر التهاب مي

”enedفاعلي و 

 است بخواهند
ive + (for so

 

10  


جا( علوم انساني 

بيني الهي جهان

»هاي تدبيري ت

ي انسان ضروري

لوم، نقص نسبي

  .خواهد بود

ي، مستلزم نفي

گرم 175م مرغ، 
  .ست

.ر خواهيم كرد
f not = If th

  .كنيم  مي

پاين ديدار . شد

صفت ف) التهاب

سالمند دشوار
omebody) +

)2(انگليسي 

زدهم؛ ادبيات و

ود و الزمة آن ج

  .هي است

فعاليت« ندارند، 

 تشريعي را براي

كامل تدريجي عل

زدگي خ شه، علم

  .ست

  .باشد ن مي

ند كه قبول يكي

كيك، به دو تخم
“t بيان هدف اس

را در باغ برگزا ي
he weather i

“will استفاده

وشحال خواهم ش

“f )ترسناك، پر

براي افراد س: ه
+ infinitive”

ا

يازسنجش 

شو ناميده مي) ي

همان هدايت الهي

، جاذبه يا دافعه

 بشري، هدايت

جهان و تكسايي 

هيت علم و انديش

 جهان هستي اس

  .ست

ستعدادهاي انسان

خالف هم نيستن

اين ك ت كردن
”toي مصدر با 

يب باشد مهمان
is not good”

”lواب شرط، از 

خو مولين عشق

frightening”

جزاي جملهيب ا
”ملـه سـاختار   

    
 

 .رست است

هدايت عمومي( 
 .رست است

جهان در اصل، ه
 .رست است

 خود آن كارها،
 .رست است

  .جي آن است
 .رست است

 و مطلق دانش
 .رست است

دن دامنه شناس
 .رست است

قي غفلت از ماه
 .رست است

يت خويش در
 .رست است

پرستي انسان ا م
 .استرست 

الع بر تمامي اس
 .رست است

دين، دو چيز مخ

 .رست است

براي درست«: ه
بردهايركي از كا

 .رست است

اگر هوا خوب«: ه
”قت كنيد كـه  

 بخش جملة جو
 .رست است

از ديدار با او«: ه

”وجه كنيد كه 
 .رست است

يتبهترين تر«: ه
والً بخش اول جم

www.sanjeshse
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در 4گزينه  .6
هدفداري ج
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كارهايي كه

در 3گزينه  .6
تكامل تدريج

در 1گزينه  .6
نقص نسبي

در 4گزينه  .7
نامتناهي بود

در 4گزينه  .7
نتيجه منطق

در 1گزينه  .7
تفسير موقعي

در 3گزينه  .7
ناشي از علم

در 2گزينه  .7
به دليل اطال

در 2گزينه  .7
زيرا عقل و

   

در 1گزينه  .7
معني جمله  
يك :توضيح  

در 4گزينه  .7
معني جمله  
دق :توضيح  

در .هستيم
در 3گزينه  .7

جمله نيعم  
  ».داشت

تو :توضيح  
در 1گزينه  .7

معني جمله  
او: توضيح  
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@sanjesheduc

 تعطـيالت   

  ن

، مشـاغل،   

الر هزينـه  

  ».شدند

.«  

 چيزهـايي      

Part B:

براين زمان 

ationgroup

  

گي روزمره بـه

كردن، گريختن ر

هـا، ـوط بـه آدم  

  يت كردن

15دو نفـر       دال

  نددست آور

  ».كز كني
  طور ويژه

ي بود متعجب ش

  شنهاد

.اند اي داشته ينه
   دسترس

راب شـد، چـه

  اهت

  يقه، ترجيح

: Cloze Tes

بناب.  در برگيرد

19/02/1399(  

.ده كنيماستفا 

از روتين زندگ ار

فرار) 4 

شود تصاوير مربـ

رواي) 4 

ـه نهـار بـراي د

د به) 4 

ات تمركز مدرسه
ط به) 4 

وقتي پاسخ منفي

پيش) 4 

نين بيماري زمي
در) 4 

ه چيزهـايي خـر

شبا) 4 

 

سلي) 4 

t 

االن را  پيش تا

9 ومدجامع نوبت 

“physically(

فراكنم براي  ي

 بيني كردن 

وزان خواسته ش

 ور كردن

ر داشته باش كـ

 جله رفتن

د روي كارهاي م
 ب است

براي همين و. د

 ط

التر بوده و همچن
 ولي

داشته است؛ چه

 ريت

 ».دش را دارد

 ن

روز 14ه از م ك

11  


جا( علوم انساني 

”yدر اينجا (د 

فكر مي. ي نداشت

پيش) 3 

آمو ت كه از دانش

مجبو) 3 

 بكني، به خاطر

عج با) 3 

بايد طور ويژه ه
خوب) 3 

دنا فق عمل كرده

شرايط) 3 

سنشان باال اند ه
معمو) 3 

صلي به همراه د

مورأم) 3 

خو ساليقسي 

امكان) 3 

ز به زماني داريم

زدهم؛ ادبيات و

توانيم از قيد مي 

يدم، حال خوبي

 كردن

كالسي اين است
  ». بزنند

 ب زدن

ميزي رزرو وي

 جو كردن

به هستي، ولي 
 بيش از اين

تواف شرايطمام 

 گيري

فوت كرده 19د 
 ي

دامه تحليل مفص
  ».ه
 

، هر كسآيدن مي

 ب

“in the la نياز

يازسنجش 

)”active“جا 

ي كه عماد را دي

  :صدري
تصور ك) 2 

ك فيدمهاي  يت
برچسبرده و 
  :صدري
برچسب) 2 

با عجله بروكه 

  :صدري
جستج) 2 

شق فوتبال بازي
، بديگر )2 

كردند كه به تم ي
  :فرد

گي شكل) 2 

دي كه از كوويد
طبيعي) 2 

همواره در اد تي
هايي براي آينده

تبادل) 2 

موسيقي به ميان
  :فرد

حساب) 2 

ast 14 days”
  .نيم

    
 

در اينج(ف صفت 
 .رست است

آخرين باري«: ه
  ».د
ها در حالت مص ه

 كردن
 .رست است

يكي از فعالي«: ه
ره را طراحي كر

ها در حالت مص ه
  كردن

 .رست است

قبل از اين ك«: ه
  ».ت
ها در حالت مص ه

 دار كردن
 .رست است

دانم عاش مي«: ه
 

 .رست است

آنها فكر مي«: ه
ها در حالت مف ه

 .رست است

، افرادكلدر «: ه

 .رست است

موريتأمهر «: ه
ه ش رفت، و درس

 .رست است

پاي مي وقت«: ه
ها در حالت مف ه

  فراواني

 .رست است

” توجه به قيد 
كن را انتخاب مي

www.sanjeshse

براي توصيف
در 4گزينه  .8

معني جمله  
احتياج دارد

معني گزينه  
فراهم ك) 1  

در 2ه نگزي .8
معني جمله  

ابزارها و غير
معني گزينه  
هدايت) 1  

در 3نه يزگ .8
معني جمله  

خواهد داشت
معني گزينه  
د عالمت) 1  

در 4گزينه  .8
معني جمله  
ناگهان) 1  

در 3گزينه  .8
معني جمله  
معني گزينه  
 بحث) 1  

در 1گزينه  .8
معني جمله  
 كل) 1  

در 3گزينه  .8
معني جمله  

درست پيش
 تقابل) 1  

در 4گزينه  .8
عني جملهم  
معني گزينه  
بسامد،) 1  
 

در 4گزينه  .8
با: توضيح  

حال كامل ر
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@sanjesheduc

Part C:

ationgroup

.  

  تقيم

  قبت كردن

: Reading C

 

19/02/1399(  

آيد مي ”to“ با 

مست) 4 

مراق) 4 

Comprehen

 . ..........  

 امه خواهد داد

9 ومدجامع نوبت 

ه صورت مصدر

 ب

  .داشت

 سايي كردن

nsion 

جود دارند چون

ت مالياتش را ادا

12  


جا( علوم انساني 

فعل دوم به» دن

مناسب) 3 

“to” خواهيم د

شناس) 3 

  بيرون بپاشند

  .بود 

 .د بود

كردن ماليات وج

.   
 خودش پرداخت

زدهم؛ ادبيات و

نصيحت كرد«ي 

  محض

”جمله مصدر با 

 نقل كردن و

  .باشد......... 

 
 را از پنجره به ب

.......... هجدهم 

  نباط شود؟
ا تميزتر خواهند

  د

ي براي آماده ك
  د

...........كنيد كه 
ي نكند، احتماالً

يازسنجش 

“advi به معني

كامل،) 2 

سشي در وسط ج

  :صدري
و حمل) 2 

.تواند  متن مي 
  اً ضروري

“à l’eau”  . 
فاضالب خود) 

دنِ قرنلن كند ي

تي از متن استن
ها همراه، خيابان

ساده شوايد ت ب

سپانيا افراد زياد
 پيچيده هستند

  .اره دارد

وانيد استنباط ك
ضعيتش تغييري

    
 

 .رست است

”iseعد از فعل 
 .رست است

 هميشگي
 .رست است

عد از ضماير پرس
 .رست است

ها در حالت مص ه
 شدن

  :1ة 
 .رست است

 خوب براي اين
ختراعي حقيقتاً

 .رست است

زدند فرياد مي 
خواستند مي(ه 

 .رست است

حتماالً گمان مي
 

 .رست است

 موارد زير نبايست
هاي ه جود تلفن

  :2ة 
 .رست است

  ......... .حتماالً 
مالياتفرم د كه 

 .رست است

كند در اس كر مي
ي مالياتي بسيار

 .رست است

“th  اشا.......... به
 

 .رست است

تو ين روايت مي
ه مادامي كه وض

www.sanjeshse
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معني گزينه  
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متن شمارة
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ر برحسـب  

~ [p   

ــاي  رزي  ه

(p q)∧  

  . است

  : زير داريم
p q
~ q

~ p


  

 بـه خانـه   

چـون اگـر   

x x−2 2  

f ( ) b=5  

ationgroup

هاي ديگر گزاره 

(q r)] ∨ =

ــم ا ــك ه ه كم

~ (p r)∧ ∨

p  نادرست

بنابر استدالل. 

الل است و علي

 درستي است چ

x + ≥ 1 

b b + =5

19/02/1399(  

  .باشد ست مي

r درست است.

