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 آزمايشي آزمون پاسخ تشريحي
  نوبت اول امعجـ  يازدهمسنجش 

)29/01/1399(  
 )يازدهم( و علوم انسانيدبيات ا  

  

  :باشد ه مياز طريق سايت اينترنتي زير قابل مشاهد 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

ت، استعداد 

) ي، محبـت    
 بـه جـايي    

) سـرخ : ور 
كـارگي،   ي 

آبي : آب زه
) ك شـدن   

) خاست غـو 

ك به زبـان   

مـاً مسـجع   

لحكايـات،  

ختار انـواع  
ت مفعـولي  

  )رند
ت مفعـولي   

 جملـه  دو 

ationgroup

شايستگي، لياقت

ـرفتن، دوسـتي
از جـايي: حيـل 
بـو) (دو بلنـ  يـز  
بـي: مهملـي ( )رد   

) (جمعيخاطر 
جـواري، نزديـك م 

برخا ت قو 

ـ امروزي نزديك

رصادالعباد تمامـ

ا ان، جوامع وست

با ساخ 2 فارسي 
ه شود كه صفات

مفعولي ندار فت
صـفت: مـانبردار 

اول مصـراع ) م 

29/01/1399(  

فضيلت، ش:  هنر 

دوسـتي گـ: دت 
رحي) (صت بـودن 

صـداي تي: صـفير 
را بـر عهـده دار

اطمينان، خ: ثقت
هـم: قـرب ) (ام  

برخواست) ( افراز

اول شخص ـ: دو

مر(جع و موازنه  

لستان، بوخلد، گ

رس يازدهمر د
ه اين نكته توجه
 افعال ناگذرا صف

چسبيده، فرم: ار

فعول جملـة دو

9 جامع نوبت اول

ته، مراد، پير ـ

مـود) ( خرامان
در پي فرص ،دن

ص) ( هماهنـگ 
بارة موضـوعي ر

ثق) (، بلند كردن
زمـان، هنگـا: م

(  

علم م افراز 

گزينة د) فني(  

ده آميخته به سج

و دمنه، روضة خ

  

وزان عزيز درآم ش
حتماً بايد به) ه 

تار گفته شده،
       گزينة چها

مف: جان) (متمم
  )هارم

2(

2  


ج( علوم انساني 

 پشت سر گذاشت

 تكبر راه رفتن،
كمين كرد: ردن
نوا، خوش: وزون

سي و مطالعه درب

برافراشتن،: ختن
موسم) (، مشهور

هايل حايل 

الم) (تش ثمري
  .ارد

شخص ـ مسجع

م شخص ـ ساد

كليله و: تعليمي
  )روزها: امه

)ملي: د) (ادت

دانش. ولي است
/پسوند ـه  + ي 
با ساخت(شوند  ي
جوشيده     : ه

م: اين راه) (ست
فعول جملة چه

2(و نگارش )  

زدهم؛ ادبيات و

سير و سلوك را
  اب نمودن

وگرازيدن، با ناز 
كر قال) ( خالص

مو) (خرم، باصفا
كه وظيفة بررس

برافروخ) (مشتاق
نامدار، معروف، 
(  

  ح) (ضياع

آت  سمري 
ع غلط اماليي د

سوم ش: ينة يك

سوم: گزينه چهار

  .ر است

ت) (زليات شمس
زندگي نا= حال 

خرق عا: ج) (ني

ي فاعلي و مفعو
بن ماضي: (ولي

فعول درست مي
        گزينة سه

ه غير اسنادي اس
مف: اين. (ل دارد

)2(فارسي   

سنجش ياز

آن كه مراحل س
 از ترس، اضطرا

در حال گ: رازان
سنجه،: عيار) (

وش آب و هوا، خ
 جلسه، هيئتي ك

آرزومند، م: ايق
:خنيده) (جوشد

) نگهبان بهشت

ضياء) (صوري 

 آتش) (صدر
در هر دو مصراع

گزي: ها به ترتيب

گ) هساد(مرسل 

ها، نوع نثر آثا ن

د و شيرين، غز
حسب ح) (لعباد

قهرمان: الف: (ت

هاي شناخت صفت
ختار صفت مفعو
افعال گذرا به مف

شكفته   :  يك

هاد است؛ جمله
كب و حذف فعل

    
 

 .رست است

آ: مرشد:  گزينه
قراري، لرزيدن ي

 .رست است

گر: (ا به ترتيب
يي، اوج، بلندي

خو: نزه) ( كردن
واژة فرانسوي، 

 .رست است

شا: (ها به ترتيب
ج  يا زميني مي
شت، نام فرشتة
 .رست است

سوري : (ط
 .رست است

سدر : (رست
گزينةدوم د) صبا

 .رست است

ه  نوع نثر گزينه

ـ مسوم شخص  
  .)شود ي

ور از نوع نثر متن
 .رست است

فرها: غنايي: (ار
مرصادا: عرفاني(

 .رست است

حماسي ابيات  گي
 .رست است

ح اين سؤال، ش
در ساخ. اند  شده

تار ذكر شده از ا
در گزينة: ها نه

 .رست است

وگوها نه گفت: (
ع دوم، جملة مرك

www.sanjeshse

  
 
در 2گزينه  

معاني ساير
بي: ـ تپيدن

در 1گزينه  
ها معني واژه

واالي: رفعت(
رفتن، كوچ

:كميسيون(
  )تنبلي

در 4گزينه  
ه معاني واژه

كه از سنگ
بهش: رضوان(
در 3گزينه  

هاي غلط واژه
در 2گزينه  

هاي ناد واژه
ص سبا (
در 2گزينه  

زاوية ديد و
  .گفتاري

س: گزينة سه
محسوب نمي

منظو: توجه
در 3گزينه  

نوع ادبي آثا
) (بهارستان

در 1گزينه  
توضيح ويژگ

در 2گزينه  
هدف از طرح
صفات آشنا
با اين ساخت
توضيح گزين

  .نيستند
در 4گزينه  .

ها نقش واژه
صراعم .دارد

erv.ir
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صـراع اول  

ـود بـودن،    
ــ گزينـة    

:  هـواداري    
هـاي   سـب  

ت محبـوب      

  .) است

شـگيري از    

  )ي

ما را : ة سه

دي اشـاره   

نـد  ك ي نمـ  
از اختنـاق     
 با ضحاك 

ننـد بيـت   
ationgroup

مص:  گزينـه سـه    

بر سر حـال خـ
.ت وجود ندارد

مـت معشـوق ـ
و انـواع تناس(ـرو  

وي يـار و قامـت

  يرنگ

ع دوم مورد نظر

در كارهـا ـ پيش

ينادغير اس(ود 

ـ گزينة. شود مي

 به مرگ و نـابود

بار را تأييـد فت
ـن نيـز نشـان ا
خصومت فريدون

هما. (يوي است

29/01/1399(  

هـر دو مفعـولي

يشاني بل و با پر
ي تناقض در بيت

  .ود ندارد

 از صورت و قام
باد، گل، سـن،   

د بـه ديـدن رو

رستم، حيله و ني

ة قدر در مصراع

ـ   ر دل و تـدب  تعقّ

به معني بر: شود

و رنج ناراحت نم

ي ديگر همگي

ة دروغين و خف
ايـ( ضحاك ندارد
خ:  گزينة چهار

هي به اميال دني

9 جامع نوبت اول

ه: گزينه دو) ند

  اال

  .تكرار دارد: ه

ديوانه شدن عقل
جام جهان نما ولي
ص در بيت وجو

 و سرو استعاره
ت نظير بين چمن
زد عالقمندي با

پدر ر: دستان: و
  )يهام دارد

واژة: توجه(رزش 

يـتــ اهم ) ت 

ش: و گزينة دو) 

عاشق از درد و 

  .است

هاي ست ـ گزينه 

 كه استشهادنامة
كه ترسي از ض 

كومت ضحاك ـ

توجه مانا بيي ه
3  


ج( علوم انساني 

توانند باشن م مي
  .ي

قيمت با د 

دارند ـ گزينة سه

د: گزينة دو. رد
مير دوست به ج

كف ولي تشخيص

ـ گل. ص دارند  
 قامت ـ مراعات
وز روي چمن مي

ة دو كند ـ گزين
دو ايه(ي، آرزويي 

، ار)با ليال و مه

ر همه جا هسـت

)فعل اسنادي(د 

:وم گزينة چهار 

حبت به دشمن ا

 شدت جنگ اس

دارد ه اعالم مي
كنديز اعالم مي

عصيان عليه حك

يخداگونگ: كند ي

زدهم؛ ادبيات و

ر دو متممي هم
ميار هر دو متم

سنگين، ارزشمند

معطوف د: چهار

ندا ستعاره وجود
تشبيه ضم:  سه 
ر، شكوفه به كبح

ستعاره و تشخيص
سرو با عارض و
ت اينكه باد از ر

ذير باشد، طلوع
فضايي: ـ هوايي
تناسب ب(ب قدر 

خداوند د(جود 
  .ه است

ر به معني بگردد

ري است ـ مفهو

مح) ب(وم بيت 

ابودي دشمن و

كاوه: زينة پاسخ
و ني )كند ان مي

ع: ت ـ گزينة سه

دنيوي اشاره مي

سنجش ياز

هر(و فك اضافه 
لي ـ گزينة چها

س: گران: ه است

گزينة دو و چ: ها

ياد و باد ولي اس
ر و سر ـ گزينة

موج، نوبهار به بح

د ـ گل ـ سرو اس
نشر بين گل و س

علت: حسن تعليل
  .د ندارد

پذ امكان: برآيد: 
سيقي، عاشقان ـ

شب: قدردر واژة 

وحدت و: رتيب
چهار لحاظ شده

 يك، سه، چهار

رازدار: يك و دو
  .كند مي

مفهو. آمده است

 شجاعت براي نا

راكنده است؛ گز
ناق حاكم را بيا
ير براي حكومت

جسم و تعلقات د
    

 

 .رست است

هر دو: زينة يك
صراع دوم مفعول

 .رست است

 تحول معنا يافته
 .رست است

ه  در ديگر گزينه
 .رست است

ك جناس بين ي
، جناس بين بر
ه الله ـ گل به م

 .رست است

باد: در بيت: ها ه
مند ـ لف و ن قه

ح) ر ـ آ (آرايي  
بيت مجاز وجود

 .رست است

:م در گزينة يك
موس  پردة: عشاق

د تناسبايهام : 
 .رست است

المثل به تر بضر
ء كه در گزينة چ

 .رست است

هاي در گزينه) 
 .رست است

 سؤال و گزينة ي
ز عشق دعوت م

 .رست است

ر در گزينة دو آ
 .رست است

تالش و: ة يك

 .رست است

ها متعدد و پر نه
مه به نوعي اختن

لزوم تدبي: نة دو
  )ضحاك

 .ست استر

ارزشي ج خ به بي
www.sanjeshse

در 3گزينه  .
نوع را در گز
متممي و مص

در 4گزينه  .1
مورد پاسخ

در 1گزينه  .1
نقش تبعي

در 2گزينه  .1
يكدر گزينة 

تناقض دارد
تشبيه: چهار

در 3گزينه  .1
توضيح آرايه
كنايه از عال

ـ واج) ديگر
ـ در ب. است

در 4گزينه  .1
توضيح ايهام

ع: گزينة سه
:گزينة چهار

در 4گزينه  .1
مفهوم سه ض
حوادث سوء

در 2گزينه  .1
شود(معني 

در 3گزينه  .1
مفهوم بيت

به افشاي راز
در 2گزينه  .2

مفهوم اشعار
در 1 ينهگز .2

مفهوم گزينة
  .دارند

در 1گزينه  .2
مفاهيم گزين

استشهادنام(
گزينـ  )دارد

از ديدگاه ض(
در 4گزينه  .2

گزينة پاسخ
erv.ir
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كر نشده 

در ←

-جاري مي

ادي از 

 ها گزينه

- محبوب

غشاءه 
 

( کّل مّرة
  ) 4گزينه 

ationgroup

  .ت
  من

ذ←)مجهول( 

←األشعار اّلتي

ج←يجري–)  4

تعدا← الفارسّية

سايررد (  داردي

←أحبّ –)  3ه

غ -۲بالهايش  
 شانهمه : هم 

ک←هر بار–)  4
رد گ(  ، إلنقاذه

29/01/1399(  

دمة پيروزي است
مدارا با دشم: ركاً

لم ُيذکر–)  2و

في ا–) 1گزينه 
 (  

4و2هاي  گزينه
  ) هانه

ددًا من الکتب 

تو را باز مي←ك

رد گزينه(  ساند

: جناحيه  -يه 
کّله -فرمان داد 

و2هاي گزينهد 
ِلينقذوه ←دهند

9 جامع نوبت اول

  

تراض شهدا مقد
گزينة سه مشتر

  .ياز است

1هاي رد گزينه

گرد ( زبان عربي
هاساير گزينهد 

رد(  ري بزرگتر
ساير گزينرد (   

عد–)  3و1هاي 
  

تمنعك–)  هاينه

سود بر←نفع–

يك ثاني: واحدة 
ف:أمرَ –وقتي كه

  نش

رد( شاّب کّذاب←
تا او را نجات د–

)2(

4  


ج( علوم انساني 

قدرت مطلق : ه

فرياد اعتهوس ـ 
 وجود ـ ابيات گ

مان راز و نيب ز

ر(  از آنچه←)ما

از ز←ة العربّية
رد (ه شده است 

اي ، شكارطعمه
چشمانش←»ی

هرد گزينه(  ست
.اضافي است 3 

ساير گزرد (  ن

–)  4گزينه رد  
  ) ها

الثانية الو–دهد
و: عندما -4 .ت

بندگان:  عباده/  

←)نكره( ويي 

–) ها ساير گزينه

(، زبان قرآن 

زدهم؛ ادبيات و

ـ گزينة دو و سه

  .ت نه معرفت

علقات و هوا و ه
دن يار ـ وحدت

ب عاشقان ـ شب

م+ ِمن ( مّما –

من الّلغة–) هانه
ناميده←)جهول

ط←فريسة أکبر
مثنی: ی + ِن 

 ترجمه كرده اس
در گزينه ←د 

زيرا آن←فإّنه– 

( بندگان خدا←
هساير گزينهرد  

دحركت مي:   ك
اضافي است» ن را 

/پذيرد مي:  بل

جوان دروغگو–) 
رد س( رع الّناس

 عربي،

سنجش ياز

ها ـ وال خوشي

عاره از عشق است

ترك تع: ه ترتيب
زيبا و خوب ديد

دير گذري شب: ب

–) 4و1هاي ينه
  

ساير گزينرد ( د
مج( ُسّميت –) 

ف–)  3و2هاي نه
عينيِن«   عينيه

رگردانده است،
بود–)  3و2هاي

) 3و1هاي زينه
  )  1رد گزينه

←عباد اهلل–)  3
( بندگانش←ه

كيحرّ  -۱ها  نه
دارد ، آن« –ش

يقب/   ) اندنسته

) ٣و٢ھایزينه
أسر← شتافتند

    
 

ز: وم گزينة يك
 .رست است

بار امانت استع: 
 .رست است

ت گزينة يك به
ز:  دو به ترتيب

 چهار به ترتيب

  .رست است
رد گزي(  خوريد

)  هاساير گزينه
  .رست است

انداستفاده كرده
3گزينه رد (  ه

  .رست است
گزينرد  ( خورد

من–)  4گزينه 
  .رست است
بر←)ضی نقلی

رد گزينه(  سي
  .رست است

گزرد (  ند باش
ر(  گناهان←ي

  .رست است
3 رد گزينه(  س

عباده–)  1گزينه
  .رست است

طاهاي ساير گزين
وشش مخصوصش

  .رست است
ندانس( ندانستند  

  .رست است
رد گز( تظاهرَ ←
مردم–)  4و3ي

www.sanjeshse

مفهو) سؤال
در 2گزينه  .2

:در اين بيت
در 3ه گزين .2

مفاهيم ابيات
ابيات گزينة
ابيات گزينة

     
   

در 3گزينه  .2
نخ←التأکلوا
سرد (  است

در 2گزينه  .2
←قداستفاد

شعرهايي كه
در 1گزينه  .2

خمي←يأکل
گرد (   شود

در 4گزينه  .2
ماض( قد نقل

كتابهاي فار
در 2گزينه  .3

پايبن←التزم
المعاصي–) 

