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  آزمايشي آزمون پاسخ تشريحي
  ومسمرحلة ـ  دوازدهمسنجش 
)29/9/1398(  

 )دوازدهم( و علوم انسانيدبيات ا  
  

  :باشد ده مياز طريق سايت اينترنتي زير قابل مشاه 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   ارزشمند شما عزيزان در خصوص اين آزمـون  مندي از نظرات هاي آزمايشي سنجش و بهره در امر آزمون
هـاي   شـود، ديـدگاه   از شما عزيزان دعـوت مـي  . گردد معرفي مي test@sanjeshserv.comپست الكترونيكي 

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

    sanjesheducationgroup@  هاي آزمايشي سنجش كانال تلگرام آزمون
 

13از  6ـون آزمــ  
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@sanjesheduc

 متضادهم  
 شـوند نفـي  

 سري بين 
، 7، درس 2

سـت، بايـد   

توانيـد   مـي  

» رصـو «م 

 فارسي. (د

) 1در . هـد 
منطقاً هـر  
 توضيحات 

 افة اقتراني

ationgroup

»ازل«. ي است
پيشراني قـديم  

اين. »پا بي«عني 
2 فارسـي + مـه  

اس بـاب إفعـال    

خصـم نمگاه  يچ

را هم نفخ. باشد 

  انداز غلط
-  
-  

  متابعت
-  

  وحشت
-  

شو ، درست مي

ده را نمـي  ادلـه  
ه مل، هم اين ك

ي گُنگ ماند تا

اضاتحت عنوان 
  !ودن

1398(  

اماليي» مستور«
a در زبانهاي اير
p-a است، كه يع

نام واژه( پاياننه 

هم چون بـر» ز

را هي» حريف« 
  )نامه واژه(

زود معطوفند 

  متشابه
  - ت

-  
-  
-  
-  
-  

 هم عوض كنيد
55 ،61(  

اسـلوب معاري  
ست بر مصرع او

الزم است كَمكي
4(  

اي زباني ت پديده
خيالي بو ≠ي 

29/9/8وم سحلة 

مسأله در ]. مت
 sar-a  است؛-a

padكه معرّبِ  
دارد، ن آغازه نه 

اعزاز«. است دن

ي شده،معن مي
! ( دوست اوست

توان نمي غريبـ. م

  ينه در بافت
مملكت+ واليت 

  شدن... 
-  
اوامر] تضاد  
-  

  تدبير

را هم با »عشق
5، صفحات 2ي 

گيـر جازة شـكل 
شتر توضيحي اس
فرماييد؛ گهگاه ال

49و  48صفحات 

س است؛ فرق پ
خيالي الي نبودن

2 


مرح(علوم انساني 

مالزم[ م مصدر
معرّبِ» اَزل«: 

»اَبد« در برابر، 
 جهاني است كه

آمد» قدوم«. ش
  )نامه واژه

بافت مفهومش در 
هاد نباشد، البد

ايم اختاري گفته

قري
اطراف و

 )شده

مت[

الع حقيقةفي «و » 
فارسي+  55، 53

اج كل بيتدر  ب
بيش م مصرع دوم

 هستند، عفو بف
، ص3فارسي ] (

ًال واقعي و ملمو
همين است؛ خيا

ي و نگارش

زدهم؛ ادبيات و ع

اسممعني يك  م
را اشتباه نگيريد

-a  ؛سر بييعني
ابديـ   ن ازلي

نه خودش! ر است
و]. (ـن[داشتـ گ

اسطة كاربردش
فره دشمنرويز 

در چنين سا ذر
  .ط است

  آوا هم
  نواهي

ش دار ضمه(ضموم 
-  

  نواحي
-  

  ثواب

»تمهيدات«گان 
3صفحات  ،1ي 

شدن جملة مركب
هم) 3در . يست

 اگر كمي گنگ
.فته جلوه كنند

وير كامالتص يك 
ستعاري دقيقاً ه

 فارسي

سنجش دواز

نه هم الزم،عني 
چ وقت اين دو ر

-sar؛ پس رسي
جها. انجامي بي 

نوعي مار ويژگي
بزرگ: »اعزاز«: 

در آن به وا» ب
كه اگر پر ن بافت

حذرايي درستي 
كه مفهوماً غلط 

  

 ي درست
  يحنوا

مض  مذموم
  اوعتط
  يهنوا
  شتهد

  صواب

جاي نويسندگ. 
فارسي+  53، 52

شد گستردهد كه 
مصداق خاص ني

توضيحات[ .ند
ر آنچه تصور مي

حاجته خاطر 
بيهي و اضافة اس

    
 

 .رست است

است در مع صفت
راي آن كه هيچ

فاردر » -بي« ل
و آغازي بيعني 

  
 .رست است

و» گرزه«كتاب، 
:اينجا: دي باشد

 .رست است

تاب« است، چون 
در اين ؛ به ويژه

 .رست است

ي پيشين از چر
قالبماند  مي. ر

 .رست است

 .نه سطر، ستر 
 .رست است

امالي سطرِ

ن  يكم
م

مط  دوم
ن

د سوم
ص

 .رست است

از موالناست »ه
 31 ،43 ،51 ،2

 .رست است

 حواستان باشد
تمثيل عام بر م 
مصداق هستن م
تر از آ تر و مهم ن

 .ترست اس

به دست شدن/ 
 ادبي اضافة تشب

www.sanjeshse

  
  
 
در 2گزينه  

ص» فرض«  
بر. [است ابد

است، معادل
يع پايي بيو 

)60صفحة 
در 4گزينه  

ك صريحبه ت  
مفهوماً متعد

در 2گزينه  
درست) 4  

معني كنيد؛
در 2گزينه  

هاي در شرح  
سور، نه بايد

در 3گزينه  
است و سرّ  
در 2گزينه  

در 1گزينه  
فيه ما فيه« 
، صفحات3
در 4گزينه  

فقط) 2در   
مصراع دوم

دو مصرع هم
آينده روشن

در 1گزينه  
/دراز بودن   

هاي با آرايه
  

erv.ir
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@sanjesheduc

در . تشـبيه 
در . جناس 

بـراي  ] ون

   

بازنويسي ه 

. گيـرد  مـي  

رايه باشـد،  
  دسـتتان   

  

گويـد    مـي  

ش اسـت،    

ationgroup

خاطر آن ادوات ت
»فالك«و » ك

  عاره
  
  برَد. 
  افكار 

  كوبد... 

پرخو[كنار ) 3: ر

.2): كردنِ هول

اند، بلكه نشده ي

 مصرع شـكل نم
  .  باشيمكرده

يش از آن كه آر
وقـت، آن)1در 

»  .ل بازگشت

شـاعر! »وجـود  

جود پـدر خـويش

1398(  

رد؛ كمِ كم به خا
فلك«ست، و ميان 

استع


...قضا 
سينة

.باران بر  ]ا

در برابر]. ـن[مـ

مجه( رده شدن

  ) 63و  6

بازگرداني 4و  2

هومي ميان دو م
 خويش، تأكيد ك

كه بي نما تناقض
د تـو و  مـن ِ  ني 

  .ق معين

ه نوميد از در دل

وحـدت و«شـود  

اي از درخت وج ه

29/9/8وم سحلة 

ندار اسلوبختار 
است تشخيص» ل
استعاره.(   

  ضاد
  ي ـ خواب
  تر ـ باز
  ر ـ نگر

برگ و گيا ≠ن 

م �–باالي سر ) 4

كر. ]با مفعول[3: دن

2، صفحات 2ي 

   )63و  6

هاي اول در  مله

له يا تساوي مفه
به سهم قرابت،

متت؛ اين يعني 
ناهمـاناينيد با 

اقدامنة يك مصد

 صدهزار انديشه

ش مـي   عرفـاني  
  .ي هستند

ه در حكم شاخه

3 


مرح(علوم انساني 

هم ساخ) 3در  
افسون زحل«) 2
(تشخيص » لـ

تض
بيداري
كبوت
منگر

باران: مفهومي[
  !]رد آمده

4شب روان؛  �– 

كرد. ]مفعول و مسند

فارسي. (از است

62، صفحات 2 

جم! [خر؛ همين

؛ اين طور معادل
سؤاالت قدله در 

است شكل گرفته
ختار را قياس كني
هاي متضاد در د

با«: سراغ بگيريد

برداشـتت، در  
داد در باطن يكي

گويد فرزند كه ي
   ]ت

زدهم؛ ادبيات و ع

.در كار نيستد 
2در : مقام اثبات

قد دال«و » ميمـ

  جناس
 خال ـ خيال
  

 سينه -سينا 
  *]بر ـ برگ[

الت غير استاندار

�دار مشعله) 2؛ 
  )     رم

با م[4: گردانيدن 

سا پيوند وابسته 

فارسي(. كه) 4

آخ ز بيايد و فعل
  )64ة 

گذارد  دوم وامي
ختار اسلوب معاد

مانيهمز/ ماني 
اين ساخ.  است

پوشاني عنصره م

 از اين عبارت س

يافـت وكسـيكال   
ين كه همة اضد

مي) 2به ويژه ] 
ست داوري  پيش

سنجش دواز

كه تشبيه بدهد 
در م. نيست بيه
دل م«) 3در . ار

  تلميح
  
  

 موسي -سينا 
  

بس كه در سؤاال

كشتي �–بادبان 
كنار پر خون دار

.]با مفعول و متمم[4

]چه[خوريد؛ گر

4. تا+  كه) 3. كه

در آغاز نهادكه 
، صفحة2ارسي 

را به مصرع وم
 بر اهميت ساخ

هماين) 3در  اد
يابي ي در مفهوم

مفهوماً يعني هم

را» س پرتبليس

ن همـانيِ پاردو
 كنار بگذار و ببي

]و) 4تا حدي [ 
نفي) 3. [د دارد

    
 

 .رست است

كاي ختار يا قرينه
تشباي از   نشانه

تكرا» دلـ«و » ل
 .رست است

 گزينه
1(  
2(  
س  )3
4(  

ميل باطني؛ از ب
 .رست است

ب) 1: به ترتيب 
ك ⇐(ن است 

 .رست است

: ستدن:  دشوار
 .رست است

آغازين را نخ» و«
 .رست است

ك+  اگر) 2. اگر 
 .رست است

صالً يعني اين ك
فا] (فارسي روان
 .رست است

تكميل مفهو) 4 
راي اين آمد كه

 .رست است

ر مفهومي متضا
منطقي كاربردي

پارادوكس م كه 
 .رست است

ابليس«) ِ چارگي
 .رست است

ايـنر باال عنـوان  
هاي ظاهري را

 .رست است

ف بيت سؤال و
دزگار با اصل خو

www.sanjeshse

در 2گزينه  .
ساخ) 1در   
هم هيچ) 4
دل«بين ) 1

در 3گزينه  .

به رغم م*[  
در 3گزينه  .1

ها بازگرداني
من) از آن(= 

در 1گزينه  .1
از ساده به  

در 2گزينه  .1
«فريب آن   

در 4گزينه  .1
+ ]كه[) 1  

در 1گزينه  .1
ا بازگرداني  

اند به ف شده
در 4گزينه  .1

ساختار در  
اين سؤال بر

در 3گزينه  .1
ميان عناصر  

يك قاعدة م
خواهد آمد

در 1گزينه  .1
بيچ( افالس  

در 3گزينه  .2
چه درهمان

 تضادگونگي
در 1گزينه  .2

خالف) 1در   
طبعي ناساز

  

erv.ir
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@sanjesheduc

د مـا قـادر     
درست » د

بخواهـد از  
» مـا «) 4ر 

  .ده است

تفـاوت  (ت       
ـ منحرف  

  )اند شده

دهنـد   مـي 
ي گروهـي   

 

ــ  ) ـلمانان  
  )ساختار

تفـاوت  (ت    

ationgroup

ي با مـا و وجـود
كُنَد«همان ! ست
يا هر چه ب/ ! نَد
اما در.] سازد مي

راك حقيقت آمد

  .گويد 

ـرف شـده اسـت
)كسي كه: ص( 
  )ه

رستگار ش: ص( 

ـ انجام م) روهي
هـاي ــ حركـت   

 )فاوت ساختار

جوانـان و مسـ 
تفاوت س(ه آنها 

 و مسـتمر اسـت

1398(  

ا انجام هر كاري
 مغز كندني نيس

كُنَ واهد با ما مي
از خميرش م» ف

و حيراني از ادر ق

گمي نمايانشمند

 كسـي ـ منحـ
ـ كساني كه) اً

گم شده: ص(ه 

شوند ستگار مي

هايي گر حركت 
)زائد است(شتم 

تف(هي حركاتي 

:ص ( مسـلمان   
ـ با عمل به) مند

هايش بسـيار ش

  وارد كن

29/9/8وم سحلة 

يعني با! )تواند= 
راستي،! [پوست

 كاري دلش بخو
تصرف«و » درت

ند ـ وصف شوق

كاري دانش فريب 

ـ چـه) تر است
قطعاً: ص(ـ چه 

ـ منحرف شد) 

ـ رس) اند فروتن: 

:ص(ي گروهي 
ـ داش) پريدند ي

ـ به صورت گروه

ـ افراد جـوان و
هايي ارزشم حت

تالش) زائد است

و ←رد كردي 

ن

4 


مرح(علوم انساني 

(=ه خواهد داند 
 آن اراده كند، پ

هر: شود وم مي
كاري قد ه دست

گوين ه هستي مي

اما اين يكي از 

دانات: ص(داند  ي
ـ) زائد است(ش 

)قطعاً: ص( زيرا 

ص(كنند  ي مي

هاي ـ حركت) دم
مي: ص(پرند  مي

ـ)  در آن لحظه

ـ) »ها«ة ضمير 
حنصي: ص(شمند 

ز(ـ كار ) دانست

وار) 4.../ ر تنها 

ي، زبان قرآن

زدهم؛ ادبيات و ع

هر آنچهست ـ  
سازد؛ هر غز مي
طور مفهو ت و اين

به« چه بخواهد 

به ي بينش مادي

.23در سؤال ) 

   

ـ مي) بحث كن 
ـ آن روش) نشده

ـ) فاوت ساختار

ـ فروتني) د است

كردبازي مي: ص
ـ م) ها آب: ص( 

م،در آن هنگا: 

عدم ترجمة(ـ ) 
هاي ارزش صيحت

د مي: ص(ه بود 

افتخار ← ...خار

 عربي

سنجش دواز

ه حكم از آن اوس
بخواهد از ما مغ
ضاد برقرار است
ميربازي كه هر

  .»رويم 

نفي ديگر كه از 

)4و ) 2و ) 1 با 

.گويد عارفان مي

:ص(ستيز كنيد 
ر ترجمه لحاظ ن

تف(وش هترين ر

زائد(ـ آن ) اند ن

ص(ل بازي بودم 
ـ آب) كردند ي
ص(ـ ناگهان ) ر

)هايي ارزشمند
ـ نص) فاده كنند

ـ دانسته) هد شد

تنها افتخ) 3/ ي 

    
 