  .مي
p ~ (q r∧ ∨

~ ــت ) ــه. اس ب

) p q ~≡ ∧ ∧

qدرست پس 

ام ي بازي نكرده

به نتيجه استدال 

پ هم استدالل

x x+ ≥2 1 2

b=  =13

9 ومدجامع نوبت 

  .باشد ست مي

نادرس 4ها گزاره 

r (p q) ∨

را در نظر بگير 
r) p ~ q≡ ∧

ــا  p)ز ب q)∧
  :داريم 2 هگزار

~ p ~ r∧ ≡

ناد qدرست و 

، پس من با علي

p است، پس 

گزاره پ. ود ندارد

x
x

+


+

2
2

1
2 2

f ( )= = 8 2

(  

13  


جا( علوم انساني 

  .ت

درس» است امده

ها تنه بين گزاره

(درست، پس  
 

~ (p q)
q ~ r∧

ــم 4ــزاره  ارزه
~ در مورد گ )

F

د p باشد، پس 

را نتيجه بگيريم

ام نادرست ورده

ووج xسيم بر 

x
x

≥
+2

2
2 2

 + =8 2 1

  .ت

)2(ي و آمار 

زدهم؛ ادبيات و

~ q ~ است
  p:  بيايد

نيان گاه فردا بارا

رست است، در ب

pد، پس  q∨
 .ادرست باشند

pو  ~ q≡ ∧

~ارز  م p و گـ
(p q) p ≡

p درست ∧~

ر qو  pگزاره 

 كرده و غذا خو

 چون اجازه تقس
  

x
x

 ≥
+2

1
2

−bو  است 1=

رياضي

يازسنجش 

p گزاره ،~ p
q و فردا باران

يش تو بيايم آنگ

داراي نقيض در

مخالف هم دارند
ست درست يا نا

~ (q r)∨ و ≡

ــزاره   ــم 3ت، گ ه
pو  ~ ~ q∧

~بايست   مي q

توانيم هر دو گ ي

من با علي بازي

 نادرست است،
.باشد م زوج مي

  .بت است

+1

  : باشد، داريم

c پس  = و 3
    

 

 .رست است

qض گزاره 
: آيم ش تو نمي

اگر من فردا پيش«
 .رست است

 نادرست باشد د
 .رست است

q هاي م ارزش
ممكن اس rلف 

 .رست است

 ~ q ~ r≡ ∧

 .رست است

ــت ــواره درس م
(p q) ~∨ ≡

 .رست است

F r≡ ، پس∧
 .رست است

pفي  q∧ مي

يعني م qگزاره 
  .ست

 .رست است

ف در سطر سوم
هم n2شد آنگاه 

 .رست است

x22 عبارت مثب

 .رست است

f (x تابع ثابت

 .رست است

،)1و  3(نمودار 
www.sanjeshse
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از گزاره عطف

پس چون گ
من نيامده ا

در 3گزينه  .10
استدالل الف

n زوج باش
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f ( ) = 5  

f (x)
g(x)

=
 =

  

  
a
a '

−
  +

  

f (x)  

x− <1  
x≤ <  
x≤ <  

  
  

fD   چـون

sgn x =  

ationgroup

a −5 1

ax b
a 'x b '

= +


= +

a '
a

− =


+ = −
3 6
3 2

) , g(x= −1

y<  =
y =1 4
y =2 3

f، پس ] = 

x
x
x

>
= =
− <


1

1

19/02/1399(  

+ = 3 5

f (x)
g(x)

−
  +

a , a ' = 

x) x= − +2 2

− + =3 4 1
S

+ =4 7

[x] [ x]+ − =

f (x) =




9 ومدجامع نوبت 

a a=  +2

g(x )
f (x )

+ =
− =

3 1
3 1

b
'

b


= −  


2

f ( ) g +2 1

x− ــه  1> ب

= + + =1 4 7

x ∈، = −1

x
x

>
= − <

1
1

14  


جا( علوم انساني 

b c+ + = 4

(a a ')x
(a ' a)x

= −
= +

3
3

b b '
b ' b

− = −
+ = −

3 7
3 1

g( ) = − +1 1

x فاصــله  < 4

  
  
  

=12

  . مقدار ندارد

− به ازاء  

>
<



زدهم؛ ادبيات و

b a '
b ' a

+ − −
+ − +

3
3

b = −
7 11

= −1

 نمــودار آن در
  .ست

و كمترين 6بر 

[x] [ x+ و −

−  x  
3  f (x) 

يازسنجش 

b '
b

− 3
3

,b ' =1 2

f (x) x= و 2
f (x− اس 1≥

ن مقدار تابع براب

[x پس ،x] = 
  .پذيرد ي

  .است

    −1
−    3

    
 

 .رست است

 .رست است

x (x− =2 2
( برد آن  < 8

 .رست است

 .رست است

بيشترين ،نمودار

 .رست است

x ∈ ،x] x=
 عدد صفر را مي

 .رست است

xق بر 
y

x
ا =

  2  1
    −1

www.sanjeshse
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x
y

x
=  

/ , ,2 5 4 5  

 /4 375 

  .كند ي
×
×

389 5
148 5  

x , y= 4  

  
x = 8  

 ←ـوني    

بود به نثـر  

تص سبك 

 صـائب :  ــ 

ationgroup

x
x

> →
=  < →




, , , / ,5 5 6 7 5

 نصف ميانگين

 پايه محاسبه مي
+ ×
+ ×

91 1492
591 453 1

y m= 
37
7

y / =1 52

تبريـز، اراك كنـ

به نثر ساده ب ←

ة يك و سه مخت

وحشي بافقي هـ

19/02/1399(  

→
→ −

1
1

,2 2 

2/يانه  و 75

ب مصرف سال

× =184 1184  

m
−

=
−

379 7
7 4

E =2 11

هان، همـدان، ت

←نوشتند  ز مي

  )االوليا ة

 زباني در گزينة

و: زينة اضافي د

9 ومدجامع نوبت 

، پس نصف ميت

ل پايه را برحسب

= ×5 4427
17 82

 

/ 1 24

/− =1 1 52

اصفه: ب /ن خود
  كمان وقت

 به نثر ساده باز
  )ي

تذكرة ←ير لطّ

ويژگي. ده است
  ).ه شعر

گز:  دهلوي ـ ج 

2(

15  


جا( علوم انساني 

  :ت با

/=7 88
 است

ل مطلوب به سال

× =1 295 

y / x= +1 24

/ 48

براي تسكين ←
تاريخ حاك ←ت 

به نثر فني بود(
ين واعظ كاشفي

لامنطق : (ب) ي

درست ذكر شد 
نه(كر شده است 

بيدل: ني ـ ب 

 

2( فنون ادبي 

زدهم؛ ادبيات و

صعودي برابر است

/گين برابر  75

 مخارج در سال

/+  6

←شامد مغوالن 
ح حاكمان وقت

) (طرة تيموريان
مالحسي ←ي 

مثنوي ←يات 

  
  

)سبك عراقي( 
ي نثر عراقي ذك

كليم كاشا:  الف

 .حي شده است

 علوم و

يازسنجش 

نوار به صورت ص

+ =5 6
و ميانگ 2

  .است 1

 است كه نسبت

براي خوش: الف: 
مدح: د / كنوني 

سيط ←ها  ول
نصراله منشي) (طا

غزلي: (الف: يك 
  ) درست: (ب 
)درست: (ب) ه

)نهم ←شتم 

كري شعر موالنا
چهار ويژگي زباني

ننده در گزينة
  .ياز

يازدهم طراح نو

    
 

 .رست است

نخاو مد هر عض

=/ا برابر  5 5
/ر ا برابه 625

 .رست است

ي كاال، نسبتي

 .رست است

 .رست است

:هاي نادرست نه
مدان، ري، اراك

 .رست است

سيطرة مغو: (ست
دو خطا: نوشتند

 .رست است

:ها ست در گزينه
)قافيه ←ان 

گزند ←اليم 
هش: (ب) درست(

 .رست است

ها ويژگي فك ينه
ينة چگزر د. ست

 .رست است

 سبكي متمايزكن
 بابا فغاني شيرا

 .رست است

ونف 59ز صفحه 

www.sanjeshse
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ها ميانه داده

و تفاضل آنه
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  )اري

لـذا در  . ت   

   
سـتعاري و   

ــ شـيرين   

آيينة (رت 

ationgroup

سرايان دربا ديحه

  .كيبي دارد

  .)ز دارد

ـته باشـد، اسـت

)پذيرد  ق را مي
مجـاز اس(وجـود    

  .) كرده است

  .يهة تشبي

ـ. زو ايهـام دارد 

اين به آيينة عبر

  )ف هستند

  تشبيه    
  مشير بيم

19/02/1399(  

 رفتن طبقة مد
  )وشنويسي

  .باسي

  .ش

  )ي نثر هندي
  )ثر هندي

شبيه فشردة ترك

  . د
افة استعاري نيز

ماً تشخيص داشـ

در منزل معشوق
سـر مجـازاً و: د

ن بهار را دريافت

ـ بار دانش اضافة

و حال و هوا، آرز

تشبيه ايوان مدا

ره از خال و زلف

           خيص
ش بر آهخت شم

9 ومدجامع نوبت 

از بين ←دبي 
خو ←ينياتور 

يع، عالم آراي عب

 مقدمة عيار دانش

ويژگي ادبي... (و
هاي ادبي نث گي

صراع دوم دو تش
  . دي دارد

چهار ركني دارد
مصراع اول اضا(

ستعاري كه توام

ك منت خاك د
رود بر سر ما مي 

مژدة آمدن(ست 

جود و آسمان ـ

به معني فضا و 

ت) شخيص دارد

  ) طان
 به ترتيب استعا

تشخ          
چو عزمش) 2 

16  


جا( علوم انساني 

هاي اد ه آموزش
مي: (ة چهارنيزگ

  يفكر:  و

سي، بدايع الوقايع

ف نامة بدليسي،

احاديث و ، آيات
هر دو از ويژگ.. (

  )هندي

مص / چهار ركن 
بيه فشردة اسنا
شبيه گستردة چ
(چهار ركن دارند 

يافتن مجاز اس: ل

اشك. (خيص دارد
)ستعاري ندارد

شخيص شده اس

مصرحه براي وج
  

هوان بيت واژة  

شده است پس تش

 درويش به سلط
 در مصرع دوم

  

 ص

زدهم؛ ادبيات و

عدم نياز به: (دو
گ) ن امور طبيعي

فكري ـ گزينة 

يات، جامع عباس
  سير

مه، مقدمة شرف

استفاده از: يك
.ر تاريخذكر دي 

يژگي ادبي نثر ه

شبيه گسترده با
صراع دوم دو تشب
صراع دوم يك تش
يه گسترده با چ

ها، مورد سؤال ه

ك، همزمان تشخ
مجاز اس(شخيص 

معشوق ـ باغ تش

و استعارةهر د 
.  جناس دارند

 و فرهاد ـ در اين
  و دلچسب 

مخاطب ش(بين 

ملك قناعت ـ(
دانه و دام: وجه

  ) به حلقه
)طفل بازيگوش

تشخيص، نيهمك ره
 ها  كب

يازسنجش 

گزينة د: ي ديگر
بيان ←شقانه 

:كري ـ گزينة د

منين، عين الحي
واريخ، حبيب الس
قلوب، عباس نام

گزينة ي: ي ديگر
دقتي لوسي ـ بي
وي... (ي ضعيف 

مصراع اول تش: ك
مص / بييدة ترك

مص /فة استعاري 
دوم هر دو تشبي

ش از توضيح آرايه
  م عالم 

ي به معني اشك
تعاري و تشة اس

عاري به معني م

چرخ درخت و 
ـ شرحه و شرح
عاشقانه شيرين

هاد، خوب وفر ة
ه بر دل عبرت ب

  .)ست

(دو تشبيه : يك
توبه دانه  لـ خا

 ـ دام بال ـ مو به
رار ـ شعله به ط

استعار پلك جازاً
كوك     چشم    

    
 