در 2گزينه  .3
هركس←َمن

رد گ(  ترين
در 3 گزينه .3

تصحيح خط
پو:  الخاّص 

در 4گزينه  .3
:  لم يعلموا

در 1گزينه  .3
←وانمودكرد

هايرد گزينه
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شما بد 

 و 
 و قبل از 
م طائي از 

شود ر مي
ها به آن

رسيده و 

 كمي از 

. نده بود

  .وردند
طائي أهل 

 -  

معلوم  - 

. شده است

ationgroup

يد و آن براي ش

ود و به سخاوت
 و مسيحي بود

حاتم.  گرويدند

د همچنين ذكر
حاتم طائي كه ب

  .ود

ر از مادر به او ر

تعداد -3 .ي بود

خاوتمند و بخشن
  .نمودق مي

به اسالم روي آو
خانواده حاتم ط 

معرب –متعّد  

بنیم –الزم  –

:  من الشعراء

رابر استادان و 
ث جهاني ثبت ش

29/01/1399(  

داريرا دوست مي

عرش مشهور بو
الم به دنيا آمد

به اسالم» عدي

 از او به ارث برد
از صفات ح. ست

نموق تشويق مي

شندگي اين شاعر

وت و بخشندگي

  .آمدار مي
نه مانند پدر سخ
هاي نيك تشويق

سر و دخترش ب
-3.  اسالم آورد

 –» اعتبار«  

–» إسالم« دره 

وربحرف الجار،

  ) »که 
ما بايد در بر -2 

ر فهرست ميراث

9 جامع نوبت اول

ت و بسا چيزي ر

اعر، بسيار به شع
پيش از اسال.  بود

ع«و هم پسرش  
  .ت

ش اين صفات را
ه ارث گذاشته ا

اي اخالقهواري

 سخاوت و بخش

مشهور به سخاو
  .د

شماين داليل به
سفّانه -2. ه است

يگران را به كاره

 ذكر نشده اما پس
 قبل از مرگش

فتعال ومصدره

ب إفعال و مصد

مجرور/ معرفة  

کسی ک« عنای 
.م افزايش يافت

 و برج قابوس در

5  


ج( علوم انساني 

شما خوب است

اي كه اين شانه
هاعرب ترينده

»سفّانه«ترش 
ما نرسيده است

ت داشت پسرش
خترش سفّانه به
 همواره به بزرگو

سالم است و نيز
  .الم مرده است

پدرش م -2  .ود
الم مسلمان شد

ر تنها يكي از اي
هرت پيدا نكرده

حاتم طائي د -4

وردنش در متن
 2- حاتم طائي

رفين من باب اف

ف واحد من باب

 -معرب  –ر 

به مع(  َمنْ ←
ز پيدايش اسالم

مسجد امام -3
  .شودكار مي

زدهم؛ ادبيات و

ريد و آن براي ش

به گون. آيدر مي
شود او بخشندي

ش اسالم هم دخت
ز آنان به دست م
 و سخاوت شهرت
ندگي را براي دخ
ي و نيكي بود و

وط به قبل از اس
ز گسترش اسال

سرواز اسالم مي
 از گسترش اسال

 دليل بود و شعر
طر اشعارش شه

4 . زيسته است

وده و اسالم آو ب
.لي به دنيا آمد

  .ب بود

ثالثّی بزيادة حر

ثّی بزيادة حرف

الشاعر: و مفرده

ِمنْ –)  تفاُعل 
ن فارسي پس از
.  فروتن باشيم

 جاي چهره آشك

سنجش ياز

دار را خوش نمي

 جاهلي به شما
داشت و گفته مي

پس از گسترش 
ه شعر زيادي از

به بخشندگي ر
سخاوت و بخشن
كرم و بخشندگي

ك اين شاعر مربو
 اين شاعر قبل ا
اعار خود را پس 

پس -4. ه است

ت حاتم به چند
م طائي جز بخا
الم و پس از آن

 حاتم مسيحي
م در عصر جاهل

خشنده ترين عرب

مزيد ث –غائب 
  محذوف

مزيد ثالث –ئب 
  والجملة فعلّية

جمع الّتکسير و

مضارع باب(  
ان عربي در زبان
يرامونمان است
اي زبان و همه

    
 

  .رست است
بسا چيزي ر ←

  :ك مطلب 
 از شاعران دوره
ش نيز شهرت د
.سالم مرده است

رود كه شمار مي
ه مادر اين شاعر
گيهاي نيكي و س

شجاعت و ك: ت
  .رست است

متن اشعار اندك
ر متن آمده كه

اشعا -1←ها نه
 دست ما رسيده

  .رست است
تن ، علت شهرت

حاتم -1←ها نه
ائي پيش از اسال

  .رست است
وان دريافت كه

حاتم- 1 ←ها نه
حاتم بخ -4. ند

  .رست است
للغ –ل مضارع 

فعل و فاعله م 
  .رست است

للغائب –ماٍض  
و» ُکلّ « فاعله 

  .رست است
ج –سم الفاعل 

  رور
  .رست است

 أن نتواَضعَ ←
واژگا -1←هانه

 و هركسي كه پي
هادر لغزش روغ

www.sanjeshse

در 4گزينه  .3
←آيه ترجمه 

  .است
ترجمه درك

حاتم طائي
اشبخشندگي

گسترش اسال
شاعراني به

همانگونه كه
كه وي ويژگ

شهرت داشت
در 3گزينه  .3

با توجه به م
همچنين در
ترجمه گزين
اشعارش به

در 1گزينه  .3
بر اساس مت
ترجمه گزين

حاتم طا -3
در 2گزينه  .3

تواز متن مي
ترجمه گزين
بخشش بود

در 1گزينه  .3
فعل←ُيعتبر

/ مجهول  
در 2گزينه  .4

فعل←أسلم
فعل و ف/  

در 4گزينه  .4
اس←الّشعراء

الجاروالمجر
در 2گزينه  .4

←أن نتواِضعَ 
ترجمه گزين
نزديكانمان

گاهي در -4
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ران به 
گويي از 

ران يا 

 مغز :  سر

 کتاباً  -۴ 

ر بيابانها 
خوشم  

  د
و كار تنها 

غرق ) ت

اسم : ضل

ن به 
 -4.  د

 بيان(يل

د بداند كه 
 -4. شوند

سوم دروغ 
  .ت

ationgroup

بار به اسم مرغ 
اش به راستگدي

شيد يا بارش بار

مركز اعصاب در

جمله وصفيه :  

ز سواراني كه در
(كردت زده مي

ن را پنهان كند
انند كه تالش و

داشت( جواني كه 

 األرذل و األفض

هرگاه فرومايگان
تر بوديم قويتو 

الم تعلي:  لُينقذوه

انسان بايد -2 .د
هايشان موفق ش

  
ي كه براي بار س
ها تباه شده است

29/01/1399(  

اي از پرندگانه
كار بخاطر پايبند
ر پرتوهاي خورش

مر -۳گنج:  ن 

ُتعجبني –صوف 

از -2. يف كردم
دم كه مرا شگفت

  .گرفت

آ) طف به يخفي
ش آموزان بايد بد

مردم به ج-4. د

 األفاضل جمع

ه - 2.  )تيجه آن
د كدام يك از دو

ل - ۴الم تعليل 

بك و بيان دارد
هند تا در درس

.باشدمي) جمله
غرق شود هنگامي

ه كه ميان نادان

9 جامع نوبت اول

  ) ب افتعال
گونه -2. باشدع 

مرد بسيار گناهك
 از انسان در برابر

فن شده در زمين

موص) : سم نكره

شوي توصيد مي
ا از اين مرد ديد
گشده را در بر مي

عط(: ينکره–كند
دانش -2 .ببريم

نمايد آن را انكار 

األراذل و  - ۲.
  »نم

نت( بيندن را مي
پيش برگزار شد

: لکی ينجحوا–

ي زبان از نظر سب
شان را انجام ده

ج(يح دهد صفت
بود غوان نزديك 

ي كنيد بر دانايي

6  


ج( علوم انساني 

مصدر باب(  
دن نماز به موقع
 گذشت روزها م
 براي محافظت

مال يا طالي دف
  كليد: د

اس( خصاًال  -۳

ت داري و خشنود
ن ويژگيهايي را
 فارسي عربي شد

كه پنهان ك: فيَ 
پدر و مادر باال ب
را پنهان كند يا

باشدمي» رنيك
دانمي« ه معني 

ك انجام دهد آن
اي كه هفته پقه

–الم امر : ِلَيعمل 

ثيري در پرباري
وزان بايد تكاليفش

  

يف كند و توضي
جو - 2. كندر مي
دلسوزي - 4. نود

زدهم؛ ادبيات و

الِتزام←الَتزام -
به جا آوردمراقب 

با -3. ميز كند
ايچتر، وسيله 

م -۲نيمروز: د 
شودوارد قفل مي

۳جمله وصفيه   
  فيه

نگونه كه دوست
گمان منبي -3. 

رده كه كلمات

خفأن ي -۳دانند
 را روي صداي پ
 كه دروغ خود ر

خوبي ، كار« ي 
 متكلّم وحده به

اي كار نيكه ذره
در مسابق -3.  د

  .دانيدما نمي

ل -۳الم امر: عَلمْ 

ها تأث ميان زبان
پس دانش آمو -

. نجاتش دهند

 آن اسم را توصي
ب در كارخانه كار
يش از ان كه بشن

سنجش ياز

)  ی باب تفعُّل
م مسلماني بايد 

هايش را تمدندان
-4 .هايي يافت

  )گنج(  ز
باشدن ظهر مي

ي باز كردن در و

ج :تهيم –صوف 
جمله وصف :ضّم 

 بانمكي را همان
ب انبارها بپرس
 كتابي تأليف كر

بايد بد: ِليعَلمْ  -
 نبايد صدايمان

ك گو قادر نيست

ت چون به معني
مضارع:  أعلم -

هر كس به اندازه
شوندن نابود مي

 چيزي را كه شم

ِليع -۲)الم جاره

د و ستد واژگان
-3.مه كارهاست

تا از غرق شدن

  جمله وصفيه
اي بيايد كهمله

گر از صبح تا شب
سخ دادن است پي

    
 

  .رست است
ماضی(  َخلََّص 

هر م- 1 ←ها نه
شود تا دك مي
هايش ره و عيب

 
  .رست است

الکنز ←) كاال 
زما-۱←ها  نه

ي آهني كه براي
  .رست است
موص) : اسم نكره

يض–موصوف ) : 
هر - 1 ←ها نه

ستند، درباره آب
دكتر ألتونجي -

  .رست است
۲باال نبريم: رفعَ 
ما - 1 ←ها نه

دروغگ -3 . است
  .ه نكردند

  .رست است
سم تفضيل نيست

-۴.عرفه هستند
و ه -1←نه ها 

برسند شايستگان
دانمان من مي
  .رست است

ال( جارومجرور  

داد - 1 ←ها نه
صالح كننده هم

شتافتند تمت او 
  .رست است

ج: ضاع –صوف 
از اسم نكره، جم

كارگ - 1 ←ها ه
 اخالق نادان پاس

www.sanjeshse

در 3گزينه  .4
َتخ←َتَخلَِّص 

ترجمه گزين
تمساح نزديك

شرّ گناهان
 .برف است

در 2گزينه  .4
ك( البضاعة

ترجمه گزين
ايوسيله-۴

در 1گزينه  .4
(رکبًا  -۲
)اسم نكره( 

ترجمه گزين
سرگردان هس

-4. )آمدمي
در 4گزينه  .4

أن النر -۱
ترجمه گزين
راه موفقيت

شد توجهمي
در 3گزينه  .4

اس: خيراً  -۱
معتفضيل و 

ترجمه گزين
فرمانروايي ب

گماگفت بي
در 1گزينه  .4

:ِلتباُدل -۱
  )علت

ترجمه گزين
عقل سالم اص
مردم به سم

در 4گزينه  .4
موص: عالماً 

هرگاه پس ا
ترجمه گزينه

از - 3. گفت
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ر خواهد 
مدرسه 

 

ي از كـالم  
انّمـا  ﴿: ارد 

 پليـدي و       

جـز بـراي    
 آنـان كـه   

اش در  رتبه

ايي بـودن  
يافت كـه   ي

و معتقـد و    

 تعـارض و  

 از حـديث  
اَنت منّي « 

 پيـامبري     

عي خود را 
ـد هـدفي   

لَقَـد  ﴿آيـة    
ي كتـاب و  

ationgroup

ل ديگري به ثمر
من با اتوبوس از

مل دارد و پيروي
تطهير تجلـي دا
شـما اهـل بيـت

گان نفرسـتاد، ج
خوردار باشند و

است، ر) لاكم( 

ت، به علت ابتد
اي تغيير مي ونه

هـايي فـداكار و

در آن »اً كثيـراً   

ت، بيان ديگري
:ه گرديده است
كـه بعـد از مـن

و زندگي اجتماع
شود خداونـ ا مي

ده بگيـرد؟ در آ
زارهاي آن يعني

29/01/1399(  

  )د
جمان تيم ما گل

آموزانمروز دانش

م و عصمت كام
 در آية شريفة ت
ور گردانـد از ش

 را به سوي بندگ
برخ) افضل(تري 

تر  عقلش كامل

است» مبر پيشين
شد، يا به گو  مي

ه پرداخت، انسان

وا فيـه اختالفـاً

اشاره شده است 
اشار» ختم نبوت

هستي؛ جز اينك

 روابط مردمي و
آيا. ميسر نيست

ن به آن را ناديـد
ت اجتماعي و ابز

9جامع نوبت اول 

 نخواھند رساند
يكي از مهاج -2

ام-4).د كار كنم

ت نبوده، اما علم
ت و اين موضوع

اده كرده كـه دو
  )م

رسوالنش داوند
كه از معرفت برت

و آن كس كه) 

ف تعليمات پيامب
تدريج فراموش 

هضت شيعيان پ

لوجد« خدا بود 

» نبودن ايشان
خ«ث منزلت به 

ن براي موسي ه

عدل بنا كنند و
حكومتي سالم، م
 و شيوة رسيدن

به هدف عدالت ﴾

 

7  


ج( علوم انساني 

به ثمر( يسّجل 
2) برابر نشدند( 

نبايد(– كار كنم

دار امامت چه عهده
و رستگاري است

همانا خدا ارا«: ﴾
يازدهم 7درس  

اي هشام خد: ود
پذيرند ك هتر مي

)اعلم(ي داناترند 

تحريف«، )ها وت
عليمات انبيا به

تجديد حيات نه
  )هم

ن از جانب غير

پيامبر«و » )ع(
در انتهاي حديث
ن به مانند هارون

اي بر پاية ع معه
جود يك نظام ح
ن كند، ولي ابزار
سطبِالق النّاس ﴾

)2(و زندگي 

زدهم؛ ادبيات و

لن ي) : د رساند
-بل برابر شدند
 در اين مؤسسه

است و اگرچ) ع
چشمه هدايت و
﴾يطهركم تطهيراً

91ص ( ». دهد

م بن حكم فرمو
كساني پيام را به

هاي الهي  فرمان
  )يازدهم 

تجديد نبو(تعدد 
وسعة كتابت، تع

  )يازدهم

 طريق دعا، به ت
يازد 11رس د 

اگر قرآن »غيراهللا
  )يازدهم 4س 

(ضرت علي ن ح
ر موسي بود و د

نتو براي م«: »ي
  )هم

ود كه مردم، جام
 بزرگ بدون وج
مبر خود تعيين
قوميو الميزانَ ل 

 دين و

سنجش ياز

به ثمر خواھند 
 تيم دو هفته قب

بايد -3) ساند 
 

ع(جزء اهل بيت 
ان واجب و سرچ
س اهل البيت و ي
ك و طاهر قرار

اش هشام رجسته
ك. ي تعقل كنند

، نسبت به)ضل
1درس  10ص 

دن پيامبران مت
تماعي و عدم تو

ي 2درس  20ص 

سترش معارف از
140ص . ( كرد

لو كان من عند غ
درس 46ص . (د

وزير بودن«ر به 
ا هارون نيز وزير
 اَنَّه ال نَبي بعدي

يازدهم 8و  7س 

 پيامبران آن بو
اين هدف.  نهند

 براي ارسال پيام
لكتابنا معهم ا

    
 

  .رست است
(سيسّجل ← ۲
دو - 1 ←ها نه

ه ثمر نخواهد رس
).گردندبرنمي(

 .رست است
ج) س(طمه زهرا 

 بر همة مسلمانا
هب عنكم الرجس
شما را كامالً پاك

 .رست است
به شاگرد بر) ع(

گان در پيام الهي
افض(تفكر برترند 
ص. (ت باالتر است
 .رست است

ل و علل فرستاد
گ و زندگي اجت

ص. (متفاوت بود
 .رست است

در كنار گس) ع(
ش عميق، تربيت
 .رست است

ل«ين جمله كه 
يافتيد زيادي مي

 .رست است
در حديث مذكو

زيرا. شود يم مي
نَ من موسي االّ

درس 97و  88ص 
 .رست است

از اهداف ارسال
انين عادالنه بن
را) ت اجتماعي

ا بِالبينات و اَنزَلن

www.sanjeshse

در 2گزينه  .5
۲در گزينه 

ترجمه گزين
به(  -رساند 
(گردندبرمي

 
   
  

در 1گزينه  .5
حضرت فاطم
و رفتار وي

ليذهبيريداهللا 
ناپاكي را و ش

در 2گزينه  .5
(امام كاظم 
آن كه بندگ
در تعقل و ت
دنيا و آخرت

در 3گزينه  .5
يكي از داليل
سطح فرهنگ
با اصل آن م

در 4گزينه  .5
(امام سجاد 
داراي بينش

در 3گزينه  .5
با توجه به ا
ناسازگاري ز

در 3گزينه  .5
از آنجا كه د
منزلت ترسي
بِمنزِلةِ هارون

ص(» .نيست
در 2گزينه  .5

اصوالً يكي ا
براساس قوان

مانند عدالت(
اَرسلنا رسلَنا
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ـابق ديـن   