 .رست است

ـ كه» او« ديگر 
هر وقت ب) 2در 

تض مغز و پوست 
كند؛ مثل خم ي

باال مي«، »الييم
 .رست است

فاوت از سه تاي
 .رست است

مفهومند گر هم
 .رست است

دمِ حال عبهرِ دم

 .رست است

  :رتيب
ـ س) نكوتر: ص(

در» هم«ضمير 
ـ به به) گم شده

 .رست است

  :رتيب
فروتن: ص(اند  ه

 .رست است

  :رتيب
ـ مشغول) اييري
دادند، ايفا مي مي

تفاوت ساختار( 
 .رست است

  :رتيب
پند: ص(شمند 

استف: ص(كنند  
 .رست است

  :رتيب
منجر خواه: ص

  )زائد است(و 
 .رست است

  )همنشيني: ص
 .رست است

  :ها ر گزينه
شلوارهايي ← 

www.sanjeshse

در 4گزينه  .2
در سه تاي  

است؛ مثالً د
است؛ ميان

ما درست مي
ز باال«چون 

در 2گزينه  .2
ـ متف) 2در   

در 3گزينه  .2
سه تاي ديگ  

در 1گزينه  .2
از تغييرِ) 1  
  

 
در 3گزينه  .2

خطاها به تر
(ترين  خوب

(ـ ) ساختار
گ: ص(شده 

در 2گزينه  .2
خطاها به تر
فروتني كرد

در 4گزينه  .2
خطاها به تر

د: ص(دريا 
انجام م: ص(

هايي دلفين
در 2گزينه  .2

خطاها به تر
پندهاي ارزش
استفاده مي

در 2گزينه  .3
خطاها به تر

ص(انجامد  مي
ـ و) ساختار

در 1گزينه  .3
ص(نشستن 

در 1 گزينه .3
بررسي ساير

شلواري) 2

erv.ir
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@sanjesheduc

تفـاوت (رة 
ــ ُتصـنع ) ی

ال : ص(ن 

دو جمله را 

 آن درست 

  .ن بود
 .نسبت داد

 شـدن بـه       
 -3. شـد  ي

بـه سـمت           
 .د

 -2. دهنـد 
خرافـاتي و   

را  طبيعت 

» هـي «ـه    

ationgroup

  .د

عماالت لـه کثيـر
ُأخـری: ص(ّدًا 

ـــ ال تطلبــون) الً 

زيرا د كهمعناي 

عكس. (نداشت

ر خدايان در امان
ان مخفي بود، ن

 نيـت نزديـك
هايشان برپا مي ش

 قبـل از تـرك ب
داد را تشكيل مي

د را تـرجيح مـي    
هـاي خ  فعاليـت   

م علم و قوانين

نيـز نائـب فاعلـ 

1398(  

 هماهنگي ندارد

ـ اسـتع...) يدات
ــ جـد) سـتعماالت

بــدال: ص(ـداًال 

باشد به مأنَّ يد 

ها ند  براي پديده

  
ها از شر م قرباني

ه در باطن خدايا

هـا بـه م قربـاني 
 و خوردن گوش
ربـاني مناسـب
ي انسان قديم ر

ماده و گـاو نـر ر
ديـن همـة -3
انسان قديم -4. 

4 و در گزينـه    

29/9/8وم سحلة 

بارت مورد نظر

مبي: ص... (دة
اس: ص(امات 

ــ أبــ) أن تکســبا ـ

باي! الـدَّالفينل از 

نطقي يا علمي
  .)اكم بود

. طبيعي ندارد
شد و با تقديم ي

قواي پنهاني كه

و روميان، تقديم
ها و كشتن آنها
عـدم تقـديم قر
ساس تفكر ديني

م ذبح مانند گاو
. و راسخ اسـت 
.داند د قبول مي

ل غلـط اسـت
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مرح(علوم انساني 

  .ار

  ). كن
  . فراوان باشد

با مفهوم عب 4ة 

ـ مبيد) منه: ص
ـ استخدا) بيدات

(  

أ: ص(کســبان 

چنين كلمه قبل

خرافات توجيه من
خرافات بر او حا

هاي هاي پديده
ر ديني موفق مي
ي از آن نبود به ق

ها و ي نزد يوناني
ه ق تقديم قرباني

هـاي مسـري، ع
 از خشم آنها، اس

 براي قرباني و ذ
ن توحيدگراي او
ن توجيه و مورد

 

مجهو 3 گزينه 

زدهم؛ ادبيات و ع

كردست، مگر با 

ملحق(مراه كن 
هنگامي كه كار،

م كه تنها گزينة

ص(ـ منها ) ناعة
مب: ص(بيدات 

)سماد الکيمياويّ 

ـــ أن تک) أحيــاءٌ  

كنند همچ يد مي

  لِمظّلة

س و چيرگي خ
نطقي، ترس و خ
  جز كشف علت
ن به علت تفكر
ه هيچ راه فراري

 و رسوم مذهبي
ت مردم از طريق

ه رضشر شدن م
خدايان و دوري

يوانات بزرگ را
ت انسان و درون
جذب انسان به آ
.ده شد، نفهميد

ب غلط است در

سنجش دواز

 در گفتاري نيس

ويي با عمل هم
ن نيست مگر ه

گيريم  نتيجه مي

الّصن: ص(عة 
ـ المب) »ديگری

الّسم: ص(وّي يا

:ص(ـــ حــيٌّ ) 
  )الجاهلين

تأكي= باشد  ونَ 

کال ←کالَمظّلة

قديم به علت ترس
جيه علمي يا من

اي فت كه چاره
ر رضايت خدايا
دث و باليا را كه

ها و آداب  آيين
اي غذا به دست
ي رزمي و منتش

همانا رضايت خ 

 چهارپايان و حي
ي ديني، در فطرت
اطر گرايش و ج

خير فهميداي و 

 همچنين للغائب

    
 

 .رست است

هيچ خيري: ت
  :ها ر گزينه

گو ن؛ آنچه را مي
يلتي براي سخن

ها، مفهوم گزينه
 .ترست اس

  :رتيب
ـ صناع) ُأخری 
د«عدم تعريب (
ـ سماد کيمي) ع

 .رست است

  :رتيب
)الجــاهلون: ص

ا: ص(جاهلون 
 .رست است

ُيؤکِّـدود به شكل 
  .دهد د مي

 .رست است

ک/  السِّنجاب ←
 .رست است

انسان قد -1: ها ه
به علت عدم توج
سان قديم درياف

هاي بشر د الش
جهان قديم حواد

 .رست است

يكي از -1: ها ه
ها جشنواره -2 

ها  در فرماندهي
-4. جنگ است
 .رست است

خدايان -1: ها ه
هاي ها و آيين ي

پرستي را به خا
هاي بعدي ر قرن

 .رست است

ثالثي مجرد و 
  .ط است

www.sanjeshse
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ترجمة ساير

اي انسان) 1
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با توجه به م
در 3گزينه  .3

خطاها به تر
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در 2گزينه  .3
خطاها به تر

ص(جــاهلون 
ـ الج) تطلبوا

در 4گزينه  .3
بايد ُيؤکَّدون

به هم پيوند
در 3گزينه  .3
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گزينهمعني 
است يعني 
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در 3گزينه  .3

معني گزينه
.خدايان بود
راز شكست

هاي ج ميدان
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@sanjesheduc

، معلـوم و  

 3ما گزينه 

تنهـا  1نـة  
هـم در (رد  

ع منـ «ـوم     

فاعـل   4ه  

» أشـدّ «، »

در مسـابقه  

سم الـف و  

فع دنيـوي  
  )ساني

اي شـما و    
ر بـه  پيـامب 

نـد و ثانيـاً    

ationgroup

  .ط است

، فعل4ر گزينه 

ام.  غلط هستند

گزين. باشـد   مـي  
اليـه دار  مضـاف   

 بـه شـكل معلـ

در گزينـه. سـت  

»خيـر« ترتيـب   

كاش بازيكنان د
  . غلط است

، ال بر سر اس4ه 

 خاطر حفظ مناف
انسيازدهم  2س 

قطعـاً بـرا«: ﴾راً 
پ ».كند  ياد مي

تاخيز اميـد دارنـ

1398(  

نت مستتر غلط

در. غلط است» 

ان داللت دارند

اليـه  و مضـاف 
نيـز فقـط 3ه  

توانـد عني نمـي 

مرفـوع نيس )سـين

ها بـه اير گزينه

ك(عنا غلط است 
نيز معنايش 4 

در گزينه. ر آمده

داند كه به ي مي
درس 23ص . (ند

ر و ذكراهللا كثيـر
 و خدا را بسيار

داوند و روز رستا

29/9/8وم سحلة 

للمخاطب و ا 4 

»َأنَّ « ِلخبٌر ، 2 

ر جمع غير انسا

وصوف و صفت و
و گزينـه) الرابـع

مجهول است يع

المهندس( 2زينه 

در سا. يل باشد

مع 2 در گزينه 
گزينه. آمد مي 

دار سر اسم تنوين

سته رهبران ديني
شد يان الهي مي

 اهللا و اليوم االخر
و روز رستاخيز و
ت كه اوالً به خد
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مرح(علوم انساني 

در گزينه. ست

در گزينه. ستند

كه بر 4، 2، 1ي 
  .ت

تركيبي از مو ـر
ا(ط صـفت دارد  

شود لذا م مه مي

در گز. باشد  مي
  .مد

تواند اسم تفضي ي

ز خبر آن است،
»أنّ «حرف  »نَّ 

، ال بر س3گزينه 

 از ناحية آن دس
ي اختالف در ادي

 لمن كان يرجوا
د و به خداوند و
 اسوه و الگو است

و زندگين 

زدهم؛ ادبيات و ع

غلط اس »ناَولَ « 3

 الفاعل غلط هس

هاي  است گزينه
د و صحيح است

بعضها اآلخـ ـ  
فقط 2و گزينه  

ترجم» ايم ع شده

ل قبلش مذكر
آم  بايد مفرد مي

كند و نمي گ مي

ت و يحتاجان نيز
إنَّ«ايد به جاي 

در گز. غلط است

ت و چند ديني را
ردند و منشأ اصلي

 اهللا اسوة حسنة
سي كه اميد دار
ن براي كساني

  )يازدهم 6

 دين

سنجش دواز

3در گزينه . ست

و مكسر و نائب
  . غلط هستند

مذكر »يتغّير« 
تغير تناسب دارد

اليه هستند ضاف
)صديقيدر  »ي

منع«ه به شكل 

مؤنث است و فعل
ت و فعل قبلش

 و داللت بر رنگ
  .د

و منصوب است 
با 3در گزينه !) 

 اسم نيامده و غ

اصلي اختالفات 
كر يد را انكار مي

 كان في رسول
ي است براي كس
شده است و ايشان

6درس  69ص (

    
 

 .رست است

للغائب غلط است 
 .رست است

، جمع تكسير أ
المستتر» هو« 

 .رست است

له يعنيين جم
مذكر است با يت

 .رست است

مضاف و مض حار
ي«ضمير (دارد 

 .رست است

در اين گزينه »
  .ترجمه شود
 .رست است

م )ُاخت(فاعل  
اسم ظاهر است )

 .رست است

يعني قرمز »ر
م تفضيل هستند

 .رست است

مشـبهةم حرف 
شدند  پيروز مي

 .رست است

حرف ال بر سر 
.  

 .رست است

)خاستگاه(منشأ 
، پيامبر جدي)رت

 .رست است

لقد﴿آية شريفه 
سرمشق نيكويي

ياد شد »ة حسنه
. (كنند ر ياد مي

www.sanjeshse

در 1گزينه  .4
2در گزينه 

در 3گزينه  .4
،1در گزينه 

فاعله ضمير
در 3گزينه  .4

چون فعل اي
چون مفرد م

در 4گزينه  .4
البح كأسما

مضاف اليه د
  )حديقتهم

در 4گزينه  .4
منعنا«فعل 
ت» ايم نموده

در 3گزينه  .4
1در گزينه 

)المزارعون(
در 2گزينه  .4

َاْحمـر«كلمه 
اسم »أقوی«

در 2گزينه  .4
اسم الـّرجلين

آيندهفصل 
در 2گزينه  .5

1در گزينه 
.دار آمده الم
 
    

 
در 3گزينه  .5

قرآن كريم م
ثروت و قدر(

در 4گزينه  .5
با توجه به آ

رسول خدا س
اسو«عنوان 

خدا را بسيار

erv.ir
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= معلول ( 

ست يعنـي  

ـين اسـت   
خواسـت، او          

  )دوازدهم 

.  آن نمايد
ن كسي در 
ر حقيقـت  

در » گذارم

گـر باليـي   

يـن حقـي   

 و ديگـران       
درس  61و 

اي مـردم  «
 شـود كـه    

 6درس  73

را بـر يـك       
رمايـد اگـر   

ر عبـارت  د   
 35و  34 

ationgroup

زند تر مي مناسب

قابل دريافت اس 

 به مقام مخلصـ
 او كـامجويي خ

4درس  49ص 

اش را صرف گي
ده است و چنين

در: ﴾روا انفسـهم    

نديشه او نگجز ا«

و اگ... « :﴾لمبين
  ».ت

 آنكه آنان به دي

بـه آن شـخص
و 60ص . (سـت 

« :﴾ ... لتعـارفوا 
دقـت» ...بيابيد

3ص . (آيـد  مـي 

سـت كـه خـدا ر
فر و در ادامه مي

سـتي نگـرفتن د
ص(» .اند ورزيده

1398(  

ست به انتخاب م

﴾ ...درك القمر

  )دوازدهم

خالص و رسيدن
قتـي زليخـا از

ص. (متجلي است

ينان خاطر زندگ
د را از دست داد
ن الـذين خسـر

«ود و با عبارت 

ك هو الخسران ا
 زيان آشكار است

حال« :﴾ن الحق

را نشـان داد و بـ
ساز آن اس زمينه

 شعوباً و قبائل
نس و آشنايي ب

م» معلول« آن 

 مردم كسـي اس
و) ز روي ترديد

و علت بـه دوس 
مده است كفر و

29/9/8وم سحلة 

يرد و دسگ م مي

شمس ينبغي ان تد
د 5درص  60ص 

كرده، داشتن اخ
ه ايـن دليـل وق

م ﴾سه فاستعصم

توان با اطمي  مي
ا شود، عمر خود

ان الخاسـرين﴿: د 
  )ازدهم

شو ص برداشت مي

نيا و االخرة ذلك
بيند اين همان ي

وا بما جاءكم من
  )هم

ز قضـا و قـدر ر
ت بلكه عامل و ز

 انثي و جعلناكم
م تا با يكديگر ا

و پس از» علت«

از«: ﴾لي حرف
از( »كند گي مي

.شود گردان مي
 كه براي شما آم
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مرح(علوم انساني 

تصميم) علت(د 

ال الش﴿ شريفه 
ص. (محال است

ذكر ك) ع(وسف 
الص اسـت و بـه
 راودته عن نفس

 هدف است كه
ت آن دچار خطا

فرمايـد ريم مـي 
يا 1درس  7ص 

 موضوع اخالص

 وجهه خسر الدن
زيان مي ]ر دوه

و قد كفرو﴿آني 
دوازده 3درس  3

ش صحيح خود از
مل انسان نيست

لقناكم من ذكر و
ها قرار داديم بيله

«ت پيش از آن 

س من يعبداهللا عل
ها عبادت و بندگ
سد، از خدا رويگ
ن به دين حقي

زدهم؛ ادبيات و ع

شناسد اها را مي

رات الهي از آية
ز آن ناممكن و م

 براي حضرت يو
دا و لباس اخـال

و لقد﴿رآني ت ق

و كدام» كند مي
سد يا در شناخت
ده است قرآن كر

ص. (اند زيان كرده

 اين آية شريفه
  )دوازدهم

فتنه انقلب علي
ه[ دنيا و آخرت 

ي، در عبارت قر
35و  34ص (» 