 .رست است

هاي ست در گزينه
بيان حاالت عاش(

 .رست است

فك: گزينه ج: ست
 .رست است

مجالس المؤم: ده
التو سناح :بين
محبوب الق: نوع

 .رست است

هاي ست در گزينه
واج مدح و چاپل

كاربرد شعرهاي: 
 .رست است

گزينة يك: ها نه
صراع اول فشرد
مصراع اول اضافة

مصراع اول و د: 
 .رست است

پيش: ها هگزين ة
عالم مجازاً مردم 

ب مجاز استعاري
ةاضاف :سر ارادت

  .)ست
نگار مجاز استع :

 .رست است

:گزينة يك: ها ه
سينه مجازاً دل ـ
تلميح به قصة ع

وقةشعه معني م
استعارة مكنيه: 

ضافة تشبيهي اس
 .رست است

ي: ها هاي گزينه ه
زلف به دام ـ(يه 

سلسلة مو(بيه 
برق به شر(شبيه 

 .رست است

مج    خوشحالي
   پرد از شوق ي

www.sanjeshse
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در 2گزينه  .13
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در 3گزينه  .13

رايه بررسي آ
يتشب دو: دو
سه تشب: سه
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 از احتـرام  

 جزيـي از    

دن ـ تني  
م مبـارزه و      
ن بر تـافتن   

  .ت

تقاضاي « ،

  .ت

ationgroup

  .بارد مي تنه
  ه مكنيه

  )ه ندارد
ش داشتن كنايه

  

ا سر بـه معنـي

  .سان و دنيا

نگ شدة ج آماد
كنايـه از هنگـام
ن شدن ـ عنان

، اشاره شده است

،»م قرار گرفتن

است) 4× فتعلن 

19/02/1399(  

سنگ فتفلك،  ق
استعاره/ تشبيه 

  ميه از مرگ
  يه از آينده

  زئيه از دست

يهولي كنا(اعت 
و ارادت در پيش

)دل جاي گيرد
  )شاخ بريده(

  )ر از آن است

خيص ندارد زيرا

ب استعاره از انسا

 كردن كنايه از
انـدن هـر دو ك

ن كنايه از گريان

و غضب خداوند،
  ودن

مورد ظلم«وه بر 

  .است 

مف: (زينة جواب

9 ومدجامع نوبت 

  ه ترساندن
منجنيقز ) 4 

تشبيه          ت 
   شدن

از الزمخون مج 
فردا مجاز الزمي 
چنگ مجاز جز 

در شجا: جه شبه
سر تسليم و: شبه

يك دگنجد در  
(نيه و تشخيص 

ش عرق شرم ابر

تشخ: ر خورشيد

هستند به ترتيب

كمان را به زه (
و باره بر دامن ر

خون فشان شدن

 جواب به قهر و
م مشيت الهي بو

گزينة جواب عالو

)3× مفاعيلن ( 

وزن گز. باشد مي

  )آ زا د گي=  

17  


جا( علوم انساني 

 از با عزم و اراده
 وفايييه از شك

       
كنايه از بدبخت

:گزينه ب       
:گزينه د        

:گزينه و        

وج: دو ـ گزينة 
وجه ش: ة چهار

ه در جهان نمي
استعاره مكن: ج 

  )ز كمال يافت
لطيف يار و ريزش

سر(خيص دارند 
  .ست
  .د

ة مصرحه هتعار
  .ص دارند

:دو) تباه كردن
گاه سفر شدن و

خ: (چهار) مقدس 
  

شود و در گزينة
تسليم: د ـ چهار

 است ولي در گز

ن گزينة جواب

م) 4× مفاعيلن 

جر مي نَ دا: (

زدهم؛ ادبيات و

كنايه ⇐ 
كناي ⇐ است 

                  
ك ⇐  

   زئيه از وجود
                   

                   

يه از نابود شدن
سرخي     گزينة

ن است كسي كه
)ه يار به آفتاب

ر گرفت كنايه از
 از ديدن روي ل

اره مكنيه و تشخ
ه معني چشم اس
رة مكنيه هستند
ت آباد هر دو است
مكنيه و تشخيص

دن كنايه از اشت
گ: (سه) رسيدن

رزمين و مكان م
)ناز همراه شد

ش داوند اشاره مي
 عظمت خداوند

اشاره شده» ن

باشد ولي وزن مي

: (چهار) 4× ن 

:ب  گزينه) ا يي

يازسنجش 

گذشته سرت از 
   مجازاً فكر   

جزمژگان مجاز 
        از شراب
       ه از مردم

كنايه نروب كرد
 گيرد كنايه از س

چگونه ممكن(ض 
ب هجران، تشبيه

لنگر(كنايه :  هـ
ش باران، شرم ابر

و استعاگان ـ ابر 
تعارة مصرحه به
ن هر سه استعار

، كنج محنتشين
هر دو استعارة م

پا لغزيد: (يك: ب
دو كنايه از ترهر 

گاه كنايه از سر
ن شدن كنايه ا

پايان خد عفو بي
توصيف: ا ـ سه

قرار گرفتن ظلم 
.  

م) ، فعولن2× ن 

نفعول: (دو) 4×  

فـَ د= ـَ عا دت س
    

 

ات موج خندهكه 
ص    تشبيه      

 .رست است

م:  در گزينة الف
ام مجاز محليه
عالم مجاز محليه

 .رست است

غر: ر گزينة يك
رنگ: وجه شبه

  شتن
 .رست است

تناقض: الف: ها ه
اميد، شبصبح 

ه) م مجازاً سخن
علت بارش(ليل 

 .رست است

مژگ: يك: ها ارهع
خورشيد استـ  )

چمن، الله، سمن
شينسدره زشاهبا

گوش، چشم ه: 
 .رست است

ها به ترتيب گزينه
هروس سند رخ 

رسيدن ـ بوسه گ
هم عنا ن ـگشت

 .رست است

به نوعي به ع ،ل
فقر و فنا: ة يك
 .سترست ا

مورد«به  ،ها ينه
شده است بيان 

 .رست است

مفاعيلن(ها  زينه
 .ت استسر

مستفعلن: (يك
 .رست است

س: (ر گزينة الف
www.sanjeshse

ك اي گل) 3
تشخيص    

در 4گزينه  .13
نوع مجازها

جا: گزينة ج
عا: گزينه هـ

در 2گزينه  .13
وجه شبه در

و: گزينة سه
و ارادت داش

در 3گزينه  .13
رايه بررسي آ

(تشبيه : ب
مد(مجاز : د
حسن تعل: و

در 1گزينه  .13
بررسي استع
)بدن نيست
چ: گزينة دو
ش: گزينة سه

:گزينة چهار
در 1گزينه  .14

هاي گ كنايه
لرز لرزان و
انقالب فرا ر
كنايه از بازگ

در 2گزينه  .14
در بيت سؤا
مفهوم گزينة

در 3گزينه  .14
در همة گزي

نيز» آزادي
در 2گزينه  .14

وزن همة گز
در 3گزينه  .14

نة يوزن گزي
در 1گزينه  .14

ركن اول در
erv.ir
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= فـاعال   ←

 و طـال  ـال 
 فلـزات  زا ي
 شـهرهاي  

 در. دهنـد 

 بـا  رشـد  ن 
 فيلسوف ن

 بـراي  ـطو 

 زمـان  سـت 
 سـبك  شـد 

 دوره ايـن  

ationgroup

.كيل شده است
  
  

 ×4(  

  )2× مفاعلن 

←تن فاعال(ي 
  .شود ي

دنبـ به جديد ي
يعظيمـ  حجم 
تجـارت  رشـد  و

بد دسـت  از را د 

ابـن و سـينا  لي 
ترين برجسته س

ارسـ هاي برهان 
  .رفت مي 

دس چيـره  ـدان 
ش موجـب  كـه  

در. رسـيد  خـود 
  .د

19/02/1399(  

  :ديگر
.  

  : است
 هر مصراع تشك

درست) هـ     
درست) ز.      د

×مفاعيلن : (هار

مفتعلن م: (د) 2

ي پايانياهش هج
− (حاصل مي

دنياي از نقطه هر
جديد، هاي مين
و اقتصادي رونق

خـود اجتمـاعي  

ابـوعل ماننـد  مان 
ناستوماس آكوي. 

از »الهيات صول
شمار به توليك

هنرمنـ و قاشان
بـود  برخـوردار  

خ شـكوفايي  وج
كرد گذاري پايه 

9 ومدجامع نوبت 

  )ري

هاي د وزن گزينه
.است) ، فاعلن2

ها به شرح زير ه
صورت دو بار در

درست) د.     د
شود مي)  فاعلن

چه) 2× مفاعيلن 

× عول فاعالتن 

با كاه. شود  مي
فَعلن = عال 

ه در اروپاييان. ت
سرزم در ثروت ع

ر موجب قيمتي
موقعيـت  كـه  

مسـلما لسـوفان 
.شدند آشنا طون
اص« عنوان با ود
كاتو كليساي مي

نق از تهماسب اه
هايي نوآوري و 
او به اول عباس 

را اصفهان كتب

18  


جا( علوم انساني 

و فا دا ر= شب آ 

و. سان است يك
× مفتعلن : (سه

رسي گزينهبر)  2
ية متفاوت به ص

شود محسوب مي
مفتعلن(ه تايي 

مفعول مف: (سه) 