كه در طول 

فللعـوام ان   
بـردار   مـان    

صـائناً  «ي   

ي كـه بـه     
» طـاغوت «
درباره ) ره(

ـاكموا الـي   
چه بـه تـو   
سـتور داده   

درس  60و 

 اين غيبت 
.  پيدا كند

ختيارمـان   
ة خداونـد،      

 9و  2رس 

توانـد   نمـي         
و «:  ﴾ـرين 

تـاب عـدم    

، ﴾م خَبيـرٌ 
ندي افراد، 

ationgroup

طـدارند و اگـر م 

ب شده است ك
  )يازدهم

عاً المر مـواله ف
هـوس خـود، فرم
 و اولـين ويژگـي

ست لـذا كسـاني
«لهـي نيسـت،     

(ميني ن امام خ
 يريدون ان يتحـ

آنچكنند به  ن مي
نكه به آنـان دس

و 59ص . (سـت 

بري آغاز شد و
ن حجت الهي را

يا راهـي را در اخ
تـدبير حكيمانـة

در 110و  16ص 

قبلـي، اكنـون نم
الخرة من الخاسـ

لـذا بازت» د بـود 
  )يازدهم 2 

تقاكُم انَّ اهللاَ عليم
بن در تقسيم) ص

29/01/1399(  

د خداوند عذر د

ضمين كند، سبب
ي 1درس  6ص 

مخالفاً لهواه مطيع
ده با هـوي و هـ
يژگي بايد باشد

كميت طاغوت اس
فتـه از فرمـان ا
ست و اين سخن
 انزل من قبلك
كساني كه گمان
وت برند، حال آ

در اين باره اس» 

 از آن غيبت كب
 از وجود آخرين

ت و از طريق انبي
ـد و براسـاس تـ

ص. (ده داشـتند   

يمـات پيـامبر ق
 منه و هو في اال

كاران خواهد يان
درس 33ص ( ﴾

كرَمكُم عند اهللاِ اَت
ص( مالك پيامبر 

9جامع نوبت اول 

چنين افرادي نزد
  )م

 سعادت او را تض
( بشري باشيم 

سه حافظاً لدينه م
كنند د، مخالفتو

وي 4پس داراي 

الهي و نفي حاك
شان نشئت گرف
سلمانان حرام اس
 انزل اليك و ما

اي ك آيا نديده« 
وري به نزد طاغو
» درازي بكشاند

 انجاميد و پس
مندي كامل را ه

ا بر عهده گرفت
يابـ ن ادامـه مـي    

را بـر عهـد) ص

ه بخشـي از تعلي
م ديناً فلن يقبل
 در آخرت از زي
﴾ من الخاسرين

ئلَ لتَعارفوا انَّ اَك
يكديگر است و

8  


ج( علوم انساني 

د آگاه نشوند؛ چ
يازدهم 3درس  

ازهايش باشد و
جانب مكاتب از

فقهاء صائناً لنفس
 نگهبان دين خو

پ»  پيروي كنند

يرش واليت ا پذ
ه فرمان و قانونش
ورهاي وي بر مس
ون انّهم امنوا بما
:﴾م ضالالً بعيداً

خواهند داو  مي
 گمراهي دور و

سال به طول 6
ك ظهور و بهره

ت و هدايت ما را
 پـس از ايشـان

ص(ي رسول خدا 

ايـن اسـت كـه
 يتبغ غير االسالم
ه نخواهد شد و
و هو في االخرة

ا و قبائاكُم شُعوب
س و آشنايي با ي

زدهم؛ ادبيات و

  )يازدهم

دن پيامبر جديد
34ص . (گيرند

كه پاسخگوي نيا
ت و گاه متضاد ا

ما من كان من الف
نده نفس خود،

كه از او)  تقليد
(  

سالمي، ضرورت
نند، در حالي كه

و انجام دستو» 
لي الذين يزعمو
شيطان اَنْ يضْلَّهم
 ايمان دارند، اما

، آنان را به واهد

9باشد كه  مي 3
ي، شايستگي درك

 را تنها نگذاشت
،)ص(ول خـدا    

 ايشان جانشيني

 جديد، نشانگر
و من﴿ شريفه 

رگز از او پذيرفته
و﴿خروي است 

و جعلنا ٍر و اُنثي
م، شناخت و انس

سنجش ياز

ي 5درس  59ص 

ن گذشته از آمد
گ اش خود را مي

اي ك شتن برنامه
هاي متفاوت نامه

فام«: فرمايد  مي
هان كه نگهدارن

وجوب(م است 
يازدهم 14رس 

كيل حكومت اس
كن گذاري مي ون

طاغوت«كومت 
الم تر ا﴿شريفه 

روا به و يريد الش
از تو نازل شده
خو و شيطان مي

329تا سال ) ج
ه جامعه انساني

  )يازدهم 1

ها خود، ما انسان
و حكومـت رسـو
 معصوم از نسل

كتاب) اتيان(ن 
شد و طبق آية

د هر اختيار كن
 خداوند، زيان ا

 خَلَقناكُم من ذَكَر
 قرار دادن مردم

    
 

ص. ( شده است
 .رست است

 پيروان پيامبران
كرده باشند، پادا

 .رست است
مي انسان به داش
ره شاهد ارائه برن

 .رست است
در حديثي) ع(
هر كس از فقيه«

شد پس، بر مردم
در 172ص . (ت

 .رست است
ل ضرورت تشك

دهند و قانو  مي
پذيرش حك شود، 

وع است و آية ش
 قد اُمروا اَن يكفر
 به آنچه پيش ا
 آن كفر بورزند و

 
 .رست است

عج(ي امام زمان 
يابد كه  ادامه مي

12درس  150 
 .رست است

طف و رحمت خ
سئوليت واليت و

و امامان) ع(ن 

 .رست است
ر جديد و آوردن
يازهاي مردم با
 دين جز اسالم
ع شدن از سوي

 .رست است
يا اَيها النّاس انّا
ند از گروه گروه

www.sanjeshse

ميزان اشاره
در 2گزينه  .5

ممكن است
خود عمل ك

در 4گزينه  .5
احتياج دائم
تاريخ هموار

در 4گزينه  .6
(امام صادق 

«: »...يقَلِّدوه
مواليش باش

است» لنفسه
در 1گزينه  .6

يكي از داليل
مردم فرمان
ش ناميده مي

همين موضو
الطاغوت و
نازل شده و
شده كه به

 )يازدهم 5
در 1ه گزين .6

غيبت صغري
تا آن زمان

و 149ص (
در 2گزينه  .6

خداوند با لط
مس. قرار داد
منيناميرالمؤ
  )يازدهم

در 3گزينه  .6
آمدن پيامبر

گوي ني پاسخ
هر كس كه
پذيرش واقع

در 1گزينه  .6
ي﴿طبق آية 

هدف خداون
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فع دنيـوي       
آية و اهـل  
يـان آنـان    

نـاه اسـالم   
س امنيـت  

اي را  وشته
ماضـي  (ن  

 تضلّوا ابداً 
اگـر بـه   . را

ر مـن وارد        
) ع( بيـت     

ي سـكوت      

 يـاد شـده   
در حـديث  

اب تـورات     
 13درس  

 كه پدر را 
به علـوم و  
را بـه آنهـا     

ationgroup

طر حفـظ منـاف
هوم در ترجمة آ
و حسدي كـه مي

پن  بدانـد، او در 
جايي كه احساس

ش از آن هيچ نو
خواندن و نوشـتن

تمسكتم بهما لن
رتم، اهل بيتم ر
حـوض كـوثر بـر
ي قـرآن و اهـل

 نوپـاي اسـالمي
  )دهم

، از آن»...يتـي 
مراهي با قرآن د

نجـا مـراد كتـا
158ص . (رنـد       

ال يتيمي است
ز پيراون ما كه ب
سـتورات ديـن ر

29/01/1399(  

ند كـه بـه خـاط
اين مفه. شوند ي

ه دليل رشك و

 اسالم مطالبي
ل نكرد، او را به ج

  )دهم

و پيش«: ﴾بطلون
استمرار خ» دند
  )يازدهم 4س 

ت  هل بيتي ما ان
كتاب خدا و عتر
 اينكـه كنـار ح

و ويژگـي) وا ابداً

ي حفـظ نظـام
يازد 11درس  1

 و عترَتي اَهلَ بي
هم ، به)ص(مبر 

در اين اين» ذكر«
ربـاره موعـود دا

تر از حا د، سخت
البته اگر يكي از

و دسمايي كنـد  

9جامع نوبت اول 

دا ران ديني مي
ر اديان الهي مي

آن هم به.  شدند

در مورد حقيقت
ست و اگر قبول

يازد 6درس  71

ك اذا الرتاب المب
افتاد  به شك مي

درس 49ص . (د

ب اهللا و عترتي ا
م كگذار انبها مي
شوند تـا دا نمي
لن تضلّو( است 

محروم ماند، براي
38ص . (نمود ي

الثّقَلَينِ كتاب اهللاِ
از اهل بيت پيام

«ت داود است و 
 اتفـاق نظـر در

 دسترسي ندارد
داند، ا ام را نمي

ا نيستند، راهنم

9  


ج( علوم انساني 

ة آن دسته رهبر
صلي اختالف د
حقانيت آن آگاه

ركان خواست د
رادر ديني شماس

ص . (ي بجوييد

و التخطه بيمينك
رت، اهل باطل

شد جروان مي ك

فيكم الثّقلين كتاب
شما دو چيز گرا
يچگاه از هم جد
راهي هميشگي

  )يازدهم 5

جامعة اسالمي م
آنان را ياري مي

نّي تارِك فيكُم ا
عنوان مصداقي ا

كتاب حضرت» 
ت كـه همگـي

او ورافتاده و به
، حكم و نظر اما
ر احكام ما آشنا

.  

زدهم؛ ادبيات و

  )هم

ديني را از ناحية
كردند و منشأ ا 

س از آنكه به ح
  )هم

گ، يكي از مشر
ذيرفت، او هم بر
 غلبه بر او ياري

 قبله من كتاب و
شتي در آن صور

شك) علت(وع 

انّي تارك في«: م
من در ميان ش« 

ويد و اين دو هي
ل بيت عدم گمر

5درس  67ص (

خود در رهبري ج
خواستند، آ ك مي

انّ«: حديث ثقلين
به ع) ع(ت علي 

  . شده است
  )م

زبور« ﴾...الذكر
جي در اديان است

ه از امام خود د
ر مسائل زندگي،
 ديگران را كه بر
با ما خواهد بود

سنجش ياز

يازده 6درس  7

ختالفات و چند د
كديد را انكار مي

پيمودند مگر پس
يازده 2درس  2

 در بحبوحة جنگ
؛ اگر اسالم را پذ
آن، از خدا براي

كنت تتلو من ما
نوش د، آن را نمي

متبو...) ال تخطه 

خوانيم ين كه مي
:» علي الحوض
شو گز گمراه نمي

قرآن كريم و اهل
) (لن يفترقا(ست 

 از حق مسلم خ
ن حضرت كمك

كه در ح) ص(ر 
باشد كه حضرت 

ليع توصيف» ع
يازدهم 8و  7س 

ي الزبور من بعد
وع موعود و منج

حال كسي كه: د
ين شخصي، در
شته باشد، بايد
ت، او در بهشت ب

  )م

    
 

73ص . (ها بود ن
 .رست است

منشاء اصلي اخت
، پيامبر جد)رت

ن، راه مخالفت نپ
23و  17ص . (ت

 .رست است
اگر: فرمود مي) 

م خدا را بشنود؛
سانيد و پس از آ

 .رست است
و م﴿آية شريفه 

ي و با دست خود
...ما كنت تتلو= 

 .رست است
ديث شريف ثقلي
فترقا حتي يردا
سك بجوييد هرگ
اب تمسك به قر
آن دو از هم است

 .رست است
پس از اينكه) ع

و هر جا كه از آن
 .رست است

بهاي پيامبر گران
 و اهل بيت مي
قرآنِ و القُرآنُ مع

تركيبي درس 99
 .رست است

لقد كتبنا في﴿: فه
دهنده موضو شان

 .رست است
فرمايد مي) ص( 

ده است زيرا چني
شناست وجود داش

در اين صورت. د
يازدهم 14درس 

www.sanjeshse

تقواي انسان
در 2گزينه  .6

قرآن كريم
ثروت و قد(

ر آنكتاب د
وجود داشت

در 4گزينه  .6
)ص(پيامبر 

است تا كالم
كند، برس مي

در 3گزينه  .6
با توجه به آ

خواندي نمي
=استمراري 

در 2گزينه  .6
براساس حد
و انّهما لن يف
اين دو تمس

بازتا» .شوند
جدا نشدن آ

در 4گزينه  .7
ع(امام علي 

پيشه كرد و
در 3گزينه  .7

دو ميراث گ
است، قرآن

علي مع القُر«
9و  87ص (

در 1گزينه  .7
در آية شريف
است كه نش

  )يازدهم
در 1گزينه  .7

پيامبر اكرم
از دست داد
دانش ما آش
آموزش دهد

د 172ص (
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اميـه    بنـي 
ند شد؛ نـه  
رمـان او را   

ـاي زمـان   

را بـه  ) ص
درس  117

ationgroup

ارزه با حكومت
شما پيروز خواهند

رود شـتابان فر ي   

هـ سرآمد انسـان 

(سخنان پيـامبر  
7و  115ص . (د  

29/01/1399(  

شان در مبا ستي
بر ش ]شاميان[ 

مامدارشـان مـي

هاد در راه خدا س

نكردند و سخ جه
ي منتقـل كننـد

9جامع نوبت اول 

ت به ضعف و سس
وست، آن مردم
ه باطلي كـه زم

يمان، تقوا و جه
  .دادند  مي

توج) ص( پيامبر 
هاي بعدي  نسل

  ديني

10  


ج( علوم انساني 

لمانان را نسبت
 دست قدرت او
ت كه آنان در را

د كه در علم، اي
لمانان گسترش
نوشتن احاديث

ها را به  آموخته

  .رساند ي

  .ل صالح است

  .نمايد ي

  .ت

هاي ف و اقليت

زدهم؛ ادبيات و

تعدد، بارها مسل
دي كه جانم به

لكه به اين جهت

اي تربيت كردند 
 را در ميان مسل
ه ممنوعيت از ن
واستند كه اين

ت خداوندي را مي

  .ت

  .ت

  .ت

يجة ايمان عمل

ن را متحول مي

هان طبيعت است

  .ست

  

معارف

سنجش ياز

هاي مت سخنراني
ند به خداوندسوگ

ترند؛ بل ق نزديك
  )يازدهم 9

هاي برجسته ت
 اسالم راستين

به) س(ت فاطمه 
تند و از آنان خو

ي همان حكمت

عد از مرگ است

ستي انسان است

ان واقعي نيست

چون نتي. ح است

 معاد است جها

هاي جه حدوديت

دايت عمومي اس

.ش بشري است

  .ست

    
 

 .رست است
در س) ع(ن علي 
س«: فرمود و مي

 كه آنان به حق
درس  112ص 

 .رست است
، شخصيت)ع(وار 

هاي د و انديشه
و حضرت) ع(ن 

اران خود آموخت
(  

 .رست است
نوعيت عمومي به
 .رست است

سان در جهان بع
 .رست است

 ايمان همه هس
 .رست است

 عمل صالح ايما
 .رست است

شمة عمل صالح
 .ترست اس

متكي بر مبدأ و
 .رست است

اي رهايي از مح
 .رست است

ن بيني الهي هد
 .رست است

  .ي است
 .رست است

  .ت است
 .رست است

ي، جزيي از دانش
 .رست است

ن رفاه معنوي اس

www.sanjeshse

در 2گزينه  .7
اميرالمؤمنين

داد و بيم مي
از آن جهت

ص(» .برند مي
در 4گزينه  .7

بزرگوامامان 
خويش بودند
اميرالمؤمنين
فرزندان و يا

)يازدهم 10
  
  
  

در 1گزينه  .5
اصل هدايت

در 2گزينه  .5
سرنوشت انس

در 3گزينه  .5
حوزة تسلط

در 4گزينه  .5
ايمان بدون

در 3گزينه  .5
ايمان سرچش

در 3گزينه  .5
بينشي كه م

در 2گزينه  .5
اي برا وسيله

در 2گزينه  .5
نتيجة جهان

در 4گزينه  .5
هدايت الهي
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Part A:

ي اسـتفاده   

اضـافي   4  

ـال كامـل    

ationgroup

: Grammar

يـابي ـدة جهـت   

“of در گزينـة

الي از زمـان حـ

29/01/1399(  

  .شد

  .يرد

  

r and Voca

بسـيار پيچيـي 

”fدقـت كنيـد    

ست، در جاي خا

9جامع نوبت اول 

  .دهد يص مي

ص نسبي آزاد باش

  .ان است

گي مين صورت 

  

  .ص است

.كند ژه پيدا مي

abulary 

يهـا   از سيسـتم 

“many داريم.