فتار خود، نگرش
مانع تحرك و عم

يها الناس انا خل
شما را اقوام و قب

است» تا«معناي 

و من الناس﴿: د
ه عت و آسودگي

گر باليي به او رس
حال آنكه آنان« 

سنجش دواز

ه تقديرها و قضا

خروج از تقدير) 
ارد كه خروج از

 در قرآن كريم
سته شدن به رد
وضوع در عبارت

ي چه زندگي م
ي خود را نشناس
دود را از بين بر
دشان را دچار ز

در»  براي خدا
د 4درس  44و 

و ان اصابته ف... ﴿
او در. شود  مي

تن مؤمنان الهي
»...اند كفر ورزيده

فتار و سپس گف
و قدر، نه تنها م

يا اي﴿: انيمخو مي
زن آفريديم و ش

مكه به » تعارفوا

فرمايد ه حج مي
ان و هنگام وسع

گيرد و اگ رام مي
:﴾ءكم من الحق

    
 

 .رست است

ياري انساني كه

)محال بودن(ن 
هايي د ي ويژگي

 .ت استرس

افي كه خداوند
ديگر مزين و آرا
ري كرد و اين مو

 .رست است

براي«خواهد بداند 
گر هدف حقيقي
ماية وجودي خو

اند كه خود ساني
 .رست است

فقط«كليد واژه 
و 42ص . ( دارد

 .رست است

﴿كار كه در آية 

ز خدا رويگردان
دوستي نگرفت) ع

ما آمده است، كف
 .رست است

با رف) ع( ن علي
 اعتقاد به قضا و

  
 .رست است

سوره حجرات مي
را از يك مرد و ز

لتع« فعل مضارع 

 .رست است

سوره 11 در آيه 
تنها به زبااي  ره

 برسد، دلش آر
قد كفروا بما جاء

  )زدهم

www.sanjeshse

در 4گزينه  .5
در فعل اختي

  )تابع
ناممكن بود
هر موجودي

در 1گزينه  .5
يكي از اوصا
به عبارتي د

دار خويشتن
در 2گزينه  .5

خو انسان مي
داند اگ او مي

حقيقت سرم
زيانكاران كس

در 3گزينه  .5
با توجه به ك
شعر ارتباط

در 1گزينه  .5
خسران آشك
از به او رسد،

متبوع(علت 
كه براي شم

در 1گزينه  .5
اميرالمؤمنين
آموخت كه

)دوازدهم 5
در 4گزينه  .5

س 13در آيه 
همانا شما ر

»بر سر» لـ
  )يازدهم

در 2گزينه  .6
قرآن كريم
جانب و كنا
خبري به او

و ق﴿: قرآني
دواز 2درس 
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شـود و   ـي 
مكـان دارد  
هـي دچـار    

پروردگار ـ  
به معناي » 

 انجام دهد 
 ايـن كـار   
ولي اسـت  
ي كه از مـا  

رده باشـند    
پي ببرنـد،  

بايـة مـن   ﴿
را خداونـد    

ـث يجعـل    

دوري «بـه  
  )دوازدهم 

تعلـيم و  «  
ش تعيـين  
ن را در آية 

باغباني كه 
لكه توحيد 
. بير كننـد  

ationgroup

پيدا مـليم الهي 
عصوم نباشد، ام
نند و بـه گمراه

مرضي پر(نودي 
»متبوع« كنيم 

ش را با اختيار
رار كند، باز هم
ي يك رابطة طو
 ارادة ما و عملي

عمـل كـر خـود 
يت دين جديد پ

﴿: »ي پروردگـار  

يـن معجـزات ر

اهللا اعلـم حيـ﴿   

و اين موضوع بـ 
4درس  48و  4

دهيم مؤيـد مي
سال پيامبر خويش
ست كه دقيقاً آن

  )يازدهم 5

خلوقات ندارند، ب
بل   تدبير اوست،

ل از خداوند تـد

1398(  

ن انحراف در تعال
ي احكام الهي مع
مانند او عمل كن

م كه مورد خشن
ار كند، دقتختي

كه انسان كارهايش
ر كند و از آن فر
سان با ارادة الهي
 حال وجود ما،

گر مطابق دين خ
نتوانند به حقاني

  )ي

اي از سـوي شـانه 
صلي و حقيقي ا

در آيـة شـريفه
  )يازدهم

».دم را بيازمايد
47ص . (ره دارد

ايم و انجام م يده
دفي را براي ارس

اس» ماعي اسالم
5درس  59و  5

و تدبير ساير مخ
حصوالت نتيجه

د مستقلتوانن ي

29/9/8وم سحلة 

وم نباشد، امكان
امبري در اجراي
مشق بگيرند و م

  

ست كه راه اسالم
غير اسالم را اخ

  )ازدهم

ير كرده است ك
خواهد آن را انكار
ت، رابطه اراده انس

در عين. گيرد ي
  )م

 عذر دارند و اگ
وجو بزنند، اما ن 

انساني 3درس  3

نش«ها را با نـام  
منشأ اص »ذن اهللا

طور كه د  همان
ي 5درس  61ص 

د تا اخالص مرد
اخالص اشار) ش

آموزش دي) ص(
شود خداوند هد
راي احكام اجتم

58و  57و  56و 

شي در پرورش و
ن درختان و مح
دبير اويند و نمي

8 


مرح(علوم انساني 

معصو) ت ديني
و اگر پيا) 4و  3

دم نيز از او سرم
)يازدهم 5رس 

صيب كساني اس
ناديده بگيرد و غ

يا 3درس  33ص 

د اين گونه تقدي
ند؛ حتي اگر بخو
 انجام داده است
ن كار انجام نمي

دوازدهم 5درس 

دي نزد خداوند
تحقيق و جست

34ص . (گيرد مي

يان معجزات، آنه
باذ«ردن عبارت 

است،» لم الهي
ص. (مذكور است

وزه را واجب كرد
بخشقوام(قويت 

(تار رسول خدا 
ش موضوع كه نمي

ضرورت اجر«ره 
و 55ص . ( كرد

ص انسان، نقشو
كند، رشد اين مي

ن خدا و تحت تد

زدهم؛ ادبيات و ع

مرجعيت(ي الهي 
3و  2هاي  گزينه

نجام دهد و مرد
در 61ص .) (ت

زيان آخرت نص ﴾
 زندگي است، ن

ص. (علول است

ير ديگر، خداوند
ي اوست فرار كند
ت و اراده خود

ري را نكند، آنكا
د 61ص . (است

شوند، چنين افراد
ي كه دست به ت
 مؤاخذه قرار نم

عمران قبل از بيا
جزات با به كار بر

  )يازدهم 4س 

عل«شي از صفت 
م» .جا قرار دهد

رود بدان جهت 
هاي تق از راه» ض

طابق گفتار و رفت
است و اين م) ص

يده بگيرد، دربار
وجو توان جست

جودات، به خصو
حصوالت اقدام م
يرش همه از آن

سنجش دواز

يين دين و وحي
رد گ(رود  ت مي

ان  هاي خداست،
ها صحيح است نه

﴾ ... االسالم ديناً

 تنها راه درست
نكاري اخروي مع

هي است به تعبي
 كه ويژگي ذاتي

 كار را با خواست
كه انسان ارادة ك
ه ارادة خداوند ا

ر جديد آگاه نشو
همچنين كساني
ته است و مورد

ع سوره آل 49 
پس از ذكر معج

درس 42و  41 

ناش) ص( پيامبر 
د رسالتش را كج

خداوند«: فرمايد
فرايضو  واجبات 

را مط... و روزه و
ص(هاي پيامبر  

ه آن را ناديدن ب
ت مي ﴾ ...لبينات

نا نيست كه موج
ش درختان و مح
كه باغبان و تدبي

  

    
 

 .رست است

ي در تعليم و تبي
م به دين از دست
 مخالف دستوره

مه گزينش دوم ه
 .رست است

و من يبتغ غير﴿
خداست و) گار

در حالي كه زيانك
 .رست است

ن، يك تقدير اله
تيارتواند از اخ ي

ده، چون همين
ياري تا زماني ك
همگي وابسته به

 .رست است

 به آمدن پيامبر
گيرند و ه  را مي

د خداوند پذيرفت
 .رست است

در آيه) ع(سي 
نمايد و پ في مي

ص. (نمايد  مي
 .رست است

 منصب و مقام
داند خدا بهتر مي
 .رست است

ف مي) ع(ن علي 
الش براي انجام
 .رست است

هم اكنون نماز و
از مسئوليت» م

زار و شيوة رسيد
 ارسلنا رسلنا با

 .رست است

بوبيت بدان معن
كشد و به پرورش
بدين معناست ك

)دوازدهم 2س 

www.sanjeshse

در 1گزينه  .6
اگر پيامبري
اعتماد مردم
كارهايي كه

بخش(شوند 
در 3گزينه  .6

﴿مطابق آيه 

قبول پروردگ
علت است د

در 4گزينه  .6
اختيار انسان
و كسي نمي
اختياري بود
در فعل اختي

زند ه سر مي
در 1گزينه  .6

كساني كه  
پاداش خود
عذرشان نزد

در 3گزينه  .6
حضرت عيس  

معرف ﴾ربكم
قادر معرفي

در 3گزينه  .6
الهي بودن  

خ«: ﴾رسالته
در 2گزينه  .6

اميرالمؤمنين
از گناه و تال

در 4گزينه  .6
اين كه ما ه
تبيين تعاليم
كند ولي ابز

لقد﴿شريفه 
در 2گزينه  .6

توحيد در ر
ك زحمت مي
در ربوبيت ب

درس 20ص (
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@sanjesheduc

و آفـرينش   

از  ﴾حميـد 
لـه انسـان     

دهنـدة   ـان 

 را بـا ايـن     
وار، مثـالي    
ه شـب بـر   

 بـا مـردم   
 پيـامبران  
تناسـب بـا    

ـد غيـراهللا      
 48ق آيـه  

اي را  شـته   
و خوانـدن    

ationgroup

 خلقت اسـت و

واهللا هو الغني الح
خلوقـات از جمل

نشـ ﴾فـي شـأن   

ـه خداونـد آن
ناپـذير و اسـتو ف 

ه ماه برسد و نه

ايم كه هأمور شد
اي عصـر و دوره    

يان كننـد و متن

ـو كـان مـن عنـ
كند و طبق ت مي

 از آن، هـيچ نو
صـورت نوشـتن و

1398(  

همگاني در نظام

﴿ز و غني است 

ظورش همـه مخ

كل يوم هـو فـ﴿ 
  )دوازدهم 5

ع تشنگي آب كـ
نونمندي تخلـف
يد را سزد كه به

ما پيامبران مأ« 
ـود تـا در هـر ع
ي دوران خود بي

لـ﴿: فرمايد ه مي
را به تدبر دعوت

و پـيش«: ﴾ون  
در صـ» افتادنـد    

29/9/8وم سحلة 

ك اصل عام و ه
  )يازدهم 

نياز ا خداوند بي
آمده كه منظ ﴾س

ت و آية شريفه
5درس  60و  5

مانند رفع.  است
ر الهي و اين قانو

نه خورشي« :﴾ار
  )دوازدهم 5 

:﴾ي قدر عقولهم
رد يعني الزم بـ

هاي نديشة انسان

و در ادامه آيه ﴾
ري در آيات ما ر
الرتـاب المبطلـو
ن به شـك مـي

  )م

 

  .سبت داد

   ديني
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مرح(علوم انساني 

 عام دارد كه يك
1درس  10ص 

اما ﴾فقرا الي اهللا
يا ايها الناس﴿ب 

قضاي الهي است
9و  10ص (ت 

ول تقدير الهي
وند درباره تقدير

ليل سابق النهاال ا
درس 60و  59

نكلّم الناس علي
ها دا جديد نبوت

در خور فهم و ان

﴾ يتدبرون القرآن

ارض و ناسازگار
طه بيمينك اذاً ال
 صورت كجروان

ميازده 4درس  

 .كنيم ويت مي

توان به او نس مي

هاي ف و اقليت

زدهم؛ ادبيات و ع

شاره به هدايت
ص) (ثم هدي(ت 

انتم الف﴿داوندند 
ي اين آيه خطاب

اعتصامي مؤيد ق
 قضاي الهي است

هايي است مشمو
شود و خداو  مي

تدرك القمر و ال
ص . (»گردشند

النبياء امرنا ان ن
 يكي از علل تج
ت دين الهي را د

  )يازدهم 

افال﴿: كند ق مي
ك و فهم عدم تعا
ن كتاب و ال تخط
شتي، كه در آن

49و  46ص  (

 به خداوند را تقو

  

چشمه بگيرد، نم

معارف

سنجش دواز

اين آيه اش» شيء
ش خداوند است

سته و نيازمند خد
گرند و در ابتداي

  )زدهم

رع شعر پروين ا
ست كه نشانگر

ه ه داراي ويژگي
ب رفع تشنگي
شمس ينبغي ان ت
 در مداري در گ

انا معاشر اال﴿): ص
اشاره به »وييم

همان اصول ثابت
2درس  19ص 

 در قرآن تشويق
يعني براي درك

تتلو من قبله من 
نوش آن را نمي  د،

.افتادند شك مي

سي ايمان خود

.زّه و مبرّا است

  .دهد اوند مي

 كه از نقص سر

    
 

 .رست است

كل ش«كليد واژه 
م بر هدايت بخش

 .رست است

قات جهان وابست
ت مقابل يكديگ

دواز 1س در 10
 .رست است

ن الهي در مصر
ده دائمي الهي اس

 .رست است

كه از آن جهت 
ده است كه سبب

ال الش﴿: فرمايد ي
جويد، و هر يك
 .رست است

ص( پيامبر اكرم 
لشان سخن بگو
عوث شوند، تا ه

ص. (سخن گويند
 .رست است

همه را به تدبر
ي ﴾اختالفاً كثيراً

و ما كنت﴿: وت
ي و با دست خود

اهل باطل به ش) 

 .رست است

هاي خداشناس راه
 .رست است

صفات سلبي منزّ
 .رست است

انتهاي خد ش بي
 .رست است

ت و خصوصيتي

www.sanjeshse

در 2گزينه  .7
با توجه به ك

مقد) خلقه(
در 1گزينه  .7

وجود مخلوق
اين دو عبار

ص . (است
در 3گزينه  .7

حكم و فرما
قدرت و اراد

در 3گزينه  .7
هر مخلوقي
ويژگي آفريد

زند و مي مي
روز پيشي ج

در 2گزينه  .7
اين حديث

به اندازة عقل
جديدي مبع
درك آنان س

در 4گزينه  .7
آن كريم قر

لوجدوا فيه ا
سوره عنكبو

خواندي نمي
)ص(پيامبر 

  
  
    

در 3گزينه  .5
با پيمودن ر

در 4گزينه  .5
خداوند از ص

در 4گزينه  .5
خبر از دانش

در 1گزينه  .5
صفتلذا هر 
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  .د

1398(  

  .مايد

  . شود

  .يد

شود ب ناميده مي

29/9/8وم سحلة 

م الزم تجاوز ننم

  .خوردار است

القي نيز شمرده

نما ر را دفع مي

 

ناسي آن مكتب

  .باشد  مي

  .زند  رقم مي

  . است

10 


مرح(علوم انساني 

ارد بايد از حريم

 از پاكي دل برخ

  

ساير مفاسد اخال

جلب و امور مضر

 .نند نه دروني

  .واهي نيست

شن د دارد، انسان

  .رند

 شخصيت خود

.  