مفع: (ج) 2× ن 

− − (حاصل
فع ←فعالتن (

گذاشت برجاي 
منابع به وپاييان

ق فلزاتذخيره  
شد موجب و ود
 

فيل هاي نوشته و
افالط و ارسطو ن

خو هاي كتاب ن
رسمفلسفه  نوان

شا. آوردند پديد
ها ويژگي از وي
شاه .شود روف

مك نظيرش، بي ي

)2(اريخ 

زدهم؛ ادبيات و

مـَ نم ش: (زينه د

زن گزينة چهار
س) ، فعولن 2×  

2× تعلن فاعلن 
ت از تكرار دو پا
د پايان مصراع م
 چهارتايي ـ سه

)فاعلن 3× التن 

مفتعلن مفاعلن (

فعولن  =عي 
( هجاي پاياني 

را تأثير شترين
ارو دستيابي و ي
.نداشت سابقه 

بو دار زمين و ال
 .يافت افزايش 

و آثارترجمه  ق
همچون باستان 
ترين مهم از يكي 
عن به ها قرن تا 

 اي برجسته آثار
صفو پايتخت ين
معر و ناميده ين
هاي نوآوري و ها

 تا

يازسنجش 

گز) مرقَ را   بي 

با وز) ، فاعلن 2× 
مفاعيلن: (دو) ن

مفت(تي بيت  لخ
وزن اين بيت: ت

يم مصراع مانند
اييهج  ية برش

فاعال: (دو) 4×  

:ب) 2× فاعيلن 
  .ست

مفا ←فاعيلن 
با كاهش. شود ي

بيش وزه اقتصادي
جغرافيايي شافات

زمان آن تا كه د
فئودا اشراف ضرر
گران عتصن و ر

طريق از وسطا ن
يونان بزرگ ان
در كه بود م13

او فلسفي ظريات

آ تهماسب، شاه 
دومي در شده ق
قزوي رگرينگا ب
ه طرح با عباسي 

    
 

=حـ فـِ اي كَز 
 .رست است

×فاعالتن : (سؤال
، فعولن 2× لن 

 .رست است

زن همسان دوو
نادرست) ت      ب

هجاي پايان ني: 
وزن بيت بر پاي 

 .رست است

فعالتن: (يك: ها
 .رست است

ول مفعمف: (الف
ا) 2× ن مفاعلن 

 .رست است

مفا(جاي پاياني 
− (حاصل مي

 .رست است

  184صفحه 
جغرافيايي در حو

اكتش ةنتيجدر  
شد سرازير روپا

ض به وضع اين. 
تجار منزلت و ر

 .رست است

  172صفحه 
قرو در اروپايي 
فيلسوفا فلسفي 

 و 12 هاي سده
نظ. كرد ستفاده

 .رست است

  154صفحه 
دوره در قزوين

خلق آثارجموعه 
مكتب عنوان به ،
آقارضا نام به ي

www.sanjeshse

تُح: (گزينه ج
در 4ينه گز .14

وزن بيت سؤ
مفاعيل: (يك

در 4گزينه  .14
وبا توجه به 

درست) الف
نادرست) ج
:درستنا) و

در 3گزينه  .14
ه وزن گزينه

در 1گزينه  .14
وزن گزينه ا

مفتعلن: (هـ
در 2گزينه  .15

با كاهش هج
−فاعلن 

        
 

 
در 2گزينه  .15

ص 16درس   
كشفيات ج  

.بودند نقره
ا به بها گران

.شد اروپايي
اعتبا مقابل،

در 1گزينه  .15
ص 15درس   
دانشمندان  

هاي انديشه
س در اروپايي
اس خدا اثبات

در 2گزينه  .15
ص 14 درس  
ق هنرمندان  

مج. بود خود
آنان، نقاشي
بزرگي نقاش

  

erv.ir
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 آنهـا  از س 
 خلـيج  در

ور توسـعه   

 كفـايتي  با
 عبـاس  ـاه 

 رونـد  ست

 آن تـرين  م 

 و ويرانگـر 
 بـه  رفتن 

ن خليفـه   
 سـپاه  ازت   

. اسـت  سـي 
الً رسـميت    

 بسـزايي  ش

  .يران بود

. شده اسـت 
 و اسـالمي 

 شـكوفايي  

ationgroup

پـس. رسـيدند  س 
د داد اجازه ها ي
و نيز به منظـو ن

ب دارسر قتل به 
شـ. شـد  جـدا  ن
نتوانس اما گرفت، 

مهـم كـه  شـت 

و هجـوم . بـود  ه 
و تصوف به ردم

كشـتن و بغـداد  
عـين جـالوت ر

فارسـ زبـان  عران 
سـلجوقي عمـالً

نقش فارسي يات

فاي عباسي بر اي

تر بيان ش  جامع
ا عـالم  بـه  هنـد 
و فكـري  و مـي 

19/02/1399(  

فـارس خلـيج  و 
هلندي و ها نسوي

اروپاييان فني و 

دستور او. داشت
ايران از هند يان

پس را قندهار 

دا نيـز  مختلفـي 

صـوفيانه هـاي  ت 
مر آوردن روي ر

تسخير با سپس
د امـا  بردنـد،  ش

شـاع و سـندگان 
دوره س در كـه  ي

ادبي و زبانسعه 

ي ـ نظامي خلفا

تر و ها دقيق ينه
ه و مصر يونان، 

علم هـاي  شرفت

9 ومدجامع نوبت 

هند اقيانوس ه
فران ها، انگليسي 
نظامي دانش ز
  .كند رار

ل بهره كافي ند
گوركاني توسط ر

و داشت شتري

مخ مـذهبي  و عي 

طريقـت و صـوف 
در مؤثري نقش 

س او. برد بين از 
يورش شام به د،

نويس تـرين  زرگ 
فارسي به عربي 

ز در رونق و توس

سلطه سياسي ي

بت به ساير گزي
ايران، هاي دنم
پيش در زيادي ار

19  


جا( علوم انساني 

به جديد دريايي 
به اول عباس ه

از ريبردا بهرهزه 
برقر اروپايي اي

سالمت عقل و ي
قندهار كه بود ه

بيش لياقت و اعت

اجتمـاع مدهاي
  .بود

تص توجـه  قابـل 
كرد، ايجاد معه

آنان مستحكم 
بغدا فتح از پس

  .ي باز ماندند

بـز ظهور ورسي 
ازغزنويان  داري

فارسي نيز زبان 

يتدريج زوال و ش

همين دليل نسب
مت فرهنگي و مي

بسيا تأثير رجمه

زدهم؛ ادبيات و

هاي راه قطري ز
شاه. رسيدند راه
وي به انگيز .ند
كشورها با اي انه

روحي تعادل از 
شاه همين زمان
شجا پدر به بت
  .سازد ف

پيام سياسي، يج
ب يكديگر با آنها 

ق رشـد  موريـان، 
جام در كه يدي

هاي قلعه شودن
پ مغوالن. داد ن
از ادامه پيشروي 

ان و ادبيات فار
اد دستگاه زبان 

به خود آثار تن

كاهشايراني،  ي

مده است و به ه
علمي آثار انتقال 

تر نهضت. ن بود

يازسنجش 

از كه بودند اني
ر از نيز ها هلندي

كنن برپا تجاري 
دوستا مناسبات

اول، عباس شاه
ز در. داد فارس 

نسب اگرچه صفي،
متوقف را يانصفو

نتاي و آثار بر الوه
روزافزون پيوند

تيم و ايلخانان ن
ناامي و نگراني و 

گش با را ماعيليان
پايان عباس بني 
و خوردند ستك

دوران توسعه زبا
تبديل در يراني
نوشت به دوره ين

هاي حكومت ظهور

ن جمله كتاب آ
و اقتباس نبش

در دوره عباسيان

    
 

 .رست است

  146صفحه 
اروپاييا نخستين

ه و ها فرانسوي 
هاي پايگاه خود 

م تا كوشيد جي،
 .رست است

  142صفحه 
ش جانشين و نوه 

حاكم خان، لي
ص شاه جانشين 

ص حكومت طاط
 .رست است

  135صفحه 
عال ايران، به الن
پ و تشيع و صوف

 .رست است

  127صفحه 
دوران مهم والت

ايران به مغول ز
  .داشت ها ه

 .رست است

  115صفحه 
اسم قدرت خست

خاندان حكومت
سكش مصر ملوكان

 .رست است

  110صفحه 
چهارم تا هفتم، د

اي ساالران ديوان
اي دانشمندان ل

 .رست است

  94فحه 
ظه سياسي يامد

 .رست است

  72فحه 
سوم دقيقاً همان

جن ترجمه، ضت
 به زبان عربي د

www.sanjeshse

در 3گزينه  .15
ص 13درس   
ن ها پرتغالي  

ها، انگليسي
براي فارس

خارجتجارت 
در 3گزينه  .15

ص 13درس   
صفي، شاه  

قل امام مانند
و پسر دوم،
انحط و ضعف

در 1گزينه  .15
ص 13درس   
مغوال هجوم  

تص گسترش
در 3گزينه  .15

ص 12درس   
تحو از يكي  

انگيز وحشت
خانقاه درون

در 1گزينه  .15
ص 11درس   
نخس هوالكو،  

ح به عباسي
ممل حكومت

در 4گزينه  .15
ص 10درس   
هاي چ قرن  

د هاي تالش
تمايل و يافت
  .داشت

در 2گزينه  .16
صف 9درس   
پي ترين مهم  

در 3گزينه  .16
صف 7درس   
در عبارت س  

نهض از منظور
ترجمه آنها

erv.ir
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 فرهنگـي، 
 و ثبـت  ي،

 خبـر  يك 

 سـفر  مكـه 
 هجـرت  از 

 همـان  ـر 
 تهديـد  ت، 

در  .بودنـد 
 سـپاه  ميان

 و شـكل  ت، 

 زيـادي ـي     
 زيادي رت
 از نيـز  يگر 

ationgroup

ف اجتمـاعي،  ي، 
تاريخي هاي كتاب

  . بوده است

نقد. پردازند مي

م بـه  ديگـري  ر 
سـا زمينـه  و ـد 

اواخـ در. گرفـت 
عمليـات ايـن  ف 
بو كـرده  غـارت  
م بزرگي جنگ 

وسـعتر ـ  شـو 

  تايلند: ت

ي از قـدرت ملـ
قدر جهان سطح

يكـدي با كشورها

19/02/1399(  

سياسـي طالعـات 
كن اين دسته از 

مشاهير محلي و

م آن نقد به طالح

كـار انجـام  يـا  و
پذيرفتنـ را )ص

گ نظـامي  نيروي
اهـداف از يكي. د

و تصـرف  را ان 
هجرت، دوم ال

كش جغرافيـايي  ت 
  كشور

  شيلي: باشد 

است افتاده جدا 
  

اگـر كشـوري. ت 
س در كشورها از 

ك رفتار و المللي

9 ومدجامع نوبت 

اط مهـم  هاي ينه
صلي نويسندگان
ي نامه مفاخر و

اصط به و كنند ي

و حـج  مراسـم  ي
ص(پيامبر دعوت) 

ن تشكيل به ميم
دادند انجام دينه

مسـلما مهاجران
سا در سرانجام 

موقعيـت: دكـر  
ر ـ جمعيت كشو

عرضشان برابر 

اصلي سرزمين 
لسوتو: اند شده ر

هايش اسـت مان
برخي. كند مين
ا بين روابط. تند

20  
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گنجي از يكي و 
انگيزه اص.  است