در زمان حال اس
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ج( علوم انساني 

صلحت را تشخي

تواند از نقص مي

زم شناخت جها

ي رسيدن به آن

  .ت

  .ست

  .است

  .ست

.باشد  مرگ مي

حريص ت نيابد،

كند، معنايي ويژ

وجودات دريايي

”yبستة پيشرو 

د» خوردن زياد«

)2(انگليسي 

زدهم؛ ادبيات و

چون عقل مص. ت

، دانش بشري نم

ست، خود مستلز

  .د

ت و هر كاري برا

ب پروردگار است

دريجي علوم اس

ر دانش بشري ا

س انسان كافي اس

سد ميان تولد و

 و به ايمان دست

ك تي دريافت مي

مو سايرو  ها ال

“cre نياز به واب

  ».لم بد است
“I   كه نتيجة»

ا

سنجش ياز

ن مصلحت است

 و جهان هستي،

هدف اس جهان بي

گردد ستنباط مي

است» سعادت« 

ي غيبي از جانب

شي از تكامل تد

ر بوده و متكي بر

م طبيعت حواس

شناس  تجربي مي

  ي و معنوي

خويش فرو ماند

كه از جهان هست

ها، و ات، دلفين

”eaturesجمع 

حال .ام خورده) 
”feel sickش 

    
 

 .رست است
ت تدبيري انسان

 .رست است
ت قدرت انسان
 .رست است

 اين نكته كه ج
 .رست است

 دانش بشري اس
 .رست است

 و نهايي انسان
 .رست است

يدن به امدادهاي
 .رست است

 دانش بشري نا
 .رست است
نگر علمي جزيي
 .رست است

اعتقاد به عالم و 
 .رست است

شر از راه علوم ت
 .رست است

اني در بعد مادي
 .رست است

ر بعد حيواني خ
 .رست است

رتو آيينة دين كه

 .رست است
طبق مطالعا«: ه
  

 توجه به اسم ج

 .رست است
)غذا(خيلي «: ه

ا توجه به بخش
  .كنيم 

www.sanjeshse
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در 4گزينه  .6
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در 2گزينه  .7
اگر انسان د

در 4گزينه  .7
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در 1گزينه  .7
معني جمله 

 ».نندك مي
با: توضيح  

  .است
در 2گزينه  .7

معني جمله  
با :توضيح  

استفاده مي
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 on“نجـا 

يتي كـه از  

ري، چـون   

ة پزشـكي     

  ».د

 بعـدازظهر   
.     يـد بـروم   

سان نشان 

ationgroup

  ».م
در اين(ود زمـان     

ها و حماي توصيه

  تراتژي

  ود داشتن

ختخواب برخيـر

  خاوتمند

دانشـمند عرصـة

  يب و غريب

شود ي از آن مي
  ياد

 ».شود ي
  في

  سين كردن

هـا ه پنجشـنبه    
مـن االن با. ـت 

و تاريخ را به احس

  ام وجه

29/01/1399(  

  ».روند  مي

رويم زرگمان مي
مناً جايگـاه قيـو

، معموالً براي ت

است )4 

  ».و الغير 

وجو )4 

از رخ چه زودتر

سخ )4 

كنـد، د) كسب(

عجي )4 

جه مشكالت ناشي
اعتي )4 

مي تقسيم زندان
اضا )4 

تحس )4 

وم كـه هميشـه
ي، پنجشنبه اسـ

كند و مي باز مي

متو )4 

9جامع نوبت اول 

شند، به مدرسه
  .كنيم ميفاده 

 به ديدن مادربز
ضـم. اسـت  ـلي   

كنند ين كار مي
 ».ند
 ش

وجود دارندي 

 ت كردن

هر چ بايد صبح 
  ».هد آمد

 ن

( ببيند و تجربه

 العاده ق

حتي وقتي متوج
 يت

فرز بين شما جه
 ني

 ».كنند

 رم كردن

ام بـرو ه ورزشي
كني  اشتباه مي

اش تقويم شيگو

  است

12  


ج( علوم انساني 

باش خوابيدهبل 
سم مصدر استف

ها معموالً جمعه
ـل از فعـل اصـ

هاي آنالي ر گروه
تري قائل هستن

ارزش )3 

 آمريكاي جنوبي

مبهوت )3 

 شكلش ببيني،
يد ديگر باال خوا

ممكن )3 

ها آموزش  سال

خارق) 3 

كشد، ح ش نمي
موقعي )3 

توج و زمان ،)تر
باستا )3 

ك پيشرفت مي 

سرگر )3 

ولي بايد به گرو
نه: علي.        ت

علي روي گ. (ت
  »!ست

عالي )3 

زدهم؛ ادبيات و

ن اين كه شب قب
“withou (از ا

ما م: تخاب كنيد
“usually (قبـ

شجوياني كه در
بيشت ارزشنند 

 

آوري تنها در ب

 ن

ب را به زيباترين
ر شوي، خورشي

 ي

فر بدون آن كه

 ي، طب

 دست از رفتارش
  نامه

بيشتيك فرزند 

دارند، به ندرت

برم، و لذت ميو 
 چهارشنبه است

عاً چهارشنبه است
حرفي نيس! ست

 لي

سنجش ياز

ستان من بدون
”utدر اينجا (فه 

يب واژگان را انت
”yدر اينجـا  (رار  

  .است هي جمل

 ماير و وارن، دانش
كن ن دريافت مي

نشانگر )2 

ت به شكل تعجب
  :صدري
نام برد )2 

هي طلوع آفتاب
خود به خود بيدار

عمومي )2 

نم يك نفصور ك

پزشكي )2 

دارد، اعتيادكه 
دعوت )2 

با تولد ي( رزندان
 روايي )2 

 الگوي خوبي ند
  :صدري

 بافتن )2  شدن

رم از اين گفتگو
ولي امروز: سان
امروز قطع. كني
حق با تو اشد، 

چه عالي )2 

    
 

 .رست است
بعضي از دو«: ه

عد از حرف اضاف
 .رست است

بهترين ترتي«: ه
جايگاه قيد تكـر

F (معموالً انتهاي
 .رست است

طبق گفتة م«: ه
هايشان سن و سال

 .رست است
اين حيوانات«: ه
در حالت مصها  ه

 كردن
 .رست است

خواه اگر مي«: ه
 صبر كني تا خو

 د
 .رست است

توانم تص نمي«: ه

 نه
 .رست است

يك كسي ك«: ه
 ه

 .رست است
فر د ازديا با«: ه

 .رست است
ها وقتي آدم«: ه
در حالت مصها  ه

ت كردن، بهتر ش
 .رست است

من دار: علي«: ه
احس. شويم ع مي

ك ي كه اشباه مي
باش: احسان      

 تو است

www.sanjeshse

در 4گزينه  .7
معني جمله  
بع :توضيح  

در 2گزينه  .7
معني جمله  
ج :توضيح  

Fridays”
در 3گزينه  .8

معني جمله  
سوي هم س

 عنصر )1  
در 4گزينه  .8

معني جمله  
معني گزينه  
دنبال ك) 1  

در 3گزينه  .8
معني جمله  

اگر بخواهي
قدرتمند) 1  

در 2گزينه  .8
معني جمله  

  ».بشود
دواطلبان )1  

در 4گزينه  .8
معني جمله  
مجموعه )1  

در 4گزينه  .8
معني جمله  
 روان )1  

در 1گزينه  .8
معني جمله  
معني گزينه  
پيشرفت )1  

در 1گزينه  .8
معني جمله  

دورهم جمع
تويي: احسان

.)   دهد مي
حق با ت )1  
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@sanjesheduc

Part B:

شـته سـاده      

 
Part C: 

ationgroup

: Cloze Tes

  يده

  نگر

لـه، زمـان گذش

 حال، شاد

Reading Co

29/01/1399(  

t 

عقي )4 

نشا )4 

 به مفهـوم جملـ

سرح )4 

omprehensi

  تر است ن

9جامع نوبت اول 

  .كنيم ي

 نري

  مسئله

ضمنا باتوجه. د

 ي، مثبت

on 

  .ت

  .شود ي

   متحده

 والدينشان آسان
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ج( علوم انساني 

ميصدر استفاده 

اثر هن )3 

ماده، )3 

را تكميل كند “

تأييد )3 

غالب است) ايع

د به كار برده مي

سلي در اياالت

زمان مراقبت از

............ .چون 
  سخت است

زدهم؛ ادبيات و

“in (از اسم مص

 ب

 

”which“فاعل 

 ي

  ........ .ند كه 
  دارد

  .بود.........  

ما(رد خوشحال، 

يك فرد........... ف 

هاي چند نس نواده

 . ....  
هايشان و همز ه

ت دشوار باشد چ
س) اقبت سالمت

سنجش ياز

”nدر اينجا (افه 

حساب )2 

مهارت )2 

فعل داريم كه فا
  )2زينه 

تزئيني )2 

دانستن  اوليه مي
ن انسان وجود د

“hum نام نوعي

در يك فر......... 

“h براي توصيف

  .است.... 
د پيش روي خان

.....حبوبند چون 
كردن بچه  بزرگ

سلي ممكن است
مرا( و بهداشت 

    
 

 .رست است
عد از حروف اضا

 .رست است

 .رست است

 .رست است
ر اينجا نياز به ف

دليل رد گز.( ت
 .رست است

 

  :1ة 
 .رست است

 مقاله، يونانيان
 متفاوتي در بدن

 .رست است
”morان اوليه، 

  بيعي
 .رست است
......... داشت كه 

 .رست است
 humorous”
  ت

  :2ة 
 .رست است
.....مقاله تحليل 

موانع ناخوشايند
 .رست است

ي چند نسلي مح
كنند حساس مي

 .رست است
هاي چند نس واده

مسكن، تحصيل

www.sanjeshse

در 1گزينه  .8
بع: توضيح  

در 3گزينه  .8
 هويت )1  

در 2گزينه  .9
 ستون )1  

در 4گزينه  .9
در: توضيح  

ست استنادر
در 2گزينه  .9

مذهبي )1  

متن شمارة
در 1گزينه  .9

مطابق اين  
مايعات )1  

در 3گزينه  .9
براي يونانيا  
مايع طب )3  

در 1گزينه  .9
بقراط باور  
  خون )1  

در 3گزينه  .9
امروزه واژة  
شخصيت )3  

  
متن شمارة

در 2گزينه  .9
هدف اين م  
داليل م )2  

در 3گزينه  .9
هاي خانواده  
افراد اح) 3  

در 3گزينه  .9
خانو) حفظ(
تأمين م )3  
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~م ارز   r 

عـدد اول   

دم همـواره    

»x   3بـر 

x ,>   

ationgroup

~ r ~ هـم

a«هم ارزش با 

p  
  د
  د
  د
  د
  ن
  ن
  ن
  ن

به انتفـاي مقـد

«ارز با گزاره  هم

x
x

+ ≥1 2

29/01/1399(  

  ~ (~ p q)∨

 نقيض گزاره هم

  
r  q  

د  د   
د  د  ن

د  ن  
د  ن  ن

ن  د  
ن  د  ن

ن  ن  
ن  ن  ن

س گزاره اوليه ب

بات است، پس ه

q  p  
  د  د
  د  ن
  ن  د
  ن  ن

9جامع نوبت اول 

. .......  

باشد، پـس  مي

~ (p ، پس⇔

.رت سؤال است
p q∧  r

د  د
ن  د
د  ن
ن  ن
د  ن
ن  ن
د  ن
ن  ن

درست است، پس

ها قابل اثب گزاره

p q  
  د
  ن
  د
  د

(  

14  


ج( علوم انساني 

.......ي به خاطر 

~ نادرست ~)

q) p⇔ ≡ ⇔
  .است»  باشد

رز با گزاره صور
p q r 

  د
  ن
  د
  د
  د
  ن
  د
  د

قدم و همواره ناد

ك جدول ارزش گ

p q∧  
  د
  ن
  ن
  ن

)2(ي و آمار 

زدهم؛ ادبيات و

 نسلي تا حدودي
   سالمند است

~ت و  p q)∨

~ن داد كه  q⇔
عدد زوج bه 

هم ا 1كه گزاره 
p (q r 

 
  
 
 
 
 
 
 

p ~ p∧ مق ≡

شد كه به كمك
  .باشد مي 

(p q) ⇔ 
  
  
  
  

رياضي

سنجش ياز

هاي چند انواده
 يافته نزد افراد

(~ p درست ∨

توان نشان ره مي
ست براي اين كه

توان نشان داد ك
(p q)∧ r)

 د
ن
 د
 د
 د
 د
 د
 د

(p گزاره ،F≡

~ p q∨ باش مي
»دي گويا است

(p q)⇔ ∧
د
د
ن
ن

  .قرار است

    
 

 .رست است
فزايش تعداد خا
 زندگي افزايش

 .رست است
∨(qست، پس 

 .رست است
دول ارزش گزار
ط الزم و كافي اس

 .رست است
تو دول ارزش مي

) r
  د
  ن
  د
  د
  د
  د
  د
  د

 .رست است
p ~ p) q∧ 

  .ت
 .رست است

p   هم ارزq
عدد yست  يا 

 .رست است

 .رست است
همواره برق 4و  2

www.sanjeshse

در 2گزينه  .1
بخشي از اف  
اميد به )2  
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a b+ ≥2  

آورم   را مي

  . نيست

= 2 2  
x = 4  

  

 

 

 

 

− + 33 1 8  

x x+2 2  

ationgroup

ab≥

 چتر و تكاليفم

فرد aگيريم  ي

x − =2 12
بول  ≠7 5

1  1
2

1  − 1
2

−
=

− −

1 12
1 12

 

x − = 61 3  

x = 3  

1
2  1 

1  − 1
2

x−
=

+

1 12
11 72

  

x − = −1 2  

x = − 3  

− + +3 3 9
8 2 1

x x= − 1

29/01/1399(  

در نتيجه گزاره

نيست نتيجه مي

x x x −2

غيرقابل قب

x  

7  

x −
−

1
7 1

= 2

3

x  

7  

x −

+

1
1
2

×1 52
3
2

/+ =9 2 98

= −1

9جامع نوبت اول 

تر را نياوردم و د

گويا ن bد و از 

x − = 12 

1
2    

− 1
2   

−
2    

    

  

1    

− 1
2   

x

1
    

x    
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ج( علوم انساني 

گيريم چت جه مي
.  

  .ست

 c گويا نيستند

x , = −3 4

 x  

 1  

x− −=
−− −

1 12
1 112
x − = −1 2

x = −1  

  x  

 1  

x −− =
+ +

1
1 2
1 72 2

x − = − ×11 2
x = 9

1  

زدهم؛ ادبيات و

 را نياوردم نتيج
ام ن فردا نيامده

 صفر برقرار نيس

و هم bس هم 

  1 

  7 

  −1
7

  

  

  1
2

  7 

  
1
1
2

  1
5

  

سنجش ياز

را آوردم و چتر
رست است و من
ن در مورد عدد

درست است، پس

  . است

x  

− 1
2  

−

−

11 2
7 1  

x −1
12  

x  

x  

− 1
2  

x −

− −1
2

  

x − =1  

x  

    
 

از من تكاليفم ر 
س مقدم نيز نادر
رست است چون

 .رست است
 c گوياست ناد

 .رست است

x قابل قبول =
 .رست است

1  1
2  

7  1  

x −
=

− −

1
2

1 12
x− = −3 1

2 2
x = 3

8
1
2  1  

7  1  

−
=

−−

1 11 2
7 11

= − × −3 1
4 6

x = 9
8

 .رست است

www.sanjeshse

4در گزاره 
نادرست، پس

نادر 3گزاره 
در 1نه گزي .10

يا bجمله 
در 2گزينه  .10

=پس  −3
در 4گزينه  .1

  

در 3گزينه  .1
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x x+2 2  
x x+2 2  

a+ =8  
b b− =2  

a b +  

توانـد    نمي
  .ت

  رق مصرفي

([x] −3  

( ) a+2 2  

= −12   

x
x

= 
 = −

1
  

f (x) =  
g(x) =  

f ( ) 2  

x = 1 1  
x =2 13  

  شاخص =

  
/ ×6 6 1  

ationgroup

x x=  =3
x x= 24

a a− − 4
b b=  −2

b c+ = −2

x− ∈پس ،
ي درست نيست

=1 هزينه بر

) [x] [− = +2

a a=  =

b b− + 4

f ( ) f
f (

 +
 −

3
3 3 5

ax b f+ 
a 'x b '+ 

) ( )= −2 2 5

+ ×  %3 1
+ × 3 %3 13

×=
×

2 2
2 1
   
   

= 66  

29/01/1399(  

,= −3 1
,= −6 4

a y= − 6
b b− = 2 

x ∈  باشد
اي س هيچ گزاره

× +5 1  

[x] [x]= 2

= −4

b =  +8 8

( )
) f ( )

=
+ = −

5 2
5 3

f (x ) a+ =1
g(x) f (x −

,g( )= − =1 3

= 13
= + 3 13 3

+ ×
+ ×
8 1
8 15

   
  

9جامع نوبت اول 

y = − =8 6 2
b c= =2

اگر . ي نيست
f (kx پس. است

× +625 1 

[x] = 6

( )+ − =4 4

f (
f ( )


 − 

4 5
6 5

(x ) b+ + 1
x) (a ' )= − 2

( )= − =3 3 1

  :د، داريم

=39 169

  :گيريم  مي

= 8
12
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  .د

2

 ولي تابع هماني
(xد،  f (x)=

× +1 875 

x ≤ <6 7

.  