رنوشت خود را

هاي انسان واهي

زدهم؛ ادبيات و ع

ت و كمال بگذا

ت پاك انساني،

.سان وجود دارد

اند سرچشمة س

 به سوي خود ج

شورا  بيروني مي

مبارزه با خودخو

دادهاي او وجود

خبر ل انساني بي

قادر به ساختن

. حاكم بر اوست

د را تعيين و سر

مبارزه با خودخو

  .باشد ن مي

سنجش دواز

  .ي خود است

م در عالم انسانيت

ي به سبب فطرت

و معنوي در انسا

توا  است كه مي

ي، امور مفيد را

هاي  بر دشمن

هاي م ه و روش

و استعدانسان ز 

  .د داشت

  

يق برتر و عوامل

ق  وهبت اختيار،

سبات اقتصادي

خود، جهت خود

ن پايگاه براي م

  م و عمل

يمان عمل به آن

  ستي

    
 

 .رست است

د و ابعاد وجودي
 .رست است

اينكه بتواند گام
 .رست است

هر كسي جواني
 .رست است

هاي الهي و يش
 .رست است

يكي از غرايزي 
 .رست است

اميال غريزي ريق
 .رست است

بشري، انسان را
 .رست است

م براي فكر از را
 .رست است

ه در هر مكتب ا
 .رست است

مالً مادي خواهد
 .رست است

.سماني او است
 .رست است

ستند كه از حقا
 .رست است

اطر دارا بودن مو
 .رست است

نساني تابع مناس
 .رست است

خاب و گزينش خ
 .رست است

ترين ، بزرگالص
 .رست است

 شدن ميان علم
 .رست است

ت، زيرا نتيجه اي
 .رست است

روني ـ مبدأ هس

www.sanjeshse

در 2گزينه  .5
شناخت خو

در 3گزينه  .5
آدمي براي

در 1گزينه  .5
در دوران نو

در 1گزينه  .5
همراه با گرا

در 4گزينه  .5
 خودخواهي

در 2گزينه  .6
انسان از طر

در 1گزينه  .6
هاي ب مكتب

در 3گزينه  .6
تعيين حريم

در 4گزينه  .6
كهشناختي 

در 1گزينه  .6
برداشتي كام

در 3گزينه  .6
به حيات جس

در 3گزينه  .6
حيواناتي هس

در 2گزينه  .6
خاانسان به 

در 4گزينه  .6
ديدگاه هر ا

در 2گزينه  .6
آدمي با انتخ

در 2گزينه  .7
تأكيد بر اخال

در 1گزينه  .7
جدايي قائل

در 3گزينه  .7
به عمل است

در 3گزينه  .7
معنوي ـ در
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@sanjesheduc

Part A:
 

  .كنيم مي

ور دنيـايي   

ي بود كـه  

  ».هستيم

ationgroup

: Grammar

“wil استفاده م

  ».ش است
  .كاربرد است

سد اين چه جـو

  بي

عه درست هماني

  نيد كرد

  حيف 

ي و خورشيدي ه
  شرفته

  ول زماني

1398(  

r and Voca

”llبنابراين از . 

ي و واقعاً با ارزش
“spor صفت ك

پرس  انگليسي مي

جيب )4 

چراكه شرح واقع

تولي )4 

چه )4 

انرژي بادي ةرص
پيش )4 

جد )4 

  ندازه داشتن

29/9/8وم سحلة 

  .شد

abulary 

«   
.ر شخصي است

 دارد كه قديمي
”rtsفت مليت، 

كند و به دا مي

 ه

چ .س قرار گرفت

 نت كرد

 ي

در عر يشرفته
 متوسط/  ي

  ».رتب است
 ن قلب

  ».د

، انگيري كردن ه

11 


مرح(علوم انساني 

باش ي انسان مي

».دارد تأخير شه
نظر لة اول صرفاً

ي مشكي بزرگ
 “Italian” صف

 چند واژه را پيد

كوتاه) 3 

رد قدرداني پليس

دريافت) 3 

« 
راستي) 3 

پيهاي  د فناوري
مياني) 3 

كه همه چيز مر
ضربان) 3 

داردمتر پهنا  6 

اندازه) 2 

  انگليسي

زدهم؛ ادبيات و ع

فايي استعدادها

هميش .شناسمش
بيني در جمل ش

اسپرت ايتاليايي
“b ،صفت رنگ

معني .كند ز مي

و مور شرح داد

 نداد

«  

؟تمرين فوتبال 
 هدد نمي 

ا متعهد به ايجاد
 ه

ش كرد و گفت ك
 ، شگفتي

طول و به اندازه

سنجش دواز

  .گيرد ي

زاري براي شكوف

شن مي .واهد كرد
مبناي پيش دوم، 

من يك ماشين ا
”black اندازه، 

امه جيبي را باز
  »؟بخشيم مي

 سالم) 2 

شمام تصادف را 

  :صدري
شرح د) 2 

فردا ميبينمت ،

روي مي مدرسه
جواب) 2 

ما ،اي ژي هسته
دوزبانه) 2 

مرا گوش ن قلب
ب،تعج) 2 

متر ط 20ش از 
  :صدري
  
    ردن

    
 

 .رست است

مي ر مادي نشأت
 .رست است

ست كه خود ابز

 .رست است

خير خوأاو ت«: ه
 توجه به جملة
 .رست است

دايي م/عمو«: ه
 “large صفت

 .رست است

نا يك لغتاو «: 
 به فرزندانمان م

 
 .استرست 

او با دقت تم«: ه
  ».خواست

در حالت مصها  ه
 نكرد م

 .رست است

،هدارنگ خدا«: ه
  »تا بعد !

نجشنبه بعد از م
 باحال/  خوب

 .رست است

عالوه بر انرژ«: ه

 .رست است

ضرباندكتر «: ه

 .رست است

بيشاين خانه «: ه
در حالت مصها  ه

 دادن
تأكيد كر/ ن رد

www.sanjeshse

در 2گزينه  .7
از طرز تفكر

در 4گزينه  .7
سنتي عام اس

  
 

 

در 1گزينه  .7
معني جمله  
با: توضيح  

در 2گزينه  .7
معني جمله  
”e :توضيح  

در 4گزينه  .7
معني جمله
است كه ما

اخالقي )1  
در 2گزينه  .7

معني جمله  
خ پليس مي

معني گزينه  
نام ثبت )1  

در 3گزينه  .8
معني جمله  
خداحافظ«  
پنج !راستي  
خيلي خ )1  

در 4گزينه  .8
معني جمله  
 مفيد) 1  

در 3گزينه  .8
معني جمله  
 رفتار) 1  

در 2گزينه  .8
معني جمله  
معني گزينه  
بهبود د )1  
فشار آو) 3  

erv.ir

74

75

  

76

77

78

79

80

81

82

83



  
 

  
    

 

@sanjesheduc

 ».كردم ي

  »؟فت

Part B:

  . نيستند
 
Part C:

ationgroup

  ياد

پيدا مي گ لغت

صف يا است قيد 
  ع

: Cloze Tes

   مقابلِ، عليه

  جكاو

ن ي جمله درست

: Reading C

1398(  

  ».ت
اعتي )4 

 آن را در فرهنگ

  ردن

)خوبي به خوب،
انواع )4 

t 

  .شود تفاده مي

در )4 

  ك كردن

كنج )4 

لحاظ ترتيب اجزاي

Comprehen

29/9/8وم سحلة 

 به افزايش است
 ه

بايست مي. ستم

  ردن فرم
واژه را پيدا كر ي

خ( ”well“اژة 
 ح

است» د و تفاوت

 مله، شاملِ

  ن كردن
كردن، درك اني

 حال، شاد

ها به لح ساير گزينه

nsion 

12 


مرح(علوم انساني 

ما رو شهرهاي 
توجه) 3 

دانس را نمي )سي

كر پر) 2 
معني )4 

  ؟نه رمگ 

وا آيا .بزنيد حك
سطوح) 3 

تضاد«دن مفهوم 

از جم )3 

تأمين )2 
قدردا )4 

خوشح )3 

س. كند اشاره مي “

  .كند مي

زدهم؛ ادبيات و ع

 مواد مخدر در
 

“et )شناس ريشه

د،جا پايبند كن

مح واژه هايش

براي نشان داد “

 غمِ

 

“it”  به“word”

  .ه قائل بود

 روزمره تبديل م

سنجش دواز

بهاعتياد شكل 
انقالب) 2 

”tymology ة
  :صدري
   
  

اينج امار اندتو مي

  :صدري
 ردن

 داشت

نقشد را در درك 
 اشعار) 2 

”but“ساز  پايه

علي رغ )2 

  :صدري
  
  

حاضر )2 

“it can   ضمير”

   ؟چيست
لن براي مطالعه

اني را به عادت

    
 

 .رست است

سفانه مشأمت«: ه
 شرط/  

 .رست است

ةمعناي واژ«: ه
در حالت مصها  ه

  ن فرم
 ل گشتن

 .رست است

هيچ چيز نم«: ه
 ».نم
در حالت مصها  ه

تصور كر / كردن
دن مراسم بزرگد

 .رست است

توانايي خود«: ه

 .رست است

ز حرف ربط همپ
 .رست است

 .رست است

در حالت مصها  ه
 كردن

 ت كردن
 .رست است

 
 .رست است

n عبارت  have”

  :1رة 
 .رست است

صلي اين متن چ
كه آبراهام لينكل

 .رست است

   .......... . ب
ست كه كتابخوا
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f  هماني  

g(a)

g (a)

+
24

3

  

اهـد كـرد    

ationgroup

   .م

g(x) −4

a

) a

+ =
+ ×

2

2 4
3

رج را صـفر خو

1398(  

مدر تماس باشي 

g(x= 2 1

a

( ) a

+

× +

2

2 2

3
4

3
4

ي است كه مخر

29/9/8وم سحلة 

  .گ بزند

   ؟د

از افراد بسياري

  ؟ت

x) = 3
4

a

a

+
= =

+

2

2

3
4
3
4

  

ه به جز مقاديري

{x x− <1  
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مرح(علوم انساني 

   ؟كلن گرفت
به كارهاي بزرگ

دهد ثير قرار ميأ
  

خلق كرده و با ب

گفت علم چه مي
  .وز

=1

f (x) [x]= 2

شتراك سه دامنه

x , x< ≠4 1

 رياضي

زدهم؛ ادبيات و ع

دگي آبراهام لينك
كند تا دست ب ي

أروزي را تحت ت
.دنشو  داده مي

 
 ما آثار خود را خ

 

 ؟ده است

ل وش به يك مع
همكاري را بيامو

−
 −= 




2

4 2
1

1 1
4 2

 

fتابع  g
h
اش +

1{ عبارتست از 

سنجش دواز

توان از زند ي مي
به فرد كمك مي

آموزان امر  دانش
ز نقل و آموزش

  ؟ست چيست
آورد كه هم مي

.......... . رد به

ذكر نشد متنر 

احتماالً مايكل ،ت
هاي ه يگر روش

: ي

x
x
x
x
x

≤ < −
≤ <
≤ <
≤ <
≤ <

1
1

1
2
3



بنابراين دامنه ت 

fD D كه
    

 

 .رست است

چه درسي ، متن
يك كتابخواني ب

 .رست است

لينكن هنوز هام
هاي وي هنوز ي

  :2ة 
 .رست است

پاراگراف نخسلي 
را فرا شرايطي ت

 .رست است

”the اشاره دار
   و اسناد 

 .رست است

ديجيتالي د ةسان
  كترونيكي

 .رست است

رسي به اينترنت
دي آموزان خود ش

 .رست است

 .رست است

f (x) يعني =

 .رست است

hDكه  = 

{g hD D −
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f (x) =  

  .گار باشند

{D ( ,= 1 

  p) م رنگ

  p) كسان

= − 71
7

  

 

اي  ر جعبـه    

  لوم انساني

خواهد كرد 

ationgroup

sign(x)

= 


A  وB ناساز

, ) ,( , ),( ,1 1 2 1 3
  

هر سه كتاب هم
p=  

 دو نفر غذاي يك
× × ×6 5 4
× × ×7 7 7

  .ت

 .است %75ب 

سـمت از نمـودار
  .وچك داريم

درصد گروه عل =

صي كه تغيير خ

1398(  

x
x
x

− <
=

+ >


 



1

1

A   اگر

),( , ),( ,3 2 1 2 2
B ناسازگارند.

ه( =p)  زرد
p) هر سه زرد(

 
 
 = +
 
 
 

4
3

12
3

  

= حداقل( 1−

= − =121 343


اشتباه است 4ه 

د بنابراين جواب

زيـاد در آن قس
اي دورافتاده كو

= =126 3536 

حالتي تنها شاخص

29/9/8وم سحلة 

[f (x)




Bمكن  = φ

B  و}),( , )2 3 1
و  Dرند پس 

هر سه) يا(قرمز 
( +p) ه قرمز

  
  
  + +
  
  
  

4
3

12 1
3

−p) اي يكسان

= 223
343

براين تنها گزينه

باشند مي Q3ز 

يدگي و فاصله ز
ها س داده يا داده

5% انساني 

ح پس در چنين
  

14 


مرح(علوم انساني 

)] f (x)=

غيرمم

{B ( , ),(= 1 4
ضو مشترك دار

هر سه ق) يا(ي 
 (p+ )هر سه



 = ×




4
3 3 112

33

يچ دو نفري غذا

ده قرار دارد بناب

  .عميم داد

.  

بيش از %25و 

باعث كشي) ست
ودار شده پس نم

درصد غير علوم

پ. ين داده است
.ها بستگي دارند

زدهم؛ ادبيات و ع

( , ) , ( , ) ,2 5 3 6
ها حداقل يك عض

هر سه آبي(
)هر سه آبي(    

!
! !