قتصادي و زندگي

مي عتبارسنجي
  .است خبر ت

براي كه رداخت
)مدينه( يثرب م

تصم )ص(خدا ل
مد از خارج در د

م اموال آنان زيرا
مسلمانان، وسط
  .گرفت

تقسـيم  گـروه  
كش معدني و ژي

شش حداقل ها
  اندونزي: ند
از كه دارند نند
محصور ديگر ور

آرم تحقق و داف
تأم مانع بدون را

 اوليه خود نيست

)2(غرافيا 

زدهم؛ ادبيات و

نگاري خيتار ي
و مناطق ايران 

ي جغرافيايي و اق

اع را آن شوند، ي
اصالت بررسي و 

پر قبايلي و فراد
مردم از تعدادي 

رسول ،جهاد ات
محدود اطالعاتي

ز بود؛ غنيمت ب
تو قريش جاري

صورت گ »بدر« 

پـنج  به توان مي
انرژ منابعـ  شور

آنه طول كه شود
هستن اي جزيره ي
مان داالن يا اي ه
كشو يك درون 

اهد به رسيدن ي
ر ودخ ملت هاي

به رفع نيازهاي

  جغ

يازسنجش 

هاي گونه ترين هم
شهرها غرافيايي

هاي ويژگي بيان

مي رو روبه اريخي
اعتبارسنجي ن

اف ميان در سالم
حج، مراسم ان

آيا نزول دنبال ه
ا و نظامي مليات

كسب و شام هب 
تج هاي كاروانب 
نام به مكاني ر

151  
م راملي  قدرت 

كش زيستي دهاي

ش مي گفته هايي
كشورهاي دتكه،
جزيره شبه خش
كه هستند هايي

براي كشور يا ت
ه خواسته و داف
ب قادر و اند عيف
  .پذيرد

    
 

  .مانان داشت
 .رست است

  6فحه 
مه از يكي محلي
جغ نيز و نظامي
ب تاريخي، دهاي

 .رست است

  14فحه 
تا گزارش با تي

هما حقيقت در 
 .رست است

  29حه ف
اس تبليغ به )ص(

جريا در سرانجام
  .شدند ان

 .سترست ا

  37فحه 
به هجرت، خست
عم چندين انان
مكه مشركان ت

م سياست تعقيب
د مشرك كريان

 .رست است

1تا  149صفحه 
در مؤثر رافيايي

بنيادر ـ كشو ي
 .رست است

  150صفحه 
كشوره به طويل 
چند يا چندپاره 
بخ يك دار دنباله 
كشوره محاطي 

 .رست است

  147صفحه 
ملت يك قدرت، 

اهد تواند مي شد،
ضع بسيار ديگر ي
پ مي تأثير آنها ت

www.sanjeshse

مسلم تمدني
در 2گزينه  .16

صف 1درس   
م هاي تاريخ  

ن و اقتصادي
رويداد ضبط

در 2گزينه  .16
صف 2درس   
وقت مورخان  

كه تاريخي
در 2گزينه  .16

فص 3درس   
(خدا رسول  

س. كردند مي
ايشا تاريخي

در 2گزينه  .16
صف 4س در  
نخ سال در  

مسلما سال،
تجارت مسير

نتيجه تدوام
لشك و اسالم

  
 

در 1گزينه  .16
ص 11درس   
جغر عوامل  

هاي ناهمواري
در 1گزينه  .16

ص 11درس   
كشورهاي  
كشورهاي  
كشورهاي  
كشورهاي  

در 1گزينه  .16
ص 11درس   
قدرت ملي  

باش برخوردار
برخي. دارند
قدرت ميزان
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 بخـش  نـد 
حيـه خـود   

  

 بـه  و هنـد 
 ماليـات  و 

 ـــ  صـادي 

 اختصاص ل
 در يميايي 

ationgroup

   

  

چنـ يـا  يـك  ـط 
اي در ناح  ويـژه 

ده كـاهش  خـود 
گمركي هاي رفه

اقتص هـاي  اديـه 

محصول يك ت
شـي هـاي  كـش  ت

19/02/1399(  

: عبارت است از

فقـ اسـت؛  اخت
و اجرايي ياسي

 

خ اقتصاد و نايع
رتع وضع: از اند ت

اتحا تشكيل ص،

كشت به متمادي 
آفت و كودها از 

9 ومدجامع نوبت 

كه بود كرده اد

سا تك صورت ه
سي اختيارات ،ار
 .اين نوع است 

صن بر را) واردات
عبارت كارها ين
خاص زماني هاي ه

ساليان مزارعه 
ده مدوام و زياد

21  
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پيشنها شرط ش

به كشور اعظم ش
مختاخود مناطق

از انگلستان و ن

و و صادرات( جي
اي از برخي .هند

دوره در كاالها ي

اينكه دليل به ي،
به عالوه استفاد

  .د

زدهم؛ ادبيات و

شش دريايي رت

بخش نظام، نوع
م و شوند مي اره

آذربايجان هوري

خارج تجارت ي
ده مي انجام هايي
برخي واردات ن
  .ي

محصولي تك ت
ب .است زياد اك

رساند مي آسيب 

يازسنجش 

قد يك به كشور

ن اين در: ركيبي
ادا خودمختار و 

جمه عراق، هاي

منفي راتثيأت كه
كاره يابند، ست

كردن ممنوع يا د
تجاري آزاد ناطق

كشت در زيست، 
خا شدن ضعيف

نواحي اين ست
    

 

 .رست است

  145صفحه 
ك يك شدن ديل

 .رست است

  139صفحه 
تر و اي ناحيه ي

اي ناحيه صورت
كشوره سياسي  

 .رست است

  137فحه 

 .رست است

  108فحه 
اينك برايشورها 

دس اقتصاديسعه 
محدود وارداتي،

من ايجاد و اي قه
 .رست است

  92فحه 
محيط شناسان

ض و فرسايش طر
زيس محيط به يز

www.sanjeshse

در 4گزينه  .16
ص 11درس   
تبد براي وا  

در 3گزينه  .17
ص 10درس   
سياسي نظام  

ص به كوچك
نظام. دارند

در 1گزينه  .17
صف 3درس   

  
در 4گزينه  .17

صف 8درس   
معموالً، كش  

و توس رونق
كاالهاي بر

منطق تجاري
در 2گزينه  .17

صف 7درس   
كارش نظر از  

خط يابند، مي
ني مزارع اين

erv.ir
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 اطالعات، ي
 محلي و ي

 روسـتايي، 
 شانن گر ده

 گياهـان  ق 

  

  

 هـوا  فشار 
 خود فطرا

 متمـايز  ـه 

ationgroup

فناوري و باطات
بومي هاي زبان از 

 و شـهري  هـاي 
مشاهد به را حيه

تعـرق از ستفاده

. است ديگر ي

و وزن از نتيجه
اط به نسبت گرم

بقيـه از دارند كه

19/02/1399(  

ارتب رشد راث در 
برخي آينده در

ه سـكونتگاه  وع 
ناح يك مردم ي

اس ها، بوته و ها چه

هاي مكان به آنها 
  

ن در د،رنگي مي ه
گ هواي بنابراين،

ك خاصي جانوري

9 ومدجامع نوبت 

امروزه. هاست ن
د كه شود مي ي

نـو معماري، بك
زندگيشود، شيوه 

درختچ وجود ت
  .است ضروري

القانت و مكان ك
.است مكان ك

فاصله هم از و د
بن. كند مي صعود
  .شود مي جاد

ج زندگي و اهي

22  
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زبان جغرافيايي 
بيني پيش چنين،

سب بناها، و ها ن
ش ز مشاهده مي

صورت در ياباني،
ض بسيار يابي هت

يك از ذرات دن
يك در باد توسط 

كنند مي حركت 
ص باال سوي به و 

ايج فشار كم كز

گيا پوشش سبب

  

زدهم؛ ادبيات و

تنوع اهميت ،ن
همچ. اند كرده يدا

ختماسا ، مكان
انداز ر يك چشم

بي و خشك اطق
جه هاي مهارت 

شد كنده حاصل
ذرات شدن شته

تر سريع ها كول
شود مي سبك 

مر يك گرم طقه

س به يك هر كه

يازسنجش 

اندان جغرافي جه
پي بيشتريغلبه 
  .روند

بل رويت از يك
 نظاير آن كه در

منا در آب وردن
داشتن بياباني، 

ح بيشتر ،رسايش
انباش حاصل ش

مولك شود، مي رم
گرم هواي. شود
منط روي بر جه

ك هستند طبيعي

    
 

 .رست است

  71فحه 
توج مورد ضوعات

ها در جهان غ ن
از بين بر ختلف

 .رست است

  74فحه 
يعني منظره قابل

ها و ها، خيابان ه

 .رست است

  64فحه 
آو دست به هاي
مناطق در سفر

 .رست است

  47فحه 
فر نوع اين: شي
فرسايش اين: كمي

 .رست است

  50فحه 

 .رست است

  24فحه 
گر منطقه يك ي

ش مي كاسته ،جم
نتيج در و دارد ي

 .رست است

  6فحه 
ط نواحي جزء ها

www.sanjeshse

در 4گزينه  .17
صف 6درس   
موض از يكي  

از زبان برخي
مخ نواحي در

در 1گزينه  .17
صف 6درس   
انداز ي چشم  

جاده مزارع،
  .دهد مي

در 2گزينه  .17
صف 5درس   
ه راه از يكي  

س براي .است
در 1گزينه  .17

صف 4درس   
اشكال كاوش  
اشكال تراك  

در 1گزينه  .17
صف 4درس   
  

در 1گزينه  .17
صف 3درس   
هواي وقتي  

حج واحد در
كمتري فشار

در 4گزينه  .18
صف 1درس   
ه ومب زيست  

  .شوند مي
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و  ين ذهنـ  
  .ست

ومـت را از   

هـا را   هنگ

كـرد و بـه   

و  يقتصـاد 

 معرفـت و  

آميـز   ـراض  

  .ماند

 

جوامـع  ت   
 يةشـ حادر 

ationgroup

تر از جهـان مهم
اس يعيعلوم طب 

ند، قـدرت مقاو
  .د

فره بل جوامع و

  .ت

ك دايـ پ يرانيو ا 

  . وجود آمد

اقت يازهـا ين نيم 

از يروشـ  و ود 

  )سي

هـاي اعتـ ركـت   

الني توحيد دور م

 .ي گام برداشت

را بـه صـورت ي
ـ يغ د زيـ ن يرغرب

19/02/1399(  

  ست؟
م عتيجهان طب 

رينظ ،ط به آنها

كنن يم انكار را ن
آورند يرا فراهم م

شناخت متقا ةز

ه بوده استرا هم
  .شود ي
يهند ،ينيچ ي

به ستميقرن ب ي

تـأم يبـرا  ـرد، 

 