) (
)

= − −
=

5 2 6
2

ax a + +2
)x b '+ + =5

f ( )=  ×8 2

سال گذشته باشد

سال را در نظر

~4
22
     
    

زدهم؛ ادبيات و

عضو دارد 5كثر 

{f برابرند =
f تابع ثابت باشد

/ ×74 25 15

a b + =7

برابر صفر شود 

  .آيد مي

) =6 8

b x+ = −2 4
x a= + 4
g( )× = −3 8

ه در امسال و سا

ي سال پايه و امس

~ /6 6

سنجش ياز

{fD و حداك =

( , ) ,( , )1 2 2 3
fاگر . صفر باشد

=575 31694

= + =6 7 13

x به ازاء  = 2

y به دست م =

a−  =8 2
a ' ,b '= =3
8

كننده ي مصرف

هاي پايه و قيمت

    
 

{ , , ,− − −6 3 1
 .رست است

 .رست است

,{ تابع  ( , )3 1
f (x) برابر ص +

 .رست است
/43 75
 .رست است

 .رست است
داخل قدرمطلق

x  12=مقدار

 .رست است

 .رست است
,b = −2 5
−1

 .رست است
x2 شاخص بهاي

 .رست است
في را در سال پ

www.sanjeshse

,{پس  ,1 4
در 3گزينه  .11

در 1گزينه  .11
دامنه و برد

f ( x)+ −
در 2گزينه  .11

در 3گزينه  .11

در 1گزينه  .11
بايست د مي

=به ازاء  

در 2گزينه  .11

در 4گزينه  .11

در 3گزينه  .11
2و  x1اگر 

در 2گزينه  .12
مقادير مصر
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يير اشـعار   

ationgroup

لمعجم في معـا

  .جود دارد

29/01/1399(  

يخ جهانگشا و ال

  .ست

  معشوق 

 .)ي است
وج» شيدن خار

9جامع نوبت اول 

عروفشان تارير م

خن از خداوند ا

  ب تبريزي

عاره مصرحه از م

اضافة تشبيهي» 
دامان كش« ه در 

2(

17  
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  .ست

ف هستند كه اثر

سخ» 4«لي بيت 

صائب= ه شعري 

.  

  .ب نباشد

استع: پيدة شب

ريشة پيوند«(د 
استعاره مكينه: م

2( فنون ادبي 

زدهم؛ ادبيات و

اسه پايان رسيده

ثرنويسان معروف

آورد ول ميان مي

ندگار معاني تازه

سواد قرار نداشت

كه در شعر صائب

  :ست
  )شبه به

  

  سب
   از دنيا

سپ/  از معشوق 

ه از ايرانيان آزاد
مصراع دوم/ حه 

 علوم و

سنجش ياز

  از رواج افتاد 
 

ايت و تمثيل به

قيس رازي از نث

شوق زميني به م

خداون/ اني  كاش

 افراد آگاه و باس
  .گفتند خن مي

 جهان نيست ك

اسبيه بيان شده
مشبه و مش(هي 

  جه شبه
)شبه و مشبه به
  )ه و مشبه به
  )و مشبه به

ره مصرحه از اسب
ستعاره مصرحه
ستعاره مصرحه

استعارة مصرحه 
استعاره مصرح ←

    
 

 .رست است
  دوره مغول

 و رسمي عربي
 .ي رونق يافت

  ن به عراق
  ز رونق افتاد
 .رست است

  ثر و نظم
ن مباحث با حكا

 .رست است
ويني و شمس ق

.  
 .رست است
 .رست است

  .ي نثر است
 .رست است

گر سخن از معش
 .رست است

كليم= ني ثاني 
 .رست است

داد ـ نزد ا نمي
 زبان تركي سخ
يچ مضموني در
 .رست است

تشبسه ركن ) 2
اضافه تشبيهي ←

وج ←ص و عام 
مش(ام  پهر ديده
مشبه(رگ طبع 

مشبه و(ل صبر 
 .استرست 

استعار ←دها 
اس ←سرا  روان
اس ←تابان  تارة

 .است رست
»درخت برومند

←گل خندان 

www.sanjeshse

 
  

در 1گزينه  .12
ـ در اواخر د
ـ زبان رايج

ـ زبان فارسي
ـ از خراسان

ها از ـ دانش
در 1گزينه  .12

ـ در قالب نث
ـ انتهاي اين

در 2گزينه  .12
عطاملك جو
.العجم است

در 2گزينه  .12
در 3گزينه  .12

ويژگي ادبي
در 4گزينه  .12

سه بيت ديگ
در 3گزينه  .12

خالق المعاني
در 4گزينه  .12

بها: 1گزينه 
به: 2گزينه 
هي: 3گزينه 

در 2گزينه  .12
2(در گزينه 
←آب اجل 

گلوگير خاص
سپ: 1گزينه 
گر: 3گزينه 
گل: 4گزينه 

در 4گزينه  .13
اژد: 1گزينه 
كا: 2گزينه 
ست: 3گزينه 

در 2گزينه  .13
د«: 1گزينه 
نوگ: 2گزينه 
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  تن

 فعولن

18  
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  ) ف
  ) مظروف
  )ظروف
  )ه جزء

تن مفعول فاعال

ولن مستفعلن ف

زدهم؛ ادبيات و

يا ظرف و مظرو
محل يا ظرف و م
حل يا ظرف و مظ

ذكر كل و اراده (

  ن
  التن

 
  التن

.  

  

 

مفعول فاعالت -

مستفعلن فعو -2

سنجش ياز

  ي
  شدن يم

حال و محل ي( 
حال و مح( عالم 
حال و مح(خانه 

)اشك(ب چشم 

  فاعالتن
  فاعالتن
  فاعالتن
   مفاعلن

 مفاعيلن مفاعيلن
 مستفعلن فاعال
 فتعلن مفاعلن

 مستفعلن فاعال

  

 هماهنگ باشد

ستفعلن فاعالتن
   فاعلن

  ن مفاعلن
  فاعالتن

  ن مفاعلن
  لن

 فاعالتن فاعلن

  فاعلن فَعلن

1

2

    
 

 .رست است
اضافه تشبيهي: ه
كنايه از تسلي: ن

  ره از مژگان
 .رست است

جام مي ←ي 
مردم ←لمي 

مردم خ ←انه 
آب ←ب سرم 

 .رست است
فاعالتن مفعول ف
فاعالتن مفعول ف
فاعالتن مفعول ف
 مفاعلن مفتعلن

 .رست است
اعيلن مفاعيلن م
ستفعلن فاعالتن
تعلن مفاعلن مف
ستفعلن فاعالتن
 .رست است
 .رست است

 مفتعلن فعالت
 .رست است

ركن 4ري بايد 
 .رست است

علن فاعالتن مس
فاعالت مفاعيل
 مفاعلن مفتعلن
اعالتن مفعول ف
 مفاعلن مفتعلن

فاعيلن مفاعيل م
 .رست است

عالتن فاعالتن ف

  وزني است 

فاعلن فعالتن مف

www.sanjeshse

در 3گزينه  .13
خدنگ غمز

سپر انداختن
استعا: ناوك

در 4گزينه  .13
مي: 1گزينه 
عا: 2گزينه 
خا: 3گزينه 
آب: 4گزينه 

در 4گزينه  .13
مفعول ف) 1
مفعول ف) 2
مفعول ف) 3
تعلنمف) 4

در 1گزينه  .13
مفا: 1گزينه
مس: 2گزينه
مفت: 3گزينه
مس: 4گزينه

در 2گزينه  .13
در 3گزينه  .13

مفتعلن فاعال
در 4گزينه  .13

در اوزان دور
در 3گزينه  .13

مستفع) الف
مفعول ف) ب
مفتعلن) ج
مفعول فا) د
مفتعلن) هـ
مفاعيلن) و

در 1گزينه  .14
فاع: 2گزينه 

  
2: 3گزينه 

 
  

مف: 4گزينه 
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آغاز را  ن بي

عـث بيـدار     

ت كـه ايـن    

كـه حتـي     

شق مطلوب 

ود معشوق 

ationgroup

 خداوند از زمان

 كه بـاز هـم باع

اسـتـوير شـده     

فهـومي اسـت ك

سوز و آتش عش

شق فقط به وجو

29/01/1399(  

وجود 1 گزينه 

استمداد شده

ته بـه دنيـا تصـ

ستي و رفاقت مف

 بيت ديگر كه س

شود كه عاشميه

9جامع نوبت اول 

رح شده ولي در

يدي و پيري قلم

در گل و وابسـت

باشد؛ يعني دوس

خالف سهبد، بر

ن مضمون ديده

19  
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سيله انسان مطر

سيدن صبح ناامي

، سرو پاي د3نة 

 دوست انسان ب

ز دل خالصي ياب

هاي ديگر اينيت

زدهم؛ ادبيات و

  ن

 

ظمت الهي به وس

 روي سر، فرارس

در گزين. ي سازد
 .ت

ز بهتر است كه
 . بگيرد

ك نوشتن از سوز

ت است اما در بي

سنجش ياز

 
  

ستفعلن مستفعلن

 عالتن مفاعلن
  ن فعل
  عالتن

 التن مفاعلن

م عدم درك عظم

موهاي سپيد بر
 .شود

رود و زخمي فرو
سرافكندگي است

گفت برادر نيز: »
تواند جايش راي

مكخواهد به ك

 به رضاي دوست
  .جويدر نمي

    
 

 .رست است

  مفتعلن فاعلن
 فاعالتن فاعلن

ن مستفعلن مس

  تعلن فاعلن
  التن فاعلن

  تعلن فاعلن
  التن فاعلن
 .رست است

عالتن مفاعلن فا
ولن فعولن فعولن

مفاعيل فاع عول
التن مفاعلن فعال

 .رست است
 .رست است
 .رست است

مفهوم 4و  3و  
  .ند

 .رست است
نمايان شدن م» 

شاب غفلت نمي
 .رست است

يعني » خَلَد«، 
ية ريشخند و س

 .رست است
»ر نيز دوست به
مخوني هم نمي

 .رست است
، شاعر مي3نة 

  
 .رست است

، عاشق، راضي ب
چيز ديگر و هيچ

www.sanjeshse

در 2گزينه  .14
  :1گزينه

مفتعلن) 1
فاعالتن) 2
مستفعلن) ب

  :3گزينه
مفتعلن مفتع
فاعالتن فاعال

  :4گزينه
مفتعلن مفتع
فاعالتن فاعال

در 2گزينه  .14
فاع: 1گزينه
فعو: 2گزينه
مفع: 3گزينه
فعال: 4گزينه

در 4گزينه  .14
در 2گزينه  .14
در 1گزينه  .14

2در گزينه 
كن مطرح مي

در 4گزينه  .14
»د« در بيت

شدن از خوا
در 3گزينه  .14

،2در گزينة 
وابستگي ماي

در 1گزينه  .14
گفت برادر«

برادري و هم
در 3گزينه  .14

در بيت گزين
.شاعر است

در 2گزينه  .15
،2در گزينة 

راضي است
  
  
  
 

erv.ir

41

42

43
44
45

46

47

48

49

50



  
 

 

@sanjesheduc

ظرافـت،   و
 دوره، يـن 
 ايـن . سـت 

 و هـا  طـرح 
ي روزمـره  

 آنهـا  از س 
 خلـيج  در 

ور توسـعه   

 مـدتي  اي 
 بـا  و ـالمي 

 پديـد  و ها 
 هـاي  نـاره 
 نيـز  كاشي

 شـد  سالم

ـت، ايجـاد   
  .د

 دوازده يان 
 نيز علوي 

ationgroup

و يافت بيشتري 
ا فلزي آثار از ي
اس فلـزات  روي ي 

ط با عباسي رضا
كه زندگي بود ن

پـس. رسـيدند  س 
داد اجازه ها دي

ن و نيز به منظـو

بـرا بود، همراه 
اسـال ــ  ايرانـي  ر 
شـهره سـاختن  

من و هـا  ايوان ها،
ك و آجر تركيب 

ا جهان قدرت ف
  .ند

امنيـ و نظـم  ي 
كردند كمك ت

شـيعي تسـنن،  ل 
سادات ايران ي

29/01/1399(  

توسعه فوالد از 
بسياري روي بر. 

طالكـاري فوي،

آقا نام به زرگي
اين نگارگري در 

فـارس خلـيج  و د
هلند و ها نسوي

 و فني اروپاييان

هنري و رهنگي
هنـر و فرهنـگ  
برپا ها، ويراني ي
ه طاق گنبدها، ن

از همچنين وره

تضعيف و تفرقه 
بمان غافل ها غول

برقـراري قلمرو، ش
تجار رشد به كه

اهـل جـز  به. ند
شهرهاي برخي ر

9جامع نوبت اول 

استفاده دوره ن
.گرفت قرار شته

صف عصر لزكاري

بز نقاش دوره ين
عباسي رضا ري

هند اقيانوس به
فرا ها، انگليسي 

ز دانش نظامي
  .ر كند

فر آثار از سياري
تأثير او تحت ن
بازسازي به و ند
ساختن عظيم، ي
دو اين در. بود ن

موجب سو يك
مغ نوظهور درت

گسترش. كرد د
ك بودند عواملي 

دادن  تشكيل مي
د. داشتند ثريت

20  
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اين در. بود كاري
رش اين هنرمندان

فل هاي ويژگي ز
  .بودند نيز ر

اين در. خود رسيد
نوآور ترين مهم. 
  .كشيد مي 

ب جديد دريايي 
به اول عباس ه

برداري از زه بهره
ي اروپايي برقرار

بس نابودي و هرها
جانشينان كه يد

دادن نشان مايل
بناهاي ايجاد ره،
گوناگون هاي يوه

ي از عباسي، فت
قد تهديدات از ه

رشد چشمگيري
جمله كارآمد از

دتاً اهل تسنن
اكثر نقاط، برخي

)2(اريخ 

زدهم؛ ادبيات و

فلزك هنر صفويان
ه بيشتر توجه د

ا يكي. است  ده
كا و كسب و ت

خ شكوفايي اوج
كرد گذاري پايه 

ران را به تصوير

هاي راه طريق ز
شاه. رسيدند راه 

وي به انگيز .ند
با كشورهاي اي نه

شه ويراني با كه
نپايي ديري اما. 