= ×4 32
9

22
1

هي(

داد 25%اي  عبه

جامعه آماري تع

هاست عيار داده

و Q2 كمتر از 

چپ يا راس(متي 
 در سمت چپ

= −1 % 3  د

تري داده و كوچك
ها به ترتيب داده

سنجش دواز

( , ) , ( , ) ,4 1 5 2
ه رند بقيه حالت

                  

4
2×
1

1 =

5

3
55

ش از نمودار جع

توان به ج نها مي

دهنده انحراف مع

5س  % ها داده

فتاده در هر سم
باعث كشيدگي

=35% 65%

ترين د ضل بزرگ
ها تنها ب شاخص

    
 

 .رست است

 .رست است

 .رست است

,{دهاي  ( , )6 3
ضو مشتركي ندار

 .رست است

                   

                 5

 .رست است

 .رست است

ينكه در هر بخش
 .رست است

حالت نتايج را تن
 .رست است

د ر نمودار نشان
 .رست است

 ميانه است پس
 .رست است

هاي دورا يا داده
در اينجا چون ب 

 .رست است

 .رست است

ات حاصل تفاض
ساير ش. ات است
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عمير لوازم 
ش آنهـا را   

كاالها و  و 

  .ست

 .شدهاسـت 
جغرافيـايي   

 مهمتـرين    
ة و اسـتفاد   

گي اعضاي 

مل، جز در 
وليـد ملـي   

 ،)گ كنـگ   

  ص داخلي

  استهالك 

  ص داخلي

ــال دوم  س

×  5  

24
15
    

 هـر كـس    
ه هـم گـاه    
مثال، فـرد  

ationgroup

گر فردي براي تع
د؛ اما اگر خـودش

آنان در خانه ي
  !شود

اس شده لت توليد

ش  ملـت توليـد    
مرزهـاي جدوده  

ـود و هـر دو از
التر آن كشـور و
ت و سطح زندگ

 دارند اما در عم
ثل لبنان كه تو

مثـل هنـگ(نـد   

= توليد ناخالص 3

= ×1 3351 
توليد خالص= خل 

×5 1   و س

/ /× ×1 2 1 2

=16    

گرفـت و م مـي  
گويند و امـروزه

ت؛ براي مه داش

1398(  

دهد؛ پس اگ يل
شود محاسبه مي

ي فعاليت توليدي
ش ر محاسبه نمي

ل، توسط يك ملت

ل، توسـط يـك
ل، داخل محـد

شـو مـي  ناميـده  
وري بـاال  و بهـره 

پيشرفت هر ملت 

تفاوت ف با هم
مث(كنند  كار مي

چند مليتـي دارنـ
  .روند مي

− +315 1 

/ /5     

وليد ناخالص داخ

ــال   /اول   س 2

/ /× × =1 2 1 2

     

انجـام ال با كـاال 
گ مي» تهاتر«دله 

همراه  زيادي به

29/9/8وم سحلة 

كننده تحوي صرف
ت و ارزش آن م

شود ولي سبه مي
كشور توليد كل

ر طول يك سال

ر طول يك سال
در طول يك سا

 "GDP"صـار 
 توليدي بيشتر
به عنوان درجه

 داخلي در تعريف
 از مرزهايشان ك
وليدكنندگان چ
يكديگر به كار م

 + =12 335

/ = 3   

تو –استهالك  

ــت ــد از گذش ع

= 1 368

صورت كاال ت به
نوع از مباد  اين

دالت مشكالت

15 


مرح(علوم انساني 

يافت پول به مص
گرفته است صورت

كل كشور محاس
كنند در ت يد مي

ايي است كه در

هايي است كه در
نهايي است كه د

 داخلي به اختص
و رت اقتصادي

ين دو شاخص ب

 توليد ناخالص
خارج از آنها در

چشمگيري از تو
جاي ي  ايران به

ميليارد

/ /35    
 = 33175 

ــي بع ــود يعن ش

نام پول، مبادالت
به. ن نياز داشت

اين نوع مبا .)ي

 اقتصاد

زدهم؛ ادبيات و ع

 را در مقابل دري
اليت توليدي ص

ها در توليد ك عه
يت فرزندان تولي

نها ها و خدمات

نها ها و خدمات
خدمات نه الها و

توليد ناخالصو 
 آنها، بيانگر قدر
رخي موارد از اي

 ناخالص ملّي و
هاي زيادي مايه
خود حضور چ ور

كشورهايي مثل

/   

ميليون

ــي 1+ ــر م ش براب

  :ب داريم

سيار مهمي به ن
كرد كه بدان مي

المللي  سطح بين

سنجش دواز

وليدكننده، آنها
پول بپردازد، فعا

  .گيرد ام نمي
دي زنان در مزرع

 بهداشت و تربيت

 پولي تمام كااله

 پولي تمام كاال
ش پولي تمام كاال

و"GNP"  صار
ت كه ميزان زياد

در بر.  خود است

و شاخص توليد
روي كار و سرم

يا در كشو) ست
د و بنابراين در ك

/+ =2 1 21

 

 به همين ترتيب

وري اجتماعي بس
االهايي مبادله م
 روستايي يا در

    
 

 .رست است

ر كند؛ يعني تو
كار پ د به تعمير
اي انجا  محاسبه

ط، فعاليت توليد
صورت غذا،  به

 .رست است

ص ملّي، ارزش
 .رست است

ملّي، ارزش ص
ص داخلي، ارزش

  ميشود
ص ملّي به اختص
ي اقتصادي است
مه عوامل توليد

  .شود فاده مي
بينيد، دو كه مي

 كشورها، كه نير
ز توليد داخلي اس

ندارند شي با هم
 .رست است

 

 .رست است

ــال   ــر س 2ال ه
/×5 1   و

 .رست است

 .رست است

وجود آمدن فناو
افه خود را با كا

در مبادالت(ود 
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در . ه باشد
 ي انسان به

م دهـد تـا   
داز و حفظ 

طـرف  . ـود 
ها را بـين  
ـكوكات در      
 معـامالت  

رسيد   بلخ
اي بـود   قره

نـام  .  كـرد 

  تورم =

ع صـادرات      

كـار    را به

همچنين . 
 بودند كـه  
دند؛ بـدون  

  .دند

بانك  مثل(

ري كـه او  

 نياز پيـدا  
فـت سـود    

  .دهند ر مي

2  

ationgroup

نج اضافي داشته
در زندگي دالتي

هها مبادله انجام
اند كل سوم پس

بـ گر بدهي آنان
شتند، اين رسيد

ن از حمـل مسـك
كردند و در  مي

ست، كارگري در
ه آنها، طال و نقن

اد مردم تبديل

 يافتـه در واقـع

راكد در صندوق

كردند أمين مي
اي هم قابل عده

كرد  دريافت مي
اخوار بودرب ديان،

(شوند  سيس مي

 يا هر كس ديگر

به امكانات مالي
ق، ضـمن درياف

ي بلند مدت قرار

2قيمت جديد  –
 ت قبلي

1398(  

يافت كه برن  مي
هاي مباد  هزينه

راجعه كند و ده
مشك. زا بود شكل

كردند كه بيانگ ي
اعتماد داش ديگر

ن رهـايي يـافتن
 از آنان دريافت
ر تاريخ آمده اس

پشتوان بود و ها س
ي مهم در اقتصا

=

درصـد كـاهش

هاي ر ت كه پول

خود را تأ نوعان
در مق. آوردند ي

ي اضافه بر وام
هاي همه اد موزه

ه با كشورها تأس

 كند، بايد به او

  .كند  مي

 اقتصادي خود ب
با خريد اين اورا

  .كنند ت مي
اسناد اعتباري جزء

–قيمت قبلي 
قيمت

29/9/8وم سحلة 

كند، بايد فرد را
شد و موجب مي

نفر مر ها د به ده
ه يكديگر نيز مش

سيدي صادر مي
اناني كه به يكد
الي و همچنـين
ل، رسيد معتبر
ي طبق آنچه در
خستين اسكناس
 آنها را به نهادي

−= 3 2
2
   
  

3ت اسمي   د
  

اين فكر واداشت

لحسنه نياز همن
ميدست  ي را به

در مقابل، مبالغي
 عده برخالف آم

ي مشتركي كه

مشتري مطالبه

ا را پيش خريد

هاي ش فعاليت
سات خصوصي ب

 سررسيد دريافت
ن دليل، آنها را ج

16 


مرح(علوم انساني 

 برنج معاوضه ك
سيار دشوار بود و
شكل مجبور بود

و تبديل آنها به 

هاي فلزي، رس كه
تدريج، بازرگا به

احتما  خطرهاي
پردند و در مقابل
ن تمدن اسالمي
يدها در واقع نخ

ها يصراف ن كار

= =1 %2
  

ش يافته و صادرات
.ش يافته است

را به اله، برخي 

ا ي با دادن قرض
اقتصادي  فعاليت
دادند و د وام مي

اين. حمل شوند

ها بانك.  هستند

م محض اينكه ه

ها ي آينده بنگاه

يا گسترش شكالت
افراد يا مؤسس. د

خود را در زمان
كشد؛ به همين ي

زدهم؛ ادبيات و ع

خواست آن را با
اين كار بس. كند

براي حل اين مش
ها حاسبه قيمت

اي پرداخت سك
ب. پذيرفت  را مي

مصون ماندن از
سپ معتبر مي ان
ي كه در دوراجاي

اين رسي. ي بود
رونق روزافزو. د

%5 

افزايش 2%ي 
 كرده يعني كاهش

اين دو مسئل. سد

يا عده: ته بودند
شي از سود آن

گانان متقاضي، و
و يا ضرري متح

گذاري هم مايه
  .روند شمار مي

آنها به  موجودي

حصوالت توليدي

مشي براي رفع 
ركت اقدام كنند
ده، اصل طلب خ
ك سال طول مي

سنجش دواز

خ و مي ي داشت
گندم معاوضه ك
ر اين، چه بسا ب

هاتر، تعيين و مح
  . بود

مالت خود به جا
تماد اين رسيد
مردم هم براي م
به تجار يا صرافا

گرفتند تا ج  مي
و اين كامالً عادي

شد  نگهداري مي
  .نك بود

ي قيمت جهاني
ك − درصد تغيير

رس صفر نمي  به

ي راكد دو دست
ت و يا توليد، بخش

بازرگ ازمندان يا
مشاركت كنند و

زمان، بانك سرم
گذاري به ش مايه

هايي است كه ه

بانك مح ست كه

سسات خصوصي
مشار تشار اوراق

اني مشخص شد
 اغلب بيش از يك

    
 

اري گندم اضافي
ر باشد آن را با گ
ش يابد، عالوه بر

در ته. فرد برسد
قال آن به آينده
 .رست است

زرگانان در معام
راساس اصل اعت

م. كردند دل مي
هاي خود را ب ول

كار به سيدها را
گرفت و را مي الم

فان و بازرگانان
 اقتصاد اروپا، بان

 .رست است

 .رست است

يعني 2%هاني 
− − = −3 2 

 .رست است

جودي صندوق

هاي صاحبان پول
 مالي در تجارت
كد خود را به نيا
اليت اقتصادي م

 .رست است

ها در ايران همز
هم بانك سرم) ا

 .رست است

 ديداري، سپرده
  .داخت شود

 .رست است

سلَف معامالتي اس
 .رست است

 كه دولت يا مؤس
مكن است به انت

در فواصل زما ب
 اين گونه اسناد،

www.sanjeshse

الف كه مقد
حاضر ضمن

ششدت افزاي
به خواسته ف
ارزش و انتق

در 3زينه گ .12
باز اي از عده

مقابل نيز بر
بدخود رد و 

ها، پو معامله
خود اين رس
صرافي اسال
كه نزد صراف
اين نهاد در

در 3گزينه  .12

در 1گزينه  .12
اگر تورم جه

5−واقعي  
در 2گزينه  .12

هيچگاه مو  
  .گيرند

از دير باز،   
با مشاركت

هاي راك پول
فعا اينكه در

در 1گزينه  .12
ه اغلب بانك  

ايران و اروپا
در 2گزينه  .12

هاي سپرده
بخواهد، پرد

در 4گزينه  .12
س معامالت  

در 1گزينه  .13
در مواقعي  

كنند، مم مي
علي الحساب

بازپرداخت  

erv.ir
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» .شـود  يـ   

 هـا و  ز واژه 
 كمتـر شـنا  
 دوره نير ا

، درس 3ن  

ينـي را بـا   
، 4، درس 3

51 (  

، 3 و فنون 

را خودتـان   

ationgroup

ـان مشـاهده مـ

آوردنـد و از يو 
ناآش يعرب يها ب
در شعر«): 4 .»د

علوم و فنـون. (»

عي، و را بـا كلّـي  
3و فنون ادبـي  

و  50 صفحات 

علوم. (حتمالي

هـا ر قي گزينـه  
 7 (  

1398(  

 وقوع در آثارشـ

13(  

و بـازار رو وچـه 
بيها و ترك  واژه

شود يم تر هنگ
  ) 45تا  42

»داشتن چنداني

جزئي رت؛ جاي 
علوم و. (صر است

،7، درس 1ي 

يچ نوع تلميح اح

  تشبيه
 هستي �–ر 

-  

-  

-  
  

بـاق. اسـت  شـبيه 
، درس1و فنون 

29/9/8وم سحلة 

مكتب زيك و ن

3، صفحة 1س 

كو يميده و صم
دوره نير نثر ا

آ همزبان  عتيب
، صفحات 3ون 

چ رييتغو  افتي 

امالً عكس است
در اين عص يسي

علوم و فنون ادبي

 نه وابسته به هي

خار

 ....]از [ل 

 1[  

تش» رو ماه«م ـ  
علوم و. ( برسيد

17 


مرح(علوم انساني 

از آن سبك يراتي

، در3م و فنون 

18(  

زبان ساده ب يني
د«): 3. » بردند
تر و با طب درست

علوم و فنو. (»ت

د گذشته ادامه

مسأله كا) 2در  
نويس سادهگام  يش

ع. (اند ـ سلجوقي

ن طبيعي است،

  ]مكنيهء[ره 
  دل �-] ي
  همت �-] ي

  فنا �–رق 
خبر داشتن گل= 
  هوشياري �– 

  ها ن انديشه

م و فنون ادبي

ايم رها شرح داده
به اغراق) 3 در 

 و فنون ادبي

زدهم؛ ادبيات و ع

يتأث ، اما هنوزند

علوم. (سلجوقي 

8، صفحة 1رس 

يو عارف قزو ين
بهره يفرنگ يا

ها د جمله زيالم ن
ها قرار گرفت امه

مانند يداريصر ب

.ست خواهد بود
پي» قائم مقام« 

اي نثر غزنوي ـ

 نيش الماسگون

استعار
ي[پا
ي[پا

فر
=رْ گل را بودن 
حيات

دويدن

علو 26 صفحة 

هاي پيشين بار ن 
و سلوب معادله

 علوم

سنجش دواز

ان برگردانده يرو
  )12صفحة 

عهدو  يخراسان

، در3وم و فنون 

النيگ نيالد شرف
ها واژه يو حت ه
كال يدستور ب

روزنا اري در اخت

در عص يشعر ي

نادرس) 1خود  به
)4در . شود  مي

ها از نمونه» نامه

زني و رگ تناظر
3(  

 گزينه
1(  

2(  

خبر  )3

4(  

،3از درس  3ي 

 ـ كه در آزمون
اسبه ) 2و ) 1در 

    
 

 .رست است

ر يز سبك هند
، ص1، درس 3ن 

 .رست است

شاعران خ سبك 
 .رست است

علو. (نويسي ساده
 .رست است

اش ديسمانند  ي
انهيعام يقي موس

بي ساختار و ترك
نهضت ةان برند

 .رست است

يها قالب«: كتاب
43(  

 .رست است

ست باشد، خودبه
ض كنيد، درست

  )45و  4
 .رست است

ن قابوس«و » قي
 .رست است

تثانياً . ندارد يح
31تا  29فحات 

 .رست است

يد به خودارزيابي
 .رست است

ساختاري روشن
د به نحوي كه د

www.sanjeshse

  
  