شـو يرب گفته م

كتاب درس 44ه 

ين در قالـب حر

يث از ابعاد عقال

ف پوشش ديني

ـ  جوامـع  ه يغرب
غ يهاگ كشـور  

  .د

9 ومدجامع نوبت 

حس و تجربه اس
و شود يحدود م

علوم مربوط و رند

سرنوشتشان ني
گران ر وذ سلطه

زيكند و انگ ي م

فراوان يقتصاد
ي تهاجم منجر م

يتي مغلوب، هو

يمستعمره، ط ي

كـ يرب عمل م
  .ت

 ).است ي هست

فرهنگ غر دره 

يسه كنيد صفحه

است و همچنـين

د و با قبول تثلي

د، به سوي حذف

شكل گرفت كه 
مدت، فرهنـگ ن
كرد دايپ ريپذ ب

  

23  
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ا راه شناخت، ح
مح عتيهان طب

دار يو ماد يعي

ييها در تع  انسان
نفو نهيزم كنند و

شونت محافظت

و اق يانسان يها ت
مورد ييايجغراف
اقوام يها رهنگ

يكشورها ةطلبان
  .اند ن

سلطة جهان غر
نداشت ي اسالم

از جهان يخش
  .داشت

پذيرفته شده ي
  .ست
مقاي. (است ري

هنر، اقتصاد، سيا

اساطيري شد ي

ي خودنيوابعاد د

يديجد يتصاد
نيا يط. درآورد 
بيمتزلزل و آس 

)2(شناسي  عه

زدهم؛ ادبيات و

تنها ايآ: ليقب ن
به جه ينين تكو

يبط يتيهو زي ن

آنها نقش. اند ل
ك يم ليفعل تبد

برابر جنگ و خش

كشتار و خسارت
ان در مناطق ج

فر ريتحت تأث ن

استقالل ط يها
هر دو پنها انير

و س قدرت ةيا
ظاهر فرهنگ

انسان بخ( .است 
د ديد انسان تأك

يمعرفت شناس ي
م همراه شده اس

دانش ابزا ،ستم

هن سطحالم، در 

كردهاييخته با رو

سط و گسترش ا

و اقت ياسيس ي
يرامونيوامع پ

يتيوضع ،يجهان

جامع

يازسنجش 

نياز ا ييها رسش
جهان دگاهيد ن

 افراد و فرهنگ

رمسئوليو غ گرا
منفع يه موجودات
در ب يصلح جهان

غلب با ك، ايور
مهاجما ميمستق

رانيهند و ا ن،ي
  .ل درآمد

ه جنبش يريگ ل
عمارگران و مجر

در سا نكـه يا ل
حذف مظ جز ي

سميسكوالر يق
وجود يعد معنو
ي، به مبناخاص

ريسم و اومانيسم
سين نوزدهم و ب

دنيوي به عا كرد

 مسيحيت آميخ

گ غرب براي بس

يسازمانده ستم،
 به صورت جو

ج يو اقتصاد ي

    
 

 .رست است

، با پر شناسانه
نيبراساس ا: اول

ذهن. است يگ
 .رست است

جبرگ ها رهنگ
آنها را به رند،يگ
ص از ،ها تفاوت 

  .رد
 .رست است

و امپراتو ييشا
به حضور م يام
يدر چ مغول ير

حكومت مستقل
پس از شكل ر نو

استع، مار فرانو
 .رست است

ليبه دل يستعمار
ا چاره هان غرب،

 .رست است

منطق جياز نتا م
بر بع يون وسط

خ يدر معنا ير
ت كه با سكوالر

در قرون يشنگر
 .رست است

كي، رورنسانس 
  .كار شد

،نديشه و نظر

فرهنگ ،نسانس
 .رست است

سيدة نوزدهم و ب
جوامع را گريد

ياسيس يها زمان

www.sanjeshse

 
 

در 4گزينه  .18
معرفت -  
ا دگاهيد -  

جهان فرهنگ
در 1گزينه  .18

فر يبرخ -  
گ يم انيآدم

رشيپذ -  
آو يفراهم م

در 3گزينه  .18
گش هانج -  
نظا ةغلب -  
امپراتور -  

صورت سه ح
استعمار -  
استعمدر  -  

در 2گزينه  .18
استبداد اس  

جه يفرهنگ
در 4گزينه  .18

سمياومان -  
هنر قرو -  
روشنگر -  

شناخت است
روش امديپ -  

در 4گزينه  .18
  :1گزينه   
دوراندر   

مذهبي آشك
  :2گزينه   
اسطح در   
  :3گزينه   
دوره رندر   

در 4گزينه  .18
در دو سد -  

و د يمركز
روابط و ساز
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ـ    نيـ ا يول
. رگر اسـت  

ـان حفـظ   

اتحـاد   ي
ـه اقتصـاد   

 يهـا  ران 

كرده  دايپ 
بدون  يجرب

خدوش شد 

به سـطوح  
افـول  ين  

  .است يع
 ليـ بـه دل  

را  يسـالم  

ـروه تحـت   

ationgroup

كنند يم نتقل
اسـتعمار يورها 

ـ ي همچنـ ،يرغرب

  

  
يفروپاشا زمان 

و بـ افـت يدامـه  

  .فتند

بحـرربـوط بـه   

يو حس يتجرب
علم تج نكهين ا

مخ يتجرب ريغ 

ب ،ينيو د يعنو
است، با عنـاويب 

عيو ماوراء طب ي
ياسـتعمار  داد 
جوامـع ا يصـاد 

گـر نيا. دادند ل

19/02/1399(  

من ستعمار زده
كشـو شـتر يفع ب

ـ  يها  ريو غ يغرب

.رديگ ي شكل م

.بود يستعمار
تا و د قرار دادند

دو، اد نيـ ا يون

رفيپذ مينها اثر 

مر يها بيآس ي

  .جر شود

ت يصورت ،وزدهم
با دانستن نكيا ي

ياه ت به معرفت

نگاه مع آن، ياني
در فرهنگ غرب

يقدس قي حقا
اسـتبد. ل داشت

و اقتص ياسـ يس
  .كرد يب م

شكل شنفكران را

9 ومدجامع نوبت 

  .ديخش

اس يه كشورها
در جهت منافع ه

كشـوره يسـتگ 

  .بل حل بود

،هنگ و تمدن

مناطق اسر سر 
نفوذ خود ري را ز
رامويمناطق پ ن

آن يعوامل داخل

يجامعه است، ول

ها منج حكومت ي

نو مدرن از قرن
ينگرانه نبود، ول

نسبت يتجرب ي

يپا يها  در سال
حران معنويت د

به يآدم يطر
را به دنبال يمار

س اسـتقالل  ورها، 
سركوب زيد را ن

د، نسل دوم روش

24  


جا( علوم انساني 

سرعت بخ را ران

وابسته را به عي
بلكه ستيروت ن

ده، فاصله و وابس

انقالب قاب كيبا 

فره كيدرون 

بر يياپوار يورها
از جهان يبخش

نيب اه جنگ گرم
  .دينق بخش

و از ع شدند مي

ج فيو ضع ريفق 

يواند به فروپاش

م يروشنگر :رن
و روشن يعلم ي

يالل معرفت علم
 

خارج نشد بلكه
نشانة بح هكموج 

فط ازينانسان،  ي
ستعما ستبداد

كشـو نيـ نافع ا
خود ياسالم تي

ن معترض بودند

زدهم؛ ادبيات و

دار هيثروت سرما

يصنا يبرخف،  
ثر يجهان ليتعد
استعمار زد يها

فقط ب ،يدار هيما

است كه ييها ش

، رقابت كشواني
بخ كيو غرب هر 

و بلوك، به همرا
بود، رون ينظام 

ممحدود  يغرب ي

يامتوجه قشره
  

تو يترل نشود، م

پست مدر يها
يشناخت يرتجرب

استقال رد،يگ يم
 .قرار گرفت دي

مردم خ ي عموم
اين م تفكران از

  .ردند
يدر زندگ يعنو
اس ،ياسالم يها

كردن مطابق من
يهو حفظ يبرا 

 اول روشنفكران

يازسنجش 

ود كه انباشت ث

بازار مصـرف يضا
ت ايكشورها  ني

كشوره  و تحول

جامعة سرم يها

ب از نوع چالش

هاي جها جنگ 
م، بلوك شرق و

دو نيا نيسرد ب
حاتيته به تسل

  :ت

يتدا به كشورها

همواره م  و غنا
.رديگ ي در بر م

كه كنتر يصورت 

ه انيجر يريگ ل
ريشناخت غ ،ي
نم شكل يتجرب 

تردي مورد آننه 

از فرهنگ ني د
مت يبعض. گشت

ياد كر الريسم
و مع ينيد يرها
گرا در كشور رب

عمارگر و عمل ك
يمردم يها مت

به عملكرد نسل

    
 