تم معماري و هنر
دور اين معماري

شيو به كاري شي
  .شد

خال با رزمشاهي
خوارزمشاه حمد

طور چ به ايران ي
ديواني ك د نظام

را عمد دوره اين 
ب در و بودند نده

 تا

سنجش ياز

صف رجسته عصر
مورد هنري آثار 

شد خوشنويسي
تجارت رونق جب

ا به اول عباس ه
را اصفهان كتب

ور صناف و پيشه

از كه بودند ياني
از نيز ها هلندي

كنن برپا تجاري 
دوستان مناسبات

ك ايران به مغول 
وقف و كند كرد

ه به ايراني تگان
م مهم ويژگي .د
كاش و بري گچ با

ش ها استفاده مي

خوار حكومت ي
مح سلطان كه د

خارجي و داخلي
ل و نقل و وجو

روستايي و ري
پراكن ايران هاي

    
 

 .رست است
  156صفحه 

رهاي ممتاز و بر
خلق در زيبايي

خ نغزي سخنان و
جنبه هنري، موج

 .رست است
  154صفحه 

ري در دوره شاه
مك نظيرش، بي 

هاي اص  و فعاليت
 .رست است

  146صفحه 
اروپايي نخستين 
ه و ها فرانسوي 
هاي پايگاه خود 

م تا كوشيد جي
 .رست است

  130صفحه 
چنگيزخان نگر

 معماري را متو
فرهيخت تشويق 

پرداختند هنري
با ها ساختمان ن
بناه زيباسازي و 

 .رست است
  114صفحه 

ياسي و درگيري
گرديد سبب يگر

 .رست است
  110صفحه 
د تجارت لجوقي

يد و توسعه حمل
 .رست است

  108صفحه 
شهر جمعيت بي
شهره در نيز) يه

www.sanjeshse

        
 

 
در 1گزينه  .15

ص 14درس   
يكي از هنر  

ز و خالقيت
و زيبا اشعار
جز ج به آثار

در 3گزينه  .15
ص 14درس   
هنر نگارگر  

هاي نوآوري
عموم مردم

در 2گزينه  .15
ص 13درس   
ها پرتغالي  

ها، انگليسي
براي فارس

تجارت خارج
در 1گزينه  .15

ص 12درس   
ويران هجوم  

هاي فعاليت
و راهنمايي

ه آثار آوردن
تزيين و بلند
تزيين براي

در 3گزينه  .15
ص 11درس   
اختالف سي  
د سوي از و

در 4گزينه  .15
ص 10درس   
در دوره سل  

هاي جدي راه
در 2گزينه  .15

ص 10درس   
مذهبي بافت  

امامي( امامي
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 مـذهب  ن 
 و غزنـوي   

 كـه  نيـاني 
 در آنكـه  ز

  .فت

 پيام. روند ي
 خـواه  ران، 

 پـذيرش  و
 ايـران،  به 

. شده اسـت 
و  اسـالمي 

 شـكوفايي  

 از يكـي  ن، 

را به  )لغان
 خصـوص  ه 

 شـده  ـاب 
 از بردن سم

 و جنـگ  ه 
 مذكور هاي

 سـرزمين  

ationgroup

پيـروا. بودنـد  ن 
حكومـت دو و 

ايراناز  برخـي  ن، 
از پـس . زيدنـد 
ياف فزوني سالمي

مي شمار به آن 
ايـر ساكنان .بود

و درك نـابراين، 
مسلمان  اعراب

تر بيان ش  جامع
 عـالم  بـه  هنـد 
و فكـري  و مـي 

هرمـزان شـنهاد 

مبل( داعيان ي از
بـه خالفت، ركز

حسـ و زيركانـه  
اس بدون سپس 

بـه ديگري از س
ه پيمان محتواي
آن مـردم  كردن

29/01/1399(  

ايـران نشـين  عه
عباسي خالفت 
  .داشتند 

ايـران بـه  سـالم 
ور اهتمـام  ـالم 
اس معارف و لوم

مخاطب جهان 
ب ايرانيان براي ن

بن بودنـد؛  نجـي 
اجرت گسترده

تر و ها دقيق ينه
ه و مصر يونان، 

علم هـاي  شرفت

پيش بـه  او .گـردد 

ي شبكه منظمي
مر از دور مناطق

بسـيار  عباسي 
و كردند مي ان

پس يكي را مصر 
مح كه دهد مي ن

نك تيجه مقاومت

9جامع نوبت اول 

شيع مراكز ترين
مخالفان ترين م

قرار آزار و قيب

اس ورود ابتداي ز
كـ و فقـه  ديث، 
عل به توجه دند،

مردم تمام و ت
دين اين هاي ت

من ظهـور  و ـنم 
مها. نبود شايند

بت به ساير گزي
ايران، هاي مدن

پيش در زيادي ار

گ ه دوم بـاز مـي  

عباسي خاندان ،
م را خود هاي ت

داعيان تبليغات
بيا را پيامبر يت

شهرهاي و دند
نشان تاريخي، ع

 مصر، بيشتر نتي

21  


ج( علوم انساني 

ت مهم جمله از م
مهم گروه، اين. 

تعق مورد ها ومت

از. هرت داشتند
حـد قرآني، علوم
شد مسلمان يران

است جهاني يني
جذابيت جمله از 
جهـ و بهشـت  ه 
ناخو و دشوار ن
  .شد آن 

همين دليل نسب
تم فرهنگي و مي

تأثير بسيا رجمه

ن خطاب، خليفه
  .اد

هجري دوم قرن
فعاليت كانون ن،
ت .بودند داده رار

بي اهل به امويان
 .  

داد شكست را ي
منابع در سلمانان

ت مسلمانان در

زدهم؛ ادبيات و

قم و ساري گان،
بودند پراكنده ن
حكو اين سوي ز

دوستي شه و علم
ع شامل سالمي،

اي مردم از ثيري

دي اسالم: رتند از
اسالمي، آداب و

بـه معتقد و ست
چندان آنان براي

به گرويدن و م

مده است و به ه
علمي آثار انتقال 

تر نهضت. ن بود

عمر بن زمان به
مدينه تشكيل دا

ق اوايل در اموي
داعيا اين. كرد ي

قر بود، عرب جر
ا ستم و ظلم و 

خواندند  فرا مي

رومي لشكريان ي،
مس با مصريان ح

فتوحات. س دارد

سنجش ياز

گرگ ري، ،)سبزوار
ايران روستاهاي 
از هميشه دليل 

و خردورزي به ر
ا معارف ترويج 

كث جمعيت جري

دن ايرانيان عبار
و مناسك سادگي

يكتاپرس يهودي، 
ب اسالم، مكتب 
اسالم با ايرانيان 

ن جمله كتاب آ
و اقتباس نبش

در دوره عباسيان

ب اسالمي دوران 
وان جند را در م

حكومت ا با رزه
سري فعاليت مي

مهاج هاي قبيله ي
اميه بني حكومت

ومت آل محمد

نبردهايي طي ن
صلح هاي پيمان 

المقدس صلح بيت

    
 

س( بيهق. كردند
و شهرها در يز
همين به و دند

 .رست است
  96فحه 

دور هاي گذشته
و تدوين به دند،
هج چهارم و وم

 .رست است
  99فحه 

ر در اسالم آورد
س و اسالم ابري
و مسيحي خواه

پيام و توحيدي 
شنايي تدريجي
 .رست است

  72فحه 
سوم دقيقاً همان

جن ترجمه، ضت
 به زبان عربي د

  .مانان داشت
 .رست است

  70فحه 
در ديوان سيس

سير ايراني، ديو
 .رست است

  63فحه 
مبار و مخالفت ي
كه به صورت س 
درگيري گرفتار 

حك معايب خست،
حكو به را مردم 

 .رست است
  51فحه 

مسلمان اعراب ل،
بررسي. گشودند

به قرار داد ص دي
  .بود اسالم ه

 .رست است
  30فحه 

www.sanjeshse

ك مي زندگي
ني اسماعيليه
بود سلجوقي

در 3گزينه  .15
صف 9درس   
گ از ايرانيان  

شد مسلمان
سو هاي سده

در 3گزينه  .15
صف 8درس   
عوامل مؤثر  

برا و برادري
خ و زرتشتي
بيني جهان
آش ساز زمينه

در 3گزينه  .16
صف 7درس   
در عبارت س  

نهض از منظور
ترجمه آنها

تمدني مسلم
در 2گزينه  .16

صف 7درس   
پيشينه تأس  

فرماندهان ا
در 1گزينه  .16

صف 6درس   
گيري اوج با  

.وجود آورد
كه خراسان

نخ آنان. بود
خاصي، فرد

در 2گزينه  .16
صف 5درس   
حال هر در  
گ صلح به يا

زياد شباهت
سپا برابر در

در 1گزينه  .16
صف 4درس   

erv.ir
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 گـاه  هـر  ،

 ن ويژگـي 
 نگاري ريخ

 و اي حيـه 
 كشـورهاي 

 نظـام  ـوع 
 حـدود  زي 

  .است 

. باشـند  عه

 كشـور  كـه 
 درياي) ت

 ضـرر  دون

 و شرعي ن
 در دينـي   

ationgroup

شود نزاع و مني

ترين مهم. كند مي
تار. كردند كر مي

نا صـورت  بـه  ك 
ك سياسي  نظام 

نـ ايـن  در. سـت 
مركـز حكومـت 

متمركز گذاري 

منازع و اختالف 
  .شود ي

 

ك گوينـد  مـي  ي
است متر 1852 
بد عبور و مرور ق

موازين رعايت با 
هـاي ارزش بـه  

29/01/1399(  

دشم مانع و كند

م ذكر اسناد، ن
ا عيناً آنها را ذك

كوچـك بخـش  
.دارند حيه خود

الگوس اين گامان
ح امـا  شـود  مـي  

سياست و ذاري

يا آرامش و بات
مي اعمال آنها بر 

داخلي هاي آب) 
با برابر دريايي ل
حق منطقه آن ر

و راحتي به خود
توجـه  و ـالمي 

9جامع نوبت اول 

ك رسيدگي ها ف
  .افت

آورد با را واحد 
ها رفي در روايت

  .رفت كار مي

چنـد  يـا  يـك  
اي در ناح ي ويژه

گ پيش از فرانسه
تقسيم هرستان

گذ قانون نظام و 

ثبا براي عاملي د
اي ويژه مراقبت

)به طرف ساحل
مايل هر( دريايي
در كشورها ساير

خ مخصوص اي
اسـ ايدئولوژي ي

22  
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اختالف به تا شت
يا الني ادامه مي

د درباره موضوع
هيچ دخل و تصر
 صحابه ايشان بك

فقـط  اسـت؛  ت
سياسي و اجرايي

ف كشور و يافته 
شه و استان نند
محدود محلي ت

توانند مي و رند
م و نظارت و ارد

به(شت خط مبنا 
د مايل 12 دود
س اما درياست ور

فضا در بانوان: د
تجلي جغرافيايي

)2(غرافيا 

زدهم؛ ادبيات و

نداش وجود يثرب
د براي مدت طو

متعدد و مختلف
نگاران، بدون ه 

 سيره پيامبر و

ساخت تك صورت
سختار اختيارات 
  .ين نوع است

راه جهان نقاط 
مان تر كوچك ي
اختيارات نظام ع

تأثيرگذا همسايه
د وجود مرزها ه

هاي پش به آب. ت
حد تا دريا سمت

مجاو شورك به ق

گذارد ي تأثير مي
ج فضاهاي نوع ن

  جغ

سنجش ياز

يث در قدرتمندي
آمد مي پيش له

م هاي روايت ي،
تاريخ كه بود ن

ضبط سخنان و

ص به كشور ظم
 مناطق خودمخ

از اي انگلستان و 

ديگر به اروپا ز
اداري و سياسي ي

نوع اين در. كند

هم كشورهاي با 
به نسبت زيادي

جزر در درياست
س به مبنا خط از 

هم متعلق آن كه

ضاي جغرافيايي
اين ساختن. نند

    
 

ق سياسي مرجع 
قبيل چند يا دو ن

 .رست است
  17فحه 
روايي نگاري ريخ
اين در نگاري يخ
ض و ثبت براي غاز

 .رست است
  139صفحه 

اعظ بخش نظام، 
شوند و مي داره
آذربايجان وري

 .رست است
  138صفحه 

ا ساخت تك ي
واحدهاي به شور
ك مي تعيين را ها

 .رست است
  134صفحه 
كشور يك وابط
ز حساسيت يل،

 .رست است

  131صفحه 
ترين حد ج ايين
.آنهاست مالك
ك شود مي ميده

 .رست است
  124فحه 

ها بر فض حكومت
كن مي تفريح و ش

  .است المي

www.sanjeshse

كه آنجا از  
ميان جنگي

در 3گزينه  .16
صف 2درس   
تا در مورخ  

تاري نوع اين
آغا در روايي

  
 

در 1گزينه  .16
ص 10درس   
نوع اين در  

اد خودمختار
جمهو عراق،

در 3گزينه  .16
ص 10درس   
سياسي نظام  

كش سياسي،
آنه اختيارات

در 2گزينه  .16
ص 10درس   
رو در مرزها  
دلي همين به

در 1گزينه  .16

ص 10درس   
مبنا پاخط   

م دريا مجاور
نا سرزميني

  .دارند را
در 2گزينه  .17

صف 9درس   
ايدئولوژي ح  

ورزش ديني
اسال حكومت

erv.ir
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 بـه . سـتند 

 كه طوري 
 هـا  كشـتي 

 قابليـت  ـز 

 بـه  و هنـد 
 ماليـات  و 

 ــ  تصـادي 

. دارنـد  ـرار 
 بـه  جديدي

 نـاگزير  يع

 مـزارع  نكه
ه اسـتفاده   

 و معيارهـا  
عوامـل  « ت 

ationgroup

هس حكومت يا ت

به دارد؛ متازي
ك توسـط  و ـايي 

نيـ و شـده  جـا  ه 

ده كـاهش  خـود 
گمركي هاي رفه

اقت هـاي  حاديـه 

قـ محققـان  و ن 
ج هاي گزينه له

صنا اين. )كنند
  .د

اين دليل به ولي،
عـالوه بـه . سـت 
  .رساند ي

انتخاب. گيرد ي
اسـت ممكـن  ـا 

29/01/1399(  

مديريت نظام ك
  .ندارند اجرا 

مم و ويژه جايگاه
دريـ نقـل  و مـل 

جابـه كاالهـاي  

خ اقتصاد و نايع
تعر وضع: از اند 

اتح تشـكيل  ص،

متخصصـان از ه 
هر سال همراه ن
ك خود نصيب ي
اند جهان ديگر ي

محصو تك شت
اس زيـاد  خاك ن

مي آسيب نواحي

مي صورت او كار
معيارهـ اين. ارد

9جامع نوبت اول 

يك  اراده سياسي
و قابليت اعمال

ج دريايي نقل و 
حم طريـق  از د،

زيـاد  وزن جود
  .دارد رتري

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

اسـتفاد و شرفته
تلفن هاي گوشي 

بيشتر سود بت،
كشورهاي به شده

كش در زيست، ط
شدن ضعيف و ش

ن اين زيست يط

دان و شيوه ك ي
دا بستگي دان ي

 كرمان
 ـارجي 

 پديـد  
 سـوبات 

 باقي ر

23  
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حد اعمال زي
فرمانروايي، ق هاد

حمل ،)دريايي 
شوند مي جا جابه
وج با ها هزينه ن
بر نقل و حمل ي

و و صادرات( جي
اين از برخي .هند

دوره در كاالها ي

پيش فناوري حور
توليدكنندگان 

رقاب در و بيفتند
ش توليد كاالهاي

محيط ارشناسان
فرسايش خطر د،

محي به نيز مزارع

جغرافي يك تفكر
جغرافي تحقيق و

ك استان در هداد
خـ و داخلـي  ن 
قـديم  هـاي  چه

رسـ اين در شكل
تر سخت هاي ش

زدهم؛ ادبيات و

مر خطوط. ست
نه  اراده سياسي

و هوايي زميني،
ج كه كاالهايي ن

بود تر پايين يل
هاي شيوه ديگر ر

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

مح يع عمدتاً بر
مثال، براي( ست

ب جلو ديگر گان
كا كردن صادر و

كا نظر از: باشد ي
يابند مي تصاص
م اين در ميايي

ت طرز براساس و
و مطالعه هدف 

ت در منطقه شه
گردشـگران براي

درياچ از جامانده
ش  و موازي 
بخش و برد مي ود

سنجش ياز

اس قلمرويي و رز
و مديريت بعد،

ز( نقل و حمل 
وزن نظر از هاني
دلي به دريايي قل
بر دوردست، ي

منفي تأثيرات كه
كارها يابند، ست
كردن ممنوع يا د

تجاري آزاد ناطق

اين صنا: تند از
است رقابت و وري
سازندگ از تا كنند

و دنيا روز هاي ي

 اين صورت مي
اخت محصول ك
شيم هاي كش ت

و است غرافيايي
به ناحيه، يك د
  .باشد »

غرب بيابان لوت
ب منطقه طبيعي
ج به نرم رسوبات

شيارهايي باد ل،
خو با را نرم خش

    
 

 .رست است
  120فحه 

مر داراي سياسي
ب به حد آن ر، از

 .رست است
  110فحه 

مختلف هاي ش
جه درصد تجارت

نقل و حمل. گيرد
ها مسافت تا كاال

 .رست است
  108فحه 

اينك شورها براي
دس عه اقتصادي

محدود  وارداتي،
من ايجاد و اي قه

 .رست است
  96فحه 

 صنايع نو عبار
نوآو مبناي بر ها

ك مي اضافه بلي
فناوري با ارتباط

 .رست است
  92فحه 

به 4حيح گزينه 
يك كشت به ادي
آفت و كودها د از

 .رست است
  5فحه 

كاري صرفاً جغي 
حدود تعيين ي

»انساني عوامل« 
 .استرست 

  47فحه 
در غ ها كلوت ين
ط هاي از جاذبه و
ر در ياردانگ يا 
سال ها ميليون ي

بخ تدريج به. ند

www.sanjeshse

در 1گزينه  .17
صف 9درس   
هر ناحيه س  

عبارت ديگر
در 3گزينه  .17

صف 8درس   
روش بين در  

حدود نود د
گ مي صورت
ك جايي جابه

در 4گزينه  .17
صف 8درس   
معموالً، كش  

و توسع رونق
كاالهاي بر

منطق تجاري
در 2گزينه  .17

صف 7درس   
هاي ويژگي  

آنه پيشرفت
قب هاي مدل

ا برقراري به
در 4گزينه  .17

صف 4درس   
عبارت صح  

متما ساليان
مداوم و زياد

در 1گزينه  .17
صف 1درس   
بندي ناحيه  

ها برا مالك
يا »طبيعي

در 3گزينه  .17
صف 4درس 

تري برجسته  
و دارد وجود

است كلوت
طي. آيد مي

كن مي ايجاد
  .مانند مي

erv.ir
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 ش انتقالي
فصـول   و ب 