  

در 2گزينه  .13
شاعران از«  
علوم و فنون(

در 3گزينه  .13
به: صحيح  

در 1گزينه  .13
س: بالعكس  

در 1گزينه  .13
يروهگ« ):2  

اصطالحات
در. شود يم
عنوان زبا به

در 1گزينه  .13
به تصريح ك  
3، صفحة 4

در 3گزينه  .13
درس) 3اگر   

عوض ذهني
44صفحات 

در 2گزينه  .13
تاريخ بيهق«  

در 2گزينه  .13
تلمي) 2اوالً   

، صف3درس 
در 1گزينه  .13

رجوع كني[  
در 4گزينه  .14

به داليل س  
تحليل كنيد

erv.ir
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نيسـت و  » 
 دو رقيـب     

صـاحبان  ن  
 ضادي ديگر

در مقـام  ـا  
بـه مـا    دي  

 ـاي دوقلـو  
ي ايـن دو  
. ول كنيـد 

ـان شـيوة       

علـوم و  . (ت 

تلمـيح   دو  
49(  

علوم و . (ن

ت، عاشـق    
، صـفحة  2

 

ationgroup

»تلمـيح «ري از  
ويـد كـه ميـان

ميـان) 1ـو، در  
تضرا با برقراري 

امـا. نيسـت  جاز
سـاختار اسـناد  

هـ جنينر حكم 
هم آشنايي) 4در 

را هم قبو دو لب

ر زبـان، بـر همـ

اسـت  محـذوف  

هـر) و ه) الف 
 هفتم، صفحة 

 49(  

تَرك جان: ه دارد

عشـوق ساديسـت
، درس 3دبـي    

 )2، درس 2ن 

  )5درس 

1398(  

خبـر) 2ـون در    
گو مي) 4در  يح

از آن سـ. گيـرد 
ر] مفهومي[ ضاد

مجهومي در بيت 
هسـتند،  اسـم 

در» شب«و» وز
د. شود حاصل مي

د ميان جناسد، 

ايـن سـبك، در
 48 .(  

لفظـاًهم  سند

.زميني است كر
، درس1و فنون 

، صفحة5درس 

 از آن نيز اشاره

آزاري مع  عاشق
علـوم فنـون اد (

علوم و فنون. (شد

، د3لوم و فنون 

29/9/8وم سحلة 

دارنـد، امـا چـ 
تلمي؛ همين سب
گ مـي  متضـاد را 

تضشمندانه، اين 
(  

هاي مفهو  قرينه
صفت جانشين

ر«، اين كه ]ص
حا تشبيهع يكم 

 اگر قبول داريد

در ا سـرايي  يده
، صفحة7درس 

مس] به جز فعل [

فكن باشد طبعاً 
علوم و! (ي است

، د3لوم و فنون 

به چيزي وراي 

  ) 47حة 

با وجود«: گويد
!ر فكري ايستاد

نخواهيد ش ) ب

عل. (شوند ي مي

18 


مرح(علوم انساني 

»تلميح«البتّه  
تناسگرايد، يا به 

؛ بلكه آن دو رند
د؛ سراينده، هوش

)1، درس 3نون 

به گواه» جهاني
مسندها صچون  

تشخيص [ش 
در مصرع حذوف

دوم را» لب«در 

قصي. ك بازگشت
، د1لوم و فنون 

)1منتها، در . ي

نايي كه در ميان
ق در آنها زميني

عل. (»خوان است

)2ست، اما در 

، صفحة5 درس 

گ مي به تقابل) 1
ين جريان بيمار

و) و الف) مي ج

بررسي ت مصوت

زدهم؛ ادبيات و ع

)4و ) 1.  نيست
بگ تضادبايد به  

كن ب برقرار نمي
برقرار باشد تضاد
علوم و فن. (ست

ج«؛ ت واژگاني
] در مصرع دوم

اش ع مكنيه از نو
فعل محسنادي با 

ست؛ تشخيص د
  )3، درس 3 

سبكي هم شاعر 
عل. (در راه ⇐ 

معنوي) 3 و در 

الي اَرعني يا رعن
د، بگوييد معشوق

تا بر زمينم استخ

ي به وقت فراق ا

،2علوم و فنون 

ثانياً ! را نخوريد
روياروي همي ت

هاي مفهوم شاني

تغيير كميتو  زه

سنجش دواز

هيچ» ت نظير
)4و ) 2در  ميح

تناسبل سليمي 
تضنيز بايد  آشتي

مؤكّد نموده اس» 

صرف بر حفظيا
ويژه ، بهي نكره

اش كجاست؟ ره
از ساختار اسن) 3

اس تشخيصوب 
علوم و فنون. (

اند، و قاآني» ني
اندر ره=  اندر 

است، لفظيل 

 رخان و قدوباال
گر جرأت داريد

تا«: شده) 4 در 

صبري خن از بي
47(  

ع. (شود ديد نمي

هاي مشترك ر ه
واسوخت! »ندك ك

همپوشيد، دچار 

حذف همز كلّيِ 

    
 

 .رست است

مراعا«جز  رگ 
تلمكار است، يا 

خصم، هيچ عقل
صلح و آ، متقابل

»صحبت«و » ت
 .رست است

نيد به تكية ص
ي –به قرينة ) [
استعارحاال . هد

3در ! اند ر زمانه
] محبو] لب
.دارد ايهامدوم  

 .رست است

قاآن«اي از  صيده
ره به: اينجا. ست

 .رست است

حذف فعل) 4و ) 
  )7، درس 1

 .رست است

چشم و ابرو و دو
دارند، حاال ا ني
 .ست استر

در بيت سؤال» 
 .رست است

سخ ر هر چهار تا
7حة ، صف5س 

 .رست است

ن خودي بيي از 
 .رست است

تكرار صرف واژه
 نبايد او را ترك

 .رست است

بدهي) ن را به د
 .رست است

زباني در دو نوع

www.sanjeshse

در 3گزينه  .14
و تنميان   
آشك» تضاد«

عشقي، دو خ
هاي م منش
خلوت«ميان 

در 1گزينه  .14
عادت نكن  

2در : اثبات
د مي تشبيه

ماددر بطن 
[ لعلبا  لب

»لب«چون 
در 3گزينه  .14

ها از قص بيت
اس نيخراسا

در 1گزينه  .14
)2و ) 1در   

فنون ادبي 
در 2گزينه  .14

چ ذكرپاي   
به آيات قرآن

در 4گزينه  .14
»هرگز«آن   

در 2گزينه  .14
درالبته كه   

، درس2فنون 
در 2گزينه  .14

نشاني) 2در   
در 1گزينه  .14

اوالً فريب ت  
مازوخيست

27(   
در 3گزينه  .15

اگر توجهتا  
در 3گزينه  .15

اختيارات ز  
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  ـتَفـ  مسـ
  لُن  ـعو

  هي  ال

  لُن  ـعو
  هي  ـنا

ationgroup

  ـلُ  ـعـ
  فَـ  ـلُ

ـف  ا  

  فَـ  ـلُ
ت  پـ  

1398(  

  لُن
  با
  بر
  يـ
  ي
  ـيـ

  ها
  دا
  ها
  ـتا

  ]ن[
  سـ
  قا
  يـ
  ت
  م
  يت

  ـتَفـ  مسـ
  عيـ  ـفا

  لُطـ  ـيِ

  عيـ  ـفا
  يا  ـدا

29/9/8وم سحلة 

ـلُ  ـعـ
ب  ر
ـب  بِـ
مي  يِ
وي  ر
يـ  ـلـ
ـه  ـشـ
د  خُـ
ـه  شـ
ـت  سـ
فا  رِ
س  ـتب
ـق  ـت
بي  نَـ
يت  ِ-ـتـ
نَم  ز
ـي  ِ-ـتـ

  تو بود يكمند
  بود

 رو كشيد
  يسره

م  ـلُ  ـ
ُ  مـ  

  نـ  ـ

  مـ  ن
  خُـ  ي
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  ـتَفـ
  گيـ
  ـشَم
  سو
  مي
  قبـ
  ديـ
  ير

  بيـ
  گُلـ
  عا
  وقـ
  الـ
  من
  مسـ
  تَش
  هسـ

ها به ك ردن جان
دل فراوان زرده

ه دامن خرگه فر
جاي بمانم نه مي

ـعـ  ـتَفـ
لُ  عيـ

يِـ  آ

لُن  ـعو
هي  ـوا

زدهم؛ ادبيات و ع

  مسـ  ه

  

  بر
  خيـ
  گَر
  ]ن[دا

  

  اي
  اَنـ
  شي
  در

  

  وِي
  ينــ
  در
  ـوطـ

  

  گَر
  ـنَم
  آ
  در

  :كوتاهد به 

گر! يادسع//  بود
آدر ـنـيـتبه گي

وز هر كرانه//  د
به ج هميمن هن// 

  مسـ  ـلُ
ـفا  مـ  

ـگَر  مـ  

  فَـ  ـلُ
گُـ  ت  

سنجش دواز

گزينه

1(

2(

3(

4(

  

ت مصوت از بلند
  جا  ]ن[

  عو لُن
  )54 صفحة 

تو ب يمت و پند
ب//  گار و چو من

يارميدبِ و در وي 
/ غمان يز لشكر

ـ  ـعـ  
م  لُ  

م  ـت  ـ

ـ  عيـ 
ت  هي

 

    
 

 .رست است

)5، درس 3ون 
 .رست است

تغيير كميت+ ه 
ايِ ي   || 
فَـ ـع  || 
،5، درس 3ون 

 .رست است

حكم زرَـبش ـيـان
زر كين روزگ زد

يه زدس ـيـرگه
يار كه ازبِ  و مي

 .رست است

ـتَفـ  مسـ
ـعو  مفـ
ـن[يــ

ـسـنيـ   ]

ـفا  مـ 
ال  ا  
)5درس : 2ون 

www.sanjeshse

در 1گزينه  .15

علوم و فنو(  
در 1گزينه  .15

حذف همزه  
 ت بر پا  
 فَـ ـعو لُن  
علوم و فنو(  

در 3گزينه  .15
زنده جا) 1  
ازيبِ دلم) 2  
شب خر) 3  
برخيز)  4  

در 4گزينه  .15

مصرع 
ا  يكم

مصرع 
  دوم

علوم و فنو(  
  
    
  

erv.ir
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1398(  

  .كند

  ة

29/9/8وم سحلة 

  نها

   تلخ

كيم را بيان نمي

بة، فاعله مجلة
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مرح(علوم انساني 

آن ←آن ) 4ها 

  طنان
  

حوادث ←خ 
   تلخ

است حالت مري 

للغائب) 3 

  .تحليل شد

  دوم

  بان عربي

زدهم؛ ادبيات و ع

آنه ←آن ) 2 

هموط ←نمان 
كنيم ريافت مي

با حوادث تلخ/ د 
حوادث ← را 

چون مذكر» حاً 

  ها شواري

  

  ب

به صورت اسم ت
  فاعله 

مفعول د» ما« و 

زب

سنجش دواز

كنان ماهري زي

هموطن/ گ زرد 
در ←دريافت 

 

كند تضعيف نمي
حوادث تلخ/ را 

  دث تلخ

فرح«گ همچنين 

  خواندم
د ←ها  گواري

  وي زيباتري

  يؤّدي ←
سبب ← سّبب

 ← الجو  

  كِ ُأمَّ  ←

منصوب) 2  ر

ست كه به غلط ب
← ئب فاعله

اولمفعول » نا«
    

 

 .رست است

  :رتيب
باز ←ن ماهر 

 .رست است

  :رتيب
به رنگ ← زرد 

د/ تابلوهاي  ←
 هموطنان را ←

 .رست است

  :رتيب
ت ←شود   نمي

اش ر اراده ← 
حواد ←ث تلخ 

 .رست است

پدربزرگ ←م
 .رست است

  :رتيب
خ نمي ← بودم 

ناگ/ تنبل  ← 
تابلو ←يبايي 

 .رست است

  :رتيب
←تؤّدي/  ها 
ُيس/  البيئة ← 

جو/ تلطيف  ←
 .رست است

← كَ ُأمَّ /  كِ علي
 .رست است

  :رتيب
فاِعُلُه اسم ظاهر

 .استرست 

  :رتيب
فعل ماضي اس» 
نائ/ معلوم  ← 

  معرب ←
 .رست است

«مستترٌ و » نت
www.sanjeshse

  
  

در 3گزينه  .15
خطاها به تر

كنان بازي) 1
در 4گزينه  .15

خطاها به تر
به رنگي) 1
←تابلوي ) 2
←ما را ) 3

در 4گزينه  .15
خطاها به تر

تضعيف) 1
اش اراده) 2
با حوادث) 3

در 1گزينه  .15
پدربزرگم) 1

در 3گزينه  .16
خطاها به تر

نخوانده) 1
دو تنبل) 2
تابلوي ز) 4

در 3گزينه  .16
خطاها به تر

← هنّ ) 1
المحيط) 2
← لطافة) 4

در 3گزينه  .16
 ← كَ علي

در 4گزينه  .16
خطاها به تر

فعل و ف) 1
در 4گزينه  .16

خطاها به تر
»أحسن«) 1
مجهول) 2
← مبني) 3

در 3گزينه  .16
انت«فاعل ) 3
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 و سياسـي 
. بودنـد  يم 

 ادارة كـه  ي 
 موجـب  ص، 
 را مادهـا  ي

 و توسـعه      

 غاز تاكنون
 منـاطق  در
 زبـان  دو ز

 تـا  نشـيان 
 آثـار  هـا  ن 

 ايران ختلف

ationgroup

 

س مقـام  ـاالترين 
سـهي حكومـت  و
 

هـايي خانـدان  و
خـاص اي عده د

فرمانروايي كوتاه

ي بـه بازسـازي

آغ از را ايراني ي
هخامنشيان د ن

از تنهـا  آنها، يان
هخامن سـقوط  ن  

زبـان گـروه  ايـن 
مخ مناطق در ج

1398(  

 ي) 4 

بـ اشـكاني  شـاه 
و قـدرت  در يـز 

  مهران در ري

و تدريج افراد به
نزد در ثروت و ت
ك دورة. شد آن ي

ن، توجـه خاصـي

هاي زبان تحول و
پايان تا زمان ين
مي از كه است ه

تقريبـاً از زمـان
ا از. بودنـد  داول

تدريج به سالمي

29/9/8وم سحلة 

  

 کمـ 

پادش. رسـيدند  ت
ني ديگـري  زرگ 

ن در سيستان و

به و كردند فتح ا
قدرت تمركز. ند
واقعي معناي به

آن زمان كه در 

و تغيير مراحل ن
تري قديمي از ني
شد اشاره ها بان

، تي دوره ميانـه 
متد ايران ختلف

اس دوران در كه د

21 
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لکنّ ) 3 

ـ هذا) 3 

قدرت به ايران، ق
بـز هـاي  خانـدان 

در نهاوند، سورن

را مختلف هاي ن
يافتن دست تري
ب اجتماعي بقات

دهد ي نشان مي

شناسان زبان. ند
ايرا كهن هاي ن

زب اين از عدادي
هاي ايراني زبان 
مخ مناطق در ي
شود مي گفته ي

  تاريخ

زدهم؛ ادبيات و ع

.ن وجود ندارد

  ألنَّهُ ←

 ـ ـه 

شرق صحراگرد 
خ شاهي، خاندان

كارن يا قارن د: 