بو يگري عنصر د
 .رست است

به اقتض يغرب ي
يجهت استقالل ا

با وجود رشد ب،

 .رست است

  :وم 
ه چالش، اركس

  :جم
وك شرق و غرب

 .رست است

وقوع عوامل ني
دوم يجنگ جهان

جنگ س ،يورو
كه وابست يتعنص

 .رست است

هاي نادرست زينه

در ابت ياقتصاد 

فقر مربوط به 
جامعه را يمام

در ياقتصاد ي
 .رست است

و شكل ينگر
يعالمان تجرب گاه

ريغ يها معرفت
روشنگران تيهو 

 .رست است

نه تنها ستمي ب
ها بازگ انسان يگ

سكو سم و پسا
علت تداوم باور ن

 منورالفكران غر
استع ي كشورها

ساخت و مقاوم ي
ب كه ييگرا غرب

www.sanjeshse

،صنعت -  
در 1گزينه  .18

يكشورها -  
انتقال، در ج

بيترت نيبد
  .شود يم

در 1گزينه  .18
ت سوارعب   
مااز نظر  -  
عبارت پنج  
چالش بلو -  

در 2گزينه  .19
يتر از مهم -  
پس از ج -  

شو ريجماه
ص يكشورها

در 1گزينه  .19
بررسي گز   
  :2گزينه   
يها بحران  
  :3گزينه   
يها بيآس  

تم ياقتصاد
  :4گزينه   
يها بحران  

در 3گزينه  .19
افول روشن  

دگياز د. بود
استفاده از م

جهينت و در
در 2گزينه  .19

قرن يط -  
مختلف زندگ
سكوالريس

نيتر مهم -  
حكومت -  

به يوابستگ
يمخدوش م

نخبگان غ -  

erv.ir
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  .شود يم

جـار تـالش   
 از اصـالح  

در قطـع   
 نيـ ا زاران    

 يو اقتصاد
ـ ا. شت  ني

كـانون   در  

  .بودند ده

ت نداشـت،   

بـه   سـتن 

  .دانستند ي

از سـال  ي 

  .ه بودند

 ،يمع غرب
 

رد (  فـيض  
  6 صفحه 1

ationgroup

شناخته م يسالم

قاجـ پادشـاهان  
را زيـ آم رقابـت  

ـ  شدند ي يول
ـا دسـت كـارگز

و ياسيس يها ب
داشي و تمدن ي

ورد و خـود د

دينرس قدرت ه

مقاومـت تـوان  

وسيپدر  زيـ را ن

يم يعرب يا دهيد

ـ  يـورها  يعرب

س به وجود آمده

در جوام يتماع
 .مؤثر بود سمي

نه مالمحسـن. 
 درس )4 گزينه

19/02/1399(  

اس ي كشورها

يرفتارهـا  يخـ  
تيـ  موفق، فعال

يم غرب موفق 
اسـتعمار بـ ،يز

قطب ةيرا از حاش
يفرهنگ يتيو

وجـود آ بهي 

به ياله يارهاي

ـ  ،كـرد  يرار نم
  .رد

ر خـود  يها لش

را پد اسالم ،يست

كشـ درمـردم   

 پس از رنسانس

اجت يزندگ به ي
يسكوالر افولي 

...  از فطرت اول
رد گ(وم مختلف 

9 ومدجامع نوبت 

چپِ شنفكران

اصـالح برخ يرا 
تجربة نيا. ست

مياران مستق
روزيـ پ يفردا  از
كشورشان ر گاه
نبود بلكه هو ي
يفرهنگ ديجد 

يكرد كه با مع ي

قرق ارتباط بر
كر يدراز م غرب

، راه حلّ چادند

سيوناليناس يها

ةگسـترد  يها ب

شكل گرفت كه

يو معنو ينيد 
يها هينظر يري

منظور مالصدرا 
ه دانشمندان علو

25  


جا( علوم انساني 

روش سل با عنوان

  .بود 
آنها بـر. بود يح
اس ياصالح زيآم
  .منجر شد نه

و حذف كارگزا
سبب، نيه هم

گيجا نتوانستند 
ياسيانقالب س

يبند قطب ك

يم ليتحم يان

با بلوك شرق ه
غ بلوك يبه سو

دشده بو يع غرب

ه ل نبودند و گروه

ها و انقالب نبش

ش يمدرن يها ش

كردي آمدن رو
يگ شكل و انس

)1 رد گزينه( .ت
كند نه  كاوش مي

 فلسفه

زدهم؛ ادبيات و

نس نيا. بودند ي

نفيم مقاومت
اصالح ير، حركت

آ رقابت تيز فعال
خانعدالت بش

و ميستعمار قد
؛ و بهنداشتند ي
ها انقالب نيا .ت

 كيفقط  ران
كيغرب، ق و شر
  .ت

دالنه را بر كسا

نكهيا ليبه دل ي
ب ازيدست ن گر،

و مرعوب جوامع

قائل ينيتقادات د

جهان اسالم، جن

ها و ارزش با آرمان

به وجود مدرن،
از رنسا پسي ا

ان ساخته نيست
نسان و طبيعت

يازسنجش 

يياروپا يشورها

م قاجار براساس
با قاجار ينين د
از موفق يا مونه

جنب داد و به ري

 در مقابله با اس
يقيتوف يهنگ

گشت ير نو باز م
ريا يالب اسالم

شر ياسيس يد
الم قرار گرفت

رفتار عادد كه 

يانقالب اسـالم  
گيزود، بار د اي ري

ستعمار، مقهور و
  

  :ت

اعتق يبرا يگاهيا

در ج رانيا يالم
  .ت

بيالدي م 1789

پسام يها شهياند
ها آرمان و ها ش

فكر كاري از انسا
حقيقت جهان، ان

    
 

چپ در كش يها ن
 .رست است

با ق يعيلمان ش
عالمان زيآم رقابت

نم جنبش تنباكو
ييتغ ارالح ساخت

 .رست است

بخش يآزادي 
و فره يقتصاد

چهرة استعمار ر
اما انقال .ج كنند
بند از قطب ون
جهان اسال ينگ

 .رست است

بود نيدالتخانه ا
 .رست است

كا،يرن آمتمردا
يو د ابدي تداوم 

 .رست است

اس ةدر دور كه ي
.دانستند يم يب

 .رست است

هاي نادرست ينه

جا يستياركس

انقالب اسال امدي
است يشمس ير

9در سال  انسه
 .رست است

گسترش ا اي ير
فتن اعتبارِ ارزش

 .رست است

ح كتاب بدون تف
لسوف در اصل ح

www.sanjeshse

انيجر ريتأث
در 2گزينه  .19

تعامل عا -  
برخورد ر -  
ج. كردند يم

رفتار به اصال
در 4گزينه  .19

يها انقالب
ا يوابستگ
در ها، انقالب
خارج جهان

رويانقالب ب
قطب فرهن

در 3گزينه  .19
مشكل عد -  

در 4گزينه  .19
از نظر دولت  
توانست ينم

در 1گزينه  .19
ييها فرهنگ

جوامع غرب
در 3گزينه  .19

بررسي گزي  
  :1گزينه   
ما يها گروه  
  :2گزينه   
يپ نيتر مهم  

هجر 1389
  :4گزينه   
انقالب فرا  

در 2گزينه  .2
ريگ در شكل  

از دست رفت
 
  

  
در 3گزينه  .2

طبق توضيح  
فيل) 2 گزينه

erv.ir
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  5 حه

توانـد    مـي   
  14 فحه

و يـك   فيز   

وينـد چـه   

قايـد خـود     
  33و  32

هـم داراي   

گـر از مـن   
 كـه هـيچ       

  41 حه

ـم معنـاي   

ه و نظرش 
 جـود دارد  

ationgroup

صفح 1 درس. ت

 فلسـفي خـود
صف 2 درس. هد

 در حـوزه علـم

گو ه بـه مـا مـي   

بـه توصـيف عقا
2 صفحه 4 درس

انديشـيدند و ه ي    

م و اگدانيا پايه ن
 سـقراط بدانـد

صفح 5 رسد .ت

هـ .)3 د گزينـه 
 46  

فتار تناقض شده
ك امر يقينـي و

19/02/1399(  

ر غير فلسفي است

شناسي انر انس
ر تربيت نشان د

هـم 3 گزينـه  

اورها هستند كه

 بياني شاعرانه ب
د) 4 رد گزينه (

 و حكمـت مـي

 بنماياند تا چه
ست كـه چـون

تاس  گفته شده

رد( تعريف ندارد
صفحه 6 درس

نظري بدهد گرف
س دست كم يك

9 ومدجامع نوبت 

رار دارد كه تفكر

د ،» مجرد است
جايگاه آن را در

.شود فلسفه مي

اين با. دارندما  

با) 1 رد گزينه(
.ي هستي رسيد

 هم بـه فلسـفه

ن بود كه به ما
دميان، كسي اس

ضران در دادگاه

ت پس نياز به ت
د .)4 رد گزينه( 

ر كسي چنين ن
د داشته باشد پس

26  


جا( علوم انساني 

رحله اول تفكر قر

و قسم مادي و
شناسي ج در روان

مربوط به ف 2 نه

ر انتخاب اهداف

. (تناقض دارد» 
باطني و حقيقي

اي بودند كه سته

همين» راط است
 داناترين شما آ

ط خطاب به حاض

خت بديهي است
.اني وجود دارد

اگر. پذير نيست ن
ين جمله اعتقاد

 54  

زدهم؛ ادبيات و

 روبروست در مر

وجود بر دو« كه
است و د »مجرد

گزين. طرح است
  13و  12 فحه

كننده در  تعيين
  21 صفحه 3

»نيستي هست«
هاي با ن به اليه

هاي وارس  انسان
 

ترين مردم سقر
ر بود كه بگويد

فقط و باشد نمي

شنا .)1 د گزينه
آن براي هر انسا

ها امكان  دانسته
ل اگر فردي به اي

صفحه 7 درس 

يازسنجش 

هاي روزانه الؤس

 پذيرفته باشد ك
مادي و م« بعد 

شناسي قابل ط ت
صف 2 درس. ود

سازند، نقش مي
3 درس.  دهيم

 ندارد و عبارت 
توا با عقل مي) 3

 دوره كيانيان،
 29 صفحه 4 

دانات«  گفته بود
قط به اين خاطر

4  

 سقراط مربوط ن

رد( ت نه دفعي
كان رسيدن به آ

صل همهك در ا
در عبارت اول.ت
48  

.واسطه است بي

    
 

 .رست است

 انسان با همان س
 .رست است

  11 فحه
 .رست است

در وجودشناسي
ن هم داراي دو ب

 .رست است

 در حوزه زيست
شو لم مطرح مي
 .رست است

  24 فحه
 .رست است

ه فلسفه ما را م
دف زندگي قرار

 .رست است

واقع نيستي راه
3 رد گزينه( .ت

 .رست است

 معتقد است كه
درس .وي بودند

 .رست است

 معبد دلفي كه
ياد كرد، فق» دانا
0 صفحه 5 رس

 .رست است

ها به دفاعيات ه
 .رست است

ري تدريجي است
شن است هم امك

 .رست است

شك مطلق يعني
ق سازگار نيست

8 صفحه 6 رس
 .رست است

معرفتي ب ،هودي
 .رست است

  56و  55 فحه

www.sanjeshse

در 2گزينه  .20
تا وقتي كه  

در 1گزينه  .20
صف 1 درس

در 2گزينه  .20
اگر كسي د  

بگويد انسان
در 4گزينه  .20

عبارت اول  
تاريخ اين عل

در 1گزينه  .20
صف 3 درس

در 3گزينه  .20
باورهايي كه  

چيزي را هد
در 2نه گزي .20

در جهان و  
پرداخته است

در 1گزينه  .20
ديرهروس  

سلوك معنو
در 4گزينه  .2

راز سروش  
د«به عنوان 

در. داند نمي
در 3گزينه  .2

ساير گزينه  
در 2گزينه  .21

شناخت امر  
معرفت روش

در 1گزينه  .21
يت مشكاك  

با شك مطلق
در .)تناقض(

در 1گزينه  .21
رفت شهعم  

در 4گزينه  .21
صف 7 درس
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ـت را زيـر   

بـه دسـت    

انسـان را  » 

 درس ».ت

مايـد و بـا     

م ديـدگاه   

تمـايالت   ،

صورت  يم

در . شود يم
  

را  گـران يد    

ationgroup

شناخت و واقعيـ
6  

امات شـهودي ب

»مـن «حقيقـت     

جاويد استو اني 

دا را انتخـاب نم

هـم 4گزينـه   .)3

،شـوند  مرده مـي 

بدون هدف اقدام
  .بود

استفاده م )ظام
.نندك يدايت م

تبـاط فـرد بـا د

19/02/1399(  

د، اصل امكان ش
60 صفحه 8 س

 و به صورت الها

ـا ايـن بـدن، ح

يز كرده و غيرفا

لي به سوي خـد

3 رد گزينـه ( د   

 كه فضيلت شم

ممكن است، بد ي
بخش نخواهد به

بدون نظ( اختار
مورد نظر هد يا

و نحـوه ارت ديقا

9 ومدجامع نوبت 

شدند متوسل مي
درس. قيقت رسيد

از طريق اشراق

امـ. كند ليت مي

ر حيوانات متماي

 بايد مسير تكامل

يـر مـادي نـدار

دالت و سخاوت

يگاه. باشدمند 
جهيمشخص، نت

احبه بدون سا
ها ه سمت پاسخ

طرز فكر، عق ،ت

27  


جا( علوم انساني 

خودشان بدان م
توان به حق  نمي

يد، آنچه را كه ا

طور خودكار فعا

ري كه او را از سا

يعني .ت برساند
  81 حه

جسم جنبه غي 

عد هيل بنند تما

هدفم ،يش علم
اشتن به هدف م

  .است افتهي ن
مصابپرسيم، از 

شونده را به حبه

تيهو .گذارد يم 

شناسي

زدهم؛ ادبيات و

هايي كه خ غالطه
و نه از راه عقل

ر داشت و كوشي
  62 صفحه

ده است كه به ط

الني انسان است

يت را به فعليت
صفح 10 درس 

.)1 رد گزينه( .