 شـود؛  يـاد 
 اسـت  كـن 

دارد  جـود 

 فردي و 
 تصرف و 
 دسـت  از 

 و باشند ه

 اي جهان

 و بشـر  ت 
 مناسـب  خ 

هـا و   رسانه

 راسـالمي 
 سـالمي 

 دليـل  بـه 

ationgroup

گردش مدار بر ين
شـب و روز طول

زي يا كم آن عت
ممك يا دهد  مي

و همـاهنگي  و 

ذهني جهان ه
دخل آن در ف

فرهنگـي  هـان 

داشته ي مختلف

ها ارزش و عقايد

ثابـت هـاي  سـش 
متغير پاسـخ ي

 . وجود آمد

.  
ر ژهيبه و ي علم

غير هـويتي  راي
ا توانمنـد  گ
ب استعماري اد

29/01/1399(  

زمي محور بودن 
ط و تاريك و شن

و وسع برود بين 
ورزي را كاهش

پيوسـتگي  وعي

اين ديدگاه در
مختلف جوامع

جه برابـر  در را د 

هاي ارزش و قايد

ع و تحقق سترش

پرس بـه  پاسـخ  ي 
نيازهاي و ها سش

به ستميقرن ب ي

را برپا كرد تير
و يفرهنگ يها

اينكه دار وجود 
فرهنگ با ستقيم

استبدا مقابل، 

9جامع نوبت اول 

مايل. كنند نمي
روش منطقه عت
  .شد

از ناحيه يك ص
يك ناحيه كشا 

نو مكان، هر هاي

د. دانند مي ويني
ج ها و  فرهنگ

خـود اسـتقالل  

عق سنجش براي

گس زمينة تا كند

توانـايي بايـد  ي 
پرس اين به خود،

يمستعمره، ط ي

بشر خيتار يدار ه
از ابزاره يقتصاد

با قومي تبداد
مس رويارويي ز
در. كند حفظ ا

  

24  


ج( علوم انساني 

ن دريافت را شيد
وسع انتقالي، و ي

وبي متفاوت باش

خاص هاي ويژگي
كسالي، وسعت

  

ها پديده و اجزا ن

  

تكو و ذهني هان
كه است خامي
و ندارند هميتي

ب ميزاني و معيار
  .د

كن ايجاد ها نسان

جهـاني  فرهنگ
خ هاي بنيادين ش

يكشورها ةطلبان
  .د
برده نيتر بزرگ 
و اق ياسيس ،يم

است كه است ين
ازنداشـت،   سالم
ر خود ديني هر

)2(شناسي  عه

زدهم؛ ادبيات و

خورش انرژي وي
وضعي حركت ي

ره شمالي و جنو

و است ممكن ي
خشك وقوع يا حيه
.كند تبديل زي

ميان همچنين 
  .سازد ي

جه از تر مهم را 
خ مادة كويني

اه جهان تكويني

توانند م ند، نمي
كنند دفاع ي خود

ان در را سئوليت

باشد؛ عقالنيت
ارزش و عقايد س

استقالل ط يها
آشكارند انيمجر

يالديجدهم م
نظام ياز ابزارها 

اين استعماري داد
اس جهان از ارج

ظاه هر اسالمي،

جامع

سنجش ياز

مساو زمان مدت
طي كه شود مي 

در نيمكر و تلف

طبيعي عوامل يا 
ناحي يك از ييان

غيركشاورز اي يه

.دارد هايي ژگي
ها متفاوت مي ن

فرهنگي جهان 
تك جهان و ست
ج و ذهني جهان

نباشن قائل يقتي
هاي ارزش انيت
مس و تعهد حيه

ع از سطح دو ي
براساس و باشد ه

ه جنبش يريگ ل
رگران پنهان و م

هجسدة هفدهم و 
شيعمارگران ب

  .كنند ي

استبد با قومي د
اي خا پيشينه و 
ظواه رعايت با د

    
 

 .رست است
  23فحه 

هاي زمين در م 
موجب خورشيد

مخت نواحي در ل
 .رست است

  16فحه 
انساني هاي يت

روستا مهاجرت 
ناحي به را ناحيه
 .است رست
  4فحه 

ويژ زمين روي ر
ن را از ساير مكان

 .رست است
ديگر گروهي: م
آنهاس فرهنگ 
ج ديدگاه، اين ز

 .رست است
حقي به هايي كه

حقا توانند از مي
روح بايد جهاني
  .آورد راهم

داراي بايد جهاني
داشته متغير را 

 .رست است
پس از شكل نو ر

استعمار، نو مار
در سد اروپايي ر

استع، فرانو مار
يالعات استفاده م
 .رست است

استبداد هبردي
پشتوانه اينكه 

كوشيد مي و كرد
www.sanjeshse

در 3گزينه  .17
صف 3درس   
همه بخش  

خ دور به آن
سال مختلف

در 3گزينه  .17
صف 2درس   
فعالي اثر در  

مثال، براي
ن آن كلي به

در 2گزينه  .18
صف 1درس   
د مكان هر  

كه آن مكان

 
 

در 4گزينه  .18
دوم ديدگاه  

تابع افراد
از .كنند مي
  .دهند مي

در 1گزينه  .18
ه فرهنگ -  

در نتيجه، نم
ج فرهنگ -  

فر را شمول
ج فرهنگ -  

هاي پرسش
  .بدهد

در 3گزينه  .18
استعمار -  
استعم در -  
استعمار -  
استعم در -  

اطال يفنّاور
در 2گزينه  .18

راه تفاوت -  
دليل به بود

ك مي دوري
erv.ir
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اي   چـاره  

 داوري ان  
 خـدمت  ر

 اسـت  شده

 طلـبِ  ـا 

 فـراهم  را 

  

 و هـا  نـت 
 ايـن . دنـد 

 و نـژادي  

 انباشت ج،

 دولت خلة

 را عـدالت 

 ابعـاد  ـه 
 ضعف قط

هـاي   ران 
 فقـر  الش

 و عقـل  ه
ationgroup

غـرب، جهان

علـم، تـو ايـن  .
در ،ابـزاري  ش 

ش ديني جديد 

دنيـ رقيبانِ ن

كليسا  اقتدار

.آورد فراهم را 

كن(بـزرگ   بابان
كرد اعـالم  ديـن 
خصوصـاً  و خي 

تدريج به ولي د
  . كاست ي

مداخ نوع هر لف

  .د
ع و كـرد  بـاز  ت 

بـ را فقير و ي
فق نه فقير رهاي

بحـر از ناشـي 
چا با اغلب صادي

را از شـناخت  و 

29/01/1399(  

ج فرهنگي و ي

  .شد مايان

 آورد مـي  ديـد 
دانـش صـورت  ه 

هاي نهضت خي

عنوان به محلي

ريختنفروي 

اي روشنگري

ارب ها و فئودال ت
د از را خـود  يي

تـاريخ غرافيـايي، 

اي بو منطقه و ي
سياسي مرزهاي ت

مخا دانستند و ي

قائل نبود فقرا ز
صاحبان ثـروت ي

كشورهاي غني
كشور مشكل وه،

ن فشارهاي د،
بحران اقتص يل،

بـود و جهـان  ت

9جامع نوبت اول 

اقتصادي زهاي

نم اسالمي جامعه

پد سكوالر جربي
بـه و صرفاً) تند

برخ رشد و دايش

م هاي و قدرت

هاي زمينه نطنيه،

ها فلسفه ترش

حاكميت به نجر
جداي رسمي طور

جغ هاي ويژگي 

قومي هاي ياست
اهميت از طات،

مي جامعه شرفت

از دستگيري و ت
براي را استثمار

ك بين نزاع و ش
گرو نظر اين از .

دارند كه رهايي
دلي همين به ؛د

شناخت راه ترين

25  


ج( علوم انساني 

نيا تأمين راي

ج در هلي دوباره

تج علم نوعي ود،
نيست حسي ها ده

پيد سبب جهان،

و پادشاهان س،

قسطن فتح الخره

گست زمينة ردم،

من كليسا قدرت
ط كه به گرفتند

با بلكه ديني ي
  .آمدند پديد 

سي حمايت مند
صنعت ارتباط ش

پيش ضامن را يه

حمايت به اشت،
ا راه اقتصادي، 

چالش برند كه ي
.دارند توجه يز

ابزار از ستفاده
دهند مي نتقال

معتبرت كليسا ء

زدهم؛ ادبيات و

بركرد،  مي عمل 
  .شت

جاه رفتارهاي و

شو محدود جربي
پديد اين زيرا(د 

ج ديني عنوي و
  .شود ي

رنسانس دوران ر
  . د
باال و مسلمانان 

مر زندگي و رها

ق تدريجي زوال 
گ شكل هايي لت
هويتي با نه را ود
طريق اين از د

نيازم خود، ازين
گسترش و مليتي 

سرماي صاحبان

دا اقتصادي و 
آزادي ويژه به و

مي كار به كساني
نيز آن فرهنگي

  .نگي آنهاست

اس با بينند، مي 
ا خرد نندگان

  .شود مي 

آباء شهود و س

سنجش ياز

غرب جهان طة
نداش اسالمي گ
و هنجارها ها، ش

تج و حسي خت
ندارد را انساني ي

  . گيرد ي
مع ابعاد به غرب

ياد ميانتيسم 

د تا شد سبب ا
كنند پيدا هور
با اروپاييان جهة

رفتار هنجارها، ح

:سكوالر اسي
دول فرانسه قالب
گذشته، خو هاي

جديد هاي ملت ـ

آغا هاي حركت ر
چند بزرگ هاي

ص فعاليت زاديِ

فردي ويكردي
و آزادي شعار بر

كس را ستعمارزده
ف ابعاد به ند و

فرهن ودباختگي

كه هايي سيب
توليدكن و عيف
افزوده آن دامنة

مقدس كتاب ي،
    

 

سلط و ية قدرت
فرهنگ مظاهر

ارزش ،خالفت ن
 .رست است
شناخ شنگري به

هاي آرمان و ها ش
مي قرار انسان ي

غ جهان گزينشي
پروتستاعنوان  

 .رست است
كليسا اقتدار تن

ظه و بروز صت
مواج ي صليبي،

سطح در رايج ي
 .رست است

سيا هاي قدرت
انق با نهايت، در 

ه حكومت خالف
دولت ـ. ناختند

 .رست است
در محوررمايه

ه شركت آمدن 
 .رست است

آز ،ليبرال دازان
  .ودند

رو بيشتر اوليه م
ب تكيه با اوليه م
  .ت

 .رست است
اس و استعمارگر ح

كنن نمي محدود
خو بلكه صنعتي

 .رست است
آس وجود ان با

ضع اقشار به را
د بر و خورد مي 

 .رست است
وسطي قرون گ

www.sanjeshse

سا در اينكه
م حذف جز

دوران در -  
در 2گزينه  .18

روش وقتي -  
ارزش دربارة
دنيوي اهداف

گ رويكرد -  
با آن از كه

در 1گزينه  .18
ريخت فرو -  

فرص كليسا،
هاي جنگ -  

  .كرد
دنياگرايي -  

در 4گزينه  .18
ق پيدايش  

.شد) لردها
خ بر ها دولت
شن مي قومي

در 4گزينه  .18
سر اقتصاد  

پديد ثروت،
در 3گزينه  .18

پرد نظريه -  
بو اقتصاد در
ليبراليسم -  
ليبراليسم -  

گرفت ناديده
در 1گزينه  .19

اصطالح دو  
م اقتصادي
 و اقتصادي

در 2گزينه  .19
دار سرمايه

ر اقتصادي
پيوند غنا و

در 4گزينه  .19
فرهنگ در -  

erv.ir
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 هاي رفت
 هـاي  وري

 در هـا  ـت 

 ني نخسـت   

  .د

 توجيـه  ـا 

  .دادند مي 

در . ه آن را    
اقبـال  » ـه 

ationgroup

  .د

معر به تگي آن
داو از علم جربي،

حركـ ايـن  از ي 

  

بـه مـوازات ير 
  . رت يافتند

دانستند يم صت

بـ تنهـا  دينـي  ي 

قرار خود  شعار
  .هد

فاً دسـتيابي بـه
موج زخودرفتـ« 

29/01/1399(  

معرفتي انجاميد 

  معنويت

وابست همچنين
تج علم هاي ديت

هـايي ، نمونـه مي

.نداشتنديقي 

گـريدي جتمـاع 
روشنفكران شهر

فرصرا  آناني اد

و رفتارهـاي هـا 

  .د
را ثروت ناسب

ده مي نشان را ت

دارد نـه صـرف ـي 
تالشگر مصداق

9جامع نوبت اول 

بحران به دريج

  ي
 

م بحران: ي خود

هم و تجربي ش
محدود شدن ن

اسالم شورهاي

عمي شناخت رب

اج انيـ جر ،يالم
سل دوم آن به ر

و اقتصا ياسي س

ه گرايش رهنگ،

آمد وجود به تان
من توزيع و ماعي
كنتنظرية ودن

 آرزو را بيان مـي
ت و اين انسان تال

26  


ج( علوم انساني 

تد به و گرفت رار

  معنويت ران
معرفتي بحران 

 معرفتي حران
وي هويت ديني

دانش علميِ هاي
روشن با بيستم، 

  .ستاز آنها 
كش ديگر در او 

غر فرهنگ از ب،

اسال يكشورها
نورالفكران و نس

حضور بلكه، د

فر اين در. شد ح

انگلستا در دي
اجتم عدالت يه،

بو خطا بيستم، 

يدن به هدف و
سان مدنظر است

 فلسفه

زدهم؛ ادبيات و

قر ترديد مورد ي

بحر :دروغين و 
:مدرن پست ي

بح: خود جهاني
هاي غربي به سو

ه محدوديت ه
قرن اول نيمة ر

  . شد حدود

يرويو پ يم اله
شاگردان و ي

غرب به آميز ض

در ك يغرب يا
اين جريان به من

كردند ينمخطر 

مطرح آشكارت 

ميالد 1820 ال
اولي ليبراليسم از
قرن اول نيمة ر

 انسان براي رسي
الت اساسي انس

سنجش ياز

.  
معرفتي روش ن

كاذب هاي ويت
هاي جريان گيري

ج حضور توجيه 
ن ساكن كشوره

كه شد آغاز امي
در .شد آشكار

مح طبيعي امور 

احكام قيت عم
اسدآبادي دين

اعترا رويكرد ود

ها و نفوذ دولت
نسل اول ا .رفت

مارگر احساس خ

صورت به الريسم
  .دارند

  :ت
سا در اقتصادي

ا انتقاد با ستي
در جهاني بزرگ

كوششالش و 
ي پاسخ به سؤا

  6حه 

    
 

شد مي گرفته ه
اين ،رنسانس ن

 .رست است
معنو شيدن بازار

گ شكل و شنگري
براي غرب جهان

ه شدن مهاجران
 .رست است

هنگا جديد فتي
آ غيرحسي و 
به و برداشت ت

 .رست است
شناخت به معناي

الد سيدجمال ت
  .است م

 .رست است
وجو با نخستين،

 .رست است
استعمار و يري

شكل گر يسالم
 .رست است

استعم يكشورها
 .رست است

  :م
سكوال مدرن، گ
د شدن مطرح ن

 .رست است
هاي نادرست ينه

ا بحران خستين
سوسياليس جوامع
ب جنگ دو وقوع

 .رست است
شاره به ميزان تال
ي هم؛ تالش براي

صفح 1درس . ت

www.sanjeshse

ناديد تجربه
دوران در -  

در 2گزينه  .19
بخش رونق -  
روش افول -  
ج ناتواني -  
فراخوانده -  

در 3گزينه  .19
معرف بحران  

غيرتجربي
دست ارزشي

در 3گزينه  .19
ب فقاهت -  
اقدامات -  

اسالم جهان
در 4گزينه  .19

ن بيدارگران  
در 1گزينه  .19

يگ با شكل  
اس دارگرانيب

در 1گزينه  .19
نسبت به ك  

در 3گزينه  .19
عبارت سوم  
فرهنگ در -  

امكان دنيوي
در 2گزينه  .2

بررسي گزي  
نخ: 1گزينه   
ج : 3گزينه   
و:  4گزينه   
 
  

  
در 2گزينه  .2

اين بيت اش  
تفكر فلسفي
الهوري است
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شده است و 
ـر فلسـفي    