سرزمين دادند، 
باالت منزلت و تر
طب گيري شكل 

ساساني دورة از 

ان شده تحول و ر
زبان. اند سيم كرده

تع به باستاني خذ
.است مانده جاي

اسالمي نخستين 
هايي زبان به ،نو ي

سنجش دواز

ست اما اسم مكا

  .خبر است

← ِإلنَّهُ ) 2 

ـ اّلذي) 2 

  )1(يخ 
قبايل جنگاوران

خ بر عالوه. فت
:بودند از عبارت 

  )1(يخ 
تشكيل حكومت

بيشت ثروت به د،
و اجتماعي و ي

  .ست

  )1(يخ 
مانده برجا هاي

  )1(يخ 
تغيير دچار اريخ

، ميانه و نو تقس
مĤخ در. اند شته
برج مكتوبي ثار
قرون حتي ن و

ايراني هاي زبان 

    
 

 .رست است

اسم تفضيل اس» 
 .رست است

خ» ُتْصَنعُ «هول 
 .رست است

  :رتيب
 ليتَ  ←

 .رست است

 جملة اسمية 
 .رست است

 هيـ  ي

 .رست است

تاري 102صفحه 
ج به اتكاي كاني

ر مي شمار به ور
ها خاندان اين 

 .رست است

تاري 109صفحه 
ح آريايي اقوام ه
داشتند عهده بر
اقتصادي هاي ي
دانس تحول اين 

 .رست است

تاري 123صفحه 
ه پل و سراها وان

  . شده است
 .رست است

تاري 138صفحه 
تا طول در يراني

هاي كهن، زبان 
داش رواج ايران ت
آث اوستايي و تان

ساسانيان كومت
.است مانده جا 
.  

www.sanjeshse

در 4گزينه  .16
»أْجَمل«) 4

در 2گزينه  .16
فعل مجه) 2

در 4گزينه  .16
خطاها به تر

← لعلّ  )1
در 2گزينه  .16

=هی أقوم 
در 1گزينه  .17

اّلتيـ  هم) 1
  
  

  
 

در 2گزينه  .17
ص 11درس   
خاندان اشك  

كشو نظامي
ترين معروف

در 4گزينه  .17
ص 12س در  
آنكه از پس  

ب را حكومت
نابرابر ايجاد
سرآغاز بايد

در 3گزينه  .17
ص 13درس   
كارو بقاياي  

ش ها مي جاده
در 4گزينه  .17

ص 15درس   
اي هاي زبان  
دورة سه به

فالت مختلف
باست فارسي

حك فروپاشي
به بيشتري

.يافتند رواج
  

erv.ir
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.  راه يافـت  
    

 طبقـاتي،  ه 

 بـراي  ران 
 ندوسـتان 

 پايتخـت  
 داشـتن  و

 شـهر  يـن 

 از بسياري 
 كاشـان،  ل 

ـه صـنايع      

ر سـطحي      

 شور مواجـه 
 بود، همراه
 مقـام  قـائم 

 آغاز كومتي

. افـت ي ش
 و مظـاهر    

ationgroup

قاجار به ايـران
.يران گذاشتند

رويـه بـي  سترش
  .آورد 

تهـر. شـد  شـيده 
هن از بازگشت ز

را آنجـا  داشـت 
و اقتصادي و بي

اي در پـايتختي،  

.رفت انحطاط 
مثـل ايـران  ـتي 

مات شـديدي بـ

حكومـت كـه در

اداره امور كش ر
ه مردم از وناگون

قـ ابوالقاسـم  ـرزا 
حك نهادهاي ي

شيدر روستاها افزا
 هـا، ارزش هـا

1398(  

دوره ق در كه ود
بر جامعه ا يادي

گست همچون گي
وجود به حيطي

كش آن دور بـه   
از پس نادر. كرد 

د قصـد  او اشت؛
مذهب نظامي، ي،

بـه  تهـران  خاب
  .داد گسترش

به رو تدريج به 
دسـ صنايع رونق

نگلسـتان صـدم

دند نـه تغييـر ح

د زيادي شكالت
گو هاي ماليات ت
ميـر مانند نوگرا 

نوسازي و ورداري

د »ييشهرگرا« 
رفتار و عملكرد 

29/9/8وم سحلة 

بو غربي جديد ن
زيا سياسي و عي

بزرگ مشكالت و
مح زيست هاي ي

خنـدقي و بارو 
آنجا حاكم را ،
دا توجه تهران ه

سياسي كردهاي
انتخ با قاجار ان
گ را شهر اين عي

ايران دستي يع
پرر و قديمي كز

ان صنعتي صوالت

 اداره كشور شد
  .يد

مش با اداري آمد
دريافت و دالتي

هاي صدراعظم 
كشو روش صالح

  .شد حاكم 

، نفوذ شهرها و
،يزندگ يها ه

22 


مرح(علوم انساني 

تمدن  تأثيرگذار
اجتماع فرهنگي،

و مسائل شد، ن
آلودگي و صادي

او دستور به و د
ميرزا رضاقلي ش،
به نيز زند خان 
كارك با بناهايي ه

آقامحمدخا. فت
دفاع تأسيسات و

صناي اروپايي، ي
مراك ضعف و ي

محص ويژه ي، به

هان تغيير شيوه
آيد  به حساب مي

كارآ و ت منسجم
عد بي با كه او ق
از برخي كه يي

اص براي پهساالر
خاندان از آنان 

،)ونيزاسيمدرن( 
ويآن ش يكه ط

 جغرافيا

زدهم؛ ادبيات و ع

ابداعات از يكي
فر أثيرات فكري،

اروپاييا بيشتر ه
اقتص و اجتماعي 

داد نشان خاصي
پسرش او سبب،
كريم .داد شكيل

به شدن مجهز با
ياف را شهر يك ي

و حكومتي هاي

كاالهاي سيل دن
نابود از اند، رده

اروپايي كاالهاي 

خواه بار خستين
انقالب اسالمي

تشكيالت داشتن
ستان اغلب نااليق

هاي اقدام ماندن 
خان سپ حسين 
و ناخرسندي ن

يه عصر نوساز
است ك يجتماع

  .ابدي يم اج

سنجش دواز

رسانه گروهي ي 
تأ عمومي، خشي

رفا و قدرت جب
فاصله آمدن جود

خ توجه آبادي ن
س همين به و ت
تش محل اين در

با تدريج به هران
ويژگي زنديه رة
بناه و زد سكه د

 
شد سرازير و وپا
كر ديدن ايران ز
.اند داده خبر زد

شروطه براي نخ
هاي اصلي در ا ه

ند سبب به جار
انه شاه و زيردس

ديگر، ناكام وي
ميرزا و يركبير

ايرانيان بيشتر ي

ورود كشورها به
ــ اج ياقتصاد ي

ارو نانيوستانش

    
 

 .رست است

  12فحه 
عنوان به) زنامه
بخ آگاهي طريق

 .رست است

  30فحه 
موج اگرچه عتي

وجو به جمعيت، 
 .رست است

  33فحه 
اين به صفوي ب
داشت نظامي ميت

د مذهبي علماي
ته ترتيب، اين ه

دو اواخر در في،
خود نام به و كرد

 .رست است

 50و  49فحه 
ارو در جنگ تن
از زمان اين در ه

يز و كرمان يراز،
  .كردند

 .رست است

  61فحه 
مراه با انقالب مش

ستهست و از خوا
 .رست است

  62فحه 
قاج حكومت خلي،
مستبدا رفتار ه،
سو از. افزود مي ا

امي خان تقي رزا
سرخوردگي عث

 .رست است

  17فحه 
و و يوالت صنعت

يروند ،ييهرگرا
ر نيوستاها و ب

www.sanjeshse

در 3گزينه  .17
صف 1درس   
روز( نشريه  

ط از نشريات
در 3گزينه  .17

صف 2درس   
صنع انقالب  

سريع رشد
در 4گزينه  .17

صف 3درس   
تهماسب شاه  

اهمي نادرشاه
ع از مجلسي

به. كند خود
كاف جمعيت

ك گذاري تاج
در 3گزينه  .17

صف 4درس   
يافت پايان با  

كه اروپاييان
شي اصفهان،

ايران وارد ك
در 3گزينه  .17

صف 5درس   
ايرانيان هم  

تر اس اساسي
در 4گزينه  .18

صف 5درس   
در بعد داخ  

عالو به. بود
ها كاستي بر

مير فراهاني،
با بود، كرده

   
  

در 4گزينه  .18
صف 1درس 

با بروز تحو  
منظور از شه

در ر يشهر

erv.ir
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ـت؛ امـا بـه      
تنهـا وضـع    

شـود؛   يمـ 
. دارد سـت 

از  يدرجـات    

 يهـا  تيـ 
آمـوزش   ،ي

 هتوجـ . ـرد   

شـهر و   يم 
برنامـه هـا   

در عصـر  . 
ف شـوند و   

حمل و  ي

چند نقـش  
سـت نقـش    

ationgroup

ه پـا انجـام گرفـت
ـارج  ي    نـه ت يخ

  .دت گرفت

عادالنه برطرف م
سيز طي را بر مح

كننـد كـه بـه د

يشـد و فعال  ليك 
يدمات بهداشـت   

ت هـا اشـاره كـ

اسـالم يورا هـا 
ب يها و اجرا ي

بوده اند خيل تار
نو كشـف يها ن

و تقاضا برا تيع
  ل

 سكونتگاه ها چ
ممكـن اسـ. ـود 

1398(  

به دهقانان خرد ن
ـاال از كشـورها  ك

به شهر ها شد اني

طور مناسب و عا
نامطلوب ريتأث 

كيهـا تـالش مـ    

   مسجد

تشـك يكشـاورز 
و بـرق، خـد ين

قنات يو نگهدار

شو ياعضا.  اند
يريگ ميتصمدر  

ز راه ها در طول
ني شد كه سرزم

جمع شيفزاا -1
حمل ونقل ليسا

امروزه اغلب. ود
شـ يمنعكس مـ 

29/9/8وم سحلة 

نيزم يو واگذار) 
ك  مونتـاژ و واردات
اييمهاجرت روستا 

ساكنان به ط يد
نيكمتر يشهر
شـهر ه زانيه ر

موزه، مدرسه،: 

ك يخودبسـندگ 
دنيآب آشـام  ي
و يروبيو ال ييتا
  .شود يم

آمده ديستاها پد
ديخود با دگان
  .كنند

از ييد، نمونه ها
تر موجب رفته

: قل شده است
وس ديدر تول يور

شو يم نييتع ي
آنها م يماي و س

23 


مرح(علوم انساني 

)ارباب ها( بزرگ 
معي، توجه به صنا

مجه،يدر نت. م آمد

و اقتصاد يرهنگ
ش يها تيو فعال

و برنامه رانيمد 

:يفرهنگ. نيبنز

تقالل كشور و خ
يشبكه هـا  جادي
روست يراه ها ه

محسوب م يالم

شهر ها و روس ت
ندينما قي از طر

نظارت ك تيريد

داد يم ونديوپا پ
شريپ يها يكشت

صنعت حمل و نق
و فناو يعلم يا

يانسان اي يعيطب
گاه ها در چهره

  .د

زدهم؛ ادبيات و ع

مالكان تيب مالك
ولت از كشاورزان،

فراهم رانيدر ا يز

فر ،ياجتماع ي
و شهر و فتدير ب
.ندارد ييتهاه ان

بانك، پمپ ب: ي

طق محروم و است
يتوان به ا يله م

هو توسع جاديا ن،
سكن انقالب اسال

تيريردم در مد
مردم لهيوس ني

مد يكار نهاد ها

به غرب ارو راني
و ساختن ك يد
  .ديآ د

ش و تحول در ص
ها شرفتيپ -3 

ط آن، اعم از يي
نقش سكونتگ. د

ابديتوسعه  ومل 

سنجش دواز

سه مرحله با سلب
نكردن دو تيحما

انهدام كشاورز طي

يها ازيه در آن ن
به خطر ندهيآ ي

 و حصر و نقطه

يخدمات. يينانوا -
  

به مناط يدگيس
د كه از آن جمل

انييبه روستا ي
مس اديبن فيوظا

و مشاركت مر ي
يشوند و بد ي م

شته باشد و بر ك

يا قيرا از طر اي
انورديدر در رفت
ديپدجهان  يح

 موجب گسترش
يو اقتصاد جهان

ايس وضع جغراف
كنند يم فايهم ا
تكام ايكند  ريي

    
 

 .رست است

 20فحه 
در س يالحات ارض

ح ن،ينادرست زم 
يتر نشد بلكه شرا
 .رست است

  28فحه 
است كه يشهر 
يمنافع نسل ها 
شهر حد يداري

  .ابنديست 
 .رست است

  29فحه 
-داروخانه -يد

ت، سازمان آب
 .رست است

  33فحه 
با هدف رس يدگ

وستاها انجام داد
يو حرفه ا يفن ي
مورد سوم از و د

 .رست است

  35فحه 
يجلب همكار ي
مردم انتخاب ي

وستا دخالت داش
 .رست است

  42فحه 
يكه شرق آس شم،

شريپ ،ييايجغراف
نواح نيدر ا ياري

 .رست است

  43فحه 
سه عامل ري اخ

سترش تجارت و
 .رست است

  84فحه 
سكونتگاه براساس

نقش ها را با ه 
ير طول زمان تغ

www.sanjeshse

در 3گزينه  .18
صف 1درس   

اصال ران،يدر ا
ميسبب تقس

بهت انييروستا
در 4گزينه  .18

صف 2درس   
داريشهر پا  

نكهيبدون ا
يپا نيهمچن

دست يداريپا
در 1گزينه  .18

صف 2درس   
قنا: يتجار  

شركت: يادار
در 3گزينه  .18

صف 2درس   
جهاد سازند  
در رو ياديز

يمهارت ها
ديداشته باش

در 1گزينه  .18
صف 2درس   
يشوراها برا  

يروستا با رأ
در شهر و رو

در 1گزينه  .18
صف 3درس   
شيجاده ابر  

اكتشافات ج
يتحوالت بس

در 4گزينه  .18
صف 3درس   
قرن ميدرن  

گس -2نقل، 
در 3گزينه  .18

صف 9درس   
نقش هر س  

نيدارند و ا
سكونتگاه د

erv.ir
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از قـدرت   
. جـود دارد 

شـاغالن   ن

 ينين تكـو  

 بنـد يد و پا 

 يش فرهنگـ  

سـانه هـا و   

موفق از  ةن

  .نشدجر 

در جامعـة   

ationgroup

يكـ ي ،يمعـدن  
وج... نگ آهـن و   

نيشـتر يصفهان ب

از جهـان يخشـ 

ارزش معتقـد ن

مواره گسـترش

 .رديگيم كل

رس ژهيـ به و يم

دو نمون يا پهلو

  .كننديم 

رهنگ آنان منج

قـدرت د جيتـدر   

1398(  

ةنوع ماد 70از  
سـرب، سـن ،ي
كرمان و اص زد،ي

بخ عتيجهان طب

  .گرنديكديا 
  .كنند يم

نيـ ف خـود بـه ا  

شود، هم يجر م

شك روزيربازان پ

و علم يفرهنگ ي

محمدرضا 133

دايپ يخيتارود 

شدن فر ي جهان

شـد و بـه ت انـ 

29/9/8وم سحلة 

شيه با وجود ب
يمـس، رو  ت،يـ  
زي ياستان ها. ت

از نظر آنان، ج .
  .كنند يم

هم و در تعامل با
دخل و تصرف م

مختلف يها هيال

مورد تهاجم منج 

سر ميضور مستق

ياز ابزارها يصاد

2مرداد  28 يي

و جلوه و نمو ند

ها بهييگشاهان

يـنما يعه اسالم

  

24 


مرح(علوم انساني 

ن است و امروزه
فت، گـاز، بوكسـ
ر كشورمان است

دانند ينمحدود 
م ميتقس عتيطب

مه ،ينيهان تكو
مختلف در آن د

در ال ديبا يجهان

ييايطق جغراف

و حض يت نظام

و اقتص ياسيس ،

يكايآمر يكودتا 

ابني يراه م يشر

جه اما ، داشتند

دوباره در جامع 
.  