روحي، مانن وي و

تا روش شود يم 
توجه ند ليه دل

هدفمند و سازمان
ب يستقيم از فرد

مصاح فرد ،ي كل

گرانيد خود و 

ش روان  

يازسنجش 

تالف نظرها و مغ
 نه از راه حس و

دي تأكيد بسيار
ص 8 درس . كند

 ماشيني پيچيد
  73 صفحه

نفس جزء عقال«

ه خود اين ظرفي
.سير را طي كند

.يق تفكر را دارد
  79 صفحه 

وط به بعد معنو
  91و  90 حه

باعث بودن يز
 محقق شده، به

هد ،يمعمول يگو
را به صورت مس

اصول و طرح ي

نيت كه فرد ب

    
 

 .رست است

  59 فحه
 .رست است

ن به سبب اختال
ي شدنددع و م

 .رست است

 بر معرفت شهود
تبيين استداللي

 .استت رس

تقد بود كه بدن
ص 9 درس. دهد ي

 .رست است

«عتقد است كه 
7  

 .رست است

  80 صفحه
 .رست است

 با اختيار و اراده
ل صالح اين مس

 .رست است

سب علم از طري
10 درس .ست

 .رست است

  87 صفحه
 .رست است

 از تمايالت مربو
صفح 11 درس. 

 .رست است

زيچ يت و جو
صورت اقدام ني

 .رست است

گفتگ ، برخالفه
ر يوانيم موضوع

ياز برخ يا پيرو
 .رست است

است يزيمان تما
  .ود

www.sanjeshse

در 2گزينه  .21
صف 8 درس

در 3گزينه  .21
سوفسطائيا  
ال بردندؤس

در 4گزينه  .21
سهروردي  

آورده بود، تب
در 1گزينه  .21

دكارت معت  
تشكيل نمي

در 2گزينه  .22
افالطون مع  
72 صفحه 9

در 1گزينه  .22
ص 10 درس

در 4گزينه  .22
انسان بايد  

ايمان و عمل
رد 2گزينه  .22

استعداد كس  
دي اسرسهرو

در 3گزينه  .22
ص 11 درس

در 4گزينه  .22
دسته دوم  

برتر هستند
  
  

در 3گزينه  .22
در جست -  
يا در رد؛يبگ

در 2گزينه  .22
مصاحبه -  
وقتي نتو -  

اين شيوه، با
در 4گزينه  .22

هم تيهو -  
شو يشامل م
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 ليـ دل نيم

  .باشد ي

از  ياريسـ 
به همين  .

 جـه، ينت در

افـراد و   بـا 
 ،يعـاطف  ي

طور مـداوم  
 ني بهتـر 

همچـون   ي

ationgroup

بد ندارند؛ به هم

 موانع تمركز مي

بس. حـدود باشـد  
شود يم يمنطق

د شـود؛  يـت مـ  

ب ،يريـ گ ميصـم 
يهـا  واكنش ني

نباشند، به ط ش
تماشاگران، ي

يگـذر و عـوامل  

19/02/1399(  

و بد خوب از كار 

مل خوگيري و

   

  .وند

ما مح تامكانا كه
رميغ يها حل راه

  .ست

ود به خود درسـ

تص تيـ در موقع 
يا. كنند يم جادي
شيخو يها جاني

يفمن حساسات

زودگ موانع ري تأث

9 ومدجامع نوبت 

يتصور چيا، ه

از عوام رد توجه

.شود يم لي تبد

شو يم ليت تبد

ك ميشو يواجه م
عث استفاده از ر
ديگران مسئله اس

  .گويند مي ي

خو زيكه همه چ

.شـود  يفـق مـ  
يدر ما ا يمتفاوت

يدر به كنترل ه
احابراز  ليه دل

فرد تحت جه،ي
  .آورد

28  


جا( علوم انساني 

كودكان در ابتدا

 و موضوع مور

معنادار يشناخت

به اطالعات وجه

   .ست

با مسئله مو ين
باع هايتوانمند ق

ست، اما براي د

اثر نهفتگي ،ص

باورند ك ني بر ا

  ميصم

  ظر

موف يريـ گ ميصم
م يجانيه يها ش
كه قاد يافراد. د
كه به يفوتبال ي

يشود؛ در نت يم 
آ يهمراه م به را

زدهم؛ ادبيات و

كه ك گفت توان ي

سبي با محرك

شناطالعات روا

تودر صورت  ،ي

تفكر اس يخام برا

اصوالً زما: ست
قيدق ييم شناسا

دان آسان اس ضي

مشخص يت زمان

هستند، جتنابي
  .شود يم شتر

  د نظر
تص آن يها تيلو
  تياولو ايب 
  تياولو اي

  مورد نظر تي
مورد نظ تياولو 

تص مانعست كه 
واكنش  مختلف،

باشد يريگ ميصم
يمانند مربند؛  

يتلق تيموفق ي
ر تيبه موفق دي

يازسنجش 

يم يك اخالق
  

ي و آشنايي نس

به ا يرونيب يها

ي در حافظه حس
 

خ يها داده ياز

ما محدود اس ي
عدم. شناسند ي

رياضي براي ريا
 

مدت يمسئله برا

ي اجريگ ميصم
شيو مشكل آنها ب

 

مور ميتصم في
اول ايها   انتخاب

هر انتخاب يها
يهر انتخاب  ي
  تياولو

ياولو يبه اجرا ي
ياجرا جيو نتا 
 

اس يامل مهمع 
افراد. ميشو يم
تص تواند مالك ي
شـو يرو م روبه 
  .كند يم

يبه هدف، نوع 
ي، امخاب هدف

    
 

 .رست است

رشد درك نديفرا
.ستنديار خود ن

 .رست است

نسبي ثباتي و 
 .رست است

ه ، محركدراك
 .ست استر

شده رهيذخ يس
.درست است

 نقش فراهم سا
 .رست است

يها ي، توانمند
يخود را نم يها ي

كه حل تمرين ر
.درست است

گرفتن حل م ده
 .رست است

تصسبك  يدارا 
و دهند يست م

.درست است
  :گيري ميم

يو تعر ييشناسا 
تعداد ييشناسا 

ه يژگيو انيب: 
امدهايپ يابيارز 
ا نيبهتر ياجرا 
يبنديتعهد و پا 
امدهايپ يبررس 

.درست است
جاناتيردن ه
مواجه م يمختلف

يدگذر بودن، نم
يريگ ميدر تصم

م ضيرا تعو ني
 .رست است

يابيدست ري مس
انتخ. رديگ ير نم

www.sanjeshse
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در 1گزينه  .23
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در 3گزينه  .23

ا ةبه واسط  
رد 1گزينه  .23

حس يردها  
د 4گزينه  .23

در حافظه  
در 3گزينه  .23

در مسئله  
ييافراد توانا

دليل است ك
د 3گزينه  .23

ديبه اثر ناد  
در 3گزينه  .23

افرادي كه  
زمان را از د

د 2گزينه  .23
صمتمراحل   
: 1مرحله   
: 2مرحله   
: 3مرحله   
: 4مرحله   
: 5مرحله   
: 6مرحله   
: 7مرحله   
د 4گزينه  .23

كنترل نكر  
م يها حالت
زود ليبه دل

د شكست با
يزم كنيباز

در 1گزينه  .23
حركت در  

قرا يخستگ
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 رييـ ابـر تغ 

بـر   يلكنتر
و  ديـ آ يمـ    

مقابله  يرا

 بـه  قـادر  

 ايـ  ي قبـول 

ationgroup

در برا يعنـ يد؛  

و ك مينكه ناتوا 
مـا بـه وجـود نم

و بر رديگ يم ظر

نتيجـه،  در و د 

و نير كار سنگ

19/02/1399(  

سـتنده يشـناخت 

ميكن يم باور ي
عمل در م زهينگ

نظ مسئله در كي

كنـد مي هتجرب ا

فشار زان،يعز از 

9 ومدجامع نوبت 

ش يهمـاهنگ  ل

يعني ؛ميتوان يم
ان جه،يدر نت م؛ي

كيمشكل را  ايس 

ر ديناخوشاين 

يكيمرگ  ،ير
  .تاس ي

29  


جا( علوم انساني 

 شده و تابع اصل

واقعاً نم نكهي ا
يده انجام يكار

  .هيم شد

ع استرسرد منب

  .ست

احساس مشكل،

ماريمانند ب يرد
يدر زندگ رييتغ 

زدهم؛ ادبيات و

برخوردار يشتر

است نه يريگ
ك ميتوان ينم طي

خواه خته شده

فر مقابله، وهيش 
  .د

فشار رواني اس ي

م از اش ارزيابي 

موار. است يدگ
جاديرند و آن ا

يازسنجش 

شياز ثبات ب ،ير

ادگي ليما به دل
دادن شرا رييتغ 

درماندگي آموخ

نيدر ا :مسئله
كند يم استفاده 

عالئم شناختي

نوع دليل به رد

در زند ريين با تغ
مشترك دار يژگ

    
 

 .است رست

ريگ پس از شكل
  .كنند ي

 .رست است

م يها يز ناتوان
ت يو برا مي ندار
دو دچار  .ميكن

 .رست است

ز مهارت حل م
رت حل مسئله

 .رست است

عركز مربوط به 
 .رست است

فر ،منفي رواني
  .نيست هدف 

 .رست است

شدن رو روبه ،ي
ژيو كي كنكور، 

www.sanjeshse

در 2ينه گز .24
، پها نگرش

يمقاومت م
در 2گزينه  .24

از ياريبس  
خود طيمح

كينم يتالش
در 4گزينه  .24

استفاده از  
با آن از مهار

در 1گزينه  .24
نداشتن تمر  

در 1گزينه  .24
ر فشار در  

به دستيابي
در 3گزينه  .24

يفشار روان  
شكست در
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