شناسـان   ه 

رسـتي يـا     
كري خـود  

مفهـوم  «ه     
 4درس ) 3

 دانشـمند      

جلـوه دادن  
وري  سـخن    
قيـام  مـل       

  47ه 

كسان عمل 

ي برسـد و       
يـن قبيـل     

ه فقط  بلك
 7درس ) 4

ي بـود كـه     
يت احكـام  

ationgroup

 تفكر فلسفي ش
ال تمـرين تفكـ

ي توسط جامعـه

ـافتن دالئـل در
هاي فك ت بنيان

خسـتين بـار بـه
3رد گزينـه  . (ت

 از كسـاني كـه

 به دنبال حق ج
سـايه جـدل و س
ن بـود نـه از عوا

صفحه 6درس . م

اصل يك(ه سوم 
  52صفحه  

الل، بـه حقـايقي
اي رياضـي از اي

آيند  دست نمي
4رد گزينـه  . (د   

ي روش تجربـي
يات اشياء قطعي

29/01/1399(  

م پرداخت وارد
خ برآمده در حا

  5صفحه  1س 

 مسائل اجتماعي

و يـ) 4و  3ينـه  
در اين صورت. ت

  21حه 

بـراي نخ) يدس
ا ذكر كرده است

دا كـردن آنهـا
4  

سياري از مردم
طلبـي در س حـق 

ش سوفسـطائيان

ايم ت خود پي برده

ق است با قاعده
7درس . آيند ي

چيـنش اسـتدال
هـا ي از دانستني

اس و تجربه به
جربـه درك كـرد

هـاي  محـدوديت    
به همه خصوصي

9جامع نوبت اول 

هاي دسته دوم ش
نبال يافتن پاسخ

درس. خ رسيدن

ر شيوه بررسي

رد گزين(چرايـي  
 باورهاي نادرست

صفح 3درس . يم

پارمني(او ) 4و  1
 تفاوت آن دو را

كنند و جد ن مي
0صفحه  5س 

گ شده بود و بس
گرفت و ح ه مي

ـه و جـدل روش

 به امكان شناخت

مطابق 2گزينه ). 
ود به وجود نمي

تفكـر و چرفاً بـا   
بسياري. گوييم ي

ش از طريق حوا
ن با حـس و تج

يـن اشـكاالت،
به در دستيابي ب

27  
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وسته به پرسش
ي گرفته و به د

به پاسخ نه لزوماً 

، تأثير زيادي د

چآموختن . ست
و كنار گذاشتن

كني ل كسب مي

1(رد گزينه . رد
ه دقيق كرده و

ي دانشمند بودن
در. بنامند» دانا

رنگ يان مردم كم
 و فضيلت فاصله

مغالطـه. افراخت

وياي آن است كه

)آيد ي پديد نمي
ها خود به خو ده

و صـر) 1گزينـه  
مي» خت عقلي

هاي اين دانش ني
توان  خدا را نمي

يكـي از اي.  آورد
ين ناتواني تجرب

زدهم؛ ادبيات و

و با جديت و پيو
هايي را جدي سش

تن پاسخ است

عي شكل گرفته،

بوط به زندگي ا
ورهاي درست و
شخصيتي مستقل

به كار بر) غورس
فه هستند توجه

كساني كه ادعاي
«ي به غلط مرا 

الق و فضيلت مي
 آتن از حقيقت
 و فضيلت را برا

گو... نوشيم و يا  ي

ر معلوليعلتي ه
عده اول كه پديد

رد گز(ي تجربـي  
شناخ«ها  ل دانش
دانستن. نه است

الً ذات و صفات

تعددي را پديد
چني هم. ن باشد

66  

سنجش ياز

تفكر عبور كرد و
شد و چنين پرسش
 تالش براي يافت

فه علوم اجتماع

 در باورهاي مرب
پذيرفتن باو) 2 

رسيم و ش ي مي

فيثاغ(ين بار او 
اهيم اصلي فلسف

 براي شناخت ك
ه كه گروه بزرگي

وفسطائيان، اخال
يطي كه جامعه
قراط پرچم علم

3  

كنيم، يا آبي مي ي

از هر ع(عده دوم 
طابق است با قاع

هاي فاده از يافته
به اين قبيل. ند

گو فه نيز همين
مثال. آيد ست مي

كاالت نظري مت
هاي مهم انسا ل

6صفحه  8رس 
    

 

 .رست است
ول تف از مرحله ا

ارد اين وادي ش
كر فلسفي مهم
 .رست است

دگاه كه در فلسف
  16صفحه  2 

 .رست است
 فيلسوفانه، غور

رد گزينه(ورها؛ 
 و به آزادانديشي

 .رست است
فظ فلسفه را اولي

كه از مفا» شدن
   32و 

 .رست است
وجوي من ست

تند، سبب شده
 .رست است

هاي سو  انديشه
در چنين شراي 

شد، سق رنگ مي
37صفحه  5س 

 .رست است
  46فحه 

 .رست است
 فردي صحبت مي

 .رست است
طابق است با قاع

مط 4گزينه ) ت
 .رست است

ست بدون استف
گذاري كن را پايه

فلسف) 3 گزينه 
قل محض به دس

  54و 
 .رست است

 تفكر عقلي، اشك
گوي سؤال  پاسخ

د. برد  ميان مي
www.sanjeshse

در 3گزينه  .20
اگر انساني  

همين كه وا
در تفك. است

در 3گزينه  .20
اين دو ديد  

درس. دارد
در 1گزينه  .20

انديشيدن  
نادرستي باو

سازيم را مي
در 2گزينه  .20

گويند لف مي
ش«و » بودن

و 31صفحه 
در 1گزينه  .20

كاوش و جس  
حقيقي هست

در 3گزينه  .20
تحت تأثير  

.باطل بودند
ر ماهرانه كم

درس. سقراط
در 1گزينه  .20

صفح 6درس 
در 4گزينه  .20

همين كه با  
در 3گزينه  .2

مط 1گزينه 
كردن طبيعت

در 2گزينه  .2
عقل قادر اس  

هايي ر دانش
رد. (هستند

از طريق تعق
و 53صفحه 

در 4گزينه  .21
مهري به بي

ستتوا نمي
تجربي را از

erv.ir
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شده بود كه 

 نفـس وي       
رد . (كند ي
صـفحه   9 

سـان ارزش   

سير را طي 

ب محسوب 
  65صفحه 

ـاره روح و     

ي ورود بـه   

توانند   نمي

توار نمود و 

قي مانـده،      

ق معرفـت       

ـد و درك  

ationgroup

ر سبب شين ام

ا همـان روح و
ز آن تبعيت نمي

درس) 4گزينه 

توان بـراي انس ي

ن و عمل اين مس

بود گزينه جواب
ص 9درس . دارد

ت حضـوري دربـ

گـري ن پرسـش  

ن تعلق دارند و

نايي محكم است

سـاس آثـار بـاق

 بـه طـور دقيـق
  54صفحه 

دهـ ليت قرار مي

29/01/1399(  

رده بودند و همي
  64حه 

قيقـت انسـان ر
مانند بدن از. ت

رد گ(فراتر از آن 

وجود ندارد، نمي

رساند و با ايمان

طون هم معتقد ب
قتي دو بعدي د

طه و بـه صـورت

همـين. پرسد مي

، ادبيات و عرفان

ندگي را بر زيربن

تـوانيم براس  مـي   

هـاي خـود ـاب 
ص 8درس . گويد

زمان، مكان و عل

9جامع نوبت اول 

ل عقلي تكيه كر
صفح 8درس . د

انـد ولـي حق ئل
 فيزيكي آزاد است
ست، نه چيزي ف

ساير حيوانات و

ت را به فعليت بر

اگر افالط. ا دارد
اند انسان حقيق ه

گري بدون واسط

غايت هستي م و

  5فحه 

اريخ، دين،عي، ت

گاه به تدريج زند
  29صفحه 

 دهد؛ مـا تنهـا
  17حه 

ا در يكي از كتـ
گ في سخني نمي

فاهيمي مانند ز

28  
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شتر بر استدالل
 و پيشرفت نكند

وحي و مادي قائ
 روح از قوانين

سيار پيچيده اس

ي ميان انسان و 

خود، اين ظرفيت

ز طريق تفكر را
ر از فالسفه گفته

نگ ز طريق درون

، هدف زندگي و

صفح 1درس . ند

هاي علوم طبيع 
  9حه 

آنگ. ه را پاره كرد
ص 4درس . شيد

غاز فلسفه ارائه
صفح 3درس . م

سينا ابن. ل بودند
هاي فلسف تدالل

سد، در قالب مف

زدهم؛ ادبيات و

ي از ارسطو، بيش
جا محصور بماند

نسان دو بعد رو
ديگر هستند اما

 ماشين مادي بس

ون تفاوت واقعي

ختيار و اراده خ

يت كسب علم ا
 و بسياري ديگر

از. شويم شنا مي
  48و  46 

ز و انجام جهان،
  27صفحه  

باشن ذهني ما مي

 و ادبي به حوزه
صفح 1درس . ند

عادات نابخردانه
هم عقالني انديش

ريخ دقيقي از آ
لسفي ارائه كنيم

عتبار خاص قائل
ن با فلسفه و است

ر حس به او مي

سنجش ياز

رو شته با دنباله
ج هاي بي تعصب

 و ارسطو براي ان
با يكدح و جسم 

ها انسان يك ت

ها، چو تروينيس
  75صفحه 

ي انسان بايد با ا

 غيرمادي ظرفي
سينا، دكارت ن

 عالم طبيعت آش
صفحه 7درس  

درباره خود، آغاز
4درس . ي است

هاي ذ ن اندوخته

ي، نقلي، ذوقي
رايي داشته باشن

بايد زنجيرهاي ع
شتوانه خرد و فه

تواند تا وجه نمي
هاي فلس ن انديشه

اخت وحياني اع
 اما از ارتباط آن

 را كه از طريق ح
5  

    
 

 .رست است
ن فيلسوفان گذ
ي در خرافات و ت
 .رست است

 مانند افالطون
روح) 1رد گزينه 

 نظر ماترياليست

 .رست است
ها و دار ياليست

ص 9درس . ل شد
 .رست است

ن مكتب فلسفي
  67صفحه  9

 .رست است
تقد بود كه روح

طون، ارسطو، ابن
 .رست است
گانه با واس پنج
.رسيم خت مي

 .رست است
متفكر است و د

ورزي ه و فلسفه
 .رست است

تصديقات همان
 .رست است

ي تجربي، تاريخي
سائل فلسفي كار

 .رست است
ف حقيقت ابتدا ب

دمات پش اين مق
 .رست است

و مروز ما به هيچ
مالي از دورترين

 .رست است
سينا براي شنا ن

دهد توضيح مي
 .رست است

، انسان آنچهت
57صفحه  8س 

www.sanjeshse

در 1گزينه  .21
نظر بيكن در

علوم تجربي
در 3گزينه  .21

فيلسوفاني  
ر. (دانند مي

از) 2گزينه 
  74و  73

در 1گزينه  .21
از نظر ماتر  

اي قائل ويژه
در 2گزينه  .21

از منظر اين  
درس . كند

در 1گزينه  .21
سينا معت ابن
افالط. شد مي

در 1گزينه  .21
با كمك حو  

روان به شنا
در 4گزينه  .21

انسان ذاتاً م  
دنياي فلسفه

در 3گزينه  .22
تصورات و ت  

در 2گزينه  .22
هاي پژوهش

در حوزه مس
در 1گزينه  .22

براي كشف  
پس از طي

در 3گزينه  .22
اطالعات ام  

گزارشي اجم
در 1گزينه  .22

فارابي و ابن  
شهودي را ت

در 3گزينه  .22
به نظر كانت  

درس. كند مي
erv.ir
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ارت، حـل  

كر شده به 
اصـرار   ران

 توانـد  يم ،

تـر   افتـه يد  

  .ست
 رابطـه بـا    

سـتند؛ بـه   
ـ ا. ندي  ني

 يچـه زمـان  
از چنـد   عد

حافظـه  ا   

  .مييما

  . است

و به آنچـه  
  .است ر

ationgroup

 آموزش اين مها

با چهار روش ذك
گريد يها ر روش

،يضوابط علم ت

تر، رشـد  متنوع

آنهاست يجتماع
هـا در د انسـان  

حافظه خود هس 
گو يم راحافظه

چ ميدان ينم يول
شوند بع يسته م

صـورت بـا ني ا

 

نم يبند مين تقس

آن موضوع ردن

موضوع است و ر
شتريحل بهتر، ب

29/01/1399(  

با. است بيني ش

فرد ب چهار ؤال،
و انكار شيش خو

تيدر صورت رعا

بازتر و طيبا مح

د اجرش انگريب ر،
كننـد يم نيي تع

تيتقو يونگچگ
فر يهارت آموز

و م،يهست داديو
نند اما چون خس

در .ميسپار ير م

 .است في تكال

براساس زمان فاً

رمزگرداني نكر

ريست، كامالً درگ
ح ال انتخاب راه

9 جامع نوبت اول

پيش از يا مونه

سؤ كيپاسخ به 
روش يبر درست

د ،يلكه هر فرد

تعامل ب يبرقرار

رييتغ اين .كنند
و اصول كه يع

چ وانان به دنبال
نوع مه نيبه ا ند

   .دكن ي

رو كيظر وقوع 
دان يم مييبگو د

ن كوتاه به خاطر

و فيوظا يجرا
  .ميكن ره
صرف ميتوان ي نم

ر م،يرو يم نيي

است ل حل مسئله
احتما ميباش تر ي

29  
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دهد، نم يم شيا

ممكن است در پ
ب توانند ينم كي

بل ست،ين يخص

و ب شتريب يگاه

ك يم يشتركاً باز
 مقررات اجتماع

است كه نوجو ن
رنديعات را فرا بگ

يرا آسان م يعد

مثال منتظ نير ا
ديد؟ در پاسخ با

ها در مدت زمان

اج يبرا يك خوب
ريطالعات را ذخ

 انواع حافظه را

يه از آن باال و پا

درحال يفرد ي
يله، هر چه جد

شناسي

زدهم؛ ادبيات و

حل مسئله را افز

م. شناخت است
ي چياست كه ه 

و شخ يخصوص ،

آگ لي، به دلانات

شود و مش يتر م
و نيسته از قوان

نيا يدوره كودك
اطالع ظه سپردن

بع افتيدر حرك،

در. ديداشته باش
دانند يزلزله را نم

استفاده از آنها ن

كمك مدت، كوتاه
اط ميتوان يم قهيق

موضوع است كه

كه روزانه يونسك

يوقت :ترل است
مسئل كي حل ن

ش روان  

سنجش ياز

مهارت ح ،سئله
  .گيرد ي

كسب ش يها وش
ني مهم است ا

،ي از روش علم
  .كند 

واين نسبت به ح

مند باالتر قاعده 
آن دس رندهيبرگ
  .نند

با د يوره نوجوان
به حافظ يگونگ

  .جود ندارد

مح نيشيارائه پ

د ي زلزله آمادگ
ز تيمردم اهم 

  .كنند رها مي

زانيرا براساس م

ك يساز هري ذخ
فقط تا چند دق 

م نيا ةدهند شان

ساختمان مس ي

تحت كنت انير
انيدر جر.  دارد

    
 

 .رست است

كردن مس ش خرد
ت كنترل قرار مي

 .رست است

از رو يكي :يلم
برسند، اما آنچه

به دست آمده ي
تكراررا  گراني

 .رست است

در انسان يجاني

نيدكان در سن
درب يرك اخالق

رفتار كن ديونه با
 .رست است

مهم دو يها وت
خواهند چگ يم ر

وج يكودكدوره 
 .رست است

ا ،يآماده ساز 
 .رست است

مقابله با يبرا د
ايآ .وستياهد پ

آن را ر ه زنگي
 .رست است

از اطالعات ر ي
  .ميكار دار 

عالوه بر ،يكار
ظه كوتاه مدت

شن يحافظه كار
 .رست است

يها تن تعداد پله
 .رست است

و جر نديفرا ك
كامل يآگاه هد

www.sanjeshse
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يها افتهي -  
يد يها افتهي

در 2گزينه  .22
رشد هيج -  

  .است
كود يباز -  
رشد در -  
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در 3گزينه  .22
از تفاو يكي  

گريعبارت د
تالش در د

در 1گزينه  .23
دهيپددر   

در 1گزينه  .23
ديبا شهيهم  

به وقوع خوا
گوش بهوز ر

در 4گزينه  .23
ياريما بس -  

و سر يكار
حافظه ك -  
حافظدر  -  
حمفهوم  -  
د 3گزينه  .23
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در 3گزينه  .23
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ده يانجام م
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 را كوچـك 

از  ياريسـ  

نـه سـبك   

ي زنـدگ  ده

 يمـاهنگ 

رفـتن و   ـه 

ود كـه بـه   

انجـام   ير
شـود   يم د

ationgroup

ك هـاي  مسـئله  

شخص كـردن بس

گون نيـ انـان ا جو

ديچيمهم و پ ي

  .ت

   .ند

ناهم ياو دارا ـد 

راهـهياز ب را فـرد 

شو يذهن يهنگ

كنند هر كا ي م
جاديقاد در فرد ا

29/01/1399(  

افراد اين روش 

مش. كنديي ناسا

نوج انيـ در م. د

يهـا  يريگ ميصم

است يجمع و ي

نيگو يم نگرش 

نـيگو يمـ  سـت  

ف ن،يهدف مع. 

دچار ناهماه فرد

فكر آنها .دانند ي
اعتق نيا جه،ي نت

9 جامع نوبت اول

در. شود مي يم

د خود آن را شن

رديـ گ يم ميصم

تص از يكيت، اما 

يفرد يها  هدف

شود، يم خت ما

در تضـاد اس گريد 

شود ير رفتار م

اهنگ نباشد و ف

يمرتبط نم رفت
دانند؛ در يار م

30  


ج( علوم انساني 

تقسي كوچك له
   .سترسي يابند

شته باشند و فر
  .ست

بدون محاسبه تص
  .همراه است 
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