.است ين هست

  شناسي امعه

زدهم؛ ادبيات و ع

در كشف معدن 
مانند نف ي مواد

مهم اشتغال در 

مح عتيهان طب
و فوق ط عتيطب

و جه يهان ذهن
گ ها و جوامع م

فرهنگ ج. است 

هاجمان در مناط

و با قدر ييگشا

،ينظام يبزارها

نيخان و همچن

بش فرهنگرصة 

شان ييايجغراف

يجاهل يفتارها
.شكل داد يا ره

تصور آن از جهان

جا

سنجش دواز

يجهان يهامدن
در كشور ما. ت
ياز بخش ها ي
.  

را به جه ينيتكو
م به دو جهان ط

جه ،يان فرهنگ
است كه فرهنگ 

ن شمول عدالت

مه ميضور مستق
 
كشورگ قياز طر 

از اب شيرگران ب
  .كنندي

  :ت

رضاخ 1299ند 
  .روند يمار م

انسان ها به عر ش

ج يراتر از مرزها

رفها، هنجارها و 
ريو عش يا لهيب

رهنگ غرب يا تص

    
 

 .رست است

  93صفحه 
تمد نيتراز كهن 

جهان است يعدن
يكيخش معدن 

ن كشور را دارند

 .رست است

سلمان، جهان ت
را هم ينين تكو

 .رست است

سوم، جها دگاهي
يخام ةماد يني

 .رست است

ارزش جهانمر، 

 .رست است

گرچه به حض يم
 .آورد يبال نم

يو شاهنشاه ي
 .رست است

، استعمارر فرا نو
يالعات استفاده م
 .رست است

نادرست يها نهي

سوم اسفن يسي
به شم ستعمار نو

 
رشيش ها با پذ

فر يتان فتوحات
 .رست است

، ارزش هخالفت
راساس روابط قب

 .رست است

  :ارم
فر ي، جهان بين

www.sanjeshse

در 4گزينه  .19
ص 10درس   
يكي رانيا  

برتر مع يها
بخ نيهمچن

بخش معدن
 
  
 

در 2گزينه  .19
متفكران مس  

است و جهان
در 1گزينه  .19

يبراساس د-
يجهان تكو-

در 4گزينه  .19
ام نيچاره ا  

  .باشد
در 4گزينه  .19

نظام ةغلب -  
آنها را به دنب

يامپراتور -  
در 3گزينه  .19

استعماردر   
اطال يفنّاور

در 3گزينه  .19
يگز يبررس  

  : 1 نهيگز
يانگل يكودتا

اس يكودتاها
   : 2 نهيگز
و ارزش ديعقا
  :4 نهيگز
باست انيرانيا

در 1گزينه  .19
دوران خدر   

را بر ياسالم
در 2گزينه  .19

عبارت چها  
،سكوالريسم

erv.ir

90

91

92

93

94

95

96

97

98



  
 

 

@sanjesheduc

 يز باورهـا 

را  يانيـ وح
 و نـامعتبر   
سـبت بـه   

و دانـش   ي
 ،ينش علم

صـت هـا و   
 حيصـح  وة

  .كند 

 يهـر گـرد  
 6درس)هيـ 

  ميه مفـاه    

59  

ationgroup

از يبخـش هـاي   

و و يعقالن يها
موثـق ريـ ش غ 

نس ،يابيـ ن اعتبار 

يدانـش عمـوم   
رو هر دانش نيز ا

فرص ةدربـار  ،يع  
ويبـه شـ   يعـ يب

يم ريتعب نيهن

ه«مـثال  . كـرد  
يسـالبه جزئ (»  

كـه مربـوط بـه 

9صفحه 6درس 

1398(  

كنند؛ بلكـه ب ي

مانند دانش ه ي
دانـش زيـ ن يموم

امكـان ليـ به دل 

.آن را دارد حيح 
ا. شوند يسب م

علـوم اجتمـاع.  
و علوم طب عتيب

  .ردارند

، به قفس آهدارد

ليتبد هيجزئ ه
».سـتند يگـردو ن  

هين موضوع قض

. متفاوت است 

29/9/8وم سحلة 

ينم يرا نف يست
 

يفراتجرب يش ها
دانش عم. را دارد

يدانش علم. د

و تصـح ي عموم
و به مرور متناس 

دارنـد زيـ ن را ن
كنند كه از طب ي
برخور يشتريب 

  .تلف است

آنها د يواقع يا

لبهاسو  هيه جزئ
گردهـا گ يبرخ

بودن يو كل يزئ
63  

هيست كه با بق

25 


مرح(علوم انساني 

هس ي ابعاد معنو
 .دهند يقرار م

شود بلكه دانش ي
خاص خود ر ي
وجود دارد زين ح

 انتقاد از دانش
رنديپذ ي اثر م

حاصل از آن ير
يه آنها كمك م

تياز اهم يعيب

مخت ياجتماع ي

  .هستند ي

ازهايسان ها و ن

موجبه هي دو قض
ب« و هم ) هيجرئ

ضوع است، با جز
3صفحه 6درس 

ا ييجمله انشا 3

سفه و منطق

زدهم؛ ادبيات و ع

است كه ي هاي
ق يو اين جهان ي

يمحدود نم يب
يابيجش و اعتبار

حيو صح يقيحق
  .است
امكان ،ي عموم

گذاشته و از هم

و فناور يعيم طب
دهند و به يم ي

علوم طب بهسبت 

يها دهيپد انيم 

يعيطب يها دهي

  ييزدا
  ييش زدا

  ييزدا ت

جدا از انس يهدف

توان به ي را م
موجبه ج(»ستند

موض قي به مصاد
. اشتراك دارند

3نهيگز. شوند ي

 فلس

سنجش دواز

 باورها و فلسفه
يت اهداف دنيو

به دانش تجرب ي
كدام مالك سنج

ح يآن دانش ها
برخوردار ا يشتر

شتن در دانش
اثر گ گريكديبر 
  .ستي ن

علوم ةدربار يور
ي انسان ها آگاه

نس يلوم اجتماع

ونديرابطه و پ ي

يهمانند پد يماع
  )روني از ب

معنا: كنش  دن
ارزش: كنش  دن

تيخالق: كنش  

 ايگوكه  ينظم

است» هر«سور 
گردها گردو هس

كه مربوط هيض
و تنها در لفظ ت

يمحسوب م هيض

    
 

 .رست است

شامل: م پنهان
را در خدمت يين

 .رست است

يدانش علم دگاه
شود كه هر ك ي

در آ شيه كم وب
شياز اعتبار ب ي
دا شهيضمن ر 

ب. ه متقابل دارند
سازگار ي عموم

 .رست است

داو تيظرف ياع
به يفناور يها
رو، عل نياز ا. ند

 .رست است

يچگونگ يتماع
 .رست است

اجتما يها دهيد
نگاه(س و تجربه 
 .رست است

آگاهانه بودفتن 
دار بودهدفتن 
بودن يارادتن 

 .رست است

ن نيچن ةز سلط

 .رست است

  48و   45فحه
 .ست است

س يكه دارا ايه
گ يبرخ«هم » .ت

 .رست است

بودن سور قض ي
ت، متفاوت است

 .رست است

قض ينوع 4و2و1

www.sanjeshse

در 4گزينه  .19
سكوالريسم  

و دي يمعنو
در 1گزينه  .2

ديد نيدر ا  
يشامل م زين
بلكه ست،ين

يدانش عموم
يعلم دانش
رابطه يعلم

با هر دانش
در 3گزينه  .2

علوم اجتما  
ه تيمحدود

استفاده كنن
در 2گزينه  .20

ساختار اجت  
در 4گزينه  .20

پد: موضوع   
حس:  روش

در 1گزينه  .20
گر دهيناد-  
گرفت دهيناد-
گرفت دهيناد-

در 2گزينه  .20
ماكس وبر از

 
  

 
در 2گزينه  .20

صف 5درس  
در 2گزينه .20

سالبه هيقض  
ستيگردو ن
  63صفحه

در 4گزينه  .20
يو كل يجزئ  

موضوع است
در 3گزينه  .20

1 هاينهيگز

erv.ir

99

00

01

02

03

04

05

06

07

08

09



  
 

 

@sanjesheduc

5  

 و شـالوده   

 يكـه آدمـ  

 ريـ غ يهـان 
 از خـود و   

 دانشـمند   

 زيـ ناخت ن 

حـس و   ق

ثبات وجود 
  38فحه

ت بـا تمـام     

رج دو امـر         

 حيصل ترج
  19حه 

  

 ليدل نيتر
  .ستيونه ن

ationgroup

2صفحه 5درس

كـرده اميـ ق ت

باالتر ك نياز ا ي

نامحسوس و جه
كـه ميهسـت  ي

كـه كسـاني  از 

و شـن دنيشـ يد  

قيـ از طر يعـ يطب 

در اروپا بر اثب يف
صف 5درس .كنند

كه اگـر علـت ي
  25صفحه

ت و الّـا در خـار

اص« كه ي به نحو
صفح 3جح درس

مهم ت. ه روست
گو نيا گريلوم د

1398(  

د.ذكر شده است

لتيفضـ  يسـتوار 

ياست چه نعمت 

باره موجودات نا
يكه موجود ست

هـا  ـداكردن آن 

دربـاره خـود اند

ف علل امـور ط

و فلسف يعقل ي
ك يمعرف يزندگ

ايبه گونه دهد؛ي
ص 4درس. شودي

ت مفهـوم اسـت

است »نيضنقي
بال مرج حيل ترج

روبه ياديز يها 
كه در عل ي حال

29/9/8وم سحلة 

دمات استدالل ذ

و اس يتفكرعقالن 

گريد يبه جهان

در اي ندهيته و آ
سين يشك نيابرا

و جـ كنندين م
  34صفحه 5

د ريشد،ناگزانديي

كشف. ميتفاده كن

هاياستدالل يول
به ز يمعنابخش 

ينشان م يحتم
يم يو حتم ير

ذهـن و از جهـت

ن ارتفاع و جتماع
از اصل تيصل عل

يها با دشوار ه
هستند؛ در يد

26 


مرح(علوم انساني 

از مقد يكين در 

ياياح ياو برا 

گر مرگ انتقال ب
  36ه

ثال درباره گذشت
بنا. ميهم دار ي

دانشمند بودن ي
5درس.بنامند» 

يهان و انسان م

 تجربه خود است

نزو ريه پس ازس
يا را عامل اصل

و ح يضرور ايه
ضرور زيمعلول ن

جود  فقـط در ذ

اج امتناع « اصل ا
و اص دآييست م

دهيپد نييو تب 
زياد يعلت ها ر

شناسي ن

زدهم؛ ادبيات و ع

آن ضينق اي جه

.را برافراخت ت
  33ه

اگ:... ضران گفت
صفحه 5درس.د

مث. مكني يفكر م
يها نظر و باور ه
  41صفحه 6

يكه ادعا يكسان
»دانا«ه غلط مرا 

جه ،يانند هست

از حس و ديبا 

كه كند يشاره م
ت كردند كه خدا

ان را تابع رابطه
كه تحقق م مني

فاوت انسان و وج
  4صفحه 1 

ها از شاخه تيعل
به دس »نيضيع نق

فيدر توص ،يرب
ريتحت تأث يخت

 روان

سنجش دواز

جينت نيست كه ع

لتيچم علم و فض
صفحه 5درس. ت

خطاب به حاض ش
گردد ننشين هم

 حواسمان هم ف
نهيزم نيو در ا 
6رسد. ميدار ي

شناخت ك ي برا
به يه گروه بزرگ

ما يره موضوعات
  42حه

ميرابدان يعيطب
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مسأله ا ني به ا
سمت حركت ن

جها»  به معلول
كنيم دايپ نيقي

 موجود است تف
درس.مين ندار

كه اصل ع كنندي
ع اجتماع و ارتفاع
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ميشاندييم يد

يخود شناخت ون
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من وجويست
تند، سبب شده

 .رست است
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صفح 6درس. ارد
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علت حوادث ط ه
درس.رديگيت م

 .رست است

در كتاب خود ف
نياز فالسفه به ا 
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 .رست است
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 م؛يينمـا  ي

جامـد  : ديـ 
ختلف قـرار  
ـوم جامـد   

  
  
  

ationgroup

 بلكـه مسـتلزم

نها نگه داشته م

توان اعتماد كرد

يبنـد  مين تقسـ  
  

يگو يجامد مـ  
مخ ير ظرف ها

مفهـ انيـ ب يـرا 

1398(  

   .دارد يي

خود كـودك، 

در حافظه آن ير

ت ي كودكان نم

 بر اساس زمـان
. اطالعات است

  .ت

فيدر تعر. است
اگر آن را در. ت
بـ يشـتر يب يـا  

29/9/8وم سحلة 
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  .ت
بسزا ريتأث يشد

جاناتياز ه يه
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   .نامند ي

  .است ي
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به حافظه ليدل 

  . بوده است

صرفا ميتوان يم
به آن يدسترس

حافظه شده است

و گاز عيمد، ما
ماده جامد است ك

كن، از مثـال هـا
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مرح(علوم انساني 

اس يروان شناس 
  .دي

  .هستند يخت

است  يحركت ـ ي
رش راتييتغ يرو

نها مستلزم آگاه

لحظه كيدر  ،
  .هستند خود 

يم توجهختلف را 

يو روان شناخت

  .مينيبب

يبازشده ،  رهيخ

نيبه هم.  دارد

مرتبط به آن ي

واع حافظه را نم
عدم د ايس بودن 

كه قبال وارد ح 

مواد شامل جام 
كيثال پاك كن 

وه بر پاك ك عال
  

زدهم؛ ادبيات و ع

فيتعر نيمع تر
يآ يبه دست م 

روان شناخ يها 
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است كه بر ر ي

است كه نه تن ده
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حافظه يساز ت

مخت يحس ي ها
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.درست است

در آموزش يفرد 
ت كه شكل آن
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